
 218 -251، ص5931،زمستان   8رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 چکيذه
ٌكاٌَ ُای رُتؼُؼاؿی $ُؼاس و وصكث قغیغ از رُتؼ کَ ىٍسؼ ةَ ازحٍاب کؼدن از وی ىی قّد#، 

رُتؼؿحیؽی $ٌفؼت، گؼیؽ و ؿحیؽ ةا رُتؼ#، ایذارگؼ ُؼاؿی $ُؼاس و وصكث قغیغ از ایذارگؼان کَ ىٍسؼ ةَ 

ازحٍاب کؼدن از آٌان ىی قّد#، ایذارگؼؿحیؽی $ٌفؼت، گؼیؽ و ؿحیؽ ةا ایذارگؼان#، قِیغ ُؼاؿی $ُؼاس و 

یغ ؿحیؽی $ٌفؼت، گؼیؽ و وصكث قغیغ از قِیغان کَ ىٍسؼ ةَ ازحٍاب کؼدن از یاد آٌان ىی قّد#، قِ

ؿحیؽ ةا قِیغان#، زاٌتاز ُؼاؿی $ُؼاس و وصكث قغیغ از زاٌتازان کَ ىٍسؼ ةَ ازحٍاب کؼدن از آٌان ىی 

قّد#، رُتؼؿحیؽی $ٌفؼت، گؼیؽ و ؿحیؽ ةا زاٌتازان#، رئیؾ زيِّر ُؼاؿی $ُؼاس و وصكث قغیغ از 

ؾ زيِّر ؿحیؽی $ٌفؼت، گؼیؽ و ؿحیؽ ةا رئیؾ زيِّر کَ ىٍسؼ ةَ ازحٍاب کؼدن از وی ىی قّد#، رئی

رئیؾ زيِّر#، اٌحعاةات ُؼاؿی $ُؼاس و وصكث قغیغ از اٌحعاةات و رئیؾ زيِّر ىٍحعب کَ ىٍسؼ ةَ 

ازحٍاب کؼدن از وی ىی قّد#، اٌحعاةات ؿحیؽی $ٌفؼت، گؼیؽ و ؿحیؽ ةا اٌحعاةات و رئیؾ زيِّر ىٍحعب#، 

یا رُتؼ دیٍی ىـهياٌان و ىتهؾیً دیٍی کَ ىٍسؼ ةَ قیط ُؼاؿی $ُؼاس و وصكث قغیغ از قیط ُا 

ازحٍاب کؼدن از آٌان ىی قّد# و قیط ؿحیؽی $ٌفؼت، گؼیؽ و ؿحیؽ ةا قیط ُا یا رُتؼ دیٍی ىـهياٌان و 

ىتهؾیً دیٍی# در ىیان ىؼدم اؿحان ظؼاؿان روّی ةَ وـّر یاـث ىی قّد. ىحاؿفاٌَ ایً ُؼاؿِا، ٌفؼجِا و 

ی روی زٌغگی ىؼدم ایً اؿحان داقحَ اؿث. در ایً پژوُف ةَ ىػؼـی ایً ىّارد ؿحیؽُا ادؼات جاؿؿ ةار

 جؼس، ُؼاس و ٌفؼت ىی پؼدازیو.

 .رُتؼُؼاؿی، رُتؼؿحیؽی، ایذارگؼُؼاؿی، ایذارگؼؿحیؽی :واشگان کليذي
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 مقذمه         
اـؼاد جؼؿِا، ُؼاؿِا و وصكث ُای ظّیف را کٍحؼل ٌيایٍغ. ُؼ چٍغ کَ ةؼظی جؼؿِا و ُؼاؿِا ازحياغی اؿث،  الزم اؿث کَ ُيگی

در ازحياع قکم گؼـحَ و در ازحياع ٌیؽ جلّیث ىی قّد. جؼؿِا و ُؼاؿِای ازحياغی، انؽاىا جؼس و ُؼاؿِایی ٌیـحٍغ کَ ىٍكا ژٌحیکی 

ّن جتػیه، ةی غغانحی و یا ىّارد ىكاةَ کَ ـؼدی اغيال کؼده، ٌـتث ةَ آن ـؼد مّرت ىی داقحَ ةاقٍغ ةهکَ ةیكحؼ در ادؼ ىّاردی ُيچ

گیؼد. اـؼاد ظاص در زاىػَ ةا ةؼظّردُای ؽهي ظّیف ىی جّاٌٍغ جؼؿِا، ُؼاؿِا و ؿحیؽُای ازحياغی را ةَ وزّد آورٌغ. ةَ ٌظؼ ىی رؿغ 

ا، جؾییؼ قکم ةؼظّرد ةا دیگؼان، جّزَ ةیكحؼ ةَ دیگؼان و ظّاؿحَ ُای آٌان ىی جٍِا راه از ةیً ةؼدن و ىلاةهَ ةا ایً قکم ُؼاؿِا و ؿحیؽُ

 ةاقغ و ةلیَ قکم ةؼظّردُا در صلیلث ایً ُؼاؿِا و ؿحیؽُا را اـؽایف ىی دُغ ٌَ ایٍکَ آن را کاُف دُغ. در اداىَ ةَ ىّاردی چٍغ از ایً

 یاـث ىی قّد، ىی پؼدازیو ُؼاؿِا و ؿحیؽُا کَ در ىیان ىؼدم اؿحان ظؼاؿان روّی ةَ وـّر

 

 هراسها و وحشتها

 (Igetisophobia)رهبر هراسی 
ةَ ىػٍای جؼس و وصكث  phobia ةَ ىػٍای رُتؼ و واژه یٌّاٌی igetisosاز جؼکیب واژه یٌّاٌی  igetisophobiaرُتؼ ُؼاؿی یا 

اؿث. رُتؼ ُؼاؿی را ىی جّان ُؼاس و وصكث قغیغ از رُتؼ کَ ىٍسؼ ةَ ازحٍاب کؼدن از وی ىی قّد، جػؼیؿ کؼد. در ةـیاری ىّارد رُتؼ 

