ٔمذٔٝیٔتشرٓٚ:یٛنچیثش٘ظشیٝپشداصٔاسوؼیؼتٚاػتادرأؼٝؿٙاػیدا٘ـٍاٜ٘یٛیٛسناػتتوتٝدسٔزی تیچتٖٛ
لّٓٔیص٘ذ .

٘یِٛفتسیٛی،ٛػٛػیاِیؼتسریؼتشٚطاوٛتٗ
تٝتاٚساٚاٍ٘اؿتِرأؼٝؿٙاختیوٝدسٔشوض٘ظشیٝیپؼااػتؼٕاسیلشاسداسد،اٍ٘اؿتِ« فاٚتِ»تٙیادیِٗؿشقٚغشباػت.
پؼااػتؼٕاسٌشاییٍ٘شؽِیثشاَٚسادیىاَػصشسٚؿٍٙشیساسدٔیوٙذٍ٘،شؿیؤٝیٌٛیتذؿتشقٚغتشب تاتغلتٛا٘یٗ
حشوتی٘،یشٞٚای اسیخی٘ٚیاصٞاییٔـاتٝا٘ذ.دس٘تیز٘ٝظشیٝپشداصاٖپؼااػتؼٕاسیٔؼتمذ٘ذوتٝچتاسچٛبٞتای٘ظتشیٚ
ٔمٛالتارتٕاػیغشبتٝواس حّیُؿشقٕ٘یآیٙذ.تٝػمیذٜیآ٘أٖمٛالتغشتیایٔختُالتصادػیاػتیٔ،اسوؼیؼتٓٚ
وذسٔیوٙٙذ

ِیثشاِیؼٓدسؿشقخشیذاسی٘ذاسد،چٟٙ ٖٝ٘ٛاستؽیتٚٝالؼیتٞایٔٛرٛددسؿشق٘ذاس٘ذتّىٚٝالؼیتسآٞ
ٚتٕٞٝیٗخاؼشتایذاصخیشؿاٌٖزؿت.تذیٗ ش یةپؼااػتؼٕاسیٞارٟاٖسَٚایتی[ی٘ٛیٛسػاِیؼتٓ ساٚأتیٟ٘ٙتذٚلؼتٕی
ٔحّّیٌشایی[ِٛواِیؼٓ سأیپزیش٘ذ.ایٗٔحّّیٌشایی اراییپیؾٔیسٚدوتٝحتتیایتذٜیٍٕٞا٘یّتتِحمتٛقػشیتیٚ
ٔیایتذ .
یغشتیتٛدٖ،اصإٞیّت 

ت ٝ
تٟا٘ٝ
دٔٛوشاػی ،
رٟاٖسَٚایی٘یایتٝاػت،چٖٛ
وٝػشٔایٝداسیرٟا٘یؿذٜأّاحاِتػاْ ٚ

ٔیخٛاٙٞذتٔٝاتمثٛال٘ٙذ
پؼااػتؼٕاسیٞأصشا٘ ٝ

ػشٔایٝداسیؿشقٕٞا٘ی٘یؼتوٝدسغشبؿاٞذیٓ.چیثشدسوتابدْٚاؽ٘،ظشیتٝیپؼااػتتؼٕاسیٚؿتثسػتشٔای،ٝاص
یشضٞتاسادس
اٚایٗپیؾ 

یشضاؿتثاٜتٙاؿذٜا٘ذ.

ٔٛظؼیرٟاٖسَٚااػتذالَٔیوٙذؤٝؽاِؼاتپؼااػتؼٕاسیتشػٝپیؾ
ٞاپاػخٔیدٞذ :


اسٚپاتٝآٖ
ػٝتخؾخیصٝوشدٜٚػپغتا حّیُدٌشٌ٘ٛیٞای اسیخی
وٝدسا٘میبٞایاٍّ٘ؼتاٖٚیشا٘ؼٝدیذیٓ،تایذتٛسطٚاصیِیثشاَداؿتٝتاؿذ.دس

پیؾیشضا:َّٚػشٔایٝداسیٚالؼی،چٙاٖ
ایٗوـٛسٞاتٛسطٚاصیِیثشاَلذستسا صتاحةوتشد،سطیتٓوٟٙتٝساتشا٘تذاختٚاکؿتىاَِ تاصٜایاص٘ظتاْػیاػتیساتتا
دسٖٔٚایٝیِیثشاِیؼٓ(٘ظٓػیاػیٔثتٙیتش ٛایكحىٔٛتؿ٘ٛذٌاٖ)رایٍضیٗآٖوشد.ایٗچیضیتٛدوٝدسغشبا ّفتاق
حىٕشا٘یٔیوٙذ .

ایتاد،دسؿشقأّاتٛسطٚاصیٕٞچٙاٖغیشِیثشاَاػتٚتاػّؽٚٝارثاسٔؼتثذا٘ٝ
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پاػخ:ا فالاًسٚیىشدٚخػٔـیتٛسطٚاصیاٍّ٘یغٚیشا٘ؼٝتؼیاسغیشِیثشاَ،غیشدٔٛوشا یه ٚحٕیّتیتتٛد،یؼٙتیٔـتاتٝ
أشٚصٜدسرٛٙبرٟاٖیایتٔیؿٛد.دٔٛوشا یهؿذٖ[دٔٛوشا یضاػیِٚ ٖٛیثشاَؿذٖ[ِیثشاِیضاػی ٖٛغشب٘ٝصشیاً

آٖچٝ
ؿاٖدستشاتشؼثمٝیحاوٓتتٝ


ٞاییاػتوٝتأمأٚت
ثاسصٜیؼٛال٘ی 
ٛدٜ
حاصُوٙؾتٛسطٚاصیتّى٘ٝتیزٝیدٚلشٖٔ 
حمٛقٔذ٘یٚػیاػیدػتیایتٙذ.تٝتیاٖدیٍش،تٛسطٚاصیغیشِیثشاِیوٝأشٚصٜدسرٙتٛبرٟتأٖتیتیٙتیٓدالِتتتتش
ا٘حشافاصاٍِٛیی اسیخی٘ذاسدتّى ٝاِیٕٞیٗلاػذٜٙٞٚزاساػت .
ػشٔایٝداسیٚالؼیداسایاکؿىاِیاصلذست٘،ظاْحىٕشا٘یٚسٚاتػؼثما یِٔتىیتشتشاتشیصٛسی[یُشٔاَ 

پیؾیشضد:ّْٚ

ٚحاوٕیّتلاٖ٘ٛاػت.حاَآٖوٝػشٔایٝداسیؿشقٔتىیاػتتتتشارثتاسٚاظتؽشاسِٔیتاٖیتشدی(ػّؼتّٔٝشا تةٞتای
ػّٙتتٙیاد٘،ظاْواػتی٘ٚظایشؽ).ػشٔایٝداسیؿشقػیٜٚتشتیشٖٚوـیذٖٔاصادِ ِٛیذِالتصادی،دسحیؽٝیػیاػی٘یض
ساپیؾٔیتَشکد .

