
 
  


 دا�������� ازد��م  ���ه�� در 
����� ��� 1384 � داد 2، 

  
%&�' %()� 

  
��ه�� در ا��ان ���� از ا��ع در ��� ����، و ���� در ��� ا��ع  
ا+$ ��  -�, +$ا+*$ آ(  �$ًا �'�م %$ آ��# "�اغ را  ���ش آ�د�.  ��د

�ه�4 3$ا�2+/ ���� %��$ ه1 �� آ*�ل از را� دور و از ��.  �/ آ( ا.�
)� � .ه� آ��-7 3$�$ ��د  آ�ر ��ز2( +$ا%� ا�� واژ���5+��.  ا+$ آ�د

 �در �$ر .  ه�4 3$�$ +:�ز دار+$ �;�ه:1 +� ه1 ا8�9/ �/ واژ
��CوB:�، اه� +�A ��اى �:�ن �;�ه:?( از <�:� =�د، د�>�ا.( و 

/� DE )?:ه�;� F*" ل�G8+د+$ و ا�� �H.�.:�1�:9 در ز �اه I"آ� �C> 
)� �A+ /� آ�8ب د%�ار K��L /� $.دم5ر.:$، �� "/ ر��   . F*" ا��وز

�ه�ى د��1�N   �$ .�ل O:P د��1�N +:�8*$، ا�� واژ�ةه�4 �/ ا+$از واژ
 .آ*$ د��Wى ��Vح ا.� آ/ ST*�ن �A+ QRى را د%�ار �(

 �, از ا+$ ا�� "�ن ���;( د<: ه� �Yه�ًا ��:�ر .�د� �� ( از ا�X واژ
�، ا+�Wر %*�+$� و  �ا+*$� �8Zر ا.� ه� $C+ �]=� �/ د.� داد

� آ*:1 �/ . ا.B��*8( آ/ �:� دارد از ]=� در ذهO��  X �\�ورا+$�W+
 . ��:�ر را�^ در ��N.� �;�ه:1 اه� +�A و .:�.�ة"*$ واژ

ا�-�Eت ":��؟ "/ ":`ى +:�ز�*$ ا�-�Eت ��د، و <�ار ��د، �� ه��،  
�ن ا�X �;��م �� ]ن ��ارد راNن �$ا�:� � �/ "/ %>'( در ]ور+$؟  %:�

/ ���P ذات«ST*�ن آ/ . �Bز �:�ن اه� �N�Lن �;�وت "*$ا# +$اردC%« 
 I?ت«را �� آ�;� )'ّe از �3م �f �(»��د�   fآ**$ و ه��2� آ�( �

ده*$، ا�-�Eت ه��L  1رت ا g را �\�.$ او را �/ ��Lرت اول ار�3ع �(
�Nد اi:N j9�B �2 ا.�،  �د �*�ى آ-م را : %�د  ��fB <'?$اد �(�;���(
���$؛ و ا:'G� ،��:+ �2� nR( .�گ �/ .lV ا�8$اk:�ت �:��د�  در �(

"*$�X .  ��.� �/ ا.�ار ��p fB$ود �/ اه� �N�Lن +:��.   �اه$ ��د
/L�?q ده/ در ا��ان �� +� �s*2+$ ه�ى  �اص اى از واژ% j8<� در $*�P �

� ا�>�ن  ر�N �:�ن �8pاى ]ن ا.8�ر� %$ و 2?�ن �( �(% j9�> ه� 3` در
 .+$ارد

��آ*�ن I� tGN ��ر راه( L?'( ��اى ا�3اى ا�-�Eت ��رد +�A، �$ون  
آ��#، �� �Bح C:P*��د . ����8p uاى ]ن ا�-�Eت، C:P*��د %$� ا.�

/T �:% �.�8ر اZ )'�+ 2;8*$ ه� ،).�Pة  ���O را ا+�w8ب  E>��� د�vا
�.  آ*$$:S:P وى �>( از�E 4ا�3ا ����X �;�ه:1 در ��ر��N yه*x  ]ن %:�

