گرايي:ازسياستبينالمللتاسياستخارجي 


تكوين


زحوي قْسهاًپَز

تاااز ا ازا:ااِ1383/2/8:

داًشجَي دكتسي علَم سياسي داًشگاُ شْيد بْشتي

تاز ا تأ يد1383/2/19 :

چكيدُ

تىًيهگسايياشرملٍزَيبفتَبيمتأخسيمغرس رزفلرًاارتمربفييتللير 

زيودَبيغيبغياغتوٍرزميبوٍريزَيبتفمالويتگسايپػبمدزنلرسازگسفترٍي
لبيالنثٍآنمدفياودوٍميتًاودوبغرتيَربيايرهزَيبفرتَربزارزفُرويتجيريه
غيبغتَبيملييثيهالملليرجسانومبيد.ثٍثيبنريگستىًيهگسايري پيًوردرَىردٌ
لبثليتَبيتًاوبييَبيَسيهاشايهريزَيبفتياشثيهثسودٌمىبشفٍتئًزيهميبن
آوُباغت .
ممبلٍحبضسثبثسزغيتفكيليايهلبثليتَبيمىبشفبت ثرٍتؿرسيشؾربخٍَربي
مختلفتىًيهگساييافواشمدزنيپػبمدزنپسراختٍيومداوديؿمىدانآنَمچرًن
الىػبودزيوتيوساتًچًي زااشزئبليػويپػبغبختگساييتًضيشرارٌاغت .
وًيػىدٌرزارامٍثٍتللي غيبغتثيهالمل يغيبغتخبزريوؿًزَباشمىؾرس
زَيبفتتىًيهگساييميپسراشريامىبناغتخسادوؾسيرٍغيبغرتخربزرياشوؾسيرٍ
غيبغتثيهالمل زارزايهزَيبفتثسزغيميوىد.رزوُبيتوًيػىدٌثسآناغتوٍ
تىبغتزاربيگصيهفمالويتاثصازيميوىرد اشَرسري

تىًيهگسايياشآوزبوٍمىغك
غغشتللي وئًزئبليوئًليجسالثُسٌميگيرسريمىربفـياَرداوريلرتَربزاتربثـ
َىزبزَبيًَيتريلتَبيتلًلآنميراود رزممبيػٍثبزَيبفتَبيپػتمردزن
ياوتمبريرزتللي زييدارَبيتلًالتغيبغي فيىيتس فلميتسيمًفكتساغرتي
رزفسقٍفم ويصثُتسميتًاودوؾويحجبتغيبغيزاثٍازمغبنثيبيزر .


تىًيهگسايي فمالويتگسايي پػتمدزويػو غيبغتثيهالمل 

كليدٍاضُّا:
فصلناهه هطالعات راهبردي  سال هفتن  شواره دوم  تابستاى   3131شواره هسلسل 24
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هقدهِ
رزمجبحجآوبرميهزياثظثيهالمل 

وصريهثٍيهرٍَاغتوٍزَيبفتتىًيهگسايي 1

گساييياوقىبظگسايي 2زاتلتتأحيسلساز


سرٌيثٍوًفيمىبشفٍميبنفمالويت
اَميتپيداو
رارٌاغت.حزوارثيبتتًليدؾدٌرزايهمًزر گًيبياَميت تىًيهگسايياغتَ.سچىد
َبيثػيبزييرًررازودوٍزَيبفتمرثًزثبيدثٍآوُبپبغخرَدلىهتالؼَبي


َىًشپسغؽ
ايليٍ حىبيت اش آن رازر وٍ تىًيهگسايي رز ثسخي مًازر حسو تبشٌاي ثساي گفته رازر.
عسفدازانزَيبفتمصثًزثٍربيرزگيسؾدنرزثلجفلػفيياوتصافيرامىٍرازيرزثسخي

مًازر ثيوتيزٍ وًؾيدٌاود وؿبن رَىد آوزب وٍ زييىسرَبي فمالويتگسا اش تجييه رزميمبوىد 
گساييثٍگًوٍاياغت


گبارلًتسثگرازود.گػتسؼارثيبتتىًيه
گسايبنميتًاوىديه


تىًيه
وٍحتيرزغبلَبياخيس وؾسيٍغيبغتخبزريتىًيهگسايبوٍويصمساح زؾدايليٍخًرزا

عيوسرٌاغت .
گساييثبزييىسرَبيفمالوييپػتمدزن ؾبخٍَبي

وًؾتبزحبضس ضمهممبيػٍتىًيه
مختلف آن ي ويص وؾسيٍ غيبغت خبزري تىًيهگسايبوٍ زا مًزر ثسزغي لساز ميرَدَ .دو 
وؿبن رارن ايه وىتٍ اغت وٍ تىًيهگسايي ثٍ رلي يالـ ؾدن رز اثتداي زاٌ وميتًاود
مفسيضبت اغبغي زَيبفتَبي فمالوي زا ثٍ يىجبزٌ وبريدٌ گيسر .شيسا ايه مفسيضبت عي
ايهزي رز غبلَبي آيىدٌ ويص آن ؾبخٍ اش
غبليبن گرؾتٍ آشمًن خًر زا پع رارٌاود .اش  
گساييمًفكتسخًاَدثًروٍمفسيضبتفمالويتگسايبن زامًزر تًرٍلساز رَد اش


تىًيه
افتبرن رز ياري ثلجَبي اوتصافي ي شثبنؾىبختي ارتىبة وىد ي رز تالؼ ثبؾد تب اش حيغٍ
اقًلفلوغيبغتخبزدوؿًر .


الف .تكَ يگسا ي :گراز اش فلسفِ بِ جاهعِشٌاسي
گساييثسخالوزَيبفتَبييوؾيسپػبغبختگسايي 


َبييوٍثبفجؾدتىًيه

يىياشييطگي
گساييثسزغيميؾًود) 

پػبمدزويػو فميىيػويربمقٍؾىبغيتبزيخي(وٍذي فىًاناوقىبظ
1 . Constructivism
2 . Reflexivism

تكَ يگسا ي :اش سياست بييالولل … ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 301

رز آغتبوٍ َصازٌ رديد ثٍ زليت ردي زَيبفتَبي ريگس تجدي ؾًر گراز اش ثلجَبي
َبيفيىييربمقٍؾىبختيثًر.ثٍتقجيسريگسپساگمبتيػوحبووثس


اوتصافييفلػفيثٍثلج
زَيبفتمصثًزثبفجثمبيحتيتمًيتآنؾد.رزحبليوٍرزرٍَ 1981يحتياياي رٍَ
زَيبفتَبي پػتمدزن ثب اتخبذ مًاضـ افساعي يرًر َس وًؿ راوؽ تزسثي زا

1991
ملكًل تًَو ي تكًز وبؾي اش افمبل لدزت گفتمبوي ثس آرميبن يب غًضٌَب ميراوػتىد 
گسايبنثيؽاشپيؽ پيثسرودوٍثدينتًرٍثٍمجبويفلًااوػبوييپريسؼثسخياش


تىًيه
اقًل آن وميتًاوىد وبزي اش پيؽ ثجسود .رز عيف ممبث پػت مدزنَب فمالويتگسايبن
سومؽفىبقسفيىييمبريرزتلًالتتأويدميوسروديثساي

مبتسيبليػتلسازراؾتىدوٍث
َبيگفتمبنَبازشؼچىداويلبي وجًرود .