ٔزاصاتٞااٞذافخٛد

تٔٝیا٘زیلشاسدادٞایِؿغّیِتشدٜٚاسا٘ٚٝاِػٕاَا٘ٛاع

پاػخ:ػشٔایٝداسیغشبٓٞدسػش اػشلشٖتیؼتٓ ،اراییوٛ ٝا٘ؼت،تشارثاسٚاظؽشاسِٔیاٖیتشدی ىیتٝصدٔ.تخیًاص
ٞایؿشوتی[چیضیؿثیٝخا٘ٞٝایػاصٔا٘یدسایشاٖوٝؿشوت/ػاصٔاٖ


احذاثؿٟشن
ؼشیكلشاسدادٞایؿغّیتشدٜٚاسا٘،ٝ

ٞا،یشٚؿٍاٜٞاٚتٙاٞایؿٟشن

رااػىأٖیدٞذٔٚاِه ٕاْخا٘ٝ

ٖاؽساپذسٚاسا٘ ٝ
دسآٖ
واسوٙا 
ٔشتٛؼ،ٝدسٔماْواسیشٔا ،
اػت ،تشدٌیتذٞی[ حٕیُالؼاغٚتذٞیٞایوٕشؿىٗ ٘ٚظایشؽ.پغایٗوأیًاؿتثاٜاػتتوتٝارثتاسٚاظتؽشاسِ
ػشٔایٝداسیؿشقسإٞچٖٛا٘حشاییاصیهلاػذٜٙٞٚزاستثیٙیٓ .

پیؾیشضػ:ّْٛػشٔایٝداسیٚالؼی ٕاْسٚاتػارتٕاػیسادٌشٌٖٔٛیػاصد:یش،ًٙٞایذئِٛٛطیٚػاداتارتٕاػی.أّادس
ایٝپشػتیرایػّٓ .
ٔی٘ـیٙذٚخش 
را٘یٔیوٙٙذ :ؼصةٔزٞثیرایػىٛالسیؼٓ 

ؿشقسػْٛػّٙتیػخت
پاػخ:اٌشایٗدػٛیپؼااػتؼٕاسیوٝػشٔایٝداسی ٕاْسٚاتػارتٕاػیسادٌشٌٖٔٛیوٙتذدسػتتتاؿتذ،پتغٔشدٔتاٖ
وـٛسٞایپیـشیتٝیػشٔایٝداسیتایذٍ٘اٞی ٓٞشاصتٝرأؼ،ٝیشٙٞ،ًٙٞزاسٞا،ػاداتٚتاٚسٞاداؿتٝتاؿٙذ.أّتا٘تتایذ
٘ظشػٙزیٞادستاسٜیػؽسخشایٝپشػتیدسغشبحىایتدیٍشیداسد70:دسصذاصآٔشیىاییأٖذػیا٘ذوتٝیشؿتتٍاٖسا
دسصذؿاٖخٛدساایشادیتٝؿذّتٔزٞثیٔٚتؼصةٔیدا٘ٙذٚ

ٔـٛستٔیٌیش٘ذ؛60

تیٗٞا
دسصذؿاٖاصؼاِغ 

ٔیتیٙٙذ50ٚ

ػشٔایٝداسی،چٝدسؿشقٚچٝدس

٘ظشیٝایتیؾ٘یؼت.تٙاتشایٗ
دسحذٚد٘یٕیاصآٔشیىاییأٖؼتمذ٘ذوٝیشٌـت[ ىأُ  
ٝػشٔایٝداسی«تٙیتاداً» غییتشٔتیدٞتذ،یؼٙتی

غشبٕ ،اْػاداتارتٕاػیسا غییشٕ٘یدٞذ.التصادیٍا٘ٝحٛصٜایاػتو
وـٛسٞایػشٔایٝداسیٕٔىٗاػتتاٚرٛداؿتشاندسٔذَالتصادیْیشًٚٙٞسٚاٖتغٔتفا ٚیداؿتٝتاؿٙذ.اِثتٝوتٝ
دٌشدیؼیٞایالتصادیٔٙزشت ٝغییشاتػیاػی تیشٍٙٞیٔیؿٛد،أّاایٗدػت غییتشاتاصوـتٛسیتتٝوـتٛسدیٍتش

ٔتفاٚتا٘ذ .

آ٘چٝدسادأٔٝیخٛا٘یذ ،شرٕٝیٌضیٙـیٔصاحثٝایاػتوٝدسؿٕاسٔ89ٜزّٝیػٛػیاِیؼتسیٛیٙٔٛتـشؿذ.دِیتُ
ایٌٗضیٙؾ ٕشوضٛ ٚرّٝتیـتشتشپشػؾٞایٔش ثػتأؽاِؼاتپؼااػتؼٕاسیتٛدٜاػت .

