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 پیشگفتار مترجم

گفتما  ۀیای نتین د  حتز کی از  و کرد مجاو ت ۀظر ن شناسی انتقادی وسیع 
کا  نحات پرساتی و ...  ا یاای اجتمااعیه تبعاینه نا اداعماال سالط ه نااارااری ۀاساش 
. ایان کناد مطالعا  میت انتقاادی  صات  یای مسلط سیاسی و عمتمی   اتتسط نهاد

یااااای ی و سیاسااااش ختااااه متااااروعیشه تهد اااادنظر اااا  مفاااااییمی یم اااات  یااااراس
تاالش دا د  ا  تحلیال  ه نای چا چتب نظاری قارا  داده ازدا ندهتپیتنیران   ا د  زیر

کا   اا اهاره اارد  از تتلیاد یاراسگفتماا  و ارسااخش تهد اد د  فضااای  یاای  اپاردازد 
پرو ی و یم نین دشمن و سیاسی د  س   عد فضای ه زمانی و ا دئتلتژ کی عمتمی

کااانشیاااای مخاااالر  اااا مرکز اااش  ژ ااام سیاسااایه  ااا  مجمتعااا از یساااتا   یاااایای از 
کم    ازدا ندهتپیتنیران  متروعیش می ک  استمرا  و  قای نظاام سیاسای حاا ختند 

 مجاااو ت ۀکاا  ماادت زمااا  ز ااادی از تتلااد نظر اا .  ااا وجااتد ایااندنااکن ا تضاامین ماای
 عاد نظاری و تجراا   ا  آ  نسابش داده اماا  ازتاتا  یا و ایراداتای  ا مایگذ د و نقدنمی

گاای یاای  سایا  حاائز ایمیتاای یم ات  مسالب ااتد   اا  ارخات دا ی ایان نظر ا  از وی 
یاااای شاااناختیه ه و د اادگاهفضااای اشاااا ی ۀه نظر اااشناساای شاااناختینظر ااات ز اااا 

یه تهد د و ا تباطات عماتمیه  ختشناختی د  خصتص متروعیشاجتماعی و  وا 



گفتما  عمتمی ۲  ت   ز ا  یراس  تز یق تهد د د  

گفتماا  ا از د نر چاا چتبآ  کارده یاای متجاتد د  سانش  شناسای انتقاادی متماایز 
گفتماا چنتننی ارساخش ته راسش. تمرکز وی ه ا یاای د د و تتلید یاراس د  فضاای 

زا  ااا  عناااتا  تهد اااد یای سیاسااای و عماااتمیه نتاااا  داد  عنصااار تهد اااد و یساااتا 
یااای  د  حااال حرکااش و نزد کاای  اا  مرکز ااش فضااای  سیاساایه اهااره ااارد  از یسااتا 
کاا  حرکااش و نزد کاای تهد ااد  ا د  ساا   عااد -یااای   ااا مااتا د واژیچااا چتب دسااتت ی 

یاااای دیناااده و نها تاااًا اساااتفاده از تحلیااالنتاااا  مااای دئتلتژ کیفضااای ه زماااانی و ا ااا
کاارد  پتااش کاا  لاازوم اتخااا  سیاسااشپاارده ساااخششااناختی ااارای آشااکا   یااا و یااای  

کااااارده و متاااااروعیش مااااای  ختااااانده از تهمیااااادات  ازدا ندهتپیتااااانیران   ا تاااااداعی 
کسااتت الاازام شااتند. د ایاان نظر اا  قلمااداد ماای یااای تاارین وی گیارجساات  آو  و زیاار 
کاردا  ۀکننادمقیاد کاا  نهاادمجااو ت  وشان ماای یااای سیاسایه  نظر ااۀایاان  یااای کناد 

کانشای از سیاساشسیاسی و عمتمی  ا  مجمتعا  یاای  ازدا نادهت پیتانیران  یاا و 
کااا    ااا نااادیمتاااروعیش مااای  فاااش از خطااار و تهد اااد معرفااای و  عناااتا  مسااایر اااارو  د 
ی د   ختای ه    مسئل  ارساخش تهد اد و متاروعیشاند. این نناه وشناسانده شده

