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 چكيذُ
تطيٗ ا٘سيكٕٙس وب٘ؿتطاوتيٛيؿٓ، ٔٗتمس اؾت وٝ  اِىؿب٘سض ٚ٘ت ثٝ ٖٙٛاٖ قبذم

ّٖٓ ؾيبؾت، فٟٓ ؾيبؾت رٟب٘ي ٚ تٛظيٕ لسضت إُِّ ٚ  زغسغٝ زا٘كٕٙساٖ ضٚاثٍ ثيٗ

ا٘س وٝ ٘ٓبْ رٟب٘ي اظ چٝ چيعي تكىيُ قسٜ ٚ  ثٛزٜ اؾت. آٟ٘ب ثسيٗ ٘ىتٝ تٛرٝ ٘ىطزٜ

إُِّ،  چٍٛ٘ٝ ؾبذتبض يبفتٝ اؾت. ٚ٘ت ثب ٘مس ٔىبتت ٔتساَٚ زض ٖطنٝ ضٚاثٍ ثيٗ

ىتت ضا ٟٔٓ ٞبي ايٗ ٔ پيىبٖ حٕالت ذٛز ضا ثٝ ؾٕت ٘ٛٚالٍٗطايي ٘كب٘ٝ ضفتٝ ٚ يبفتٝ

أب ٘بلم ٔٗطفي وطزٜ اؾت. اظ زيس ٚ٘ت، ٖيت ٘ٛٚالٍٗطايي ايٗ اؾت وٝ فطزٌطا ٚ 

ٌيط إٞيت  إُِّ ثٝ ٘مف افطاز تهٕيٓ ٌطا اؾت؛ يٗٙي زض تحّيُ ؾيبؾت ثيٗ ٔبزي

ثؿيبض ظيبزي لبئُ اؾت؛ غبفُ اظ ايٙىٝ ؾبذتبضٞبي ارتٕبٖي ٘يع ثٝ افطاز لٛاْ 

تطيٗ  ٞبي ٖيٙي، اظ ثٙيبزي ٞب ٚ ذٛاؾتٝ ٛرٝ ثٝ زاقتٌٝطايي يٗٙي ت ثركٙس. ٔبزي ٔي

٘مسٞبي ٚ٘ت ثط ٘ٛٚالٍٗطايبٖ اؾت. ثب ايٗ تٛييح، ٔمبِٝ حبيط يٕٗ تٛييح قيٜٛ 

زٞس. فطييٝ  تحّيُ وب٘ؿتطاوتيٛيؿتي، آٖ ضا زض تحّيُ أط ؾيبؾي ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٔي

ك ٍ٘طـ ٔمبِٝ ايٗ اؾت وٝ وٛقف ثبظيٍطاٖ ٖطنٝ ؾيبؾي فمٍ لسضت )ُٔبث

ٞب( ٘يؿت؛ ثّىٝ زض اغّت ٔٛاضز  ٘ٛٚالٍٗطايبٖ(، يب حطٚت )ُٔبثك ثطزاقت ِ٘ٛيجطاَ

 قٙبؾبيي ٟٕٔتطيٗ ُّٔٛة ثبظيٍطاٖ اؾت. 

 

وب٘ؿتطاوتيٛيؿٓ، ؾبذتبض ـ وبضٌعاض، ٞٛيت، ٔٙبفٕ، لسضت، ٔٗٙب، ؾبذت ارتٕبٖي،  ّا: كليذٍاشُ

 ٞب قٙبؾي، اٍ٘بضٜ قٙبؾي، ٔٗطفت ٞؿتي
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 هقذهِ
( 0«)ؾبظيٓ رٟب٘ي وٝ ٔبٔي»ٚ ثب ا٘تكبض وتبة 0981ؿتطاوتيٛيؿتي أٛض زض اٚاذط زٞٝفٟٓ وب٘

، 2فطزضيف وطاتٛچٛيُ( احط 2«)لٛاٖس، ٞٙزبضٞب ٚ تهٕيٕبت»ٚ وتبة  0٘يىالؼ اٚ٘ف٘ٛقتٝ 

إُِّ قس. يه زٞٝ پؽ اظ آٖ زٚ ٘ٛيؿٙسٜ، اِىؿب٘سض   ٚاضز ٔجبحج ّْٖٛ ؾيبؾي ٚ ضٚاثٍ ثيٗ

« إُِّ ٘ٓطيٝ ارتٕبٖي ؾيبؾت ثيٗ»ٜ ٚ ٔحمك ّْٖٛ ؾيبؾي ثٛز وتبة ٚ٘ت وٝ ذٛز تحهيّىطز

( وٙت 4«)إُِّ ٘ٓطيٝ ؾيبؾت ثيٗ»( وتبة ٚ٘ت تٗطيى ٚ ٘مسي ثط وتبة 3ضا ٔٙتكط وطز.)

