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 زیمآ تملاسم یتسیزمه و یسایس مسیلاربیل

 

 تسیز .مهد حیضوت یکدنا ار تملاسم یتسیزمه و زیمآ تملاسم تسیز موهفم ود توافت ادتبا  هک مهاوخ یم هزاجا

 توافتم یقالخا و یونعم یاه تنس .تسا یدرف قالخا و یونعم تسیز جیاتن زا  peaceful life زیمآ تملاسم

 هب ...و ارادم ،نهذ شمارآ و روضح ،قشع دننام توافتم یاه هویش و اه هزومآ اب )نویقاور ،ناییادوب ،نایفوص(

  زیمآ حلص ای زیمآ تملاسم coexistence یتسیزمه ینعی ،مود موهفم اما .دننک یم کمک زیمآ حلص تسیز

 راتفگ عوضوم .تسا یعامتجا قالخا و یسایس هفسلف ،یسایس رما هب طوبرم یثحب هعماج کی نادنورهش نیب

 رد هک تسخن موهفم هن -تسا نردم یسایس هفسلف رد لیاسم نیرت یداینب زا هک- تسا ریخا موهفم نیا رضاح

 .تسا هدوب حرطم هراومه و تیمها اب رایسب دوخ یاج

 

 زیمآ تملاسم یتسیزمه و هتینردم ،نید.۱

 یدحاو یژولویدیا روحم لوح یتسیزمه ،دراد دوجو ینید ،یداژن ،یموق تدحو هک نردماشیپ ًاتدمع عماوج رد

 ،داصتقا ،تسایس نتخاس هچراپکی لابندب ینید یاه تموکح لاثم روطب .دریگ یم لکش )نید ای مسیلانویسان(

 عبات ار یرشب یاهشناد همه .دنتسه نید روحم رب یرشب تیلاعف یاه هصرع مامت یلک روطب و یناسنا و یبرجت مولع

 هک یطسو نورق رد اسیلک تردق دننام.ینید داهن یعرف هبعش یعامتجا- یسایس یاهداهن مامت و دنناد یم تایهلا

 هیرظن رابتعا رایعم زین و یسایس تیعورشم یانبم هکلب ،دوب ینید نوتم رسیفت درفب رصحنم عبنم و عجرم اهنت هن

 گنهرف و شزومآ ،داصتقا ،تسایس رب اسیلک هقلطم تردق ،رگید نایب هب .دش یم یقلت مه یملع و یفسلف یاه

 همانرب کی هب ینید یاهشزرا و اهرواب یتقو .داهن یمن ندرگ نید زا اه ورملق نیا لالقتسا هب و دوب هدنکفا هیاس

 ،دور یم فک زا ینید یاه هزومآ شجنس و دقن لاجم ،دوش هتساک ورف یسایس یژولوئدیا کی ای (agenda) یراک

 هب رصحنم تیعضو نیا .دوش یم دیدهت نادنورهش نیب زیمآ حلص یتسیزمه و دتفا یم هرطاخم هب نادجو یدازآ

 .ینید هاوخ رالوکس هاوخ تسا قداص کیژولوئدیا تیمکاح عون ره هراب رد هکلب تسین ینید تیمکاح
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 هتفر ،نادنورهش یگدنز یایاوز و داعبا مامت رب کیلوتاک یاسیلک قلطم تیمکاح ینعی ینید تیمکاح هب شنکاو رد

 .دسر یم جوا هب یرگنشور مسیلاربیل رد صوصخب و دیدج ناهج رد هک دنک یم روهظ مسیرالوکس زا یروصت هتفر

  نکممان یرما هب )قالح نب لئاو لوقب( ار ینید تیمکاح هک دهد یم خر یبرغ عماوج رد یداینب لوحت هس

impossible stste  دنک یم لدب: 

 شیشک ام زا کی ره ،درادن هطساو هب یزاین ادخ اب هطبار( هنایارگدرف ای ویتکجباس نید هب هک .ینید مسیمرفر .فلا