ُؼاؿِا اصـاس ىی کٍٍغ کَ جّؿي قعل رُتؼ در ظٌؼ ُـحٍغ. رُتؼ ُؼاؿان ةا دیغن جنّیؼ وی، ـکؼ ةَ او جؼس، ُؼاس و وصكث 

را جسؼةَ ىی ٌيایٍغ. ةیكحؼ ىؼدم ظؼاؿان روّی رُتؼ ُؼاؿی را جسؼةَ ىی کٍٍغ. رُتؼ ُؼاؿان ىػحلغٌغ کَ وی ـؼدی ةی درایث و  قغیغی

ةی جغةیؼ اؿث، ىّاردی کَ ةایـحی ؿکّت اظحیار ىی کؼده ؿعً گفحَ و ىّاردی کَ ةایـحی ؿعً ىی گفحَ ؿکّت اظحیار کؼده اؿث. 

ن کَ امال وزّد ٌغارد ایً ُؼاس را اـؽایف داده. در صلیلث راه پػیؼش اـؼاد ایً اؿث کَ آٌِا ظّدقان را امؼار ةؼ پػیؼش ویژگی در ایكا

جػؼیؿ ىی  igetisophobeادتات ٌيایٍغ ٌَ ایٍکَ ةَ زور ةَ ىؼدم ةگّیٍغ ةپػیؼ. اـؼادی کَ از رُتؼُؼاؿی رٌر ىی ةؼٌغ را رُتؼ ُؼاس یا 

 دارٌغ. igetisophobicؿاٌَ یا کٍٍغ. رُتؼُؼاؿان، دیغگاُِای رُتؼُؼا

 

 ایثارگر هراسی
ایذارگؼ ُؼاؿی را ىی جّان ُؼاس و وصكث قغیغ از ایذارگؼان کَ ىٍسؼ ةَ ازحٍاب کؼدن از آٌان ىی قّد، جػؼیؿ کؼد. در ةـیاری 

ٌان، ـکؼ ةَ آٌان جؼس، ُؼاس و ىّارد ایذارگؼ ُؼاؿِا اصـاس ىی کٍٍغ کَ جّؿي ایذارگؼان در ظٌؼ ُـحٍغ. ایذارگؼ ُؼاؿان ةا دیغن جنّیؼ آ

وصكث قغیغی را جسؼةَ ىی ٌيایٍغ. ةیكحؼ ىؼدم ظؼاؿان روّی ایذارگؼ ُؼاؿی را جسؼةَ ىی کٍٍغ. ایذارگؼ ُؼاؿان ىػحلغٌغ کَ ایذارگؼان 

یچگٌَّ ًهتی مؼـا زِث دریاـث پـث و ىلام ةَ زٍگ رـحَ اٌغ و ایً در صانیـث کَ ادغا ىی ٌيایٍغ ةؼای روای ظغا زٍگیغه اٌغ و ُ

ٌغارٌغ در صانی کَ ؿِيیَ ُای ـؼاوان ایذارگؼان و جتػیىات ةَ ؿّد ایً اـؼاد ٌكان ىی دُغ کَ كىیَ چیؽ دیگؼیـث و ُغف آٌان از رـحً 

ةَ زٍگ چیؽ دیگؼی ةّده اؿث. قؼکث در زٍگ یک اىؼ داوًهتاٌَ ةّده کَ ایذارگؼ ةا ىیم ظّیف رـحَ و ظاٌّاده وی ٌتایـحی چیؽی ةیكحؼ 

از ةلیَ ىؼدم ًهب ٌيایٍغ. ُؼاس از ایذارگؼان و ظاٌّاده ُای آٌان در صلیلث ریكَ در جتػیىی دارد کَ ىـئّنیً در جياىی ىّارد ازحياغی 

ىی ةَ ؿّد ایً اـؼاد كائم ىی قٌّغ و ةلیَ را ىضؼوم از ایً ؿِيیَ ُا و رؿیغگی ُای ازحياغی ىی ٌيایٍغ. اـؼادی کَ از ایذارگؼ ُؼاؿی رٌر 

 غ را ایذارگؼ ُؼاس جػؼیؿ ىی کٍٍغ. ایذارگؼ ُؼاؿان، دیغگاُِای ایذارگؼ ُؼاؿاٌَ دارٌغ.ةؼٌ

 

 Martysophobiaشهيذ هراسی 

ةَ ىػٍای جؼس، وصكث phobia ةَ ىػٍای قِیغ و واژه یٌّاٌی martysاز جؼکیب واژه الجیً  martysophobiaقِیغ ُؼاؿی یا 

ىی ةاقغ. قِیغ ُؼاؿی را ىی جّان ُؼاس و وصكث قغیغ از قِیغان کَ ىٍسؼ ةَ ازحٍاب کؼدن از یاد آٌان ىی قّد، جػؼیؿ کؼد. در 

ةـیاری ىّارد قِیغ ُؼاؿِا اصـاس ىی کٍٍغ کَ جّؿي قِیغان و اـؼادی کَ ةَ یاد آٌان ُـحٍغ، در ظٌؼ ىی ةاقٍغ. قِیغ ُؼاؿان ةا 

جنّیؼ آٌان، ـکؼ ةَ آٌان جؼس، ُؼاس و وصكث قغیغی را جسؼةَ ىی ٌيایٍغ. ةیكحؼ ىؼدم ظؼاؿان روّی قِیغ ُؼاؿی را جسؼةَ ىی دیغن 

کٍٍغ. قِیغ ُؼاؿان ىػحلغٌغ کَ ادغای ظاٌّاده ُای قِغا ةاةث دریاـث ؿِيیَ و اغيال جتػیه ةَ ؿّد آٌِا، ادغایی پّچ اؿث و قؼکث در 

ةّده کَ قِیغ ةا ىیم ظّیف رـحَ و ظاٌّاده وی ٌتایـحی چیؽی ةیكحؼ از ةلیَ ىؼدم ًهب ٌيایٍغ. ُؼاس از قِیغان زٍگ یک اىؼ داوًهتاٌَ 

