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 چكيده
 ٲتٛيطټبي ثبثت ٸ ٲٗٷبؾبظ حب٦ٱ ثرط  اظ ي٧ي آٲطي٧ب ٲتحسٺ ايبالت ٶبٰ ثٻ يب زقٳٷيز٪ط  ٸجٹز

 ثط ٚيط ايٵ ؾبيٻ اؾت. ٦ٷٹٴ ثٹزٺ تب ايطاٴ اؾالٲي اٶ٣الة ٸ٢ٹٔ اظ پؽ ايطاٴ ذبضجي ؾيبؾت

 ايطاٴ زيپٯٳبؾي ضٸٶسټبي ٸ ټب ضٸيٻ ٦ٯيٻ ت٣طيجب ٦ٻ اؾت جسي ٢سضي ثٻ ذبضجي تهٳيٳبت ؾط

ٔ  تحرت  ثر٭  ثيط،تر   تحت ضا اؾالٲي اٶ٣الة اظ پؽ  اٮ٫ٹټربي . اؾرت  زازٺ ٢رطاض  ذرٹز  اٮكرٗب

 ٪طٞتٵ ٶٓط زض ثب ٲ٫ط قٹٶس ٶٳي َطاحي اٞتطا٠/ائتالٜ ٸ ٸا٪طايي /ټٳ٫طايي زقٳٷي،/زٸؾتي

ثي٫بٶرٻ،  / ثرٹٲي  ٞرطٸـ، ٸَرٵ /پطؾرت  ٸَرٵ  ٚيطذرٹزي، /ذرٹزي  ٲيربٴ  ٲطظټربي  ٚيرط   ايرٵ 
 ٸ ٲُبٮٗرٻ  ټري   ٚيرط.  ايرٵ  ٪رطٞتٵ  ٶٓط زض ثب ٲ٫ط قٹز ٶٳي تحسيس ٸ تطؾيٱ ٪طٲ٣بٸٰ/ؾبظـ

ؾربٲبٴ ٸ   ايرطاٴ  اؾرالٲي  جٳٽرٹضي  زيپٯٳبؾري  زؾت٫بٺ زض تهٳيٳي ٸ تسثيط ټي  ٸ اي پطٸغٺ
 .ثبقرس  زاقرتٻ  ذرٹز  تحٯيٯري  ؾرطظٲيٵ  زض ضا ٚيرط  ايٵ اظ پبيي ضز ٦ٻ آٴ ٲ٫ط يبثس ٶٳي ؾبظٲبٴ

 يټرب ٪ٟتٳربٴ  ٖٷٹاٴ ٞه٭ ٲكتط٤ ذطزٺ ٧ب ثٻيٚيطيت آٲط ٞطييٻ انٯي ايٵ ٲ٣بٮٻ آٴ اؾت ٦ٻ
ْٽٹض ٸ ثطٸظ يبٞتٻ پؽ اظ ٸ٢ٹٔ اٶ٣الة اؾالٲي ايطاٴ تٹاٶؿتٻ ثرٻ ٲابثرٻ ٶ٣ُرٻ آجيرسٴ ذرطزٺ      

ټب زض ثطذٹضز ثب ايٵ  تب٦تي٧ي آٴ -ثب ٸجٹز اذتالٞبت ضٸقي ټبي ثجٹت يبٞتٻ ٖٳ٭ ٦ٷس ٸ ٪ٟتٳبٴ
يربثي ٪ٟتٳربٴ ؾيبؾرت ذربضجي جٳٽرٹضي       ٶٹٖي ٸحست زض ٖيٵ ٦ارطت ضا زض ټٹيرت   ٚيط، ثٻ

 ضيعي ٶٳبيس. ٖٷٹاٴ ي٥ اثط٪ٟتٳبٴ ټػٲٹٶي٥ َطح اؾالٲي ثٻ
 

ٚيطيت، ذهٹٲت، ض٢بثت، ٪ٟتٳبٴ ؾيبؾت ذبضجي، جٳٽٹضي اؾرالٲي ايرطاٴ،    :هباشهود يکل

 ايبالت ٲتحسٺ آٲطي٧ب
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 مقدمه
 يپٯٳبؾر يتجطثرٻ قرسٺ زض ز   يټرب  ٻير ٵ ضٸٶرسټب ٸ ضٸ يري زض تٗ ٧رب يت آٲطيطيط ٚيثب زض ٶٓط ٪ٟتٵ ت ث

قرسټبي   ٸ ض آٲرس  نطٜ ٶٓط اظ تٷرٹٔ ٸ ت٧ارطي ٦رٻ ز   تٹاٴ ٞطو ٪طٞت ٦ٻ  يٲ ياؾالٲ يجٳٽٹض
 آٲطي٧رب " ت،ؽ اظ ٸ٢ٹٔ اٶ٣الة اؾرالٲي ضٸي زازٺ اؾر  ٪ٟتٳبٶي زض ؾبحت ؾيبؾت ذبضجي ايطاٴ پ

ب آٲطي٧ب ي٧ي اظ ٸجٹٺ ٲكتط٤ زض ترساٸٰ ٸ  ث "ؾبظي ٲٷبؾجبت تالـ ثط ٖبزي"يب زض ٲ٣بث٭ "يؾتيع 
ثركري   ،٪ؿؿت ضٸي٧طزټب ٸ ايؿتبضټبي ؾيبؾت ذبضجي جٳٽٹضي اؾالٲي ثٹزٺ اؾت. ثط ايٵ ٲجٷب

زض  ٖٳرستب  يطاٴ زض َٹ٬ ؾرٻ زټرٻ ٪صقرتٻ    اظ ټٹيت ٸ ٪ٟتٳبٴ ؾيبؾت ذبضجي جٳٽٹضي اؾالٲي ا
ٲٗٷب يبٞترٻ   ثٻ ٶبٰ آٲطي٧ب "جيز٪ط ضازي٧ب٬ ذبض"پطتٹ ٲٹايٕ ؾٯجي، ٶ٣يًي ٸ ٸا٦ٷكي زض ثطاثط ي٥

 ي٦بٲر٭ اظ ؾرٹ   يثٷس ٸ نٹضت يبثي تيط ټٹيع زض ٲؿيضا ٶ يٸ اٮجتٻ ٲٹاٶٗ ثٷسي قسٺ اؾت  ٸ نٹضت
ط٪رصاض  يٲ٣بٲبت اضقرس ٸ ت ث اؾت ٦ٻ چطا ٢بث٭ ٞٽٱ  زض چٷيٵ ًٞبيي ٧ب پكت ؾط ٪صاقتٻ اؾت.يآٲط
 يٶٓبٰ اؾالٲ ضټجطياي  ػٺ آيت اهلل ذبٲٷٻيطاٴ، ثٻ ٸيا ياؾالٲ يجٳٽٹض يبؾت ذبضجيٵ ؾييزض تٗ
ثرٻ نرطاحت اظ ايرٵ ٲٹايرٕ      1387زض زيساض ثب اؾبتيس ٸ زاٶكجٹيبٴ ٖٯٱ ٸ نٷٗت زض آشضٲبٺ  ٦ٻ -

اظ حيربت ؾيبؾري ٶٓربٰ، ثٷربي     ټٳچٷبٴ پؽ اظ ٪صقت ؾرٻ زټرٻ    -٦ٷس ؾٯجي ٸ ٶ٣يًي زٞبٔ ٲي
 1.سٷزټ طاض ٲي٪ٟتٳبٴ اٶ٣الة اؾالٲي ٸ ؾيبؾت ذبضجي ايطاٴ ضا ثط ايٵ ٲٹيٕ ٢

 
 
 
ب ير ټرب   ٪رعاضٺ  حب٦ي اظ تٗطيٝ قرسٴ  قٹز آٴ يبز ٲي اظٻ ٧ي"ٶبپصيط آقتي"ٸ  "زقٳٷي ٖٳي١"ايٵ   

                                                            
ٖٯت زقٳٷي ٖٳي١ ٸ آقتي ٶبپصيط اؾت٧جبض ٸ زض ضأؼ آٶٽب » اؾت: ٦طزٺزيساض ٲعثٹض تهطيح  ضزض ثركي اظ ؾرٷبٴ ذٹز ز ايكبٴ .1

ٲؿئٯٻ ايٵ اؾت ٦ٻ قٹز... ٶيؿت  ټبيي ٦ٻ ٪بټي ٪ٹقٻ ٸ ٦ٷبض ٪ٟتٻ ٲي آٲطي٧ب ٸ قج٧ٻ نٽيٹٶيؿتي ثب جٳٽٹضي اؾالٲي ايٵ حطٜ
ټبي  پصيطي، ٶٟي تح٣يط ٲٯت ثٻ ٸؾيٯٻ ٢سضت . ٶٟي اؾتاٳبض، ٶٟي ؾٯُٻ"اثجبت"ثب ذٹز زاضز، ي٥  "ٶٟي"جٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ي٥ 

ټب  ٵيا  ٪طي  ٶٟي ؾ٧ٹالضيؿٱ اذال٢ي، اثبحي  ټبي ٲؿٯٍ زٶيب زض ٦كٹض، ؾيبؾي زٶيب، ٶٟي ٸاثؿت٫ي ؾيبؾي، ٶٟي ٶٟٹش ٸ زذبٮت ٢سضت
ټبي اؾالٲي،  ټٹيت ايطاٶي، اثجبت اضظـ  ٦ٷس: اثجبت ټٹيت ٲٯي، ٦ٷس. ي٥ چيعټبيي ضا ټٱ اثجبت ٲي ٹضي اؾالٲي ٢بَٕ ٶٟي ٲيضا جٳٽ

ٷٽب زٮي٭ زقٳٷي آٲطي٧ب ٸ زقٳٷي قج٧ٻ نٽيٹٶيؿتي زٶيبؾت. ا٪ط ٶٟٹش آٲطي٧ب ضا ٢جٹ٬ يازٞبٔ اظ ٲٓٯٹٲبٴ جٽبٴ...ايٵ ٶٟي ٸ اثجبت 
ٲٯي يب   ٸؾيٯٻ ثي٫بٶ٫بٴ ثٻ َط٠ ٲرتٯٝ تح٣يط قٹز  زٞبٔ اظ ټٹيت ا٪ط ضايي قٹيٱ ٦ٻ ٲٯت ٲب ثٻ  ټب ٦ٱ ذٹاټس قس  ٦ٷيٱ زقٳٷي
٪ٹيٷس جٳٽٹضي  ټب ثٻ ټٳيٵ ٶؿجت ٦ٱ ذٹاټس قس. ايٵ ٦ٻ ٲي ټبي اؾالٲي ضا ٦ٷبض ث٫صاضيٱ، ٲُٳئٷب  زقٳٷي زٞبٔ اظ اضظـ

ؾيبؾي ٦كٹضټبي ٲؿت٧جط اظ ٢جي٭ آٲطي٧ب زضثبضٺ ايطاٴ ٦ٻ  ايس ٪بټي ٲؿئٹٮيٵ ضٞتبض ذٹز ضا ٖٹو ٦ٷس يٗٷي ايٵ. قٷيسٺ اؾالٲي
ضٞتبضـ ضا ٖٹو ٦ٷس. ضٞتبضـ  ٪ٹييٱ جٳٽٹضي اؾالٲي ضٸز، ٲي ٪ٹييٱ جٳٽٹضي اؾالٲي اظ ثيٵ ٲي ٪ٹيٷس: ٲب ٶٳي ٦ٷٷس ٲي نحجت ٲي

ٶٟي ٸ زض آٴ اثجبت، جٳٽٹضي  ضا ٖٹو ٦ٷس يٗٷي ايٵ  يٗٷي اظ ايٵ ٶٟي ٸ اظ ايٵ اثجبت زؾت ثطزاضز... ثب ټٳيٵ ايؿتبز٪ي زض ايٵ
تٹاٶؿتٻ اؾت ثب ججٽٻ ٪ؿتطزٺ ٲجٽع ثٻ اٶٹأ اٲ٧بٶبت ٲٹاجٻ قٹز ٸ زض ٲ٣بث٭ اٸ ٲ٣بٸٲت ٦ٷس. ټٳبٴ حبٮتي ٦ٻ زض ټكت ؾب٬  اؾالٲي

 http://Leader.ir:يذبٲٷٻ ا يسٖٯيتبهلل ؾيزٞتطآ ي٫بٺ اَالٔ ضؾبٶيس: پبيضجٹٔ ٦ٷ«زٞبٔ ٲ٣سؼ ثٹز..
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ٸ  "ذرٹزي  ذرٹز  "ټرب ٸ   "ٶٟي"زض ؾبيٻ  طاٴيا ياؾالٲ يجٳٽٹض يبؾت ذبضجيزض ٪ٟتٳبٴ ؾ يثجبت
اي  اؾت. ايٵ ټٳبٴ ذهرٯت ٸ ذهيهرٻ   ٲكرم زقٳٵ ٥يٱ يٝ ٸ تطؾيتٗط زض ؾبيٻزٸؾتبٴ آٴ 
ٜ 1اضٶؿتٹال٦الٸ ي٧طز ٪ٟتٳبٶيضٸتٹاٴ ضزپبي آٴ ضا زض  اؾت ٦ٻ ٲي پيرسا ٦رطز ٸ ثرٻ     2ٸ قبٶتب٬ ٲرٹ

 3قٹز. ايٵ ٲٟٽٹٰ ٦ٻ اظ آٴ ثٻ ٶٟي ٚيط/ز٪رط  ٲُطح ٲي ٧طزيضٸٖٷٹاٴ ي٧ي اظ ٲٟبټيٱ انٯي زض ايٵ 
ٲٹجٹزيرت ٸ  ير٥ پسيرسٺ ثرب    آٲيرع   ت٣بثٯي ٸ ذهٹٲتقٹز، ثٻ ضاثُٻ  تٗجيط ٲي ٸ ذهٹٲت       يب ٲٷبظٖٻ
٦ٷٷس٪ي آٴ پسيسٺ ايٟرب    ثركي ٸ تٗييٵ  اقبضٺ زاضز ٦ٻ ٶ٣ف اؾبؾي زض ټٹيت ذٹزثيطٸٴ اظ  ټٹيتي
طاٴ يا ياؾالٲ يجٳٽٹض يبؾت ذبضجيبٶٻ ٪ٟتٳبٴ ؾيف ضٸ ضاثُٻ ٶبٞيٵ اؾبؼ، ٲ٣بٮٻ پيثط ا ٦ٷس. ٲي

٥ ير ٖٷرٹاٴ   طز ٸ آٴ ضا ثٻي٪ يٞطو ٲ فيپ "ي٪ٟتٳبٶ ز٪ط"٥ يبالت ٲتحسٺ ثٻ ٲابثٻ يضا ثب زٸٮت ا
ثرٻ ٦ٷ٧ربـ ذٹاټرس     يبؾرت ذربضج  يبٞتٻ زض ؾبحت ؾيْٽٹض يټب س ٸ ٲؿتٳط زض ٪ٟتٳبٴيسٺ ٲسيپس

 ٪صاقت. 
 

 چبرچوة تئوريك
َٹض جسي ثرٻ   تئٹضي٥ ٦ٻ زض چبضچٹة تحٯي٭ ٪ٟتٳبٴ اٶت٣بزي ٲي ٪ٷجس ٸ ثٻ يټب ي٧ي اظ ضټيبٞت

٧رطز اضٶؿرتٹ ال٦رالٸ ٸ    يٸضظز، ضٸ ثرف( ٚيط ز٪ط اټتٳبٰ ٲري  )ټٹيتقٷبؾبٶٻ  اټٳيت ٸ ٶ٣ف ټؿتي
َرٹض ٸثي٣ري ثرب ٶ٣رف آٴ زض      ٧طز ايٵ زٸ ثٻيزض ضٸ قبٶتب٬ ٲٹٜ اؾت. اټٳيت ٸ جبي٫بٺ ٚيط يب ز٪ط

ټبي قٷبٸضـ ٲٗٷب ٸ ٲٟٽرٹٰ پيرسا    ٶكبٶٻ يبٞت٫يٹزيت ثركي ثٻ ي٥ ٪ٟتٳبٴ زض جطيبٴ اٶ٣ٗبز ٲٹج
 ي٧رطز ٪ٟتٳربٶ  يټبي اجتٳبٖي اظ ؾٻ جٽرت ثرطاي ضٸ   ټب ٸ ٶٟي ؾبظي ٚيطيتيجبز ٸ تجطثٻ ٦ٷس. ا ٲي

يبثس: ٶرؿت، ذٯ١ ٸ ايجبز ي٥ ضاثُٻ ذهٳبٶٻ )ٶبٞيبٶٻ ٚيرط( ٦رٻ    ال٦الٸ ٸ ٲٹٜ اټٳيت اؾبؾي ٲي
ؾريؽ ٲطظټربي ؾيبؾري اٲرطي     قرٹز ثرطاي ت    ي ٲي"ز٪ط"يب  "زقٳٵ" اٚٯت ٲٷجط ثٻ تٹٮيس ي٥

زض ٲ٣بثر٭   "اٲرط ؾيبؾري  "٧رطز،  يي اؾرت ٦رٻ زض ايرٵ ضٸ   ضٸز. ايٵ ټٳبٴ چيرع  حيبتي ثٻ قٳبض ٲي
 -ټربي اجتٳربٖي    قٹز: اٲط ؾيبؾي ٲُٗٹٜ ثٻ اذتالٜ ٸ تًبز ٲيبٴ ټٹيرت  سٺ ٲييٶبٲ "ؾيبؾت"

٪يرطي   ؾبظي، اٶؿجبٰ ٸ ټٳ٫طايري اؾرت. زٸٰ، قر٧٭    ؾيبؾي اؾت اٲب ؾيبؾت ٲُٗٹٜ ثٻ ي٧ؿبٴ
ټبي  اجيت ثركي ټٹيت تك٧٭ٲٹيٹٖي ٲحٹضي ثطاي تضٸاثٍ ذهٳبٶٻ ٸ تاجيت ٲطظټبي ؾيبؾي، 
ؾٹٰ، تجطثٻ يسيت، ٶٳٹٶٻ ذٹثي اؾت ٦ٻ ٲحتٳ٭ قٹز.  ٪ٟتٳبٶي ٸ ٦بض٪عاضاٴ اجتٳبٖي پٷساقتٻ ٲي
(. ثرٻ زي٫رط   165: 1377)ټرٹاض،،  زټرس  ټب ضا ٶكربٴ ٲري   اٮٹ٢ٹٔ ثٹزٴ )حسٸثي ثٹزٴ( ټٹيت ٪ٟتٳبٴ
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ٛيط( تٹؾٍ ٦بض٪عاضاٴ )اليت ي٥ ٶٹٔ ټٹيت ٦بٲ٭اٞتس ٦ٻ ٦ؿت  ثط ايٵ ٲجٷب اتٟب٠ ٲي يسيتؾرٵ، 
زض ي٥ ضاثُٻ ذهٳبٶٻ اظ  "زقٳٵ"ټب اٲطي ٚيطٲٳ٧ٵ اؾت ايٵ ثساٴ ٖٯت اؾت ٦ٻ حًٹض  ٸ ٪طٸٺ

اٸ ثرٻ   آٸضز ٸ ټرٱ  )ذٹزي( جٯٹ٪يطي ثٻ ٖٳ٭ ٲري "زٸؾت"٦ؿت ټٹيت ٦بٲ٭ ٸ تاجيت قسٺ تٹؾٍ 
ثرٻ   اؾت ٦رٻ اظ آٴ  يعيٵ ټٳبٴ چي(. ا133: 1378، يٹؾٟي ي)حبجثركس  يت ٲي٪ٟتٳبٴ ٲ٣بث٭ ټٹ
ٻ يٵ ضاثُٻ زٸ ؾرٹ يت ايقٹز. اټٳ ي٭ ٲيط ٸ ت ٸيز٪ط تٗج يؾبظ تيٸ ټٹ يؾٹظ تيذهٯت زٸ٪بٶٻ ټٹ

 يجٳٽرٹض  يبؾرت ذربضج  ي٪ٟتٳبٴ ؾ ي٧ب ثطايت آٲطيطيٵ ٶ٧تٻ ٶٽٟتٻ اؾت ٦ٻ ٚيٵ ٲ٣بٮٻ زض ايزض ا
 )ٲبٶٷرس  ٵ ٪ٟتٳربٴ ير ٲؿرت٣ط زض ا  يټب ٶكبٶٻ ي٦ٷٷسٺ ثطذٝ يطاٴ ټٱ ثٻ ٸجٹز آٸضٶسٺ ٸ تٗطيا ياؾالٲ

ٵ ٪ٟتٳربٴ ٸ  يت ٸ ٸجٹز اي٦ٷٷسٺ ٲبټسيٸ ...( اؾت ٸ ټٱ تٽس يرٹاټيآظاز اؾت٣ال٬، ،يعياؾت٧جبضؾت
 طاٴ اؾت.يا يبؾت ذبضجيزض ؾ يٵ ز٪ط  ٪ٟتٳبٶيثب ا يٖٯت اؾتٳطاض زقٳٷ

ايرٵ زٸ   ي٧رطز ٪ٟتٳربٶ  يزض چربضچٹة ضٸ ثٻ ٶٓط ٲٹٜ، اٸٮيٵ ٢سٰ ثطاي اضائٻ ي٥ تحٯي٭ ؾيبؾري    
ايرٵ   اٶرس. اظ  اي ٶبٞيبٶرٻ ثط٢رطاض ٦رطزٺ    قٷبؾبيي زؾت ٦ٱ زٸ ٪ٟتٳبٴ ٲتربنٱ اؾت ٦ٻ ثب ټٱ ضاثُٻ