*** 
چرا سَسیبلیستّب ثبیذ هراقت هطبلعبت پسباستعوبری ثبشٌذ؟
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دس 20ا25ػاٌَزؿت٘،ٝظشیٝیپؼااػتؼٕاسیٕٞچٖٛرایٍضیٙیتشای٘ظشیٝیٔاسوؼیؼتیدسٔحیػٞایدا٘ـٍاٞیٚ
دسٔیاٖسٚؿٙفىشأٖؽشحتٛدٜاػتٔ.اسوؼیؼٓ،دسػش اػشلشٖتیؼتٓ٘،ظشیٝایتٛدوٝػٛػیاِیؼتتٞتاتتشای ٛظتیس
رٟاٖٚدسن٘حٜٛیػاصٔاٖیاتیػّیٝػشٔایٝداسیتٝآٖ ىیٔٝیوشد٘ذ.أّاتاػمٛغؿٛسٚیٚایَٛرٙتثؾٞتا،تؼتذاص
حاؿی٘ٝـیٙیٔاسوؼیؼٓدسحیاتسٚؿٙفىشیٚتٝد٘ثاَِا٘فصاَِچپِػٛػیاِیؼتاصرٙثؾواسٌشی،تشای٘خؼتیٗتتاسدس
چٝاوٖٛٙرایاؽسا

ؼثمٝیسٚؿٙفىشٞؼتیٓ .
آٖ
ػصشٔذسٖؿاٞذغیابسٚؿٙفىشأٖاسوؼیؼتدسرٙثؾواسٌشی٘ٚیض 
یواسوشدػشٔایٝداسی٘ٚمذتتیػتذاِتیٞتای


ٛظیس٘حٜٛ
ٌشیت٘ٝظشیٝیپؼااػتؼٕاسیاػت٘،ظشیٝایتادٞٚذفػٕذ:ٜ
تٞاتایذایٗ٘ظشیٝساتیاصٔایٙذ .
آٖ.ػٛػیاِیؼ 


کتبة تبزُی شوبً ،ظریِ ی پسباستعوبری ٍ شجح سرهبیًِ ،قذّبی تٌذی ًثبر ًظریِی پسباستتعوبری
هیکٌذ .چرا فکر هیکٌیذ ایي ًظریِ قبدر ًیست در قبهت ًظریِای رادیکبل ظبّر شَد؟
چٖ٘ٛظشیٝیپؼااػتؼٕاسیٔیوٛؿذ اتٛ٘ٝػیرایٍضیٗٔاسوؼیؼٓؿذٜ٘ٚمتؾآٖ،یؼٙتی ٛظتیسرٟتاٖٕ٘ٚایا٘تذٖ
ت٘ٝظشْدسٞشدٚرٙث٘ٝاواْخٛاٞذتٛد .
ساٜٞای غییشؽ،ساایفاوٙذ .

دسٔٛسد ٛظیسرٟاٌٖ،یشیٓو٘ٝظشیٝیپؼااػتؼٕاسیچیضٞایتؼیاسیٓٞدستتاسٜیػتشٔایٝداسیتتٔٝتاتٍٛیتذِٚ،تی
تشداؿتاؽتٌٝ٘ٛٝاػتوٝیا٘حٜٛیواسوشدػشٔایٝداسیسأًٌُٚٙثٟٔٓیوٙذیا صتٛیشیاػتؽٛسٜایاصآٖتتٝدػتت
داسیپیؾٔیٟ٘ٙذ .


ٔذایؼاٖتٛسطٚایػشٔایٝ
تشداؿتیؿثیٝتٝآٖچٝ

ٔیدٞذ.

ؿٕإ٘ی ٛا٘یذچیضیساوٝ

ٔیٌفت
ٕٞاٖؼٛسؤٝاسوغ 
ٔخات٘ٝظشیٝایا٘تمادی...خُة...اَّٚاص ...ٕٝٞ


اؽتٝ
دسٔٛسد٘ 
مؾ
ٛا٘ٙذوٕىیٓٞدسصٔیٝٙی٘مذ


ٚالغٕ٘ی

داسیسا٘فٕٟٙذ،تٝ

یواسوشدػشٔایٝ

ٞا٘حٜٛ

ایذ٘مذوٙیذ.اٌشپؼااػتؼٕاسی

٘فٕٟیذٜ
ایٗ٘ظاْتٔٝاتىٙٙذ .
٘ظشیٝایظذػتشٔایٝداسی،تّىتٝظذأپشیاِیؼتتیٚظذاػتتؼٕاسیٔؼشیتی
٘ظشیٝیپؼااػتؼٕاسیخٛدسا٘ٝصشیاًتٝػٛٙاٖ 
وٝدسوتاباْ٘ـاٖدادٜاْ،ایٗ٘ظشیٝآٖچیضیسااحیاوشدٜؤٝا حتتػٙتٛاٖؿتشقؿٙاػتی

ٔیوٙذ.دسحمیمت،چٙاٖ
ت٘ٝظشْ٘ظشیتٝیپؼااػتتؼٕاسی٘تٝ
ٔیتیٙٙذ .
ٔیؿٙاػیٓتتایذٜٞاییوٝتیٗؿشقٚغشب فاٚتٞاییػٕیك ٚغییش٘اپزیش 
ٞاییتغٔحایظٝواسا٘ٝداسد .


تّىٝدالِت
ٟٙا٘اواْاػت،


ًظریِپردازاى پسباستعوبری ثبرّب «جْبىرٍَایی» هبرکسیسن را ًقذ کردُاًذ .هٌظَرشبى چیست؟
ػٛػیاِیؼتٞإٛٞاسٜتشایٗتاٚستٛدٜا٘ذوٝػشٔایٝداسیتتدسٞش٘مؽٝای[اصرٟاٖؤٝؼّػؿٛد تتٔشدْسا ؼّیٓآٖ
چیضیٔیوٙذؤٝاسوغ«رثشوؼاِتتاس»سٚاتػالتصادی٘أیذ.ػشٔایٝداسیایشادساٚاداستت[ٝپیتشٚیاص سٚاتتػػٕیمتاً
تٟشٜوـا٘ٔٝیوٙذ؛ٚایٗواسسایاسؽاصیشًٔٚٙٞمتعیاتِٔحیػِص٘ذٌیایشادا٘زأْتیدٞتذ.ػتشٔایٝداسیدسٕٞتٝرتا
تٝد٘ثاَػٛداػت .

پغٕٞاٖؼٛسوٝػشٔایٝداسیدسٌٛؿٚٝوٙاسرٟاٌٖؼتشؽٔییاتذ،ایٗٚیظٌتیٞتاساٞتٓدسٞتشیشٙٞتًٚرأؼتٝای
داسیواسیتٝایٗ٘ذاسدوٝرٛأغٔزوٛسٙٞذٞٚؼتٙذٔ،ؼّٕاٖا٘ذیأؼیحی.ایٗ٘ظتاْتتشای حمتك

ٔیٌؼتشا٘ذ.ػشٔایٝ
تتٔیوٙذٚوُرٟاٖ
سأؽیغٔزٕٛػٝایاص٘یشٞٚایػاختاسیٚالتصادیتت٘یشٞٚاییػٕذ أًـات ٝ

فاؽوُرٟاٖ
اٞذا 
ػّیٝایٗ٘یشٞٚاتشٔیاٍ٘یضد .

