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 چكيدُ
َبيمتأخسيمغرس رزفلرًاارتمربفييتللير گسايياشرملٍزَيبفتتىًيه

گسايپػبمدزنلرسازگسفترٍياغتوٍرزميبوٍريزَيبتفمالويتزيودَبيغيبغي

َربزارزفُرويتجيريهَربيايرهزَيبفرتتًاودوبغرتياودوٍميلبيالنثٍآنمدفي

گسايري پيًوردرَىردٌالملليرجسانومبيد.ثٍثيبنريگستىًيهَبيملييثيهغيبغت

َيبفتياشثيهثسودٌمىبشفٍتئًزيهميبنَبيَسيهاشايهريزَبيتًاوبييلبثليت

آوُباغت.

ٍممبلٍحبضسثبثسزغيتفكيليايهلبثليت َربيَبيمىبشفبت ثرٍتؿرسيشؾربخ

گساييافواشمدزنيپػبمدزنپسراختٍيومداوديؿمىدانآنَمچرًنمختلفتىًيه

رٌاغت.الىػبودزيوتيوساتًچًي زااشزئبليػويپػبغبختگساييتًضيشرا

المل يغيبغتخبزريوؿًزَباشمىؾرسوًيػىدٌرزارامٍثٍتللي غيبغتثيه

پسراشريامىبناغتخسادوؾسيرٍغيبغرتخربزرياشوؾسيرٍگساييميزَيبفتتىًيه

وىد.رزوُبيتوًيػىدٌثسآناغتوٍالمل زارزايهزَيبفتثسزغيميغيبغتثيه

وىرد اشَرسريتىبغتزاربيگصيهفمالويتاثصازيميگسايياشآوزبوٍمىغكتىًيه

َربزاتربثـگيرسريمىربفـياَرداوريلرتغغشتللي وئًزئبليوئًليجسالثُسٌمي

مردزنَبيپػتراود رزممبيػٍثبزَيبفتَبيتلًلآنميَىزبزَبيًَيتريلت

تساغرتيتسيمًفكتس فلميياوتمبريرزتللي زييدارَبيتلًالتغيبغي فيىي

تًاودوؾويحجبتغيبغيزاثٍازمغبنثيبيزر.رزفسقٍفم ويصثُتسمي
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 هقدهِ
المل رزمجبحجآوبرميهزياثظثيه1گساييوصريهثٍيهرٍَاغتوٍزَيبفتتىًيه

و زاتلتتأحيسلساز2گساييگساييياوقىبظسرٌيثٍوًفيمىبشفٍميبنفمالويتاَميتپيدا

گًيبياَميتتىًيه رزايهمًزر  حزوارثيبتتًليدؾدٌ اغت. َسچىدرارٌ گسايياغت.

َبيَبيثػيبزييرًررازودوٍزَيبفتمرثًزثبيدثٍآوُبپبغخرَدلىهتالؼَىًشپسغؽ

را آن حىبيتاش تىًيهايليٍ وٍ تبشٌزر حسو مًازر ثسخي رز رازر.گسايي گفته ثساي اي

رازيرزثسخيعسفدازانزَيبفتمصثًزثٍربيرزگيسؾدنرزثلجفلػفيياوتصافيرامىٍ

ثي وًؾيدٌمًازر زييىسرَبيفمالويتوتيزٍ  وٍ تجييهرزمياودوؿبنرَىدآوزب اش مبوىد گسا

اياغتگساييثٍگًوٍگبارلًتسثگرازود.گػتسؼارثيبتتىًيهتًاوىديهگسايبنميتىًيه

گسايبوٍويصمساح زؾدايليٍخًرزاَبياخيس وؾسيٍغيبغتخبزريتىًيهوٍحتيرزغبل

عيوسرٌاغت.

َبيمدزن ؾبخٍگساييثبزييىسرَبيفمالوييپػتوًؾتبزحبضس ضمهممبيػٍتىًيه

غيب ويصوؾسيٍ ميغتخبزريتىًيهمختلفآني ثسزغيلساز مًزر زا َدو گسايبوٍ رَد.

تىًيه وٍ اغت وىتٍ ايه رارن وميوؿبن زاٌ  اثتداي رز ؾدن يالـ رلي  ثٍ تًاودگسايي

زَيبفت اغبغي مفسيضبت وبريدٌ يىجبزٌ ثٍ زا فمالوي عيَبي مفسيضبت ايه شيسا گيسر.

رارٌ پع زا خًر آشمًن گرؾتٍ غبليبن اش غبلايهاود. رز اشزي ؾبخٍ آن ويص آيىدٌ َبي

اشگساييمًفكتىًيه لسازرَد  تًرٍ مًزر وٍمفسيضبتفمالويتگسايبنزا تسخًاَدثًر

ياريثلج شثبنافتبرنرز حيغٍَبياوتصافيي اش تالؼثبؾدتب رز ؾىبختيارتىبةوىدي

اقًلفلوغيبغتخبزدوؿًر.



 شٌاسي فلسفِ بِ جاهعِگسا ي: گراز اش  الف. تكَ ي

َبييوؾيسپػبغبختگسايي گساييثسخالوزَيبفتَبييوٍثبفجؾدتىًيهيىياشييطگي

ؾًود( گساييثسزغيميؾىبغيتبزيخي)وٍذي فىًاناوقىبظپػبمدزويػو فميىيػويربمقٍ

                                                                                                                                        
1 . Constructivism 
2 . Reflexivism 



 301اااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااا …الولل  گسا ي: اش سياست بيي تكَ ي

زَيبفت زليتردي ثٍ رديد َصازٌ آغتبوٍ ثلجرز اش گراز ؾًر  تجدي  ريگس َبيَبي

ؾىبختيثًر.ثٍتقجيسريگسپساگمبتيػوحبووثسَبيفيىييربمقٍاوتصافييفلػفيثٍثلج

يحتياياي ر1981ٍَزَيبفتمصثًزثبفجثمبيحتيتمًيتآنؾد.رزحبليوٍرزرٍَ

زَيبفت1991 پػت  زاَبي تزسثي راوؽ وًؿ َس يرًر افساعي  مًاضـ اتخبذ ثب مدزن

ي تًَو غًضٌملكًل يب آرميبن ثس گفتمبوي لدزت افمبل اش وبؾي ميتكًز راوػتىد َب

پيثسرودوٍثدينتًرٍثٍمجبويفلًااوػبوييپريسؼثسخياشگسايبنثيؽاشپيؽتىًيه

ومي آن مدزناقًل پػت ممبث  عيف رز ثجسود. پيؽ اش وبزي فمالويتتًاوىد گسايبنَب 

وسروديثسايسومؽفىبقسفيىييمبريرزتلًالتتأويدميمبتسيبليػتلسازراؾتىدوٍث

َبازشؼچىداويلبي وجًرود.َبيگفتمبنَىزبزَب ذَىيت

وٍتىًيه زَيبفت ري ايه ميبن پيًود وًفي ثسلسازي ثساي ثًر تالؾي اق  رز گسايي

زَيبفت ثٍ فمالويتاقغالحبً اوقىَبي ي وئًليجساليػو( ي )وئًزئبليػو گسابظگسا

ربمقٍ)پػت ثًرود.)مدزويػو  ؾدٌ مؿًُز فميىيػو( ي اوتمبري وؾسيٍ تبزيخي  (1ؾىبغي

وسر.چُسٌاقلياختالوميبنايهريگسيٌثٍحديثًروٍامىبنگفتگًميبنآوُبزامىتفيمي

ؾىبغيگسيٌايلزاؾىبغييَػتيگؿت.گسيٌريا مقسفتاختالوثٍمػبي فلػفيثبشمي

ثسريمقتمدثًرچيصيثٍوبايالقيتيرًرودازروٍرزقدرؾىبختتزسثيآنسغؤالميشي

ثبؾيو.