٦ٷٷس ٸ ٶٓبٰ/ٶٓٱ ٲٗٷبيي ذرٹز ضا   ټٹيت/ٲٹجٹزيت پيسا ٲي"طيٚ"ٸاؾُٻ   ټب ټٳٹاضٺ ثٻ ٲٷٓط، ٪ٟتٳبٴ
 "ذهرٹٲت " ،"يسيت"ٮٻ  ثط ٲجٷبي چٷيٵ ضٸي٧طز ٸ ايؿتبضي ثٻ ٲؿ ٦ٷٷس. ثط اؾبؼ آٴ تٷٓيٱ ٲي

اظ ٲٟربټيٱ   2ٸ ٚيطيرت 1ذهرٹٲت  س٪بٺ ال٦الٸ ٸ ٲٹٜ، اټٳيت ٲي يبثس. زض ٸا٢رٕ، يزض ز"ٚيطيت"ٸ 
ټب ثط اؾبؼ ايرٵ زٸ ٲٟٽرٹٰ، زض    ٪ٟتٳبٴ آٶٽب اؾت ٦ٻ تهطيح زاضز ي٧طز ٪ٟتٳبٶي٦ٯيسي ٸ انٯي ضٸ
ذهٹٲت ٸ ٚيطيت ثٻ ضاثُرٻ ٸجرٹزي ير٥    يبثٷس.  ، ق٧٭ ٸ ٶؿ١ ٲي"زي٫طي"تٗبضو ٸ تٟبٸت ثب 

آٴ پسيرسٺ ٶ٣كري    "ثركري  /ٲٹجٹزيتيثرك ټٹيت"پسيسٺ ثب چيعي ثيطٸٴ اظ آٴ اقبضٺ زاضز ٦ٻ زض 
ټبي ٚيطيرت ثرٻ    ضا ثطاي تٹييح ٸيػ٪ي3"ثرف ثيطٸٴ ٢ٹاٰ"٦ٷس. ال٦الٸ، ٲٟٽٹٰ  ثٷيبزيٵ ثبظي ٲي

 ٦رٻ  َرٹضي  ثٻثرف ټٹيت ٸ ٖبٲ٭ اٶؿجبٰ ٪ٟتٳبٶي اؾت.  ثطز. ز٪ط يب ٚيط اظ ايٵ ٲٷٓط، ٢ٹاٰ ٦بض ٲي
قرٹز ٸ احيبٶرب  ضٸ ثرٻ     ٪يطز، تحت ت ثيط آٴ ٲتحٹ٬ ٲي ط ٪ٟتٳبٴ زض ؾبيٻ زي٫طي يب ٚيط ق٧٭ ٲيټ

ټرب زضٸٴ ايرٵ    ټبي ٪ٟتٳبٶي ټٳٹاضٺ ٸجٹز ذٹاټٷس زاقرت ٸ ٪ٟتٳربٴ   ضٸز. ثٷبثطايٵ، ٲٷبظٖٻ ظٸا٬ ٲي
طنٻ ضا ضؾٷس ٸ ؾطاٶجبٰ زض نٹضت ٶبتٹاٶي اظ ض٢بثت، ٖ قٹٶس، ثٻ ضقس ٸ ت٧بٲ٭ ٲي ټب پيسا ٲي ٻٲٷبظٖ

 (.Laclau&Mouffe, 1985:116) قٹٶس ٦ٱ ٞطاٲٹـ ٲي ٸ ذٹز ٦ٱثٻ ض٢يجبٴ ٸا٪صاقتٻ 
زض قرٹز.   ٖٳستب ثٻ نٹضت ي٥ َيٝ زض ٶٓط ٪طٞترٻ ٲري   يؿتيآٶتب٪ٹٶ يٵ ٲ٣بٮٻ تًبز ٸ ًٞبيزض ا  
ٰ  ؾبظي ٣ت، ز٪ط/ٚيطيتيح٣ اظ تٳربيع ٸ ض٢بثرت ٪طٞترٻ ترب َرطز ٸ       -ټرب   )ٶٟي ٚيط( َيٟي اظ ٲٟٽرٹ

                                                            
1. Antagonism 
2. Otherness 
3. Constitutive Outside 
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ٲس ٶٓط قبٶتب٬ ٲٹٜ ٶيرع ثرط ټٳريٵ ٲجٷرب     1"ض٢بثت"٪يطز. ٲٟٽٹٰ  ضا زضثط ٲي -ثبض  ذكٹٶتؾط٦ٹة 
٦ٷس، ٲيعاٴ َطز ٸ ؾط٦ٹة   ضا تٗييٵ ٲي يبٴ آٶچٻ قست ٸ يٗٝ ز٪طؾبظيٵ ٲيزض ا2قٹز. ٲُطح ٲي

ٸ  يثٹز٪ ، ذهٱ/زقٳٵيت/ز٪طثٹز٪يطيط ٚيٵ اؾبؼ، تٟبٸت ؾٻ تٗجيثط ا اؾت. 3"قس٪بٴ ؾط٦ٹة"
عاٴ ير ٵ اؾرت ٦رٻ تٷٽرب ٲ   يقٹٶس ا يټٱ اؾتٟبزٺ ٲ يجب ب ٪بٺ ثٻي٦ٻ زض ايٵ ٲ٣بٮٻ ثبټٱ  يثٹز٪ تيض٢

ٵ ؾرٻ  ير ٸ ټرط ٦رساٰ اظ ا   ٺ ٲتٟبٸت اؾتب ٸاغيط يزض ٶٓط ٪طٞتٻ قسٺ زض ټط تٗج يبٴ ٪ٟتٳبٶيتًبز ٲ
بؾرت  يؾ يټرب  بالت ٲتحرسٺ زض ٪ٟتٳربٴ  ير ا يپٷساض ٲٷٓٹض ٶكبٴ زازٴ ؾُٹح ٲرتٯٝ ذهٱ ط ثٻيتٗج

طز. اظ ير ٪ يٲرتٯٝ ٲرٹضز اؾرتٟبزٺ ٢رطاض ٲر     يټب ٷٻيټب ٸ ظٲ طاٴ زض ظٲبٶٻيا ياؾالٲ يجٳٽٹض يذبضج
ٸ  يثرٹز٪  ط ذهٱيٹز، اؾتٟبزٺ اظ تٗجق يتط ٲ ٥يٵ تًبز ثٻ ثطذٹضز ٸ تٷف ٶعزي٦ٻ ا ييضٸ، زض جب ٵيا

٦رٻ   ييضؾس ٸ زض جرب  يتط ثٻ ٶٓط ٲ طاٴ ٲٷبؾتيا يبؾت ذبضجيؾ٪ٟتٳبٴ  ي٧ب ثطايآٲط يثٹز٪ زقٳٵ
 يط ز٪طثرٹز٪ يتٗج يطيثٻ ٦بض٪ -ضٸز يبٴ ٶٳيټط چٷس ټط٪ع اظ ٲ -قٹز يتط ٲ ضٶ٩ ٦ٱ ي٦ٳٵ تًبز يا
ټرب ضا ثرٻ ٞطاذرٹض ؾرُح      يٵ ضٸ، ز٪طؾبظيضؾس. اظ ا يتط ثٻ ٶٓط ٲ يٵ ضاثُٻ ٲٷ٣ُيا يت ثطايطيب ٚي

ذرٹاټيٱ   يثطضؾر  يثرٹز٪  /ذهٱيب زقٳٷي يت/ز٪طثٹز٪يطيٲبٶٷس ٚ يٵ ٲرتٯٟي٭ ٖٷبٸي، شيز٪طؾبظ
 ٦طز. 
 

 هبي گفتمبني بندي كب در دورهياهميت غيريت آمر نقش و
ټربي ٪ٟتٳربٶي    ثٷرسي  ساض قرسٺ زض زٸضٺ يايسٺ انٯي ايٵ ٲ٣بٮٻ آٴ اؾت ٦ٻ زض ٸضاي ت٧اط ٸ تٷٹٔ پس

، اٶؿرجبٰ زض  "ٚيطيرت زٸٮرت آٲطي٧رب   "اي ثرٻ ٶربٰ    پسيسٺ ؾيبؾت ذبضجي جٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ،
يبؾت ذبضجي ايطاٴ ضا زض َٹ٬ زټٻ ټبي ثٗس اظ ٖطنٻ ٲٗٷبيي ٸ ايسئٹٮٹغي٧ي حب٦ٱ ثط اثط٪ٟتٳبٴ ؾ

ت ٲيٵ ٸ تًٳيٵ ٦طزٺ اؾت. ثط ايٵ اؾبؼ، آٴ چٻ اٲطٸظ ټٹيرت   يبزيٸ٢ٹٔ اٶ٣الة اؾالٲي تب حس ظ
٪بټي ٲح٧ٱ يب ثرٻ   ؾيبؾت ذبضجي ايطاٴ ضا ٞبض٘ اظ ټٳٻ تٛييطات ٸ تحٹالت ٪ٟتٳبٶي ټٳچٹٴ ٪طٺ

ټٳ٫رٹٴ ٸ ٲٷؿرجٱ ٶ٫رٻ زاقرتٻ      يبزير ، ترب حرس ظ  4"ٶ٣ُرٻ آجيرسٴ  "تٗجيط غا٤ ال٦بٴ ټٳچرٹٴ  
٪ٟتٳبٴ ضا ثٻ جربي تحرٹ٬    "زض"آثبزي تحٹ٬  ٞيطٸظ (. يب ثٻ تٗجيط زټ٣بٶي145: ٥1386، ياؾت)تبج

٪طايرري ٮيجررطا٬ ض٢ررٱ ظزٺ  ٪ٟتٳربٴ زض َررٹ٬ تحررٹالت ٪ٟتٳرربٶي پررؽ اظ اٞررٹ٬ ٪ٟتٳرربٴ ٲٯرري  "اظ"

                                                            
1. Adversary 

ٵ ٸنٝ، ثب تٹجٻ ثٻ ټسٜ ٶٹقتبض يٵ ٸاغٺ آٸضزٺ قسٺ اؾت. ثب ايا يٖٷٹاٴ ٲٗبز٬ ٞبضؾ ثٻ"تربٮٝ"ب ي "ٲربٮٟت"ٲتٹٴ،  ي. زض ثطذ2
 ييػٺ زض جبيٵ ٲ٣بٮٻ، ثٻ ٸيكتط ثب ضٸح حب٦ٱ ثط اي٫ط اؾت، ثيٲتٹٴ ز ٦ٻ ثط٪طٞتٻ اظ تطجٳٻ "ض٢بثت"ضؾس ٲٟٽٹٰ  يف ضٸ ثٻ ٶٓط ٲيپ

 طز، ؾبظ٪بض ثبقس.ي٪ ي٭ ٢طاض ٲيٻ ٸ تحٯي٧ب ٲٹضز تجعيت آٲطيطيثطذٹضز ثب ٚ يټب ي٦ٻ اؾتطاتػ
3. The Repressed 
4. Point de Caption 
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ي٧ربٮي ثرٻ ايربالت    (. ټٳيٵ يسيت ٸ ٚيطيت ثرب ز٪رط ضاز  31-30: 1384، يطٸظآثبزيٞ ياؾت)زټ٣بٶ
ٲتحسٺ آٲطي٧ب ثٹزٺ اؾت. تحت ت ثيط ٸجٹز چٷيٵ ٚيطيت ٸ يسيتي، ٲُبث١ ثب تٗجيط ال٦الٸ ٸ ٲرٹٜ  

س ٸ زض يآ ټبي ٲرتٯٝ ثٻ ٸجٹز ٲي ٪ٟتٳبٴ ټبي ٲُطح زض ذطزٺ ٲيبٴ ز٢ي٣ٻ 1"اضظي ظٶجيطٺ ټٱ"ي٥ 
ٵ ٸيٗيت ټط٪ٹٶٻ ت٧اط ٪يطز. اي آضاٰ ٸ ٢طاض ٲي يشي٭ ٸ ْ٭ اثط٪ٟتٳبٴ ؾيبؾت ذبضجي ايطاٴ اٶ٣الث

ثرٻ تٗجيرط ٞٹ٦رٹ، ٶرٹٖي اٶتٓربٰ ٸ      ،زټرس ٸ  اٮكٗبٔ ذٹز ٢طاض ٲري  ٸ تكتت ٲٟٽٹٲي ٸ ضٞتبضي ضا تحت
 ٦ٷس. ثٷسي ضا زض ٖيٵ پطا٦ٷس٪ي ٪ٟتٳبٶي ت ٲيٵ ٸ تًٳيٵ ٲي ٢بٖسٺ

٧ب ز٢ي٣ٻ ٲكتط٤ يا٪ط ٚيط ٸ ٚيطيت ز٪طي ثٻ ٶبٰ آٲط»ثب ايٵ ٞطو، پطؾف ٲُطح ايٵ اؾت ٦ٻ:   
اي ٪ٟتٳربٴ ؾيبؾرت    بٞتٻ زض َٹ٬ حيبت ثريف اظ ؾرٻ زټرٻ   يټبي ْٽٹض ٸ ثطٸظ  ٪ٟتٳبٴ ټٳٻ ذطزٺ

ټب زض  ٪ٟتٳبٴ ضٸز، پؽ تٟبٸت ٸ اذتالٜ ٲيبٴ ايٵ ذطزٺ ذبضجي جٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ثٻ قٳبض ٲي
تٳبٲي ٶٽٟترٻ  ؾبظز، زض اټ پبؾد ثٻ ايٵ پطؾف اؾبؾي ٦ٻ قيطاظٺ انٯي ايٵ ٲ٣بٮٻ ضا ثطٲي« چيؿت؟

 ٸضظٶس: ؾبظي ٲي ثٷسي زض ٚيطيت اؾت ٦ٻ ال٦الٸ ٸ ٲٹٜ ثٻ َيٝ
ؾرُح  "ٶٓرط زضجرٻ ٸ    ٪يطز ٦ٻ اظ ٶ٣ُرٻ  ؾبظي َيٟي اظ ٲٟبټيٱ ضا زض ثطٲي ثٻ ثبٸض ايٵ زٸ، ٚيطيت  

ضٸ ٖربٲٯي زض تكرريم    ثب ي٧سي٫ط ٲتٟربٸت ټؿرتٷس ٸ ټٳريٵ تٟربٸت زض ثحر  پريف       2"ذهٹٲت
ؾربظي َيٟري اظ ٲٟربټيٱ ضا     ضٸز. ثٻ اٖت٣بز ال٦الٸ ٸ ٲٹٜ، ٚيطيرت  تٳبيعټبي ٪ٟتٳبٶي ثٻ قٳبض ٲي

ذرتٱ   5"َرطز ضازي٧رب٬  "يبثس ٸ ثٻ  ازاٲٻ ٲي 4"ض٢بثت"قٹز  ثب  آٚبظ ٲي 3"تٳبيع"٪يطز ٦ٻ اظ  زضثطٲي
٦ٹقس ت٧ٟي٧ي ٲٗٷبزاض ٲيبٴ ايٵ ٲٟٽٹٰ ٸ  قٹز. ٲٹٜ زض ايٵ ظٲيٷٻ ثب اؾتٟبزٺ اظ ٲٟٽٹٰ ض٢بثت ٲي ٲي

قٹز. ثب ايٵ ٞرطو، زض حربٮي ٦رٻ ذهرٹٲت ثرٻ ذهيهرٻ تٽسيس٦ٷٷرس٪ي        ٢بئ٭ "ذهٹٲت"ٲٟٽٹٰ
ؾرٹظي آٴ ٖٯيرٻ ٪ٟتٳربٴ ٲعثرٹض اقربضٺ       ٚيط/زقٳٵ ٖٯيٻ ٲٹجٹزيت ي٥ ٪ٟتٳبٴ  يٗٷي ثٗس ټٹيرت 

ؾبظي ٸ تًربز ٲت٣بثر٭ آٶٽرب     ٦ٷس، ض٢بثت ثٻ اٲ٧بٴ ټٳ٧بضي زٸ ٪ٟتٳبٴ ٲتٗبضو زض ٖيٵ ٚيطيت ٲي
حرسا٢ٯي اظ ٖٷبنرط ٸ ز٢ربي١ ٪ٟتٳربٴ ذرٹزي ٸ ٲطظثٷرسي       پطزاظز. زض ايٵ ٲيبٴ، تٳبيع ٶيع حّٟ  ٲي

آٴ ٦ٻ ٢هسي ثرطاي ض٢بثرت يرب     قٹز  ثي حسا٢ٯي ٪ٟتٳبٶي ضا زض ٲ٣بث٭ زقٳٵ ٸ ٚيط  ذٹز ٲتص٦ط ٲي
ٵ يٵ اؾبؼ، ٶٹٔ ثطذٹضز ثب ايثط ا (.Laclau&Mouffe, 1985:145) ذهٹٲت ثب آٴ زاقتٻ ثبقس

ٵ ٲ٣بٮٻ اظ ي٦ٻ زض ا -٧ب يت آٲطيطيٚ يٸ َطز٦ٷٷس٪ ي٦ٷٷس٪ ي٣ت قست ٸ يٗٝ ٶٟيت ٸ زض ح٣يطيٚ
اؾرت   يٖربٲٯ  -قرٹز  يبز ٲيبالت ٲتحسٺ يزض ثطذٹضز ثب ا يؾبظ تيطيٲرتٯٝ ٚ يټب يآٴ ثٻ اؾتطاتػ
طاٴ اظ ير ا ياؾرالٲ  يجٳٽرٹض  يبؾرت ذربضج  يؾب٬ ؾ يبٞتٻ ضا زض ؾيْٽٹض ٸ ثطٸظ  يټب ٦ٻ ٪ٟتٳبٴ

                                                            
1. Chain of Equivalence 
2. Level of Antagonism 
3. Difference 
4. Adversary 
5. Radical Exclussion 
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 س.يٶٳب يب اظ ټٱ ٞه٭ ٲي٫ط ٲٷ٥ٟ ي٧سي
ټربي ؾيبؾرت ذربضجي     ٪ٟتٳربٴ  اي ثرٻ ذرطزٺ   زض ازاٲٻ، يٳٵ زض پيف ٪طٞتٵ ضٸي٧طزي ٲٷٓٹٲٻ  

، 1"ٶ٣ُرٻ ٦ربٶٹٶي  "جٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ )ٞطو ٪ٟتٳبٴ ثٻ ٲابثٻ ي٥ ٲٷٓٹٲٻ ثب ثطذرٹضزاضي اظ  
٪بٶٻ  ټبي ؾٻ ثٷسي ٪ٟتٳبٶي ثط ٲجٷبي اؾتطاتػي ، ثٻ اضائٻ ي٥ زٸضٺ3"ٖٷهط"، ٸ 2"ٸ٢تٻ"يب  "ز٢ي٣ٻ"

 ؾبظي )تٳبيع/تٟبٸت، ض٢بثت ٸ ذهٹٲت/چبٮف( اظ ؾٹي زي٫ط اټتٳبٰ ٸضظيسٺ ذٹاټس قس. ٚيطيت

 

 گرايي ليبرال در گفتمبن ملي"تمبيس"استراتصي 
 يري ٪طا ياؾت ٦رٻ ٪ٟتٳربٴ ٲٯر    يبٶ٫ط ٶٹٔ اضتجبَيث يبزيثبظض٪بٴ تب حس ظ ي٪بٰ ٲٽس ثٻ بؾت ٪بٰيؾ
ٝ ٦طزٺ اؾت. ثط اؾربؼ  يٱ ٸ تٗطيتطؾ ي٪ٟتٳبٴ اٶ٣الة اؾالٲ ي٧ب ثٻ ٲابثٻ ز٪ط انٯيجطا٬ ثب آٲطيٮ
٥ ثربضٺ ثرٻ   ير ٲ٣سٲرٻ ٸ ثرٻ    يس ثيضٞت، ٶجب يع ثٻ قٳبض ٲيثبظض٪بٴ ٶ يبؾت، ٦ٻ ضٸـ ٲجبضظاتيٵ ؾيا

بٴ ٲٷبؾرجبت  يثط آٴ ٶجٹز ٦ٻ اظ ټٳبٴ اٸ٬ ثٷ يضٸ، ٸ ٵيٸ اظ ا ٧4ب٬ ثب زقٳٵ قتبٞتيؾطا٘ ٲجبضظٺ ضاز
بٴ اؾرتجساز  ير ٲ يٹٶس ٶب٪ؿؿرتٷ يپ ياظ اثتسا ٶٹٖ ياٶ٣الث يطٸټبيٸ ټٳبٶٷس ٶ عزي٧ب ٞطٸ ثطيطاٴ ثب آٲطيا

ٚ  )ثٻ ي٧ب زض ؾُح ذبضجيزضٸٴ( ٸ اؾت٧جبض آٲط يط انٯيٖٷٹاٴ ٚ )ثٻ يقبٺ زض ؾُح زاذٯ ط ير ٖٷرٹاٴ 
٧ب٬ يپبضازٸ٦ؿر  يا ٪ٹٶٻ س٪بٺ زٸٮت ٲٹ٢ت زض ٢جب٬ ٚطة ثٻي، زيَٹض ٦ٯ س. ثٻيثطٸٴ( ثط٢طاض ٶٳب يانٯ
، ٶٓٱ، يٸ ٞٷ ي٭ آٴ ٦ٻ ٚطة ضا ٲٽس تٳسٴ ٖٯٳيزٮ ٥ َطٜ، ثٻيقٹز. زٸٮت ٲٹ٢ت اظ  يؿتٻ ٲيٶ٫ط
ذٹز  يحسا٢ٯ ي٫ط، ثٻ اؾت٣ال٬ ٸ ٲطظثٷسيؾتٹزٶس ٸ اظ َطٜ ز يزاٶؿتٷس، ٲ يٲ يت ٸ زٲٹ٦طاؾيطيٲس

ت ٸ اؾرت٣ال٬ ٦كرٹضٲبٴ   ير ايٲرب ٶؿرجت ثرٻ ح   »زازٶس: يت ٶكبٴ ٲيذبضج حؿبؾ يبيزض تٗبٲ٭ ثب زٶ
 يٱ. ٲٯيؿتيٲسضٴ ٶ يبي٫ط ٸ زٶي٧ٵ ٲربٮٝ اضتجبٌ ٸ تٗبٲ٭ ثب ٲٯ٭ زيٱ. ٮي٦ٷ يٲ يپبٞكبضاٮٗبزٺ  ٞٹ٠