َىزبزَب ذَىيت
تىًيهگسايي رز اق تالؾي ثًر ثساي ثسلسازي وًفي پيًود ميبن ايه ري زَيبفت وٍ

بظگسا
اقغالحبً ثٍ زَيبفتَبي فمالويتگسا (وئًزئبليػو ي وئًليجساليػو) ي اوقى 
(پػتمدزويػو ربمقٍؾىبغي تبزيخي وؾسيٍ اوتمبري ي فميىيػو) مؿًُز ؾدٌ ثًرود)1(.

اختالوميبنايهريگسيٌثٍحديثًروٍامىبنگفتگًميبنآوُبزامىتفيميوسر.چُسٌاقلي

ؾىبغييَػتيؾىبغيگسيٌايلزا

اختالوثٍمػبي فلػفيثبشميگؿت.گسيٌريا مقسفت
سغؤالمي ثسريمقتمدثًرچيصيثٍوبايالقيتيرًرودازروٍرزقدرؾىبختتزسثيآن

شي
ثبؾيو .
گسايبناختالوخًرثبفمالويتگسايبنزاقسفبًتلليليميراوػتىدي

رزايهمىبشفٍ تىًيه
رمـقفسميبنريزَيبفتخًررازيميوسرود.اشوؾسآوُب ري

اشتكًزَسوًؿثبشيثبحبق 
زَيبفت رز اق رز حبل گفتگً ي وٍ مىبشفٍ ثب يىديگس ثًرود .اق حبوو ثس مًضـ
تىًيهگسايبن پساگمبتيػوثًر.ثٍايهمقىيوٍپطيَؿگسانميثبيػتثٍربيمؿغًلؾدنثٍ

ميپسراختىد)2(.
مًرًررززياثظثيهالمل  

ثلجَبيمتديلًضيهيفلػفي ثٍح وؾسيمػبي 

رزايىزبفسلآنثًروٍزييىسرَب فبلدَسوًؿثستسيزيؼؾىبختييبَػتيؾىبختيوػجت
ثٍيىديگسَػتىد.آوُبقسفبًاثصازَبيتلليليَػتىدوٍميتًاويورزثسزغيمػبي مختلفاش
آوُب ثُسٌ گيسيو .ثسخي پديدٌَب زا زييىسرَبي خبـ ثُتس تًضيش ميرَىد .رز فيه حبل
اغتفبرٌاشزييىسرَبيريگسويصوىبتلبث تًرٍيحتيثديقيزاوؿبنميرَدوٍرززييىسر

 302اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا فصلٌاهِ هطالعات زاّبسدي شوازُ 24

گساييرزايهوىتٍَوزأيثًرود


َبيمختلفتىًيه
پيؿيهمًزرتًرٍوجًرٌاغت.مخالًرسيبن
وٍوئًزئبليػويوئًليجساليػوثٍؾيًٌغبختيتىًيهارتمبفيثبشيگسانرزغيبغترُبوي
تًرٍچىداويوؿبنوميرَد )3(.

غبنثسايؾىبختمبَيتتىًيهگسايي ريزيؼيرًررازر:ؾىبختاشعسيكيرًٌ


ثديه
َبيتىًيهگسايي.ثٍ


گسايييؾىبختييطگي

گساييياوقىبظ

گساييثبفمالويت

اختالوتىًيه
وؾسميزغدثبگرؾتشمبنيتمًيتايهزَيبفت زيؼرياثيؿتسمًزراغتفبرٌلسازگسفتٍ

گسايبنثٍربيوفيزَيبفتَبيريگس ميوًؾىدتبمػبيليزاوؿبن


يامسيشٌتىًيه
اغت.يقى
رَىدوٍتىًيهگساييآوُبزاثسزغيوسرٌيحبثتوىىدايهزَيبفتويصاشلبثليتتللي وؾيس

غبيس زَيبفتَب ثسخًزراز اغت .ايه تلًل زا ميتًان اش مىؾسي ريگس ويص ثسزغي وسر.
هگسايي ثٍ ربي رزگيس وسرن خًر رز مجبحج رامىٍراز فلػفي ثب عسفدازان
عسفدازان تىًي 
وًؾىدثبتىيٍثسييطگيزَيبفتخًريقىيييطگيربمقٍؾىبختي ثٍ

زَيبفتَبيريگس مي

المػبيليوصريهتسؾًود.رزوًؾتٍحبضس وبگصيساشَسريزيؼثسايؾىبخت

زييىسرح 
ايو.يقىيَواختالفبتايهزَيبفتزاثبزَيبفتَبي


ثُسٌگسفتٍ
مجبويزَيبفتتىًيهگسايبوٍ

َبيمختلفراخليرزتىًيهگساييزا


وىيويَورسيبن

مدزنثسزغيمي

گسايپػت

فمالويت
مًزرتًرٍلسازميرَيو .



 .1تكَ يگسا ي ٍ عقالًيتگسا ي
گسايبنيفمالويتگسايبنزاثبيىديگسممبيػٍ


َبيمختلفريدگبٌتىًيه

تًانثٍؾيًٌ

مي
وسر .رز ايىزب َدو اقلي ثسزغي ريدگبٌ ري زَيبفت رز مًزر غيبغت ثيهالمل اغت .ثٍ
قًزتمؿخفمىؾًزاشفمالويتگسايبن عسفدازانزَيبفتزئبليػويليجساليػويوللٍَبي

رديدآوُبيقىيوئًليجساليػويوئًزئبليػواغت.امسيشٌوًفيارمبؿوؾسرزايهمًزريرًر
رازر وٍ يرًٌ اؾتسان وئًزئبليػو ي وئًليجساليػو ثيؿتس اش يرًٌ اختالو آوُبغت .مُوتسيه
يرٍمؿتسنآوبنَمبوبتأويدثسمفًُااوػبنفمالويياغتفبرٌاشوؾسيٍاوتخبةفماليياغت
وٍاشرٍَ1951ثٍايهعسوايهريزَيبفتزاتلتتأحيسلسازرارٌاغت .

تكَ يگسا ي :اش سياست بييالولل … ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 303

اوتخبة فماليي يىي اش مُوتسيه زَيبفتَبي مغبلقبت ثيهالمللي پع اش رىگ رُبوي
گًيىدوٍمًرتثيتًرُيثٍ


اياشَطمًويايهزَيبفتغخهمي

رياثًرٌاغت.حتيفدٌ
َبريلتزايهثبشيگسياحديفمالويميراوىدوٍ


)زئبليػت
زييىسرَبيريگسؾدٌاغت4(.
رازايغيبغتَبيمؿخف اغت.مىؾًزاشفمالويت تىبؽسثُيىٍميبناَداوياثصازَبغت.