راوػتىديگسايبنزاقسفبًتلليليميگسايبناختالوخًرثبفمالويترزايهمىبشفٍ تىًيه

يوسرود.اشوؾسآوُب ررمـقفسميبنريزَيبفتخًررازيمياشتكًزَسوًؿثبشيثبحبق 

مًضـ ثس حبوو اق  ثًرود. يىديگس ثب مىبشفٍ وٍ ي گفتگً حبل رز اق  رز زَيبفت

ثبيػتثٍربيمؿغًلؾدنثٍگسايبن پساگمبتيػوثًر.ثٍايهمقىيوٍپطيَؿگسانميتىًيه

(2پسراختىد.)ميالمل مًرًررززياثظثيهح وؾسيمػبي َبيمتديلًضيهيفلػفي ثٍثلج

ؾىبختيوػجتؾىبختييبَػتيآنثًروٍزييىسرَب فبلدَسوًؿثستسيزيؼرزايىزبفسل

تًاويورزثسزغيمػبي مختلفاشثٍيىديگسَػتىد.آوُبقسفبًاثصازَبيتلليليَػتىدوٍمي

پديدٌ ثسخي گيسيو. ثُسٌ ميآوُب تًضيش خبـثُتس زييىسرَبي زا حبلَب فيه رز رَىد.

رَدوٍرززييىسرريگسويصوىبتلبث تًرٍيحتيثديقيزاوؿبنمياغتفبرٌاشزييىسرَبي
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زأيثًرودگساييرزايهوىتٍَوَبيمختلفتىًيهپيؿيهمًزرتًرٍوجًرٌاغت.مخالًرسيبن

وٍوئًزئبليػويوئًليجساليػوثٍؾيًٌغبختيتىًيهارتمبفيثبشيگسانرزغيبغترُبوي

(3.)رَدتًرٍچىداويوؿبنومي

گسايي ريزيؼيرًررازر:ؾىبختاشعسيكيرًٌغبنثسايؾىبختمبَيتتىًيهثديه

گسايي.ثٍَبيتىًيهگسايييؾىبختييطگيگساييياوقىبظگساييثبفمالويتاختالوتىًيه

زغدثبگرؾتشمبنيتمًيتايهزَيبفت زيؼرياثيؿتسمًزراغتفبرٌلسازگسفتٍوؾسمي

وًؾىدتبمػبيليزاوؿبنَبيريگس ميگسايبنثٍربيوفيزَيبفتيامسيشٌتىًيهاغت.يقى

گساييآوُبزاثسزغيوسرٌيحبثتوىىدايهزَيبفتويصاشلبثليتتللي  وؾيسرَىدوٍتىًيه

زَيبفت ميغبيس زا تلًل ايه اغت. ثسخًزراز وسر.َب ثسزغي ويص ريگس مىؾسي اش تًان

تىًي مجبحجرامىٍهعسفدازان رز خًر وسرن رزگيس ربي ثٍ عسفدازانگسايي ثب فلػفي راز

ثٍوًؾىدثبتىيٍثسييطگيزَيبفتخًريقىيييطگيربمقٍَبيريگس ميزَيبفت ؾىبختي 

تسؾًود.رزوًؾتٍحبضس وبگصيساشَسريزيؼثسايؾىبختالمػبيليوصريهزييىسرح 

َبيايو.يقىيَواختالفبتايهزَيبفتزاثبزَيبفتثُسٌگسفتٍگسايبوٍمجبويزَيبفتتىًيه

گساييزاَبيمختلفراخليرزتىًيهوىيويَورسيبنمدزنثسزغيميگسايپػتفمالويت

رَيو.مًزرتًرٍلسازمي



 گسا ي گسا ي ٍ عقالًيت . تكَ ي1

ثبيىديگسممبيػٍگگسايبنيفمالويتَبيمختلفريدگبٌتىًيهتًانثٍؾيًٌمي سايبنزا

غيبغتثيه مًزر زَيبفترز ري َدواقليثسزغيريدگبٌ ايىزب  رز ثٍوسر. المل اغت.

َبيگسايبن عسفدازانزَيبفتزئبليػويليجساليػويوللٍقًزتمؿخفمىؾًزاشفمالويت

امسيشٌوًفيارمبؿوؾسر زايهمًزريرًررديدآوُبيقىيوئًليجساليػويوئًزئبليػواغت.

مُو اختالوآوُبغت. يرًٌ اش ثيؿتس وئًليجساليػو اؾتسانوئًزئبليػوي يرًٌ وٍ تسيهرازر

يرٍمؿتسنآوبنَمبوبتأويدثسمفًُااوػبنفمالويياغتفبرٌاشوؾسيٍاوتخبةفماليياغت

ثٍايهعسوايهريزَيبفتزاتلتتأحيسلسازرارٌاغت.1951وٍاشرٍَ
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مُواو يىياش الملليپعاشرىگرُبويَبيمغبلقبتثيهتسيهزَيبفتتخبةفماليي 

تًرُيثٍگًيىدوٍمًرتثياياشَطمًويايهزَيبفتغخهميرياثًرٌاغت.حتيفدٌ

راوىدوٍَبريلتزايهثبشيگسياحديفمالويمي(زئبليػت4زييىسرَبيريگسؾدٌاغت.)

تىبؽسثُيىٍميبناَداوياثصازَبغت.َبيمؿخفرازايغيبغت مىؾًزاشفمالويت  اغت.

ايلًيت ثًرن غبشگبز َمبَىگي فمالويت  ريگس يالـمقىبي اغت. يهريلت گسايبنَبي

فمالويزفتبزميمقتمدودريلت ثسايوبؽسانثيسيويلبث َب زفتبزآوُب وىىديثٍَميهرلي  

(5رزناغت.)

رزاق ثبشتبثياشفمالويَبرزوؾباثيهىسرفمالويريلتگسايبن فملفمالويت المل زا

المل زاملكًلالمل  غبختبزوؾباثيهراوىد.يالتصرزوتبةوؾسيٍغيبغتثيهثًرناوػبنمي

راودوٍرززفتبزخًراق غًريشيبنزازاَىمبيفم فملىسراوػبنالتكبرييبفمالويمي

مي گلساز ثٍ ثيهرَد. وؾبا رز ميفتٍيياگس پعچگًوٍ ودازر وؾمييرًر اشالمل   تًان

وُفتٍرازر؟رزپبغخثٍايه غبختبزيغخهگفتوٍرزثغهخًرمفًُاغبشمبنيوؾوزا

حداوخس التكبري اوػبن وؾسيٍ اش وىؽپسغؽثبيد وؾسيٍ  ايه مغبثك وىيو. اغتفبرٌ َبيگسا

مىزسثٍثسلسازيوًفيمجتىيثسرػتزًيمىبفـفسريي تقبم ياحدَبيمىفسرثبيىديگس 

وىىديثبشاز)ثٍفىًانؾًر.رزثبشاز َسيهاشياحدَبثٍخبعسمىبفـخًرفقبليتميوؾومي

َبيياغتوٍَدواشآوُبوٍايزبروؾوثلىٍزغيدنثٍمىبفـيهغبختبز(ملكًلفقبليت

َب)وبزگصازان(مىزسثٍتؿىي غبختبزيىسرريلت(ايهرزغتاغتوٍفمل6رزيوياغت.)