ترطاٰ ثرٻ   ت ذرٹز ٸ اح ير ثط ٢جٹ٬ ٲٗب يٶجٹزٺ ٦ٻ ٲجتٷ يتٗهت ٶػاز يٲب ثٻ ٲٗٷ يزٸؾت طاٴيثٹزٴ ٸ ا
 .(10: 1362ٶب،  يث«)٫طاٴ اؾتي٭ ٸ ح٣ٹ٠ زيًٞب
ٚ  تير طي٧طز ٚي٧ب، ضٸيت ثٻ آٲطي٧طز ضٸحبٶيؾبٴ، ثطذالٜ ضٸ ثسيٵ   زض  يعزير ع يؾرت  تير طيپٷرساض ٸ 

بؾت ي، ؾيكياٶس ٲهٯحت يضؾس ٸ ٶٹٖ يٶٓط ٶٳ ثٻ يٸ اٶ٣الث ي٧ب٬، زٞٗتيساٴ ضاز٧ب چٷيتٗبٲ٭ ثب آٲط

                                                            
1. Nodal Point 
2. Moment 
3. Element 

زاٶٷس ٦ٻ ٲٵ  يټٳٻ ٲ» س:ي٪ٹ يٲ يبٶب ٞبالچيذٹز زض ٲهبحجٻ ثب اٸض يٖٷٹاٴ ضٸـ ٲجبضظات ٪بٰ ثٻ ثٻ بؾت ٪بٰيح ؾي. ثبظض٪بٴ زض تكط4
ٱ ٦ٻ ي٧ب ضا ٲججٹض ٦ٷيٵ ٦ٻ آٲطي٥ ضاٺ ثٹز ٸ آٴ اياظ زؾت قبٺ ٣ٍٞ  ييضټب ي٢سٰ ثٹزٰ. ٲٗت٣س ثٹزٰ ثطا ثٻ بؾت ٢سٰيٲٗت٣س ثٻ ؾ

كٻ يبٴ ټٳيطاٶيتط قٹز ٸ ٲٗت٣س ثٹزٰ ٦ٻ ا يٝ قٹز ٸ ٲٯت ضٸظ ثٻ ضٸظ ٢ٹيكتط يٗيٱ ٦ٻ اٸ ټطچٻ ثي٦ٷ ي٦ٱ قبٺ ضا ٸ٬ ٦ٷس ٸ ٦بض ٦ٱ
 ياٶس ٖب٢جت ثس بٰ ٦طزٺيٲ٣سٲٻ ٢ يٸ ث يٻ ٶب٪ٽبٶاٶس ٸ ټط زٞٗٻ ټٱ ٦ ٵ، ٖبزت ثٻ اَبٖت ٦طزٺياٶس. ثٷبثط ا ٥ ٲؿتجس ثٹزٺيتحت ؾٯُد 

 22/7/1358 ،ضٸظٶبٲٻ اَالٖبتٶب،  يس: ثيٵ ٲهبحجٻ ضجٹٔ ٦ٷيٲُبٮٗٻ ا يثطا«. اٶس... زاقتٻ
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ع يٻ ٸ تجرٹ يضا زض ثطذرٹضز ثرب آٴ تٹنر    ياٶ٣الثر  يري ٪طا ع اظ احؿربؼ ياٮٹ٢ت ٸ ثٻ انُالح پطټ زٕٞ
زٸٮرت   يبؾرت ذربضج  ي٭ زض ؾيبٴ زٸٮتٳطزاٴ زذت، ثب ز٢ت زض ٲٹايٕ ٸ ؾرٷيٵ تطتيس. ثٻ ايٶٳب يٲ

٧رب٬ زض ثطذرٹضز ثرب    يضاز يع اظ ز٪طؾبظي٦ٱ پطټ ب زؾتي يزض ضٸاثٍ ذبضج ييذٹ بؾت ٶطٰيٲٹ٢ت، ؾ
ضٸز. زض ايرٵ   ي٪ربٰ ثرٻ قرٳبض ٲر     ثٻ بؾت ٪بٰياظ ؾ يا قٹز ٦ٻ زض ٸا٢ٕ جٯٹٺ يبالت ٲتحسٺ آق٧بض ٲيا

ٱ يثٻ قط٠ ٸ ٚرطة، ٦رٻ اثرطاټ    يؾٯُٻ ٸ ٸاثؿت٫ يضاؾتب ٲي تٹاٴ ٪ٟت ٲهسا٠ ٲٟٽٹٰ ٸ ان٭ ٶٟ
٦رٻ ثٗرسټب زض    -تير ثب ٲهرسا٠ ٲرسٶٓط ضٸحبٶ   ٣ب يزاٶؿت، ز٢ يٲتطازٜ ٲ يآٴ ضا ثب ٲٹاظٶٻ ٲٷٟ يعزي

اظ ٲٷٓرط   ي١ ٶساقرت. ٲٹاظٶرٻ ٲٷٟر   ير تُج -ٷٻ قسيطاٴ ٶٽبزيا ياؾالٲ يجٳٽٹض ي٢بٮت ٢بٶٹٴ اؾبؾ
بٶٻ ٸ َطز ٦ٷٷسٺ آٴ ي٦ٻ ثط جٷجٻ ٶبٞ ييذالٜ ٲٗٷب)ثط ياثجبت ييٲٗٷب يجطا٬ زاضايٮ يي٪طا ي٪ٟتٳبٴ ٲٯ

٭ ير ثرٻ زٮ  يقس ٦رٻ ٦كرٹض   يثٻ ٦بض ثؿتٻ ٲ يُيس زاضز( ثٹزٺ ٸ زض قطايزض ٲ٣بث٭ ز٪ط ٸ زقٳٵ تب٦
ذربل ثبقرس. ثرٻ     ي٭ ثٻ ٲ٣بنسيثعض٨ ثب ټسٜ ٶ يټب ع ثب ٢سضتيزاض ٸ ٲط يٗٝ، زض نسز ضٞتبض ٦ػ

ط زض يٵ ٚي٥ قسٴ ثٻ ايٶعز يط ٸ حتيثٻ ٖٷٹاٴ ٚ ٧بي٧ب٬ آٲطيٸ َطز ضاز يع اظ ٶٟيٵ ٖٯت، پطټيټٳ
ٵ زض ير قرس  ا  يط ٲيٻ ٸ تٟؿيتٹج يبؾت ٲٹاظٶٻ ٲٷٟيجطا٬ زض چبضچٹة ؾيبٴ ٮي٪طا يٲٯ يزٸضٺ ٪ٟتٳبٶ

 "ي، ٶرٻ ٚطثر  يٶٻ قرط٢ "ضا ٶب٢ى قٗبض ٸ ان٭  يبؾتيٵ ؾيٵ ٪ٟتٳبٴ چٷياؾت ٦ٻ ٲٷت٣ساٴ ا يحبٮ
 ٦طزٶس.  ي٢ٯٳساز ٲ

ټربي قرٷبٸضي چرٹٴ     ٶكربٶٻ  يبٞت٫ير ٪طايبٶٻ ٮيجطا٬ حبن٭ اٶ٣ٗربز   ، ٪ٟتٳبٴ ٲٯييثٻ ظثبٴ ٪ٟتٳبٶ  
ٰ    ايطاٴ ،٪طايي اضيي تٳبٲيت، ٮيجطاٮيؿٱ، ٪طايي ٲٯي ٪طايري   ؾرطظٲيٵ ، ٪طايري  ٪طايي ثرٻ جربي اؾرال

ثٹز ٦ٻ حٹ٬ ي٥ ٶ٣ُٻ ٦ربٶٹٶي تحرت ٖٷرٹاٴ ٖرسٰ تٗٽرس       اٮٳٯٯي ٪طايي ثيٵ ٸجٽٻ، ٸ )ٶبؾيٹٶبٮيؿٱ(
ثٹزٶس ٸ ٶٓبٰ ٲٗٷبيي ذبني ضا حب٦ي اظ تٳبيع ٸ اٞترطا٠ نرطٜ اظ    ٸ تاجيت قسٺ ٪طايبٶٻ تجٳيٕ  ٲٯت

ؾبظي ايٵ ٪ٟتٳبٴ ٦ٻ تجٯي ٖيٷي آٴ  آٸضزٶس. اؾتطاتػي تٳبيع زض ٚيطيت ي٧ب ثٻ ٸجٹز ٲيٚيطيت آٲط
 "( ثرٹزٺ اؾرت، زض ٲٟٽرٹٰ ٦ٯيرسي    1357 - 1360نسض ) ؾيبؾت ذبضجي زٸٮت ٲٹ٢ت تب ٖع٬ ثٷي

يربثي ٸ   "تٳربيع "٦رطز. ثرٻ ٖجربضت زي٫رط،      بٴ ٮيجطا٬ ٶٳٹز ٸ ثرطٸظ پيرسا ٲري   ٪طاي ٲٯي"اؾت٣ال٬ ٲٯي
ټٳؿٹ ثرب   ياؾالٲ -يٲٯ يطٸټبيتطيٵ ټسٜ ٶ ټبي ٚطثي ٸ قط٢ي، ٲٽٱ َٯجي اظ ٚيطيت"اؾت٣ال٬"

ٵ ٦ٻ ټي  َطحي ثطاي ض٢بثت يب ذهٹٲت ثب ايٵ يتط ا ٶٽًت آظازي ٸ زٸٮت ٲٹ٢ت ثٹز ٸ اظ آٴ ٲٽٱ
يٗٷي اؾت٣ال٬ ٸ تٳبيع ٪ٟتٳبٶي اظ ټٹيت ٚطثي ٸ قرط٢ي ٸجرٹز    ٚيطيت پؽ اظ حهٹ٬ ټسٜ ٚبيي
تطيٵ اټساٜ ٶٽًت آظازي زض جطيبٴ  ٪ٹٶٻ ٦ٻ ش٦ط قس، ي٧ي اظ انٯي ٶساقت. ثٻ ٖٷٹاٴ ٶٳٹٶٻ، ټٳبٴ

 (.93: 1363قس)ثبظض٪بٴ،  ت ؾيؽ، پبٞكبضي ثط حيايت ٸ اؾت٣ال٬ ٦كٹض ٖٷٹاٴ ٲي
ثٻ ٲٷعٮرٻ پرصيطـ ٶٓرٱ ٸ ٶٓربٰ ٲؿرت٣ط زض ؾرُح       زض ح٣ي٣ت، اؾتطاتػي تٳبيع/اٞتطا٠ اظ ٚيطيت   
اٮٳٯ٭( ٸ ثطي  ٦طزٴ ذٹز اظ ټط ٪ٹٶرٻ   اٮٳٯٯي )ٶٓٱ ٲجتٷي ثط حب٦ٳيت ٚطة ٸ قط٠ ثط ٶٓبٰ ثيٵ ثيٵ
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اضازٺ ؾيبؾي ثطاي ايجبز تٛييط ٸ تحٹ٬ ضازي٧ب٬ زض ايرٵ ٶٓرٱ اؾرت. ثرط ايرٵ اؾربؼ، زض ضٸي٧رطز        
يف زض ايٵ ٶٓبٰ، "ټب ذٹزي"اٮٳٯٯي ثؿيبض ٲًي١ ٸ  ثيٵټب زض ؾُح "ز٪ط"٪طايي ٮيجطا٬، زايطٺ  ٲٯي

٪طايبٴ ٮيجطا٬ ټط٪ع ٶتٹاٶؿت ذٹز ضا  قٹز. ثب ايٵ ٸجٹز، ٪ٟتٳبٴ ٲٯي ثؿيبض ٲٹؾٕ تٗطيٝ ٸ تٟؿيط ٲي
ٸ يساٲپطيبٮيؿتي اٶ٣الة اؾرالٲي   يي٧بياظ ثٷٹيت ذٹزي/ز٪طؾبظي ٦ٻ تحت ت ثيط ٲبټيت يسآٲط

ٶساقرت.   "انر٭ ٶرٻ قرط٢ي، ٶرٻ ٚطثري     "ٸ چربضٺ جرع پرصيطـ    ض ٸجٹز آٲسٺ ثٹز ثطټبٶس ٸ اظ ايرٵ  ثٻ
ؾتيعي( ضا ٲُربث١ ثرب ٶٓرٱ ٸ ٶٓربٰ      ٸ قط٠ يعيؾت اٮٹنٝ، ٪ٟتٳبٴ ٲعثٹض ٲسٮٹ٬ ايٵ زا٬)ٚطة ٲٕ

ٲسٮٹ٬ ٶٻ قط٢ي ٶٻ  يا ٪طايبٴ ٮيجطا٬ ثٻ ٪ٹٶٻ ٦طز. زض ايٵ ضاؾتب، ٲٯي ٲٗٷبيي ذٹز تٟؿيط ٸ ت ٸي٭ ٲي
يٵ قٗبض اؾبؾي ضا اظ ټط ٪ٹٶٻ ٲٗٷب ٸ ٲًرٳٹٴ ايرسئٹٮٹغي٥   ظزٶس ٦ٻ ا ٚطثي ضا ثٻ زا٬ آٴ جٹـ ٲي

ع، ٞربض٘ اظ  يتٽي ٦طزٺ ٸ ثٻ آٴ ذٯٗتي ٦بٲال  ٲتٗبضٜ، تساٞٗي ٸ ٢طيٵ ٸ ټٳٷكيٵ ثرب اؾرتطاتػي تٳرب   
٦ربض   ؾرتيعي اٶ٣الثري زض ٪ٟتٳربٴ ٲحبٞٓرٻ     پٹقبٶسٺ ثٹزٶس. ثط ايٵ اؾبؼ، آضٲبٴ ٚطة َطز ضازي٧ب٬ 

ٲٷٟي ت٣ٯي٭ يبٞترٻ ٸ ٞب٢رس ټرط ٪ٹٶرٻ       تٗٽس يب ٲٹاظٶٻ  ظٺ ؾيبؾت ٖسٰ٪طايبٴ ٮيجطا٬ زض حس ٸ اٶسا ٲٯي
٦بض٦طز اٶ٣الثي ٸ ضازي٧ب٬ ثٹزٺ اؾت. ٶٻ قط٢ي، ٶٻ ٚطثي زض ايرٵ ٲٗٷبؾربظي ٪ٟتٳربٶي ثرٻ ٲٗٷربي      

ثٻ زٸ اثط٢سضت ٸ ٖسٰ اتحبز ٸ ائتالٜ ثب آٶٽب زض ٖيٵ حّٟ  "ٖسٰ اُٖبي اٲتيبظ"ٸ  "ٖسٰ ٸاثؿت٫ي"
طاٴ اؾت. ثبظض٪بٴ زض ظٲيٷٻ ايٵ ان٭ يا ياٮٳٯٯ ٵيضٸاثٍ ثب آٶٽب ٸ ثٽجٹز ٸجٽٻ ثحسا٢ٯي اظ ٲٷبؾجبت ٸ 

قٗبض ٶٻ قط٢ي ٸ ٶٻ ٚطثي زض اثتسا ٲٟٽٹٰ ٦ربٲال  زٞربٖي ٸ ٲٯري زاقرتٻ، ٲٷٓرٹض اظ آٴ      »ٶٹيؿس:  ٲي
ټبي قط٠ ٸ  ټب ٸ ٖسٰ ات٧ب  ثٻ ثٯٹ٤ جبٶجٻ ذٹزٲبٴ زض ثطاثط ثي٫بٶ٫بٴ ٸ اثط٢سضت احطاظ اؾت٣ال٬ ټٳٻ

چٻ ثٻ ٮحبِ ؾيبؾي، ا٢تهبزي، ٶٓبٲي ٸ چٻ ثٻ ٮحبِ اذرص ٸ ا٢تجربؼ ايرسئٹٮٹغي اظ ٲ٧بترت      ٚطة
 (.93: 1363ثبظض٪بٴ، «)ٲبض٦ؿيؿتي ٸ ٦بپيتبٮيؿتي ثٹزٺ اؾت

٧رب ضا زض ٖريٵ   ي٪طايبٴ ٮيجطا٬ اؾرتطاتػي تٳربيع/ اٞترطا٠ ٪ٟتٳربٶي اظ آٲط     زض ٲجٳٹٔ، ٪ٟتٳبٴ ٲٯي  
ابثٻ ٚيط ضازي٧ب٬ ذبضجي پيكٻ ذرٹز ؾربذت  زض حربٮي ٦رٻ     ٪طايف ثطاي ثٽجٹز ٲٷبؾجبت ثب آٴ ثٻ ٲ
اؾالٲي ايطاٴ ٲبټيتي يس ټػٲٹٶي٥/يس ٢سضت زاقرتٻ ٸ   -ٲبټيت يس ٢سضت اثط ٪ٟتٳبٴ اٶ٣الثي 

ٖٷٹاٴ حبٲي انٯي ٶٓبٰ پٽٯرٹي   ٱ ايبالت ٲتحسٺ )ٚيط ثطٸٴ( ضا ثٻټٱ ٶٓبٰ پٽٯٹي )ٚيط زضٸٴ( ٸ ټ
 يري ٪طا يؾبظاٶٻ ٪ٟتٳبٴ ٲٯ تيطيٚ ي٧ب ثط ذالٜ اؾتطاتػيٻ آٲطيٖٯ يطي٪ ٵ ټسٜيٶكبٶٻ ٪طٞتٻ ثٹز. ا

 زٸٮرت ثبظض٪ربٴ، ا٢رساٰ ٸاقرٷ٫تٵ     ي٧ب زض تٽطاٴ، اؾتٟٗبيٷٻ اقٛب٬ ؾٟبضت آٲطيت ظٲيجطا٬ زض ٶٽبيٮ
ٖ   يبت ٶٓبٲيٖٳٯ ياٶساظ ٲٷبؾجبت ثب تٽطاٴ، ضاٺ ي)زٸٮت ٦بضتط( ثٻ ٢ُٕ ضؾٳ  يٷر يَرجؽ ٸ تجؿرٱ 

ت پؽ اظ اٞرٹ٬ ٸ  يطاٴ ضا ٞطاټٱ آٸضز ٸ زض ٶٽبيا ياؾالٲ يجٳٽٹض يبالت ٲتحسٺ ثطايا يثٹز٪ ذهٱ
بالت ٲتحسٺ يبٶٻ ايٻ ٶبٞي٧طز ٸ ضٸيثب ضٸ ي٪ٟتٳبٶ يبٞت٫يجطا٬ ثٻ اٶ٣ٗبزيٮ يي٪طا ي٪ٟتٳبٴ ٲٯ يٞطٸپبق

ؾربظي جسيرس اظ جرٷؽ ٸ ؾرٷد      اظ ايرٵ پرؽ اؾرت ٦رٻ ٶرٹٖي ٚيطيرت      س. ي٧ب٬ اٶجبٲيثٻ ٪ٹٶٻ ضاز
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 ياؾرالٲ  يجٳٽٹض يبؾت ذبضجيؾ يآٲطي٧ب ثٻ ٲابثٻ ز٪ط ٪ٟتٳبٶٸ َطز ضازي٧ب٬ زٸٮت  "ذهٹٲت"
ؾبظي ض٢ي١ ٸ ٦ٱ  ٪صاضز ٦ٻ زض ٸا٢ٗيت اٲط، ذيعـ ٸ اٖتطاو ثٻ ٚيطيت طاٴ پب ثٻ ٖطنٻ ٸجٹز ٲييا
٪ٟتٳربٴ زض شير٭    ٶرٹٔ جسيرسي اظ ذرطزٺ     يبٞت٫ير ٪طايي ٮيجطا٬ ٸ حبن٭ اٶ٣ٗربز   ٲبيٻ ٪ٟتٳبٴ ٲٯي 

 ٪طايي ثٹز. الٲي ايطاٴ تحت ٖٷٹاٴ آضٲبٴاثط٪ٟتٳبٴ ؾيبؾت ذبضجي جٳٽٹضي اؾ
 

 )نفي راديكبل غيريت( در دو گفتمبن"خصومت"استراتصي 

 گرايي الف. گفتمبن آرمبن
٪طايي ٮيجطا٬ ثٻ  ٧ب ٲحٹض زض ٪ٟتٳبٴ ٲٯيياٮٳٯٯي آٲط چطذف اظ ٲساضا ٸ ٲٳبقبت ٖبٲساٶٻ ثب ٶٓبٰ ثيٵ

ٶي اؾرت ٦رٻ زض تربضيد ؾيبؾرت     تطيٵ تحرٹ٬ ٪ٟتٳرب   ٧ب ٲٽٱيذهٹٲت ٸ ٶٟي ضازي٧ب٬ ٚيطيت آٲط
ط يير ٵ تٛيٞيطٸظآثبزي، ا ٦ٻ ثٻ تٗجيط زټ٣بٶي  ذبضجي جٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ اتٟب٠ اٞتبزٺ اؾت  چٷبٴ

، يطٸظآثبزيٞ يضٸز)زټ٣بٶ ي٥ ٪ٟتٳبٴ ثٻ ٪ٟتٳبٴ زي٫ط ثٻ قٳبض ٲي "اظ"ٸ چطذف، تحٹ٬ ٪ٟتٳبٶي 
ؾتيعي پرؽ اظ اقرٛب٬ ؾرٟبضت     (. ايٵ چطذف ضا ٦ٻ تحت ت ثيط ًٞبي ضازي٧ب٬ آٲطي٧ب30: 1384

بؾرت  يؾ يآٲطي٧ب زض تٽطاٴ ضٸي زاز، ثبيس چطذف اظ اؾتطاتػي اٞتطا٠/تٳبيع اظ ٚيطيت ز٪ط ٪ٟتٳربٶ 
آٴ اضظيربثي ٦رطز.    "طز ضازي٧رب٬ َر "يرب   "اؾتطاتػي ذهٹٲت"طاٴ ثٻ يا ياؾالٲ يجٳٽٹض يذبضج
٪ٟتٳبٴ اؾالٰ ؾيبؾري  ثٻ حبقيٻ ضٞتٵ »ظازٺ زض تحٯي٭ ايٵ چطذف اظ تٗجيط  ٲحٳسٖٯي حؿيٷيؾيس