 نید یارب ار هار هتفر هتفر ،مسیئد جاور نارود کی زا سپ و دوش یم متخ هنیداهن نید اب تیدض و )تسا شدوخ

 .دزاس یم راومه ینیدارف ییارگ تیونعم و ینافرع مسیستنامر ،یعیبط

 و ازونپسا ،تراکد طسوت یطسو نورق یسانش تفرعم و کیزیفاتم رد یداینب تالوحت زا سپ .دیدج ملع روهظ .ب

 تیهام و تخاس رد یساسا یاه ینوگرگد هک کیژولونکت و یتعنص بالقنا .تفای دلوت دیدج یبرجت ملع ستینبیال

 رب ینتبم تعیبط مهف هک دوب نیا دیدج ملع یساسا ضرف شیپ .تسا نآ یاهدرواتسد زا درک داجیا رشب یگدنز

 رصحنم مهف نیا هکنیا و یسایس رادتقا ای ینید تیعجرم رب هن تسا تایضایر ینابم و یبرجت-یسح هدهاشم یاهشور

 یسایس و ینید یبتارم هلسلس ماظن هب لوحت ود نیا .تسا یبای تسد لباق ناگمه یارب هکلب تسین نویناحور هب

 .دروآ دیدپ ار یهاوخ یربارب قالخا و دیشخب نایاپ

 یساسا یدازآ و قوقح هک دش رجنم یسارکومد لاربیل روهظ هب ریخ رب قح مدقت رب دیکات اب هک نردم قالخا روهظ .۳

 .دنک یم نیمضت و نیمات نادنورهش مومع یارب ار ربارب

 

 ار -دوب ینتبم ینید و یتنطلس ماظن رب هک- اتسیا و هتسب ،یبتارم هلسلس ،هچراپکی هعماج ،هناگ هس تالوحت نیا 

 لاربیل عماوج یگژیو نیرتمهم .درک لیدبت تسا کیتارکومد و بلط یربارب هک- ایوپ و زاب ،یتسیلارولپ یا هعماج هب

 هتبلا رما نیا( تسا لوقعم و توافتم ینید و یقالخا ،یفسلف یاهرواب ،اه تنس رثکت و عونت ،نردم کیتارکومد

 مسیلارولپ تیعقاو« نیا ضرف اب .)تسا دوهشم الماک عماوج زا یریثک رد نردم تینالقع و ملع ندش یناهج هطساوب

 یداینب رظن فالتخا هب هجوت اب :دوش یم حرطم یسایس هفسلف رد شسرپ نیرتمهم هلزنمب شسرپ نیا هک تسا »لوقعم

   ؟هنوگچ تسا رگا ؟تسا ریذپناکما الوصا اهنآ یراکمه و یتسیزمه ایآ ،یقالخا و ینید یاهرواب باب رد نادنورهش



 3 

 هتینردم شسرپ نیا هب یلک خساپ هس -بالقنا زا سپ صوصخب- ام یرکفنشور یاضف رد و رصاعم ناریا خیرات رد

 هدیا و اهشزرا زا نتفرگ ماهلا اب نردم تلود ،ب .ینید تموکح .فلا :تسا هدش هیارا )نردم یسایس هفسلف ای(

 لابقا و نتفرگ قنور هک مینارذگ یم رس زا ار ینید تموکح هبرجت .)هتیسیئال( کیئال تموکح .ج .یمالسا یاهلآ

 هدیا زا ماهلا اب نردم تلود ینعی ،مود درکیور ای زت .تسا نآ لباقم رد اه شنکاو و اهدمایپ زا هتیسیئال هب هدرتسگ

 و نویناحور یوس زا مه نونکا و تسا هتشذگ لاس دصکی رد ناملسم نارکفنشور بلغا درکیور هک- ینید یاهلآ

 ،عقاو رد .تسا هدشن هئارا نآ لوصا و ینابم زا یقیقد و نشور نییبت هنافساتم -دوش یم لابند بلط حالصا نالاعف