مقىبي ريگس فمالويت َمبَىگ ي غبشگبز ثًرن ايلًيتَبي يه ريلت اغت .يالـگسايبن
َبفمالويزفتبزميوىىديثٍَميهرلي زفتبزآوُبثسايوبؽسانثيسيويلبث 


مقتمدودريلت
رزناغت )5(.
َبرزوؾباثيهالمل زارزاق ثبشتبثياشفمالوي


ىسرفمالويريلت
فمالويتگسايبن فمل

راوىد.يالتصرزوتبةوؾسيٍغيبغتثيهالمل غبختبزوؾباثيهالمل زاملكًل


ثًرناوػبنمي
فملىسراوػبنالتكبرييبفمالويميراودوٍرززفتبزخًراق غًريشيبنزازاَىمبيفم 

لساز ميرَد .ثٍ گفتٍ يي اگس رز وؾبا ثيهالمل وؾمي يرًر ودازر پع چگًوٍ ميتًان اش
غبختبزيغخهگفتوٍرزثغهخًرمفًُاغبشمبنيوؾوزاوُفتٍرازر؟رزپبغخثٍايه
پسغؽ ثبيد اش وؾسيٍ اوػبن التكبري حداوخسگسا اغتفبرٌ وىيو .مغبثك ايه وؾسيٍ وىؽَبي
مجتىيثسرػتزًيمىبفـفسريي تقبم ياحدَبيمىفسرثبيىديگس مىزسثٍثسلسازيوًفي
وؾوميؾًر.رزثبشاز َسيهاشياحدَبثٍخبعسمىبفـخًرفقبليتميوىىديثبشاز(ثٍفىًان

يهغبختبز)ملكًلفقبليتَبيياغتوٍَدواشآوُبوٍايزبروؾوثلىٍزغيدنثٍمىبفـ

ىسرريلتَب(وبزگصازان)مىزسثٍتؿىي غبختبزي

رزيوياغت)6(.ايهرزغتاغتوٍفمل
َبثٍآوُبامىبنميرَدثبرزن

ميؾًروٍخًرملديروىىدٌاغت امبفمالويثًرنريلت

َبيملديريتَب اَداوخًرزاپيؽثجسود.شيساغبختبزثٍخًريخًرملدير


ايهيالقيت
وىىدٌ اغت .افصين ثس ايىُب فمالويت التضب ميوىد تب رز ؾسايظ خبـ يه گصيىٍ فمالوي
مؿتسن ي وٍ گصيىٍَبي متقدر يرًر راؾتٍ ثبؾد .مخالً يلتي تًشيـ لدزت رز غبختبز وؾبا
َبثٍفىًانثبشيگسانفمالويثبرزنؾسايظرديدثٍائتالوَبي

ثيهالمل تغييسميوىد ريلت

اتلبرَبي رديد زيي ميآيزود تب ثتًاوىد ثٍ َدو اقلي خًر وٍ َمبوب ثمب ي امىيت اغت 
رغت پيدا وىىد .زاش زفتبز مؿبثٍ ريلتَب رز وؾبا ثيهالمل رز َميه يالقيت يقىي فم 
فمالويوُفتٍاغت .
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َبيفمالويتگسالبث ذوساغت تأويدثساَداويمىبفـ

وىتٍريگسيوٍرزمًزرزَيبفت
مقتمدثًريالقيتَب خبزداش

فيىياغت.ريزوُبيوثٍفىًانياضـمىتت«يالقيتارتمبفي»
ذَهافسارربمقٍلسازرازوديلبث تملي ثٍفمبيدؾخكيويػتىد.رزايىزبيالقيتثٍمخبثٍ
غبختبزي فم ميوىد وٍ زفتبز افسار ربمقٍ زا وىتسل ي َدايت ميوىد .يالتص ويص تقجيسي
غبختبزيروبزوسرياشمفًُاريزوُبيوازايٍميرَد ثبايهتفبيتوٍغبختبززامبرييوٍ

َبرزوؾباثيهالمل 

ذَىيرزوؾسميگيسر)7(.ثديهتستيتآوچٍرزيَلٍوخػت زفتبزريلت

زا ؾى ميرَد مػبي مبري ي وٍ ذَىي اغت .مخالً يالـگسايبن افصايؽ لدزت وؾبمي ي
َبميراوىدوٍرزفيهحبل

ليجساليػتَبافصايؽلدزتالتكبريزارصياَداواقلي  
ريلت

تىؾيووىىدٌزفتبزآوُبويصميثبؾد.مػبي ذَىيوؾيسؾيًٌفُوزَجساناشوؾباثيهالمل ًَيت

ريلتَب َىزبزَبيوؾباثيهالمل يمػبي اخاللي رزاق تبثقياشمىبفـمبريريلتَبثٍ

ؾمبز ميزيود .حتي يالـگسايبن غىتي وؾيس مًزگىتب مقتمدود وٍ ًَيت ريلتَب ملكًل
فملىسر وخجگبن حبوو ريلتي اغت .آوُب افىبز فمًمي زا رز زاغتبي حمبيت اش غيبغت
خبزري ثػيذ ميوىىد .ثٍ گفتٍ مًزگىتب حىًمت ثبيد ثداود زَجس ي وٍ ثسرٌ افىبز فمًمي
)رزفمالويتگسايي فسلثسايهاغتوٍتمباريلتَبرزغيبغترُبويرازاييه

اغت8(.
َبامسيپيؿيىييريلتَب مًضًفيحبثتيَميؿگياود


ًَيتَػتىد.رزايىزبًَيتريلت
ثبؾىد.غبختبزآوبزؾيهوؾباثيهالمل 

وٍرازايمىبفقيمؿخف اشپيؽمقلًايَمبوىدمي
مبَيتيًَيتَمٍريلتَبزايىػبنغبختٍيَمٍرازاييهوبزوسراغبغييقىياتخبذ

َبيامىيتيرزلبثتيثسايحفؼثمبيپيگيسيمىبفـخًرَػتىد )9(.


غيبغت
اش وؾس تقبم غبختبز ر وبزگصاز زَيبفتَبي فمالويتگسا رز تللي وُبيي تملي گسا
َػتىد.ثٍايهمقىيوٍميتًانغبختبززاثٍوبزگصازيثسفىعتملي رار.وئًزئبليػوثباتخبذ

زييىسر غيػتمي ايلًيت زا ثٍ غبختبز ميرَد يلي وئًليجساليػو ثس ومؽ وبزگصاز تأويد
ميوىد)11(.رزفيهحبلرزَسريزييىسر ميتًانربيغبختبزيوبزگصاززاثبَوفًل

گًيدغبختبزوؾباثيهالمل ملكًلفملىسرفمالويريلتَبغتيخًر


وسر.يلتييالتصمي
املديرميوىد ثٍايهمقىبغتوٍميتًانتللي زااشغبختبز

غبختبزَوفملىسرريلتَبز

يب وبزگصاز ؾسيؿ وسر .ثٍ گفتٍ ًٍت وؾبا ي غبختبز ثيهالمل مًزر وؾس يالتص وٍ ملكًل
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تًاودريلتَب(وبزگصاز)زاملديروىد امبلبرزثٍخلكوبزگصازانريلتي

ريلتَبغت تىُبمي

ويػت .يقىي يالتص ثسخالو ارفبي خًر يه غبختبزگساي وبم ويػت ثلىٍ يه فسرگساي
اوتًلًضيهاغت.ثسفىعرزوؾسيٍوؾبارُبوييالسؾتبيهثبيهوؾسيٍغبختبزگسامًارُيو 
شيساريلتَبَيچومؿيرزغبختوؾبارُبويودازود )11(.

غساوزبا ايىىٍ رز زَيبفتَبي فمالويتگسا ثيؽ اش آوىٍ فىكس تغييس مُو ثبؾد ممًلة
تدايااَميترازريايهامسآوُبزاثٍوؾسيٍَبيايػتبيوٍپًيب وصريهميوىد.ثبشٌشمبوي

افتد.يالتصرزممبلٍايثبفىًان


تغييسرزوئًزئبليػوثػيبزشيبرثًرٌيتغييسثٍودزتاتفبقمي
«زئبليػو غبختبزي پع اش رىگ غسر» چىيه ارفب ميوىد وٍ پبيبن رىگ غسر قسفبً تًشيـ
لدزترزوؾباثيهالمل زاتغييسرارٌيوٍغبختبزآنزا.ايپبيبنرىگغسرزاتغييسرزين

)اشايهزي تغييستبحدشيبري

غيػتميميراوديوٍتغييساشيهغيػتوثٍغيػتوريگس12(.