امبفمالويثًرنريلتمي امىبنميؾًروٍخًرملديروىىدٌاغت  ثٍآوُب رَدثبرزنَب

َب اَداوخًرزاپيؽثجسود.شيساغبختبزثٍخًريخًرملديرَبيملديريتايهيالقيت

مي فمالويتالتضب ايىُب  ثس افصين اغت. ؾسايظخبـيهووىىدٌ رز تب فمالويىد گصيىٍ

گصيىٍ وٍ وؾبامؿتسني غبختبز لدزترز يلتيتًشيـ مخالً ثبؾد. راؾتٍ يرًر َبيمتقدر

َبيَبثٍفىًانثبشيگسانفمالويثبرزنؾسايظرديدثٍائتالووىد ريلتالمل تغييسميثيه

َدواقلياتلبرَبيرديدزييمي ثٍ ثتًاوىد تب امىيتاغت آيزود ي ثمب َمبوب وٍ خًر

ريلت مؿبثٍ زفتبز زاش وىىد. ثيهرغتپيدا وؾبا رز فم َب يقىي يالقيت  َميه رز المل 

فمالويوُفتٍاغت.
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گسالبث ذوساغت تأويدثساَداويمىبفـَبيفمالويتوىتٍريگسيوٍرزمًزرزَيبفت

َب خبزداشمقتمدثًريالقيت«يتارتمبفييالق»ثٍفىًانياضـمىتتريزوُبيوفيىياغت.

ذَهافسارربمقٍلسازرازوديلبث تملي ثٍفمبيدؾخكيويػتىد.رزايىزبيالقيتثٍمخبثٍ

مي فم  َدايتميغبختبزي ي وىتسل زا ربمقٍ افسار زفتبز وٍ تقجيسيوىد ويص يالتص وىد.

َد ثبايهتفبيتوٍغبختبززامبرييوٍرغبختبزيروبزوسرياشمفًُاريزوُبيوازايٍمي

المل َبرزوؾباثيه(ثديهتستيتآوچٍرزيَلٍوخػت زفتبزريلت7گيسر.)ذَىيرزوؾسمي

مي ؾى  يالـزا مخالً اغت. ذَىي وٍ ي مبري مػبي  يرَد  افصايؽلدزتوؾبمي گسايبن 

راوىدوٍرزفيهحبلَبميريلتَبافصايؽلدزتالتكبريزارصياَداواقليليجساليػت

المل  ًَيتثبؾد.مػبي ذَىيوؾيسؾيًٌفُوزَجساناشوؾباثيهتىؾيووىىدٌزفتبزآوُبويصمي

َبثٍالمل يمػبي اخاللي رزاق تبثقياشمىبفـمبريريلتَب َىزبزَبيوؾباثيهريلت

مي يالـؾمبز حتي مًزگىتزيود. وؾيس غىتي ريلتگسايبن ًَيت وٍ مقتمدود ملكًلب َب

غيبغت اش حمبيت زاغتبي رز زا فمًمي افىبز آوُب اغت. ريلتي حبوو وخجگبن فملىسر

ثػيذمي فمًميخبزري افىبز ثسرٌ وٍ ي زَجس ثداود حىًمتثبيد مًزگىتب  گفتٍ ثٍ وىىد.

بويرازاييهَبرزغيبغترُگسايي فسلثسايهاغتوٍتمباريلت(رزفمالويت8اغت.)

اودَب مًضًفيحبثتيَميؿگيَبامسيپيؿيىييريلتًَيتَػتىد.رزايىزبًَيتريلت

المل  ثبؾىد.غبختبزآوبزؾيهوؾباثيهمقلًايَمبوىدميوٍرازايمىبفقيمؿخف اشپيؽ

بذَبزايىػبنغبختٍيَمٍرازاييهوبزوسراغبغييقىياتخمبَيتيًَيتَمٍريلت

(9گيسيمىبفـخًرَػتىد.)َبيامىيتيرزلبثتيثسايحفؼثمبيپيغيبغت

زَيبفت وبزگصاز  ر غبختبز تقبم  وؾس فمالويتاش تملي َبي وُبيي  تللي  رز گساگسا

تًانغبختبززاثٍوبزگصازيثسفىعتملي رار.وئًزئبليػوثباتخبذَػتىد.ثٍايهمقىيوٍمي

غيػتمي  ميزييىسر غبختبز ثٍ زا تأويدايلًيت وبزگصاز ومؽ ثس وئًليجساليػو يلي رَد

تًانربيغبختبزيوبزگصاززاثبَوفًل(رزفيهحبلرزَسريزييىسر مي11وىد.)مي

َبغتيخًرالمل ملكًلفملىسرفمالويريلتگًيدغبختبزوؾباثيهوسر.يلتييالتصمي

تًانتللي زااشغبختبزوىد ثٍايهمقىبغتوٍمياملديرميَبزغبختبزَوفملىسرريلت

 گفتٍ ثٍ وسر. ؾسيؿ وبزگصاز ثيهًٍتيب غبختبز ي ملكًلوؾبا وٍ يالتص وؾس مًزر المل 
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َب)وبزگصاز(زاملديروىد امبلبرزثٍخلكوبزگصازانريلتيتًاودريلتَبغت تىُبميريلت

ار ثسخالو يالتص يقىي يهفسرگسايويػت. ثلىٍ ويػت وبم  يهغبختبزگساي خًر فبي

مًارُيو  اوتًلًضيهاغت.ثسفىعرزوؾسيٍوؾبارُبوييالسؾتبيهثبيهوؾسيٍغبختبزگسا

(11َبَيچومؿيرزغبختوؾبارُبويودازود.)شيساريلت

زَيبفت رز ايىىٍ فمالويتغساوزبا َبي ثبؾد  مُو تغييس فىكس آوىٍ ثيؽاش ممًلةگسا

ثٍوؾسيٍ زا وصريهميتدايااَميترازريايهامسآوُب يوٍپًيب شمبويَبيايػتب ثبشٌ وىد.

ايثبفىًانافتد.يالتصرزممبلٍتغييسرزوئًزئبليػوثػيبزشيبرثًرٌيتغييسثٍودزتاتفبقمي

رىگغسر» غبختبزيپعاش زئبليػو مي« ارفب قچىيه رىگغسر پبيبن وٍ تًشيـوىد سفبً

تغييسرزينلدزترزوؾباثيه ايپبيبنرىگغسرزا تغييسرارٌيوٍغبختبزآنزا. المل زا

زي تغييستبحدشيبري(اشايه12راوديوٍتغييساشيهغيػتوثٍغيػتوريگس.)غيػتميمي

رىجٍاغتخىبييرازرياق ثستداياؾسايظاغت.

