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نقد حقوق بشر در افق حكومتمندي

روحاله اسالمي
فاطمه ذوالفقاريان
چكيده :حقَق بشر رٍایتی جوعی ٍ بذیْی در توذى هعاصر بِ شوار هیآیذ کِ اغلب رٍیکردی
اًتقادی بِ رفتارّای جوعی بشر ،خصَصاً کٌشّای سیاسی اٍ دارد .در ایي هقالِ ،پرسش ٍ پاسخ
هعوَل را بِ ّن ریختِ ٍ از هٌظر فلسفِ سیاسی ،حقَق بشر را بِ پاسخگَیی ٍاهیدارین .ابتذا هفاّین،
پیش فرضّا ،تبعات ٍ الساهات حقَق بشر را بررسی هیکٌین در اداهِ بِ پارادٍکس ٍاقعیت ٍ آرهاى
در رٍیکرد هصلحتی ٍ ٍاقعگرای فلسفِ سیاسی ،بِ حقَق بشر خَاّین پرداخت ٍ برای بررسی
هَردی ،پٌج رٍایت حکَهتهٌذی را در ًسبت اًتقادی حقَق بشر تحلیل هیًوایین .در پایاى هقالِ ،بِ
چْار راّکار اساسی برای حقَق بشر کِ از رٍیکردّای هعاصر فلسفِ سیاسی ٍام گرفتِ شذُ است،
خَاّین پرداخت .ایي راّکارّا در جْت ایجاد سازٍکاری ٍاقع گرا در هحیط بیيالولل برای دٍری از
ابساری شذى ٍ استفادُ از فٌاٍری ٍ اهکاًات عصر اطالعات هیباشذ ،تا حقَق بشر بتَاًذ از حالت
شعاری ،آرهاًی ٍ ابساری بَدى درآیذ.
واژگان کليدی :حکَهتهٌذی ،حقَق بشر ،فٌاٍری ،پسا هذرى ،جواعتگرا ،فلسفِ سیاسی ،الْیات
رّاییبخش.

1. Governmentality
 .2آقای رٍح الِ اسالهی ،داًشجَی دکترای علَم سیاسی داًشگاُ عالهِ طباطبایی
 .3خاًن فاطوِ رٍالفقاریاى ،کارشٌاس ارشذ علَم سیاسی داًشگاُ هفیذ
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مقدمه
تٛر ٝثٔ ٝجب٘ي عمٛق ثِل  ٚولأت اٌ٘ب٘ي كيِ ٝؿك تٕـٖٞبي ثبًتب٘ي ُلق ،ثٚٝيوٜ
تٕـٖ ايلا٘ي ؿاكؿ  ٚاًتٛاِ٘ٛٙٔ ٚ ٝك وٛك ٍٚيىي ام ٟ٘بؿٞبي ٔب٘ـٌبك آٖ اًت .ؿك
فل ٚ ًٙٞتٕـٖ اًالٔي ٘ين ؤ ٝجتٙيثل آٔٛمٜٞبي ٓليظ للآ٘ي ًٙ ٚت ٘جٛي ً ٚيلٜ
ّٛ٣ي ثٙيبؿ ٟ٘بؿُ ٜـ ،ٜتٛر ٝرـي ثُ ٝلافت  ٚولأت اٌ٘بٖٞب ثٛٙ٣ ٝاٖ يه آُ
اًبًي ِٟٔٛؿ اًت .أب ؿك غلة ،عمٛق ثِل تٛافك اٌ٘بٖٞب ثلاي م٘ـٌي ؿك ؿٚكاٖ ٔـكٖ
 ٚث ٝتج ٢آٖ ؿٚكاٖ پٌبٔـكٖ ٔيثبُـًٛ .هٜٞبي اٌ٘ب٘ي و ٝثب اؽتيبك ٣ ٚمال٘يت ؿك
ارتٕب ١ثِلي م٘ـٌي ٔيوٙٙـ ،لٔـ ؿاك٘ـ ام ٚال٤يتٞبي ًٛؿِ ،قتُٟٛ ،ت ٞٗٔ ٚبي
ّٜٔمٝاي و ٝارتٕب ١كا ثًٕ ٝت ثٌتُ ٝـٖ ،فلؿٔغٛكي ؽٛؿؽٛا ٜعليْ ثـً ٖٚلٔبيٝ
ارتٕب٣ي ٔيثل٘ـ ؿٚك وٙٙـ  ٚث٣ٛ٘ ٝي ٚرـاٖ رٕ٤ي ٔٔٙفب٘ ٝثلًٙـ .عمٛق ثِل ؿك غلة
٘تيزٌّٓ٣ ٝلايي احجبتٌلا  ٚتٕـٖ تهؽٜي اًت و٤ً ٝي ؿاكؿ كٚوِي ثل پيِلفتٞبي
ثِلي ثٍقاكؿ  ٚاؽالق ً ٚبمٜٞبي ٔٙ٤بيي كا ثل تٔ٤ت ،ؽِىي  ٚرـيت تٕـٖ غلة
ثىِـ (ؿإِبيل.)A; B9;@A ،
عمٛق ثِل ثِ ٝغبٔ ٝفبٞيٓ ث ٝآماؿي ،ثلاثلي ،تٌب ٚ ُٞتىخل ا٣تمبؿ ؿاكؿ .ام
پيَفلٕٞبي آٖ فلؿٌلائي ،للاكؿاؿ ٣ ٚمال٘يت ٔيثبُـ .ام ايٗ ؿيـٌب٘ ،ٜتبيذ عمٛق
ثِل تٟٙب ؿك ُلايٜي ٔيتٛا٘ـ ؽٛؿ كا ِ٘بٖ ؿٞـ و ٝؿك ثٌتلٞبي ِيجلاِيٌتي،
ؿٔٛولاتيه ً ٚىٛالكيٌٓ تغمك پيـا وٙـ (ِل٘ل .)??-@8 B9;@; ،ام اِنأبت عمٛق ثِل
ٔيتٛاٖ ث ٝالتٔبؿ ثبماك آماؿٔ ،بِه ثٛؿٖ افلاؿُ ،ىٌُيلي ٛجمٔ ٝتٚ ٚ ًٚٛرٛؿ الّيت-
ٞبي ٔتىخل اُبك ٜولؿ ( .)Ishay, 1997: 138ث ٝايٗ تلتيت ،عمٛق ثٙيبؿيٗ آماؿي،
ٔقٞت ،تبث٤يتٌٔ ،ىٗ ،غقا ،پ ،َُٛثيبٖ ،تزٕ٤بت ،اعتلاْ ث ٝعمٛق م٘بٖ ،الّيت ٚ
عبُيٞٝب  ٚتأٔيٗ ٣ـاِت ارتٕب٣يٚ ...ر ٜٛفلٍٙٞي اًت و ٝثِل ثلاي ميٌت ِٔتلن
ؽٛؿ پقيلفت ٝاًت ( .)Arnheim, 2004: 87عمٛق ثِل اًتب٘ـاكؿٞبي م٘ـٌي رٕ٤ي
اٌ٘بٖٞب كا ثٛٓ ٝكت ٌناكٜٞبي ٙٞزبكي  ٚاكمُي ؿك ُىُ ٌٔتٙـ ٔ٤يٗ ٔيًبمؿ.
رٟب٘يُـٖ ،ف٘بي ًبيجلئ٣ ،ل اٛال٣بت ( ،)Crouclt, 2004: 9رٙجَٞبي رٟب٘ي ٚ
ٛجمٔ ٝتًٜٛي ؤ ٝـاْ ؿك عبَ افنايَ اًت پـيـٜٞبيي ثٛٛٝك كٚمافن ٖٚؿاكاي
إٞيتٙـ .آ٘ض ٝايٗ ُ٘ٛتبك ثل آٖ تأويـ ؿاكؿ ُ٤بكي ثٛؿٖ ،آكٔب٘ي ثٛؿٖ  ٚف٘بي فٙٞي
ٌفتٕب٘ي ٔيثبُـ و ٝللاك اًت ام ٔ٠ٙل ً ّٓ٣يبًت  ٚافك عىٔٛتٔٙـي ٔٛكؿ ٚاوبٚي
للاك ٌيلؿ.
فٌّفٛٓ ٝكت وّي پلًَٞبي ٚرٛؿي اًت و ٝؿك عبِت تّ٤يك ُىُ ٔيٌيلؿ.
تّ٤يكٚ ،لف ٝؿك رليبٖ كٚمٔلٌي اًت و ٝأٛك ام عٛم ٜل٤ٜي  ٚام پيَ ت٤ييُٗـٜ
ؽٛيَ ؽبكد ٔيُٛؿ .فيٌّٛفبٖ ثب ٍ٘بٞي ٕ٣يك ٔ٤ب٘ي ثٙيبؿيٗ ٘ ٚبؽٛؿآٌبٞي كا وٝ
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ثـيٟي ث٠٘ ٝل ٔيآيـ ،ث ٝصبَِ ٔيوِٙـ ٛٔ ٚكؿ ٚاوبٚي  ٚا٘تمبؿ للاك ٔيؿٙٞـٌ .بٞي
فٌّف ٝثل ًيبًت تٕلون ٔيوٙـ .كٚاث ٚعبوٕبٖ ٔ ٚغىٔٛبٖ ً ٚيبًتٌقاكاٖ ٚ
ًيبًتُ٘ٛـٌبٖ ٔ٣ٛٗٛي اًت وٌ ٝبٞي ثب غبيت آماؿي ،ثلاثلي٣ ،ـاِت ،فبيـ ٚ ٜكفب ٜثٝ
٘مـ وِيـٔ ٜيُٛؿ .ص ٝوٌي عىٔٛت ٔيوٙـ؟ صلا عىٔٛت ٔيوٙـ؟ صٜٛك عىٔٛت
ٔيوٙـ؟ آيب ٔيتٛاٖ ّ٣ي ٝاُٛ ٚكٍ ولؿ؟ غبيت يه عىٔٛت صيٌت؟  ٕٝٞپلًَٞبي
ٕ٣يمي اًتً .يبًت ،ت٤بكيف ٌ٘ٛبٌ٘ٛي ؿاكؿ .ام  ّٓ٣عىٔٛت  ٚؿِٚت تب  ّٓ٣اؿاك ٜؿِٚت،
آٌبٞي تـثيل رٕ٤ي  ّٓ٣ ٚتٙجئ ٚ ٝلالجت .اٌل ًيبًت كا  ّٓ٣لـكت ثٙ٤ٔ ٝبي وّي
فلٕ وٙيٓ ٚر ٜٛثٛكٚولاتيه ،ايـئِٛٛهيه  ٚمثب٘ي كين كا ؿك ثل ٔيٌيلؿ و ٝؿك ٘غّٞٝبي
فٌّفً ٝيبًي ٔتجّٛك ٔيُٛؿ .فٌّفً ٝيبًي ٔٛكؿ تأويـ ايٗ ُ٘ٛتبك ا٘تمبؿي ٚ
ّٔٔغتٌلاًت ٌٞ ٚتٞب كا ٔٛكؿ تٛر ٝللاك ٔيؿٞـ .عمٛق ثِل ٚرٞٛي آكٔب٘ي ٚ
ٙٞزبكي ؿك ف ٗٞثِل ثلاي ميٌتٗ ثٟتل ؿاكؿ ،أب ًيبًت ٚرٟي ّٔٔغتي ٚ ٚال٤ي
ؿاكاًت و ٝكيِٝاٍ ؿك ٣يٙيتٞب ً ٚبؽتبكٞبي ٔٛرٛؿ ٔيثبُـٛٔ ٢ٗٚ .رٛؿي و ٝام
تلثيت ،تٙجيٚ ٚ ٝال٤يتٞبي كاْ ِ٘ـٔ ٜيآيـ ٔ ٚيؽٛاٞـ ؽٛؿ كا ؿك وٙبك عمٛق ثِل
آكٔب٘ي ٙٞ ٚزبكٞبي رٟب٘ي ثِٙب٘ـ .ؿك ٚال ،٢افك فٌّفً ٝيبًي ثلاي تغّيُ عمٛق ثِل
ث ٝكاثٜٝاي و ٝؽٛؿ كا ث٘ ٝبْ "عىٔٛتٔٙـي" ت٤ليف ٔيٕ٘بيـ ٘يبمٔٙـ اًت.