 دناوت یم درکیور نیا .تسا اه یگتسبلد و اه هغدغد ،تادوهش یا هراپ یواح ًافرص هکلب تسین یروئت کی هلزنمب

   .دنیزگرب شیوخ لوبقم هیرظن هلزنمب ار دریگ یم رارق یسررب دروم همادا رد هک »یسایس مسیلاربیل«

 

 تیرثکا نیب رد یلک روطب و( یرکفنشور و یهاگشناد یاضف رد هک هتیسیئال ینعی ،موس درکیور ای زت اما

 نرق رد یرگنشور رصع زا سپ .دراد یناوارف نایماح و هدش عقاو هدرتسگ لابقا دروم )هماع دیاش و اهدرکلیصحت

 سپ و تسا هدش لیدبت یبرغ یاه یسارکومد رد یسایس بولطم هیرظن هب ارگداینب مسیرالوکس ای هتیسیئال ،مدجه

 هبلغ و جاور مه مالسا ناهج یرکفنشور و کیمداکآ یاضف رد یرکف تنس نیا ،رامعتسا شرتسگ و هسنارف بالقنا زا

 :میواکب رتشیب یکدنا ار موس زت نیا دییایب .دنک یم ادیپ

 

  )یرگنشور مسیلاربیل ای( ماع مسیلاربیل .۲

 رامش هب یگدنز هفسلف کی هلزنم هب )comprehensive liberalism( ماع مسیلاربیل ای یرگنشور مسیلاربیل

 عماج مسیلاربیل تنس رد جیار هاگدید .تسا یتخانش یتسه و یتخانش تفرعم ،یقالخا یاه هزومآ دجاو هک دور یم

 یملع ینیب ناهج و تینالقع ،ییادز هروطسا نارود هک دیدج رصع رد و تسا ینالقع ریغ هدیدپ کی نید هک تسا نیا

 یا هدیدپ هلزنمب( نید یعامتجا-یسایس روضح هک ارچ ؛دنامب دودحم یصوصخ و یصخش ورملق رد دیاب نید ،تسا

 نتخیگنا رب بجوم ،)نایمدآ یتخانشناور تحاس هب دودحم یا هدیدپ تلاح نیرتهب رد ای نردماشیپ راودا هب قلعتم

 نرق رد یبهذم نینوخ یاهعازن و اه شکمشک ،ماع مسیلاربیل ناعفادم .ددرگ یم یبهذم یاهگنج و اه عازن شتآ
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 رب یدهاش ار تسا هدوب یسایس تردق رد نید رایع مامت و دنمورین روضح زا یشان هک نیمز برغم رد یدالیم هدفه

 فلاخم تدشب exclusivist بلطراصحنا مسیلاربیل ای یرگنشور مسیلاربیل ،ورنیازا .دنناد یم شیوخ یاعدم

 روطب دیاب و یسارکومد یارب دنتسه یرهز نایدا ،رظن هطقن نیا زا .تسا یمومع هزوح رد ینيد یاه هزومآ روضح

 تهج رد یتکرح ره و دنامب رالوکس دیاب هراومه یمومع هزوح هک دنرواب نیارب اهنآ .دنوش هدنار یمومع هزوح زا قلطم

  .دش دهاوخ رجنم ینید یاه تنوشخ هب هزوح نیا زا ییادز رالوکس

 

 باتک رد زلاو لکیام ،موس ناهج یاهروشک رصاعم خیرات رد هتیسیئال و یرگنشور مسیلاربیل هبرجت هب رظن فطع اب

 شبنج ارچ هک دزادرپ یم لاوس نیا یسررب هب ۲»ینید یاهبالقنادض و رالوکس یاهبالقنا :یشخب ییاهر سکداراپ«

 اهنآ .)دوزفا الاب قیداصم رب ار ناریا رد یولهپ هرود ناوت یم( دندیماجنا تسکش هب ریازجلا و دنه رد رالوکس یاه

 یسکدوترا تیدوهی و ارگداینب یئارگ مالسا ،لاکیدار مسیودنه ینعی ،توافتم ینید تنس هس رد یدج یاهشلاچ اب

