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 :سرد حرش
 نوناک رد وا یاهملیف یروحم عوضوم :دیامنیم ناسآ رظن هب شسرپ نیا باوج ؟درک یبایزرا دیاب هنوگچ ار اتسوک وردپ یاهملیف ِتسایس

 هب راک ِنتفای یاوه هب اقیرفآ رد لاغترپ قباس یاههرمعتسم زا هک یناسک تشونرس ،ناگدشرامثتسا تشونرس – دراد یاج زین رصاعم تسایس

 و دناهتخادنا رطخ هب ار ناشناور و مسج تمالس ،دناهتفگ کرت ار شیوخ راید  و رای ییاقیرفا نادرم نیا .دناهدمآ لاغترپ ِینامتخاس یاههاگراک

 تلود ماجنارس ات دندوب نکاس نبسیل یهموح ِغولش یاهدابآیبلح رد رتشیپ نانیا .دناهداد تسد زا اههاگراک نیا رد ار ناشناج ناشیا زا یضعب

 رد یسایس یهتسه نیا هب .رتهاوخلد و رتتحار اموزل هن اما رتنردم ،رتراداج ییاههناخ ،داد لاقتنا دیدج ییاهلزنم هب روزهب ار ناشیا لاغترپ

 میژر یهنارگبوکرس یاهتسایس راثآ )یاهزادگ یهناخ( اوال ِد ازاک ملیف رد :دوشیم هدوزفا یسایس ساسح یاهنومضم رگید اتسوک یاهملیف

 نادرم هک سلطا سونایقا رد اقیرفا برغ رد عقاو ریازج نامه رد عقاو درکیم دیعبت ییاههاگودرا هب ار یسایس نافلاخم هک مینیبیم ار رازالاس

 یگدنز ،دعب هب )ناوختسا( سُسُا ملیف زا و ؛دناهدمآ ،قباس ِرگرامعتسا تلود زکرم ینعی ،سیلُپورتم رد راک یوجوتسج هب اهنآ زا ییاقیرفآ

 .دناهدمآ درگ ییاقیرفآ نارجاهم اب هارمه تختیاپ نوماریپ یاهدابآیبلح رد هعماج زا ندش درط و دایتعا یهطساو هب زین ناشیا هک نبسیل ِناناوج

 

 .تسین یفاک زین ناگداهناو و ناگدشرامثتسا اب یدردمه زاربا .دنکیمن تیافک رنه ندشیسایس یارب هعماج تیعضو ندیشک ریوصت هب هتبلا

 لباق صخشم ییاهتلع ِلولعم تروص هب ار تیعضو هک ییامنزاب زا یهجو ،دوش هدوزفا اهنیا هب دیاب ییامنزاب زا یهجو دوریم نامگ ً الومعم

 یاهرازبا میراد عقوت ،ناس نیا هب .تسا مزال نآ رییغت یارب هک دروآ دیدپ یفطاوع و یهاگآ زا ییاهتروص ات دهدیم ناشن ار تیعضو و دزاسیم مهف

 هک تساجنیا .دشاب ناشیا فطاوع رب نتشاذگ ریثات و نارگاشامت ِلقعت یهوق هب اهتلع ِندادناشن یارب نآ ماع ِینارگن عبات یرنه رثا ِیمرُف

 .دنوشیم جراخ یسایس لومعم یاهملیف ِمیقتسم طارص زا اتسوک وردپ یاهملیف

 

 غارس هب نامورحم و نانیکسم یگدنز یاهناکم شیامن زا سپ ات دنکیمن لابند ار یسایس یاهملیف لومعم ریسم زگره اتسوک وردپ نیبرود

 یداصتقا یاهتردق نآ زا یناشن هن اتسوک یاهملیف رد .دناتکالف و رقف نیا یناب و ثعاب و دنراد طلست هعماج رب هک دور یناسک یگدنز ناکم

 هعماج زا ییاههورگ هک یسایس و ییارجا یاهتردق زا یرثا هن و دنزاسیم لقتنم هعماج نییاپ یاههدر هب و دننکیم رامثتسا ار نافیعض هک تسه

 و شروش رب لاد ییاهساسحا ای دننکیمن هضرع شیوخ تیعضو زا یسایس یریبعت هاگچیه مه وا یاهتیصخش .دننکیم ردهبرد ای بوکس ار