و ظاٌّاده ُای آٌان در صلیلث ریكَ در جتػیىی دارد کَ ىـئّنیً در جياىی ىّارد ازحياغی ةَ ؿّد ایً اـؼاد كائم ىی قٌّغ و ةلیَ را 

 martysophobeای ازحياغی ىی ٌيایٍغ. اـؼادی کَ از قِیغ ُؼاؿی رٌر ىی ةؼٌغ را قِیغ ُؼاس ىضؼوم از ایً ؿِيیَ ُا و رؿیغگی ُ

 دارٌغ. martysophobicجػؼیؿ ىی کٍٍغ. قِیغ ُؼاؿان، دیغگاُِای قِیغ ُؼاؿاٌَ 
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 جانباز هراسی

قّد، جػؼیؿ کؼد. در ةـیاری  زاٌتاز ُؼاؿی را ىی جّان ُؼاس و وصكث قغیغ از زاٌتازان کَ ىٍسؼ ةَ ازحٍاب کؼدن از آٌان ىی

ىّارد زاٌتاز ُؼاؿِا اصـاس ىی کٍٍغ کَ جّؿي زاٌتازان در ظٌؼ ُـحٍغ. زاٌتاز ُؼاؿان ةا دیغن جنّیؼ آٌان، ـکؼ ةَ آٌان جؼس، ُؼاس و 

کَ قؼکث در  وصكث قغیغی را جسؼةَ ىی ٌيایٍغ. ةیكحؼ ىؼدم ظؼاؿان روّی زاٌتاز ُؼاؿی را جسؼةَ ىی کٍٍغ. زاٌتاز ُؼاؿان ىػحلغٌغ

زٍگ یک اىؼ داوًهتاٌَ ةّده کَ قِیغ ةا ىیم ظّیف رـحَ و ظاٌّاده وی ٌتایـحی چیؽی ةیكحؼ از ةلیَ ىؼدم ًهب ٌيایٍغ. ُؼاس از زاٌتازان 

را و ظاٌّاده ُای آٌان در صلیلث ریكَ در جتػیىی دارد کَ ىـئّنیً در جياىی ىّارد ازحياغی ةَ ؿّد ایً اـؼاد كائم ىی قٌّغ و ةلیَ 

ىضؼوم از ایً ؿِيیَ ُا و رؿیغگی ُای ازحياغی ىی ٌيایٍغ. اـؼادی کَ از زاٌتاز ُؼاؿی رٌر ىی ةؼٌغ را زاٌتاز ُؼاس جػؼیؿ ىی کٍٍغ. 

 زاٌتاز ُؼاؿان، دیغگاُِای زاٌتاز ُؼاؿاٌَ دارٌغ.

 

 Preodrophobiaرئيس جمهور هراسی 

ةَ ىػٍای جؼس، phobia ةَ ىػٍای قِیغ و واژه یٌّاٌیpreodrosاز جؼکیب واژه یٌّاٌی  preodrophobiaرئیؾ زيِّر ُؼاؿی یا 

وصكث ىی ةاقغ. رئیؾ زيِّر ُؼاؿی را ىی جّان ُؼاس و وصكث قغیغ از رئیؾ زيِّر کَ ىٍسؼ ةَ ازحٍاب کؼدن از وی ىی قّد، 

ئیؾ زيِّر ، در ظٌؼ ىی ةاقٍغ. رئیؾ زيِّر ُؼاؿان ةا جػؼیؿ کؼد. در ةـیاری ىّارد رئیؾ زيِّر ُؼاؿِا اصـاس ىی کٍٍغ کَ جّؿي ر

دیغن جنّیؼ آٌان، ـکؼ ةَ آٌان جؼس، ُؼاس و وصكث قغیغی را جسؼةَ ىی ٌيایٍغ. ةیكحؼ ىؼدم ظؼاؿان روّی رئیؾ زيِّر ُؼاؿی را 

ؼیؿ ىی کٍٍغ. رئیؾ زيِّر جػ preodrophobeجسؼةَ ىی کٍٍغ. اـؼادی کَ از رئیؾ زيِّر ُؼاؿی رٌر ىی ةؼٌغ را رئیؾ زيِّر ُؼاس 

 دارٌغ. preodrophobicُؼاؿان، دیغگاُِای رئیؾ زيِّر ُؼاؿاٌَ 

 

 Electophobiaانتخابات هراسی 

ةَ ىػٍای جؼس، وصكث ىی phobia ةَ ىػٍای قِیغ و واژه یٌّاٌی electionاز جؼکیب واژه  electophobiaاٌحعاةات ُؼاؿی یا 

ةاقغ. اٌحعاةات ُؼاؿی را ىی جّان ُؼاس و وصكث قغیغ از اٌحعاةات کَ ىٍسؼ ةَ ازحٍاب کؼدن از وی ىی قّد، جػؼیؿ کؼد. در ةـیاری 

ـکؼ ةَ  ىّارد اٌحعاةات ُؼاؿِا اصـاس ىی کٍٍغ کَ جّؿي رئیؾ زيِّر ىٍحعب ، در ظٌؼ ىی ةاقٍغ. اٌحعاةات ُؼاؿان ةا دیغن جنّیؼ آٌان،

آٌان جؼس، ُؼاس و وصكث قغیغی را جسؼةَ ىی ٌيایٍغ. ةیكحؼ ىؼدم ظؼاؿان روّی اٌحعاةات ُؼاؿی را جسؼةَ ىی کٍٍغ. زيِّری اؿالىی 

" در ایً اؿحان روةؼو اؿث و ایً اؿحان دوىیً اؿحان پؾ از جِؼان اؿث کَ کيحؼیً اكتال در آن از زيِّری اؿالىی ىی  94ةا پػیؼش 

جِؼان، ظؼاؿان روّی، امفِان ، ـارس و ظّزؿحان اؿحاٌِایی ُـحٍغ کَ ةَ جؼجیب کيحؼیً ىیؽان اكتال از زيِّری اؿالىی را  قّد. $اؿحان