رىجٍاغتخىبييرازرياق ثستداياؾسايظاغت .
ويتگسا اشوؾسشمبوي اثتداتًغظوؾسيٍپسراشاناوتمبري
گسچٍمفسيضبتزَيبفتَبيفمال 

ثٍ چبلؽ وؿيدٌ ؾد امب اوتمبرات يازر ؾدٌ اش غًي تىًيهگسايبن ثيؿتس اش اوتمبرات گسيٌ
وخػت ثب مقيبزَبي فلمي غبشگبز ثًر ي ثٍ َميه رلي مًزر تًرٍ لساز گسفت .گصازٌَبي
ًرٍثٍمفسيضبتفمالويتگساييفجبزتىداش :

اقليمغس ؾدٌتًغظتىًيهگسايبن ثبت

1ا .1دٍلتّا الصاهاً عقالًي زفتاز ًويكٌٌد ٍ عقالًيت ّن صسفاً ابصازي ًيست.
تىًيهگسايبن رصفدٌلليلي فمالويتيمدزويتٍزازروميوىىد.اشوؾسآوُبزاثغٍميبن

القبرٌايثسخًزرازاغت.آوُبثبزرايهارفبوٍفمالويت
فم تفبَويفمالويتاشاَميتفًق 
َمبوبفمالويتاثصازياغت اشفمالويتازتجبعييبفمليغخهميگًيىدوٍرزفيهتًرٍثٍ
حػبةيوتبة ثسفم فملياغتًازثًرٌيامسيياثػتٍثٍتبزيخيثػتسَبيَىزبزيي
ارتمبفياغت.رزوؾسيٍارتمبفي آوچٍايلًيترازرمىغكالىبؿ يتفبَواغت)13(.ثىبثسايه
َبَمًازٌثبيهگصيىٍحبثترزتمبميريزٌَب

ثسخالوآوچٍفمالويتگسايبنميگًيىد ريلت

ي ثػتسَبي ارتمبفي مًارٍ ويػتىد .ثىبثسايه ثب تًرٍ ثٍ ؾسايظ ممىه اغت وٍ گصيىٍَبي
فمالوياشيىديگسمتفبيتثبؾىد .
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1اٌّ .2جازّاي ذٌّي دز تكَ ي ًظام بييالولل بِ اًداشُ هسا ل عيٌي اّويت دازًد.
ثسايهاغبظياضٌَىزبزمتفبيتاشرُبنثيىيفسرياغتيثٍتجقيتاشريزوُبيولبث 

تملي ثٍافتمبراتيتفىساتفسريويػتَ.ىزبزَب ملكًلتقبم ذَهافسار(يبريلتَب)
َىزبزَبثٍمقىبَبيًَيتَبؾى 

اغتيخبزداشايهفضبيتقبم َىزبزييرًرودازر.
رَىديايهامىبنزاثسايثبشيگسانفساَوميآيزودتبمليظپيسامًنخًرزاتفػيسيتأيي 


مي
وىىد.يوتمقتمداغتمىبثـمبريتىُباشعسيكغبختبزيبفتٍَبيمؿتسويوٍرزآنلسازرازود

رَىد.وؾباَبيمقىبيي وُبريىٍؾدٌ تقسيفوىىدًٌَيتثبشيگسان


َبياوػبويمقىبمي

ثٍوىؽ
َػتىديايهًَيتَبويصمىبفـثبشيگسانزاؾى ميرَىد )14(.

1ا َّ .3ت هقَلِاي ثابت ٍ اش قبل هَجَد ًيست.
وىديمًرتتغييسرزمىبفـيزفتبزريلتَبميؾًر.فُو


ًَيتثبگرؾتشمبنتغييسمي
ولًٌؾى گيسيمىبفـريلت فبم ثػيبزمُميرزرزنثػيبزياشمػبي زياثظثيهالمل 
ؾًرًَ.يتثٍمقىبيفُوَبي

اغت.ثٍَميهرلي اغتوًٍَيتثٍمًضًفيمُوتجدي مي
وػجتبًحبثتيمجتىيثسومؽخبـخًرياوتؾبزاتاشريگساناغت.ثبشيگسان مىبفـيًَيت
تميآيزود يقىيَمبنمقبويوٍغبختبزَب

خًرزااشعسيكمؿبزوترزمقبويرمقيثٍرغ
رَىدًَ.يتَبيمىبفـ امًزيمستجظَػتىدي


َبيمبغبشمبنمي

زاتقسيفوسرٌيثٍوىؽ
)ثديهغبن فىكستغييسيازر

يلتيمبمًلقيتزاتقسيفميوىيو آوُبويصتقسيفميؾًود15(.
َبميؾًر.شمبويوٍَىزبزَبيغبشودًٌَيتثبشيگستغييسيبثىد 

وؾباثيهالمل يزفتبزريلت

ثٍتجـآنًَيت مىبفـيزفتبَبييهثبشيگسويصتغييسميوىىد .
1ا .4ساختاز ٍ كازگصاز قابل تقليل بِ كد گس ًيستٌد.
غبختبز ي وبزگصاز رز يه زاثغٍ تقبملي ثب يىديگس ؾى ميگيسود .تىًيهگسايبن ي
مخكًقبًالىػبودزيوترزايهمًزراشوؾسيٍغبختيبثيگيدوصاغتفبرٌميوىىد.رًزدزيتسش
ربمقٍؾىبظمقسيوآمسيىبييمقتمداغتگيدوصرزليبظثبيثسيريزوُبيو َػتيؾىبغي

غًمي زا رز زاثغٍ فسر ر ربمقٍ يب غبختبز ر وبزگصاز مغس ميوىد وٍ ثس اغبظ آن للؾٍ
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ؾسيؿتللي للؾٍاياغتوٍغبختبزي وبزگصازرزتقبم ثبيىديگسلسازميگيسود)16(.اش
خًاَيوزفتبزريلتَبزارز

ايهزيغبختبزيوبزگصازلبث تملي ثٍيىديگسويػتىد.يلتيمي

وؾبا ثيه المل تللي وىيو رز َمبن للؾٍ وخػت ثبيد ثب تقبم آن ري آغبش وىيو وٍ الجتٍ
مًرتپيچيدٌتسؾدنتللي ميؾًر.گيدوصرزيالـميوًؾديهوؾسيٍَيجسيديازايٍوسرٌ

ياشريآليػوغبختبزروبزگصازفساتسزير.اشوؾسيي ايهريثٍللبػرزيويثبَومستجظاود
ي ثٍ للبػ َػتيؾىبختي رز َو تىيدٌ ؾدٌاود .اي اش مخبل غىٍ اغتفبرٌ ميوىد .غبختبز ي
شمبنوميتًانَسرييآوُبزاريد)17(.يلياگس

وبزگصازريزييمختلفغىٍَػتىدوٍَو
لسازثبؾدغىٍوكفؾًرَسريعسوآنوكفخًاَدؾد.ثديهغبن تقبم رايميغبختبز

يوبزگصازثبفجميؾًررُبنوٍحبثتثلىٍَمًازٌرزحبلتىًيهيغبختٍؾدنثبؾديايه

َمبن وىتٍ َػتيؾىبختي مًزر تأويد تىًيهگسايبن يقىي تىًيه يالقيت ارتمبفي رز عًل
شمبناغت )18(.