تٔٝثاسصٜایٔـتشن

سا٘یض
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ذوٚٝلتیػشٔایٝداسیدسوّىتٝیا٘تایشٚتی

ٔصشا٘ٔٝیٌٛیٙ

پؼااػتؼٕاسیٞا

٘ظشیٝیپؼااػتؼٕاسیغاِثاًایٗسالثَ٘ٛذاسد.
سادسدیتشٚیتیأٙچؼتشٔییٕٟیٓ٘.یاصتتٝ

یٕٟیذوٝػشٔایٝداسی

ٔؼّػٔیؿٛدٕ٘،ی ٛاٖآٖساتإٞاٖسٚؽٚاػّٛتی
٘ظشیٝایوأیًٔتفاٚتداسیٓ،چیضیغیشاص٘ظشیٝیٔاسوغ.تؼیاسخٛب،تشیشضوٝلث.َٛحتأَحتتٛایایتٗ٘ظشیتٝ

چیؼت؟ 


هحتَایاش چیست؟ ًظریِ پردازاى پسباستعوبری چِچیس را ثِعٌَاى جتبیزسیي نًظریتِی هتبرک]
پیشٌْبد هیکٌٌذ؟ 
٘ظشیٞٝتایٔٛرتٛد
تشایایٗو٘ٝـاٖدٙٞذ 

ٔٗ٘ذیذٜاْآٖٞاچٙیٗ٘ظشیٝایسٚوٙٙذ.ایٗاػتذالَتٛ٘ٝػیػّثیاػتتت
ٔحتادتاصا٘ذیـیا٘ذ.أّاػختتتٛاٖ٘ظشیٝایسارایٍضیٗ[٘ظشیٝیٔاسوغ تشای ٛظیس٘حتٜٛیوتاسوشدِػتشٔایٝداسی
وشد .


ٍلی تفبٍتّبی فرٌّزی در ًَاحی هختلف جْبى ثٍِضَح پیذاست .چِ تَضیحی ثرای ایي تفتبٍتّتب
ّست؟
تؼیاسیاصوٙؾٞایایشادٔتأحشاصػاداتٙٞ،زاسٞا،ػّٙتٞاٛ ٚلؼاتدیٍتشاٖ

تٝایٗٚالؼیتآؿىاسٔؼتشفایٓ:

خةٔآٞ
اػت.تشایٗتیفضاییذوٝرأؼ ٝپزیشیٌٚشایؾیشٍٙٞی٘مؾپشسٍ٘یدس صٕیٕاتٚسیتاسایشادداس٘ذ.اتتذأًزادِتٝایدس
ٞإ٘یتی .ٓٙ


٘ظشیتاآٖ

ؿخصٝاختیف
٘ظشیٝپشداصاٖپؼااػتؼٕاسیاػت،تٝ
ایٗتاب٘ذاسْٚ.اٌشایٗ ٕاْدػٛی 
أّادػٛیآٖٞایشا شٔیسٚدٔ.ذػی٘یؼتذوٝایشادٔتأحشاصیشًٙٞؿاٖٞؼتتٙذ،تّىتٝآ٘تاٖسا ٕأتاًػتاختٚٝپشداختتٝی
یشًٙٞؿأٖیدا٘ٙذ.یؼٙییشایٙذرأؼٝپزیشیٚیشًٙٞپزیشیؿاٖچٙاٖلّٛیٚپش٘فٛراػتوٝحتتیٔتی ٛا٘تذیٟتٓٚ
دسنؿاٖاص٘یاصٞاٙٔٚایغتٙیادیٗتت٘ظیشإٞیّتػیٔت ٙا٘یتتسا غییشدٞذ.پزیشؽایتٗاػتتذالَتؼتیاسخؽش٘تان
سً٘ٔیتاصدٙٔ،زّٕٞٝشٌ ٝ٘ٛصٛسٚتشداؿتیاصحمٛقتـش .

اػت.اٌشآٖساتپزیشیٓچیضٞاییشاٚا٘ی


چِطَر از تفسیرّبی هجتٌی ثر فرٌّگ ثِ ًبهوکٌی حقَق ثشر هیرسیذ؟ 
اٌش٘یاصٞایی[تٙیادیٗ دسواس٘ثاؿذ ،خصیصحمٛق[تٙیادیٗ تیٔؼٙاػت.ایٗدسػتوٝیشً٘ٙٞمؾتؼیاسپشسٍ٘یداسد،
اٌش٘ؼثیٍ٘شیِیشٍٙٞیِٔؽاِؼاتِ

لذسپشسً٘ؤٝی ٛا٘ذایشادسأزابتٝا٘ىاسإٞیّتػیٔتیٚتٟشٚصیؿاٖوٙذ؟

أّاآٖ
پؼااػتؼٕاسیتشحكتاؿذ،دیٍشٔخاِفتٔاتااػتخٕاسدٞما٘اٖدستِٛیٛی،اػتخٕاسواسٌشاٖدس٘یزشیٝیاواسؼالتتیشػتای
چٝوؼیایٗحكساداسدوٝتٍٛیتذ
واِؼىٝسا٘اِٖوّىتٛٔٝظٛػیت٘ذاسد.یشًٙٞؿاٖتشآٖیؼاِیّتٞااسدٔیٟ٘ذ.تٙاتشایٗ ،
٘اساظیا٘ذ؟ 

اصٚظغؿاٖ

؟تشچٝاػاعٔیٌٛییٓوٝایٗایشادٕٛٞاسٜ

ؿشایػصیؼتآ٘اٖتذاػت


ٍ ایي تفبٍت آشکبری ثب ًظریِی سَسیبلیستی دارد؟
شٞٚأیوٙتذٔ،ؼتمذ٘تذ

ػٛػیاِیؼتٞأعافتشایٗؤٝیٌٛیٙذػشٔایٝداسیوُرٟاٖسا ؼّیٓٔزٕٛػٝایٔـتشناص٘ی
وٝواسٌشاٖٕٝٞی٘ماغد٘یأٙایغٔـتشویدسٔثاسصٜػّیٝػشٔایٝداسیداس٘ذتتیاسؽاصایٗوٙٞٝذٔ،ٚؼتّٕأٖ،ؼتیحی،
دِیُٔثاسصٜؿتاٖػّیتٝ

ؿٕایُؿاٖٙٔ،ایغٔـتشنخاصیداس٘ذ.تٕٞٝیٗ

اصؿىُٚ

یآٖٞا،یاسؽ
ػیاٜیاػفیذٞؼتٙذ ٕٝٞ.