 ینعی( هناگیب تینهذ و گنهرف اب روکذم یاهبالقنا رالوکس ناربهر هک دنک یم نییبت رزلاو 3.دندش هجاوم یطارفا

 یسیلگنا درم نیرخآ وا هک تفگ یم ورهن لعل رهاوج :دندوب هدش هتشرس و تیبرت )تسینومک قرش ای لاربیل برغ

 شناوریپ نید هک دوب رواب نیا رب و دوب رایع مامت رالوکس کی وا ،یدناگ فالخ رب !دنک یم تموکح دنه رب هک تسا

 و نینل ،سکرام اب )ریازجلا شخب یئاهر شبنج ربهر( الب نب .دناوخ یم ارف تردق یاهداهن ربارب رد میلست هب ار

 و هلصاف هک دهد یم ناشن رزلاو ،بیترت نیدب .یمالسا تنس و نآرق هب ات دوب انشآ و هتسبلد رتشیب یلیخ نیلاتسا

 و یدازآ لابندب اهنآ هک یمدرم ؛تشاد دوجو مدرم یتنس یاهرواب و ناسسؤم نیا یاه هاگدید نیب یمیظع فاکش

 رپ یارب یششوک و هقالع ناربهر نیا .دناوخ یم یشخب یئاهر سکداراپ وا هک تسا یزیچ نیا .دندوب ناش ییاهر

 ،درک دوبان ای عنم ،راکنا ناوت یمن ار یتنس ینیب ناهج هک دندوب لفاغ لصا نیا زا اهنآ ،دنتشادن فاکش نیا ندرک

 حالصا اب گولاید باب یتح هک دوب نیا رالوکس ناربهر لکشم .دومن ریگرد یرصع یاه شلاچ اب ار نآ دیاب هکلب

 هتخادرپن رما نیا هب رزلاو (.دنتشگ هجاوم لاکیدار ینید یاه شبنج ابً اتیاهن ،ور نیا زا و دندوشگن ار ینید نارگ

 ارگداینب مسیرالوکس یاه شنکاو اب ،دنساشن تیمسرب ار رالوکس هزوح لالقتسا رگا مه ینید یاهبالقنا هک تسا

  .)میتسه نآ دهاش ناریا رد نونکا هک هچنآ دننام دش دنهاوخ وربور
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 .بولطم هن و تسا نکمم هن مادکچیه فذح و دنا تیرشب خیرات رد دنمشزرا ثاریم ود رالوکس تینالقع و نید ،اما

 نارود رد هک دیوگ یم  ۴»رالوکس اسپ رصع رد نامیا و لقع :دوش یم هتفرگ هدیدان هک هچنآ« باتک رد سامرباه

 یشومارف قاحم هب نارادنید و اهرالوکس نیب یوگتفگ ای نامیا و لقع یوگتفگ یاپرید تنس ،مسیرالوکس اسپ

 کی رد هک دیازفا یم وا )!دنلوغشم راکنیا هبً ابلاغ هک رگیدکی هیلع و هراب رد وگتفگ هن هتبلا( تسا هتفر

 هک ( یملع یاه هتفای دیاب نارادنید :دوش تیاعر نیفرط یوس زا یطیارش تسا مزال ،شخبرمث و دیفم یوگتفگ

 یوس زا .دننک قیدصت ار قوقح و قالخا رد یبلط یربارب یساسا لوصا زین و دنریذپب ار )دنتسین هشقانم لباق

 لوقعم ار یا هدیقع ًافرص اهنآ هکنیا مغرب( دنریگ رارق ینامیا قیاقح رواد و یضاق ماقم رد دیابن اهرالوکس ،رگید

 هک دیوگ یم سامرباه .)دشاب همجرت لباق لومشناهج نامتفگ ،ینعی تینالقع قطنم ای اهنآ نابز هب هک دنناد یم