: 1386ظازٺ،  يٷي)حؿر  ٦ٷس اؾتٟبزٺ ٲي« ټػٲٹٶي٥ قسٴ ٪ٟتٳبٴ اؾالٰ ؾيبؾي ٣ٞبټتي»ٸ « ٮيجطا٬
ثٷسي قسٺ ٲيبٴ ٪ٟتٳبٴ اٶ٣الثري ايطاٶري ٸ ٪ٟتٳربٴ يرس      (. ًٞبي ثٻ قست ٢ُت361  322-333

٦رٻ   ضٞرت  چٷربٴ   قٳبض ٲري  ٧ب پؽ اظ آٚبظ جٷ٩ تحٳيٯي، پبيبٶي ثط چٷيٵ اؾتٳطاضي ثٻياٶ٣الثي آٲط 
٪رطاي   آضٲربٴ "(. ٸ 12: 1384)اظٚٷرسي،   ثٻ تٗجيط اظٚٷرسي  "ٲحٹض ٪طاي اٲت آضٲبٴ"٪ٟتٳبٴ  ذطزٺ 
٪طايي ٮيجرطا٬   ٪ٟتٳبٶي ذٹز يٗٷي ٲٯي -ٞيطٸظآثبزي زض ت٣بث٭ ثب پبز ٲٗٷبيي ثٻ تٗجيط زټ٣بٶي "اؾالٲي

 يرط ضا ثرٻ حبقريٻ ضاٶرس    تٟٹ٠ ٸ ثطتطي ٦بٲ٭ يبٞتٻ ٸ ٪ٟتٳبٴ اذ 1360تب  1357ټبي  زض ٞبنٯٻ ؾب٬
ترٹاٴ   ي٪طايي، ٲ ثٷسي زضٸٶي زض ٪ٟتٳبٴ آضٲبٴ (. اظ ز٬ ايٵ ت٣ؿيٱ208: 1388)زټ٣بٶي ٞيطٸظآثبزي، 

 - 1368٪طايري )  ؾربظي ضازي٧رب٬ ٪ٟتٳربٴ آضٲربٴ     س ٦ٻ ٚيطيرت يطٸٴ ٦كيضا ث يثٷسي زي٫ط ت٣ؿيٱ
ٲت ذهرررٹ"( ٸ 1360 - 1364)"٪طايبٶرررٻ ذهرررٹٲت آضٲررربٴ"ثٷرررسي  ( ضا َررري زٸ زٸضٺ1360
 زټس: ي( ٲٹضز ثطضؾي ٢طاض ٲ1364 - 1368)"ثيٷبٶٻ ٸا٢ٕ
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 گرايبنه . خصومت آرمبن1
ؾربظي زض زٸضٺ ذهرٹٲت    تطيٵ ز٢بي١ ٸ ٖٷبنط ٪ٟتٳبٶي ٲُٗرٹٜ ثرٻ ٚيطيرت    تطيٵ ٸ ثطجؿتٻ ٲٽٱ
، "تر ٲيٵ اټرساٜ ٞطاٲٯري   "، "ټرب  ټب ثرٻ جربي زٸٮرت    تٳبؼ ثب ٲٯت"٪طايبٶٻ ٖجبضت ثٹزٶس اظ:  آضٲبٴ
، ثٷٹيت زاضاألؾرالٰ )ثرٻ ٶٳبيٷرس٪ي ٸ ٲط٦عيرت     (Dawisha,1983:4-20)"ايسئٹٮٹغي٥ٸحست "

(. 87: 1376جٳٽررٹضي اؾررالٲي ايررطاٴ( ٸ زاضاٮ٧ٟررط )ثررٻ ٶٳبيٷررس٪ي ٸ ٲط٦عيررت آٲطي٧ررب()ٶرٗي،  
ټبي  ثسٸٴ تٹجٻ ثٻ ٲ٣تًيبت ٸ ٮٹظاٰ ٖٳٯي ٦طزٴ اټساٜ ٸ آضٲبٴ "٪طايي تٗٽس"ٸ  "٪طايي ت٧ٯيٝ"

 (.54: 1389بيت، اؾالٲي)ٖٷ  -اٶ٣الثي 
اٮٳٯٯري   ٲحٹض ثب ؾبذتبض ٸ ٶٓبٰ ثريٵ  ٪طايي اٲت ٪طايي اؾالٲي يب آضٲبٴ ٪ٟتٳبٴ آضٲبٴ ٲطظثٷسي ذطزٺ

س ثٹز. ايٵ ٲطظثٷسي ؾتط٨ ٶٹٖي ت٣بث٭ ٸ يسيت ضازي٧رب٬ ضا ٲيربٴ   ي٧بٲحٹض ثؿيبض ٚٯيّ ٸ ؾسيآٲط
٪طايبٶرٻ   ٲحرٹضي اٲرت   ضظـٲرساضي ٸ ا  آٲطي٧بيي ثب ات٧ب  ثٻ ٶرٹٖي ضؾربٮت   ز٪ط٪ٟتٳبٴ ثب  ايٵ ذطزٺ
ؾيبؾي ٚطة ضا ثرٻ    آٸضز  ټٹيت ٲٯي ٸ ٲطظټبي ٲٯي تٗطيٝ قسٺ ثط اؾبؼ ؾٷت اٶسيكٻ ٞطاټٱ ٲي
ٶبپرصيطي   ٦ٷرس، ثرب اٖت٣ربز ثرٻ تجعيرٻ      يس ٲر يت ٦ يٵ ٞبضؾياٮس ٪ٹٶٻ ٦ٻ جال٬ اٶ٫بقت  ٸ آٴ ټي  ٲي

اٮٳٯٯري   ٶٓربٰ ثريٵ   اي ضا زض ٶٓرٱ ٸ  ، تجسيس ٶٓطَٯجي ټٳرٻ جبٶجرٻ  "اٲت اؾالٲي"ٲٹجٹزيت ٸاحس 
اي ٚطثري ٸ يرس اؾرالٲي تٯ٣ري      ضا پسيرسٺ  "ٸظاضت ذبضجرٻ "ٶٳٹز تب جبيي ٦ٻ  ٲحٹض َٯت ٲي ٚطة
(. ايرٵ  492 - 487: 1363)ٞبضؾري،  ثرٹز  "ٸظاضت اٲرت "٦طز ٸ ثٻ زٶجب٬ جبي٫عيٵ ٦طزٴ آٴ ثب  ٲي

يٕ ثرط  ٶٳرٹز ٦رٻ نريبٶت اظ ٦يربٴ اؾرالٰ ٸ تكر       ٧بؾتيعاٶٻ تب جبيي ٚٯيّ ٸ قسيس ٲييٲطظثٷسي آٲط
ٵ اؾبؼ، نيبٶت اظ ٦يبٴ اؾرالٰ، ٲؿرٯٳبٶبٴ ٸ ٲؿتًرٟٗبٴ    ييبٞت. ثط ا نيبٶت اظ شات اضجحيت ٲي

يبٞت ٸ جع اظ ضټ٫صض ايرٵ ٶجرطز،    ٦بض تح١٣ ٶٳي َٳٕ  ذٹاضاٴ جٽبٴ جع زض ؾبيٻ ٶجطز زائٳي ثب جٽبٴ
 ټرب ٸ  اهلل ثٽكرتي ي٧ري اظ تئٹضيؿريٵ    ٦رٻ آيرت   ٪كرت  چٷربٴ   نيبٶت اظ ذٹز ٲٳ٧ٵ ٸ ٲيؿٹض ٶٳري 

زض ايرٵ ظٲيٷرٻ تهرطيح     يٸ ذربضج  ياؾرالٲي زض ٖطنرٻ زاذٯر    ي٦بض٪عاضاٴ انٯي ٪ٟتٳبٴ جٳٽٹض
 ٶٳٹز: ٲي
انٹال  ټط اٶ٣الثي ٦ٻ تٷٽب ثٻ زضٸٴ ٲطظټبيف پطزاذتٻ ٸ تٹجٽي ثٻ ذبضج اظ حسٸز ذٹز ٶساقتٻ   

ثٻ ٦ٷس ٦ٻ ايطاٴ اؾالٲي  ٪صاضز. ايٵ ٦ٻ اؾت٧جبض جٽبٶي تجٯيٙ ٲي ياـ ٶٳ ثبقس. زقٳٵ آؾٹزٺ
زي٫طاٴ ٦بضي ٶساقتٻ ثبقس، ٲب ٶيع ثب ايطاٴ ٦بضي ٶساضيٱ، زضٸٚي ثيف ٶيؿت. ا٪ط ثٻ ٲ٣سؾبت 

ذٹضاٴ  ذٹاټيٱ ثٻ ٦بض ذٹزٲبٴ ٲكٛٹ٬ ثبقيٱ، جٽبٴ ذٹزٲبٴ ټٱ ؾٹ٪ٷس يبز ٦ٷيٱ ٦ٻ ٣ٍٞ ٲي
ٳبٴ ي٦بض زض ْبټط ٢جٹ٬، ٸٮي اظ نسټب َطي١ زي٫ط تالـ ذٹاټٷس ٦طز ٦ٻ ٲب ضا زضٸٴ ٲطظټب َٳٕ
٥ ان٭ زض ٲجبضظٺ اؾت ٦ٻ ثبيس ثٻ آٴ تٹجٻ ٶٳٹز: ا٪ط ٲب ثب زقٳٷبٴ اٶ٣الة زض يٵ يث٧ٹثٷس. ازضټٱ 

)ضٸظٶبٲٻ  تط ٸ ٲحسٸزتط ذٹاټس ٦طز آٴ ؾٹي ٲطظټب ٶجٷ٫يٱ زقٳٵ، ٲطظټبي ٲب ضا زائٳب  ٦ٹچ٥
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 (.11/1/1370،جٳٽٹضي اؾالٲي
٪طايبٶرٻ زض شير٭ ٪ٟتٳربٴ     ؾبظي زض زٸضٺ ذهٹٲت آضٲبٴ تطيٵ اؾتطاتػي ٚيطيت زض ٲجٳٹٔ، انٯي  

ٲحٹض( ضا ثبيس زض چبضچٹة ذٹزي/ز٪طؾبظي پطضٶ٩ ثط ٲجٷبي ًٞربي زٸ ٢ُجري    ٪طايي )اضظـ آضٲبٴ
(. ثٻ زي٫ط 245-244: 1376ٶرٗي،   76: 1376آ٬ ٶجٝ، ) ٲيبٴ زاضاألؾالٰ ٸ زاضاٮ٧ٟط اضظيبثي ٦طز

ٚيطيت ثٻ ٶبٰ زاضاٮ٧ٟط ؾرٵ، ٲٹيٹٔ ذهٹٲت زض ايٵ زٸضٺ ٪ٟتٳبٶي، حٹظٺ ٸؾيٗي اظ ز٪طثٹز٪ي ٸ 
اـ َطاحري   ي٧رب ٸ زٸؾرتبٴ ٚطثر   يجٹيي ٦ٻ آٲط اٮٳٯ٭ ؾٯُٻ ٧ب ٶٓبٰ ثيٵيثٹز ٦ٻ ٲسٮٹ٬ ذٹز ضا آٲط

ٖٳٯيربتي ثرطاي   ٦طز ٸ زض ي٥ ٦الٰ، ايٵ ٲسٮٹ٬، ٲهرسا٢ي ٖيٷري ٸ    ٦طزٺ ثٹز، تٗطيٝ ٸ تحسيس ٲي
ٶي يرب ٶكربٶٻ ٲط٦رعي    ٵ ٲٷبٌ ٸ ٲالٌ، ٶ٣ُٻ ٦ربٶٹ يضٞت. ثط اؾبؼ ا قٳبض ٲي ثٻ"ؾجي٭ ٢بٖسٺ ٶٟي"

٪طايبٶرٻ، ٖجربضت اؾرت اظ     ٪ٟتٳبٴ ؾيبؾت ذبضجي جٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ زض زٸضٺ ذهٹٲت آضٲبٴ
ټربي ٲكرٗط ثرٻ     ټبي اٶ٣الة اؾالٲي ٦ٻ زا٬ نسٸض ضا ثٻ ٲسٮٹ٬ ټب ٸ اضظـ آضٲبٴ "نسٸض ٢ٽطي"
اٮٳٯٯري   طاٴ ٸ ٶٓربٰ ثريٵ  يا ياؾالٲ يجٳٽٹض يبؾت ذبضجيؾ يثٻ ز٪ط ٪ٟتٳبٶ "حٳٯٻ"ٸ  "تٽبجٱ"

جٹقي ٲيبٴ زا٬ ٸ ٲسٮٹ٬ ٲعثرٹض ثرط اؾربؼ     زاز. ايٵ زالٮت يب ټٱ ٵ ز٪ط زالٮت ٲييتبٞتٻ ٸ ثبٞتٻ ا
 پصيطٞت. ٪طايي ٞبض٘ اظ ٶتبيج ٸ ضؾيسٴ ثٻ اټساٜ ٞبض٘ اظ اثعاضټب نٹضت ٲي ٶٹٖي ت٧ٯيٝ

 

 بينبنه . خصومت واقع2
٪طايري   ٲهرٯحت "ټربي   )٪ٟتٳربٴ  "ثيٷبٶرٻ  ذهٹٲت ٸا٢ٕ"تطيٵ ز٢بي١ ٸ ٖٷبنط ٪ٟتٳبٶي زٸضٺ  ٲٽٱ

تٷٽرب زٸٮرت ٸ ح٧ٹٲرت    "( ٖجبضتٷس اظ ٸجٹة نيبٶت اظ شاتِ "٪طايي ٲط٦عٲحٹض آضٲبٴ"ٸ  "اؾالٲي
٦ٻ ثط ٪ِطز  "اٮ٣طاي قيٗٻ حّٟ اٰ"ٸ  "زٞبٔ اظ تٳبٲيت اضيي"، "اٮٳٯٯي اؾالٲي ٲؿت٣ط زض ٶٓبٰ ثيٵ

بٞترٻ ثٹزٶرس. ثرٻ ٖجربضت     تجٳيرٕ ي  "حّٟ ٶٓبٰ اظ اٸجت ٸاججربت "ي٥ ٶكبٶٻ ٲط٦عي تحت ٖٷٹاٴ 
 يا ٸ ظٲبٶرٻ  1"ظٲيٷرٻ "تط، ٪ٟتٳبٴ ؾيبؾت ذربضجي جٳٽرٹضي اؾرالٲي ايرطاٴ تحرت تر ثيط        ضٸقٵ

ٸ زض ٲٹاضز ٲٳ٧رٵ   حّٟټبيي ٦طز ٦ٻ  ذٹز ضا ثبضزاض ٶكبٶٻ 2"ٲتٵ"ذبل)جٷ٩ تحٳيٯي(، ثٻ تسضيج 
ٲي ايطاٴ تٹنيٻ ٸ ٲيؿٹض، نسٸض اٶ٣الة ضا تٷٽب ثٻ قطٌ ثٻ ذُط ٶيٟتبزٴ ٦يبٴ ٶٓبٰ جٳٽٹضي اؾال

قرس   اؾالٰ تٗطيٝ  "ٶٳبز ٖيٷي"ٶٳٹزٶس. جٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ زض ايٵ زٸضٺ، ثٻ ٲابثٻ  ٸ تجٹيع ٲي
٦رٻ اٲربٰ    قرس  چٷربٴ   ٲٗٷري ٞرطو ٲري    ٸ زٞبٔ اظ آٴ زض جٳيٕ اثٗبز ثب زٞبٔ اظ اؾالٰ ٲتطازٜ ٸ ټٱ

ٴ جٳٽرٹضي اؾرالٲي   اال»ٶٳبيٷرس:   ذٳيٷي)ضٺ( ايٵ تطازٜ ٲٗٷبيي ٸ ٲٟٽٹٲي ضا ايٵ ٪ٹٶٻ ٲُطح ٲي
 اٶ٣رالة   يٞطټٷ٫  ٲساض٤ )ٲط٦ع «يٗٷي اؾالٰ ٸ ايٵ اٲبٶتي اؾت ثعض٨ ٦ٻ ثبيس اظ آٴ حٟبْت ٦ٷيس

                                                            
1. Context 
2. Text 
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 (.250: 1371،ياؾالٲ 
سا ٦رطز ٸ اظ  يزض چٷيٵ قطايُي، زا٬ اؾالٰ ثب ٲسٮٹ٬ جٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ پيٹٶسي ثؽ ٸثي١ پ  

اٮٳٯٯري ثرب    جٛطاٞيبيي ٲرسضٴ ٸ ٲتٗربضٜ زض ٶٓربٰ ثريٵ    ايٵ ظٲبٴ ثٻ ثٗس ٶٹٖي ٢طاثت ٲيبٴ ٲطظټبي 
ٲحٹض  ٧بياٮٳٯٯي آٲط ٮٻ ثٻ ٲٗٷبي پصيطـ ٶٓٱ ٸ ٶٓبٰ ثيٵ قس. ټط چٷس ايٵ ٲؿ ٲطظټبي اؾالٰ پسيساض 

ٶجٹز ٸ ټٳچٷبٴ ايسٺ نسٸض اٶ٣الة زض ايٵ زٸضٺ اظ جصاثيت ٸ ٲحجٹثيت ٢بث٭ تٹجٽي ثطذٹضزاض ثٹز  ٸ 
ټربي   ٻ ٸ ٮعٸٰ ٲ٧تجي ٲبٶسٴ ؾيبؾت ذبضجي ٸ زٞربٔ اظ آضٲربٴ  ٪يطي تجسيسٶٓطَٯجبٶ ټط چٷس جٽت

٪ٟتٳربٴ   اٮٹنٝ، زض ذرطزٺ  جبي٫بٺ ذٹز ضا حّٟ ٦طز  ٲٕ تطيٵ اٸٮٹيت ضاټجطزي، اؾالٲي ثٻ ٲابثٻ ٲٽٱ
اؾرالٲي   "حٟرّ ٲٳٯ٧رت  "٪طاي ٲط٦عٲحٹض/حّٟ ٲحٹض، حّٟ ٦يبٴ اؾالٰ ٸ ٲؿرٯٳبٶبٴ ثرب    آضٲبٴ

٪ٟتٳربٴ ٸ ثرٻ ٲابثرٻ     ٜ انٯي ٸ اؾبؾي زض ايرٵ ذرطزٺ  ثٻ ټس "حّٟ ٶٓبٰ"ٶكيٵ قس ٸ  ٢طيٵ ٸ ټٱ
ٰ ذٳيٷري)ضٺ( تهرطيح   ط ٪كت. زض ايٵ ظٲيٷٻ ٪ٟتٳبٶي اؾت ٦رٻ اٲرب  ي٭ ٸ تٗجيت ٸ "اٸجت ٸاججبت"
ٮٻ حّٟ ٶٓبٰ جٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ زض ايٵ ٖهط ثب ٸيٗي ٦رٻ زض زٶيرب ٲكربټسٺ    ٲؿ »ٶٳبيس:  ٲي
ٝ  ټبيي ٦ٻ اظ چپ ٸ ضاؾ ٪يطي قٹز ٸ ثب ايٵ ٶكبٶٻ ٲي  ت ٸ زٸض ٸ ٶعزي٥ ٶؿجت ثٻ ايٵ ٲٹٮرٹز قرطي

قٹز اظ اټٱ ٸاججبت ٣ٖٯي ٸ قطٖي اؾت... حّٟ جٳٽرٹضي اؾرالٲي    ٲي ]طاٴيا ياؾالٲ يجٳٽٹض[
 (.226ټٳبٴ، جٯس زټٱ: «)ي٥ ٸاجت ٖيٷي اؾت... اظ ٶٳبظ اټٳيتف ثيكتط اؾت

ثؿٍ ٸ تٗطيٝ  "اٮ٣طي اٰ"سٺ يان٭ حّٟ ٶٓبٰ ثٻ ٖٷٹاٴ ٶ٣ُٻ ٦بٶٹٶي ٪ٟتٳبٴ ايٵ زٸضٺ، زض ٢بٮت ا  
ټربي ٲيربٶي جٷر٩ تحٳيٯري قر٧٭ ٪طٞرت ٸ تٹؾرٍ         يبثس. ايٵ زيرس٪بٺ ٦رٻ زض ؾرب٬    ٲٟٽٹٲي ٲي

زټس ٦ٻ ثطاي حّٟ جٳٽٹضي اؾالٲي ايرطاٴ ثرٻ ٖٷرٹاٴ     ٲحٳسجٹاز الضيجبٶي ٲُطح قس، ٶكبٴ ٲي
. ثٻ تٗجيط ؿٻ ثب ٲٷبٕٞ ٦٭ ثالز اؾالٲي، ٶٹٖي اٸٮٹيت ٢بئ٭ اؾتي٦بٶٹٴ ٸ ٲٽس جٽبٴ اؾالٰ، زض ٲ٣ب

اٮ٣رطي   اٮ٣طي ايٵ اؾت ٦ٻ ا٪ط ٦كٹضي زض ٲيبٴ ثالز اؾالٲي اٰ ٮُت ٲُٯت زض تئٹضي اٰ»الضيجبٶي: 
ٸ زاضاألؾالٰ قس، ثٻ ٶحٹي ٦ٻ ق٧ؿت يب پيطٸظي آٴ، ق٧ؿت ٸ پيطٸظي ٦ر٭ اؾرالٰ ثرٻ حؿربة     