ایتیٗإِّّیٚرٟا٘یاػت .


اسیٔثاسصٜ
ػشٔایٝد
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غیشغشتیٕٞاٖدغذغٞٝایٕٞتایتاٖ

٘ظشیٝیپؼااػتؼٕاسیایٗسٚیىشدسالثَ٘ٛذاسد.تشٔثٙایایٗ٘ظشیٝواسٌشاٖرٛأغ
غشتیؿاٖسا٘ذاسد؛آ٘اٖحتیتٝچٙیٗٔٙایؼییىشٕ٘ٓٞیوٙٙذ.آٌاٞیواسٌشاٖرٛأغغیشغشتیتٝؤُتفاٚتاصٕٞتایاٖ
تٝیادِاػتذالَِوـٛسٞایاػتؼٕاسٌشٚأپشیاِیؼتیٔیا٘ذاصدوٙٔٝىشحمٛق
غشتیؿاٖاػت.ایٍٗ٘شؽپؼااػتؼٕاسیٔاسا 
ٞاٚآیشیماییٞاتٛد٘ذ .


آػیایی


پ] توبیس هْوّی ثیي ًزبُِ هبرکسیستی ٍ پسباستعوبری در تئَریسُکتردى «تفتبٍت» ٍجتَد دارد .چتِ
خطری در ایيجب ًْفتِ است؟
ایاػتؤٝیٌٛیذٚلتیواسٌشیایمیشیدسوّىت ٝحتػتٓاػت،تایذاصحمتیٔـتاتٝتتاؿتٟش٘ٚذ
خؽشٔتٛرّٝا٘ذیـ ٝ
ٔٙچؼتشیادیتشٚیتتشای ظّٓخٛاٞیٚاػتشاضتشخٛسداستاؿذٚ.لتیص٘یدس٘یزشیٝلشتا٘یتیػذاِتیرٙؼیتیٔتیؿتٛد،
تٟ٘ٝادیحٕایتیٚیاسیٌشدػتشػیداؿتٝتاؿذ .

غآ٘زّغ
تایذٕٞچٖٛص٘یدسُِ 
ؤٝشدْیشًٞٙٞایپؼااػتؼٕاسیػضاٚاسحمٛلیٔـاتٝتا

:اٌشیىشٔیوٙیذ

ایٗاػتذالَساتٝچٙیٗچیضی مّیُٔیدٙٞذ
ٔشدْوـٛسٞایحشٕٙ ٚذ٘ذ،تایذتٝایٗٓٞتاٚسداؿتٝتاؿیذوٝدػتٝیإَّٞٚاٖ٘یاصٞاٙٔٚایغدّٔٚیٞتاساداس٘تذ .أویتذ
پؼااػتؼٕاسیٞاتشایٗاػتوٝؿشلیٞاٚغشتیٞادسد٘یاٞایییهػشٔتفاٚتص٘ذٌیٔیوٙٙذ.چٙیٗ٘ظشیٝای٘ٔٝی ٛا٘ذ
إِّّیتاؿذٝ٘،ا٘تش٘اػی٘ٛاِیؼٓؼثمٝیواسٌش .


ٞایتیٗ

حأیرٙثؾ


هعتقذیذ کِ تفبٍتی ثیي شرق ٍ غرة ٍجَد ًذارد؟
ایٗوٝػّٙتٔاسوؼیؼتیدػتوٓاص1905تٝتؼذتٝچیضیغیشاص ٛظیسایٗ فاٚتٞا
خیش! فاٚتٞایشاٚاٖاػتٚ،راِة 
٘پشداختٝاػت .


دعَی ًظریِ پردازاى پسباستعوبری تت کِ از جْبتی تجذیل ثِ عقل سلین ّن شذُ تتت هبرکسیستن را
ارٍپبهَذار ن Eurocentricهیخَاًذ .ثذیي هعٌب کِ تورکس هبرکسیسن ثر فرٌّگ ارٍپتبیی یتب تتبری
هٌْبی جْبى غیرغرثی است ،یب ثِعجبرتی هبرکسیسن هیکَشذ تب ًظریِّبی «ارٍپتبیی» را ضتویوِی
جْبى غیرغرثی کٌذ.
ٍ٘شؽٞاییاػتو٘ٝظشیٝیپؼااػتؼٕاسیسااص٘ظشیٞٝایسادیىأَتٕایضٔتیوٙتذ.دسػش اػتشلتشٖ

ایٗیىیاصٕٞاٖ
ٔاسوؼیؼٓساتٝػٛٙاٖچتاسچٛتیتتشای

ایشادچپٌشا ٚشلّیخٛاٜ

تیؼتٓ،دساوخش٘ٛاحیایوٝاوٖٛٙرٛٙبرٟأٖی٘أیٓ،
ٚسصیؿاٖتشٌضیذ٘ذ.تشخیٔاسوؼیؼٓساسدوشد٘ذ،تؼیاسیٓٞآٖساپزیشیتٙذ،أّادػتٝیاَّٚدِیُؿاٖ«غشتی»یتا
وٙؾ 
یٗ٘ظشیٝسااؿتثأٜیاٍ٘اؿتٙذ .

«اسٚپأَذاسی»ٔاسوؼیؼٓ٘ثٛد.خیّیػادٜصشیاًا
اػتوٝتٔٝاسوؼیؼٓحّٕٔٝیوٙذٚتاایٕٟٙاٖدا٘ؼتٗآٖتا

ػشٔایٝداسی

٘ظشیٝیپؼااػتؼٕاسیاِّٚیٗ٘ظشیٝتادػٛیظذ

ایذئِٛٛطیاػتؼٕاسیٔ،اسوؼیؼٓسإٞپایٝیایذئِٛٛطیاػتؼٕاسیاسٚپأَذاسٔیخٛا٘ذ.ایٗادػاییغشیةٚصتذاِثتٝاؿتتثاٜ
اػت .
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ایي ثحث ثرای هبرکسیستّبی جَاًی کِ ایي رٍزّب زیر رگجبر اتْبم ارٍپبهَذاری ثِسر هیثرًذ ،ثسیبر
هّْن است .ثیشتر تَضیح هیدّیذ؟
اٌشت ٝاسیخٔاسوؼیؼٓدسلشٖتیؼتٓتٍٙشیٓ،ػٕیً اسیخیٔیتیٙتیّٕٓٔتٛاصا٘ذیـتیذٖتتیٟٔاتتاتتٚٝالؼیتاترٟتاٖ
غیشغشتیٍٔ.شٔی ٛا٘ؼتغیشاصایٗٓٞتاؿذ؟ زشتٝیػٛػیاِیؼٓدسلشٖتیؼتٓتاا٘میب1905سٚػیٝآغاصؿذٜتٛدٚ
رٙثؾٞایا٘میتیدسآٖٞادسٌشیت٘یضرضءتخؾٞای ٛػتؼٝیایتتٝیػتشٔایٝداسی٘ثٛد٘تذ.