عىٔٛتٔٙـي ث٘ ٝنؿيه ولؿٖ ا٘ـيِٞٝب ؿك ًٜظ ٚال٤يت ٔيا٘ـيِـ  ٚؿك ٚال ٢فىل
ّٕ٣ي ؿك ثبة عىٔٛت اًت .ثلاي ايٗ و ٝفبّٓ ٝفٙٞي عمٛق ثِل كا ثب ٚال٤يت ًيبًت
وٕتل وٙيٓٚ ،اً ٜٝايٗ ؿ ٚكا ؿك افك فٌّفً ٝيبًي عىٔٛتٔٙـي للاك ؿاؿٜايٓ.
عىٔٛتٔٙـي ث ٝأىب٘بت ٔيا٘ـيِـ ُ ٚيٜٞٛبي ارتٕب٣ي كفتبك رٕ٤ي ثِل كا ؿك ثبة
لـكت ثلكًي ٔيوٙـ (پلٚوبوي .)9A< B9;@@ ،ثـيٗ ٔٛ٠ٙك ًٜٛط تىِٛٛٙهيه ؿك
ف٘بي ٚرّٕ٣ ٜٛي  ٚؿْؿًتي  ٚاثناكًبم ف ٗٞثِلٔ ،لون حمُ فٌّفً ٝيبًي للاك
ٔيٌيلؿ تب ثتٛا٘ـ آكٔبٖ عىٔٛت ثِل كا ٌ٘جت ثً ٝيبًت ثلكًي وٙـ .ايٗ و٘ ٝمـٞبي
عمٛق ثِل ؿك ثٌتل فٌّفً ٝيبًي ام ص ٝمٚايبيي ٜٔلط ٔيُ٘ٛـٞ ،ل وـاْ ام آٖٞب
ُبُٔ صٔ ٝتفىلاٖ ُ ٚبؽٞٝبي فىلي ٌٞتٙـ ،عمٛق ثِل ؿك ص ٝف٘بٞبيي ام ّٓ٣
ًيبًت ٔٛكؿ ٘مـ للاك ٔيٌيلؿ  ٚام ٟٓٔ ٕٝٞتل ايٗ و ٝكاٜعُ ثلٖٚكفت ام ايٗ ٘مـٞب ثٝ
ٛٙ٣اٖ اكائ ٝكاٞىبك صٔ ٝيتٛا٘ـ ثبُـٔ ٕٝٞ ،جبعخي اًت و ٝثب ٚاكؿ ولؿٖ كٍٚ
عىٔٛتٔٙـي ٔيتٛاٖ ارلا ولؿ .عىٔٛتٔٙـي ٔ٘ ١ٛٗٛيٌت ثّىٚ ٝرٞٛي ام ا٘ـيِٝاي
اًت ؤ ٝيتٛا٘ـ كُٛ٘ ٍٚتبك كا ًبٔبٖؿٞي وٙـ .ثلاي كٍُٙٚبًي عىٔٛتٔٙـي ؿك
ايٗ ُ٘ٛتبك ًًٜ ٝظ ٘بُ٘ٛت ٝكا ك٣بيت ٔيوٙيٓ .اثتـا ٚر ٜٛفٙبٚكي كا ثِ ٝغب ٝأىبٖ
ّٕ٣ي ثلكًي ولؿ ٚ ٜآكٔبٖ عمٛق ثِل كا ثب ٚال٤يتٞبي ًيبًت ٔٛكؿ ًٙزَ للاك
ٔيؿٞيٓ  ٚفٙبٚكي ألي ٔيُٛؿ و ٝايٗؿ ٚكا ث٘ ٓٞ ٝنؿيه ٔيوٙـٚ .ال٤يبت تزلثي ٚ
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أٛك غليني ً ٚبؽتبكي م٘ـٌي رٕ٤ي  ٚفلؿي ثِل ٘ين ثلاي ُ٘ٛتبك إٞيت ًيبًي
ؿاكؿ .ام ًٛي ؿيٍل ،وبكآٔـي  ٚؿٚكي ام ٌ٘جيٌلايي ثٌيبك إٞيت ؿاكؿ  ٚثـيٗ ٔٛ٠ٙك
تٟٙب ؿك ًٜظ ٘مـ ٕ٘ئب٘يٓ ٤ً ٚي ٔيوٙيٓ كاٞىبكٞبي المْ كا ثلاي ارلاي عمٛق ثِل
ؿك للٖ ثيٌتٚيه ام ماٚي ٝفٌّفً ٝيبًي  ٚك ٍٚعىٔٛتٔٙـي اكائٕ٘ ٝبييٓ.
 .1انتقادیها
ٌلايَ ا٘تمبؿي مٔب٘ي ُىُ ٌلفت و ٝؿك اٚاً ٚللٖ ثيٌتٓ كاؿيىبِيٌٓ كاًت ٚ
صپٌلايي ُىُ ٌلفت ٝثٛؿ ٔ ٚىتت ا٘تمبؿي ثب پيِيٌٍُٞ ٝٙلايي  ٚتىبُٔ ؽٛؿ ؿك آكاي
ٔىتت فلا٘ىفٛكت ثل ٘مـ ِيجلاِيًٌٓ ،لٔبيٝؿاكي ،فلؿٌلايي ،تٛتبِيتليٌٓ ،ايـئِٛٛهي،
ا٘مالةٞبي مٚؿكى  ...ٚتأويـ ؿاُتٔ .ىتت ا٘تمبؿي اثتـا ًٜظ ثغج ؽٛؿ كا ام ٔجب٘ي
ٔ٤لفتي ٗـ احجبتٌلايي آغبم ٕ٘ٛؿ ٤ً ٚي ولؿ و ٝؿٚثبك ٜكٚط آماؿي  ٚثلاثلي ثِل ثٝ
ٕٞلاٛٙ٤ٔ ٜيت  ٚؿفب ١ام ؽلؿ ا٘تمبؿي اكتجبٛي كا ُىُ ؿٞـ .اكٌ٘ت ثّٛػِٛ ،وبس،
ٌلأِئ ،بكوٛم ،ٜآؿك٘ٞ ٚ ٛبثلٔبى ٔ ...ٚتفىلا٘ي ٌٞتٙـ و ٝؿك ايٗ ؿًت ٝربي
ٔيٌيل٘ـ  ٚؿك ميل ث ٝثلؽي ٘مـٞبي آٖٞب ٌ٘جت ث ٝعمٛق ثِل اُبكٔ ٜيُٛؿ .ا٘تمبؿيٞب
ٌلايِي ٔبكوٌيٌتي ؿاك٘ـ  ٚرنء ٔتفىلا٘ي ٌٞتٙـ و ٝثٓٞ ٝآٔيؾتٍي ٠٘ ٚ ُٕ٣ل،
اكمٍ ٠٘ ٚلي ٝا٣تمبؿ ؿاك٘ـ .آٖٞب عمٛق ثِل كا ام ايٗ ٔ٠ٙل ٘مـ ٔيوٙٙـ و ٝاٌ٘بٖ كا ام
ربٔ ٝ٤رـا ٔيوٙـ .فلؿيتٞبي ٌٔتمُ رـاي ام رٕ ٚ ٢ؿك ا٘نٚا  ٚثٛٓ ٝكت فكٜاي ُـٜ
ث ٝؿ٘جبَ افنايَ ِقت  ٚآكمٞٚبي ؽٛؿ ٔيثبُٙـ .ا٘تمبؿيٞب ٔيٌٛيٙـ آٔ َٛؾفي ٚ
٘بُ٘ٛتِ ٝيج لاِيٌتيً ،ىٛالكيٌتي  ٚؿٔٛولاتيه فلؿٌلايب٘ ٝو ٝكيِ ٝؿك ُلايٚ
ًلٔبيٝؿاكي ؿاكؿ ثب٣ج ُـ ٜاًت و ٝعمٛق ثِل ثِ ٝغبٌٞ ٝتيُٙبًئ ،بٞيتي
فلؿٔغٛك ؿاُت ٝثبُـ ؿك عبِي و ٝاٌ٘بٖٞب ؿك رٌٕٞ ٢تٙـ  ٚثـ ٖٚرٕ ٢م٘ـٌيُبٖ
ثئٙ٤ي اًت ( .)Ishay, 1997: 290عمٛق ثِل غلثي ثب ٌٌتلٍ اؽالق فلؿي ٚ
٘بثٛؿولؿٖ وٞ َٙبي ٔٛٙ٤ي ،اؽاللي  ٚاٌ٘ب٘ي رٕ٤ي ث٣ٛ٘ ٝي ؽٛؿؽٛاٞي ،آ٘ٔٛي ٚ
ثغلاٖ اؽاللي  ٚفلٍٙٞي كا ؿك ربٔ ٝ٤رٟب٘ي تلٚيذ ٔيوٙـ .ثِل ؿاكاي پي٘ٛـٞبي رٕ٤ي
ثب ؽب٘ٛاؿُٟ ،ٜل  ٚتٕـٖ ؽٛيَ ٔيثبُـ  ٚؿك عبِت وّي ؿكًٖٚبمٜٞبي ٔٛٙ٤ي ٚ
اؽالليـ ٔقٞجي  ٚفلٍٙٞي اٌ٘ب٘ي للاك ٌلفت ٝاًت وً ٝلٔبيٝؿاكي تٕبْ ايٗ ُجىٞٝب كا
ثٔ ٓٞ ٝيكينؿ  ٚآٖٞب كا للثب٘ي فبيـًٛ ،ٜؿً ،لٔبيِ ٚ ٝقت ٔيوٙـ (ثٛؿكيبكB9;@A ،
>.):8
ام ًٛي ؿيٍل ،ك٘ٚـ يهؿًت ًٛ ٚيٞٝبي ثيوٓٚوبًتي و ٝعمٛق ثِل ؿك پي
تلًيٓ آٖ ٔيثبُـٛٔ ،كؿ ُه ٔىتت ا٘تمبؿي للاك ٔيٌيلؿ .آٖٞب ا٣تمبؿ ؿاك٘ـ وٝ
ثٌيبكي ام ُىبفٞب  ٚتج٤يٖٞب ٚرٛؿ ؿاك٘ـ و ٝعمٛق ثِل آٖٞب كا ٘بؿيـٔ ٜيٌيلؿ.
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٣مال٘يت غلثي ٘ ٚين ًفيـپًٛت ؿ٘يبي ًلٔبيٝؿاكي تٟٙب آ٘ض ٝكا و ٝآغبة كًب٘ٚ ٝ
لـكت ثلرٌتٔ ٝيًبم٘ـٛٔ ،كؿ تأويـ للاك ٔيؿٙٞـ (ٞبثلٔبى .):@? B9;@> ،ا٘تمبؿيٞب
ثل ٚر٣ ٝـاِت ارتٕب٣ي  ٚت ٝ٤ًٛثلاثل ّٔ ٕٝٞتٞبي رٟبٖ تأويـ ؿاك٘ـ ٔ ٚيٌٛيٙـ
رٟبٖ ًٔٛي ٞب  ٚوِٛكٞبي آفليمبيي  ٚعتي ثٌيبكي ام ُٟل٘ٚـاٖ رٟبٖ ا َٚألٚم ٜؿك
ُلاي ٚثٌيبك ٘بٌٔب٣ـ التٔبؿي  ٚفلٍٙٞي ثً ٝل ٔيثل٘ـ .عمٛق ثِل ثب تٛر ٝثٔ ٝجب٘ي
ِيجلاِي ٔ ٚغبفٝ٠وبك  ٚعلوت تـكيزي رٟت عقف ٘بثلاثليٞب ثٌيبكي ام تج٤يٖٞب ٚ
فبّٓٞٝب كا ٕ٘يثيٙـ .ثٛٙ٣ ٝاٖ ٔخبَ ،وِٛكٞبي ٘بلٖ عمٛق ثِل ؽبٚكٔيب٘ ٚ ٝكهيٓٞبي
اًتجـاؿي عٛم ٜؽّيذفبكى ؿك أٙيت ثً ٝل ٔيثل٘ـ ِٚي ايلاٖ ٔٛكؿ ٘مـ ُـيـ للاك
ٔيٌيلؿ .آفليمب فلأٔ ٍٛيُٛؿ ٞ ٚيش الـأي ؿك رٟت عقف ٘بثلاثلي ٌُ٘ ٚوِيٞب
ٓٛكت ٕ٘يٌيلؿ .فٌّٜيٗ  ٚوِتبك ٔلؿْ ٌّٕٔبٖ  ٚعتي عمٛق وبكٌلاٖ  ٚم٘بٖ صيٗ
فلأٔ ٍٛيُٛؿ .عمٛق ثِل ٘تٛاٌ٘ت ٝاًت وِٛكٞبي فميل رٟبٖ ً ٕٝٞ ٚ ْٛؿ٘يب كا
ؿكثلٌيلؿ.