پسراشاناوتمبريگسا اشوؾسشمبوي اثتداتًغظوؾسيٍويتَبيفمالگسچٍمفسيضبتزَيبفت

غًيتىًيه اش ؾدٌ اوتمبراتيازر امب ؾد  چبلؽوؿيدٌ اوتمبراتگسيٌثٍ اش ثيؿتس گسايبن

گصازٌ گسفت. لساز تًرٍ َميهرلي مًزر ثٍ ي ثًر مقيبزَبيفلميغبشگبز َبيوخػتثب

گساييفجبزتىداش:ًرٍثٍمفسيضبتفمالويتگسايبن ثبتاقليمغس ؾدٌتًغظتىًيه



 كٌٌد ٍ عقالًيت ّن صسفاً ابصازي ًيست. ّا الصاهاً عقالًي زفتاز ًوي . دٍلت1ا1

زروميتىًيه فمالويتيمدزويتٍزا لليلي  رصفدٌ زاثغٍميبنگسايبن  اشوؾسآوُب وىىد.

غت.آوُبثبزرايهارفبوٍفمالويتايثسخًزرازاالقبرٌفم  تفبَويفمالويتاشاَميتفًق

گًيىدوٍرزفيهتًرٍثٍَمبوبفمالويتاثصازياغت اشفمالويتازتجبعييبفمليغخهمي

ثٍتبزيخيثػتسَبيَىزبزيي ثًرٌيامسيياثػتٍ ثسفم فملياغتًاز حػبةيوتبة 

(ثىبثسايه13يتفبَواغت.)ارتمبفياغت.رزوؾسيٍارتمبفي آوچٍايلًيترازرمىغكالىبؿ

َبَبَمًازٌثبيهگصيىٍحبثترزتمبميريزٌگًيىد ريلتگسايبنميثسخالوآوچٍفمالويت

گصيىٍ اغتوٍ ممىه ؾسايظ ثٍ تًرٍ ثب ثىبثسايه ويػتىد. مًارٍ ارتمبفي ثػتسَبي َبيي

فمالوياشيىديگسمتفبيتثبؾىد.
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 الولل بِ اًداشُ هسا ل عيٌي اّويت دازًد. بيي . ٌّجازّاي ذٌّي دز تكَ ي ًظام2ا1

ثيىيفسرياغتيثٍتجقيتاشريزوُبيولبث ثسايهاغبظياضٌَىزبزمتفبيتاشرُبن

َىزبزَب ملكًلتقبم ذَهافسار)يبريلت َب(تملي ثٍافتمبراتيتفىساتفسريويػت.

َبؾى َىزبزَبثٍمقىبَبيًَيتاغتيخبزداشايهفضبيتقبم  َىزبزييرًرودازر.

آيزودتبمليظپيسامًنخًرزاتفػيسيتأيي رَىديايهامىبنزاثسايثبشيگسانفساَوميمي

َبيمؿتسويوٍرزآنلسازرازودوىىد.يوتمقتمداغتمىبثـمبريتىُباشعسيكغبختبزيبفتٍ

وُبريىٍؾدٌ تقسيفوىىدًٌَيتثبشيگسانَبيمقىبييرَىد.وؾباَبياوػبويمقىبميثٍوىؽ

(14رَىد.)َبويصمىبفـثبشيگسانزاؾى ميَػتىديايهًَيت

 

 اي ثابت ٍ اش قبل هَجَد ًيست. . َّ ت هقَل3ِا1

ؾًر.فُوَبميوىديمًرتتغييسرزمىبفـيزفتبزريلتًَيتثبگرؾتشمبنتغييسمي

فبم ولًٌؾى  المل ثػيبزمُميرزرزنثػيبزياشمػبي زياثظثيهگيسيمىبفـريلت 

َبيؾًر.ًَيتثٍمقىبيفُواغت.ثٍَميهرلي اغتوًٍَيتثٍمًضًفيمُوتجدي مي

حبثتيمجتىيثسومؽخبـخًرياوتؾبزاتاشريگساناغت.ثبشيگسان مىبفـيًَيت وػجتبً

آيزود يقىيَمبنمقبويوٍغبختبزَبتميخًرزااشعسيكمؿبزوترزمقبويرمقيثٍرغ

تقسيفوسرٌيثٍوىؽ َبيمىبفـ امًزيمستجظَػتىديرَىد.ًَيتَبيمبغبشمبنميزا

غبن فىكستغييسيازر(ثديه15ؾًود.)وىيو آوُبويصتقسيفمييلتيمبمًلقيتزاتقسيفمي

ٍَىزبزَبيغبشودًٌَيتثبشيگستغييسيبثىد ؾًر.شمبويوَبميالمل يزفتبزريلتوؾباثيه

وىىد.ثٍتجـآنًَيت مىبفـيزفتبَبييهثبشيگسويصتغييسمي

 

 . ساختاز ٍ كازگصاز قابل تقليل بِ  كد گس ًيستٌد.4ا1

مي ؾى  يىديگس ثب تقبملي زاثغٍ يه رز وبزگصاز ي تىًيهغبختبز يگيسود. گسايبن

رًزدزيتسشوىىد.اغتفبرٌميگيدوصيبثيهمًزراشوؾسيٍغبخترزايالىػبودزيوتمخكًقبً

ؾىبغيؾىبظمقسيوآمسيىبييمقتمداغتگيدوصرزليبظثبيثسيريزوُبيو َػتيربمقٍ

مغس مي وبزگصاز ر غبختبز يب ربمقٍ ر فسر زاثغٍ رز للؾٍغًميزا اغبظآن  ثس وىدوٍ
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(اش16گيسود.)وبزگصازرزتقبم ثبيىديگسلسازمياياغتوٍغبختبزيؾسيؿتللي  للؾٍ

َبزارزخًاَيوزفتبزريلتزيغبختبزيوبزگصازلبث تملي ثٍيىديگسويػتىد.يلتيميايه

ثيه الجتٍوؾبا وٍ وىيو آغبش ري تقبم آن ثب وخػتثبيد للؾٍ َمبن رز وىيو  المل تللي 

وًؾديهوؾسيٍَيجسيديازايٍوسرٌيدوصرزيالـميؾًر.گتسؾدنتللي ميمًرتپيچيدٌ

اودياشريآليػوغبختبزروبزگصازفساتسزير.اشوؾسيي ايهريثٍللبػرزيويثبَومستجظ

َػتي للبػ ثٍ ؾدٌي تىيدٌ َو رز ميؾىبختي اغتفبرٌ غىٍ مخبل اش اي ياود. غبختبز وىد.

(يلياگس17تًانَسرييآوُبزاريد.)شمبنوميووبزگصازريزييمختلفغىٍَػتىدوٍَ

غبن تقبم رايميغبختبزلسازثبؾدغىٍوكفؾًرَسريعسوآنوكفخًاَدؾد.ثديه

ؾًررُبنوٍحبثتثلىٍَمًازٌرزحبلتىًيهيغبختٍؾدنثبؾديايهيوبزگصازثبفجمي

َػتي وىتٍ تىًيهَمبن تأويد مًزر يؾىبختي عًلگسايبن رز يالقيتارتمبفي تىًيه قىي

(18شمبناغت.)