 .2تكَ يگسا ي ٍ پستهدزًيسن
َبيآغبشيهزؾديتًغقٍاشثسخيايدٌَبيپػبغبختگسايبني


گساييرزغبل

گسچٍتىًيه
مدزنَب ثُسٌ گسفت امب ثب گرؾت شمبن اختالو ميبن آن ري افصايؽ يبفت .ييًز1
پػت 

ذمًزرخالقٍميوىد :

اختالفبتمصثًززارزپى
 .1ايليه مػألٍ ايه اغت وٍ ثبيد رُبن زا تًضيش رَيو يب وٍ؟ تىًيهگسايبن ميوًؾىد ثٍ
رًاةرَىد.ايايهاوتمبرزاثٍاوقىبظگسايبنيازروسروٍ

چبلؽمغسيحٍاشغًيويًَيه
مدزويػتَباغبغبًافتمبريثٍايهگًوٍغؤاالت


ثسوبمٍتلميمبتيؾمبمؿخفويػت.پػت
ودازود ي مقتمدود تجييه مب اش رُبن آلًرٌ ثٍ پيؿبذَىيتَبغت .اش ايهزيخًر وؾسيٍ َو
وميتًاود ثيعسو ثبؾد .آوُب تمبيلي ودازود وٍ رُبن زا ثس اغبظ وؾسيٍَبيي وٍ خًر زا

فمليميراوىد تًضيشرَىد.شيسافقبليتآوبرميهزاوميتًاناشغيبغترداوسر .

 .2رز گرز اش پػبغبختگسايي ثٍ تىًيهگسايي اتفبق مُمي وٍ حبرث ميؾًر ايه اغت وٍ
ؾىبختيميؾًودَ.دوَمبوبفلًاارتمبفياغت.

ارفبَبومتسفلػفييثيؿتسربمقٍ
1 . Waver
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.3رزپػبغبختگسايي مقىبيوؾوَمًازٌؾىىىدٌيمًلتيَػتىديثٍياغغةپبزاريوعَبي
گسايبنميوًؾىدضمهزمصشرايياش


ؾًود.امبتىًيه

ميتُديدمي
وبممىهثًرناوػدارمىغ
غبختبزَب ؾيًٌتىًيهآوُبزارزنوىىد.
.4فىبقسغبشودٌتللي رزتىًيهگساييارتمبفي ربمقٍؾىبختياغت رزحبليوٍفىكس
اقليتللي رزپػبغبختگساييشثبناغت.ثيهمغبلقٍَىزبزَب(رزتىًيهگسايي)يمتًن
(رز پػتمدزويػو) تفبيت شيبري يرًر رازر .رز حبلت وخػت امىبن مؿبَدٌ اش رُبن
خبزديرًررازريليرزريميفسريازريهرُبنگفتمبوييمتىيميؾًريثبيدثتًاود

ثيىيثٍمساتتَمبَىگتسي


گسايبنيهرُبن

شثبنوؿًزمًزرمغبلقٍزارزنوىد.امبتىًيه
ازايٍميرَىد.

فمالويتسيزا

 .5پػبغبختگسايبن رز مًزر ولًٌ وبز پطيَؿگسان پسغؽَبي اگصيػتبوػيبليػتي مغس 
مسغًايآوبرميهتبويدرازود )19(.

گسايبنثيؿتسثسؾيًٌ 
َبي

ميوىىد حبلآوىٍتىًيه

مدزنَب ثسايهثبيزودوًٍَيتَبيثٍتجـآنمقبوي امًزيگرزا مًلتييگفتمبوي
پػت 

َبَسللؾٍثٍزوگيرزميآيىديزوگگفتمبنزا


َػتىديامىبنتخجيتآوُبيرًرودازر.اوػبن
گًوٍاغت.آوچٍثبفجميؾًرغيساشايه

ثٍخًرميگيسود.يضقيتعجيقيويصرزاق َميه

َبثساذَبنآرميافمبلميوىىد.رزوتيزٍ خًريالقيتويص

فىسوىيو لدزتياغتوٍگفتمبن
ممًلٍاي گفتمبوي ميؾًر .يقىي خبزد اش گفتمبن يالقيتي يرًر ودازر .اش عسو ريگس رز

ريدگبٌ پػتمدزن غبخترُبن ملكًلشثبنيثبشيَبيشثبوياغت.رزيدامقتمداغت
فساغًيشثبن چيصييرًرودازريفًوًويصثبيزرازروٍخؿًوتوُفتٍرزياضگبنثدتسيه
وىيووٍَسللؾٍثٍزوگيرزميآيديغسفت


غت.مبرزرُبويشودگيمي
ؾى خؿًوتا
تغييساترزآنثػيبزشيبراغت.رزچىيهرُبوي غخهاشحجبتيتداياًَيتيبيالقيت
تًَميثيؽويػت .
امب تىًيهگسايبن ثػيبزي اش ايه مفسيضبت زا زر ميوىىد ي ثٍ ؾيًٌَبي تلميمبتي
ي ؾًود.اشوؾسآوُبغسفتتلًالتوٍآناوداشٌوىداغتوٍفمالويت
آوبرميهوصريهتسم 

گسايبن ارفب ميوىىد ي مىزس ثٍ ازايٍ ريدگبَي ايػتب ميؾًر ي وٍ آن اوداشٌ شيبر اغت وٍ
گًيىديمًرتميؾًرَسوًؿحجبتيتدايميشيسغؤالثسير.آوُبريدگبٌ


َبمي
پػت 
مدزن
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مغبثكآنغسفتتلًالتآناوداشٌاغتوٍثٍمبامىبنميرَدرز

اياتخبذميوىىدوٍ 


ميبوٍ
يهفبقلٍشمبويمؿخفاشيرًرَىزبزَبيحبثتيًَيتَبيمقيهقلجتوىيو .



 .3شاخِّاي تكَ يگسا ي
تًانثٍريؾبخٍمدزنيپػتمدزنتمػيووسر.گسيٌمدزن ثيؿتسثٍ


گسايبنزامي

تىًيه
هاغتيثػيبزياشمفسيضبتآوُبزاميپريسر امبگسيٌرياثيؿتسثٍ

فمالويتگسايبنوصري

َبيتلليليآوُباغتفبرٌميوىد .


َبوصريهثًرٌياشؾيًٌ
پػت 
مدزن

چُسٌؾبخفگسيٌوخػت الىػبودزيوتآلمبوياغتوٍخًرشمبويوئًزئبليػتثًر.
رزگسيٌرياويصميتًاناشزيگي 1يوساتًچًي  2وباثسر.پسايعياغميتؾبخٍوخػتزا

گساميراوىد.زييىسريوت وؾسيٍغيػتمبتيه

زييىسرغيػتمبتيهيؾبخٍريازازييىسرو 
وئًزئبليػو زا ميپريسر امب زييىسر و گسا رزقدر اتخبذ چؿواوداشي اغت وٍ پديدٌَبي
راخلييثيهالملليزارزَوارغباوىد.اشوؾسزيگييوساتًچًي غبختبزَبيفسآيىدَبي

راخلييثيهالملليريچُسٌمتفبيتاشوؾورُبويمىلكسثٍفسرَػتىد.اشوؾسآوُبردايي

حًشٌثيهالمللييراخليملكًلريزانرديدثًرَ)21(.سچىدوٍپسايعياغميتزييىسر

و گسا زا لًيتس ي مىػزوتس اش زييىسر غيػتمبتيه ميراوىد امب ريدگبٌ آوُب لبث ومد اغت.
چًن رز زييىسر و گسا مػبلة تفبيت زفتبزي ريلتَب رز وؾبا ثيهالمل مًزر غفلت يالـ
ؾًر.اگسفسلايهاغتوٍَمٍريلتَبرزاق عًزيزفتبزميوىىدوٍوؾورُبوي