ا٘تمبؿيٞب ث ٝاحجبتٌلايي ثيَ ام ا٘ـامٜٙٔ ٚ ٜك وٕي عمٛق ثِل ا٘تمبؿ ؿاك٘ـ
( .)Strik. 2000: 62-64آٖٞب ٔيٌٛيٙـ ؿكًت اًت وٜٙٔ ٝك اًت٤الي وب٘تي  ٚام ربي
ؽٛؿ وٙـُٜـٌي ؿك ٤ٗٚيت پلؿ ٜر ُٟكاِن ٔيتٛا٘ـ ٔجب٘ي تٛري ٝعمٛق ثِل ثبُـ أب
عٛمٛ ٜجي٤ي  ٚاٌ٘ب٘ي ؿك ّٕ٣ىلؿ عمٛق ثِل ث ٓٞ ٝآٔيؾتُ ٝـ ٜاًت .ؿك عبِي وٝ
ا٘تمبؿيٞب ث ٝرٟبٖميٌت ا٣تمبؿ ؿاك٘ـ ٔ ٚيٌٛيٙـ عٛم ٜف ٟٓاٌ٘ب٘ي ام  ُٕ٣ا ٚ ٚعتي ام
عٛمٛ ٜجي٤ي ٟٙٔ ٚـًي ثيل ٖٚاًت ٕ٘ ٚيتٛاٖ ًٛاؿ ،آٔٛمٍ ،فل ،ًٙٞاؿثيبت ٚ
ًٙت ٞبي تٕـ٘ي  ٚلٔٛي كا ٟٔٙـًي ولؿ  ٚام ثبال ث ٝپبييٗ ؿٔٛولاًيً ،ىٛالكيٌٓ ٚ
فلِ ًٙٞيجلاِي كا عبوٓ ولؿ .ا٘تمبؿيٞب فلآيٙـ تٟبرٕي  ٚيهؿًتُـٖ عمٛق ثِل
ثٝؽٔ ّٛؿك ٔلاعُ ارلا كا ٔٛكؿ ٘مـ للاك ٔيؿٙٞـ .آٖٞب ٔيٌٛيٙـ م٘ـٌي اٌ٘بٖٞب ؿك
رٕ ٢ثٕٞ ٝلاُ ٜجىٝاي ام ؽلؿ ٜفلًٞٙٞبيي و ٝام تبكيؼ ثٛٓ ٝكت ًٙت ث ٝاكث ثلؿٜ
اًت ،ايزبة ٔيوٙـ و ٝث٘ ٝبٌب ٜثب ٔتبفينيه ٔـكٖ  ٚپٌبٔـكٖ ٌفتٍٛيي يهرب٘ج ٝام
ثبال ث ٝپبييٗ ٔ ٚغىْٛآٔين ٓٛكت ٍ٘يلؿ .ا٣الٔي ٝعمٛق ثِل ًٙت ٌفتٍ ٚ ٛتٌبٚ ُٞ
تىخل كا وٙبك ٟ٘بؿ ٜاًت  ٚثب ثل ٓٞمؿٖ فلآيٙـ اكتجبٜٙٔ ٚ ٙك ٌفتٌٍ ٛناكٜٞبيي ثٌيبك
تغىٓآٔين ً ٚلي ٢كا ثيبٖ ٔيوٙـ و ٝو َٙاكتجبٛي كا إٞيت ٕ٘يؿٞـٔ .ىتت ا٘تمبؿي
ثل ا٣تٕبؿً ،لٔبي ٝارتٕب٣ي ،ربٔٔ ٝ٤ـ٘ي  ٚؽلؿ اكتجبٛي ثٌيبك تأويـ ؿاكؿ ٕ٘ ٚيپقيلؿ
و ٝثب پيَفلٕٞبي عمٛق ثِل رٛأ ٢رٟبًٖ٣ ،ْٛمتٔب٘ـ ٚ ٜعتي رٛأ ٢تٕـ٘ي
ٔتفبٚت ٔٛكؿ ؽٜبة ام ثبال ث ٝپبييٗ  ٚلـكت يهرب٘جٝاي للاك ثٍيل٘ـ وٌ ٝفتٍ٘ ٛبثٛؿ
ُٛؿ  ٚرٟبٖميٌت اكتجبٛي ثِل ث ٝؽٜل افتـ (.)Sitton, 2003: 62
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ٔتفىلاٖ ا٘تمبؿي ام ًٜٛط لـكت ثٛكٚولاتيه ؿك آكاي اكتـٚويٞبي صپ رـا
ٔيُ٘ٛـ ٤ً ٚي ٔيوٙٙـ لـكت كا ؿك ٚر ٜٛايـئِٛٛهيه آٖ ِٔبٞـ ٜوٙٙـ .ؿكن لـكت
ثُ ٝىُ ًبمٚثليٞبي ايـئِٛٛهيه ؿك ُىُ ٟ٘بؿٞبٔ ،ؤًٌٞٝب ً ٚبمٔبٖٞبي اؿاكي ٚ
ًيبًي ثب٣ج ُـ ٜاًت و ٝا٘تمبؿيٞب ثٟ٘ ٝبؿٞبٔ ،ؤًٌٞٝب ً ٚبمٔبٖٞبي عمٛق ثِل ثٝ
ُىُ فلايٙـ ا٘ميبؿي ٍ٘ب ٜوٙٙـ .كٚيىلؿ ا٘تمبؿيٞب ايٗ اًت و ٝعمٛق ثِل ًبمٚثلي
ايـئِٛٛهيه إ٣بَ ًّ ٜٝرٟب٘ي ًلٔبيٝؿاكي اًت و ٝؿك كاًتبي تأحيل ٔٙبف ٢حلٚتٕٙـاٖ،
ًلٔبيٝؿاكاٖ٠٘ ،بٔيبٖ ً ٚيبًتٔـاكا٘ي اًت و ٝوبكٞبي ؽٛؿ كا ثب ٜٔٙك عمٛق ثِل
ٔيپُٛب٘ٙـ (ٚيّيبٔن .)A9 B9;@> ،ايـئِٛٛهيٚ ،ال٤يت كا ٔيپُٛب٘ـ ٣ٛ٘ ٚي آٌبٞي وبفة
ايزبؿ ٔيوٙـ (كاثلتٌُ .)=9 B9;@> ،عمٛق ثِل ٘ين ٚال٤يتٞبي تّؼ تج٤يٖ٘ ،بثلاثلي،
ُىبف ٛجمبتيٌّ٘ ،ي  ٚتٕـ٘ي كا ٔيپُٛب٘ـ ٛ ٚجمبت ٔغلً ،ْٚتٕـيـ ،ٜعبُي ٝكفتٞٝب
 ٚرٟبٖ ً ْٛكا تغٕيك ٔيوٙـ (ٌيـ٘ن.)9=> B9;@< ،
ا٘تمبؿي ٞب ام ًٛي ؿيٍل ث ٝتـكيزي ثٛؿٖ ٣مُ ثِل  ٚا٘تمبؿ ٔـا ْٚؿك رٟبٖميٌت
اٌ٘ب٘ي ا٣تمبؿ ؿاك٘ـ ٔ ٚيٌٛيٙـ ؽلؿ اكتجبٛي ٜٙٔ ٚك ٌفتٍٛيي ٔـأ ْٚيتٛا٘ـ ث ٝثِل
ثيبٔٛمؿ و ٝثٌيبكي ام تفبٚتٞب كا ثب ٔ٣جيت پبًؼ ٍ٘ٛيـ .ام ٕٞيٗ ماٚي ٝآٖٞب عمٛق ثِل
كا ٘مـ ٔيوٙٙـ وٜٙٔ ٝك آٖٞب ا٘تمبؿي ٘يٌت ثّى ٝاٍ٘بك ؿك يه ٌقاك ؽٜي ام ٔتبفينيه
ث ٝفينيه  ٚام ًٙت ثٔ ٝـك٘يت ٝتٕبْ لـاًتٞب  ٚتٕـٖٞبي والًيه ثبيـ ؿٚك كيؾتٝ
ُٛؿ  ٚثُ ٝىُ كٚايتٞبي ٔتٕـ٘ب٘ ٝام ٘ ١ٛؽٛؿ وٙتلِي تٕـٖ غلةً ،بٔبٖؿٞي ٚ
ؽٛؿرُٛي آٖ ثلًٙـ ( .)Ramcheran, 2010: 73ثٙبثلايٗ ،پبيبٖ تبكيؼ  ٚتىبُٔ ٣مُ
ثِلياي و ٝؿك للاكؿاؿٌلايي عمٛق ثِل ٚرٛؿ ؿاكؿ ٔٛكؿ ُىبويت ا٘تمبؿيٞب للاك ؿاكؿ.
 .2جماعتگرایان
ربٖ كاِن ٔتفىلي اًت و ٝثب ؽبًتٍبِ ٜيجلاِيٌتي ً٤ي ولؿ ٚرـاٖ ثيٛلف  ٚاًت٤الي
وب٘تي كا ث ٝوبك ٌيلؿ  ٚثب وٙـُ ٜـٖ ام ٔٛل٤يتٞبي ارتٕب٣يً ،يبًئ ،قٞجي ٘ ٚواؿي
آماؿي كا ثب صبُٙي ثلاثلي ؿك پلؿ ٜرٕٞ ُٟلاً ٜبمؿ (كاِن .);9< B9;@? ،ثٌيبكي ا ٚكا
رنء آؽليٗ ٔتفىلاٖ ًيبًي ٔتبفينيه للٖ ثيٌتٓ ٔيؿا٘ٙـ .اثلكٚايت ا ٚام ِيجلاِيٌٓ ٚ
عمٛقثِل ٔٛكؿ ا٘تمبؿ رليبٖ رٕب٣تٌلا للاك ٌلفت .رٕب٣تٌلايبٖ ٔتفىلا٘ي
وخلتٌلايٙـ و ٝا٣تمبؿ ؿاك٘ـ (اًِٛيٛاٖ );= B9;@@ ،غلة ؽٛؿ كا ثٛٓ ٝكت والٖكٚايتي،
وّي ،ايـئِٛٛهيه ٔ٤لفي ولؿ ٜاًت  ٚثب يىـًتًبمي ٚ ٚر ٜٛالتـاكي تٟبرٕي ً٤ي
ؿاكؿ رٟبٖ كا ثـ ٖٚف ،ٟٓؿكن ٚ ٚاكؿ ٌفتٍُ ٛـٖ تغييل ؿٞـًٙ .ـَ ،تيّٛكٚ ،اِنك ٚ
ٔهايٙتبيل ؿك ايٗ ٌل ٜٚربي ٔيٌيل٘ـ.
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ثغج ٔ٤لفتي رٕب٣تٌلايبٖ ام مثبٖ آغبم ٔيُٛؿ .آٖٞب ٕٞب٘ٙـ ٚيتٍِٙتبيٗ
ا٣تمبؿ ؿاك٘ـ و ٝاٌ٘بٖ ٘جبيـ ث ٝؿ٘جبَ رٞٛل ُٙ ٚبؽت غبيت آيُ ؿك ٌفتٍ ٛثبُـ ٞ ٚيش
فٌّفٝاي ٕ٘يتٛا٘ـ ث ٝپبًؼ ٟ٘بيي ؿًت پيـا وٙـ صلا و ٝؿك ٟ٘بيت ٔب اٌ٘بٖٞب ثٞ ٝيش
٘تيزٝاي ٕ٘ي كًيٓ ثّى ٝثٟتل اًت ٕٞـيٍل كا ؿكن وٙيًٓ ،ىٛت وٙيٓ  ٚتٌب ُٞؿاُتٝ
ثبُيٓ .ثلاًبى ٘٠لي ٝثبمي ،مثب٘ي وٜٙٔ ٝك رٕب٣تٞبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛؿك رٕب٣تٌلايي
اًت ،عمٛق ثِل ٔٛكؿ ا٘تمبؿ للاك ٔيٌيلؿ صلا و ٝلٛا٣ـ ٞل ٔتٗ 9كا ك٣بيت ٕ٘يوٙـ ٚ
ثٛٓ ٝكت يهٛلف ٚ ٝيه رب٘ج٤ً ٝي ؿاكؿ ٞل ٔتٙي كا ثب ًؾٙبٖ ؽٛؿ پل وٙـ ٔ ٚتىّٓ-
ٚعـ ٜثبُـ.