 هدزًيسن گسا ي ٍ پست . تكَ ي2

َبيپػبغبختگسايبنيَبيآغبشيهزؾديتًغقٍاشثسخيايدٌگساييرزغبلگسچٍتىًيه

ييًزمدزنپػت يبفت. افصايؽ ري آن ميبن اختالو شمبن گرؾت ثب امب گسفت  ثُسٌ 1َب

وىد:ذمًزرخالقٍمياختالفبتمصثًززارزپى

تىًيه1 وٍ؟ يب رَيو تًضيش زا رُبن ثبيد اغتوٍ ايه مػألٍ ايليه مي. ثٍگسايبن وًؾىد

گسايبنيازروسروٍ رًاةرَىد.ايايهاوتمبرزاثٍاوقىبظويًَيهچبلؽمغسيحٍاشغًي

پػت افتمبريثٍايهمدزويػتثسوبمٍتلميمبتيؾمبمؿخفويػت. اغبغبً ًوٍغؤاالتگَب

پيؿبذَىيت ثٍ آلًرٌ رُبن  اش مب تجييه مقتمدود ي ايهودازود اش َوَبغت. وؾسيٍ زيخًر

ثيومي اغبظوؾسيٍتًاود ثس زا رُبن وٍ ودازود تمبيلي آوُب زاعسوثبؾد. خًر َبييوٍ

تًاناشغيبغترداوسر.راوىد تًضيشرَىد.شيسافقبليتآوبرميهزاوميفمليمي

ر2 تىًيه. ثٍ پػبغبختگسايي اش گرز حبرثميز اتفبقمُميوٍ اغتوٍگسايي ايه ؾًر

 ؾًود.َدوَمبوبفلًاارتمبفياغت.ؾىبختيميارفبَبومتسفلػفييثيؿتسربمقٍ

                                                                                                                                        
1 . Waver 
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َبي.رزپػبغبختگسايي مقىبيوؾوَمًازٌؾىىىدٌيمًلتيَػتىديثٍياغغةپبزاريوع3

امبتىًيهميتُديدميوبممىهثًرناوػدارمىغ وًؾىدضمهزمصشرايياشگسايبنميؾًود.

 غبختبزَب ؾيًٌتىًيهآوُبزارزنوىىد.

تللي رزتىًيه4 فىبقسغبشودٌ ربمقٍ. رزحبليوٍفىكسگساييارتمبفي  ؾىبختياغت 

ثيهمغبلقٍَىزبزَب)رزتىًيه ًنگسايي(يمتاقليتللي رزپػبغبختگساييشثبناغت.

پػت رُبن)رز اش مؿبَدٌ امىبن حبلتوخػت  رز رازر. تفبيتشيبرييرًر مدزويػو(

ؾًريثبيدثتًاودخبزديرًررازريليرزريميفسريازريهرُبنگفتمبوييمتىيمي

تسيثيىيثٍمساتتَمبَىگگسايبنيهرُبنشثبنوؿًزمًزرمغبلقٍزارزنوىد.امبتىًيه

 رَىد.ازايٍميتسيزافمالوي

پسغؽ5 پطيَؿگسان وبز ولًٌ مًزر رز پػبغبختگسايبن مغس . اگصيػتبوػيبليػتي َبي

(19تبويدرازود.)مسغًايآوبرميهَبيگسايبنثيؿتسثسؾيًٌوىىد حبلآوىٍتىًيهمي

ويَبيثٍتجـآنمقبوي امًزيگرزا مًلتييگفتمبَب ثسايهثبيزودوًٍَيتمدزنپػت

آيىديزوگگفتمبنزاَبَسللؾٍثٍزوگيرزميَػتىديامىبنتخجيتآوُبيرًرودازر.اوػبن

ؾًرغيساشايهگًوٍاغت.آوچٍثبفجميگيسود.يضقيتعجيقيويصرزاق َميهثٍخًرمي

ويصوىىد.رزوتيزٍ خًريالقيتَبثساذَبنآرميافمبلميفىسوىيو لدزتياغتوٍگفتمبن

ميممًلٍ گفتمبوي رزاي عسوريگس اش ودازر. يرًر يالقيتي گفتمبن  اش خبزد يقىي ؾًر.

پػت ثبشيريدگبٌ ملكًلشثبني غبخترُبن  مقتمداغتمدزن  رزيدا َبيشثبوياغت.

فساغًيشثبن چيصييرًرودازريفًوًويصثبيزرازروٍخؿًوتوُفتٍرزياضگبنثدتسيه

مبرزرُبويشودگيميؾى خؿًوتا آيديغسفتوىيووٍَسللؾٍثٍزوگيرزميغت.

يالقيت رزچىيهرُبوي غخهاشحجبتيتداياًَيتيب تغييساترزآنثػيبزشيبراغت.

تًَميثيؽويػت.

تىًيه ميامب زر زا مفسيضبت ايه اش ثػيبزي ؾيًٌگسايبن  ثٍ ي تلميمبتيوىىد َبي

اشوؾسآوُبغسفتتلًالتوٍآناوداشٌوىداغتوٍفمالويتيتسمآوبرميهوصريه ؾًود.

مي ارفب ميگسايبن ايػتب ريدگبَي ازايٍ ثٍ مىزس ي اغتوٍوىىد شيبر اوداشٌ آن وٍ ي ؾًر

ؾًرَسوًؿحجبتيتدايميشيسغؤالثسير.آوُبريدگبٌگًيىديمًرتميَبميمدزنپػت
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رَدرزمغبثكآنغسفتتلًالتآناوداشٌاغتوٍثٍمبامىبنميوىىدوٍاياتخبذميميبوٍ

َبيمقيهقلجتوىيو.يهفبقلٍشمبويمؿخفاشيرًرَىزبزَبيحبثتيًَيت



 گسا ي ّاي تكَ ي . شاخ3ِ
مدزنتمػيووسر.گسيٌمدزن ثيؿتسثٍتًانثٍريؾبخٍمدزنيپػتگسايبنزاميتىًيه

پريسر امبگسيٌرياثيؿتسثٍهاغتيثػيبزياشمفسيضبتآوُبزاميگسايبنوصريفمالويت

وىد.َبيتلليليآوُباغتفبرٌميَبوصريهثًرٌياشؾيًٌمدزنپػت

چُسٌؾبخفگسيٌوخػت الىػبودزيوتآلمبوياغتوٍخًرشمبويوئًزئبليػتثًر.

ثسر.پسايعياغميتؾبخٍوخػتزاوبا2يوساتًچًي 1تًاناشزيگيرزگسيٌرياويصمي

راوىد.زييىسريوت وؾسيٍغيػتمبتيهگساميزييىسرغيػتمبتيهيؾبخٍريازازييىسرو 

مي زا و وئًزئبليػو زييىسر امب چؿوپريسر  اتخبذ رزقدر پديدٌگسا وٍ اغت َبياوداشي

اشوؾسزيگييوساتًچراخلييثيه رزَوارغباوىد. ًي  غبختبزَبيفسآيىدَبيالملليزا

الملليريچُسٌمتفبيتاشوؾورُبويمىلكسثٍفسرَػتىد.اشوؾسآوُبرداييراخلييثيه

زييىسراغميتيپسايع(َسچىدو21ٍالمللييراخليملكًلريزانرديدثًر.)حًشٌثيه

مىػزوو  ي لًيتس زا غيػتمبتيهميگسا زييىسر اش ريدگتس امب اغت.راوىد لبث ومد آوُب بٌ

و  زييىسر تفبيتزفتبزيريلتچًنرز مػبلة ثيهگسا  وؾبا رز غفلتيالـَب المل مًزر

اگسفسلايهاغتوٍَمٍريلتمي رزاق عًزيزفتبزميؾًر. وىىدوٍوؾورُبويَب

المل اشغًيهثبشتًليدؾًر تفبيترززفتبزآوُبيحتيممبثلٍثبَىزبزَبيحبووثسوؾباثي

تًانتجييهوسر؟َبياومالثيزاچگًوٍميزضيو

)ثيه غيػتمبتيه مىبثـ ومؽ ثس غيػتمبتيه  زييىسر غيػتمبتيهرز غيس ي المللي(

گساثسومؽؾًر امبزييىسرو َبيثٍتجـآنمىبفـتبويدمي)راخلي(رزتىًيهًَيتريلت

مبوييبارتمبفيرشثبويغًضٌياثطٌرزغيبغتَبيويصغبختگفتشثبنرزتىًيهًَيت

                                                                                                                                        
1 . Ruggie 
2 . Kratochwill 
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رُبويتأويدرازر.ثىبثسايه ؾسايظتبزيخيرارتمبفي تقبم شثبن مقىبيلدزتارتمبفياش

اَميتخبقيرزايهزَيبفتثسخًزرازاغت.