 و یداصتقا نیشام نآ یهراظن هب دنرادیم او ار ام ،درکیم ینامز یزُر وکسچنارف هک یراک دننام ،یسایس نازاسملیف یضعب .دننکیم زاربا نایغط

 هک یراک دننام ،یسایس نازاسملیف رگید .تساهدروآرد رایتخایب یاههمر تروص هب ار اهنآ و هداد لزنت ار ناریقف یعامتجا تلزنم هک یسایس

 نامشچ ربارب رد و دنربیم رود »ناهج بعت و جنر« زا ار نیبرود نانیا .دننکیم لمع سکعرب ،تساهدوب شالوغشم زورما ات بورتسا یرامناژ

 ریوصت هب ار یداع ینانز و نادرم ،تسا نردم یایند یاهبالقنا و ناتساب یایند لالج و هوکش روآدای هک فلع زا هدیشوپ یرتائتیفمآ رد ،ام

 یاهملیف رد .دنتلادع رادم رب ریاد یناهج ِندرک انب یارب یاهمانرب راتساوخ سفن تزع و رورغ اب و دناهداتسیا خیرات یور رد یور هک دنشکیم

 یاهنحص نتشاد یاپرب هن و یرادهیامرس یهدنوشنوگرگد ِماظن یهرظنم رد اهدابآیبلح ندادیاج هن :میباییمن عون نیا زا زیچ چیه اتسوک

 ِناتسوپدیفس و )درِو-پیک( زبس یهغامد لها نارجاهم :دهدیم تداهش ار رگید یرصع اتسوک وردپ تفگ دنهاوخ .اهناسنا عمج تمظع ِروخرد



 ،تسوا نآ زا حتف ماجنارس هک هدشرامثتسا یتعامج ،دنهدیمن لیکشت ایراتلورپ هیبش یزیچ رگید هدشهدنارهیشاحهب ِناناوج و مورحم ریقف

 شیب ناشیا یگدنز مسر و هار .تسا بورتسا یرامناژ ناهج قفا تسا زونه هک زونه و دوب یزُر وکسچنارف ناهج قفا ینامز هک یلکشتم تعامج

 هناگی .تسین یرثا مه یعامتجا هاگدروآ نایوجراکیپ زا .تسین سیلپ نارومام زا یربخ ناشیا یایند رد .دنامیم ناگداهناو هب ناگدشرامثتسا زا

 نیکست و یکشزپ یاهتبقارم یهیارا دصق هب میقتسم هکنآ زا شیب مه نانیا یتح و :دناناراتسرپ دنیآیم ناشیا رادید هب یهاگ هک رهش نانکاس

 ،ساینیاتنُف نانکاس .دنوشیم هداتسرف نآ نورد هب اهدابآیبلح یایند یاهراوید یاهکَرت و اهفاکش زا دنوش لیسگ اهدابآیبلح نانکاس مالآ

 شیوخ تیعضو :دوب گنن یهیام تشرب تلوترب یهنامز رد هک دنروآیمبات یاهویش هب ار شیوخ تسیز تیعضو ،نبسیل یهموح روهشم دابآیبلح

 ناشدوخ ای دناهدرک ناشبیصن نایادخ ار یگدنز نیا دننادب دنهاوخیم شاقوف ،دننکیم ثحب شاهرابرد یتقو و دنریگیم یلزا یتمسق نوچ ار

 .تسا هدوب ناشفعض یهجیتن ای دناهدیزگرب ار نآ

 

 :ثحب یاهروحم

 

 ریسنار کاژ رظن زا یسایس رنه یاهسکُداراپ

 یتخانشابیز بالقنا و امنیس

 تسایس و رنه دنویپ ثحب رد هزات یباب ندوشگ

 ریخا یههد ود رد یسایس رنه یاهقادصم نیرتلماک زا یکی ناونع هب اتسوک وردپ یامنیس یناوخزاب

 اتسوک وردپ ِیسایس یژولوتنُا

 

  hantologie  یهژاو عقاو رد .درک هدافتسا سلگنا و سکرام تسفینام ریسفت یارب هسنارف نابز رد hantologie & ontologie بیرغ سانج زا ادیرد

 تسا رصاعم یایند رد تسایسو رنه دنویپ یناوخزاب یارب اههار نیرتهب زا یکی نیا .دنزب دنویپ یسانشحبش هب ار یسانشدوجو ثحب ات تخاس ار

 .شاهدنیامن نیرتمهم دیاش اتسوک وردپ و

 