وـٛسٞاییو٘ٝیشٙٔٚذ شیٗ
؛ٙٞذدسدٝٞی1930؛

؛چیٗدسدٝٞی1930

سٚػیٝدس1905؛إِٓاٖ(وـٛسیصٙؼتیؿذٜأّاٛٙٞصغاِثاًدٞما٘ی)دس1918
آٔشیىایال یٗدسدٞٝٞای1950ٚ1940؛ٚیتٙاْ؛ٚؼیفوأّیاصوـٛسٞایسٞیذٜاصاػتتؼٕاس.رٙتثؾٞتادسراٞتایی
ی٘یشٙٔٚذظذػشٔایٝداسیٚرٛدداؿت،دسرٟا٘یغیشغشتیٚوٕتش ٛػؼٝیایت .ٝ


ػشتشآٚسدوٝسا٘ٝ
پغسٞثشاٖایٗرٙثؾٞاٚسٚؿٙفىشأٖتّحذؿاٖیٕٟیاصٚالؼیاتداؿتٙذوِٝضٔٚأًٙؽثتكتتااسوتأٖشوتضی٘ظشیتٝی
ٔاسوؼیؼتی٘ثٛد.حمیمتایٗاػتؤٝاسوغ٘ظشیٝاؽساػٕذ اًتا ٕشوضتشوـٛسٞای ٛػؼٝیایتتٝپشٚسا٘تذ.تٙتاتشایٗدس
ػش اػشلشٖتیؼتٓ،تاظٟٛسرٙثؾٞایا٘میتیدسوـٛسٞایوٕتش ٛػؼٝیایتتٔ،ٝاسوؼیؼتتٞتاتت٘ٝاچتاساصٕٞتاٖآغتاص
وٛؿیذ٘ذ اتااصیح٘ظشیٝیٔاسوغٚالؼیاترذأا٘ذٜاصٔحاػثاتایٗ٘ظشیٝساتفٕٟٙذ .
دسٚالغٔاسوؼیؼٓ ٟٙا٘ظشیٝدسػّٙتچپاػتؤٝزذا٘ٚٝتیٚلفٝدسٌیشیٟٓرٟاٖغیشغشتیتٛدٜاػتت.ایتٗاصتیً
پزیشیتٙی٘یؼتوٝتٍٛییٓٔاسوؼیؼٓ٘ظشیٝایاػتتی ٛرّٝتٝرٟاٖغیشغشتییأایُت ٝحٕیُِٔىا٘یىی٘ٚؼُت٘ٝؼتُِ
ٔمٛالتغشتیتٝغیشغشتیاٖیاوٛس٘ؼثتتٚٝالؼیاترٟاٖغیشغشتی .


ایي ًزبُ ثِ هبرکسیسن خیلی هتفبٍت از ثرداشتی است کِ دائوبً هیشٌَین .هیتَاًیذ ًوًَِّبی از ایي
«درگیری هجذاًِ ٍ ثیٍقفِ ثب جْبى غیرغرثی» را رکر کٌیذ؟
یایٗوٚٝلتیػشٔایٝداسیتتا تأخیشٚاسدوـتٛسی

٘ظشیٝی ٛػؼٝی٘أٛصٖٔٚٚشوّةِ ش ٚؼىیدستاسٜیچیؼت؟دستاسٜ
یچیؼت؟االٖٔی ٛاٖتاایتٗ٘ظشیتٝ

٘ظشیٝیدٔٛوشاػیرذیذٔائٛدست 
اسٜ
پیؾٔیآیذ .

وٕتش ٛػؼٝیایتٝؿٛد،چٚٝظؼی
تٛدوٝتایذدسرأؼٝایدٞما٘یا٘زاْؿٛد .

ٔٛایكیأخاِفتٛدِٚ،ی ٕشوض٘ظشیٝیٔائٛتشواسٞایی
یػشٔایٝداسیِٔتتأخشتتدسحتاَ ٛػتؼٝدساِّٚتیٗ

٘خؼتیٗٔـاسوتِٙیٗدس٘ظشیٝیٔاسوؼیؼتیوذاْاػت؟ؼشح 
٘ظشیٝ

وـاٚسصیچٝتٛد؟٘ظشیٝاؽدستابؼثمتات

وٕهتضسيِٙیٗتٝرأؼٝؿٙاػی

وتاباؽٛ ،ػؼٝیػشٔایٝداسیدسسٚػی.ٝ
ٔٛرٛددسػشٔایٝداسیوـتاٚسصیوتٝتؼتذٞأتائٛتؼتػاؽداد.آٔیّىتاسوتاتشاَچتٝػتٕٟیدس٘ظشیتٝیا٘متیبداسد؟
ٛاٌٖفت؟یا٘ظشیٝیٚاِتش


چٔٝی
ٛػؼ٘ٝیایت.ٝدسٔٛسدچٍٛاس
ٔحیػٞاٛ٘ٚاحی 
پشداصیاؽاصپشِٚتاسیایا٘میتیدس 


ٔفْٟٛ
؟ٕٝٞیایتٗٞتا
ٞایػیاٜپٛػت 


طاوٛتٗ
اصٌٓٞؼیختٝدسآیشیمایٔؼتؼٕشا ی،یا حّیُػیشیُریٕضاص
سٚد٘یدستاسٜیواسِ 
یؽٞاییتٛدٜا٘ذتشایػیٙیّتتخـیٚاصیح٘ظشیٞٝایٔاسوؼیؼتیدسرٛٙبرٟاٖ.لذسیػزیتةاػتتوتٝاوٙتٖٛ
ٔیؿ٘ٛذ.ایٍٗ٘اٜاصاػتاعاؿتتثاٜاػتت.ایٙتاٖ
ػٛٙاٖ٘ظشیٝپشداصا٘یپؼااػتؼٕاسٌشأؼشیی 

وؼا٘یچٖٛسٚد٘یٚریٕض 
تٝ
ا٘ذیـٝیخٛدسأتؼّكتٝػّٙتٔاسوؼیؼتیٔیدا٘ؼتٙذ .