 (.20: 1369الضيجبٶي، «)يبثس اٮ٣طي ثط ټط اٲط زي٫ط تطجيح ٲي ثيبيس، زض آٴ نٹضت حٍٟ اٰ
٧ب ٲحٹض ضا تٷٽرب ثرب ٲٯحرٹِ    ياٮٳٯٯي آٲط ، ٶٓٱ ثيٵ"ثيٷبٶٻ اؾتطاتػي ذهٹٲت ٸا٢ٕ"ثط ايٵ اؾبؼ،   

جٳٽٹضي اؾالٲي ايرطاٴ    ټبي ٶٓبٰ اٮرهٹل تٹاٶٳٷسي يټب ٸ ٲ٣تًيبت ٲٹجٹز ٸ ٖٯ زاقتٵ ٸا٢ٗيت
تحٟرٻ  ٖٷرٹاٴ   ٦ٷس. زض چبضچٹة ايٵ اؾتطاتػي، ټط چٷس ٲطظټبي جٛطاٞيبيي ٲٯي )ثرٻ  َطز ٸ ٶٟي ٲي

اٮٳٯٯري تحرت ؾريُطٺ     ؾيبؾي ٚطة يٗٷي ٶٓٱ ٸؾرتٟبٮيبيي( ٸ ٶٓربٰ ثريٵ     تئٹضي٥ ٸ ٖٳٯي اٶسيكٻ
اٲپطيبٮيؿٱ آٲطي٧ب، انبٮت شاتي ٸ ٲبټٹي ٶساضز اٲب ثٻ ح٧ٱ ٲهرٯحت)ح٧ٱ ثربٶٹي( ٸ تحرت تر ثيط     

اٮرهٹل تٽسيس ٲٹجٹزيت ٪ٟتٳبٴ جٳٽٹضي اؾالٲي ايرطاٴ زض ظٲبٶرٻ    ټبي ٲٹجٹز ٖٯي ٲحسٸزيت
ؿرٱ  يبٮياٲپط"پرصيطز ٸ ز٪طؾربظي ضازي٧رب٬ ذرٹز ثرب       يٯي، ثٻ َٹض ٲٹ٢ت ايٵ ٶٓٱ ضا ٲيجٷ٩ تحٳ
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ضيرعي ٸ   آٲيرع ٸ زض ٢بٮرت اټرساٜ ضاټجرطزي ثٯٷسٲرست پري       َٹض تسضيجي ٸ ٲؿبٮٳت ثٻ "ذٹاض جٽبٴ
٧ب ٶرٻ  ياٮٳٯٯي تحت ؾيُطٺ آٲط ټبي ثيٵ ٦ٷس. زض ايٵ ضاؾتب، حًٹض زض ٲجبٲٕ ٸ ؾبظٲبٴ ي٪يطي ٲ پي

اي ٸ  ـ قطايٍ ٸ ٸيٕ ٶبٖبزالٶٻ ٲٹجٹز ث٭ ثٻ ٲابثٻ ٞطنتي ثطاي ثيبٴ ٲٹايٕ ٲٷ٣ُٻثٻ ٲٷعٮٻ پصيط
 قرٹز  ثيٵ اٮٳٯٯي جٳٽٹضي اؾالٲي زضثبضٺ ٲ٣ٹٮٻ جٷ٩ تحٳيٯري ٸ قرطايٍ پبيربٴ آٴ اضظيربثي ٲري     

 (. 536 ٸ 276 - 258  51 - 48: 1376)ح٣ي٣ت،
٧رب ٸ اؾرتيالجٹيي جٽربٶي    يآٲط)ذهٹٲت( زض ثطاثط ټػٲٹٶي جٽبٶي  زض ٲجٳٹٔ، ٲ٣بٸٲت ضازي٧ب٬  

ضٸز. ايٵ ٲ٣بٸٲرت ضازي٧رب٬    ٪طايي ثٻ قٳبض ٲي ٧ب، ي٧ي اظ ٲح٧ٳبت انٯي ٪ٟتٳبٴ آضٲبٴيزٸٮت آٲط
قٷبٸض، آٴ ضا زض جبي٫ربٺ   يټب ٦طز ٸ اظ ضټ٫صض تاجيت زا٬ ٪طايي ضا زض ايطاٴ ٶٽبزيٷٻ ٲي ٶٻ تٷٽب آضٲبٴ
٦طز ترب ٪ؿرتطٺ ٸ پٽٷرٻ ايرٵ آضٲربٴ ضا اظ       زاقت، ثٯ٧ٻ ثبيس تالـ ٲي ٶكبٶس ٸ ٶ٫ٻ ٲي يټػٲٹٶي٥ ٲ

ټبي ٲتٗسز ٲ٣بٸٲت زض ثطاثط ټػٲٹٶي جٽبٶي، زض ٞطاؾرٹي ٲطظټربي جٛطاٞيربيي     َطي١ ايجبز ٦بٶٹٴ
٦رٻ   ؿٱ ضا ثرٻ چربٮف ث٧كرس  چٷربٴ    يبٮيُطٺ اٲپطياٮٳٯٯي تحت ؾ تٗطيٝ ٸ تطؾيٱ ٶٳبيس ٸ ٶٓبٰ ثيٵ

زٸٮت اؾالٲي ٶرٻ  »٪طايي ٲٗت٣س اؾت:  ٲبٴا٦جط ٸاليتي ي٧ي اظ ٖبٲالٴ ٸ ٦بض٪عاضاٴ ٪ٟتٳبٴ آض ٖٯي
ټبي ْبٮٱ ٸ ضٸاثٍ ْبٮٳبٶي  ټبي ٢سضت تٷٽب ٲٹْٝ ثٻ تالـ ٸ ا٢ساٰ زض جٽت ز٪ط٪ٹٴ ؾبذتٵ پبيٻ

ترر ٲيٵ  يٵ تٛييررطيجٽرربٶي اؾررت، ثٯ٧ررٻ اؾبؾررب  اٲٷيررت ٸا٢ٗرري ٸ حيرربتي ٲُٯررٹة، زض ؾرربيٻ چٷرر
 (.3: 1365ٸاليتي، «)قٹز. ٲي
اظ ٶٓرٱ ٸ ٶٓربٰ    "قر٧ٷي  قربٮٹزٺ "ټب،  ثٻ جبي زٸٮت "ټب ٴ ٲٯتٲربَت ٢طاض زاز"ثٻ ايٵ تطتيت،   

ثرٻ   "اٲرت  -زٸٮرت  "اٮٳٯٯي ٸ جٽبٶي، ترالـ ثرطاي جربي٫عيٵ ٦رطزٴ ٸاحرس       ٲٹجٹز زض ؾُح ثيٵ
يرب   "حّٟ ٲحرٹضي "،ياٮٳٯٯ ٵيزض حٹظٺ ث ييجٽبز٪طا"،"نسٸض ٢ٽطي اٶ٣الة"، "ٲٯت-زٸٮت"يجب
ذٹزي/ز٪طؾربظ  "ض ي٥ ٦رالٰ، ؾيبؾرت ذربضجي    ٸ ز  )زض اٸاؾٍ ايٵ زٸضٺ ثٻ ثٗس(،"اٮ٣طي حّٟ اٰ"

ترب   1360ټربي   ٪طايري ضا زض ٞبنرٯٻ ؾرب٬     ټبيي ٦ٻ ٪ٟتٳبٴ آضٲبٴ ، ثٻ ٖٷٹاٴ ٶكبٶٻ"جٹيبٶٻ ٲٹاجٽٻ 
ؾبظي ثب ٚرطة ثرٻ ٸيرػٺ آٲطي٧رب اظ جرٷؽ ٸ ؾرٷد        اٶس، ح٧بيت اظ ٶٹٖي ٚيطيت ٲٷ٣ٗس ٶٳٹزٺ 1368

طي زض ٪ٟتٳبٴ ؾيبؾت ذبضجي زٸٮت ٶٽٱ اي ٦ٻ ثٗسټب زض ٪ٹٶٻ ٸ ضٸايت زي٫ ذهٹٲت زاضٶس  ٲؿئٯٻ
٪طايري ٸ ٪ٟتٳربٴ ؾيبؾرت     ٵ ضٸ زٸ ٪ٟتٳربٴ اذيرط )٪ٟتٳربٴ آضٲربٴ    يٸ زټٱ ٶيع ثٻ ٸجٹز آٲس ٸ اظ ا

٦ٷس. ثط ايرٵ اؾربؼ، ٲري     ٶػاز( ضا ثٻ ٲابثٻ ٶد تؿجيحي ثٻ ي٧سي٫ط ٲته٭ ٲي ذبضجي زٸٮت احٳسي
جٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ زض ير٥  ټبي ؾيبؾت ذبضجي  تٹاٴ ثط ذالٜ ؾٷت ضايج زض ثطضؾي ٪ٟتٳبٴ

٧جبضٺ ي٪طايي ثٻ  ٪طايي ٮيجطا٬ ٸ آضٲبٴ ، ثٗس اظ ثطضؾي زٸ ٪ٟتٳبٴ ٲٯييظٲبٶ -يريتطتيت ٸ تطتت تبض
 قٹز. ټبي ٶٽٱ ٸ زټٱ ٲي ٸاضز ًٞبي ٪ٟتٳبٶي زٸٮت
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 محور -گرايي عدالت  ة. گفتمبن اصول
ٖٷرٹاٴ   ف ٸ ت ٦يس ثط ذهٹٲت ثٻ٪طايي، ٪عيٷ تطيٵ ٸجٻ اقتطا٤ ايٵ ٪ٟتٳبٴ ثب ٪ٟتٳبٴ آضٲبٴ انٯي

ؾبظي ثب زقٳٵ ٸ ترطجيح آٴ ثرط    ي٧ي اظ ؾٻ اؾتطاتػي ٲُطح ٲسٶٓط ال٦الٸ ٸ ٲٹٜ زض ضٸٶس ٚيطيت
ضؾرس ٦رٻ ٪ٟتٳربٴ ؾيبؾرت ذربضجي       زٸ اؾتطاتػي تٳبيع ٸ ض٢بثت اؾت. ثٻ ټٳيٵ زٮي٭، ثٻ ٶٓط ٲي

٪طايري قرٷبٸض    ٪ٟتٳبٴ آضٲبٴټبيي ثبقٷس ٦ٻ زض  ټب ٸ ز٢ي٣ٻ ٶػاز، ثبظ٪كت ټٳبٴ زٚسٚٻ زٸٮت احٳسي
اٮٳٯٯري، ٞطنرت ٸ ٲجرب٬ چٷرساٶي ثرطاي       ټرب ٸ ٲ٣تًريبت ثريٵ    اٶس ٸ تحرت تر ثيط ٲحرسٸزيت    ثٹزٺ
٪طايري ٸ   ٖجبضتي، ٪ٟتٳربٴ آضٲربٴ   اٶس. ثٻ قس٪ي ٸ ثس٬ قسٴ ثٻ ي٥ ٪ٟتٳبٴ ټػٲٹٶي٥ ٶساقتٻ تاجيت

آٴ ضا  يٸظآثربز طيٞ يذٹاټي ايرٵ ثربض زض ظي ٸ ٦ؿرٹت ٪ٟتٳربٶي جسيرس، ٦رٻ زټ٣ربٶ        ضٸي٧طز آضٲبٴ
ٶبٲس، پؽ اظ ٪صقت ٶعزي٥ ثٻ زٸ زټٻ، ٞطنرت ٸ ٲجرب٬ ْٽرٹض ٸ     يٲ"ٲحٹض ٪طايي ٖساٮت انٹ٬"

٪رطاي   ٪رطا ٸ انرٹ٬   زٸ ٪ٟتٳبٴ آضٲربٴ  1"ًٞبي ثيٷب٪ٟتٳبٶي"ثطٸظ پيسا ٦طزٺ اؾت. ثٻ ايٵ تطتيت، 
بٶرٻ ٸ  ټربي تجسيسٶٓطَٯج  ٲحٹض، ټٳبٴ جٛطاٞيبي ٲكتط٤ ٪ٟتٳبٶي ثرب ثطذرٹضزاضي اظ ٶكربٶٻ    ٖساٮت

اٮٳٯ٭ حب٦ٱ ثب ٲحٹضيرت ٚرطة ٸ َرطز/ ٶٟري ضازي٧رب٬ ٚيطيرت ٚرطة         ٸاؾبظاٶٻ اظ ٶٓٱ ٸ ٶٓبٰ ثيٵ
ٱ يزض ايٵ جٛطاٞيبي ٲكتط٤ اؾت. ثبظ تطؾر  ياٮٳٯٯ ٵيٱ ٶٓٱ ٖبزالٶٻ ثياٮرهٹل آٲطي٧ب ٸ تطؾ ٖٯي

ح يت زاضز ٦ررٻ ثررٻ تهررطيررٶررػاز اټٳ يزض ٪ٟتٳرربٴ احٳررس يٵ ٶٓررٱ ٸ ٶٓرربٰ ثررٻ ٢ررسضيررٖبزالٶررٻ ا
، ٶ٣ُٻ ٦بٶٹٶي ايٵ ٪ٟتٳبٴ ثرٻ قرٳبض   "٪طايي ٖساٮت"ٸ  "ٖساٮت"ٞيطٸظآثبزي، ٶكبٶٻ ٲتٗبٮي  زټ٣بٶي

: 1386اٶس)زټ٣بٶي ٞيطٸظآثبزي،  ټب ٸ ٖٷبنط زض حٹ٬ آٴ تجٳيٕ ٸ تٳط٦ع يبٞتٻ ضٸز ٦ٻ ؾبيط ٶكبٶٻ ٲي
ټربي زي٫ررطي ضا ټررٱ چررٹٴ   (. ايرٵ ٪ٟتٳرربٴ، ثررب ٲط٦عيررت ٸ ٲحٹضيرت ٶكرربٶٻ ٖررساٮت، ٶكرربٶٻ  72
ثٻ جبي ؾيبؾرت ذربضجي    "تٽبجٳي/ٞٗب٬"  ؾيبؾت ذبضجي "٪طايي زٸٮت"ثٻ جبي  "٪طايي ٲتا"
زض ثطاثرط   "جبي٫بٺ ٲرتٽٱ "زض  يي٪ٹ ثٻ جبي پبؾد "جبي٫بٺ ٲسٖي"ٻ ظزٴ ثط ي  ت٧"تساٞٗي/ٲٷٟٗ٭"
ٮرعٸٰ ايرٳحال٬ ٶٓربٰ    "  "ق٧ٷي / ٸاؾبظي قبٮٹزٺ"  "اؾت٧جبضؾتيعي"ٸ  "ْٯٱ ؾتيعي"٧ب  يآٲط

اٮٳٯر٭ ٸاثؿرتٻ ثرٻ ٚرطة ثرٻ       ټبي ثريٵ  ؾبظٲبٴ ياٖتجبضاٶ٫بض ثي"   "ضټجطي آٲطي٧بؾٯُٻ جٽبٶي ثٻ 
ٶٟري  "  ٸ ثربالذطٺ  "ټبي ظٸض٪ٹ ؾيبؾي ٢سضت -ټبي ٶٓبٲي ٶٟي ٸ ت٣جيح زذبٮت"  "٧بيآٲط يضټجط

(، ثرٻ زٸض ذرٹز جرصة    156-135: 1387)ٲٹالٶرب ٸ ٲحٳرسي،   "اٶحهبض ت٧ٷٹٮٹغي زض چٷجطٺ ٚرطة 
ټبي قٷبٸض، ٶٓٱ ٸ ٶٓربٰ ٲٗٷربيي ذرٹز ضا ثرٻ      ٸ تاجيت ايٵ ٶكبٶٻ يبٞت٫ي٦ٷس ٸ اظ ضټ٫صض اٶ٣ٗبز  ٲي

 يٕ ٸت٧ٷٹٮٹغټرب يزض نرٷب  يجرس  يؾربظ   يس ٲ٧رطض ثرط ثرٹٲ   ير آٸضز. ثٻ ٖٷٹاٴ ٶٳٹٶرٻ، ت ٦  ٸجٹز ٲي
ط)ٶٟري اٶحهربض ت٧ٷٹٮرٹغي زض    يٻ اذزض چبضچٹة ٶكربٶ  يا ټؿتٻ يٲبٶٷس ٞٷبٸض (high tech)ت٥ِيټب

اٮص٦ط، حب٦ي اظ ٪رطايف   ټبي ٞٹ٠ ٶكيٷي ٸ ٲهبحجت ٶكبٶٻ اؾت. ټٱچٷجطٺ ٚطة( ٢بث٭ ٞٽٱ ٸ زض٤ 
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ٲحرٹض ثرٻ زض پريف ٪رطٞتٵ اؾرتطاتػي َرطز ضازي٧رب٬         ٪طايي ٖرساٮت  ٸ تٳبي٭ جسي ٪ٟتٳبٴ انٹ٬
 ؾبظي ٸ ٲطظثٷسي ثب ٚطة ثب ٲحٹضيت زٸٮت ايبالت ٲتحسٺ آٲطي٧ب اؾت. )ذهٹٲت( زض ٲؿيط ٚيطيت

اي، ثرط   اهلل ذبٲٷرٻ  ٦الٲي آيرت -ٲكبثٻ ازثيبت ٸ ٲتٵ ٪ٟتبضيٶػاز  ٦ٻ ٲحٳٹز احٳسي ضٸ، جبيي ٵياظ ا
ثرٻ   يزض ثطاثط ٚطة ٸ ٶٽبزټبي ح٣ٹ٠ ثكط ٸاثؿتٻ ثرٻ آٴ ثرٻ جرب    "ي٦بض َٯت"ٮعٸٰ اتربش ٲٹيٕ 

  ذجط٪رعاضي جٳٽرٹضي اؾرالٲي    31/5/1386 ٦ٷس)ضٸظٶبٲٻ ايطاٴ، يس ٲيت ٦ يي٪ٹ ٲٹيٕ پبؾد يجب
ؾبظي ثب آٲطي٧ب ضٸي آٸضزٺ اؾرت  جربيي ٦رٻ     ٚيطيت(. ثٻ اؾتطاتػي ذهٹٲت زض 4/2/1385 ايطاٴ،

ټبي اٶ٣الة اؾالٲي ٸ ٲتٵ ٦الٲي اٲبٰ ذٳيٷري)ضٺ( ثرٻ    ټب ثط اؾبؼ آٲٹظٺ ؾرٵ اظ ضٸاثٍ ثب ٢سضت
( http://www.Leader.ir/Langs/FA/index.phP?p=bayan&id=3235) آيرس  ٲيبٴ ٲي

ٶرػاز،   قرٹز  جربيي ٦رٻ احٳرسي     ٲي٧ب ثٻ ٸؾٍ ٦كيسٺ يؾبظي اظ جٷؽ ذهٹٲت ثب آٲط پبي ٚيطيت
ٶػاز زض ؾربظٲبٴ   ؾرٷطاٶي احٳسي«)انالح ٶٓبٰ حب٦ٱ ثط جٽبٴ ٲجتٷي ثط ٖساٮت ٸ اٶهبٜ»زٚسٚٻ 
 ياٮٳٯ٭ اؾتٗٳبض ٧ب ٸ ٶٓبٰ ثيٵي٦ٷس، ٶٹٖي َطز ضازي٧ب٬ آٲط ضا َطح ٸ پي٫يطي ٲي (4/7/1386ٲٯ٭،

٦ٷٷسٺ ترساٸٰ ٶٓربٰ    ؾبظي ضا تًٳيٵ بٶيجٽ"٦ٻ اٸ،  زټس  جبيي ضا ثٻ ٲابثٻ ز٪ط زض زؾتٹض ٦بض ٢طاض ٲي
( 11/12/1384 ٶػاز زض زيساض ثب ثبظض٪بٶبٴ ايطاٶري ٸ ٲبٮعيربيي،   ؾرٷطاٶي ٲحٳٹزاحٳسي«)ٚطثي  ؾٯُٻ

اٮٳٯٯري ٚطثري ٸ ٮرعٸٰ     ٲحٹض ثرٻ ثرطټٱ ظزٴ ٶٓرٱ ثريٵ     ٦ٷس، ثبظ ٪طايف ٪ٟتٳبٴ ٖساٮت  اضظيبثي ٲي
الذطٺ جبيي ٦ٻ اؾتسال٬ اضٸپب ٸ آٲطي٧ب زض تٹجيرٻ  قٹز  ٸ ثب اٮٳٯٯي ټٹيسا ٲي ظزايي اظ ٶٓبٰ ثيٵ ؾٯُٻ

ت اظ آٴ ثب تطزيس ٸ تك٧ي٥ جرسي اظ ؾرٹي اٸ ٲٹاجرٻ    يت ؾيؽ زٸٮت اؾطائي٭ زض ذبٸضٲيبٶٻ ٸ حٳب
اٮٳٯٯري ٸ   قٹز، ثبظ ٶٹٖي َطز ٸ ٶٟي ضازي٧ب٬ ٶٓٱ ٚيطٖبزالٶٻ ٸ ٚيطاني٭ حرب٦ٱ ثرط ٶٓربٰ ثريٵ     ٲي

 قٹز:  ٲكبټسٺ ٲي٫بٶ٫بٴ يٲٷ٣ُٻ ذبٸضٲيبٶٻ ؾبذتٻ ٸ پطزاذتٻ ث
٪ط ٢سؼ ٲٹضز حٳبيت  آيب ٢ت٭ يٽٹزيبٴ زض جٷ٩ جٽبٶي زٸٰ زٮي٭ نحيحي اؾت ٦ٻ ضغيٱ اقٛب٬  

ټرب زضثربضٺ    ٢طاض ٪طٞتٻ ٸ نسټب ٞيٯٱ ٸ ٦تبة زض ايٵ ذهٹل ؾبذتٻ قٹز ٸ ټط ضٸظٺ احؿبؾبت ٲٯت
ت ٪يطز. ٪ط زض اضايي ٞٯؿُيٵ نٹض ايٵ يٽٹزيبٴ تحطي٥ قٹز ٸ حٳبيت اظ ت ؾيؽ ح٧ٹٲتي اقٛب٬