ٌیؽ کيحؼیً رای را ایً اؿحاٌِا ةَ جؼجیب ٌّقحَ قغه ظّاٍُغ داقث و قایغ ةحّان  49دارا ُـحٍغ و ةَ ُيیً دنیم در ُؼ دوره صحی اٌحعاةات 

یً اؿحاٌِا ىكؼوغیث كاٌٌّی ٌغاقحَ ةاقغ چؼا کَ ایً اؿحاٌِا کيحؼیً ىیؽان پػیؼش زيِّری اؿالىی در ایؼان را دارا گفث اٌحعاةات در ا

ُـحٍغ# کاىال ةغیِی اؿث کَ ةا ىیؽان کو اكتال ىؼدم ایً اؿحان از زيِّری اؿالىی، اٌحعاةات در ایً اؿحان جضؼیو قغه جهلی قغه و 

قّد کَ دنیم امهی آن اٌحعاةات ُؼاؿی و ؿایؼ ُؼاؿِای ىؼدم ایً اؿحان اؿث. از ًؼـی دیگؼ ىؼدم ایً  کيحؼیً ىیؽان اؿحلتال از آن ىی

اؿحان ةَ ظاًؼ دارٌغ کَ در ىلاةم اجِام جلهب در اٌحعاةات ُیچ گٌَّ دـاغی اٌسام ٌكغ ـلي ىٍتع اجِام ؿؼکّب قغ. پژوُكگؼ در پی صق 

ایـحی اـؼاد در ىلاةم اجِاىات، ظّیف را ادتات ٌيایٍغ و داةث ٌيایٍغ کَ ایً یک اجِام ةّده و دادن و جاییغ ىٍتع اجِام ٌیـث، ُؼ چٍغ کَ ة

ؿؼکّب و قغت در ةؼظّرد ةا یک اجِام ـلي مضث و ؿلو آن اجِام را اـؽایف ىی دُغ چؼا کَ اگؼ ـؼد ىی جّاٌـث ادتات ٌيایغ ؿؼاغ 

ّرد در ىلاةم اجِام وارده ـلي قک و جؼدیغ اـؼاد را اـؽایف داده اؿث. اـؼادی ؿؼکّب ٌيی رـث و ادتات ىی کؼد صال آٌکَ قکم و قیّه ةؼظ

جػؼیؿ ىی کٍٍغ. اٌحعاةات ُؼاؿان، دیغگاُِای اٌحعاةات ُؼاؿاٌَ  electophobeکَ از اٌحعاةات ُؼاؿی رٌر ىی ةؼٌغ را اٌحعاةات ُؼاس 

electophobic .دارٌغ 

 

 Sheikhophobiaشيخ هراسی 

ةَ ىػٍای جؼس، وصكث ىی phobia ةَ ىػٍای قیط و واژه یٌّاٌی sheikhاز جؼکیب واژه غؼةی  sheikhophobiaقیط ُؼاؿی یا 

ةاقغ. ـؼٍُگ الٌگيً واژه قیط را ةَ دو مّرت جػؼیؿ ىی کٍغ. اول، اىیؼ یا قاُؽاده غؼب و دوم، یک رُتؼ یا یک ىتهؼ دیٍی ىـهياٌِا. 

و وصكث قغیغ از قیط ُا $رُتؼ و ىتهؾیً دیٍی ىـهياٌان# کَ ىٍسؼ ةَ ازحٍاب کؼدن قیط ُؼاؿی ىؼدم ظؼاؿان روّی را ىی جّان ُؼاس 

از آٌان ىی قّد، جػؼیؿ کؼد. در ةـیاری ىّارد قیط ُؼاؿِا اصـاس ىی کٍٍغ کَ جّؿي قیط ُا $رُتؼ و ىتهؾیً دیٍی ىـهياٌان#  ، در 

ُؼاس و وصكث قغیغی را جسؼةَ ىی ٌيایٍغ. ةیكحؼ ىؼدم ظؼاؿان ظٌؼ ىی ةاقٍغ. قیط ُؼاؿان ةا دیغن جنّیؼ آٌان، ـکؼ ةَ آٌان جؼس، 

روّی قیط $رُتؼ و ىتهؾیً دیٍی ىـهياٌان#  ُؼاؿی را جسؼةَ ىی کٍٍغ. در صلیلث غيهکؼد قیط ُا در اؿحان ظؼاؿان روّی ةیكحؼ ةَ 
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ىی ةاقغ کَ ىؼدم آن  Dark ages یک ٌّع ؿهٌَ و صکيؼاٌی جتغیم قغه و صکيؼاٌی قیط ُا در صلیلث یادآور كؼون جاریک کهیـاُا

دوران رٌر زیادی ار ؿهٌَ کهیـاُا ةؼدٌغ. ایً دوران ُو ٌااىیغ کٍٍغه اؿث ُو اىیغوار کٍٍغه. اىیغوار کٍٍغه از آن زِث کَ پؾ از كؼون 

د. اـؼادی کَ از قیط جاریک و ؿلّط اىپؼاًّری روم، صّاددی ُيچّن رٌـاٌؾ و امالصات ىػُتی صّادث و رویغادُا را جضث جادیؼ كؼار دا

 دارٌغ. sheikhophobicجػؼیؿ ىی کٍٍغ. قیط ُؼاؿان، دیغگاُِای قیط ُؼاؿاٌَ  sheikhophobeُؼاؿی رٌر ىی ةؼٌغ را قیط ُؼاس 

 

 نفرتها و ستيسها

 (Misigetisy)رهبر ستيسي 
ةَ ىػٍای رُتؼ اؿث. رُتؼ  igetisos ةَ ىػٍای ٌفؼت و واژه یٌّاٌی misosاز جؼکیب واژه یٌّاٌی  misigetisyرُتؼ ؿحیؽی یا 