ااٚاخشدٝٞی1980اٌشیمػیهوتاسٞتٓا٘زتاْدادٜ

ٔاسوؼیؼتٞااص1905

ٔی ٛاٖتِٝیؼتتاالاػأیصیادیایضٚد.
تاؿٙذ،آٖ ٕشوضتشرٟاٖغیشغشتیاػت .


پ] یعٌی هبرکسیستّب ًجبیذ از ایي ثبثت خجل ثبشٌذ؟
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لعیٝوأیًتشػىغاػت.اٌشآ٘چٗٔٝدستاالٌفتٓساتپزیشیٓ،پغٚالؼیتایٗاػتوٝتشختیاصّٟٔتٓ تشیٗتیتٙؾٞتا
ا٘ذ.دسدٝٞی


ٞایّٟٔٓاصٔاسوؼیؼٓتیشٖٚآٔذٜ

ٞایٔاسوؼیؼتییا٘ظشیٝ

یٔذس٘یضاػیٖٛرٛٙبرٟاٖاصدَ٘ظشیٝ

دستاسٜ
1960ٚ1950حتی٘ظشیٞٝایِ٘ٛظٟٛسِرشیاٖاصّی،وٝػؼیدس ٛظیسس٘ٚذٞای ٛػؼٔٚٝذس٘یضاػیٖٛػیاػیداؿتتٙذ،
ایٗواسساتشپایٝی ضٞایٔاسوغا٘زأْیداد٘ذِٛٚایٗؤٝفؼشاٖؿتاٖٞتٓختٛدسأاسوؼیؼتتٕ٘تیدا٘ؼتتٙذٔ.تخیً
٘ظشیٝیاِىؼا٘ذسٌشؿٙىشٖٚ؛واسآِثشتییـّٛدستاسٜیآٔشیىایال یٗ؛ٚآحتاسآِثتشتٞشؿتٕٕٗٞ.تٝیایٙتأٖتتأحشاص
ٓصذقٔیوٙذ .

یدٝٞیٞ1980

یٔاسوؼیؼتیتٛدٜا٘ذ.ایٗٚالؼیت 
دستاسٜ


٘ظشیٝ
،تحجایٗاػتوٕٝٞٝیسٚؿٙفىشاٖ٘أثشدٜیؼاِیّتتیىتشیؿتاٖساٚلتفایتٗ

دسػتٚغّؽیِایٗدػت٘ظشیٞٝاتٝوٙاس
پشػؾوشد٘ذو«ٝچٝؼٛسٔی ٛاٖ زشتیاتٔتفاٚتٚٚاٌشایؿشقٚغشبسا ٛظیسداد؟»ایتٗا ٟتاْوتٝپایثٙتذیتتٝ
رٛأغوٛسٔیوٙذ،وزبٔحطاػت .

ٞایرٟاٖسٚایا٘ٔٝاسا٘ؼثتت ٝفاٚتِارتٕاػیِدیٍش


٘ظشیٝ
یؼتٞاتایتذٚسقساتشٌشدا٘ٙتذٚ.لتتیدسٔثاحختٝایػیاػتییتادس
ٟ٘ٙ ٝاچیضیتشایؿشٔؼاسیٚرٛد٘ذاسد،تّىٔٝاسوؼ 
ػٕیٙاسییارٕؼیٞؼتٙذٚوغیاوؼا٘یٔیوٛؿٙذچٙیٗا ٟأا یتض٘ٙذ،یمػ٘ظشایـاٖسادستتاسٜیایتٕٗٞتٝوٕته
٘ظشیوٝاصدَػّٙتٔاسوؼیؼتیتیشٖٚآٔذٜرٛیاؿ٘ٛذ .


ًظریِی پسباستعوبری از کجب آهذُ است؟
ػٛأَتٝراییاػت.آٖچٝػاتماًایشادتٝیاسیاؽٔاسوؼیؼٓساسدٔیوشد٘ذ،دوتشیٗٞتایِیثشاِیؼتٓٔٚحایظتٝوتاسییتا
تاصٌـتیتٝایٗدٚتٛد.چٝؿذوٝػذّٜایتٝچیضیچٖ٘ٛظشیٝیپؼااػتؼٕاسیسٚیآٚسد٘ذ؟ت٘ٝظشْایٗا٘تخابدٚدِیُ
داؿت.اِّٚیخؼتٍیٚػمة٘ـیٙیچپٞااصدٝٞی1960تٛد،وٝتاػجؿذتتاٚرتٛدِسٞتاوشدٖٔٛظتغظذػتشٔایٝداسی
ٞادساٚاخشدٝٞیٚ1980اٚایُ


ٔٛٙاَادأٝیایت.چپ
ٛٙٞٚصٔٓٞیدا٘ٙذٚ.ظغتٕٞٝیٗ

ٕٞچٙاٖخٛدساسادیىاَتذا٘ٙذ.
طػتسادیىأَیٌشیتٙذِٚ،ی ٕایّیتٝصحثتسارغتٝػشٔایٝداسی٘ذاؿتٙذ.تٙاتشایٗسٚتٔٝثاحج

دٝٞیٕٞ1990چٙاٖ

ٔـتاقآٖچٔٝؽاِؼاتػتٓ٘أیذٜؿذ .