شناسی انتقادی تعقیب شاده اساش و ایان گفتما  ۀی د  حتزا کمتر چا چتب نظری
کنااا  ساایر چااا چتبننااه خااص ایمیااش قااال یاای نظااری تااتجهی  ا  ایاان نظر ا  د  

واحاد و  ۀب  اک نظر ایمنی د  قال ایه دید. ارخت دا ی از چنین امکانات نظریمی
گفتمااا  یاااای سیاساای و عمااتمی تضااامین منسااجم تفااتق ایاان نظر ااا   ا د  تحلیاال 

محققاااین  ااا  یاااای متناااتعه جا نااااه ویااا ه ایااان نظر ااا  د  ااااین چاااا چتبکناااد. مااای
کمااااک ماااایگفتمااااا  تماااارین و اعمااااال ساااالط  د   ۀکنااااد تااااا نحااااتشناساااای انتقااااادی 
کاا  سیاسااشگفتمااا  ط و اقتضااائات عصاار یااای پی یااده  اا  ساابب شاارا  یااای عصااری 
گااایی هکااردهخااتا  د      اا ا  کنناادد اااروز و ظهاات  پیاادا ماایجد اا  ختاای و د  مساایر آ
 تری اردا ند.یای متثراز چننال سلط  قدم خلقسازی  یا

د  تحلیااال  مجااااو ت ۀعینااای ارتااری و متفقیاااش نظر ااا ۀنمتنااا ز اااا  یاااراسکتاااب 
کتاااب متااتمل ااار پاان  مطالعاایااای سیاساای گفتمااا  ماات دی  ۀو عمااتمی اسااش. ایاان 

کانااال خااتا  نتااا  ماای   اا مجاااو ت ۀاسااش و د  قالااب نظر اا کاا  اماار سیاساای از  دیااد 



  ۹ \مقدمۀ مترجم   

کلیاش فضاای سیاساای و -یاای متضااد و متخاصام خاتدارسااخش قطبیاش د ناری اار 
کتاب حاضر از این  و آغاز یای عماتمی ما گفت تاگر  ایی اسش عمتمی سیطره دا د. 

گاایی اجتمااعی از شایته شتند سی انتقادی ارایتتری  یاای ناتین اعماال سالط  و آ
 کاارد تتانااد  ااا فاارایم خااتد ماای ۀنیااز  اا  نت اا ز ااا  یااراسکتاااب  ۀافاازا ش  ا ااد. ترجماا

دانتااناییا  و محققااین  هیااای انتقااادی نات ااارای قتاار فرییختا گااهو د ااد یا اند تا 
کاانشکاارد  جامعاا  از سیاسااش علااتم انسااانی د   اسااتای مطلااع یااای متنااتع  یااا و 

یای سیاسی و عمتمیه د  حد وسع ختده تا حدودی انجام وظیف  نهاد ۀکنندمنقاد
 کند.

کپ ارای ترجم د  مقامد  نها شه  کتاب  ۀمترجم از پیتنهاد پروفست  پیتتر  این 
یاای باشدانم از تماامی زحماات و محنها ش تقدیر و تتکر  ا دا م. یم نین الزم می

قباتل زحماش  ارایجناب آقای دکتر سید علی اصغر سلطانیه مدیر انتتا ت لتگتس 
کتاااب تتاکر و قاد دانی  اا عمال آو م. د  پا اا ه از ویراسااتا  محتارم آقااای   چااپ ایان 

کاااا  متقبااال شاااادند  کتاااااب و زحماااش ز ااااادی  نیااااز مهااادی وجاااادانی  ا اااش ویاااارا ش 
 کنم.گذا ی میسپاس

 ۸۹۳۱ا دیبهتشه 
 علی  صا تی





 

 فارسیۀ نویسنده بر ترجمۀ مقدم

ک ۲4۸7 1هکپ) ز ا  یراسکتاب  منتتار شاده  اننلیسای ا  ز اا   م.۲4۸7د  سال  ( 
 2مجاااو ت ۀنظر اا د  ااا ۀآثااا  پ ویتاای ماان ۀ مجمتعااتاارین نسااخ  از آخاارین و جد ااد
 پااارداختن  ااا  اااارای ه و د نااار آثاااا (۲4۸۹ه ۲4۸4  ۲44۱)کاااپه  مجااااو ت ۀاساااش. نظر ااا