ثلاًبى ٘٠لي ٝرٕب٣تٌلايبٖ ،عمٛق ثِل ؽٛؿ كا آؽليٗ تٕـٖ ،آؽليٗ ٔتٗ ٚ
آؽليٗ ٌناكٜاي ٔيؿا٘ـ و ٝؿك يه اثلكٚايت ٌلؿ  ٓٞآٔـٜا٘ـ تب تىّيف رٟبٖ كا كُٗٚ
وٙٙـًٛ .هٜٔغٛكي  ٚتأويـ ثيَ ام ا٘ـام ٜثل ا٘ـيِ٣ ٚ ٝمال٘يت (،)Hudson, 2010: 101
و ُٕ٣ ٚ َٙاٌ٘بٖ كا ٘بؿيـٔ ٜيٌيلؿ ٤ٗٚ ٚيتٞبي ٚرٛؿُٙبًب٘ٝاي و ٝثِل ٔزجٛك ثٝ
م٘ـٌي ؿك آٖٞبًت كا ٔٛكؿ تٛر ٝللاك ٕ٘يؿٞـ .ثٙبثلايٗ ،آٖٞب ٔيٌٛيٙـ وٞ ٝل ٔتٗ
لٛا٣ـٔ ،ملكات٣ ،لف ،آؿاة  ٚكً ْٛؽٛؿ كا ؿاكؿ وٕ٘ ٝيتٛاٖ ثب ٞل ٜٔٙمي ًٛهٜاي ام
پيَ ت٤ييٗ ُـ ٜؿك ٔتٗ ؿيٍل كا ث ٓٞ ٝكيؾت.
رٕب٣تٌلايبٖ ام ًٛي ؿيٍل ث ٝعٛمٜٞبي ٔ٤لفتي  ٚاؽاللي ا٣تمبؿ ؿاك٘ـ .آٖٞب
ٔيٌٛيٙـ تٕـٖ رـيـ و ٝثٗٔبيٝاي فينيىي  ٚكيبٗيٌ ٝ٘ٛؿاكؿ ثلاًبى ُىُؿٞي
ٟٔٙـًي  ٚعتي رٟبٖ ًبؽتُ ٝـ ٜاًت  ٚعٛمٜٞبي ؿيٍل تٕـ٘ي وٛٙٞ ٝم  ٓٞؿك
رٟبٖ م٘ـٜا٘ـ كا ٘بؿيـٔ ٜيٌيلؿ .تٕـٖ ٙٞـ ،صيٗٔٔ ،ل ،ايلاٖ ،اًالْ ،آٔليىبي التيٗ
 ...ٚؿًتبٚكؿٞبي ثٌيبك ميبؿي ثلاي ثِل ؿاُتٝا٘ـ و ٝث ٝكاعتي ٕ٘يتٛاٖ آٖٞب كا ثلاًبى
ٜٔٙك ًٙت ٣ ٚمتافتبؿٌي وٙبك ٌقاُتًٙ .تٞب ٔيلاث ٌقُتٍب٘ٙـ  ٚثب غبيتٞبي
پيِلفت ًٛؿ  ٚاٍ٘ينٜٞبي ًلٔبي ٚ ٝفبيـٕ٘ ٜيتٛاٖ آٖٞب كا ٘بؿيـٌ ٜلفت  ٚام
وبكولؿٞبي ٔخجت آٖٞب ؿك ارتٕب ١صِٓ پُٛيـ.
آٔليىب ،هاپٗ  ٚوِٛكٞبي اكٚپبيي ثب ٛلط ٔ ١ٛٗٛعمٛق ثِل ً٤ي ٔيوٙٙـ عٛمٜ
تٕـ٘ي آٔليىبي التيٗ ،ؽبٚكٔيب٘ ٚ ٝعتي ُلق آًيب كا ث ٝصبَِ ثىِٙـ  ٚآأل ثٝ
ؿًتبٚكؿٞبي ٔخجت ايٗ تٕـٖٞب تٛرٕ٘ ٝيوٙٙـ .تىخلٌلايي ٟ٘فت ٝؿك ٔتٗ ،كٚايت
وخلتٌلايبٖ كا ٕ٘يپقيلؿ و ٝثِل ألٚم ثٔ ٝلعّٝاي ام ؽٛؿآٌبٞي كًيـ ٜثبُـ  ٚتٕبْ
ايٗ ؿًتبٚكؿ ام تىِٛٛٙهي ٓ٤ٙت  ٚاؽالق پلٚتٌتب٘ي غلة ِ٘أت ٌلفت ٝثبُـ ٚ
وٙفًٛيٛى ،مكتِت  ٚثٛؿا  ٚپيبٔجلاًالْ ٞ ...ٚيش ٘مِي ؿك ٣مال٘يت ثِل ٘ـاُت ٝثبُٙـ.
1. Context
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اكٚپبٔغٛكي ٍ٘ ٚب ٜثٌيبك ٔٙفي ثُ ٝلق ،اًالْ  ٚايلاٖ ام كٚيىلؿٞبي ٔٛكؿ ا٘تمبؿي اًت
و ٝام ماٚي ٝرٕب٣ت ٔغٛكي ٔيتٛاٖ آٖ كا ٜٔلط ولؿ .تٛر٘ ٝىلؿٖ ث ٝؿًتبٚكؿٞبي
تٕـٖٞبي ثِلي ٘ ٚبؿيـٌ ٜلفتٗ ٔيلاث ؽلؿ ايلا٘ي ،صيٙي ،ي٘ٛب٘يٙٞ ،ـي ،آٔليىبي
التيٗ  ...ٚثب٣ج ٔي ُٛؿ رٟبٖ ؿك ٘واؿٌلايي تزلثي ً ٚفيـٔغٛك ٔلؿًبالكي علوت وٙـ
و ٝؽٛؿ ٘٣ٛي تٛتبِيتليٌٓ ٔغٌٛة ٔيُٛؿ (آك٘ت .);8;-;9< B9;@A ،عمٛق ثِل ثبيـ
ثتٛا٘ـ ثب ًبيل ًٙتٞبي الٛاْ ٔ ٚقاٞت ٚاكؿ ٌفتٍُٛ ٛؿ ،ام آٖٞب ثيبٔٛمؿ ،آٖٞب كا ٘مـ
وٙـ  ٚث ٝآٖٞب يبؿ ثـٞـ .فلآيٙـ ًٙتي ؿكٌيل ُـٖ  ٚك ٍٚتفٕٟي ٔيتٛا٘ـ ثٌيبكي ام
٘مب٤ٗ ٙف  ٚلٛت عمٛق ثِل كا ِٔؾْ وٙـ.
رٕب٣تٌلايبٖ يىـًتي ٜٙٔ ٚك ايـئِٛٛهيه ام ثبال ث ٝپبييٗ عمٛق ثِل كا و ٝؿك
٘بؽٛؿآٌب ٜثـيٟي فلٕ ُـ ٚ )Cane, 2001: 7-10( ٜتجّيغبت كًب٘ٝاي كا ٔٛكؿ ٘مـ للاك
ٔيؿٙٞـ ٔ ٚيٌٛيٙـ ايٗ ثٌيبك ثـيٟي اًت وٞ ٝل آُ ٌ ٚناكٜاي ؿكًت ٘يٌت أب يه
آُ ٌ ٚناكٕ٘ ٓٞ ٜيتٛا٘ـ وبٔأل ؿكًت ثبُـ ٝ٘ .يىـًتي ٌ٘ ٝ٘ ٚجيت ثّى ٝتىخل
ٔيتٛا٘ـ ٔجٙبيي رـيـ ثبُـ و ٝثلاًبى ف ٚ ٟٓكاثٔ ٜٝتمبثُ ٌقاُتٔ ٝيُٛؿ .ثِل،
عيٛاٖ ٘بٛك اًت  ٚمثبٖ اٚ ٚرٕٔ ٝتبم و ٝاٌل عمٛق ثِل ايٗ ٌٔئّٟ ٝليف كا ؿكن
٘ىٙـٕ٘ ،ي تٛا٘ـ ؿك ؽبٚكٔيب٘ٔ ٝيبٖ ٌّٕٔب٘بٖ  ٚعتي ثٌيبكي ام ُلليبٖ ٚاكؿ ٌفتٍُٛ ٛؿ
 ٚثب كٚيىلؿي وبكآٔـ ثـ ٖٚپيَفلٕ ًيبًي فُ٘ٛ ٟٓـ .رٕب٣تٌلايبٖ لٛا٣ـ يهؿًت
 ٚام پيَ ت٤ييٗ ُـ ٜوالٖ كٚايت تزلثي ،اكٚپبٔغٛك ٔ ٚلؿًبالك ٔـكٖ كا ٔٛكؿ ٘مـ
وخلتٌلا للاك ٔيؿٙٞـ  ٚثل ايٗ ا٣تمبؿ٘ـ و ٝثبيـ تٕـٖٞبٔ ،قاٞت ،الٛاْ ّٔ ٚيتٞبي
ُللئٌّٕ ،ب٘بٖ ٔ ٚتبفينيه كا ٔٛكؿ تٛر ٝللاك ؿاؿ ،صلا و ٝآٖٞب ٛٙٞم ثِ ٝغب ٝؿاُتٗ
رٕٞ٢ب ٔ ٚتٗٞبي ؽٛؿ لٛا٣ـي ام آٖ ؽٛؿ ؿاك٘ـ و ٝثب ٜٔٙك ٔب ٕٞؾٛا٘ي ٘ـاكؿ ٔ ٚب
٘جبيـ ث ٝايٗ ِغبٍ٘ ٝلاٖ ثبُيٓ  ٚثب فٟٞٓبي ٞؤ٘ٛي تٟبرٕي ٚ ٚالٌ٢لاي ؽٛؿ
(ٔلُبيٕل٤ً )<8-=8 B9;@@ ،ي ؿك آكاًْبمي ٔ ٚت٤بِيًبمي ثِل ؿاُت ٝثبُيٓ.