مي
هالمل اشغًي
ثبشتًليدؾًر تفبيترززفتبزآوُبيحتيممبثلٍثبَىزبزَبيحبووثسوؾباثي 
َبياومالثيزاچگًوٍميتًانتجييهوسر؟ 


زضيو
رز زييىسر غيػتمبتيه ثس ومؽ مىبثـ غيػتمبتيه (ثيهالمللي) ي غيس غيػتمبتيه
َبيثٍتجـآنمىبفـتبويدميؾًر امبزييىسرو گساثسومؽ


(راخلي)رزتىًيهًَيتريلت
شثبنرزتىًيهًَيتَبيويصغبختگفتمبوييبارتمبفيرشثبويغًضٌياثطٌرزغيبغت


1 . Ruggie
2 . Kratochwill
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رُبويتأويدرازر.ثىبثسايه ؾسايظتبزيخيرارتمبفي تقبم شثبن مقىبيلدزتارتمبفياش
اَميتخبقيرزايهزَيبفتثسخًزرازاغت .
رزايهچبزچًةميتًانتىًيهگسايبنزاثساغبظريمقيبزرزيوي ثٍريگسيٌمختلف

تمػيووسر.ايهريمقيبزفجبزتىداش :
.1شثبن 
.2اؾىبليؾيًٌتىًيهراوؽ .
گسايبنپػتمدزنثسومؽ

تىًيهگسايبنمدزنثسومؽَىزبزَبرزتىًيهًَيتيتىًيه

گيسيًَيتتأويدميوىىد.گسيٌوخػت لصيامغبلقٍزيودَبيؾى گيسيي

شثبن رزؾى 
تلًل ًَيت زا يبرآيز ميؾًر ي وؾسيٍ وُبيي خًر زا فلّي ميراود امب گسيٌ ريا ثٍ ربي
تًضيشؾيًٌ تىًيهًَيت ثٍفىًانؾى مغلًةراوؽ ثس تفُو 1ثٍفىًانؾى مىبغت
راوؽتىيٍميوىد )21(.



ب .تحليل سياست خازجي اش هٌظس تكَ يگسا ي
اغتخسادوؾسيٍغيبغتخبزرياشوؾسيٍغيبغتثيهالمل َمًازٌوبزآغبوي ويػت.شيسا

غسفتتغييساتيتلًالترزغيبغتخبزريثٍمساتتثيؿتساشغيبغتثيهالمل اغت.اگس

تًرٍوىيووٍ وؾسيٍغيبغتثيهالمل يالتصرصي وؾسيٍَبيمختكسيمفيد 2اغت خًاَيو
گساييوٍرصيوؾسيٍَبيفًقويػتي


راوػتوٍاغتخسادوؾسيٍغيبغتخبزريرزتىًيه
فيپيچيدگي َمساٌاغت تبچٍاوداشٌرؾًازميثبؾد.ثخؿياشايهرؾًازيوبؾياش

ثبوً
فسلتقبم غغً مختلفيثخؿيريگسثٍخبعستقدرمتغيسَبغتوٍؽبَساًگسيصياشآن
ويػت .
ايوٍرزمًزروؾسيٍغيبغتثيهالمل تىًيهگسايبوٍذوس


َبيچُبزگبوٍ

ثبتًرٍثٍگصازٌ
وسريو ميتًاويوثٍمًازرشيساؾبزٌوىيو :

1 . Verstehen
2 . Parsimonious
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.1اگسرززييىسرَبيفمالويتگسا زفتبزغيبغتخبزريريلرتَربرزوُبيرتزيؿرٍرز
ملبغجبتفمالوييمىبفـفيىيراؾتٍثبؾد رزتىًيهگساييممداثرسفمالويرتاثرصازي 
مىغكتىبغتزفتبزثبَىزبزَبيياغتوٍريگساناشريلتاوتؾبزرازود.الجتٍممىهاغت
مىغكتىبغت الصامبًرزتقبزلثبمىغكفمالويتگسايوتيزرٍثخرؽوجبؾرد.ثرديهغربن
ثخؿياشزفتبزريلتَبرزغيبغتخبزريوٍزييىسرَبيفمالويتگرسارزمرًزرآوُرب
قدقوميوىد ثبزييىسرتىًيهگسايبوٍيمىغكثساشودگيلبث تجييهَػتىد.

يريلتَب متغيسَبيغيػتمبتيه وؾباثيهالمل يمتغيسَبي

 .2رززفتبزغيبغتخبزر
شمبنمؤحساود.چىيهزييىسريميتًاودلدزتتللي زاوبَؽييب


راخليثٍعًزَو
افصايؽ رَد .شمبوي وٍ تقبم َوشمبن ي تأحيسپريسي متمبث متغيسَبي غيػتمبتيه ي
گيرُبنيالقيوصريهميؾًيو

غيسغيػتمبتيهزارزوؾسميگيسيو تبحديثٍپيچيد

يفىكستغييسزامًزرتًرٍلسازميرَيو.امبرزَمبنحبلثسيشتضبرميبنَىزبزَبي

وىد.شيساوميتًانثٍزاحتيَىزبزَبزاايلًيت


تسمي
راخليثيهالملليتللي زامؿى 

ثىديوسر.
.رزغيبغتخبزريتىًيهگسايبوٍ ريلتَبفبلدمىبفـياَداوحبثرتيغيسلبثر تغييرس

3
َػتىد گسچٍايهثٍمقىبيآويثًرنمىربفـويػرت.چرًناَرداوريلرتَربتربثقياش
َىزبزَبغتيمىغكزفتبزيويصمىغكتىبغتاغت.ثىبثسايهثػتٍثٍؾسايظياوتؾربزات
مًرًراشريلتَب ممىهاغتاَداوآنَبتغييسوىد.ايهرزحبلياغتوٍوئًزئبليػو
ثٍرلي اتخبذزييىسرغيػتمبتيه مخلجثمب امىيتيخًريبزيزاَدواقلييوُربيي
ريلتَبميراود.تىًيهگسايبنمقتمدودتجدي ايهمخلجثٍَدواقليريلتَبرزوؾبا
ثيهالمل خًرامسيتىًيىياغرتيزيؿرٍرزفملىرسرريلرتَربرازر.رزايرهمرًزر
ميتًانثٍرملٍثػيبزمؿًُزيوتاؾبزٌوسر«:آوبزويآنچيصياغتوٍريلتَبخًر
آنزاميغبشود».وىتٍلبث تًرٍريگسايهاغتوٍثٍرلي تمداَىزبزَربثرسمىربفـرز
تىًيهگسايي ريلتَبوميتًاوىدرززفتبزَبيخرًرَىزبزَربزاوبريردٌگسفترٍيثرساي
زغيدنثٍمىبفـَسالداميزااوزبارَىد.
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 .4رز چبزچًة وئًزئبليػو لدزت ريلتَب رز وؾبا ثيهالمل متغيس مػتم ي غيبغت
لدزت يقىي ثسلسازي تًاشن لًا ي ائتالو ثٍ مخبثٍ متغيس ياثػتٍ ثٍ حػبة ميآيد .رز
وئًليجساليػوويصمتغيسَبيراخلي متغيسمػتم يغيبغترػتزًيمىبفـ متغيسياثػتٍ
َػتىد .رز تىًيهگسايي متغيس مػتم َمبوب َىزبزَبي ارتمبفي راخلي ي ثيهالمللي
)وخجگبنتكميوغبشويص