 بذج هک دیازفا یم وا .دننک مادقا نایدا نتم رد ینغ تایوتحم و دافم بذج هب رالوکس نارکفنشور تسا یرورض

 ادیرد ات دراگکرک زا ینید نارکفتم زا یریثک هک تسا یراک ،رالوکس نابز هب نآ همجرت و ینید میهافم و دافم

 !هن ؟دننزب تسد مسیرالوکس اب نید یزاس هیبش هب دیاب نارادنید هک تسا نیا سامرباه دوصقم ایآ .دنا هداد ماجنا

 هن و تسا نکمم نآ راکنا هن ،دنام دهاوخ یقاب ماهبا هدرپ رد هراومه نامیا ،تفرعم رظنم زا« هک دیوگ یم وا

 نید دنمشزرا دافم هنوگ ره هک لاکیدار یرگنشور لباقم رد ات تسا هدیشوک سامرباه »دوش یم هتفریذپ یگداسب

 ات میراد زاین یا هزات یرگنشور هفسلف کی هب ام ارچ هک دهد یم ناشن وا .دهد هیارا یویتانرتلآ ،درک یم راکنا ار

 .دنک داجیا ینیشنمه و شزاس رالوکس تینالقع و نید نیب دناوتب

 

  یسایس مسیلاربیل .۲

 درکیور کی - دناوخ تسیلارولپ ای (inclusivist ) ارگلومش مسیلاربیل ارنآ ناوت یم هک- یسایس مسیلاربیل

 رصع مسیلاربیل هک روطنامه .تسا هدش هئارا زلار ناج یوس زا هک تسا نردم یسایس هفسلف خیرات رد دیدج ًالماک

 تنس هک دیوگ یم مه زلار ،دنک یم در یسایس و یقالخا کرتشم لصا هلزنمب ار ینید یاه هزومآ ،یرگنشور

 هب هجوت اب ینعی ،تسین رادروخرب رضاح رصع رد یمومع یفاک تیباذج زا )هتیسیئال ای( یرگنشور مسیلاربیل
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 لباقم رد وا .دشاب یمومع قفاوت دروم یساسا لصا کی هلزنم هب دناوت یمن یرکف تنس نیا ،لوقعم رثکت تیعقاو

 هیرظن -دناد یمن عافد لباق ارنآ و هدش هجاوم متسیب نرق رد یدج یاه بیسآ اب هک- یرگنشور مسیلاربیل

 .دنک یم حرطم ار »یسایس مسیلاربیل«

 مسیرالوکس ای نید دقن ،یسایس مسیلاربیل رد ،دهد یم رارق هجوت زکرم ار نید دقن هک یرگنشور مسیلاربیل فالخ رب

 مسیلاربیل رگا .تسا رثکتم هعماج کی رد یسارکومد تابث و تیعورشم نآ یلصا عوضوم هکلب ،درادن تیروحم

 ینید و یقالخا مسیلارولپ هب هنالداع یهد ناماس لابندب یسایس مسیلاربیل ،دوب نید راهم و لرتنک ماقم رد عماج

 نایمدآ یگدنز تانوئش و روما مامت یارب عماج هفسلف کی حرط یوجتسج رد یسایس مسیلاربیل .تسا لوقعم

(philosophy of life) تسایس هفسلف هب رصحنم و دودحم هکلب تسین philosophy of politics)( تسا. 

 زا یهیجوت وا .دهد یم هئارا یلمع و یسایس رما کی هلزنمب هکلب ،یعازتنا رما کی هلزنمب هن ار میسلاربیل هیرظن زلار

 مارتحا و تشونرس نییعت قح ،یربارب ،یدازآ دننام( کیتارکومد یاهشزرا و اهراجنه هک تسا هداد هئارا مسیلاربیل

 عضوم ،یگدنز توافتم یاه کبس و انعم هراب رد یسایس مسیلاربیل .دنک یم نیمضت و نیمأت رتهب ار )لباقتم

 ،لوقعم رثکت تیعقاو نتفرگ رظن رد اب هک دهد یم رارق یسررب دروم ار هلئسم نیا هکلب ؛دریگ یمن یبلس ای یباجیا