 .3پسامدرنها
اثتـاي للٖ ثيٌتٓ مٔنٔٞٝبي ٘مبؿي ُـيـ  ٚث ٝا٘تٟب كًيـٖ ٔـك٘يت ٝت٘ ًٚٛيض،ٝ
فلٚيـ ٔ ٚبكوي ٜٔلط ُـٞ .ل يه ام ايٗ ًٔ ٝتفىل ً٤ي ولؿ٘ـ ثب اًتفبؿ ٜام ِ٘بٖ
ؿاؿٖ ًبؽتبكٞبي رجلي ؽبكد ام اكاؿ٣ ٚ ٜمال٘يت اٌ٘بٖ ،ك٘ٚـ تبكيؼ كا ثُ ٝىّي ؿيٍل
تلًيٓ وٙٙـ .رُٕ ٢ـٖ ٔ٤لفتٞبي ثٙيبؿيٗ ؿك فينيه وٛا٘تٔٛي  ٚفٌّفٞٝبي ٘بلـ
ٔـك٘يت ٝؿك للٖ ثيٌتٓ  ٚؿك آؽل ا٘مالة فٙبٚكي اٛال٣بت ثِل كا ثٔ٣ ٝل پٌبٔـكٖ ًٛق
ؿاؿ .ام ماٚي ٝؿيـ پٌبٔـكٖ و ٝكٚيىلؿي ثُ ٝـت ٌ٘جي ُ ٚبِٛؿُٜىٗ ٔيثبُـٔ ،يتٛاٖ
٘مـٞبي ثٌيبك اًبًي  ٚلبثُ تٛر ٝثل ٔجب٘ي  ٚثٚٝيوُ ٜي ٜٛارلايي عمٛق ثِل مؿ و ٝؿك
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ميل ث ٝثلؽي ام آٖٞب اُبكٔ ٜيُٛؿ ،ّٓ٣ .فٌّفٔ ،ٝقٞت ،اًٜٛك ،ٜؽلافبت  ...ٚثلاًبى
كٚيىلؿ پٌبٔـكٖٞبٌٞٝ٘ٛ ،بيي ام كٚايت ٌٞتٙـ و ٝؿك ؿك ٖٚؽٛؿ ٜٔٙكٞبي ؽٛؿ اكرب١
ايزبؿ ولؿٜا٘ـ .ثل ايٗ اًبى  ّٓ٣احجبتي ،پيِلفت ثِل  ٚغبيتٞبي كفب ،ٜآماؿي  ٚأٙيت
 ٕٝٞلٔٞٝبيي ٌٞتٙـ و ٝثِل ؿك أ٣بك ٌ٘ٛبٌ ٖٛثلاي أٙيت فىلي ؽٛؿ ؽّك ولؿٜ
اًت .عمٛق ثِل تٔٛيلي ميجب ام آكمٞٚب  ٚآكٔبٖٞبي ثِلي ؿك رٟب٘ي اًت وٛٙٞ ٝم ؿك
آٖ ثيًٛاؿي ،تج٤يُٖ ،ىبف التٔبؿي وِٛكٞب ،فملٌ ،لًٍٙي ،اًتجـاؿ ٘ ٚبثلاثلي
ٚرٛؿ ؿاكؿ .ثلاًبى كٚيىلؿ ٌُٕ٣لا ٌ٘ ٚجيٌلاي پٌبٔـكٖٞ ،ل آ٘ض ٝعمٛق ثِل ِ٘ب٘ٝ
ٔيكٚؿ ،اًبى م٘ـٌي ٔ ٚجٙبي رٕب٣تٞبيي اًت و ٝلبثُ ؿًتيبفتٙي ؿك م٘ـٌي ثِلي
٘يٌت (ٚيّىٗ.)9<8 B9;@9 ،
ثلاًبى كٚيىلؿ پٌبٔـكٖ ،عمٛق ثِل ٛٞيتي اًت و ٝؿك كاث ٜٝثب ٔٗ  ٚؿيٍلي
ُىُ ٌلفت ٝاًتٛٞ .يت عمٛقثِل ٘ين ٔخُ ٔ ،ّٓ٣قٞت ،فٌّف ...ٚ ٝؿك ٟ٘بيت ثٝ
ٌناكٜٞبيي ٔيكًـ و ٝلـاًت ؿاك٘ـ  ٚغيللبثُ ٘مـ ٌٞتٙـ ثـ ٖٚايٗ و ٝؿِيُ ّ٣ ٚتي
ثلاي ثيپبًؾي ٚرٛؿ ؿاُت ٝثبُـ .ؿك ٔ٣ل پٌبٔـكٖ عمٛق ثِل ؿك ٣لًٓ ٝبيجل تجـيُ
ث ٝكٚوِي ايـئِٛٛهيه  ٚثبمٕ٘بيي ثٌيبك اٌ٘ب٘ي ام ٔ٣لي ٔيُٛؿ و ٝؿكر ٝا٘ميبؿ،
ًلوٛة  ٚاًتجـاؿ آٖ ثٔ ٝلاتت ام لجُ ثيِتل اًت (ّٔىبت .)?A-@8 B9;@@ ،ثلؽي ام
پٌبٔـكٖٞب ثلاًبى ؿيـٌبٞ ٜبي ؿِٛم  ٚؿكيـا ا٣تمبؿ ؿاك٘ـ و ٝعمٛق ثِل ٚاهٜاي ثيِتل
٘يٌتُ .ت  ٚكٚمً ،يبً ٚ ٜفيـ ،تلى ُ ٚزب٣ت ٕٝٞ ،ؿٌٚب٘ٞٝبيي ٌٞتٙـ و ٝؿك
ًٜٛط ٔؾتّف ٚال٤يت كا پ َُٛوالٔي ٔيؿٙٞـ ( .)Berir, 2001: 125-130عمٛق ثِل
ثب صبكصٛةٞبي ٌناك ٜاي ام أٛك ٓـؿكٓـ ّٜٔٛة ً٤ي ؿاكؿ ُىّي ام أٛك كا ثٕ٘ ٝبيَ
ثٍقاكؿ و ٝؿك لبِت ؿٌٚب٘ٞٝبي ؽيل ُ ٚل ت٤ليف ُٛؿٞ .ل ص ٝعمٛق ثِل ٌٛيـ ؽٛة ٚ
ٞل ص٘ ٝفي وٙـٙٔ ،في اًت .آماؿي ،ثلاثلي ،تٌب ،ُٞتىخل ،عمٛق الّيتٞب  ٚم٘بٖ ٕٝٞ
أٛكي اًت و ٝؿك يه ٌناك٤ُ ٜبكي ّٜٔٛة  ٚاًتجـاؿ ،فمل ،ؿيىتبتٛكي٘ ،بّٜٔٛة
لّٕـاؿ ٔيُٛؿ (ؿِٛم .)9A< B9;@> ،ايٗ ٌناكٜٞب ،ؿاَٞبيي ؽبِي  ٚتٟي اًت و ٝثل مثبٖ
ًيبًتٔـاكاٖ  ٚوٌب٘ي ٔيآيٙـ و ٝلٔـ ؿاك٘ـ ثبمي ؿًٚت  ٚؿُٕٗ ؿك ًيبًت كا
تجـيُ ث ٝؽيل ُ ٚل اؽاللي يب ًٛؿ  ٚفبيـ ٜالتٔبؿي رّ ٜٛؿٙٞـ .ثلاًبى آ٘ض ٝؿك
ٌفتٕبٖ پٌبٔـكٖ الوالٛٔ ،ف ٚ ٝفٛؤ ...ٚ ٛيآيـ ،عمٛق ثِل كاثٜٝاي ثٌيبك تٍٙبت ًٙثب
لـكت ؿاكؿ٤ٔ .لفت  ٚلـكت ثٛٓ ٝكت ؿيبِىتيه يىـيٍل كا ُىُ ٔيؿٙٞـ
( .)Foucault,1989:180لـكت ٔ٤لفت كا ُىُ ٔيؿٞـ  ٚثٚٝيو ٜؿك ٔ٣ل پٌبٔـكٖ وبك
ًيبًت تٛمي ٢التـاكآٔين اٛال٣بت ٔيثبُـ .اٛال٣بت ثلرٌتُ ٝـ ٜثٔ ٝلون ٔ ٚتٗ
ٔيآيٙـ  ٚتِٛيـ لـكت ٔيوٙٙـ  ٚاٛال٣بت عبُيٝكفت ٝعقف ٔيُٛؿ (وًّB9;?A ،
 .);<9ؿًتٍبً ٜيبًي وبكٍ ؿك ًٜٛط كين لـكت ٕٞ ٚيٗٛٛك ايـئِٛٛهيه ،ايزبؿولؿٖ،
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ا٘غلاف ،ثٌ ٚ ٚلجٖ اٛال٣بت ٔيثبُـ .ثب ايٗ و ٝرٛأ ٢ثُ ٝـت وٙتلَ ُـٜا٘ـ  ٚثب
ؿٚكثيٗٞبي ٔـاك ثٌت ،ٝؿِٚت ٞبي ٌّٔ ٚثل ٔؾبثلات ٠٘ ٚبكت ُـيـ ثل  ٕٝٞكفتبك آؿٔي
ٕٞلاُ ٜـ ٜاًت ،أب ثبم عمٛقثِل ؿا٣ي ٝآكٔبٖؽٛاٞي كا ؿ٘جبَ ٔيوٙـ و ٝصٙـاٖ
ٔتٙبًت ٔ٣ل رـيـ ًبيجلي ٕ٘يثبُـ  ٚؿك پي ٛٞيتٞبي ثٌيبك ّٜٔٛة ايـئِٛٛهيٞب ٚ
لـكتٞبي ثٌيبك كين ًٍٙل ٌلفت ٝاًت.
 .4فمنیستها
يىي ام آِٛي وٟ٘ ٝبؿٞبي عمٛقثِل ثل آٖ تأويـ ؿاك٘ـ ،ثلاثلي اٌ٘بٖٞب ثٚٝيو ٜثلاثلي
عمٛق  ٚم٘بٖ ٔ ٚلؿاٖ ٔيثبُـ .ؿك آ َٛعمٛق ثِل ثلاثلي رٌٙي اٌ٘بٖٞب پقيلفتٝ
ُـ ٜاًتً .بمٔبٖٞب ٟ٘ ٚبؿٞبي عمٛق ثِلي ٕٞيِ ٝام وِٛكٞبيي و ٝعمٛق م٘بٖ كا ؿك
اث٤بؿ آٔٛمُي ،فلٍٙٞيً ،يبًي  ٚالتٔبؿي ٘بؿيـٔ ٜيٌيل٘ـ ،ا٘تمبؿ ٔيوٙٙـ  ٚايٗ ٔٛكؿ
كا ٔيتٛاٖ ؿك ا٘تمبؿ ًلاًلي عمٛقثِلٌلايبٖ ام ٛبِجبٖ  ٚكفتبك آٖٞب ٌ٘جت ث ٝم٘بٖ
ِٔبٞـ ٜولؿ .ثب ٚرٛؿ  ٕٝٞايٗ ف٤بِيتٞب ٌ ٚناكٜٞبيي و ٝثلاثلي رٌٙي كا ؿك عمٛق
ثِل تأويـ ٔيوٙٙـ ،فٕٙيٌتٞب وٌب٘ي ٌٞتٙـ وٛٙٞ ٝم ث ٝايٗ كٚايتٞب ثِ ٝغبٔ ٝجب٘ي
ّٕ٣ ٚىلؿي ا٘تمبؿ ؿاك٘ـ ٔ ٚيٌٛيٙـ آٖٛٛك ؤ ٝب لج َٛؿاكيٓ ٘ ٝؿك ٌناكٜٞب آٔـ ٜاًت ٚ
٘ ٝارلا ٔيُٛؿ.
فٕٙيٌتٞب ا٣تمبؿ ؿاك٘ـ تبكيؼ ك٘ٚـي ثٌيبك ٔلؿًبالك ؿاُت ٚ ٝثب٣ج ُـ ٜاًت
وٟ٘ ٝبؿٞبً ،بؽتبكٞب ً ٚبمٔبٖٞبيي ُىُ ثٍيلؿ و ٝعمٛق م٘بٖ كا ٘بؿيـ ٜاٍ٘بك٘ـ (كتينك،
 .);<> B9;@Aعمٛق ثِل ايٗ ٤ٗٚيت كا ثٕ٘ ٓٞٝيكينؿ ٤ً ٚي ٔيوٙـ ؿك ٕٞيٗ ف٘ب
عمٛق ثلاثل رٌٙي كا ث ٝكًٕيت ثِٙبًـ .ؿك ايٗ ُلاي ،ٚثّ٣ ٝت ٔغبفٝ٠وبك ثٛؿٖ
ٛلفـاكاٖ عمٛق ثِل  ٚپقيلفتٗ ٛٔ ٢ٗٚرٛؿ ٞيش تغييلي ايزبؿ ٘ؾٛاٞـ ُـ .آٖٞب
ا٣تمبؿ ؿاك٘ـ رٌٙيت ؿك وٙبك ًبيل ٛ٣أُ ٔخُ التٔبؿٔ ،قٞت ،آماؿي ثيبٖ ً ٚبيل عمٛق
آٔـ ٜاًت  ٚثٛٓ ٝكت آّي ثٙيبؿيٗ  ٚؿك ٣يٗ عبَ آّيتليٗ ٔجٙب تأويـ ُـ ٜاًت.
ثنكٌتليٗ  ّٟٓثِل ؿك تبكيؼ ًىٛت ،ا٘نٚا ً ٚتٕي ٔيثبُـ و ٝثل م٘بٖ ٚاكؿ آٔـ ٜاًت
(اًِٛيٛاٖ.)@? B9;@@ ،
ثب تٛر ٝث ٝايٗ و٘ ٝيٕي ام اٌ٘بٖٞب مٖ ٔيثبُٙـ ،عمٛقثِل ثبيـ ايٗ ٌٔئّ ٝكا ؿك
وب٘ ٖٛؽٛؿ للاك ؿٞـ .أب ؿك ُلاي ٚفّ٤ي ٟ٘بؿٞبي عمٛق ثِلي ثٌيبك ٔلؿًبالك
ٔيثبُٙـ .ام تٟي ٝثٛؿر ٝتب ًيبًتٌقاكي عتي ارلاي آٖٞب  ٕٝٞتٔ ًٚٛلؿا٘ي اًت
وٞ ٝيشٌ ٝ٘ٛؿكوي ام ؿ٘يبي م٘بٖ ٘ـاك٘ـ.