ؿحیؽی را ىی جّان ٌفؼت و ؿحیؽ قغیغ ةا رُتؼ، داقحً صؾ اُاٌث و جضلیؼ ٌـتث ةَ رُتؼ و داقحً كىاوجِای ظنياٌَ ٌـتث ةَ رُتؼ 

ی جغةیؼ اؿث. جػؼیؿ کؼد. ةیكحؼ ىؼدم ظؼاؿان روّی رُتؼ ؿحیؽی را جسؼةَ ىی کٍٍغ. رُتؼ ؿحیؽُا ىػحلغٌغ کَ وی ـؼدی ةی درایث و ة

ُياٌگٌَّ کَ اقاره قغ امؼار ةؼ پػیؼش جضيیهی ایكان ـلي ؿحیؽ و ٌفؼت ٌـتث ةَ ایكان را اـؽایف ىی دُغ. اـؼادی کَ از رُتؼ ؿحیؽی 

 دارٌغ. misigetisisticجػؼیؿ ىی کٍٍغ. رُتؼؿحیؽُا، دیغگاُِای رُتؼؿحیؽاٌَ یا  misigetisistرٌر ىی ةؼٌغ را رُتؼ ؿحیؽ یا 

 

 رستيسيایثارگ
ایذارگؼ ؿحیؽی را ىی جّان ٌفؼت و ؿحیؽ قغیغ ةا ایذارگؼان، داقحً صؾ اُاٌث و جضلیؼ ٌـتث ةَ ایذارگؼان و داقحً كىاوجِای 

ظنياٌَ ٌـتث ةَ ایذارگؼان جػؼیؿ کؼد. ةیكحؼ ىؼدم ظؼاؿان روّی ایذارگؼ ؿحیؽی را جسؼةَ ىی کٍٍغ. ؿِيیَ ُای ایذارگؼان و ةلیَ اىحیاز 

ات دریاـث قغه جّؿي ایذارگؼان، ٌفؼت، ؿحیؽ، اُاٌث و جضلیؼ ایذارگؼان و ظاٌّاده ُای آٌان را اـؽایف داده و كىاوجِای ظنياٌَ ُا و اىکاٌ

. ایذارگؼ ؿحیؽان ایٍگٌَّ صکو ىی کٍغ کَ آٌان ةؼای چیؽی ةَ زؽ پّل و ىلام زٍگ ٌؼـحَ اٌغ و اکٍّن دارٌغ از ایً قؼایي اؿحفاده ىی کٍٍغ

ارگؼان و ظاٌّاده ُای آٌان در صلیلث ریكَ در جتػیىی دارد کَ ىـئّنیً در جياىی ىّارد ازحياغی ةَ ؿّد ایً اـؼاد كائم ىی ؿحیؽ ةا ایذ

قٌّغ و ةلیَ را ىضؼوم از ایً ؿِيیَ ُا و رؿیغگی ُای ازحياغی ىی ٌيایٍغ. در صلیلث ؿِيیَ و جتػیه ةَ ؿّد ایذارگؼان ؿتب قغه کَ 

ر گؼ ىػؼـی ٌيایٍغ جا از ایً جتػیىات ةِؼه ةؼٌغ. اـؼادی کَ از ایذارگؼ ؿحیؽی رٌر ىی ةؼٌغ را ایذارگؼ ؿحیؽ جػؼیؿ ىی غغه ای ٌیؽ ظّد را ایذا

 کٍٍغ. ایذارگؼؿحیؽُا، دیغگاُِای ایذارگؼ ؿحیؽاٌَ دارٌغ.

 

 (Misomartisy)شهيذ ستيسي 

ةَ ىػٍای قِیغ اؿث. قِیغ  martys ت و واژه الجیً ةَ ىػٍای ٌفؼ misosاز جؼکیب واژه یٌّاٌی  misomartisyقِیغ ؿحیؽی یا 

ؿحیؽی را ىی جّان ٌفؼت و ؿحیؽ قغیغ ةا یاد قِیغان، داقحً صؾ اُاٌث و جضلیؼ ٌـتث ةَ قِیغان و داقحً كىاوجِای ظنياٌَ ٌـتث ةَ 

قِیغان و ةلیَ اىحیاز ُا و اىکاٌات  قِیغان و یاد آٌِا جػؼیؿ کؼد. ةیكحؼ ىؼدم ظؼاؿان روّی قِیغ ؿحیؽی را جسؼةَ ىی کٍٍغ. ؿِيیَ ُای

دریاـث قغه جّؿي قِیغان، ٌفؼت، ؿحیؽ، اُاٌث و جضلیؼ قِیغان و ظاٌّاده آٌان را اـؽایف داده و كىاوجِای ظنياٌَ قِیغ ؿحیؽان ایٍگٌَّ 

ایي اؿحفاده ىی کٍٍغ. ؿحیؽ ةا صکو ىی کٍغ کَ آٌان ةؼای چیؽی ةَ زؽ پّل و ىلام زٍگ ٌؼـحَ اٌغ و اکٍّن ظاٌّاده آٌان دارٌغ از ایً قؼ

قِیغان و ظاٌّاده ُای آٌان در صلیلث ریكَ در جتػیىی دارد کَ ىـئّنیً در جياىی ىّارد ازحياغی ةَ ؿّد ایً اـؼاد كائم ىی قٌّغ و 

ؿحیؽ یا ةلیَ را ىضؼوم از ایً ؿِيیَ ُا و رؿیغگی ُای ازحياغی ىی ٌيایٍغ. اـؼادی کَ از قِیغ ؿحیؽی رٌر ىی ةؼٌغ را قِیغ 

misomartist  جػؼیؿ ىی کٍٍغ. قِیغ ؿحیؽُا، دیغگاُِای قِیغ ؿحیؽاٌَ یاmisomartistic .دارٌغ 

 

 جانباز ستيسي
زاٌتاز ؿحیؽی را ىی جّان ٌفؼت و ؿحیؽ قغیغ ةا زاٌتازان، داقحً صؾ اُاٌث و جضلیؼ ٌـتث ةَ زاٌتازان و داقحً كىاوجِای 