ميثبؾد22(.
اغتيمتغيسياثػتٍ غيبغتَمبَىگيثبَىزبزَب 1
ثس اغبظ ايه ري متغيس زفتبز ميوىىد .آوُب غيبغتَب زا ثٍ گًوٍاي تىؾيو ميوىىد وٍ
ؾٍراز وؿًر .ثٍ ايه تستيت تفبيت زفتبز
يرٍُ ثيهالمللي يب مىغمٍاي ريلتؿبن خد 
ريلتَبرزغيبغتخبزريزيؿٍرزفُوآوُباشَىزبزَبيويصميصانتأحيسگرازيآوُب

رازر.اشعسوريگس تؿبثٍزفتبزريلتَبثيؽاشآوىٍملكًلالصامبتوبؾياشمقمبي
امىيت رز وؾبا ثيهالمل آوبزؾيه ثبؾد ملكًل َىزبزَبي ثيهالمللي مؿتسن اغت.
ثيىيغيبغتخبزرييهوؿًزشمبويممىهخًاَدثًروٍَىزبزَبيثيهالملليي


پيؽ
ارتمبفيثٍعًزمؿخف زفتبزيزاتزًيصوىىد)23(.
ثسايآوىٍثتًاويواشممًلًٍَيتيولًٌتىًيهًَيتريلتيثرٍفىرًاناثرصازيمفيردرز
تللي زفتبزغيبغتخبزرييهوؿًزاغتفبرٌوىيو ثبيدثٍچىدپسغؽفمدٌرزمًزرولًٌ
ازتجبطَىزبزَبثبًَيتپبغخرَيو.پسغؽايلايهاغتورٍچرٍورًؿَىزبزَربييًَيرت
ميغبشود؟ثٍفجبزتريگسرزؾىبختولًٌتىًيهًَيتريلرتثبيردغرساكوردااَىزبزَرب
زفت؟ثسايارتىبةاشپيچيدگي َىزبزَبزارزريغغشثيهالمللييراخليمًزرتًرٍلرساز
ميرَيو .

َبيثيهالملليي

رزغغشثيهالمللي مىبثـَىزبزغبشفجبزتىداشحمًقثيهالمل غبشمبن

َبيمًرًرثسآمدٌاشمجبحخبتفمًمييبوىفساوعَبيرز

رززأظآوُبغبشمبنمل يويصزييٍ
تًانفسَىگغيبغييهوؿًززامُوتسيهمىجـَىزبزيرزؾى رَيثٍ


غغشراخليويصمي
ًَيتفسلوسر .
َبيمتفبيتييرًررازريثٍوؾسميزغدثػتٍثٍوًؿ


الجتٍرزمًزرمىبثـَىزبزيريدگبٌ
رًامـ ايه مىبثـ متفبيت اغت .مخالً رز رًامـ رمًوساتيه غبلجبً مجبحج پبزلمبوي ي حًشٌ
1 . Norm – Consistency Policy

تكَ يگسا ي :اش سياست بييالولل … ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 313

فمًمييىياشمىبثـفمدٌَىزبزياغتوٍحتيثٍفىًانزييٍلبوًوي ؾى حمًليويصپيدا
ميوىىد .امب رز رًامـ غيسرمًوساتيه غىتَب ي آراة ي زغًا مرَجي ي تبزيخي ومؽ ثٍ

وىىد.ثٍوؾسميزغد«فسَىگغيبغي»مفًُامىبغجيثسايتقييهمىبثـ


تسيايفبمي

مساتتمُو
َىزبزَبثبؾد .
اشعسوريگس ؾسطالشاثسايتأحيسگرازثًرنَىزبزَبآناغتوٍمًزرپريسؼاوخسيت
ثًرٌيخكلتفمًمي 1راؾتٍثبؾىد.رزفيهحبلَىزبزَبيمصثًزثبيدتزًيصوىىدٌزفتبز
مىبغتيمؿخفوىىدٌزفتبزَبيوبمىبغتثبؾىد .
پسغؽ ريا ايه اغت وٍ چٍ شمبوي تأحيس َىزبزَب ثٍ ايد ميزغد ي مًرت ثبشتقسيف
ًَيت ي مىبفـ ميؾًر؟ اَميت خبـ ايه پسغؽ اش آوزب وبؾي ميؾًر وٍ تىًيهگسايي
تىًيهگسايي

ربنزيگي
ميخًاَد تغييس رز غيبغت خبزري وؿًزَب زا تجييه وىد .ثٍ ثبيز  

شمبوي اَميت پيدا ميوىد وٍ وًفي گػػت رز وؾبا ثيهالمللي زخ ميرَد .رز ايه مًزر
ميتًانثٍتلًالتغبل1989اؾبزٌوسر .

رزچىيهمًازري رغدغٍريلتَبآناغتوٍچگًوٍرزوؾورديدمىبفـخًرزاتقسيف
)امبلبفدٌوليايهاغتوٍَىزبزَبرزيهممغـشمبويثٍرساثلساويميزغىدوٍ

وىىد24(.
تًاناشتغييسرزًَيتَبيغيبغت


ثبؾديرزايهَىگبامي

ومغٍمبوصيموتأحيسگرازيآوُبمي
ًزغخهگفت.رزحبلتَبيمختلفثبرساثلساويمتفبيتيمًارُيو.شمبوي

خبزرييهوؿ
ايميزغىد مخ غمًطؾًزيييفسيپبؾيريًازثسليهي


الملليثٍچىيهومغٍ

َىزبزَبيثيه
ومًويػويشمبوي َىزبزَبيراخلييهوؿًزثساحستلًالتيوؾيساومالة تغييسوػ تغييس
ازشؼَب يب ثٍ عًز خالقٍ تغييس فسَىگ غيبغي ثٍ رسا ثلساوي ميزغىد .ثىبثسايه زفتبز

غيبغتخبزرييهوؿًز رزحدفبق ؽًُزرساثلساويتبحدلبث تًرُيحبثتيبثٍ
تقجيسثُتس غسفتتىًيهآنوواغت.اشمىؾستقبم غبختبزروبزگصازرزللؾٍرساثلساوي
تقبم آنريثٍگًوٍاياغتوٍثيؿتسيه تأحيسزاثٍَمساٌرازر.يلتيرزوؿًزياومالةزخ
ميرَد َىزبزَبيراخليثٍومغٍثلساويميزغىديغيبغتخبزريزاثٍؾدتتلتتأحيس

لسازرارٌيرُتآنزاتغييسميرَىد.امبثبگرؾتشمبن َىزبزَبيغيػتمبتيهَمصمبنثب
1. Commonality
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تضقيف َىزبزَبي راخلي تمًيت ميؾًود ي زفتبزَبي اومالثي زا تقدي ميوىىد .ثػتٍ ثٍ
ايىىٍغيبغتخبزرييهوؿًزرزچٍفبقلٍشمبوياشومغٍرساثلساويلسازگسفتٍثبؾد 
زفتبزآنتغييسميوىد .