يىي ام ٘مـٞبي ثٙيبؿيٗ فٕٙيٌتٞب ثل عمٛق ثِل ثلاثلي اًت و ٝؿك ٌناكٜٞبي
آٖ ٔٛكؿ تأويـ للاك ٌلفت ٝاًت .فٕٙيٌتٞب ايٗ آُ كا لج٘ َٛـاك٘ـ ٔ ٚيٌٛيٙـ ثلاثلي

نقد حقوق بشر در افق حكومتمندي  355

ٔٙـكد ؿك ٌناكٜٞبي عمٛق ثِلي ثٌيبكي ام ٌلٜٞٚبي ٛلفـاك عمٛق م٘بٖ كا و ٝثل تٕبين
 ٚتفبٚت تبويـ ؿاك٘ـ ٤ٔ ٚتمـ٘ـ فىل ،َٙٔ ،كفتبك ،عمٛق  ٚتىبِيف م٘بٖ ٔ ٚلؿاٖ ثب ٓٞ
تفبٚت ؿاكؿ ؿك ٌناكٜٞبي عمٛق ثِل ٔـ٘٠ل للاك ٍ٘لفت ٝاًت .م٘بٖ ام كيِ ٝمايَ،
مايٙـٌي ،تِٛيـّٓ ،ظ  ٚتٌبٔ ُٞيثبُٙـ ٔ ٚلؿاٖ ام كئِ ٝلي ،تجبٞي ،رٚ ًٙ
ؽِ٘ٛت (تبً٘ .):8@ B9;@? ،فٕٙيٌتٞب ٔيٌٛيٙـ ٔلؿا٘ي و ٝعمٛق ثِل كا ٍ٘بُتٝا٘ـ
ثب ٌٙزب٘ـٖ آِٛي و ٝث ٝآٜالط ؿفب ١ام عمٛق م٘بٖ ثٛؿ ٜاًت ٘تٛاٌ٘تٙـ وبكي ا٘زبْ
ؿٙٞـ ،صلا و ٝثب ايٗ وبك تٟٙب م٘بٖ كا ُجئ ٝلؿاٖ ٔيؽٛاٙٞـ ٕ٘ ٚيپقيل٘ـ و ٝثب ٓٞ
تفبٚت ؿاكيٓ .يىي ام ثغجٞبي لبثُ ثلكًي وٛٔ ٝكؿ تٛر ٝفٕٙيٌتٞب ؿك ٔٛكؿ عمٛق
ثِل ٔي ثبُـ ،ماٚي ٝؿيـ ًيبًي ٔلؿًبالكا٘ ٝعمٛق ثِل ام ٔ٠ٙل ثبال ث ٝپبييٗ ٔيثبُـ.
فٕٙيٌتٞب ٔيٌٛيٙـ عمٛق ثِلٌلايبٖ عك آماؿي ٔقٞجي ،التٔبؿي ً ٚيبًي كا ثلاي
م٘بٖ ثٛٓٝكت ٔبِهُـٖ ،كأيؿاؿٖ ٔ ...ٚـ٘٠ل للاك ؿاؿ٘ـ ؿك عبِي وٚ ٝرٞٛي ام
ًيبًت  ٚلـكت ام ٔ٠ٙل م٘بٖ عٛم ٜؽٔٓٛي كا ؿك ثلٔيٌيلؿ .ث ٝايٗ ٔٙ٤ب وٕ٘ ٝيتٛاٖ
ثب كٚيىلؿ ِيجلاِي ٔلؿًبالك ؤ ٝيبٖ عٛم ٜؽٔٓٛي ٕٔٛ٣ ٚي تفبٚت لبئُ ٘يٌت ثٝ
ثبمپيٌيلي ٜٔبِجبت م٘بٖ ؿك ٣لٓ ٝارتٕب٣ي أيـٚاك ثٛؿ.
ثِ ٝغب٤ٔ ٝلفتُٙبًي ٘ين فٕٙيٌتٞبي ٌُ٘ ً ْٛا٣تمبؿ ؿاك٘ـ (تبً٘);== B
و٤ٔ ٝلفتُٙبًي م٘ب٘ ٝؿك عٛم ٜفٌّف ّْٛ٣ ٚ ٝؽٛؿ كا ام ؿًتٍبٜٞبي افال٘ٛٛي ٚ
فلاٌ٘يي ثيىٗ رـا ولؿ ٜاًت  ٚثلاي ؽٛؿ تف ٚ ٟٓپـيـاك م٘ب٘ٝاي كا ّٛت ٔيوٙـ وٝ
عتي ؿك ًٜٛط كين مثبُٖٙبًي ثٛٓ ٝكت ٔجبكم ٜثب ٚاهٌبٖ ٔلؿًبالك ربٔ ُٕ٣ ٝ٤ؽٛاٞـ
ولؿ .ثب تٛر ٝث ٝايٗ ٍ٘لٍ ،آٖٞب ٔ٤لفتُٙبًي عمٛق ثِل كا وبٔأل ٔلؿًبالكإ٘ٔٛ٣ ٝي
 ٚثٛكٚولاتيه ً ٚيبًي ؿك رٟت تٛري٘ ٝبثلاثليٞبي رٌٙي  ٚتٛر٘ ٝىلؿٖ ث ٝا٘نٚاي
تبكيؾي م٘بٖ ٔيؿا٘ٙـ .فٕٙيٌتٞب ثب ٍ٘بٞي ثُ ٝـت پٌبٔـكٖ ُ ٚبِٛؿُٜىٙب٘٤ً ٝي
ٔيوٙٙـ ٔلؿًبالك ،تج٤يٖآٔين ٔ ٚـتٌلا  ٚاًتجـاؿي ثٛؿٖ عمٛق ثِل كا ثِ ٝغبٝ
ُ٤بكي ثٛؿٖ  ٚتٛر٘ ٝىلؿٖ ثٜٔ ٝبِجبت عمٛق م٘بٖ ٔٛكؿ ٘مـ للاك ؿٙٞـ .آٖٞب ٔيٌٛيٙـ
ٔ٣ل اٛال٣بت  ٚف٘بي ٔزبمي پٌبٔـكٖ ٌٝ٘ٛاي ام أىب٘بت كا ؿك اؽتيبك ٔب للاك ؿاؿٜ
اًت ؤ ٝيتٛا٘يٓ ثٌيبكي ام ّٟٞٓبي تبكيؾي ّ٣ي ٝؽٛؿ كا وب َٞؿٞيٓ؛ أب عمٛق ثِل
ٕٞضٙبٖ ؿك ف٘بي اُلافي ٔلؿًبالك ِ ٚيجلاِي فبيـٌٜلاي عٛمٕٔٛ٣ ٜي  ٚؽٔٓٛي ًيل
ٔيوٙـ.
 .5محافظهکاران
ٔغبفٝ٠وبكاٖ ثٔ ٝزٕ٣ ٝ٣ٛمبيـي ٌفتٔ ٝيُٛؿ و ٝؽٛاٞبٖ أٙيتًٙ ،ت  ٚثبمٌِت ثٝ
ؿٚكاٖ والًيه ٔيثبُٙـ و ٝؿك آٖ ؽـا٘ٚـ ،اؽالقٚ ،عي  ٚؿًتٛكاِ ُٕ٤پيبٔجلاٖ وٙبك
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ٌقاُتٕ٘ ٝيُٛؿ .ايٗ ؿًت ٝام ٔتفىلاٖ ام اٚوِبت ،اُتلاٚى تب اؿٔ٘ٛـ ثلن  ٚعتي
پوٌَٞٚلاٖ عي ٜٝكٚاث ٚثيٗإُِّ ؿك رٕٟٛكي اًالٔي ايلاٖ كا ؿك ثل ٔيٌيلؿ.
ٔغبفٝ٠وبكاٌٖٞٝ٘ٛ ،بيي ام اِٟيبت ًيبًي كا ؿك ٘ ٓ٠ثيٗإُِّ ؽٛاٞب٘ٙـ  ٚا٣تمبؿ ؿاك٘ـ
ؤ ٝجب٘ي ًىٛالكيٌتي ،أٚب٘يٌتي  ٚؿ٘يبٌلاي عمٛق ثِل ربيي كا ثلاي اٌ٘بٖٞبي ثب
ايٕبٖ ٔ ٚقٞجي ثبلي ٍ٘قاُت ٝاًت ٕ٣ ٚأل ٔجب٘ي فىلي ،اٞـاف  ٚؽٛاًتٞٝبي ٔٛٙ٤ي ٚ
اؽاللي آٖٞب كا ٘بؿيـٌ ٜلفت ٝاًت .م٘ـُ ٜـٖ ٔقٞت  ٚثبمٌِت ٔقٞت ثٛٓ ٝكت ع٘ٛك
ؿك ٟ٘٘تٞب ،رٙجَٞب ،ربٔٔ ٝ٤ـ٘ي  ٚثٚٝيو ٜعٛمٕٔٛ٣ ٜي  ٚث ٝؿًت ٌلفتٗ لـكت ٚ
ارلاي اعىبْ اِٟي ( ث ٝؽٔٔ ّٛيبٖ ٌّٕٔب٘بٖ) ثغجٞبي رـاٌب٘ٝاي كار ٢ث٘ ٝمبؿي ام
عمٛق ثِل كا كا ٜا٘ـاؽت ٝاًت (وضٛييبٖ.)9?? B9;@= ،
اِٚيٗ ٘مـ ٔغبفٝ٠وبكاٖ كر ١ٛث ٝؽبًتٍبٜٞبي اِٟيبت ًيبًي ٔيثبُـ و ٝؿك آٖ
ٚرٛؿُٙبًي ثلاًبى ؿ٘يبي ٔبؿي  ٚآؽلت غيلٔبؿي تمٌيٓ ٔيُٛؿ ٤ٔ ٚلفت ٘ين ٣الٜٚ
ثل عي  ٚتزلثُٟٛ ،ٝؿ  ٚاُلاق كا ٘ين ؿك ثلٔيٌيلؿٔ .غبفٝ٠وبكاٖ كٚيىلؿي ٙٞزبكي ٚ
اؽاللي ؿاك٘ـ  ٚميلثٙبي عمٛق ثِل كا تفىلي ٔبؿي ،عيٌل ِ ٚقتٌلا ٔيؿا٘ٙـ وٝ
اؽالق ٔ٤بؿ  ٚتىّيفٞبي ؽـا٘ٚـي كا ا٘ىبك ٔيوٙٙـ.
ٔغبفٝ٠وبكاٖ ٔيٌٛيٙـ فلؿٌلايي ِقتٔغٛك ٔٙـكد  ٚعٕبيتُـ ٜؿك عمٛق ثِل
ثب٣ج ٔيُٛؿ ثِل عليْ ُـ ٚ ٜثٞ ٝيش ًٙت  ٚاؽاللي پبيثٙـ ٘جبُـ  ٚث٘ ٝغ ٛا٘مالثي
 ٚكاؿيىبِي ٔغي ٚاٛلاف ؽٛؿ كا تغييل ؿٞـ .عمٛق ثِل ث ٝاٌ٘بٖٞب اربم ٜتزبٚم ثٝ
ٛجي٤ت ً ٚبيل اٌ٘بٖٞب ثب افىبك ٔتفبٚت كا ؿاؿ ٜاًت صلا و ٝؽٛؿ كا ٔغٛك ٣مال٘يت تّمي
ٔيوٙـًٙ .ت ،ؽـا٘ٚـ ،أللـًي  ٚاعتلاْ ثٌ ٝقُتٍبٖ اٌ٘بٖ كا ٔغبفٝ٠وبك  ٚتمـيلٌلا
ٔيوٙـ  ٚا ٚكا ؿك ؿايل ٜاي ام ٔتبفينيه ٛلاعي ُـ ٜت ًٚٛؽـا٘ٚـ للاك ٔيؿٞـ وٝ
ُجبٖ ٌٞتي ٔيُٛؿ  ٚؿيـي ٕٞـال٘ ٝث ٝثِل ٠٘ ٚبْ ٛجي٤ت ؿاكؿ .يىي ام اًبًيتليٗ
٘مـٞبي ٔٛرٛؿ ام ماٚئ ٝغبفٝ٠وبكي ث ٝعمٛق ثِل ،ثغلاٖ ؽب٘ٛاؿ٘ ٚ ٜبثٛؿي ٘٠بْ
ؽب٘ٛاؿٜاي اًت و ٝللٖٞب ثٛٓ ٝكت ًٙتي ٚرٛؿ ؿاُت ٝاًت (ٌيـ٘ن.)9:: B9;@< ،
عمٛق ثِل ثب فلؿٌلايي ِقتٔغٛكًٙ ،ت اعتلاْ ثٌ ٝقُتٍبٖ كا ٘بثٛؿ ولؿ ٜاًت  ٚوبك
ث ٝربيي كًيـ ٜاًت و ٝثٙيبؿ ؽب٘ٛاؿ ٜث ٝؽبٛل ِقتّٛجي ٔلؿ  ٚمٖ  ٚثلاثل للاك ؿاؿٖ
رٌٙيت ثـ ٖٚاًبى عمٛق  ٚتىبِيفي كا ُىُ ؿٞـ و ٝفلم٘ـاٖ يٙ٤ي ٌُ٘ٞبي ث٤ـي كا
ؿك ثيحجبتي للاك ٔيؿٞـ .عمٛق ثِل أٙيت ،حجبت فىلي  ٚاؽاللي كا ام ثيٗ ٔيثلؿ ٚ
ٌ٘جيٌلايي  ٚتنِنَ كا ُىُ ٔيؿٞـ (ثىٛٙكؿ .)9=< B9;@@ ،عمٛق ثِل ٔلٚد اؽالق
ٔٔلفي  ٚكٚاد ًلٔبيٝؿاكي اًتٔ .غبفٝ٠وبكاٖ ٔيٌٛيٙـ ثٙبي م٘ـٌي ثِل ؿك اؽالق ٚ
كٗبيت ؽـا٘ٚـي اًت ٔ ٚلي ثٛٙ٣ ٝاٖ پـيـٜاي ٔغٌٛة ٔيُٛؿ و ٝولأت اٌ٘ب٘ي كا
ؿك ؿ٘يبي ؿيٍل عف ٞؽٛاٞـ ولؿِ .قتٌلايي پٛسٌلايب٘ٛٔ ٝرٛؿ ؿك عمٛق ثِل ،اٌ٘بٖ كا
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ثٛٓ ٝكت ٔٛرٛؿاتي ٔ٤بٌٍلا آٖ لـك كٚمٔلٔ ٜيوٙـ و ٝام أٛك ٔت٤بِي ؿٚك ُـ ٜاًت.