یكحؼ ىؼدم ظؼاؿان روّی زاٌتاز ؿحیؽی را جسؼةَ ىی کٍٍغ. ؿِيیَ ُای زاٌتازان و ةلیَ اىحیاز ُا ظنياٌَ ٌـتث ةَ زاٌتازان جػؼیؿ کؼد. ة

ٌتاز و اىکاٌات دریاـث قغه جّؿي زاٌتازان، ٌفؼت، ؿحیؽ، اُاٌث و جضلیؼ زاٌتازان و ظاٌّاده ُای آٌان را اـؽایف داده و كىاوجِای ظنياٌَ زا

ی چیؽی ةَ زؽ پّل و ىلام زٍگ ٌؼـحَ اٌغ و اکٍّن دارٌغ از ایً قؼایي اؿحفاده ىی کٍٍغ. ؿحیؽ ةا ؿحیؽان ایٍگٌَّ صکو ىی کٍغ کَ آٌان ةؼا

زاٌتازان و ظاٌّاده ُای آٌان در صلیلث ریكَ در جتػیىی دارد کَ ىـئّنیً در جياىی ىّارد ازحياغی ةَ ؿّد ایً اـؼاد كائم ىی قٌّغ و 

ازحياغی ىی ٌيایٍغ. اـؼادی کَ از زاٌتاز ؿحیؽی رٌر ىی ةؼٌغ را زاٌتاز ؿحیؽ جػؼیؿ ىی ةلیَ را ىضؼوم از ایً ؿِيیَ ُا و رؿیغگی ُای 

 کٍٍغ. زاٌتاز ؿحیؽُا، دیغگاُِای زاٌتاز ؿحیؽاٌَ دارٌغ.
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 (Misopreodry)رئيس جمهور ستيسي 

ةَ ىػٍای رئیؾ   preodros ةَ ىػٍای ٌفؼت و واژه یٌّاٌی misosاز جؼکیب واژه یٌّاٌی  misopreodryرئیؾ زيِّر ؿحیؽی یا 

زيِّر اؿث. رئیؾ زيِّر ؿحیؽی را ىی جّان ٌفؼت و ؿحیؽ قغیغ ةا رئیؾ زيِّر ، داقحً صؾ اُاٌث و جضلیؼ ٌـتث ةَ رئیؾ زيِّر و 

ی داقحً كىاوجِای ظنياٌَ ٌـتث ةَ رئیؾ زيِّر جػؼیؿ کؼد. ةیكحؼ ىؼدم ظؼاؿان روّی رئیؾ زيِّر ؿحیؽی را جسؼةَ ىی کٍٍغ. اـؼاد

جػؼیؿ ىی کٍٍغ. رئیؾ زيِّر ؿحیؽُا، دیغگاُِای  misopreodristکَ از رئیؾ زيِّر ؿحیؽی رٌر ىی ةؼٌغ را رئیؾ زيِّر ؿحیؽ یا 

 دارٌغ. misopreodristicرئیؾ زيِّر ؿحیؽاٌَ یا 

 

 (Miselecty)انتخابات ستيسي 
ةَ ىػٍای اٌحعاةات اؿث. اٌحعاةات  electionؼت و واژه ةَ ىػٍای ٌف misosاز جؼکیب واژه یٌّاٌی  miselectyاٌحعاةات ؿحیؽی یا 

ؿحیؽی را ىی جّان ٌفؼت و ؿحیؽ قغیغ ةا اٌحعاةات و رئیؾ زيِّر ىٍحعب ، داقحً صؾ اُاٌث و جضلیؼ ٌـتث ةَ اٌحعاةات و رئیؾ زيِّر 

کَ پیكحؼ اقاره قغ اؿحان ظؼاؿان ىٍحعب و داقحً كىاوجِای ظنياٌَ ٌـتث ةَ اٌحعاةات و رئیؾ زيِّر ىٍحعب جػؼیؿ کؼد. ُياٌٌّر 

روّی پؾ از اؿحان جِؼان ةیكحؼیً ىیؽان غغم قؼکث در اٌحعاةات را ٌغارد کَ ایً ةَ دنیم ؿحیؽ ىؼدم اؿحان ةا اٌحعاةات و اكتال کو از 

ی رٌر ىی ةؼٌغ را زيِّری اؿالىی اؿث. ةیكحؼ ىؼدم ظؼاؿان روّی اٌحعاةات ؿحیؽی را جسؼةَ ىی کٍٍغ. اـؼادی کَ از اٌحعاةات ؿحیؽ

 دارٌغ. miselectisticجػؼیؿ ىی کٍٍغ. اٌحعاةات ؿحیؽُا، دیغگاُِای اٌحعاةات ؿحیؽاٌَ یا  miselectistاٌحعاةات ؿحیؽ یا 

 

 (Misosheikhy)شيخ ستيسي 
ةَ ىػٍای قیط اؿث. قیط ؿحیؽی را  sheikhةَ ىػٍای ٌفؼت و واژه  misosاز جؼکیب واژه یٌّاٌی  misosheikhyقیط ؿحیؽی یا 

ىی جّان ٌفؼت و ؿحیؽ قغیغ ةا قیط ُا $رُتؼ و ىتهؾیً دیٍی ىـهياٌان#، داقحً صؾ اُاٌث و جضلیؼ ٌـتث ةَ قیط ُا $رُتؼ و ىتهؾیً 

دم ظؼاؿان روّی دیٍی ىـهياٌان# و داقحً كىاوجِای ظنياٌَ ٌـتث ةَ قیط ُا $رُتؼ و ىتهؾیً دیٍی ىـهياٌان#   جػؼیؿ کؼد. ةیكحؼ ىؼ

قیط $رُتؼ و ىتهؾیً دیٍی ىـهياٌان# ؿحیؽی را جسؼةَ ىی کٍٍغ چؼا کَ ایً دوران ىؼدم اؿحان را ةَ قغت یاد كؼون جاریک ىی اٌغازد کَ 