ټرب  ثيبيٷرس زض اضٸپرب ٸ آٮٳربٴ، ثطذري اظ       ايرس، غٚطثري   ٲب ٲٗت٣سيٱ ا٪ط قٳب چٷيٵ ا٢ساٲي اٶجربٰ زازٺ 
ټب ثسټٷس تب زٸٮتكبٴ ضا زض آٴ جب تك٧ي٭ زټٷس چطا ٦ٻ ْٯٱ زض اضٸپب  ټبيكبٴ ضا ثٻ نٽيٹٶيؿت ايبٮت

ظٶبٲرٻ ٦يٽربٴ،   )ضٸ ٖٯيٻ يٽٹزيبٴ نٹضت ٪طٞتٻ اٲب تربٸاٴ آٴ ضا ٲٯرت ٞٯؿرُيٵ ثبيرس پرؽ ثسټرس      
20/9/1384.) 
قٹز  ٲحٹض ظاييسٺ ٲي ٪طايي ٖساٮت تطيٵ ٲٟٽٹٲي ٦ٻ اظ ز٬ ٪ٟتٳبٴ انٹ٬ ثٻ ظثبٴ زضيسايي، ٲط٦عي  

يرب   "ٸاؾربظي "قرٹز، ٲٟٽرٹٰ    ؾبظي ضازي٧ب٬ ثب آٲطي٧ب تٟؿيط ٸ ت ٸي٭ ٲري  ٸ ثٻ ٲسٮٹ٬ زا٬ ٚيطيت
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( ٦رٻ زض ايٷجرب   Derrida,1982:66اؾرت)  الجٹيبٶٻياظ ٶٓٱ ٸ ٶٓبٰ اؾتٗال/اؾرت  1"ق٧ٷي قبٮٹزٺ"
ٍ يآٲط ٲهسا٠ آٴ زٸٮت ٲحرٹض   ٖجربضتي، ٪ٟتٳربٴ ٖرساٮت    اٮٳٯٯري اؾرت. ثرٻ     ثريٵ   ٧ب زض ؾُح ضٸاثر

ٶػاز زض ؾيبؾت ذبضجي جٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ، ٶٹٖي اؾرتطاتػي زض ٢طائرت ٲرتٵ  ضٸاثرٍ/      احٳسي
ټبي ثطؾربذتٻ ٚرطة ثرٻ     ثٷسي ټب ٸ ٢ُت ټب، زٸاٶ٫بضي ضٸز ٦ٻ ثٷٹيت ياٮٳٯٯي ثٻ قٳبض ٲ ؾبذتبض ثيٵ

ٵ ٲرتٵ  زٮررٹاٺ ٸ ٶٓرٱ    ير ٦ٹقس تب اظ ؾبٲبٴ ا ثطز ٸ ٲي ٧ب ضا زض ايٵ ٲتٵ ظيط ؾئٹا٬ ٲييآٲط يضټجط
ٲحرٹضي   ق٧ٷي ٦ٷس. زض ح٣ي٣ت، ٖساٮت ٲطاتجي تٗطيٝ ٸ تحسيسٺ قسٺ زض آٴ ٸاؾبظي/قبٮٹزٺ ؾٯؿٯٻ 

َرٹض ٖربٰ ٸ ٲٷبؾرجبت     ي ضا ثرٻ اٮٳٯٯر  ٪طايي زٸٮت ٶٽٱ ٸ زټٱ، ضٸاثٍ ٸ ٶٓربٰ ثريٵ   زض ٪ٟتٳبٴ انٹ٬
٦ٷٷسٺ  َٯت )ثٻ ضټجطي جٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ( ثب ٦كٹضټبي قٳب٬/ٚطثي تًييٕ ٦كٹضټبي ٖساٮت

٪يطز ٦ٻ ثٻ  َٹض ذبل، ثٻ ٲابثٻ ي٥ ٲتٵ زض ٶٓط ٲي ٖساٮت )ثٻ ضټجطي ايبالت ٲتحسٺ آٲطي٧ب( ضا ثٻ
طاٴ ٶجكتٻ قسٺ اؾت ٸ يا ياؾالٲ يجٳٽٹض يبؾت ذبضجيزض ؾ يَٹض زٮجرٹاټبٶٻ تٹؾٍ ز٪ط  ٪ٟتٳبٶ

ح يس ٸ تهرط يتب٦ يطٸظآثبزيٞ ي٪ٹٶٻ ٦ٻ زټ٣بٶ اظ ايٵ ضٸ ثبيس ثبظت٣طيط قٹز. ثط ايٵ اؾبؼ ٸ ٲٷٹا٬، آٴ
اٮٳٯٯري ٸ   ٸ ٚيطَجيٗي ٸ ٚيطثسيٽي جٯٹٺ زازٴ ايٵ ؾٯؿٯٻ ٲطاتت ثيٵ 2"ظزايي ٲكطٸٖيت"س يٶٳب يٲ

ٶرػاز زض   ٦بض٦طزټبي ٪ٟتٳبٶي زٸٮت احٳسي تطيٵ تٹنيٝ ٸ تجييٵ ٦طزٴ ايٵ ٸيٗيت، ي٧ي اظ انٯي
اٮٳٯ٭ ثرٻ   ؾبظي ثٻ ؾج٥ ٸ ؾيب٠ ذهٹٲت( ٶٓٱ حب٦ٱ ثط ٶٓبٰ ثيٵ )ٚيطيت اؾتطاتػي َطز ضازي٧ب٬

ٱ يتهرٹض ٸ تطؾر   يٸ ٚطثر  يي٧بيآٲط ي(. ٦ٻ اٮجتٻ ٶٓٳ85: 1386ضٸز)زټ٣بٶي ٞيطٸظآثبزي،  قٳبض ٲي
ٶػاز زض اٖتطايي ثٻ ؾٯؿٯٻ ٲطاتت  بي احٳسيقٹز. تٹٮيس ازثيبتي ٞطثٻ ٸ ؾتط٨ زض ٲتٵ ٦الٲي آ٢ يٲ

ټبي ٸي زض نحٵ ٲجٳٹٔ ٖٳٹٲي ؾربظٲبٴ ٲٯر٭ ٢بثر٭     ٸيػٺ زض ؾرٷطاٶي ٲعثٹض ٸ ٸاؾبظي اظ آٴ ثٻ
َٹض ٲكرم ثط ٮعٸٰ تٛييط ؾبذتبضي زض ٶٓبٰ  ټب ثٻ ٪ٹٶٻ ؾرٷطاٶي ضنس ٸ پي٫يطي اؾت. ٸي زض ايٵ

اٮٳٯٯي ثٻ ٸيػٺ  ټبي ثيٵ بذتبض ٶبٖبزالٶٻ ؾبظٲبٴاٮٳٯٯي ٸ ٮعٸٰ انالح اؾبؾي زض ؾ ٸ ٶٓٱ ْبٮٳبٶٻ ثيٵ
 ؾبظٲبٴ ٲٯ٭ ٸ قٹضاي اٲٷيت ت ٦يس ٸ تهطيح زاقتٻ اؾت.

ٲحرٹض   ٧ب زض ٶ٣كي ٦ٻ ٪ٟتٳربٴ ٖرساٮت  يؾبظي ثب آٲط تجٯي ٸ ٶٳٹز اؾتطاتػي ذهٹٲت زض ٚيطيت   
ؾربظي   ٶٽبزيٷرٻ "ٖٷٹاٴ اثعاضټربي ؾرٯُٻ ثرطاي     اٮٳٯٯي ثٻ ټبي ثيٵ ټب ٸ ٶٽبز ٪طا ثطاي ؾبظٲبٴ انٹ٬
قرٹز ٸ زض پري آٴ ذٹاټربٴ ت٣طيرط      ټبي ٲٓٯٹٰ ٢بئ٭ ٲي ټب ٸ ٲٯت ٸ تجٗيى ٖٯيٻ زٸٮت "ٖساٮتي ثي

ټبي ٲٹجٹز ٸ ٞربض٘   ٥ ٲتٵ ثط اؾبؼ ٸا٢ٗيتياٮٳٯٯي ثٻ ٲابثٻ  زٸثبضٺ ٶٓٱ ٸ ٶٓبٰ ٶٹيٵ ٶٽبزيٵ ثيٵ
ٵ ضاؾرتب،  ي٦بٲال  ٲكٽٹز ٸ ثطجؿتٻ اؾت. زض ا ٪طزز، اظ قطايٍ تبضيري پؽ اظ جٷ٩ زٸٰ جٽبٶي ٲي

٪طايبٶرٻ زض ي٧ري اظ حًرٹضټب ٸ     ٲحٹضي انرٹ٬  ٶػاز ثٻ ٖٷٹاٴ ٦بض٪عاض انٯي ٪ٟتٳبٴ ٖساٮت احٳسي
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ؾبالٶٻ ٲجٳٕ ٖٳرٹٲي ؾربظٲبٴ ٲٯر٭ ٸ ٶيرع زض ؾررٷطاٶي ذرٹز زض         ټبي ذٹز زض اجالؼ ؾرٷطاٶي
ٲحرٹضي/   ظي اظ َطي١ تك٧ي٥ زض ٖساٮتاجالؼ ؾطاٴ آٞطي٣ب ثٻ تطتيت ايٵ زٸ ٪ٹٶٻ ٸاؾبظي )ٸاؾب

اٮٳٯٯي ٲٹجرٹز ٸ ٸاؾربظي اظ ضټ٫رصض ثبظٶٹيؿري ٸ ثربظت٣طيط ٲرتٵ ضٸاثرٍ         َٯجي ٶٽبزټبي ثيٵ ٖساٮت
ټس)ؾررٷطاٶي احٳرسي ٶرػاز زض     ز اٮٳٯ٭ زض حٹظٺ ؾبذتبضي ٸ ٶٽبزي( ضا زض زؾتٹض ٦ربض ٢رطاض ٲري    ثيٵ

 (.1385ٲجٳٕ ٖٳٹٲي، 

٪طاٴ ٸ تطؾيٱ ٲ ٲٹضيتي ثرعض٨ ثرطاي    ٶٓبٰ ؾٯُٻ ٸ ؾٯُٻ ؾبظي ثب َٹض ٦ٯي، يسيت ٸ ٚيطيت ثٻ  
اٮٳٯر٭   ٲتٹٮيبٴ زؾت٫بٺ زيپٯٳبؾي جٳٽٹضي اؾالٲي ثب ٲحٹضيت انالح ٸ تٛييط ؾبذتبض ٸ ضٸاثٍ ثيٵ

ظزايي، ٸاؾبظي ٲتٵ ٸ ظثربٴ   ظزايي، ؾٯؿٯٻ ٲطاتت ٦ٷٷسٺ زض ثسيٽي تطيٵ ٖبٲ٭ تؿٽي٭ ٶبٖبزالٶٻ، ٲٽٱ
بالت ٲتحسٺ ثٻ قٳبض يا يٸ ٦بض٪طزاٶ ياٮٳٯ٭ حب٦ٱ ٖٳستب ثٻ ضټجط ٵيثاؾتٗال/ اؾتيالجٹيبٶٻ زض ٶٓبٰ 

اٮٳٯٯي ثرط   ٦ٹقس تب ٞطنت ضا ثطاي ثبظت٣طيط ٸ ثبظٶٹيؿي ضٸاثٍ ٸ ٲٷبؾجبت ثيٵ يٵ ٖبٲ٭ ٲيضٸز. ا  ٲي
٦ٷس. ايٵ ثبظت٣طيط ٸ ثبظٶٹيؿي ٲرتٵ ٸ   اؾبؼ ان٭ اؾبؾي ٖساٮت ٲٛتٷٱ قٳبضز ٸ تح١٣ آٴ ضا َٯت 

اٮٳٯٯي ايطاٴ  ثركي ثٻ ضٸاثٍ ثيٵ اٮٳٯٯي ح٧ٳب  زض ٢بٮت اضائٻ ضاټجطز تٷٹٔ ؾبذتبض ثيٵظثبٴ ٲٷبؾجبت ٸ 
ؾبظي يسؾٯُٻ زض ا٢هي ٶ٣ربٌ   ٶػاز ثب ت ٦يس ثط ائتالٜ يبٴ ٸظاضت ذبضجٻ زٸٮت احٳسيٲتٹٮ ياظ ؾٹ

زض  ؾربظي قرط٠   ايطاٴ: ٲٹاظٶٻ "اي ثب ٖٷٹاٴ   ٪ٹٶٻ ٦ٻ نٷبٰ ٸ٦يٯي زض ٲ٣بٮٻ اٞتس. آٴ جٽبٴ اتٟب٠ ٲي
٦ٷرس، اظ جٳٯرٻ ٶٳٹزټرب ٸ ثطٸظټربي جرسي       ت ٦يس ٸ تهطيح ٲي (.Vakili,2006: 58)"ثطاثط ٚطة

٪طايي، ؾيبؾت ٶ٫بٺ ثٻ قط٠)قبٲ٭ ٪ؿرتطـ ضٸاثرٍ ثرب ضٸؾريٻ ٸ چريٵ زض ثطاثرط        ضاټجطز چٷسجبٶجٻ
اي ٸ اؾالٲي ٲبٶٷس  ټبي ٲٷ٣ُٻ ټب ٸ ٲٷبؾجبت ثب ؾبذتبضټب ٸ ؾبظٲبٴ ٚطة(، ت٣ٹيت ٸ تٹؾٗٻ ټٳ٧بضي

اٮرهٹل ٪ؿتطـ ضٸاثٍ ثب ٦كٹضټبي حٹظٺ آٲطي٧بي التيٵ  ا٦ٹ، ؾبظٲبٴ ٦ٷٟطاٶؽ اؾالٲي ٸ ٖٯي
بؾرت تكر٧ي٭ ٸ   يضٸٶس. زض ايرٵ ضاؾرتب، ؾ   ثٻ ٖٷٹاٴ حيبت ذٯٹت ايبالت ٲتحسٺ اٲطي٧ب ثٻ قٳبض ٲي

ٰ     "ججٽٻ ٲتحس يساٲپطيبٮيؿتي"ثٻ  يزټ ؾبظٲبٴ ټربي اؾبؾري زض حط٦رت     ثرٻ ٖٷرٹاٴ ي٧ري اظ ٪رب
ٲرٹضز   ييٶػاز ٖٯيٻ ٶٓٱ اٲپطيبٮيؿتي آٲطي٧ب ٲحٹض زٸٮت احٳسي ٪طاي ٖساٮت ٳبٴ انٹ٬ٸاؾبظاٶٻ ٪ٟت

 ٪يطز.  ت ٦يس ٦بض٪عاضاٴ ٸ ٖبٲالٴ ٪ٟتٳبٴ ٲعثٹض ٢طاض ٲي
ٲحٹض زض ثطذٹضز ثب ٲرتٵ   ٪طايي ٖساٮت ق٧ٷبٶٻ ٪ٟتٳبٴ انٹ٬ زض ٲجٳٹٔ، ضٸي٧طز ٸاؾبظاٶٻ ٸ قبٮٹزٺ  

٪طايبٶرٻ ٸ ثؿرٍ ٲحٹضاٶرٻ ٪ٟتٳربٴ      قرجيٻ ضٸي٧رطز آضٲربٴ   اٮٳٯر٭، ثؿريبض    ٸ ظثبٴ ضٸاثٍ/ؾبذتبض ثيٵ
ٲحٹض( اؾت ثب ايٵ تٟبٸت ٦رٻ ايرٵ زٸ ٪ٟتٳربٴ زض زٸ ظٲيٷرٻ ٸ ظٲبٶرٻ ٲتٟربٸت        ٪طايي )اضظـ آضٲبٴ

ټرب،   اٶرس. اظ ايرٵ ضٸ، ټرط زٸي ايرٵ ٪ٟتٳربٴ      اٮٳٯٯي ٞطنت ٸ ٲجب٬ ْٽٹض پيسا ٦رطزٺ  ؾيبؾي ٸ ثيٵ
٦ٷٷرس ٸ ثرٻ جربي     اٮٳٯٯي ؾٯُٻ ت ٸي٭ ٸ تٟؿيط ٲي ثيٵؾبظي ضا ثٻ َطز ضازي٧ب٬ ٶٓٱ ٸ ٶٓبٰ  ٚيطيت

٪رطاي ٮيجرطا٬، اؾرتطاتػي ذهرٹٲت ضا زض      ؾبظاٶٻ زض ٪ٟتٳبٴ ٲٯري  تٳبيع ثٻ ٖٷٹاٴ اؾتطاتػي ٚيطيت
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 زټٷس. اٮٳٯٯي ٚطة/آٲطي٧ب ٲحٹض( زض زؾتٹض ٦بض ذٹز ٢طاض ٲي ٧ب )ٶٓبٰ ٸ ٶٓٱ ثيٵيتٗبٲ٭ ثب ز٪ط  آٲط
 

 گرايي گرايي اقتصبدي و صلح قعهبي وا استراتصي رقببت در گفتمبن
ؾربظي زض ؾريط    ټبي ؾٻ ٪بٶرٻ ٚيطيرت   ، ثٻ ٖٷٹاٴ ي٧ي اظ اؾتطاتػي(adversary)ٲٷٓٹض اظ ض٢بثت

تحٹالت ٪ٟتٳبٶي زض ؾبحت ؾيبؾت ذبضجي جٳٽٹضي اؾالٲي ايرطاٴ، ٖجربضت اظ ترالـ ٪ٟتٳربٴ     
ثرب ټرسٜ تاجيرت ٸ    جٹيبٶٻ ثب ٪ٟتٳبٴ ٚيطذٹزي )يس يب ٚيرط(   ذٹزي ثطاي ايجبز ي٥ تٗبٲ٭ ض٢بثت

ټبي قٷبٸض ذٹز اؾت. ض٢بثت زض ٲ٣بيؿٻ ثب ذهٹٲت، ٲٷبؾرجت ٸ ٢طاثرت ثيكرتطي ثرب      تح٧يٱ ٶكبٶٻ
٦بټرس. اظ زيرس٪بٺ    ؾيبؾت زٲٹ٦طاتي٥ زاضز ٸ زقٳٵ ضا ثٻ ض٢يت ٸ ذهٹٲت ضا ثٻ ض٢بثرت ٞرطٸ ٲري   

ٴ قرسٺ تٹؾرٍ ٪ٟتٳرب    ثٷرسي اضظقري تٗيريٵ    ٲٹٜ، ض٢يت اقبضٺ ثٻ ٦ؿبٶي زاضز ٦ٻ تٟؿريط ٸ زضجرٻ  
جٹيبٶرٻ،   ٦ٹقٷس َي اضائٻ ؾربظٸ٦بضټبي زٲٹ٦طاتير٥ ض٢بثرت    پصيطٶس ٸٮي ٲي ٚيطذٹزي )ٚيط( ضا ٶٳي

 ,Laclau&Mouffe)ټبي ٪ٟتٳبٴ ض٢يرت َرطح ٸ ثؿرٍ زټٷرس     ټبي ذٹز ضا ثٻ جبي اضظـ اضظـ

1985:123.) 
اهلل ټبقرٳي ضٞؿرٷجبٶي    آيرت  "٪طايري ا٢تهربزي   ٸا٢ٕ"ثب ايٵ تٹييح، ٞه٭ ٲكتط٤ زٸ ٪ٟتٳبٴ   
ٖجبضت اؾت اظ ض٢بثت ثب ٪ٟتٳبٴ  (1376 - 1384) ٲحٳسذبتٳي 1"٪طايي نٯح"( ٸ 1368 - 1376)

ٕ     -ٮيجطا٬  ٪طايري   زٲٹ٦طاؾي زض زٸ جٷجٻ ٮيجطاٮيؿتي ٸ زٲٹ٦طاتي٥ ايرٵ ٪ٟتٳربٴ. زض ح٣ي٣رت، ٸا٢ر
قٹز، ٖٳستب  ثٷربي ذرٹز ضا ثرط ض٢بثرت ثرب جٷجرٻ        ٶيع يبز ٲي يا٢تهبزي ٦ٻ اظ آٴ ثٻ ٪ٟتٳبٴ ؾبظٶس٪

ټربي   ٪طايي ذبتٳي ٖٳستب  ٪رعاضٺ  ٪صاضز  زض حبٮي ٦ٻ نٯح ا٢تهبزي ٪ٟتٳبٴ ٲ٣بث٭ ٲي -ٮيجطاٮيؿتي 
ټٹيتي)ض٢بثت زٲٹ٦طاتي٥( تٷٓريٱ   -ذٹز ضا حٹ٬ ض٢بثت ؾيبؾي  يٲُٗٹٜ ثٻ ض٢بثت ثب ز٪ط  ٪ٟتٳبٶ

 يؼ، زض ازاٲٻ تالـ ذٹاټس قس تب ايٵ زٸ ٶٹٔ ض٢بثرت ثرب ز٪طثرٹز٪   ٦ٷس. ثط ايٵ اؾب يبثي ٲي ٸ ٲ٧بٴ
 ٧ب زض زٸ ٪ٟتٳبٴ ٲعثٹض ثٻ اذتهبض ٲٹضز ثطضؾي ٢طاض ٪يطز.يآٲط

 گرايي اقتصبدي الف. استراتصي رقببت در گفتمبن واقع
ټبقرٳي   ٲحرٹض ضاٺ ذرٹز ضا اظ ضٸي٧رطز ٪ٟتٳربٴ     -اٮٳٯر٭ آٲطي٧رب   ٧ب ٸ ٶٓبٰ ثيٵيؾبظي ثب آٲط ٚيطيت
٦رطز ٸ ٶرٹٖي ض٢بثرت ضا ثرٻ جربي َرطز        زاضي جٽبٶي جسا ٲي زاضي ٸ ؾطٲبيٻ ٶي ثٻ ؾطٲبيٻ ضٞؿٷجب