 ربارب یاهیدازآ و قوقح هب مارتحا و یعامتجا یراکمه رب ینتبم هنالداع یسایس ماظن کی تیبثت و میکحت ایآ

 ؟هنوگچ تسا رگا و ؟تسا ریذپناکما

 

 ،تلادع زا یسایس تشادرب هدیا زا دنترابع هک تسا هدرک حرطم ار یساسا هدیا هس زلار ،شسرپ نیا هب خساپ یارب

 .دوشیم هراشا اهنآ یلامجا حرش هب هک یمومع لیلد هدیا و شوپمه عامجا هدیا

 

 تلادع زا )یکیزیفاتم ریغ ای( یسایس تشادرب  )فلا

 هیرظن زا یا یدنبتروص نانچ دیاب راچان ،کیتارکومد عماوج رد ینید و یقالخا ،یفسلف یاهتنس ترثک هب رظن اب

 بلج ار یگدنز توافتم یاه کبس و یرکف یاهتنس هب مزتلم نادنورهش نایم یلک قفاوت دناوتب ات درک هضرع تلادع
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 ،دناوخیم )political conception of justice( »تلادع زا یسایس تشادرب« زلار هک یدنبتروص نیا .دنک

  :تسا هبنج هس رب لمتشم

 یکیزیفاتم یاههیرظن فالخرب .ددرگیم قالطا هعماج یساسا راتخاس هب ًافرص تلادع زا تشادرب نیا هک نآ تسخن

 ،تلادع زا یسایس تشادرب هنماد ،دوشیم هداد میمعت یدرف شنم ای راتفر و یهلا لدع هلوقم هب هک تلادع یقالخا و

 هک تسین هدرتسگ نانچ ،نیاربانب .تسا )یداصتقا و یئاضق ،یسایس یاهداهن ای( هعماج یساسا راتخاس هب دودحم

 فیلکت کی تلادع ،رظن هطقن نیا زا .دشاب یگدنز یاهلآهدیا ای یدرف یاهراتفر رب رظان یاهراجنه هدنریگرب رد

  .یتخانش تفرعم ای یکیزیفاتم هلاسم کی ات تسا یعامتجا و یلمع

 ای رالوکس یقالخا عماج ماظن هنوگره زا لقتسم ینعی ؛تسا داینبدوخ یتشادرب ،تلادع زا تشادرب نیا هک نآ مود

 زا لقتسم ،هیجوت ثیح زا نینچمه و نومضم و دافم ثیح زا تلادع یسایس تشادرب ،رگید نایب هب .تسا ینید

 هعماج کی یسایس گنهرف زا هتفرگرب ،تلادع زا یتشادرب نینچ ،هکنیا ماجنارس و .تسا ینید و یفسلف یاهماظن

 .دنتسه سونأم )یربارب و یدازآ دننام( نآ یداینب یاههدیا اب نآ نادنورهش هک تسا کیتارکومد

 شوپمه عامجا هدیا )ب

 لباقتم مارتحا و یعامتجا یراکمه رب ،نآ ققحت یارب ششوک و »تلادع زا یسایس تشادرب« هدیا

(reciprocality) دناوخیم بوخ دنورهش تلیضف ای تیندم تلیضف ار رما نیا زلار .تسا ینتبم نادنورهش. 

 یراکمه تلیضف و تلادع لوصا زا عافد هک تسا نیا یسایس مسیلاربیل رد هنالداع ماظن تیبثت هفلؤم نیرتمهم

 رد یشیدنازاب اب - لوقعم ینید و یقالخا یاه تنس ناوریپ ،هکلب .تسین یصاخ یتفرعم ماظن هب رصحنم یعامتجا

 روطب .دنهد رارق قیدصت و دییات دروم ار روکذم لئاضف ،نوگانوگ لیالد اب دنناوتیم ًالوصا -شیوخ یرکف تنس