ان ُيَ چیؽ در اظحیار کهیـاُا ةّد و اىؼوزه ُيَ چیؽ در اظحیار روصاٌیّن ىی ةاقغ و ىتیً یک كؼون جاریکی دیگؼ اؿث ایً ةار در زِ

جػؼیؿ ىی کٍٍغ. قیط ؿحیؽُا، دیغگاُِای قیط  misosheikhistاؿالم و قیػی. اـؼادی کَ از قیط ؿحیؽی رٌر ىی ةؼٌغ را قیط ؿحیؽ یا 

 دارٌغ. misosheikhisticؿحیؽاٌَ یا 
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 نتيجه گيري
حان، ةَ دنیم ةی جّزِی ةَ غالیلی در ىیان ىؼدم ىی جّان ایٍگٌَّ ٌحیسَ گیؼی کؼد کَ وزّد ُؼاؿِا و ؿحیؽُای ٌام ةؼده در اؿ

ُيچّن اروپا دوؿحی و اىؼیکا دوؿحی ىؼدم اؿحان ظؼاؿان روّی ةاقغ. ایً را ُو ىی جّان اواـَ کؼد کَ پكث کؼدن ىؼدم اؿحان ظؼاؿان 

ن غالكَ و غكق ایً ىؼدم ىی روّی ةَ مضٍَ اٌحعاةات، رئیؾ زيِّر ىٍحعب و اكتال کو از زيِّری اؿالىی ٌاقی از ٌادیغه گؼـحَ قغ

ةاقغ. دیکحَ کؼدن و جضيیم کؼدن ٌظؼیاجی کَ ةیكحؼ ىؼدم اؿحان ةا آن ىعانؿ ُـحٍغ، ؿحیؽُا و ُؼاؿِای ٌام ةؼده را اـؽایف ىی دُغ. 

ارا ىی ةاقٍغ. اقاره قغ کَ ىؼدم اؿحان ظؼاؿان روّی ةػغ از ىؼدم اؿحان جِؼان ةیكحؼیً ىیؽان ةی اكتانی ٌـتث ةَ زيِّری اؿالىی را د

جضيیم کؼدن ٌظؼیاجی کَ ةیكحؼ ىؼدم اؿحان ةا آن ىعانؿ ُـحٍغ، ةی اكتانی ىؼدم ٌـتث ةَ زيِّری اؿالىی را ةیف از پیف اـؽایف داده 

و در صال اـؽایف دادن ىی ةاقغ. در صلیلث جضيیم ٌظؼُا ةَ ىؼدم ایً اؿحان از ارزش و زایگاه رُتؼ، زيِّری اؿالىی و رئیؾ زيِّر 

ؿحَ اؿث و ةَ ٌظؼ ىی رؿغ ىؼدم ایً اؿحان ةَ ٌكاٌَ اغحؼاض، مٍغوكِای اٌحعاةاجی را ةَ قغت جضؼیو کؼده اٌغ چؼا کَ اگؼ كؼار اؿث کا

ٌـتث ةَ ٌظؼ ىؼدم ةی اغحٍا ةاقیو پؾ دیگؼ رای آٌان را ىی ظّاُیو ةؼای چَ و اگؼ ُو كؼار اؿث رای ىؼدم ةؼایيان ىِو ةاقغ پؾ ةایـحی 

ا ُيَ زاٌتَ ةپػیؼیو ٌَ ایٍکَ اگؼ ىؼدم ٌظؼی داقحٍغ کَ اـؼاد ىؽةّر ظّقكان ٌیاىغ جکػیب و اگؼ از ٌظؼی اـؼاد ىؽةّر ٌظؼات آٌان ر

 ظّقكان آىغ جاییغ ٌيایٍغ. ایً ؿتک جاییغ ُا و جکػیب ُا ـلي ُؼاس و ؿحیؽ ُا را در ىؼدم ةَ وزّد ىی آورد و جلّیث ىی کٍغ.

ظؼاؿان روّی از ىـئّنیً، ىتهؾیً دیٍی و رُتؼ ةغیً دنیم اؿث کَ ةغون در ٌظؼ گؼـحً  در صلیلث ُؼاس و ٌفؼت ىؼدم اؿحان

غكق و غالكَ ُای آٌان $اروپا دوؿحی و اىؼیکا دوؿحی# ىؼدم را از ًؼیق رؿاٌَ ُای زيػی ُيچّن جهّیؽیّن، رادیّ یا ؿعٍؼاٌی ُایكان 

ی و اىؼیکا ُؼاؿی داقحَ ةاقٍغ. صال آٌکَ ایً امؼار آٌان ةؼ ُؼاس و ٌفؼت از ىستّر ىی ٌيایٍغ کَ اروپا ؿحیؽی، اروپا ُؼاؿی، اىؼیکا ؿحیؽ

اروپا و اىؼیکا ةا وزّد غكق و غالكَ ىؼدم اؿحان ظؼاؿان روّی ةَ اروپا و اىؼیکا ةاغخ ُؼاس و ٌفؼت ىؼدم ایً اؿحان از ظّد ىـئّنیً و 

 ٌااىیغی قغیغ ٌـتث ةَ زيِّری اؿالىی را قغه اؿث. 