ثرٻ ير٥ ٶٓربٰ     "ا٢تهبز جٷ٫ري "ٶٳٹز. ثٻ زي٫ط ؾرٵ، يطٸضت تجسي٭ ٶٓبٰ  يضازي٧ب٬ جبي٫عيٵ ٲ

                                                            
اٶس   يٵ زٸ ٪ٟتٳبٴ ثٽطٺ ٪طٞتٻؾبالضي اؾالٲي ثطاي تٹنيٝ ا ٪طايي ٲطزٰ ٸ نٯح٪طايي اؾالٲي  ثطذي ٶٹيؿٷس٪بٴ اظ انُالح ٸا٢ٕ .1
ؾبالضاٶٻ ثطاي تٹنيٝ زٸ ٪ٟتٳبٴ ټبقٳي ضٞؿٷجبٶي ٸ ذبتٳي  ٪طايي ٲطزٰ ثيٷبٶٻ ٸ نٯح جٹيي ٸا٢ٕ ٦ٻ ثطذي اظ انُالح ؾبظـ حبٮيزض

٪طايي ؾيبؾت ٲحٹض ثطاي تٹنيٝ ثٻ  ٢تهبزيٹ ٞطټٷ٩َٯجي ا انالح -ع اظ تٗجيط ٲٷٟٗت ٲحٹض يٶ ياٶس. زض ٶٽبيت، ثطذ ؾٹز جؿتٻ
 اٶس.  تطتيت زٸ ٪ٟتٳبٴ ٲعثٹض اؾتٟبزٺ ٦طزٺ
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٦رطز ٦رٻ    ٸ ٮعٸٰ ثبظؾبظي ٦كٹض، تك٧ي٭ ي٥ ٦بثيٷٻ ؾبظٶس٪ي ضا ايجربة ٲري   "ثبظاض آظاز"ا٢تهبزي
٦بثيٷٻ ايسئٹٮٹغي٥ ظٲبٴ جٷ٩ تحٳيٯي ثٻ ٦بثيٷٻ ت٧ٷٹ٦طات پؽ اظ جٷ٩ ثٹز. ايٵ  حب٦ي اظ ٪صاض اظ

ٶٓطات جسيسي ضا زض تٟؿيط ٸ ثبظذٹاٶي ٲٷبؾجبت ٸ ضٸاثرٍ ٸ ؾربذتبض    ټب ٸ ٶ٣ُٻ ٪صاض، الجطٰ ثطزاقت
ټبقرٳي ضٞؿرٷجبٶي تحٳير٭     ٧ب زض ايٵ ٶٓربٰ، ثرٻ ٪ٟتٳربٴ   ياٮٳٯ٭ ٸ ت٧ٯيٝ ٸ جبي٫بٺ آٲط ٶٓبٰ ثيٵ

ض تحٯي٭ ٶٽبيي ٮعٸٰ ٸضٸز ثٻ ي٥ ثبظؾبظي ا٢تهبزي ٸ ٢طاض ٪طٞتٵ زض ي٥ ٞبظ ض٢بثت ٸ ٦طز ٦ٻ ز ٲي
٧ب ٸ اضٸپب( ثرٻ ټٳرطاٺ   يذٹز )ا٢تهبز ٮيجطاٮيؿتي ٲٷتؿت ثٻ آٲط يټٳ٧بضي ا٢تهبزي ضا ثب ٚيط ٪ٟتٳبٶ

٣ت، يطٸضت تٹجٻ ثٻ ٲؿبئ٭ ا٢تهبزي ٸ ٮعٸٰ ت ٲيٵ ٸ تًٳيٵ ٲٷربٕٞ ٲٯري زض ثٗرس    يزاقت. زض ح٣
جٹيبٶٻ زض ٖيٵ حّٟ ض٢بثت  ٪طايبٶٻ ٸ ټٳ٧بضي ٲٹجت قس تب ٪ٟتٳبٴ ٲعثٹض، ضٸي٧طزي ٖٳ٭ ا٢تهبزي
٣ٖيستي ضا ثب ز٪ط  ذٹز زض پيف ث٫يطز. -  ټبي ؾيبؾي ټبي ا٢تهبزي ٸ حتي زض ٲٹاضزي حٹظٺ زض حٹظٺ

٦رطز ٸ   ، تحٯي٭ ٸ تٟؿيط ٲي"تٹؾٗٻ"زض ح٣ي٣ت، قطايٍ پؽ اظ جٷ٩ تحٳيٯي، اٲٷيت ضا زض ٪طٸي 
( ضا ثٻ ٦بض٪عاضاٴ انٯي ايرٵ ٪ٟتٳربٴ تحٳير٭ ٸ    McNamera,1968:77) ز ٲ٥ ٶبٲبضاييضٸي٧ط

تٷٽرب   يٶٳٹز. ثط اؾبؼ ايٵ تحٯي٭ ٸ تٟؿيط، نيبٶت اظ ٪ٟتٳبٴ ذٹزي زض ثطاثط ز٪ط ٪ٟتٳبٶ تٯ٣يٵ ٲي
٪يرط ثرب ايرٵ ز٪رط،      اظ ضټ٫صض َي ٲؿيط ضقس ٸ تٹؾٗٻ ا٢تهبزي ٸ پيطٸظي زض ض٢بثت ا٢تهبزي ٶٟؽ

 يبٞت. اٮرهٹل ايبالت ٲتحسٺ آٲطي٧ب، ٲٗٷب ٸ ٲٟٽٹٰ ٲي ٖٯي
ط ياي )اؾتطاتػي ض٢بثت ا٢تهبزي ثب ز٪ط(، چٷسپبضٺ زيرسٴ ٸ تٟؿر   ٶتيجٻ ٖٳٯي اتربش چٷيٵ اؾتطاتػي
ضٞت. ثب ايٵ ٸنرٝ،   ٴ ٚطة اضٸپبيي اظ ٚطة آٲطي٧بيي ثٻ قٳبض ٲي٦طزٴ ٦ٯيت ٚطة ٸ ت٧ٟي٥ ٲيب

ٶ٫رطي زض   اٶ٫بضي ټٹيت ٸ ٲٹجٹزيتي ثٻ ٶبٰ ٚطة ٸ زض پيف ٪طٞتٵ ٶٹٖي ٦ٯيرت  ثطذالٜ ي٧پبضچٻ
، ٪ٟتٳبٴ جسيس ثط آٴ ثٹز ٦رٻ اظ ٚرطة،   يي٪طا ٞطايٷس تجعيٻ ٸ تحٯي٭ جٽبٴ ٚطة زض ٪ٟتٳبٴ آضٲبٴ

ٲٷتؿرت ٸ ٲتٗٯر١ ثرٻ ٚرطة ٞرط٠       يٲٷتؿت ثٻ ٚطة ثب آٲطي٧رب  يظزايي ٦طزٺ ٸ ٲيبٴ اضٸپب ٦ٯيت
تٹاٶؿت  ث٫صاضز. ثب ايٵ ضٸي٧طز، ت٧ٟي٥ ٲيبٴ اتحبزيٻ اضٸپب ٸ ايبالت ٲتحسٺ آٲطي٧ب يٳٵ آٴ ٦ٻ ٲي

ؾتيعاٶٻ ثرٻ قرٳبض    ټب ٸ ايؿتبضټبي زقٳٵ ٪طايي ا٢تهبزي ثٻ اضظـ اي اظ ٸٞبزاضي ٪ٟتٳبٴ ٸا٢ٕ ٶكبٶٻ
٦طز. ايرٵ ضٸي٧رطز    ٪طايبٶٻ حّٟ ٲي ايي ضا تحت زيپٯٳبؾي چٷسجبٶجٻ٪ط آيس، زض ٖيٵ حب٬ ٶٹٖي ٖٳ٭

اٸٮٹيرت  "، "٣ٖالٶيت اثعاضي"٪طايي ا٢تهبزي ٲبٶٷس  اظ ٢ًب ثب انٹ٬ ٸ ز٢بي١ ٪ٟتٳبٶي ٪ٟتٳبٴ ٸا٢ٕ
ترط   ٸ اظ ټٳٻ ٲٽٱ "ټبي ٞطاٲٯي ضٖبيت ٢بٖسٺ ٸؾٕ ٸ تسضج زض اٶجبٰ ٲؿئٹٮيت"، "ٲٷبٕٞ ٲٯي حيبتي

)زټ٣ربٶي ٞيطٸظآثربزي،    ٦رطز  ٦بٲال  اٶُجب٠ پيسا ٲي "اٮ٫ٹپطزاظي ا٢تهبزي نسٸض اٶ٣الة اظ َطي١"
1384 :130-132.) 

ف اظ ټٳٻ ايٵ ز٢بئ١، ز٢ي٣ٻ اذيط)نسٸض اٶ٣الة اظ َطي١ اٮ٫ٹپطزاظي ا٢تهربزي(  يثط ايٵ اؾبؼ، ث  
ٲٗٷرب ٸ ٲٟٽرٹٰ    يؾبظي ثب ز٪ط ٪ٟتٳبٶ ٦بٲال  زض چبضچٹة اؾتطاتػي ض٢بثت ا٢تهبزي زض ضٸٶس ٚيطيت
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اؾرالٲي ٲٹٞر١ ٸ    -يبثس. ايٵ ز٢ي٣ٻ، ثٻ زٶجب٬ زضاٶساذتٵ َطحي ٲٷ٣ف ثٻ ٶ٣كيٷٻ ا٢تهبز ايطاٶي ٲي
اٮرهٹل ٦كٹضټبي ٚطثي ٸ تٹٞي١ زض ضٸٶس ض٢بثرت ا٢تهربزي ثرب     ٲٹثط زض اٶٓبض ؾبيط ٦كٹضټب ٖٯي

ضا ثبيرس ٶ٣ُرٻ    "اٮ٫ٹپطزاظي ا٢تهربزي "ايٵ ٦كٹضټب ثٹزٺ اؾت. ثب ايٵ ٸنٝ، نسٸض ٲؤثط اظ َطي١ 
٦بٶٹٶي ايٵ ٪ٟتٳبٴ زاٶؿت. ايٵ ٶٹٔ اٮ٫ٹپطزاظي زض ٲ٣بث٭ اٮ٫رٹپطزاظي ا٢تهربزي ٚرطة ٢رس ٖٯرٱ      

آيس. زض ح٣ي٣ت، زض ايٵ زٸضٺ، نرسٸض   ؾبظي اظ ضټ٫صض ض٢بثت ا٢تهبزي ثطٲي ٦ٷس ٸ زضنسز ٚيطيت ٲي
ٸ اضائرٻ اٮ٫رٹي    اٮٳٯر٭ زض ير٥ َرطٜ،    ٧ب زض ٶٓبٰ ثيٵيثٻ ٶبٰ آٲط ياٶ٣الة ٸ ٲ٣بٸٲت زض ثطاثط ز٪ط

ٲٹ٣ٞي اظ تٹؾٗٻ ا٢تهبزي جٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ثٻ ؾبيط ٦كٹضټب زض َطٜ زي٫ط پيٹٶسي ٲٗٷربزاض  
٦ٷٷس. اٖت٣بز ٦بض٪عاضاٴ ٸ ٖبٲالٴ ايرٵ ٪ٟتٳربٴ ايرٵ ثرٹز ٦رٻ ا٪رط جٳٽرٹضي         ثب ي٧سي٫ط ثط٢طاض ٲي

ا٢تهبزي ٶيرع ٲرسٮي    اي ٦ٻ زاضز ثبثت ٦ٷس ٦ٻ اظ ٶٓط اؾالٲي ايطاٴ ثتٹاٶس ٖالٸٺ ثط ٲبټيت اؾالٲي
ٲٹ١ٞ ٸ ٦بضآٲس ثطاي ؾبيطيٵ اؾت، ٲؿٯٳبٶبٴ ٸ ٦كٹضټبي اؾالٲي ثٻ َٹض ذٹز٦ربض ٸ زاٸَٯجبٶرٻ اظ   

 (.62: 1382آٴ اٮ٫ٹثطزاضي ذٹاټٷس ٦طز )تبجي٥ ٸ زټ٣بٶي ٞيطٸظآثبزي، 
زقرٳٵ ثرٻ زٸ اليرٻ ا٢تهربزي ٸ      يزض ضاؾتبي ٶي٭ ثٻ ايٵ ټسٜ اؾت ٦ٻ تجعيٻ ٦طزٴ ز٪طثٹز٪  

ټرب ٸ   ظزٴ ٪رعاضٺ  ټربي ا٢تهربزي زقرٳٵ زض ٖريٵ پرؽ      تالـ ثرطاي اؾرتٟبزٺ اظ ٲعيرت   ؾيبؾي ٸ 
ضٸ،  ٵير قٹز ٸ اظ ا ٪طايي ا٢تهبزي ثس٬ ٲي اي ٲٽٱ زض ٪ٟتٳبٴ ٸا٢ٕ ضٸي٧طزټبي ؾيبؾي آٴ ثٻ ٲ٣ٹٮٻ

ټبي ٞٷي ٸ ا٢تهبزي ٲبٶٷس اتحبزيٻ اضٸپبيي اظ  ظٲيٷٻ ضٸيف ټٳ٧بضي ٸ ټٳ٫طايي ثب ٶٽبزټب ٸ ؾبظٲبٴ
ټبي ٖٳستب   ٥ ٲيبٴ اتحبزيٻ اضٸپب )ثٻ ٲابثٻ ي٥ ؾبظٲبٴ ٢ٹي ا٢تهبزي ٸ ٞٷي ثب زٚسٚٻضټ٫صض ت٧ٟي

ع ير ٸ ٶ "يت اثرعاض ير ٣ٖالٶ"ثٻ ٶربٰ   ي٫طيٲبٮي( ٸ زٸٮت ايبالت ٲتحسٺ آٲطي٧ب زض چبضچٹة ز٢ي٣ٻ ز
ؾبظي ٪عيٷكري   ثسيٵ ؾبٴ، ايٵ ٚيطيتقٹز.   اٮٳٯٯي ٞطاټٱ ٲي ټبي ثيٵ ٵ ٪ٟتٳبٴ ثب ؾبظٲبٴيتٗبٲ٭ ا

٪طايي ا٢تهبزي)ت٧ٟي٥ ٚيطيت آٲطي٧ب اظ ٚيطيت اضٸپب(، زقرٳٵ انرٯي ٪ٟتٳربٴ     ؾٹي ٪ٟتٳبٴ ٸا٢ٕاظ 
ؾيبؾت ذبضجي جٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ يٗٷي زٸٮرت ايربالت ٲتحرسٺ ضا ثرط آٴ زاقرت ترب اظ َطير١        

 ټبي ايطاٴ ثرٻ اضٸپرب    ټبيي ٲبٶٷس: اٖٳب٬ ٞكبض ثط اضٸپب ثطاي تٳسيس ٶ٧طزٴ ٲٽٯت ثبظپطزاذت ثسټي قيٹٺ
ټرب ٖٯيرٻ ايرطاٴ ٸ ٶٽبيترب  اذرال٬ زض       ٞكبض زيپٯٳبتي٥ ثط اضٸپب ثطاي جٯت ټٳ٧بضي زض اٖٳرب٬ تحرطيٱ  

(. 226-222: 1387)ي٣ٗرٹثي،  ٶٳبيٷس٪بٴ اتحبزيٻ اضٸپرب )تطٸئي٧رب( ثرب ايرطاٴ     1"ٸ٪ٹټبي اٶت٣بزي ٪ٟت"
ٕ  يجطيبٶ ٪طايري   ي٧پبضچٻ اظ يسيت جٽبٴ ٚطة ضا ٖٯيٻ جٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ثب ټسٜ ق٧ؿت ٸا٢ر

ؾربظي ٪عيٷكري ٸ ايرسٺ نرسٸض اٶ٣رالة اظ َطير١        ٪يطي اؾرتطاتػي ٚيطيرت   ا٢تهبزي ټبقٳي زض پي
اٮ٫ٹپطزاظي ا٢تهبزي ثٻ ٸجٹز آٸضز. تحت ت ثيط چٷيٵ قطايُي، ثبالذطٺ تالـ ايربالت ٲتحرسٺ ثرطاي    

ؾبظي اضٸپب ثب ذٹز ٖٯيٻ جٳٽٹضي اؾرالٲي ايرطاٴ ثرٻ ثٳرط ٶكؿرت ٸ زض اٸاذرط        ټٳطاٺٸ  يؾبظ ټٳ٫بٰ
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ټبيي اظ ټٳ٫طايي زٸثبضٺ اضٸپب ٸ آٲطي٧ب ٖٯيرٻ ايرطاٴ    زٸضاٴ ضيبؾت جٳٽٹضي ټبقٳي ضٞؿٷجبٶي، ٶكبٶٻ
 پسيساض قس.

ٞير١  ٸ٪ٹټبي اٶت٣بزي ٸ ثبظټٳ٫طايي ٲيبٴ اضٸپرب ٸ آٲطي٧رب، پبيربٶي ثرط تٹ     ثسيٵ ؾبٴ، تٗٯي١ ٪ٟت  
٪طايبٶرٻ اظ   ٪يرطي ٖٳر٭   اؾتطاتػي ض٢بثت ا٢تهبزي ثب ز٪ط ٚطثي )ثٻ ٸيػٺ آٲطي٧ب( اظ ي٥ ؾٹ  ٸ ثٽطٺ

ضٞت. ايٵ ثبظټٳ٫طايي ٶكبٴ ٲي زاز  اذتالٜ ؾيبؾي ٲيبٴ اضٸپب ٸ آٲطي٧ب اظ ؾٹي زي٫ط ثٻ قٳبض ٲي
ايي ؾيبؾي( جسا ٪ط ٪طايي ا٢تهبزي( ضا اظ ضاٺ ؾيبؾت/ټٹيت )تٹؾٗٻ تٹاٴ ضاٺ ا٢تهبز )تٹؾٗٻ ٦ٻ ٶٳي

٪طايري   ټرٹيتي زض ٪ٟتٳربٴ نرٯح     -ٞطو ٦طز  ٦ٳجٹزي ٦ٻ ٢طاض ثٹز زض اؾتطاتػي ض٢بثت ؾيبؾري  
 تب حسي ججطاٴ قٹز. يذبتٳي ثب ٪ٟتٳبٴ ٚطث

 گرايي خبتمي ة. استراتصي رقببت در گفتمبن صلح
ضٞرت.   ي٪طايي ذبتٳي ثرٻ قرٳبض ٲر    تطيٵ ٶكبٶٻ ٪ٟتٳبٴ نٯح ، ٲط٦عي"زٲٹ٦طاتي٥ -ض٢بثت ټٹيتي "

ط ٢طائرت زٲٹ٦طاتير٥ ذربتٳي اظ اؾرالٰ ٸ ٸجرٹٺ      يٲٷٓٹض اظ ايٵ ٶٹٔ ض٢بثت، ض٢بثتي اؾت ٦ٻ تحت تبث
ح، اؾرتطاتػي ض٢بثرت   يٵ تٹير ير ٪طٞت. ثرب ا  يزضٲ يتٻ ٚطثيجٹيبٶٻ آٴ ثب ٪ٟتٳبٴ ٲسضٶ تٗبٲٯي ٸ تؿبټ٭

زاظي ټٹيتي)ؾيبؾي ٸ زٲٹ٦طاتير٥( ثريف اظ ٸ پريف اظ آٴ ٦رٻ نرسٸض اٶ٣رالة ضا اظ َطير١ اٮ٫رٹپط        
س. اظ آٴ ياٶسيكر  ٲري  "زٲٹ٦طاتي٥ -اٮ٫ٹپطزاظي ټٹيتي "ا٢تهبزي زٶجب٬ ٦ٷس، ثٻ ايٵ نسٸض اظ ضټ٫صض 

ٰ    جب ٦ٻ ضٸي٧طز ٪ٟتٳبٴ نٯح اٞعاضي)ٲجتٷري ثرط ټٹيرت ٸ     ٪طايي ذبتٳي ثٻ ٢سضت ٸ اٲٷيرت ٲٯري، ٶرط
ٹيتي ٲتط٢ري ٸ  ٞطټٷ٩( ٸ ؾيبؾي )اٸٮٹيت تٹؾٗٻ ؾيبؾي ثط تٹؾٗٻ ا٢تهبزي( ثٹز، ٮصا ثٻ زٶجب٬ اضائٻ ټ

ٸ٪ٹي ٲٷ٣ُي ٸ ثٻ زٸض اظ تٷف  ذٹز ثٹزٺ ٸ ذٹاټبٴ ٪ٟت يَٯجبٶٻ اظ اؾالٰ ٸ ايطاٴ ثٻ ز٪ط ٪ٟتٳبٶ نٯح
قس. اظ ايٵ ضٸ، زض ٲتٵ ٸ ثُٵ ايٵ ٪ٟتٳبٴ، ٣ٖالٶيرت قرٟبټي)اضتجبَي( ثرط ٣ٖالٶيرت      يٸ ظٸض ثب آٴ ٲ

٧ٞطي )ٲطظټربي ټرٹيتي( ثرط     اٞعاضي  ٲطظټبي ايسئٹٮٹغي٥/ اٞعاضي ثط ٢سضت ؾرت اثعاضي  ٢سضت ٶطٰ
ٸ  يبٞت٫ييبٞت ٸ ثٻ ٖٷٹاٴ ز٢بي١ ٸ انٹ٬ انٯي ٪ٟتٳبٶي، اٶ٣ٗبز ٲطظټبي جٛطاٞيبيي تٟٹ٠ ٸ ثطتطي ٲي

 -ٵ ٲرال٤ ٸ ٲٷربٌ، اؾرتطاتػي ض٢بثرت ټرٹيتي      ير ظز. ثط اؾبؼ ا ثٷسي ايٵ ٪ٟتٳبٴ ضا ض٢ٱ ٲي نٹضت
بؾرت  يطاٴ زض ؾيا ياؾالٲ يٽٹضجٳ ي٪طايي ذبتٳي ثب ز٪ط ٪ٟتٳبٶ ؾيبؾي ٸ زٲٹ٦طاتي٥ ٪ٟتٳبٴ نٯح