دیٍشیآٚسد٘ذ.ظذ٘ظادپشػتٚظذػىؼیؼتؿذ٘ذ.
دِیُد ّْٚغییشاتیشاٚاٖدسدا٘ـٍاٜٞاتٛد.دا٘ـٍاٜٞاتؼیاس٘تا ٍٕٗٞتشؿتذ٘ذ،تؼتیاسٔتٙتّٛع تشاصلثتٌُ.تشٜٞٚتاییاص
دا٘ـزٛیاٖخٛاػتاسآٖؿذ٘ذوٝاصیشصتٚأىا٘یتشاتشتاػایشیٗتشخٛسداستاؿتٙذ.تؼتیاسیاصآ٘تاٖتتٝدِیتُسیتاسٞتای
٘ظادپشػتا٘ٚٝػىؼیؼتیدسدا٘ـٍاٜتٔٝـىُتشٔیخٛسد٘ذ.پغػأُػشظٝایتٚٝرٛدآٔذوتٝدا٘ـتزٛیاٖساتتٝػتٛی
ٔیخٛاػت
ٔؽاِؼاتػتٓتتاِثتٝتذٖٞٚشٌٛ ٝ٘ٛرّٟیتٝػشٔایٝداسیتتػٛقدادٚ،ػأُ ماظاییوٝاصایٗدا٘ـزٛیاٖ 
اتفٕٟٙذچشاتاػایشیٗرٛس٘ثٛدٜٚاصؿا٘غٚیشصتیتشاتشتشخٛسداس٘یؼتٙذ .
آٖچٝاصایٗٔؼادِٝیوّّیرأیایتذٔؼأِٝیػشٔایٝداسیاػت،چٖٛایشاددا٘ـٍاٞییاختٛددس٘شدتتاِٖ شلّتی حتشّنِ

صؼٛدیداس٘ذٔ،خُاػا یذدا٘ـٍا،ٜیأـتاقِتاالسیتٗاصایٗ٘شدتاٖا٘ذٔ،خُاوخشدا٘ـزٛیاٖ.تٙتاتشایٗیعتاییتتٚٝرتٛد
داسیتٝچاِؾ٘ٚمذتىـٙذٚ.ایٕٗٞاٖچیتضیاػتت


ا٘ذ٘ظٓٔؼّػساتذٖٞٚشٌ٘ٝ٘ٛمذیتٝػشٔایٝ

وٝایشادٔایُ
ٔیآیذ
اسصا٘یٔیداسد .

و٘ٝظشیٝیپؼااػتؼٕاسیتٔٝا



شوب شرح ثسیبر هصیجتثبری از ًظریِی پسباستعوبری ارائِ کردیذ .آیب ًظریِپردازاى پسباستتعوبری
کبر هؤثری ّن اًجبم دادُاًذ؟
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تّ ،ٝؼذادیاحش زشتیٔفیذاسائٝؿذٜاػت؛آحاسیتشٔحٛسایٗاٍ٘اؿتِٕٞچٙاٖص٘ذٜوٝاػتؼٕاسٌشاییتؼیاسٔخشبتٛدٚ
٘،ظشیٝیپؼااػتؼٕاسیتؼیاسیمیش٘ٚتا ٛاٖرّتٜٛ

ٔیٍ٘شیٓ
ایذئِٛٛطیٔحٙتتاسیآیشیذ.أّات٘ٝظشْٚ،لتیتٝیشًٙٞچپ 
ٔیوٙذ .

ذسیغٔیوٙذیأمتاْ

دسایٗراوؼی٘یؼتوٝدسدا٘ـٍاٜ

سػاِتیهسٚؿٙفىشسادیىاَچیؼت؟ٔٙظٛسْاص«سٚؿٙفىش»
تٙذیایذٜٞااػت.اِثتٝاػا یذدا٘ـٍآٌٜٞتاٜ


ٓؤٝـغَٔٛفصُ
ٙٔٚصثیآوادٔیهداسد.سٚؿٙفىشساصشیاًوؼیٔیدا٘
چٙیٗا٘ذِٚ،یػٕٔٛاً٘.ٝایٗٔـغِٛیّتٚدغذغٝیٕٞیـٍیػاصٔاٖدٙٞذٌاٖ[ organizersتٛدٜاػتت.تتی شدیتذ.اٌتش
یػاصٔاٖدٙٞذٌاٖ٘یؼت .


وؼی٘تٛا٘ذچٙیٗوٙذدسصٔشٜ
حاوٓتشٔحیػٞایآوادٔیهپزیشیتٝ

ٔؽاِؼاتپؼااػتؼٕاسیچ ٝأحیشیاصیشًِٙٞسٚؿٙفىشیِ

تٝایٗٞا،تایذپشػیذ
تا ٛرّ ٝ
رٙثٞٝتاییشٙٞتًآوادٔیتهسارتزبختٛد
اػت؟ت٘ٝظشْ أحیشیتؼیاسٔٙفیٔ.ؽاِؼاتپؼااػتؼٕاسیتشخیاصٔعش شیٗ 
دَرٙثؾٞایارتٕاػی

اػت.رضایٕٗ٘ٓٞی ٛا٘ؼتتاؿذ،چٖٔٛؽاِؼاتپؼااػتؼٕاسیٔحصَٛآوادٔیاػتٚاص

ٕ٘ٛدٜ
ٞایارتٕاػیٚدسپی٘ٛذتاآٖٞاػتتِٚ،تیایتٗ


ٔاحصُرٙثؾ
تیشٖ٘ٚیأذٜاػت.پؼااػتؼٕاسیٞأؼتمذ٘ذوٝایٗ٘ظشیٝ
ٚالؼیت٘ذاسدٔ.ؽاِؼاتپؼااػتؼٕاسیتٚٝظٛحاصیعایآوادٔیػشتشآٚسدٜاػت.ایٗحٛصٜیٔؽاِؼا ییشٍٙٞتیسادس٘ٚتی
ایذٜٞتا
اسصؽٔیٟ٘ذٚاصٔؼشّییِدلیكٚسٚؿٗ 

ػادٜػاصی٘ٚاآصٔٛدٌی
وشدٜٚدسٔیاٖچپٞاسٚاددادٜاػتوٝتش٘ٛػی 

ٔیپشٞیضد .



**** 
شرٕٝایاػتاص :
*ٔتٗٔصاحث ٝ
http://isreview.org/issue/89/marxism-postcolonial-studies-and-tasks-radical-theory


٘ظشیٝیپؼااػتتؼٕاسیٚػتشٔایٝداسیٚالؼتأًٛرتٛددسٞـتتٕیٗیؼتتیٛاَیتیّٓ
**ٔمذٔٝیٔتشرٓػٕذ أًتىیتشػخٙشا٘یچیثشتاػٛٙاٖ 
ٞاٚؿٛسؽٞا»دسصاٌشباػت :


ػیاػت

یعاٞایسٞایی:خشدٜ
«



 https://www.youtube.com/watch?v=T6Heu5TRDB8
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