ًىٛالكيٌٓ ٔٙـكد ؿك عمٛق ثِل عٛمٜٞبي م٘ـٌي ثِل كا ام  ٓٞتفىيه ٔيوٙـ ٚ
تمٌيٓ وبك  ٚتؾٌْٔلايي ٔٙـكد ؿك آٖ ثب٣ج ٔيُٛؿ ثِل اؽالقٞبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛكا ؿك
ٔغيٞٚبي ٔتفبٚت تزلث ٝوٙـ (ؿٚكويٓ .):89 B9;@9 ،تىٝتىُ ٝـٖ اٌ٘بٖ ثٛٓ ٝكت
ايزبؿ ولؿٖ ٛٞيتٞبي ٔتفبٚت وبكي ٔيوٙـ و ٝاٌ٘بٖ تجـيُ ثٛٔ ٝرٛؿي ثُ ٝـت
كيبوبك ٔيُٛؿ و ٝؿك ٞل ٔغي ٚكفتبك ٔتفبٚتي كا ؿ٘جبَ ٔيوٙـ  ٚؿك آؽل ٕ٘يؿا٘ـ
ويٌت .ثّى ٝث ٝؽبٛل ًبؽتبكٞبي ثٛكٚولاتيه ً ٚبمٔب٘ي  ٚكٚيٞٝبي عمٛلي ٔزجٛك ثٝ
تىخل اؽاللي اًت و ٝؽٛؿ آٖ كا لج َٛؿاكؿ ،ؿك عبِي ؤ ٝقٞت ايٌٗ ٝ٘ٛام ؽٛؿثيٍبٍ٘ي
كا لج٘ َٛـاكؿ  ٚثل يه كٚايت ٔتىي اًت  ٚعٛمٜٞب  ٚاؽالق كا تفىيىي  ٚكيبوبكا٘ٝ
رٌتزٕ٘ ٛيوٙـ (.)Lahoud, 2005: 84
ٔغبفٝ٠وبكاٖ ٔيٌٛيٙـ اٌل ث ٝؽٛثي ؿك ٔجب٘ي ؿلت وٙيـ ،عتي ؿك ارلاي عمٛق
ثِلربيي ثلاي ؿيٙـاكاٖ  ٚاٞبِي ايٕبٖ ؿك ٘٠ل ٌلفتِ٘ ٝـ ٜاًت (ٞبثلٔبىB9;@? ،
>? .)9ثب آٖ و ٝتفىل ا٘تمبؿي  ٚكٚيٞٝبي ك ٚث ٝكُـ عمٛق ثِل ،ؽٛؿ كا ثٌيبك ِيجلاَ
ِ٘بٖ ٔيؿٞـ ،أب ؿك ٔٛكؿ اٌ٘بٖٞبي ٔقٞجي عمٛق ،تىبِيف ٛٞ ٚيت آٖٞب ًىٛت
ٔيوٙـ (ٌّٕٔ ٚ )Monshipouri, 1998: 234ب٘بٖ ً ٚبيل اؿيبٖ كا ٚاكؿ ف٘بي ٕٔٛ٣ي
ٕ٘يوٙـ ،ثب آٖٞب ِٔٛكت ٕ٘يوٙـ ٕٞ ٚيٗ عقفُـٌي ( )Munson,1998: 29-32ثب٣ج
ُـ ٜاًت وٌ ٝلٜٞٚبي كاؿيىبَ ٔقٞجي ثٙبي ٌفتٍ ٛثب غيل ؽٛؿ كا ٘في وٙٙـ  ٚثٝ
ؽِ٘ٛت ٔتُ٘ٛ ًُٛـ (ٔ .)Hafez, 2004: 80-85غبفٝ٠وبكاٖ عمٛق ثِل كا ث ٝؽبٛل
ثٙيبؿٞبي ٗـ ًٙتي ،كاؿيىبَ  ٚا٘مالثي فلؿٌلاي ِقتٌلا ٘مـ ٔيوٙٙـ ٔ ٚيٌٛيٙـ عمٛق
ثِل ٌ٘جيٌلايي ميبؿي ؿاكؿ ٞ ٚيشٌ ٝ٘ٛغبيتي كا ؿك ؽٛؿ ؿ٘جبَ ٕ٘يوٙـ ،ثّى ٝتفىلي
ا٘تمبؿي اًت و ٝتٟٙب ثل علّ ًٛهٜٞبي وَٙپقيل غلثي ؿالِت ٔيوٙـ ٞ ٚيش عمي كا
ثلاي اٞبِي ٔقٞت ؿك ٘٠ل ٕ٘يٌيلؿ.
نتیجهگیری
فبّٓ ٝثيٗ ف٣ ٚ ٗٞيٗ ثِ ٝغب ٝفٚ ٟٓرٛؿُٙبًي آٖ ٘ ٚغ٘ ٜٛنؿيه ُـٖ ايٗ ؿ ٚثلاي
پ َُٛؿاؿٖ غبيت  ٚاكتمبي ف ٗٞث ٝرٟت ا٘تمبؿي  ٚغبيتي ؿيٍل كا ٔ٤يٗ ولؿٖٚ ،يوٌي
اٌ٘بٖ اًت .و َٙؿك پلت ٛوِف ٔـا ْٚفٙبٚكيٞبي ٘ٛيٗ ً ٚبٔبٖ يبفتٗ م٘ـٌي اٌ٘بٖ
ٔجتٙي ثل لب٣ـ ٜك٘ٚـ تىبّٔي ٣مال٘يت  ٚؿكن ٚالٌ٢لايي ٘٠بْ ٌٞتي  ٚكؽ ٝٙولؿٖ ؿك
آٖ ثلاي ايزبؿ ٛٞيت ٌٔتمُ آؿٔي ثؾَ ٕٟٔي ام وبكٚيوٜٞبي ٘٠بْ لـكت كا ث ٝؽٛؿ
اؽتٔبّ ٔيؿٞـ .ؿك ايٗ ٔمبِ ،ٝثب تجييٗ فبّٓٔ ٝيبٖ ف ٗٞعمٛق ثِلي ؤ ٝجتٙي ثل
للاكؿاؿٞبيي ِيجلاِي  ٚفلؿٌلايي تب عـي ٔلؿًبالك ِ٘بٖ ؿاؿيٓ و ٝصٍ ٝ٘ٛثب ؽلؿي غلثي
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لٔـ ؿاك٘ـ ثٔ ٝخبث ٝؿًتٍبٞي ايـئِٛٛهيه ،صلؽٝاي ٔغٙبٛيٌي كا ُىُ ؿٙٞـ و ٝتٕبْ
تّؾي ٚال٤يتٞبيي ٕٞب٘ٙـ فمل ،تج٤يٖ  ٚر ًٙكا ٘ ٝتٟٙب پ َُٛؿٞـ و ٝؿك رٟبت
ٔ٤ىٛى ًبٔبٖؿٞي وٙـ .عمٛق ثِل فٙٞيت آكٔب٘ي  ٚف٘بيي رـاُـ ٜام ٔتٗ ٔيثبُـ
وٚ ٝلتي ثب ؽلؿ ًيبًي ٚ ٚالٌ٢لايي ٟ٘فت ٝؿك ٜٔٙك لـكت و ٝكيِ ٝؿك آكمٞٚب ،غلاين ٚ
كٚاث ٚكٚمٔل ٜاٌ٘بٖٞب ؿاكؿ آٔيؾتٔ ٝيُٛؿ ،ثٌيبك ُىٙٙـ ٜث٠٘ ٝل ٔيآيـً .يبًت،
٘٣ٛي تـثيل تىِٛٛٙهيه ٔيثبُـً .يبًت  ّٓ٣تىِٛٛٙهيٞبي لـكت اًت  ٚث ٝايٗ أل ثٝ
ٔٙنِ ٝثٌيبك وبكثلؿيٚ ،ال٤ي  ٚث ٝآٜالط عىٔٛتٔٙـي ٌٔبئُ كا ٔٛكؿ ثلكًي للاك
ٔيؿٞـ .عمٛق ثِل ام ٔ٠ٙل فٌّفً ٝيبًي كٚيىلؿي ثٌيبك ُ٤بكي اًت و ٝؿك
ًبمٚثليٞبي ايـئِٛٛهيه لـكتٞبي غلثي ؽٛؿ كا ٛٞيتي ٌٔتمُ ؿاؿ ٜاًت تب
ٚال٤يتٞبي ثـيٟي  ٚثٌيبك تّؼ كا ٌنيِٙي ٔٛكؿ ٚاوبٚي للاك ؿٞـ .آ٘ض ٝإٞيت ؿاكؿ افك
عىٔٛتٔٙـي ً ّْٛ٣يبًي ام ٔ٠ٙلي فٌّفي ،ثـيٟيبت  ٚك٘ٚـ كٚمٔلٌٜي عمٛق ثِل كا
ٔٛكؿ صبَِ للاك ٔيؿٞـ .ام يهً ،ٛآكٔبٌٖلايي ثيَ ام ا٘ـام ٜآٖ كا ث٘ ٝمـ ٔيوِـ  ٚام
ًٛي ؿيٍل ،كٚيىلؿٞبي اثناكي آٖ كا ثب ؿيـ ٜغيلتٛريٟي ثلكًي ٔيوٙـ .عمٛق ثِل
رٙجٞٝبي ويفي  ٚاؽاللي پيـا ولؿ ٜاًت و ٝثيَ ام كيِ ٝؿاُتٗ ؿك ٌٞتٞب ؿك ثبيـٞب
كيِ ٝؿاكؿ .عمٛق ثِل ٘ين ٕٞب٘ٙـ ثٌيبكي ام  ٚ ّْٛ٣ؿاَ٘ٞبي اٌ٘ب٘ي ٛ ٚجي٤ي ؽٛؿ كا
ؿك رٛي للاك ؿاؿ ٜاًت وٚ ٝال٤يت ًيبًت  ٚثنكٌي ٔتغيل لـكت آٖ كا ؿك ؿاؽُ ٚ
ؽبكد ٘بؿيـٔ ٜيٌيلؿ  ٚأىبٖ ّٕ٣ي ثٛؿٖ ًيبًت كا كؿ ٔيوٙـ .عمٛق ثِل ٘تٛاٌ٘تٝ
اًت ثِ ٝغبٔ ٝغبفٝ٠وبكيِ ،يجلاِئ ،بكوٌيٌتي ،ا٘تمبؿي  ٚعتي پٌبٔـك٘ي ثلاي ؽٛؿ
كٚايتي ايزبؿ وٙـ وً ٝيبًت  ٚثبميٞبي لـكت ؿك آٖ ؿيـُ٘ٛ ٜـ .ثٟتليٗ كاٞىبك ثلاي
ايٗ و ٝعمٛق ثِل كٚيىلؿ ام ثبال ث ٝپبييٗ ،فلؿٌلا ،ايـئِٛٛهيه  ٚاثناكي ؽٛؿ كا ام ؿًت
ثـٞـ ،تٛر ٝث ٝاِنأبت عىٔٛتٔٙـي ؿك آغبم للٖ ثيٌتٚيىٓ ٔيثبُـ .اِنأبت
عىٔٛتٔٙـي ثل إ٣بَ ولؿٖ ٔ ٚغـٚؿ ولؿٖ لـكت ُ ٚيٜٞٛبي ٘ٛيٗ عىٕلا٘ي اٌ٘ب٘ي
ؿك ٔ٣ل اٛال٣بت تٛر ٝؿاكؿ و ٝث ٝصٙـ ٕ٘ ٝ٘ٛآٖ اُبكٔ ٜيٌلؿؿ (٘بي.):;; B9;@? ،
عمٛق ثِل ثبيـ ام كٚيىلؿٞبي اثناكي ؽبكد ُٛؿ .تٛر ٝث ٝأل ثٛكٚولاتيه ٚ