C:P*��دده*$�2ن ر�Nا+$م �/ �Eف ا��م راE� در .  .:�.( ��3ن ��د
:� از ��� /� $�ه*�Wم ��ز�C2 �/ ا��ان ا.8*�د آ�د+$، آ/ �� �8

 .P$را|�ن +:�1:8 و �8Zر} +O��  �A را �/ آ�ر ��*$}
 *:C:P5ف �/ �>( از داغ�E   در �A+ �3$ا{�ى <'?( �:�ن اه X���
���� F~P آ/ در دو ا+G-ب، در .  ه�ى ] � <�ن هs$ه1 ���( �2دد ده/

 ،Oآ� دا%� ا�:$وار ��د در زاد�2ه�% /+��N ،�<���[ ا+�/ و�N
از .�ى د�O*B�T ،�W، اد��+$ ���ك، .  ا+W'��8ن، +:` ��� ���C/ رخ ده$

 ]+S/ در �Nا+�/ رخ داد� ��د، از و�� ���3د و از .'�'/ ��ا�j رد��� 
2;� %>� آ*�# ]ن �3�/ وا$3  ���ك �(. آ�د .*D در ا+W'��8ن د�Nع �(

( و +s:8/ ��م ��ا+�4 +�ع ��C ا.�، و ا.8$�ل �(:�B آ�د و��  آ?�ل



� )��A+ /ر +:�� آ��� �7 <��-GL ���3د را %��$ ��8ان �� ه1 زد ا�� �
P �;2$ران �� E, +$ا%8*$ در��ر�  در ���G�FC+�3  .)� F~P ، ]ن %�د

f ا.� آ/ �Nدى � Xم ��رو�( �/ ا��A+ و $+gW� 1:?�� �� )2$+ز tا��%
 .�n-7 د��ا+/ ��8ا+$ �/ ر��.� �'>� ��.$

 )| ��8Z X]ن 3$ال <'?( در ا� �ا�� �/ دو +>8/ ��1  �;�: ،$s*2
 ا��م راE� ����H / ��ا�3 د�f از %�ه�ن، و ة%�راول، ا: ا%�ر� آ*:1

/'��N در ).  �� �;9�Z در f�3 د��� /. �A+ �ً�wC� از ]=� ��د؛ �N�2
��[ ���H دار .\/، و�. �N�2 رى در ز��ن <$رت��� �<N  ا9'�/ ��و�3دى از

 .1332 ��داد �%28� و P:�م ا.O9��G8 از او �P از 
 :�B ق�GE 1:ك دوم، �;�ه��( و �GEق �$# ا.�س F~P ���� QR و اد��+$ �
�، ���$ ��3/ دا%� آ/ در N'�;.  ��د$:S:P اى�Lن د[ $�$e 5در ).�:. 

( و �$# ا�2 ه1 :�B ق�GE ود ا{( در �$ر ا��ر ا.� و$E )�-.رى ا���
$ى ا.�� jوت ��3ن.  ارز%( دا%8/ ��%*$ در ��ا��;� f:�  �� f8�� ه�ى

 ��ق ةآO ادار / ا�� %�:/ ��ق دو �Nز و ./ �Nز +:�� آ/ .:1دو ا�� و .
ه�ى داس و و�*$وز در  ��8ا+$ ���:j آ�ر را �$ه$، �'>/ ��+*$ .:�18

 .را��+/ ا.� آ/ از ا.�س �wTا# +$ار+$
 {gW� /s:8+ آ*:1 و �ز�� .�ال ��دن P ,E$ران �/ �:u:'<� F : آ���

$p و �wC� ز+$ان در ��اردى�N اى��Xw. دازى ود، و در �2���2م�P  ه�ى
)� ،�-G+اه:1 ��م ���# و��  . ��ا+$ آ�ر��د دا%8/ ��%$ ا�� /S+�*"

 �A+ �3د را از�� I:<;�Vر5+�'�� و را�$P - ,1 و در .�ا�:s*�� $+ز�N
jGL و jGL )�9، .  ]ور}  �( درل ز�� ��و}، .� از روز ا ��ر��E در ]ن