ک  شیته گفتمانی یا ارساخشآ  واسطۀ   یای  طراحی و تدوین شد  و  نزد کییای 
تاای یو منازعااات امن و  ااا تتلیااد یااراس اناادکااا ی شااده دسااش هر سیاساایهدو ی د  سااپ

گزا شااامااای یماااراه کااا  چن یشاااتد. د   تنااا  جاااامع د  قالاااب ایااان نظر ااا  نتاااا  دادم 
 ه(آمر کااا ۀمتحاادا اااالت  یجمهاات      ئاایس هپا اا  )ااارای نمتناا کنتاانرا  سیاساای  لنااد

کساب متاروعیش اارای  منظت    عینی ایرونی  ا  تهد دیای نزد کی ادعای  یباری و 
 اا  ز اا  یاراسیاا کنناد. اار مبناای ایان  افتا ارخی تمهیدات پیتنیران  تحمیل مای

گفتما  عمتمی ختمتروعیش ۀگسترد ۀمجاو ت د  حتز ۀنظر  عمالا   پا  ا فراتر  هی 
کا   اا متضاتعات گاذا د.  اا تحلیال ماتندولش می گفتما  سیاسی ۀاز محدود یاای  

د گیار  ه  شاد فنااو یه ساالمش و مهااجرتیاقلیما اتضرو ی و مهمای از قبیال تغییار
 

1. P. Cap  
2. proximisation theory 



گفتما  عمتمی 8  ت   ز ا  یراس  تز یق تهد د د  

کاا  اتدنااده ایاان نظر اا  فاار  ماای ی د   ختااثیرات متااروعیشأاهتاارین تاامعمااتاًل کنااد 
گفتمااانی یااراس  اا مجااااو ت  ۀآ ااد. نظر اادسااش ماای  ساااحش عمااتمی  ااا ارساااخش 

کاا  چنتنا  تهد ادتتصایر مای شااده و انباشات   شاد د حالیاای د  حااال ظهات ه کناد 
کا  خاتد  ا م  نشاتصت ت منطقی تتسط سخننتی عماتمی تتاریب مای    اارای حاق د 

دانناد. اارخال  یای پیتنیران     نفع ماردم مایپینیری ارخی تمهیدات و سیاسش
کا  مجااو ته نتاا  مای ز اا  یاراس کتاب مجاو ته ۀنظر    ۲4۸۹سال  نسخۀ دیاد 
زم نیسااش یماااتا ه  ااا فر اااب تااداعی شاااتد.  خاااشه المتااروعیش یعنااتا   ایبااارد   اا 

گفتماا  عماتمی ممکان اساش د  خادمش ارخای  ارساخش تهد د و یاراس د  فضاای 
یاای نظیر ا جاد  سی  عمتمی ارای پاساخنتی   ا  تحرکاات و چاالش هایدا  مثبش

 .  اشد هاجتماعی
ک  تا ۀشدترجم  ۀنسخ کتاب اسشه غیراننلیسی  ۀاولین و تنها نسخ کنت فعلی 

یاااای از قبیااال اننیااازه ای تنیاادهیااای متناااتع و اغلاااب د یااامحاصاال دالیااال و اننیااازه
کادمیاااکه سیاسااای ه مجااااو ت ۀاوله نظر ااا ۀاجتمااااعی و شخصااای اساااش. د  ویلاااه آ

گفتما  انتقادی ۀعنتا  تقریری د  حتز     ا  تغییارات وجا  نسابش  یای   ه  ا تحلیل 
کاال  دولاش - عماتمی ۀیا و ا عااد حاتزاجتماعی د  تمامی ال  -سیاسی   اا از   وا اط 
اا جهااا دولااش تااا  تتجاا  و ااا  - یااای اجتماااعی محلاای و تعااامالت فااردیرد ساااختا خ 

کاا  قااتخنثاای نیسااش. ازایاان اجتماااعی و تتلیااد  ۀقهر اا ۀ وه پت ااای  تغییاارات سیاساای 
ترین حد قرا  دا د. یماین ای د   االسا ق نحت ا     هدیدختد جای می ا د   یراس

گفتماا  متاروعیش کا  اارای ا تقااا ختاامار د  خصاتص میازا    یی نیاز صاادق اساش 
کاا    یاای متجاتد  انتینه  اا تقت اش و حما اش از د ادگاه یای متی   خطیا و  د دگاه