ًبمٔبٖيبفتٍي رٟب٘ي ثل ٘غ ٜٛعٕبيت ام ؿٔٛولاًيٞبي رٟبٖ ،ث ٝلـكت كًب٘ـٖ ٛجمٝ
ٔت ٚ ًٚٛپي ام آٖ ثلاثل ُـٖ ٌ٘جي وِٛكٞب  ٚام ًٛي ؿيٍل اًتمالَ ٟ٘بؿٞبي
ثيٗإِّّي ام لـكتٞبي ثيٗإُِّ (ٔ )Peters,1999:129-133يتٛا٘ـ ٌبٔي ثبُـ ؿك
رٟت اثناكي  ٚايـئِٛٛهيه ٘جٛؿٖ عمٛق ثِل (.)Wheelzy,2001:140-150
ثلاي ارلا ٔ ٚغمكُـٖ عمٛقثِل ٘يبم اًت و ٝلـكت ثُ ٝىُ وٛا٘تٔٛي ٝ٘ ٚ
ٔىب٘يىي ؿكن ُٛؿ .لـكت ثٛكٚولاتيه ًبمٔب٘ي ؿك آٜالط ِٛيبتب٘ي ثٚ ٝالٌ٢لايي
تـاف٤ي  ٚتٟبرٕي ٔيا٘زبٔـ و ٝعمٛق ثِل كا ثلاي ٕٔ٣ت ؽٛؿ ث ٝوبك ٔيثلؿ٘ .يبم اًت
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وً ٝجهٞبي ُٛكاولاًي ،عىٕلا٘ي ؽٛة (اًتلتيٗ ٚ )9A< B9;@; ،رٕب٣تٌلايي
ٛلاعي  ٚث ٝؿًت ُٟل٘ٚـاٖ رٟب٘ي ارلا ٌلؿؿ٣ .ال ٜٚثل ًبمٔبٖ ٌٔتمُ رٟب٘يًٜٛ ،ط
لـكت ام پبييٗ ث ٝثبال ثبيـ ث ٝاِنأبت ٔ٣ل اٛال٣بت ٘ين تٛر ٝولؿ (ّٔىبتB9;@@ ،
@ٚ .)=9رٛؿ ربٔ ٝ٤رٟب٘ي  ٚعٛمٜٞبي ٕٔٛ٣ي ٔزبمي ؿك ٔ٣ل اٛال٣بت ثٕٞ ٝلاٜ
ُٟل٘ٚـاٖ ؿيزيتبِي  ٚؿِٚتٞبي اِىتل٘ٚيه أىب٘بت  ٚصبَِٞبي رـيـي كا فلاكٚي
عمٛق ثِل للاك ؿاؿ ٜاًت و ٝثبيـ ث ٝفىل عمٛق ثِل ٔزبمي ٘ين ثٛؿ
(ٕٞ .)Rodjers,2003:19يِ ٝثبيـ ام ٘مـٞب اًتمجبَ ولؿ  ٚث ٝآً تىلاكي ثٛؿٖ ،تمّيـي
ثٛؿٖ ،وّي ٣ ٚبْ ثٛؿٖ  ٚيب ثيتؾٔٔي ٌٍٞٛب كا ٍ٘لفت .عمٛق ثِل ٘يبم ث ٝكٚايتي
تزـيـ٘٠لّٛت ٔ ٚـاْ ؿك عبَ تىبُٔ ؿاكؿ .كٚيىلؿٞبي پٌبٔـكٖ ،فٕٙيٌتي  ٚاِٟيبت
كٞبييثؾَ ٌناكٜٞبي ثٌيبك رقاثي كا ٔيتٛا٘ٙـ ثلاي عمٛق ثِل ؿاُت ٝثبُٙـٔ .جب٘ي ٚ
ثٙيبؿٞبي فٌّفً ٝيبًي عمٛق ثِل ٘جبيـ ؽٛؿ كا ث ٝآؽل كًيـ ٚ ٜؿك پبيبٖ تبكيؼ تٔٛك
وٙٙـ.
منابع
 .9آك٘تٞ ،ب٘ب ( ،)9;@Aتٛتبِيتليٌٓ ،تلرٕٔ Bٝغٌٗ تالُي ،تٟلاِٖ٘ Bل حبِج.
 .:اًتلتيٗ ،پُ (;@; ،)9عىٕلا٘ي ؽٛة،پيِي ٚ ٝٙتىٛيٗ ٔفٔ ،ْٟٛتلرٓ Bعٕيـكٗب اكثبة،
ٔمبِ ٝام وتبة "عىٕلا٘ي ؽٛة ثٙيبؿ ت ،"ٝ٤ًٛؿوتل اعٕـ ٔيـكي ،ر٤فل ؽيلؽٛاٞبٖ ،تٟلاٖB
ٔلون پوَٞٞٚبي ٔزّي ُٛكاي اًالٔي.
; .اًِٛيٛاٖٛ٘ ،ئُ (@@;٠٘ ،)9ليً ٝيبًي ؿك ٌقاك ثلكًي ا٘تمبؿي ،تلرٕ Bٝعٌٗ آة ٕ٘ىي،
تٟلاٖ Bوٛيل.
< .آٌبٔيٗ ،رٛكر ،)9;@?( ٛلب٘ ٚ ٖٛؽِ٘ٛت Bلـكت عبوٓ  ٚعيبت ثلٔ ،ٝٙٞمبِ ٝام وتبة
"لب٘ ٚ ٖٛؽِ٘ٛت"ٔ ،زٕٛ٘ ٝ٣ٛيٌٙـٌبٖ ،تلرٕ Bٝفلٞبؿپٛكٟٔ ،لٌبٖ٘ ،زفي ،تٟلاٖ Bفلًٙٞ
ٓجب.
= .ثٛؿكيبك ،هاٖ ( ،)9;@Aربٔٔٔ ٝ٤لفي ،تلرٕ Bٝپيلٚم اينؿي ،تٟلاِٖ٘ Bل حبِج.
> .ثىٛٙكؿ ،ريٕنآكتٛك (@@; ،)9ؿيٗ  ٚربٔ٤ٙٓ ٝ٤تي پيِلفت ،ٝتلرٕ Bٝفبٌ ٕٝٛالثي ،تٟلاٖB
ا٘تِبكات وٛيل.
? .پلٚوبوي ،ريٛا٘ب (@@;ُٟ ،)9ل٘ٚـي  ٚعىٔٛتٔٙـئ ،مبِ ٝام كإٙٞبي ربُٔٙٝ٤بًي
ًيبًي ،رّـ ،:ويت َ٘ ،آِٗ اًىبتٔ ،غٕـ ر٤فلي ،تٟلاٖ Bپوِٞٚىـٜٔ ٜبِ٤بت كاٞجلؿي.
@ .تبً٘ ،كمٔلي (?@;٘ ،)9مـ ٠٘ ٚل ،ؿكآٔـي ربٔ ٢ثل ٘٠ليٞٝبي فٕٙيٌتي ،تلرٕٙٔ Bٝيوٜ
٘زٓ ٣لالي ،تٟلاِٖ٘ Bل ٘ي.
 .Aؿإِبيل ،فلؿ ( ،)9;@Aمثبٖ ً ٚيبًت ،تلرٕ٣ Bٝجبى ٔٛٙصٟلي ،تٟلاٖ Bپوِٞٚىـٜٔ ٜبِ٤بت
فلٍٙٞي  ٚارتٕب٣ي.
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 .98ؿِٛم ،هيُ (>@; ،)9فٛو ،ٛتلرٕ٘ Bٝيىً ٛلؽ ،ٍٛافِيٗ رٟب٘ـيـ ،ٜتٟلاِٖ٘ Bل ٘ي.
 .99ؿٚكويٓ ،أيُ ( ،)9;@9تمٌيٓ وبكٔ ،مبِ ٝام وتبة ربًٔٙ ٝ٤تي  ٚربٔٔ ٝ٤ـكٖٔ ،بِىْٛ
ٚاتلمٛٔٙٔ ،ك ا٘ٔبكيبٖ ،تٟلاٖ٘ Bمَ رٟبٖ.
 .9:كاِن ،ربٖ (?@;٠٘ ،)9لي٣ ٝـاِت ،تلرٕٔ Bٝغٕـوٕبَ ًلٚكيبٖٔ ،لت٘ي ثغلا٘ي ،تٟلاٖB
پوِٞٚىـٜٔ ٜبِ٤بت فلٍٙٞي  ٚارتٕب٣ي.
; .9كتينك ،رلد (ٔ ،)9;@Aجب٘ي ٘٠لي ٝربُٔٙٝ٤بؽتي ٔ٤بٓل  ٚكيِٞٝبي آٖ ،تلرُٕٟٙ Bٝبم
ٌٕٔيپلًت ،تٟلاِٖ٘ Bل ٘ي.
< .9ماثلتٌُ ،آؿاْ ،فلؿكيه رئٌٕ ،)9;@>( ٖٛبكوٌيٌٓ ٘ ٚمـ اؿثي  ٚپٌبٔـك٘يٌٓ ،تلرٕBٝ
ٚعيـ ِٚيماؿ ،ٜتٟلاِٖ٘ Bل ٘ي.
= .9وضٛييبٖ ،عٌيٗ (=@;٠٘ ،)9ليٞٝبي رٟب٘يُـٖ  ٚؿيٗ؛ ٜٔبِ٤بت ا٘تمبؿي ،تٟلاِٖ٘ Bل
٘ي.
> .9وًّ ،اًتٛاكت آك ( ،)9;?Aصبكصٛةٞبي لـكت ،تلرٕٜٔٔ Bٝفي يٌ٘ٛي ،تٟلاٖB
پوِٞٚىـٜٔ ٜبِ٤بت كاٞجلؿي.
?ٌ .9يـ٘ن ،آ٘ت٘ٛي (<@; ،)9صِٓا٘ـام رٟب٘ي ،تلرٕٔ Bٝغٕـكٗب رالييپٛك ،تٟلاٖٛ Bلط ٘.ٛ
@ِ .9ل٘ل ،ؿا٘يُ (;@;ٌ ،)9قك ربًٔٙ ٝ٤تئ ،تلرٓ Bغالٔلٗب ؽٛارًٝلٚي ،تٟلاٖ Bپوِٞٚىـٜ
ٜٔبِ٤بت كاٞجلؿي.
ٔ .9Aلُبيٕل ،ربٖ (@@; ،)9تلاهؿي ًيبًت لـكتٞبي ثنكي ،تلرٕ Bٝغالّٔ٤ي صٍيٙيماؿ،ٜ
تٟلاٖ Bؿفتل ٜٔبِ٤بت ًيبًي  ٚثيٗإِّّي.
ّٔ .:8ىبتً ،ل٘يٛاى اكـِنِي اًتيٛم (@@; ،)9اكتجبٛبت ت ٝ٤ًٛؿك رٟبٖ ً ،ْٛتلرٕBٝ
ُ٤جبّ٘٤ي ثٟلاْپٛك ،تٟلاٖ Bپوِٞٚىـٜٔ ٜبِ٤بت فلٍٙٞي  ٚارتٕب٣ي.
٘ .:9بي ،رٛمف (?@; ،)9لـكت ؿك ٔ٣ل اٛال٣بت ،تلرٕ٤ً Bٝيـ ٔلتلاثي ،تٟلاٖ Bپوِٞٚىـٜ
ٜٔبِ٤بت كاٞجلؿي.
ٞ .::بثلٔبى ،يٛكٌٗ (>@; ،)9ؿٌلٌ٘ٛي ًبؽتبك عٛمٕٔٛ٣ ٜي ،تلرٕ Bٝرٕبَ ٔغٕـي ،تٟلاٖB
ِ٘ل افىبك.
;ٞ .:بثلٔبى ،يٛكٌٗ (?@; ،)9ؿيٗ ؿك عٛمٕٔٛ٣ ٜئ ،مبِ ٝام وتبة ؿيٗ  ٚكٚاث ٚثيٗإُِّ،
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