پسغؽغًاايهاغتوٍرززفتبزغيبغتخبزرييهوؿًزآيبَىزبزَبيراخلياش
ايلًيتثسخًزرازوديبَىزبزَبيخبزري؟ثٍفجبزتريگس َىگباتقبزلميبنآنريايلًيت
ثبوداااغت؟وؾسيٍغيبغتخبزريتىًيهگسايبوٍرًاةقسيليثسايايهپسغؽودازري

ايه يىي اش ومبط ضقف ايه وؾسيٍ اغت )25(.مخالً رز وئًزئبليػو رز تضبر ميبن اغتمالل ي
وفًذ آوچٍاشوؾسيالتصايلًيت رازر«حفؼاغتمالل»اغت.رزايىزبفسلثسايهاغتوٍ
فبقلٍ شمبوي اش رسا ثلساوي تقييه وىىدٌ ايلًيت َىزبزَبغت .ثٍ فجبزت ريگس رزرٍ
تأحيسگرازي َىزبزَبي راخلي يب ثيهالمللي ثػتگي ثٍ ايه رازر وٍ آخسيه تغييس رز غيبغت
خبزريفمدتبًثٍياغغٍَىزبزَبيراخليقًزتگسفتٍثبؾديبمقلًلَىزبزَبيثيهالمل 
ثبؾد.مخالًرزوؾباَبياومالثي رزغبلَبيايليٍاومالةيلج اشيلًؿايليهرساثلساوي 
متغيسَبيراخلييثٍتجـآنَىزبزَبيراخليثسَىزبزَبيخبزريايلًيترازود.امبثساي
الملليثٍمخبثٍومغٍفغفثسايآوُبملػًةميؾًر


وؿًزَبييوٍپيًغتهثٍيهوُبرثيه
َىزبزَبيخبزريثسراخليايلًيترازود .وؾيسؾسايظ وىًويتسويٍ رزآغتبوٍ پريسؼ رز
اتلبريٍازيپبيالداازَجسليجيرزمتًلفوسرناختيبزيَسوًؿفقبليتمستجظثبغال َبي
وؿتبزرمقي .
پسغؽآخسمسثًطثٍ ومؽوخجگبنريلتييبوخجگبنحبوو رز فسآيىد تقسيفًَيت ي
مىبفـرزغيبغتخبزرياغت.ثبتًرٍثٍايىىٍرزوؿًزَبيرزحبلتًغقٍيمخكًقبً
وىىدٌاي رز تقسيف مىبفـ ي ًَيت رازود لرا ثبيد ميبن
خبيزميبوٍ وخجگبن ومؽ ثػيبز تقييه 
َبيغيبغيرمًوساتيهيتًغقٍيبفتٍثبوؾباَبيالتدازگسايرزحبل


وبزوسروخجگبنرزوؾبا
تًغقٍ تمبيص لبي ؾد .رز وؾباَبي تًغقٍ يبفتٍ وخجگبن اغلت رز چبزچًةَبي مقيه ي
زيعيفسآيىدربمقٍپريسي َىزبزَبيمختلفزا


وىىد.اشَميه

ايايفبيومؽمي

پريسفتٍؾدٌ
رزيوي وسرٌ ي ثس اغبظ آوُب فم ميوىىد .آوُب َوشمبن ري فسآيىد ربمقٍپريسي زا پيؽ
ميثسود .اش يه عسو اش َىزبزَبي راخلي تأحيس ميپريسود ي اش غًي ريگس اش َىزبزَبي
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ثيهالملليييهتقبم َميؿگيميبنايهريغغشيرًررازر)26(.امبرزوؿًزَبيرزحبل

تًغقٍ ي مخكًقبً خبيزميبوٍ وخجگبن اغلت َىزبزَبيي زا تقسيف ي يازر فسَىگ غيبغي
ؾًود.ثٍفىًانمخبلپبنفسثيػورزرُبن


غبشمي

ًَيت
ميوىىدوٍخًرآوُبتجدي ثٍفىبقس

فسة تب حد لبث تًرُي ملكًل فملىسر وخجگبن رز فضبي رىگ غسر ثًر .ثب ايه حبل
رزيويؾدنآنرزميبنتًرٌفسةثبفجؾدتبغيبغترزوؿًزَبيفسثيتلتتأحيسؾديد
ايهايدئًلًضيثبؾد.اشمىؾستىًيهگسايبوٍ الدامبتوخجگبنحبوورزيازروسرنيگبٌتلمي 

ثسخيَىزبزَبثٍربمقٍثبفجميؾًرايهَىزبزَبثبگرؾتشمبنرزؾى رَيثٍمىبفـي

ًَيتمؤحسثبؾىديلًايىىٍوخجگبنگرؾتٍربيگبٌخًرزااشرغترارٌثبؾىد.ثٍفىًانمخبل
وخجگبن رمًُزي اغالمي ايسان وتًاوػتىد وبغيًوبليػو ايساوي زا وٍ تب حد شيبري زيؿٍ رز
فملىسروخجگبنوؾباغيبغيگرؾتٍراؾتوبريدٌثگيسوديبتضقيفوىىد.ومبليػتَبيتسويٍ

َو وتًاوػتىد اغالاگسايبن زا حرو وىىد َمچىبن وٍ اغالاگسايبن وتًاوػتىد غىًالزيػو
مًرًررزربمقٍتسويٍزااشثيهثجسود .


ًتيجِگيسي
َىًش پسغؽَبيي يرًر رازود وٍ زَيبفت تىًيهگسايي وميتًاود پبغخ قسيلي ثٍ آوُب
ثدَد .ثب ايه حبل ايه امس ثٍ خًري خًر يه ومغٍ ضقف ثىيبري ويػت شيسا زَيبفتَبي
ريگس ويص ومبط ضقف خبـ خًر زا رازود .تًرٍ ثٍ ؾبخٍَبي مختلف تىًيهگسايي ي ويص
مًفميت وػجي آن رز ممبيػٍ ثب زَيبفتَبي پػتمدزن ي اوتمبري وؿبن رَىدٌ ايه يالقيت
اغتوٍَىًششمبنثسايافصايؽفبقلٍاشرسيبناقليزياثظثيهالمل يمفسيضبتآنشير

اغت.وىتٍمًزروؾسويًَيهرزمًزرؾيًٌيثسوبمٍتلميمبتياشاَميتييطٌايثسخًزراز

اغت.اگسثپريسيوفلوغيبغتوميتًاودخًرزااشتلًالتغيبغيرُبنثيسيويرداوسرٌي

ثٍ وؾسيٍپسراشي قسو مؿغًل ؾًر رزمييبثيو چسا زَيبفتَبي تىًيهگسا رز ممبيػٍ ثب
زَيبفتَبي پػبغبختگسا ثيؿتس مًزر تًرٍ لساز گسفتٍ ي ردي ي فلمي فسل ؾدٌاود .رز

تللي وُبيي َيچزَيبفتيرزفلوغيبغتوميتًاودمجبويآنزاثٍوليوبريدٌگسفتٍيتللي 
غيبغيزاثٍتللي شثبنؾىبختييبفلػفيتملي رَد.ربمقٍيوؾباغيبغيويبشمىدثسلسازي
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َبميتًاوىدَوؾيًٌثسلسازي


ايذَىيياوتصافيويػت.زَيبفت
وؾواغتيوؾوقسفبًممًلٍ
وؾو زا وؿبن رَىد ي َو مؿخف وىىد چسا رز ربمقٍ وؾو غيبغي ثسلساز وميؾًر.
تىًيهگساييرزمسحلٍوىًويثيؿتسثٍمًضًؿرياپسراختٍاغت امباوتؾبزميزيرثبزؾد

ارثيبتمسثًطثٍآن شميىٍثسايثسزغيمًضًؿوخػتويصفساَوؾًر.تالؼثسايتدييه
َبيمُورزايهزاغتبثٍحػبةميآيد .


گسايبوٍيىياشگبا

وؾسيٍغيبغتخبزريتىًيه
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