،).�:. �<N در QR �3ى /�/V:E در �P  /8%8;�وت ��  اى �2ا� �ا} �>��
 .+:�K او9:/

آ�دن �;�ه:?( از <�:� �GEق �j�. /� ،�C  دوم، .( در ���( 
اى ��  آ**$� ه�ى ا.�.ً� �8;�وت در �CP �;�ه:1، �/ ��زى f:� ^:2 ��3ن

+�م �GEق ��C ا.-�( ��.:�  در ا��ان د�Nى �/.  %�د آ'?�ت ��$�� �(
�( �/ �GEق �$# �GE 5ق �5��P �� �C�:اL-.  ا+$ آ�د:�B ق�GE ��$�� 

� ا.� و در ا�X ���دل، 4�3 ��اى .*� ا{( و E$ود ا{( و�3د $% Xو�$�
و<D �/ آ�( آ/ �L$ا��F +�م دارد ��L 1:��W$ا��g� Fزا، ه��� .  +$ارد

  .ا} ا}، �'>/ �w% ����� tGN:� او را ار��G داد� �Nد را �/ ه1 +��8/
ا�� و<f8� 1:%�<� D را �� �wT�+ D��Nان در را��+/ ��ز آ*:1، �� 

 .%�} رو �( L-�( %�:/ هgوu:'2 و  w:� t( رو�/
در د+:�ى ��9:$ ا+��� و ا�Nاط در ���ف، آ'?�ت ه*�ز از �*�ر  

y+ و � 2;8?�ن، ����، راه>�ر،  :%�+$ |� �( در+:��$� �N.�د
�N�� j:.[ ،).�*% ).�*% ./9�G� رى�:��   Xا� tGN ر�W+ا+:�� ا�*w. ه� و

.  %�+$ آ/ "*F آ'?��( در ]=� �/ آ�ر رود �/ +:� +�%8/ �� ا��اد �(
 .]+>/ درك و ه�1 %$� ��%*$ رو+$ � ]�*$ و �( آ'?�ت �(

 �]�� ا<8$ار  . %�د ه�4 ا.� آ/ �$ام �>�ار �( ا<8$ار�2ا4 از �'/ واژ
'1، ا.�8د و  � �� �*;(؟و �2ا�O �/ آ�j ]ن ���n ا.� ،gد��. ��[ 

آ�ر�N��ى �8G$ر در "�WT 1Cن �Nدى ا.� در  �ر .O��8 �� .`اوار 
.�ز+O؟  �8N�2رى �3�/ ا��ان در ا�X ا.� آ/، �n-، ���'�ى راه*?�4 و 

و .  را+*��E � )2$ر �I ����ر �8G$ر در �Pى ]ن ���g "*$ا# +$ارد
-G8.ل <��4 و�3د +$ارد<��( ا<8$ار +$ارد "�ن ا  .��3 �<C�5 ا��ان 

�� ا�X <�ار، �Nد ا<8$ار�2ا .  در آ?��د ا<8$ار ا.�، +/ در ز��دى ]ن
 .را ���$ .�8د



�CP ]ن �/ �N$� 5?( از ]�� P:$ا %$� ا.� آ/ واژ� را 3$ا از ز�:* 
�در ز��ن و �Nه*��Wى ��� آ/  (authoritarian) ا�� واژ�.  ا+$ �Nر.( ���2دا+$

 ا<8$ار +�Aم اT:� دارد، �/ �f ]�� ةر ]=� ]زاد���ى �Nدى �/ ا+$ازد
آ�%$ +�A  �د را �/ ه� ���:  %$� �/  ا.�، ��N fد �� =�دى آ/ �(

$+�C*� ).آ�  . �� $��� ���<E ا.� آ/ ا�3اى <�+�ن از .�ى Xر ا��A*�
���<E ر���� $%�� �$+�%  .���<E آ�( آ/ ر����  ��gWد، %�+$� را +�د�$

f �� <�+�#  �د.� E /8>1 ��ا+$، ]�� ا.�، در �;��م �*;( ]ن�. 
 )� �اى آ/ در درك �WT# از ز��ن داراى ��ر ���n ا.� در  �:*:1 واژ