گسايبنزاثساغبظريمقيبزرزيوي ثٍريگسيٌمختلفتًانتىًيهرزايهچبزچًةمي

وسر.ايهريمقيبزفجبزتىداش:تمػيو

.شثبن1

.اؾىبليؾيًٌتىًيهراوؽ.2

مدزنثسومؽگسايبنپػتگسايبنمدزنثسومؽَىزبزَبرزتىًيهًَيتيتىًيهتىًيه

مغبلقٍزيودَبيؾى گيسيًَيتتأويدميشثبنرزؾى  وخػتلصيا گسيٌ گيسييوىىد.

مي يبرآيز وؾستلًلًَيتزا ي فلّيميؾًر زا وُبييخًر ربييٍ ثٍ ريا گسيٌ امب راود 

ثستفُو تىًيهًَيتثٍفىًانؾى مغلًةراوؽ  ثٍفىًانؾى مىبغت1تًضيشؾيًٌ

(21وىد.)راوؽتىيٍمي



 گسا ي ب. تحليل سياست خازجي اش هٌظس تكَ ي

ويػت.شيساالمل َمًازٌوبزآغبوياغتخسادوؾسيٍغيبغتخبزرياشوؾسيٍغيبغتثيه

المل اغت.اگسغسفتتغييساتيتلًالترزغيبغتخبزريثٍمساتتثيؿتساشغيبغتثيه

وؾسيٍغيبغتثيه وؾسيٍتًرٍوىيووٍ خًاَيو2َبيمختكسيمفيدالمل يالتصرصي اغت 

َبيفًقويػتيگساييوٍرصيوؾسيٍراوػتوٍاغتخسادوؾسيٍغيبغتخبزريرزتىًيه

وً تبچٍاوداشٌرؾًازميفيپيچيدگيثب ثخؿياشايهرؾًازيوبؾياشَمساٌاغت  ثبؾد.

فسلتقبم غغً مختلفيثخؿيريگسثٍخبعستقدرمتغيسَبغتوٍؽبَساًگسيصياشآن

ويػت.

گسايبوٍذوسالمل تىًيهايوٍرزمًزروؾسيٍغيبغتثيهَبيچُبزگبوٍثبتًرٍثٍگصازٌ

تًاويوثٍمًازرشيساؾبزٌوىيو:وسريو مي

                                                                                                                                        
1 . Verstehen 
2 . Parsimonious 
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َربرزوُبيرتزيؿرٍرزگسا زفتبزغيبغتخبزريريلرت.اگسرززييىسرَبيفمالويت1

گساييممداثرسفمالويرتاثرصازي ملبغجبتفمالوييمىبفـفيىيراؾتٍثبؾد رزتىًيه

تٍممىهاغتمىغكتىبغتزفتبزثبَىزبزَبيياغتوٍريگساناشريلتاوتؾبزرازود.الج

غربنگسايوتيزرٍثخرؽوجبؾرد.ثرديهمىغكتىبغت الصامبًرزتقبزلثبمىغكفمالويت

گرسارزمرًزرآوُربَبرزغيبغتخبزريوٍزييىسرَبيفمالويتثخؿياشزفتبزريلت

 گسايبوٍيمىغكثساشودگيلبث تجييهَػتىد.وىد ثبزييىسرتىًيهقدقومي

رززفتبزغيبغتخبزر2 ثيهيريلت. متغيسَبيغيػتمبتيهوؾبا المل يمتغيسَبيَب 

چىيهزييىسريميراخليثٍعًزَو وبَؽييبشمبنمؤحساود. تًاودلدزتتللي زا

َو تقبم  وٍ شمبوي غيػتمبتيهيافصايؽرَد. متغيسَبي متمبث  تأحيسپريسي ي شمبن

ؾًيوگيرُبنيالقيوصريهميگيسيو تبحديثٍپيچيدغيسغيػتمبتيهزارزوؾسمي

رَيو.امبرزَمبنحبلثسيشتضبرميبنَىزبزَبييفىكستغييسزامًزرتًرٍلسازمي

تًانثٍزاحتيَىزبزَبزاايلًيتوىد.شيساوميتسميالملليتللي زامؿى راخليثيه

 ثىديوسر.

َداوحبثرتيغيسلبثر تغييرسَبفبلدمىبفـياگسايبوٍ ريلت.رزغيبغتخبزريتىًيه3

َربتربثقياشَػتىد گسچٍايهثٍمقىبيآويثًرنمىربفـويػرت.چرًناَرداوريلرت

َىزبزَبغتيمىغكزفتبزيويصمىغكتىبغتاغت.ثىبثسايهثػتٍثٍؾسايظياوتؾربزات

َبتغييسوىد.ايهرزحبلياغتوٍوئًزئبليػوَب ممىهاغتاَداوآنمًرًراشريلت

ثٍرلي اتخبذزييىسرغيػتمبتيه مخلجثمب امىيتيخًريبزيزاَدواقلييوُربيي

َبرزوؾباگسايبنمقتمدودتجدي ايهمخلجثٍَدواقليريلتراود.تىًيهَبميريلت

َربرازر.رزايرهمرًزرالمل  خًرامسيتىًيىياغرتيزيؿرٍرزفملىرسرريلرتثيه

َبخًرآوبزويآنچيصياغتوٍريلت»مؿًُزيوتاؾبزٌوسر:تًانثٍرملٍثػيبزمي

وىتٍلبث تًرٍريگسايهاغتوٍثٍرلي تمداَىزبزَربثرسمىربفـرز«.غبشودآنزامي

تًاوىدرززفتبزَبيخرًرَىزبزَربزاوبريردٌگسفترٍيثرسايَبوميگسايي ريلتتىًيه

 زغيدنثٍمىبفـَسالداميزااوزبارَىد.
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لدزتريلت4 چبزچًةوئًزئبليػو  رز ثيه. وؾبا رز غيبغتَب مػتم ي متغيس المل  

حػبةمي ثٍ ياثػتٍ متغيس مخبثٍ ائتالوثٍ ي لًا رزلدزتيقىيثسلسازيتًاشن آيد.