ؿغ ىـئّنیً و زيِّری اؿالىی جضث ُیچ قؼایٌی ةَ زؽ دیغن و در ٌظؼ گؼـحً غكق و غالكَ ىؼدم، ٌيی جّاٌٍغ ٌظؼ ةَ ٌظؼ ىی ر

آٌان را ةَ ظّد زهب کؼده و روز ةَ روز ةا ٌغیغن غالكَ و غكق ىؼدم صيایث و ىّاـلث ُای ةیكحؼی را از دؿث ىی دٍُغ. در صانی ىـئّنیً 

، ُؼاس و ؿحیؽ ةا ةؼظی کكّرُا از ًؼیق رؿاٌَ ُا و ؿعٍؼاٌی ُایكان ایساد ٌيایٍغ کَ غكق و غالكَ و رُتؼ ؿػی ةؼ ایً دارٌغ کَ ٌفؼت

ٌـتث ةَ جياىی آن کكّرُا در ىیان ىؼدم وزّد دارد و ىؼدم دوؿث دارٌغ ةا غكق و غالكَ ٌـتث ةَ ُيگی آن کكّرُا زٌغگی کٍٍغ و 

و ـّق دوؿحاٌَ داقحَ ةاقٍغ و ةانػکؾ کكّرُایی کَ ىـئّنیً و رُتؼ ؿػی  دوؿث دارٌغ کكّرقان ةا ُيگی آن کكّرُا راةٌَ ای گؼم

دارٌغ غكق و غالكَ ٌـتث ةَ آٌان ایساد ٌيایٍغ، ىؼدم ةَ ـؼٍُگ، زةان و ؿتک زٌغگی ایً کكّرُا غالكَ ٌغارٌغ و ةیكحؼ ـؼٍُگ، زةان و 

دم ةایـحی کكّرُایی را ةَ ازتار رُتؼ و ىـئّنیً دوؿث داقحَ ؿتک زٌغگی اروپایی و اىؼیکایی را جؼزیش ىی دٍُغ. ةَ ةیان ؿاده جؼ، ىؼ

درك ةاقٍغ کَ آٌِا را دوؿث ٌغارٌغ و ةایـحی کكّرُایی را کَ دوؿث دارٌغ ةَ کٍار ةگػارٌغ چؼا کَ رُتؼ و ىـئّنیً ةٍا ةَ دالیهی ؽیؼ كاةم 

    و ـِو، از آن کكّرُا کَ ُيَ دٌیا دوؿحكان دارد ٌفؼت و ُؼاس و ؿحیؽ دارٌغ.

در ىّرد كؼون جاریک ایؼان ٌیؽ ىی جّان ایً ىّرد را اواـَ کؼد کَ ظّد ظغاوٌغ در کحاب ظّیف ـؼىّده کَ چَ ىّاردی صؼام اؿث و 

غه پؾ از قيؼدن ایً ىّارد ٌیؽ ةیان داقحَ کَ ةیكحؼ از ایً را صؼام ٌغاٌیغ چؼا کَ از دیً ظارج قغه ایغ! رزّع ةَ آیَ ةؼ غِغه قعل ظّاٌٍ

ىی قّد چؼا کَ در ىیان ىـهياٌان آیَ قٍاظحَ قغه ایـث کَ دكیلا ىّارد صؼام را ةؼ قيؼده. اىا ىحاؿفاٌَ در ایؼان اىؼوز ظیهی گيارده 

ىّارد دیگؼ ظارج از ایً آیَ كؼآن ٌیؽ صؼام قيؼده ىی قّد و ىحاؿفاٌَ ىّرد دوم یػٍی ظؼوج از دیً در ىیان ىؼدم زیاد دیغه ىی قّد چؼا 

آیَ غيم ٌكغه و ىّارد ةیكحؼ صؼام قيؼده قغه و ایً ىّرد ٌیؽ ظّد پغیغه ُای ُيچّن اؿالم ُؼاؿی، اؿالم ؿحیؽی،  کَ ةؼ اؿاس ایً

قیػَ ُؼاؿی، قیػَ ؿحیؽی، كؼآن ُؼاؿی و كؼآن ؿحیؽی را اـؽایف داده کَ در پژوُكی دیگؼ ةغاٌِا پؼداظحَ ظّاُغ قغ. اىیغ در ىیان 

اـؽایف یاـحَ و روز ةَ روز اـؽایف ىی یاةغ. چؼا کَ جاریکحؼ قغن قب، روقٍایی روز را ٌؽدیکحؼ ىی ىؼدم ةاةث رٌـاٌؾ و امالصات ىػُتی 

 کٍغ و دكیلا ٌؽدیک روقٍایی و ًهّع متش اؿث کَ قب ةؼای ىغجی در جاریکی ىٌهق ـؼو ىی رود. 

ٌظؼ ٌگیؼٌغ ًتیػحا ىؼدم ٌیؽ غالیق و در پایان ایٍگٌَّ ىی جّان ةیان داقث کَ اگؼ ىـئّنیً غالیق و ظّاؿحَ ُای ىؼدم را در 

ظّاؿحَ ُای ىـئّنیً در ُؼ ؿٌضی کَ ةاقٍغ را ٌادیغه ىی گیؼٌغ. اکٍّن کَ ىـئّنیً و رُتؼ ةَ ظّاؿحَ ُای ىؼدم پكث کؼده اٌغ ةـیار 

دظّاُی ٌیؽ ظّدظّاُی ًتیػی اؿث کَ ىؼدم ٌیؽ ةَ آٌان و ظّاؿحَ ُای آٌان پكث ٌيایٍغ. اگؼ ةپػیؼیو کَ دوؿحی دوؿحی ىی آورد پؾ ظّ

 ىی آورد و ٌادیغه گؼـحً و کو اُيیث پٍغاقحً ُو ٌادیغه گیؼی و کو اُيیث پٍغاری را ةَ وزّد ىی آورد.
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 سپاسگساري

پژوُكگؼ در ایً كـيث جالش ةكؼیث ةؼای ةَ رؿيیث قٍاظحَ قغن صق آزادی اٌغیكَ و صق آزادی ةیان کَ از اؿاؿی جؼیً صلّق 

اٌـاٌی ُؼ ـؼدی در ُؼ رٌگ، ٌژاد و ؿٍی ىی ةاقغ، كغرداٌی ٌيّده و اىیغوار اؿث کَ ایً صلّق روز ةَ روز ةا پػیؼش ةیكحؼی روةؼو قّد 

و آزادی ةیان از اؿاؿی جؼیً صلّق اٌـاٌی ُؼ ـؼدی ىی ةاقغ کَ الزىَ اٌـاٌیث و روح ةكؼی اـؼاد در ایً دو صق چؼا کَ صق آزادی اٌغیكَ 

 ىـهو ٌِفحَ قغه اؿث. 
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