ٸاقرٷ٫تٵ زض   -ٲٷبؾجبت تٽطاٴ يؾبظ يٖبز يثٻ ٸجٹز آٲسٺ ثطا يسټبي٦ٻ اٮجتٻ ثب تٹجٻ ثٻ اٲ -يذبضج
ټربي تٹنريٟي ٸ    زض ٢ًربيب ٸ ٪رعاضٺ  -قرس  ي٭ ٲيبالت ٲتحسٺ ذالنٻ ٸ تحٯيت زٸٮت ايت ٸ ټٹيٲبټ

 ٦طز: يٶٳٹز ٸ ثطٸظ ٖيٷي پيسا ٲ يتحٯي٭ شيٯ
٪ٟتٳبٴ ٲسضٶيتٻ ٸ زٲٹ٦طاؾي اظ حهبض ٲٗطٞتي ٚطة ضټربيي  ٪ٟتٳبٶي ذبتٳي، . زض ثبٞت ٸ ؾبذت 1
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ثٻ ٖٷٹاٴ ير٥ ض٢يرت جرسي ٦رٻ اظ      ياؾالٲ -ٸ اظ ايٵ ضٸ، نساي اٶؿبٴ ٸ جبٲٗٻ ايطاٶي 1بٞتي يٲ
 يبٞت  اؾتٗساز ٸ تٹاٶٳٷسي اضائٻ اٮ٫ٹټبي زٲٹ٦طاتي٥ ثطذٹضزاض اؾت، زض جٽبٴ پػٸا٤ ٲي

ٰ   ٪طايي ذبتٳي، ٲبټيتي ثيٵ زض ٪ٟتٳبٴ نٯح . ٶكبٶٻ ٲتٗبٮي نسٸض اٶ٣الة2 اٞرعاضي   األشټربٶي ٸ ٶرط
تٹاٴ  اٞعاضي ٸ ٞيعي٧ي. ثب ثطزاقت آظاز اظ ټبثطٲبؼ، ٪ٟتٳبٴ ؾيبؾي ذبتٳي ضا ٲي زاقت ٸ ٶٻ ؾرت

ٸ٪رٹ ٸ ٲٟبټٳرٻ    ٪ٟتٳبٶي ٲجتٷي ثط ٣ٖالٶيت ٸ اذرال٠ اضتجربَي زاٶؿرت  ٣ٖالٶيتري ٦رٻ ثرط ٪ٟرت       
(. )زض ايرٵ  24: 1388ټب)ؾٯيٳبٶي، ټب ٸ ٲتٵ از ٸ ٚيط اججبضي ٲيبٴ ظثبٴاألشټبٶي ٸ ح١ اٶتربة آظ ثيٵ

بالت ٲتحسٺ ( ثٷب ٸ يا يجب ظثبٴ ٸ ٲتٵ ٪ٟتٳبٶي جٳٽٹضي اؾالٲي زض ض٢بثت ثب ظثبٴ ٸ ٲتٵ ز٪طثٹز٪
 قس  ياؾتٹاض ٲ

ي ا زض ٲيبٴ ٲب ٶطٸييسٺ اؾت ٸ اؾبؾرب  تحٟرٻ   "ؾبالض ٶٓبٰ ٲطزٰ". ٪ٟتٳبٴ ذبتٳي ايٵ ٶٓطيٻ ضا ٦ٻ 3
(. ٸ اظ ايرٵ جٽرت، ثرٻ    ٦26طز)ټٳبٴ:  ټب اؾت ضز ٲي يټب ٸ ٚطث يي٧بيٚطثي ٸ ؾٹٚبت ٶبذٹاٶسٺ آٲط
ؾبالض ٲكٛٹ٬ ٸ  ٪يط ثب ز٪ط ذٹز زض تٗطيٝ ٸ تجييٵ زٲٹ٦طاؾي ٸ ٶٓبٰ ٲطزٰ ض٢بثتي ٲٗٷبؾبظاٶٻ ٸ ٶٟؽ

 قس  يٲهطٸٜ ٲ
 يبثت ثب ز٪رط ٪ٟتٳربٶ  جٹي ذبتٳي ثط ؾط تهبحت ح٣بٶيت ټٹيتي ٸ ؾيبؾي زض ض٢ . ٪ٟتٳبٴ ض٢بثت4

)ثٻ ٲٗٷبي اٞٹ٬ ٶٓربٰ آٲطاٶرٻ تر٥ ٢ُجري ٸ ْٽرٹض       "پٯٹضاٮيؿٱ جٽبٶي"ذٹز اظ ٢ًب ثب ضٸاج پسيسٺ 
قس)ؾرٷطاٶي ذبتٳي زض اٞتتبحيٻ اجالؼ  يٶكيٵ ٲ ٚٯيّ ٸ پط ضٶ٩ اضتجبَبت ٞطټٷ٫ي( ٲ٣بضٴ ٸ ټٱ

 (.1376ؾبظٲبٴ ٦ٷٟطاٶؽ اؾالٲي زض تٽطاٴ،
٪طايري زض   تٳي ثٻ ٖٷٹاٴ ٖبٲ٭ ٸ ٦بض٪عاض انرٯي ٪ٟتٳربٴ نرٯح   ټبي ذب ٸ٪ٹي تٳسٴ . ٶٓطيٻ ٪ٟت5

ٖٷٹاٴ قرسٺ ٸ   (Huntington,1996: 136)ټبي ؾبٲٹئ٭ ټبٶتيٷ٫تٹٴ ٸا٦ٷف ثٻ تع ثطذٹضز تٳسٴ
 س.يٶٳب يتيٵ ثطذٹضز ټٹي٫عيٸ٪ٹ ضا جب اظ ٦بٶب٬ ٪ٟت يتيٵ تع، ض٢بثت ټٹيس زض ت٣بث٭ ثب اي٦ٹق يٲ

٧طز ض٢بثت ټٹيتي ٸ زٲٹ٦طاتير٥ ثرب ز٪رط    ي٪ٟتٳبٴ ذبتٳي ثٻ ضٸټب زا٬ ثط ٪طايف ؾسيس  ايٵ ٶكبٶٻ
اٮرهٹل زض زٸضٺ اٸ٬ ضيبؾت جٳٽٹضي ذبتٳي، زض زٸضٺ زٸٰ ضيبؾت جٳٽرٹضي   ذٹز ٖٯي ي٪ٟتٳبٶ

ٕ »اي ٲتٗرسزي ٲبٶٷرس    اي ٸ ظٲبٶرٻ  اٸ ٸ تحت ت ثيط قرطايٍ ٸ ٖٹاٲر٭ ظٲيٷرٻ    تطاقري آيپر٥ زض     ٲربٶ
)قرٽطيٹض   2001تط اظ آٴ، ٸ٢ٹٔ حرٹاز، ؾرپتبٲجط    ٱٸ ٲٽ« ٸاقٷ٫تٵ -ؾبظي ٲٷبؾجبت تٽطاٴ  ٖبزي
( ٸ ٪ٷجبٶسٺ قسٴ ايطاٴ زض ي٧ي اظ ايالٔ ٲاٯ  قطاضت تٹؾٍ جطج زثٯيٹ ثٹـ، ضٸ ثٻ اٞرٹ٬  1380

ٸ ؾٹ٠ يربٞتٵ ثرٻ    "اؾتطاتػي ت٣بث٭ ټٹيتي"(. ٸ جبي ذٹز ضا ثٻ 196-190: 1388ضٞت)ؾٯيٳبٶي، 
ٷؽ ٸ ؾرٷد ذهرٹٲت )َرطز / ٶٟري     اظ جر  يسير ؾربظي جس  ؾٳت ٸ ؾٹي ثبظ٪كت زٸثبضٺ ٚيطيرت 

                                                            
جبٲٗٻ زاذٯي ٸ "ٸ  "ز٢بي١ ؾبظٶسٺ ٸ پطزاظٶسٺ ٪ٟتٳبٴ ؾيبؾي ذبتٳي ټٳچٹٴ آظازي، تٷٹٔ اٶسيكٻ، زٲٹ٦طاؾي، ت٧اط ټٹيتي .1

 . تٳبٲب  زالٮت ثط ټٳيٵ ٲكطة ٸ ؾٹ٪يطي زاضٶس.ٸ.. "تحٳ٭ ز٪ط"، "اٮٳٯٯي چٷس نسايي ثيٵ
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ٲحٹض زض   -٪طاي ٖساٮت  ضا ثطاي ټػٲٹٶي٥ قسٴ ٪ٟتٳبٴ انٹ٬  ضازي٧ب٬( زاز ٦ٻ ثٻ ٶٹثٻ ذٹز ظٲيٷٻ
ٶػاز ٞطاټٱ آٸضز. زض ايٵ ضاؾتب، ثٻ ٖٷٹاٴ ٶٳٹٶٻ ذبتٳي زض ٸا٦ٷف ثٻ اْٽربضٶٓط تٷرس ٸ    زٸٮت احٳسي

 ذبَط ٶكبٴ ٦طز: 1"بي قطاضتٲحٹضټ"نطيح جطج ثٹـ زض ٶبٲيسٴ ايطاٴ ثٻ ٖٷٹاٴ ي٧ي اظ 
قت ٪صقتٻ ثٹـ، ضئيؽ جٳٽٹضي آٲطي٧ب، ٲُبٮجي ضا اْٽبض زاقت ٦ٻ ٶكبٴ زاز ٶٻ تٷٽب ٢رسضت زضؼ    

 ٕ ترط اظ ٪صقرتٻ    ثيٷبٶرٻ  ٪طٞتٵ اظ تبضيد ضا ٶساضز ثٯ٧ٻ ؾيبؾت جسيس آٲطي٧ب ثستط اظ اؾالٜ ذٹز ٸ ٚيط ٸا٢ر
آٲيرع ثرب    ٢سيٳي آٲطي٧ب ت٧طاض قس ٸ ثب ٮحٷي اټبٶرت ٲساضاٴ  جٹيبٶٻ ؾيبؾت اؾت. ٮحٵ ٲت٧جطاٶٻ ٸ ٲساذٯٻ

قس ٖعٰ جٽبٶي ثطاي ٲ٣بثٯٻ  ؾپتبٲجط ٦ٻ احؿبؼ ٲي 11ٲٯت ايطاٴ ؾرٵ ٪ٟت. ٲت ؾٟبٶٻ پؽ اظ حبزثٻ 
اؾتٟبزٺ قسٺ ٸ ؾٹ اؾتٟبزٺ اظ ايٵ جطيربٴ، جٟرب ثرط ثكرطيت      ثب تطٸضيؿٱ ثؿيج قٹز، اظ ايٵ ٲٹ٢ٗيت ؾٹ 

 (.11/11/1380 ٶٹ، حيبت )ضٸظٶبٲٻ اؾت
ازثيبت ؾيبؾي ذبتٳي زض جبي زي٫طي زض ٸا٦ٷف ثٻ ٢طاض ٪طٞتٵ ٶبٰ ايرطاٴ زض ٲاٯر  قرطاضت زض      

ؾيبؾي ثٻ اؾرتطاتػي ت٣بثر٭    -ٸ٪ٹ ثب ټطاٮس تطيجٹٴ حب٦ي اظ تٛييط زض اؾتطاتػي ض٢بثت ټٹيتي  ٪ٟت
 2قرط تٷٽب چٷبٶچٻ ثٹـ اظ ثٻ ٦ربض٪يطي ٪ٟتٳربٴ   »ؾيبؾي ثب ايبالت ٲتحسٺ آٲطي٧ب اؾت:  -ټٹيتي 

 (.8/2/1381 ضٸظٶبٲٻ ٶٹضٸظ،«)زؾت ثطزاضز، ايطاٴ آٲبزٺ اؾت ضٸاثٍ ذٹز ضا ثب آٲطي٧ب ثٽجٹز ثركس.
 

 گيري بندي و نتيجه جمع
ټربي ثرٻ ْربټط     ٪ٟتٳربٴ  ٧ب ثٻ ٲابثٻ ٶ٣ُٻ آجيسٴ، ذطزٺي٪ٹٶٻ ٦ٻ ٶكبٴ زازيٱ، ٚيط ٸ ٚيطيت آٲط آٴ

ذربضجي جٳٽرٹضي اؾرالٲي ايرطاٴ ضا ثرٻ      پطا٦ٷسٺ، ٲتٟبٸت ٸ ٲتٯٹٴ ْٽٹض يبٞتٻ زض ٖطنٻ ؾيبؾت 
٦ٷٷس٪ي آٶٽب اظ ي٧سي٫ط )اظ حي  ٶٹٔ ثطذٹضز ثرب ٚيرط(،    ٦ٷس ٸ زض ٖيٵ ت ثيط ٞه٭ ي٧سي٫ط ٲته٭ ٲي
ضٸز. ثٻ زي٫ط ؾرٵ، ټرط   يٲعثٹض ثٻ قٳبض ٲ يټب ٪ٟتٳبٴ ي٦ٷٷس٪ زض ٸن٭ يط٪صاضيٖبٲ٭ ٲٽٱ ٸ ت ث

ټربي  3 "ثيٷبٲتٷيرت "ٲكرتط٤ زض  ٧رب ثرٻ ٖٷرٹاٴ ير٥ ز٬ ٲكرٛٹٮي      يچٷس ٚيطيت ز٪طي ثٻ ٶبٰ آٲط
ثرف ٲيبٴ آٶٽب زاضز اٲب ٶٹٔ ٸ ؾبظٸ٦بض ثطذرٹضز   طي ٸحستيټبي ٲُطٸحٻ، حًٹض ٸ تبث ٪ٟتٳبٴ ذطزٺ

ع ير ثٻ ًٞبي ٪ٟتٳبٶي زض ؾيبؾت ذبضجي جٳٽٹضي اؾرالٲي ٶ  يثرك ٦اطت يثطا يثب ايٵ ز٪ط ٖبٲٯ
٪بٶٻ ال٦رالٸ   ؾٻ ياؾتطاتػؾبظي ثط اؾبؼ  ضٸز. ثٻ ٖجبضت زي٫ط، ؾُح ٸ ٦يٟيت ٚيطيت ثٻ قٳبض ٲي

ٸ ٲٹٜ )تٳبيع/ اٞتطا٠، ض٢بثت، ذهٹٲت/َطز ضازي٧ب٬( ثب ي٥ ٚيط ثبثت ٸ ضازي٧ب٬ زض َرٹ٬ حيربت   

                                                            
1. Axis of Evil 

 ٲٷٓٹض اظ ٪ٟتٳبٴ قط ټٳبٴ ٪ٟتٳبٴ ذٹزي/ز٪طؾبظ زض ؾيبؾت ذبضجي ثٹـ پؿط ثط ٲجٷبي ت٣ؿيٱ جٽبٴ ثٻ زٸ ججٽٻ ذيط ٸ ٶي٧ي .2
ؾرٷطاٶي ضؾٳي پؽ اظ يبظزټٱ  )اؾالٰ( ٸ ت ٦يس ٸي ثط احيبي جٷ٩ نٯيجي ٲيبٴ ايٵ زٸ ججٽٻ زض اٸٮيٵ )ٲيؿحيت( ٸ قط ٸ قطاضت

 اؾت. 2001ؾپتبٲجط 
3. Intertextuality 
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ټرب   ٪ٟتٳبٴ اي ٪ٟتٳبٴ ؾيبؾت ذبضجي جٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ، ٖبٲٯي ٲؤثط زض ٞه٭ ذطزٺ ؾٻ زټٻ
ٲعثرٹض ثرٻ    يټب ٪ٟتٳبٴ ذطزٺط زض ٸن٭ ٸ چؿجبٶسٴ ياٸ ٖبٲٯي اٶ٧بضٶبپص ٵ اثط٪ٟتٳبٴ ٸ ټٱي٭ ايزض ش

تطيٵ ز٪ط ٪ٟتٳبٴ ؾيبؾرت   ٖٷٹاٴ انٯي )ثٻ ضٸز. زض ٸا٢ٕ ٲٷبظٖٻ ايطاٴ ٸ آٲطي٧ب ي٧سي٫ط ثٻ قٳبض ٲي
ذبضجي جٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ(، پبيساضتطيٵ ٲٷب٢كٻ ؾيبؾت ذربضجي ايرطاٴ زض َرٹ٬ ؾري ؾرب٬      

ټبيي ٦رٻ   ٶي ٸ ٢جى ٸ ثؿٍضٚٱ ٞطاظ ٸ ٞطٸزټبي ٪ٟتٳب اي ٦ٻ ٖٯي ضٸز  ٲٷبظٖٻ ٪صقتٻ ثٻ قٳبض ٲي
 ٪بټي ٶيع ثٻ ثطذٹضز ٲؿت٣يٱ ٶٓبٲي ٲٷجط قسٺ، اؾتٳطاض يبٞتٻ اؾت.

ؾبظي ٲٳتس  تطيٵ اٶ٫يعٺ ٸ اٶ٫يرتٻ چٷيٵ ٚيطيت تطيٵ ٸ انٯي زض ايٵ ضاؾتب ثطذي ٶٹيؿٷس٪بٴ ٲٽٱ  
ي٥ ٪ٟتٳبٴ ثرٻ ٪ٟتٳربٴ زي٫رط ٸ چرٻ      "اظ"ٸ ٲؿتٳطي ضا ثب ٸجٹز تحٹالت ٪ٟتٳبٶي)چٻ تحٹالت 

ثرطاي ٪ٟتٳربٴ جٳٽرٹضي اؾرالٲي      1"قٷبذتي ٣ٞساٴ اٲٷيت ټؿتي"ي٥ ٪ٟتٳبٴ(،  "زض"الت تحٹ
ٶ٫طاٶي ضا زض اض٦بٴ  ٦ٷس ٦ٻ ٶٹٖي ايُطاة، تكٹيف ٸ ز٬ ٵ ز٪ط/زقٳٵ اضظيبثي ٲييايطاٴ اظ جبٶت  ا

: 1388)زټ٣ربٶي ٞيطٸظآثربزي،    ٸجٹز آٸضزٺ اؾرت  ټٹيتي جٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ زض ٢جب٬ آٲطي٧ب ثٻ
ؾبظي پبيساض زض ٪ٟتٳبٴ ؾيبؾت ذربضجي جٳٽرٹضي    ثط اؾبؼ ايٵ ٲال٤ ٸ ٲٷبٌ، ٚيطيت .2(64-67

قٷبذتي ٪ٟتٳربٴ   ٲٷيت ټؿتيضؾس ٦ٻ ا ٧ب ظٲبٶي ثٻ پبيبٴ ٲيياؾالٲي ايطاٴ زض ثطذٹضز ثب ٲحٹض آٲط
٫ط اظ جٷؽ ٸ ؾرٷد  يٲيٵ ٸ تًٳيٵ قسٺ يب زؾت ٦ٱ، جٷؽ ٲٷب٢كٻ ٲيبٴ ايطاٴ ٸ آٲطي٧ب زٲعثٹض ت 

ٻ ٲٹجٹزيت ٶٓبٰ جٳٽٹضي اؾرالٲي ايرطاٴ اظ ؾرٹي    يقٷبذتي)تٽسيس ؾرت ٸ ٶطٰ ٖٯ ٲٷبظٖٻ ټؿتي
ز٪ط( ٶجبقس. ايٵ تحٹ٬ اظ ٶٓط اٞطازي ٲبٶٷس ٞيطٸظآثبزي ظٲبٶي ضخ ذٹاټس زاز ٦رٻ ټٹيرت ٸ ٲبټيرت    

َٯت آٲطي٧ب زض ٶٓط ٸ ٲٷٓط جٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ تٛييط يبٞتٻ ٞطو قرٹز ثرٻ    اؾت٧جبضي ٸ ؾٯُٻ
ٵ اَٳيٷبٴ ٸ ي٣ريٵ ثطؾرس ٦رٻ آٲطي٧رب اظ ذرٹي اؾرت٧جبضي ذرٹز زؾرت ٦كريسٺ          اي ٦ٻ ثٻ اي ٪ٹٶٻ

 ثبقس)ټٳبٴ(.
 
 

 منببع
، ي، هحوذحسي هعصوَه "ابعبد جْبًي ًظريِ سيبسي اسالم"(،1376)، آل ًجف، عبذالىرين .1

 .، سبل دٍم، ضوبرُ اٍل، بْبرحىَهت اسالهي

                                                            
ط ي٥ ٪ٟتٳبٴ اظ حي  اضازٺ ؾيبؾي آٴ ثطاي ٲًٳح٭ يقٷبذتي، احؿبؼ اٲٷيت ٸ آؾٹز٪ي اظ جبٶت ز٪ط/ٚ .ٲٷٓٹض اظ اٲٷيت ټؿتي1

 اؾت. ي٢طاض زازٴ ٲطظټبي ٪ٟتٳبٶ ي٦طزٴ ٸ زض ٲٗطو ٞطٸپبق
ٞهٯٷبٲٻ ، "قٷبذتي زض ؾيبؾت ذبضجي جٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ اٲٷيت ټؿتي" ،(1388 ثٽبض)ٞيطٸظآثبزي، ؾيسجال٬   .زټ٣بٶي2

 .76 ر 42: ، ؾب٬ اٸ٬، قٳبضٺ اٸ٬اٮٳٯٯي ضٸاثٍ ذبضجي ثيٵ
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 تْراى، هروس تحميمب  اسشراتويه ريبست جوَْري.
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 ، تْراى، هَسسِ اًشطبراتي رٍزًبهِ ايراى، چبپاسالهي ايراى
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، فصلٌبهِ علَم سيبسيسلغبًي، سيذعلي اصغر،  "ًظريِ گفشوبى" ،(1377) ،ديَيذ َّارث .14

 سبل اٍل، ضوبرُ دٍم، ژبييس.
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 ، تْراى، دفشر ادبيب  اًمالة اسالهي.زٍايبي تبريه، (1363، )الذيي فبرسي، جالل .17
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