وئًليجساليػوويصمتغيسَبيراخلي متغيسمػتم يغيبغترػتزًيمىبفـ متغيسياثػتٍ

تىًيه رز ثيهگسايَػتىد. ي راخلي ارتمبفي َىزبزَبي َمبوب مػتم  متغيس الملليي 

1اغتيمتغيسياثػتٍ غيبغتَمبَىگيثبَىزبزَب
غبشويص(وخجگبنتكميو22ثبؾد.)مي 

مي زفتبز متغيس ري اغبظايه غيبغتثس آوُب گًوٍوىىد. ثٍ زا ميَب تىؾيو وٍاي وىىد

ثيه مىغمٍيرٍُ يب خدالمللي ريلتؿبن زفتبزؾٍاي تفبيت تستيت  ايه ثٍ وؿًر. راز

َبرزغيبغتخبزريزيؿٍرزفُوآوُباشَىزبزَبيويصميصانتأحيسگرازيآوُبريلت

َبثيؽاشآوىٍملكًلالصامبتوبؾياشمقمبيرازر.اشعسوريگس تؿبثٍزفتبزريلت

ثيه وؾبا َىزبزَبيثيهامىيترز ملكًل آوبزؾيهثبؾد  ملليمؿتسناغت.الالمل 

المللييثيىيغيبغتخبزرييهوؿًزشمبويممىهخًاَدثًروٍَىزبزَبيثيهپيؽ

 (23ارتمبفيثٍعًزمؿخف زفتبزيزاتزًيصوىىد.)

ثسايآوىٍثتًاويواشممًلًٍَيتيولًٌتىًيهًَيتريلتيثرٍفىرًاناثرصازيمفيردرز

ٌوىيو ثبيدثٍچىدپسغؽفمدٌرزمًزرولًٌتللي زفتبزغيبغتخبزرييهوؿًزاغتفبر

ازتجبطَىزبزَبثبًَيتپبغخرَيو.پسغؽايلايهاغتورٍچرٍورًؿَىزبزَربييًَيرت

غبشود؟ثٍفجبزتريگسرزؾىبختولًٌتىًيهًَيتريلرتثبيردغرساكوردااَىزبزَربمي

يراخليمًزرتًرٍلرسازالملليزفت؟ثسايارتىبةاشپيچيدگي َىزبزَبزارزريغغشثيه

رَيو.مي

المللييَبيثيهالمل  غبشمبنالمللي مىبثـَىزبزغبشفجبزتىداشحمًقثيهرزغغشثيه

َبيرزَبيمًرًرثسآمدٌاشمجبحخبتفمًمييبوىفساوعرززأظآوُبغبشمبنمل يويصزييٍ

رَيثٍيهمىجـَىزبزيرزؾى تستًانفسَىگغيبغييهوؿًززامُوغغشراخليويصمي

ًَيتفسلوسر.

زغدثػتٍثٍوًؿَبيمتفبيتييرًررازريثٍوؾسميالجتٍرزمًزرمىبثـَىزبزيريدگبٌ

حًشٌ ي مجبحجپبزلمبوي رمًوساتيهغبلجبً رًامـ رز مخالً متفبيتاغت. مىبثـ ايه رًامـ
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ىًانزييٍلبوًوي ؾى حمًليويصپيدافمًمييىياشمىبثـفمدٌَىزبزياغتوٍحتيثٍف

غيسرمًوساتيهغىتمي رًامـ رز امب ومؽثٍوىىد. تبزيخي ي مرَجي زغًا آراةي ي َب

مفًُامىبغجيثسايتقييهمىبثـ«فسَىگغيبغي»زغدوىىد.ثٍوؾسميتسيايفبميمساتتمُو

َىزبزَبثبؾد.

َىزبزَبآناغتوٍمًزرپريسؼاوخسيتاشعسوريگس ؾسطالشاثسايتأحيسگرازثًرن

1ثًرٌيخكلتفمًمي
رزفيهحبلَىزبزَبيمصثًزثبيدتزًيصوىىدٌزفتبز  راؾتٍثبؾىد.

مىبغتيمؿخفوىىدٌزفتبزَبيوبمىبغتثبؾىد.

ايدمي ثٍ َىزبزَب شمبويتأحيس چٍ ايهاغتوٍ مًرتثبشتقسيفپسغؽريا زغدي

مي مىبفـ اًَيتي ميؾًر؟ وبؾي آوزب پسغؽاش تىًيهَميتخبـايه وٍ گساييؾًر

مي ثبيز ثٍ تجييهوىد. زا غيبغتخبزريوؿًزَب رز تىًيهزيگيربنخًاَدتغييس گسايي 

مي اَميتپيدا ثيهشمبوي وؾبا گػػترز وًفي وٍ ميوىد زخ مًزرالمللي ايه رز رَد.

اؾبزٌوسر.1989تًانثٍتلًالتغبلمي

َبآناغتوٍچگًوٍرزوؾورديدمىبفـخًرزاتقسيفيهمًازري رغدغٍريلترزچى

زغىدوٍ(امبلبفدٌوليايهاغتوٍَىزبزَبرزيهممغـشمبويثٍرساثلساويمي24وىىد.)

َبيغيبغتتًاناشتغييسرزًَيتثبؾديرزايهَىگباميومغٍمبوصيموتأحيسگرازيآوُبمي

َبيمختلفثبرساثلساويمتفبيتيمًارُيو.شمبويًزغخهگفت.رزحبلتخبزرييهوؿ

زغىد مخ غمًطؾًزيييفسيپبؾيريًازثسليهيايميالملليثٍچىيهومغٍَىزبزَبيثيه

ومًويػويشمبوي َىزبزَبيراخلييهوؿًزثساحستلًالتيوؾيساومالة تغييسوػ  تغييس

خالازشؼ عًز ثٍ يب ميَب ثلساوي رسا ثٍ فسَىگغيبغي تغييس زفتبزقٍ ثىبثسايه  زغىد.

ثٍ حدلبث تًرُيحبثتيب ثلساويتب رزحدفبق ؽًُزرسا غيبغتخبزرييهوؿًز

تقجيسثُتس غسفتتىًيهآنوواغت.اشمىؾستقبم غبختبزروبزگصازرزللؾٍرساثلساوي

تأحيسزاثٍَمساٌرازر.يلتيرزوؿًزياومالةزخاياغتوٍثيؿتسيهتقبم آنريثٍگًوٍ

زغىديغيبغتخبزريزاثٍؾدتتلتتأحيسرَد َىزبزَبيراخليثٍومغٍثلساويميمي

رَىد.امبثبگرؾتشمبن َىزبزَبيغيػتمبتيهَمصمبنثبلسازرارٌيرُتآنزاتغييسمي
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تمًيتمي زفتبزتضقيفَىزبزَبيراخلي  تقدي ميؾًودي ثٍَبياومالثيزا ثػتٍ وىىد.