 نییبت یماکداش ای ییارگدرف ،درف ندوب تاذلاب تیاغ ای ینیئآدوخ هیاپ رب ار لئاضف نیا دنناوت یم اهرالوکس ،لاثم

 ریسفت تسا هدیرفآ ربارب و دازآ ار اهناسنا دنوادخ هک هزومآ نیا هیاپ رب ار اهنآ دنناوت یم مه ینید نارکفتم و دننک

 باب رد )overlapping consensus ( »شوپمه عامجا« نارادنید و اهرالوکس نیب ،بیترت نیدب .دنیامن

 تیبثت هب دناوت یم و تسا »یتقوم شزاس« کی زا رتارف رما نیا هک( ددرگیم ریذپناکما تلادع زا یسایس تشادرب

 ،دراد رظن دم شوپمه عامجا یارب زلار هک یخیرات قادصم کی .)دوش رجنم »تسرد لیالد هب« کیتارکومد ماظن
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 لیالد ات دندیشوک اههقرف نیا زا مادک ره .دوب مهدفه نرق رد ینید یارادم باب رد اهناتستورپ و اهکیلوتاک قفاوت

 یم مه تلادع باب رد شوپمه عامجا هک تسا دقتعم زلار .دننک هئارا ارادم لوصا زا عافد یارب ار یتوافتم یقالخا

  ۷.دوش ریذپناکما بیترت نیدب دناوت

 یمومع لیلد هدیا )ج

 نایب هب .تسا یمومع تواضق یاهرایعم نتفرگ یدج ورگ رد یسایس تردق هیجوت هک دنرواب نیا رب ًامومع اهلاربیل

 ًافرص یصخش یگدنز رد ام .میروایب باسح هب ار هعماج دارفا مومع یاهشزرا و اهرواب هک تسا نآ مزلتسم ،رگید

 ًاقالخا (the idea of public reason) یمومع لیلد هدیا اما ؛مینکیم لمع دوخ لوبق دروم لیالد قبط رب

 مه نارگید یارب ام یسایس یاههاگدید و لیالد دیاب میراذگیم یمومع هزوح رد ماگ هکیماگنه دزاسیم مزلم ار ام

 زا ندرک هاگن ای نارگید لیالد نتفرگ یدج مزلتسم ،یسایس تردق هیجوت دیوگیم یمومع لیلد هیرظن .دشاب لوقعم

 هشیدنا رد یساسا یشقن ،نارگید یاهرواب و لیالد هب مارتحا ای یرگید رظنم زا نتسیرگن لصا .تسا یرگید رظنم

 تقیقح داینب رب یسایس تردق هیجوت زا هک دنک یم باجیا رما نیا .تسا هدرک افیا نردم نارود رد مسیلاربیل یسایس

  .مینک راذگ یمومع لیلد ای لقع رب ینتبم نآ هیجوت هب رالوکس ای ینید

 عماج یاههزومآ تسا مزال ،مینزیم فرح هعماج یساسا راتخاس هراب رد هک یماگنه ،نردم یتسیلارولپ عماوج رد

 و میراد یداینب رظن فالتخا ییاههزومآ نانچ هراب رد ام .میراذگب رانک ار نتسیز هنوگچ هراب رد ینید ای رالوکس

 یلیالد عبنم دنناوتیمن روکذم یاههزومآ .دنوشیم فرطرب یزور تافالتخا نیا مینک روصت هک درادن دوجو یلیلد

 دنرادن رظن قافتا ام اب اهنآ رس رب نارگید هک ار یلیالد دیابن ام ،ور نیا زا .میراد رظن قافتا ام همه هک دنشاب

 یاههزومآ زا هدافتسا ،لصا نیا .مینک اهنآ شریذپ هب روبجم ار دارفا و میهد رارق یمومع یراذگتسایس یانبم

 لوصا و یساسا نوناق ،تموکح عون باب رد تامیمصت یارب یداینب هلزنم هب رالوکس یاههزومآ نینچمه و ینید

 اب تموکح تامادقاو اه یراذگتسایس هک تسا تهج نیا زا یمومع لیلد تیمها .دزاسیم هجومان ار تلادع یلک

