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 چکیدُ

ّا ضَد ٍ ّش عادتی ًاضی اص یک فعل  تَاًذ هَجة تسیاسی اص سفتاسّا ٍ آسیة ٍجَد داسد ّوَاسُ هی ّایی کِ دس جاهعِ عادت

پشداصًذ. دس ایي  ای است کِ افشاد دس آى تِ تعاهل تا یکذیگش هی خَب یا تذ تَدُ کِ ایي افعال خَد تاصتاتی اص هسائل دسٍى جاهعِ

فشٍضی.  ٍ یا تي 9ضًَذ؛ هاًٌذ آلَدگی جٌسی سفتاس هحسَب هی ًظش جاهعِ سَءتعاهالت ٍ سفتاسّا، عاداتی ًیض ٍجَد داسد کِ دس 

ای کِ فمش ٍ تیکاسی ٍ خطًَت ٍ تَسم ٍجَد داسد تشخی هشدّا ًیض تي تِ  فشٍضی هخػَظ صًاى ًیست ٍ دس جاهعِ الثتِ تي

گشی( تشسذ  فشٍضی )سٍسپی تِ تيتٌذٍتاسی جٌسی ضَد کِ دسًْایت  تَاًذ هثذل تِ تی ّایی کِ هی دٌّذ. عادت فشٍضی هی تي

ًَعی دس هطالعات ٍ تعاسیف علَم اًساًی هطخع است کِ دس لاًَى ایشاى دس لالة جشم لشاسگشفتِ است. اگشچِ ایي همَلِ  تِ

 داضتِ شًٍییرٌّی هشتکة خاسج ٍ تِ ًحَی تجلی ت ٍاًفعال فعلضوَل  اص آًچِ ّش»تشای فشد سٍسپی یک اهش ضخػی است اها 

فشٍضی عادتی است هخشب تشای یک جاهعِ ٍ هوکي  یا تيگشی  سٍسپی 2.«تـاس تشسسی لاتلاسچَب سکي هادی جشم دس چ تاضذ

ّای دیگش تاضذ کِ دس  ی اجتواعی هاًٌذ تْاجن فشٌّگی، فمش، خطًَت علیِ صًاى ٍ یا تسیاسی اص پذیذُ است ًاضی اص یک پذیذُ

ضٌاختی، سیاسی ٍ  اجتواعی، سٍاى صًذگی دلای عویك دس  گشی سیطِ ٍسپیّا تأثیش هستمین ٍ غیشهستمین داسد. س صًذگی اًساى

ضَد  دس ایي تحمیك تالش هی 9ّایی است کِ کٌتشل لاًًَی، ًفَر چٌذاًی تش آى ًذاسد. تشیي پذیذُ التػادی داسد ٍ یکی اص لغضًذُ

ّوشاُ تا سیاست جٌایی ایشاى دس تشخَسد تا تَاًذ اص آى ًاضی ضَد  صا ٍ جشائوی کِ هی ی جشم عٌَاى یک پذیذُ فشٍضی تِ تا تي

ی ًاضی اص آى ًیاصهٌذ تشسسی اص دیذگاُ سیاست  فشٍضی ٍ جشائن ثاًَیِ گشی تشسسی ضَد. هسلواً عَاهل دخیل دس تي سٍسپی

ًَى ٍ ضذُ ٍ تتَاى فْویذ لا ی هزکَس ضٌاسایی هَسد ضشٍست داسد تا سیاست جٌایی ایشاى دس هماتل همَلِ جٌایی است ٍ دس ایي

 گیشی ٍ تغییش سًٍذ هماتلِ تا آى داضتِ تاضذ. تَاًذ تْتشیي عولکشد سا دس پیص یا حشکت لاًًَی دس پَضص سیاست جٌایی هی

 

جٌایی سیاست ثاًَیِ، جشائن ،فشٍضی تيّايكلیدي:ٍاشُ
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