ايىىٍغيبغتخبزرييهوؿًزرزچٍفبقلٍشمبوياشومغٍرساثلساويلسازگسفتٍثبؾد 

وىد.زفتبزآنتغييسمي

َىزبزَبيراخلياش پسغؽغًاايهاغتوٍرززفتبزغيبغتخبزرييهوؿًزآيب

تريگس َىگباتقبزلميبنآنريايلًيتايلًيتثسخًزرازوديبَىزبزَبيخبزري؟ثٍفجبز

گسايبوٍرًاةقسيليثسايايهپسغؽودازريثبوداااغت؟وؾسيٍغيبغتخبزريتىًيه

اغت.) ومبطضقفايهوؾسيٍ ميبناغتماللي25ايهيىياش تضبر وئًزئبليػورز رز مخالً )

آوچٍاشوؾسيالتصايلًيترازر رز«حفؼاغتمالل»وفًذ  فسلثسايهاغتوٍاغت. ايىزب

رزرٍ ريگس فجبزت ثٍ َىزبزَبغت. ايلًيت وىىدٌ تقييه ثلساوي رسا اش شمبوي فبقلٍ

ثيه غيبغتتأحيسگرازيَىزبزَبيراخلييب رز آخسيهتغييس وٍ ايهرازر الملليثػتگيثٍ

ثٍياغغٍَىزبزَبيراخليقًزتگسفتٍثبؾديبمقلًلَىزبزَبيثيه المل خبزريفمدتبً

رزوؾبا َبيايليٍاومالةيلج اشيلًؿايليهرساثلساوي َبياومالثي رزغبلثبؾد.مخالً

متغيسَبيراخلييثٍتجـآنَىزبزَبيراخليثسَىزبزَبيخبزريايلًيترازود.امبثساي

ؾًرالملليثٍمخبثٍومغٍفغفثسايآوُبملػًةميوؿًزَبييوٍپيًغتهثٍيهوُبرثيه

پريسؼرز آغتبوٍ وؾيسؾسايظوىًويتسويٍرز َىزبزَبيخبزريثسراخليايلًيترازود.

َبياتلبريٍازيپبيالداازَجسليجيرزمتًلفوسرناختيبزيَسوًؿفقبليتمستجظثبغال 

وؿتبزرمقي.

فسآيىدتقسيفًَيتي وخجگبنحبوورز ومؽوخجگبنريلتييب پسغؽآخسمسثًطثٍ

تًرٍثٍايىىٍرزوؿًزَبيرزحبلتًغقٍيمخكًقبًم ثب ىبفـرزغيبغتخبزرياغت.

تقييه وخجگبنومؽثػيبز ثبيدميبنوىىدٌخبيزميبوٍ  لرا ًَيترازود  تقسيفمىبفـي ايرز

َبيالتدازگسايرزحبلَبيغيبغيرمًوساتيهيتًغقٍيبفتٍثبوؾباوبزوسروخجگبنرزوؾبا

تم وؾباتًغقٍ رز ؾد. لبي  چبزچًةبيص اغلترز وخجگبن يبفتٍ  تًغقٍ يَبي مقيه َبي

پريسي َىزبزَبيمختلفزازيعيفسآيىدربمقٍوىىد.اشَميهايايفبيومؽميپريسفتٍؾدٌ

مي فم  آوُب اغبظ ثس ي وسرٌ َورزيوي آوُب ربمقٍوىىد. فسآيىد ري پيؽشمبن زا پريسي

يهعسومي اش ميثسود. تأحيس َىزبزَبيراخلي َىزبزَبياش اش ريگس غًي اش ي پريسود
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(امبرزوؿًزَبيرزحبل26ميبنايهريغغشيرًررازر.)الملليييهتقبم َميؿگيثيه

فسَىگغيبغي يازر تقسيفي اغلتَىزبزَبييزا وخجگبن خبيزميبوٍ  مخكًقبً ي تًغقٍ

فسثيػورزرُبنؾًود.ثٍفىًانمخبلپبنغبشميًَيتوىىدوٍخًرآوُبتجدي ثٍفىبقسمي

ايهحبل ثب ثًر. فضبيرىگغسر رز وخجگبن فملىسر لبث تًرُيملكًل حد فسةتب

رزيويؾدنآنرزميبنتًرٌفسةثبفجؾدتبغيبغترزوؿًزَبيفسثيتلتتأحيسؾديد

گبنحبوورزيازروسرنيگبٌتلمي گسايبوٍ الدامبتوخجايهايدئًلًضيثبؾد.اشمىؾستىًيه

رَيثٍمىبفـيؾًرايهَىزبزَبثبگرؾتشمبنرزؾى ثسخيَىزبزَبثٍربمقٍثبفجمي

ًَيتمؤحسثبؾىديلًايىىٍوخجگبنگرؾتٍربيگبٌخًرزااشرغترارٌثبؾىد.ثٍفىًانمخبل

ايساو وبغيًوبليػو وتًاوػتىد ايسان  رمًُزياغالمي رزوخجگبن شيبريزيؿٍ حد تب وٍ يزا

َبيتسويٍفملىسروخجگبنوؾباغيبغيگرؾتٍراؾتوبريدٌثگيسوديبتضقيفوىىد.ومبليػت

اغالا وتًاوػتىد اغالاَو وٍ َمچىبن وىىد  حرو زا غىًالزيػوگسايبن وتًاوػتىد گسايبن

مًرًررزربمقٍتسويٍزااشثيهثجسود.



 گيسي  ًتيجِ
پسغؽ زَيبفتتىًيهَبَىًش رازودوٍ آوُبگساييومييييرًر تًاودپبغخقسيليثٍ

زَيبفت شيسا يهومغٍضقفثىيبريويػت  ثٍخًريخًر ايهحبلايهامس ثب َبيثدَد.

ؾبخٍ ثٍ تًرٍ رازود. زا ومبطضقفخبـخًر ويص ويصَبيمختلفتىًيهريگس گساييي

زَيبفت ثب ممبيػٍ رز ايهيالقيتبيپػتَمًفميتوػجيآن رَىدٌ اوتمبريوؿبن ي مدزن

المل يمفسيضبتآنشيراغتوٍَىًششمبنثسايافصايؽفبقلٍاشرسيبناقليزياثظثيه

يثسوبمٍتلميمبتياشاَميتييطٌ وىتٍمًزروؾسويًَيهرزمًزرؾيًٌ ايثسخًزرازاغت.

تلًالتغيبغيرُبنثيسيويرداوسرٌيتًاودخًرزااشاغت.اگسثپريسيوفلوغيبغتومي

وؾسيٍ رزميثٍ ؾًر  مؿغًل قسو زَيبفتپسراشي چسا تىًيهيبثيو ثبَبي ممبيػٍ رز گسا

فلميفسلؾدٌزَيبفت رديي ي گسفتٍ لساز تًرٍ مًزر ثيؿتس رزَبيپػبغبختگسا اود.

وليوبريدٌگسفتٍيتللي تًاودمجبويآنزاثٍتللي وُبيي َيچزَيبفتيرزفلوغيبغتومي

ؾىبختييبفلػفيتملي رَد.ربمقٍيوؾباغيبغيويبشمىدثسلسازيغيبغيزاثٍتللي شثبن
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تًاوىدَوؾيًٌثسلسازيَبميايذَىيياوتصافيويػت.زَيبفتوؾواغتيوؾوقسفبًممًلٍ

ثسلس غيبغي وؾو ربمقٍ رز چسا وىىد مؿخف َو ي رَىد وؿبن زا وميوؾو ؾًر.از

اوتؾبزميتىًيه امب زيرثبزؾدگساييرزمسحلٍوىًويثيؿتسثٍمًضًؿرياپسراختٍاغت 

تالؼثسايتدييه شميىٍثسايثسزغيمًضًؿوخػتويصفساَوؾًر. ارثيبتمسثًطثٍآن 

آيد.َبيمُورزايهزاغتبثٍحػبةميگسايبوٍيىياشگباوؾسيٍغيبغتخبزريتىًيه
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