گفتماا  )ضااد(مهاجرتا وپااا شاااید ااتده د ماا اارده شااده اسااش.  کاا   د  سااطتح  ا اام 
اارای خاروا از اتحاد ا   ار تانیاا یای تصمیم شکلی قتی ار   اجتماعی  حتیدولتی و 

گذاشات  اساش )أتا ا وپا (. یمزماا   اا چااپ ایان ۲4۸۳ 3هو مینلباتئر 2هکات  1هکاتلر ثیر 
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کامالً یای انزواتابه د دگاهک  قد ت و مجا ستا  یراسان  د  لهستا اینان  طلبان   ا 
گفتمااااا   ه دولااااش ترامااااپد  ا اااااالت متحااااده .(۲4۸۱)کااااپه گیرنااااد ماااای مسااااتمرًا از 
کنااد ماایاسااتفاده « حااال ظهاات  د  تهد ااد» ه و  تت  ااکیه تتلیااد یااراسترو  سااتضااد

کنتارل مهاجرت و سیاسش ۀگیرانارای قتانین سخش تتجیهی تا (۲4۸۸)دانمایزه  یای 
کنااده حااال  نااذ  م از پااروژهشااد د   مکز ااکا  یااای عجیباای نظیاار دیااتماارزی مهیااا 

امااا آن اا  ااارای ایاان نسااخ  از ایمیااش  اااالی   .(۲4۸۱دسااامبر  ۸۲)واشااننتن پسااشه 
متقااال « یسازد نر»یای  از گفتمانی نتین و نمتن  یای شکلارخت دا  اسش وجتد 

گفتمااا  ه مکاتبااۀ ۲4۸۱ صااا تیه ) اسااش ایاارا  و ا اااالت متحااده یااای یااای دولااشد  
گفت(۸شخصی  ینناامه مهام و مارتبط  ا   یای تجرا    ایا محدودها م(. تمامی این 

کاا  ارساااخش یااراس و تتااکیل ماای مجاااو ت ۀیااای  یم اات  نظر اااارای نظر اا  دیااد 
گستردگی حاتزه کنند. عالوه ارتهد د  ا ار سی می د   ساد کا   ا  نظار ماییاای  اینه 

کرد   اشد ۀنظر  یای   ختی وسیع آ   ا د  ز ا عمتمیش همجاو ت قاال عملیاتی 
-ا تباطات تهد د آلتد و اقناعیکند.  نااراینه عملکرد  مزغیر از اننلیسی تضمین می

گسترده ار عام   نیا    مردم د  سطتح محلی و جهاانی آشاکا  شاده اساش.  ۀصت ت 
گفتماا  انتقاادیه نساخپاروژه ی ازیم ت   سایا  فعلای  ۀشادترجما  ۀیاای تحلیال 

  .(۲4۸۸ 1ه)اریزدا د  نیزاخالقی -اجتماعی ید نر ایدافشه یدف عالوه ار
مطالعاات  د  افزو  ایارا متقع متا کش  وز  تصدیق   ز ا  یراسفا سی  ۀترجم

کاز امحققا د  اا ۀ اماری اسش. این اسی سیاسشنگفتما  انتقادی و ز ا  کا  د  مرا نی 
د نااااار کننااااد و یم ناااااین پ ویتاااانرا  ایرانااااای د  دانتاااانایی ایااااارا  فعالیااااش مااااای

 هاخیاار د  حاال حاضاار ۀکا  اسااتادی دسات حااالی . د کنادمااییاای دنیااا صادق دانتاناه
عناتا   ک د  دانتاناه نیتکاسال  ا نیاشده اسش )آثا  مجید خسروی تثبیشختا     

کا  د   یم    متاا کش خاصی ا ز(ه الزم اسش تتج   ۀ ک نمتن دانتاناییانی داشاش 
کازه فعالیاش مای هد  دانتاناه اصافها  و شایراز ویا ه   ا هداخل ایرا  کنناد. د  ایان مرا

گامهنی چت  علی  صا تیه  ضا عبدیه ناصر  شیدی و مرضی  ستزندامحقق یاای فر 
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گفتمااااا  انتقااااادی  ۀیااااای پی یاااادپد ااااده . آنااااا اناااادارداشاااات  مهماااای د  تحلیاااال 
متضاااتعات  سااایا  ضااارو ی و   ا  ا طااا     د و یت اااش  ا  یه ا ااادئتلتژی ختااامتاااروعیش
مساایحیا ه و د ناار -حاال منازعاا ه  وا ااط مساالمانا  المللاایهاااین ترو  ساام ۀپی یااد