/� ).�:. x*ه�N )� ا¡�م �/ آ�ر )L�+ ان�*L را +���$ .  رود �<C� ��ا
�ان L* آ�رش، %�� ��Lس و +�در%�� �/.  tGN �3�8/ ����ن دا+��
)� F�� 8$رG� 4��8:�w% $+�%  . �:�> 4��8 از:�w% 1ب ه�� x*ه�N در

ه*�ى ه18C در ا+W'��8ن و %�رل دو2� در �Nا+�/، �8G$ر و ]�� %*� 8/ 
در ا��ان درك از ��ر�y +:�ز �/ �� �ردى ا+�G8دى دارد آ/ .  %�+$ �(

 .ه*�ز را�^ +:��
 Y�+ د�N /ا.� آ f� Xدى �/ ا��G8+�8ا+$ �;�ه:1 را �� �رد ا� �

$%�� u>آ*$ و �/ +�.�ز�2رى درو# ]=� وا u���I دا|�رآ( آ/ در .  �
ا��ا+:�ن ��:�ري g�8� $��2 ا.� آ/  ده$ �( آ\*��ك ز��ن �Nر.( درس �(

 �ا+$� در �Tن �Eل آ/ ه�ادار �GEق ��q ،$+�Cزات اL$ام  رو%*;>� و درس
)� )L�?83ت��3/ آ*:1. دا+*$ را ��ور�( اgE �Y�+ Xآ/ ا�   �� �زد

<:�س آ*:1 آ��# آ/ از ا�X .  اد�:�ت، ز��ن و �Nه*x ا��ا# ]%*�.�
]%*�4 �� �ردار +��%*$ �� "/ gEت ]�:gG� /� /8wى �/ �Nه*x واژ�2ن 

� �( .:�.( �Pد.��W+ ار ا��ان�T�+ آ**$ ا+$از و. 
�/ �/ آ�ر  ��اي  �¤ +��دن ��Lو  �*� �/ ��'�� روز�� £ �;�ه:1 ه1

.  در آ�ر ��%$ ]=�8N�2/ �£ %�+$، �£ ]+>/ ا�G8Lد و ا89`ا�£ �/ 
�;��م .  و <�k� ��دن �/ �3م .:�.£ از ]ن �'/ ا.��C>:� ه:¥� �*�;/ 

+L �A?�م N'�;5 ا��ع  �ص در �C:� +�.�ز�2ر ا.� ز��ا ه:¥� �*�;/ �� 
 در ��رد .  دادر.£ �/ آ�ر �£ g2درا درا83?�ع �Bز N>� و �¦:gات 

<$رت �EآL $> 1'1 آ**$ در ��ر�y ا��ان از آ��+£ آ/ در ��ا��  دوم،
�/ ر§:� .  �*�Gد %�+$�V:� و �� L*�ان .�آ�C+£ ��د �£ %�د آ/ ���$ 

�Lف �Nه*x ا��ان �wTا+£ دارد E, د�Nع ��اي "*F ا�Nادي +/ �� �  %*�
£�GN £+��� �� /+ و. 

 /��ا+$ در درك �;�ه:1 و در  $� fN �(�2ا و �C:Pو دا+C> دا+�sCى �3�
�� �ردارى او از روش L'?( ا�>�ن .  ا+�G8ل ]=� +CG( ��1 دا8%/ ��%$

)� /. 4��N را در )W*ه�N 1 آ*$ ده$ �� �;�ه:1 .:�.( و�e ى$�  .
��� �/ ا�V-ح (ه�ى +�.�ز�2ر  �:f ه� و �;�ه:?( از ��3ن ��+�8ژ واژ

.�*��+ ©:P را+$ن�  ،��<:+�<���� /� jو دره1)  +��3رة  $��GL �w:�[
� را از ����2gارى �� .lV و.:��WC+دا ،XWT�+  وم�p /��ى از �3�

��اى ر.:$ن �/ .�V( آ/ �I �'� و ��N Iه*x ��8ا+$ <�در �/ . آ*$ �(
آ�ره�4 از <�:� +�%� <�+�ن ا.�.( %�د، درك ��:l و د<:, از �;�ه:1 

 ..:�.( ��ور�( E:��( دارد