 ،دریگن تروص تسا یمومع شریذپ لباق هک یکرتشم لیالد هیاپ رب تامادقا نیا رگا ،تسا هارمه هیرهق هوهق

 تردق عورشمان و هنالداعان دربراک ار نآ هک دنراد ار قح نیا تسا هدش دودحم ،مادقا نیا اب اهنآ یدازآ هک یناسک

 هک دشاب یلیالد هب ینتبم و دودحم دیاب هعماج یسایس یداینب لئاسم هراب رد یریگ میمصت ،نیاربانب .دننادب
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 یسایس هزوح هک تسا یکتم یمیهافم و اههدیا رب ًافرص و تسا ینید و یقالخا ،یفسلف عماج یاههزومآ زا لقتسم

 دنراد رواب یلوقعم و توافتم ینید- یفسلف ِعماج یاه هزومآ هب هک ینادنورهش ،بیترت نیدب .دنهدیم لکش ار

 .دننک یگدنز رگیدکی دیاقع هب مارتحا اب و زیمآ حلص روطب دنناوتیم

 

 هتوب زا نادنورهش نیب زیمآ حلص یتسیزمه هب خساپ رد یرگنشور مسیلاربیل ای هتسیئال و ینید تیمکاح یاهدرکیور

  .رادیاپ حلص هن دنماجنایب یتقوم شزاس ای دننکش یتسیزمه کی هب تسا نکمم رثکادح اهنآ ؛دنا هدوبن قفوم نومزآ

 دوخ یسایس تایعدم حرط یارب یلقادح طیارش ای لوصا زا یاهعومجم هب دیاب ام دیوگ یم هک یسایس مسیلاربیل اما

 )لوصا ای( تیدودحم نیا هب نت مه اهنآ هک یتقو ات - دنراد یتوافتم یاههاگدید هک یدارفا هب و میشاب دنب یاپ

 زاین دروم یسایس طیارش زا لیدب یب یوگلا کی ،میراذگب مارتحا ربارب و دازآ نادنورهش هلزنم هب - دنهدب یلقادح

 و ینید رثکت ،هعماج یرکف تمالس ظفح یارب یسایس یاضف نینچ هب ام .دروآیم مهارف زیمآ حلص یتسیزمه یارب

 عماج یاههزومآ طسب و نایب یدازآ تروص نیا ریغ رد .میراد زاین کیتارکومد ناماسهب هعماج کی ققحت و یسایس

 نایم توافت هراب رد ات میشاب هتشاد یمومع و یرکفنشور هزوح کی میناوتیمن ام و درادن ینیمضت چیه نامدوخ

 هلزنمب یسایس مسیلاربیل اب .میهد نت یمومع لیلد یرواد هب یسایس یاهرواب رد و مینک وگتفگ دوخ یاههاگدید

 رب ینتبم و هنالداع هعماج کی هب لین یارب یا هزات یاه قفا هک دراد رارق ام ربارب رد روکذم درکیور ود ویتانرتلآ

 ناشیدناون و نارکفنشور یارب ار یقالخا و کیروئت ینابم دناوت یم یسایس مسیلاربیل .دیاشگ یم زیمآ حلص یتسیزمه

 هدیا و اهشزرا اب راگزاس کیتارکومد تلود ینعیmodern state  نردم تلود هب هک بلط حالصا نالاعف و ینید

  .دهد رارق اهنآ رایتخا رد ار دنراد رواب ینید یاهلآ
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 تازایتما زا یرادروخرب اب اهنآ هک تسا نکمم اما ،دنراد روضح زین لوقعمان یاهرواب هب دقتعم دارفا یا هعماج ره رد هک تسا یهیدب  ٧
 بسک ار لباقتم مارتحا هیاپ رب یعامتجا یراکمه تلیضف و تلادع لوصا شریذپ یسایس یاههنیمز دنناوتب هتفر هتفر ،کیتارکومد ماظن

 .دننک

 