کاارده کنیااد  ااا عباادی و  صااا تیه متضااتعات ار ساای     شاایدی و ۲4۸۱انااد )مقا ساا  
شاده متضتعات مطرح ایای این افراد ا تباط مستقیمی  (. پ ویش۲4۸4فره ستزنده

ک  شامل  ز ا  یراس د   شاتد. د  مای مجااو ت ۀشناختی نظر اگیری  وشکا   دا د 
(  اا مادنظر ۲و  ۸ه مکاتباات شخصای ۲4۸۱یاه  صا تی )ترین متا کشتتج   شما  قاال

گفتمانی همجاو ت ۀقرا  داد  عناصر اصلی نظر  و  وا ط متقااال  نظیر ترکیب فضای 
کناد. مفهاتمی  ا پیتانهاد مای اتاصاالح و اتتغییر تعدادیو د نریه  عناصر ختدی

کا   ازنماای وسایعی از داده ۀه  ا اساتفاده از پیکاروی ه    گفتماا  متخاصام یاا  یاای 
کتاات  ا اااالت متحااده  ۀه مکاتباا۲4۸۱گیاارده  صااا تی )ماای د  ااار ا یااا و ایاارا  د  یمااا  

کند رای مجاو ت متقاال ا ائ  مییای محکم ا ا استدالل ای ( پیتنهادی۲شخصی 
کا  ای  ا ار سای مایعناصار مرکازی و حاشای  مجااو ت یننا قر  هطت  جاامع  ک    کناد 

مطالعاات ایتاتری اساش  ۀشتند. این نظر شا ستسمش  کد نر نزد ک می   چنتن  
کااا  ترکیاااب ۸ یشخصااا ۀمکاتبااا ه۲4۸۱جالاااب  صاااا تی ) ۀیم ااات  د نااار پیتااانهاد  )

گفتال اا چنااد کاا   اا مااانی  ا مطاارح ماایای فضااای  متجااب آ  د جااات مختلاار  کنااد 
 ازتااب  د ناری  ا قبال از تغییارات مجااو تی-جاتا ی خاتدیی د  فرا ند یمسازد نر
کلاای شاد  از  افتا  نفاعمجااو ت مساتعد  ی ۀه نظر اد نها اشدیاد. مای یاای عاام و 

کااااا  د  حاااااتز  -( و د الکتیاااااک۲4۸۱ی )فا سااااایه شناساااااو  وا اااااش  تت  اااااک ۀاساااااش 
کتزی کا اردشناسی  دسش آمده اسش.    (1۲4۸۱ه)ال نا
ک  د  زیر ناای  یداستان هو سرانجام . وقتای اساشکتااب ایان شخصی وجتد دا د 

کارد تاا  اا تعادادی از یمکاا ا      ایارا  م.۲4۸۱ک  د  ماه ما س  آمادمه شاانس  اا ی 
ک   عادیا متارجم نساخ ازجمل دانتناه اصفها   اصالی شاده د ادا ی  ۀعلی  صا تی 

تتانساتم شخصی اهتر از علی  ا نمای هداشت   اشم. از د دگاه نت سنده ارای یمکا ی
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کاانم.  تخصااد علاای د  اننااا  گفتمااانی ۀپیاادا  د   اوساایع اسااش و پاا ویش و فضااای 
-وی  اا  اننلیساای و فا ساای ۀشاادیم نااین آثااا  منتتاار - مجاااو ت ۀخصااتص نظر اا

کنااد. دوسااش پااذیری  ا تضاامین ماایتعااادل سااالمی از دقااش علماایه صااحش و خااتانش
کانم  ش ا ایخاااطر تعهاده اناارژی و مانش حرفاا    ا اواز  تااادا م از ایان فرصاش اسااتفاده 

کنم. خااطر   اصاغر سالطانیه مادیر انتتاا ات لتگاتسه  ا   علایساید یم نین     تتکر 
ین یای نتر ساده و  وا  احساس د  ید این پروژه و تضمین فرا ندیألطر ا تا  د  ت

 کنم. می
کپتپی  تر 
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