إُِّ ثٝ  ٚاِتع، ثٙيبٍ٘صاض ٔىتت ٘ئٛضئبِيؿٓ ثٛز وٝ ثٝ ٔست زٚ زٞٝ، ٔىتت ٔؿٍّ زض ضٚاثٍ ثيٗ

ثبقس. ثب ا٘تكبض  ٙبز ٚ ٚحٛق ٔحممبٖ ٚ ٔىبتت ٔتٗسزي ٔيضفت ٚ ٞٙٛظ ٞٓ ٔٛضز اؾت قٕبض ٔي

وتبة ٚ٘ت، ٔىتت وب٘ؿتطاوتيٛيؿٓ ْٟٛض وطز ٚ قيٜٛ فٟٓ ٚ ٘مس ٘ٛيٙي زض ازثيبت ضٚاثٍ 

إُِّ ٚ ّْٖٛ ؾيبؾي آغبظ ٌطزيس؛ ثٝ َٛضي وٝ أطٚظٜ ٔؿبئُ ضاٞجطزي ٚ ضٚاثٍ ذبضري  ثيٗ

ت ٔٛضز ثحج ٚ ؾٙزف لطاض ثؿيبضي اظ وكٛضٞبي رٟبٖ ثط اؾبؼ چبضچٛة ٘ٓطي ٚ٘

ٞب،  ٞب ٚ ٘ئِٛيجطاَ ٘ئٛضئبِيؿت 3ٌطايب٘ٝ ٞب يٕٗ ٘مس ثطزاقت ٖمال٘يت ٌيطز. وب٘ؿتطاوتيٛيؿت ٔي

 4ٞب يب ثبظيٍطاٖ ِعٚٔبً ثط اؾبؼ ا٘تربة ٖمال٘ي ثٝ َطح ايٗ پطؾف پطزاذتٙس وٝ اٌط ضفتبض ا٘ؿبٖ

تٛاٖ ثب تٛرٝ ثٝ  چٍٛ٘ٝ ٔيزٞس ٚ  اي ضفتبض آٟ٘ب ضا قىُ ٔي ٘يؿت، پؽ چٝ ُٔٙك ٚ لبٖسٜ

إُِّ ٚ ٔؿبئُ ضاٞجطزي وكٛضٞب ضا تحّيُ ٚ  ٞبي فىطي ٔتساَٚ، ضٚاثٍ ثيٗ ٞبي رطيبٖ يبفتٝ

 ٞبي ٌؿتطـ ذكٛ٘ت ضا ٔٛضز وبٚـ لطاض زاز؟ ٞب ٚ قيٜٛ ضيكٝ

ؾرٗ ضٚقٗ ا٘سيكٕٙساٖ وب٘ؿتطاوتيٛيؿت ايٗ اؾت وٝ تهٕيٕبت ٚ ٔٛايٕ ثبظيٍطاٖ، ثط 

آٚض٘س ٚ پيف اظ قطٚٔ تٗبُٔ، ٞٛيت  َي تٗبُٔ ثب زيٍطاٖ ثٝ زؾت ٔي اؾبؼ ثطزاقتي اؾت وٝ

ؾبظيٓ  ضٚ رٟب٘ي اؾت وٝ ٔب ٔي ٚ ٔٙبفٗي لبثُ تهٛض ٘يؿت. ثٝ ٌفتٝ ٘يىالؼ اٚ٘ف، رٟبٖ پيف

 (5وٙيٓ.) ٘ٝ ايٙىٝ ذٛز لٛاٖس اليتغيطي زاقتٝ ثبقس. ايٗ ٔب ٞؿتيٓ وٝ رٟبٖ ضا ٔٗٙب ٚ ازاضٜ ٔي

                                                                                                                                        
1 . Nicolas Onuf 
2 . Fredrich Kratochwil 
3 . Rationalistic 
4 . Rational Choice 
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لٛاٖس، ٞٙزبضٞب ٚ »وطاتٛچٛيُ ٞٓ زض وتبة ذٛز يٗٙي ٖالٜٚ ثط اٚ٘ف، فطزضيف 

ٞب ضا ثٝ ثبز ا٘تمبز ٌطفت ٚ  ٞب ٚ ٘ئِٛيجطاِيؿت ٌطايب٘ٝ ٘ئٛضئبِيؿت ، ٍ٘طـ ٖمال٘يت0«تهٕيٕبت

ؾٟٓ لٛاٖس ٚ ٞٙزبضٞب زض تهٕيٕبت ضا ثيف اظ ٖمال٘يت اثعاضي )ٔالحٓٝ ضاثُٝ ٞعيٙٝ ـ ٘تيزٝ 

ٞب، ٕٞيكٝ ٖمال٘ي ٘يؿت؛ ثّىٝ ٔزٕٖٛٝ  بة ا٘ؿبٖٖيٙي( زا٘ؿت. ثٝ ٌفتٝ وطاتٛچٛيُ، ا٘تر

ٞبي ٔب ضا قىُ  ايٓ، َيف ا٘تربة ٞب ٚاضث ٚ حبٔي آٟ٘ب قسٜ فطايٙسٞبيي وٝ ٔب ا٘ؿبٖ

 (6ثركٙس.) ٔي

ٞطچٙس اٚ٘ف ٚ وطاتٛچٛيُ احط ذٛز ضا حسٚز يه زٞٝ ظٚزتط اظ اِىؿب٘سض ٚ٘ت ٔٙتكط 

 0999قٛز. ٚ٘ت زض ؾبَ  احط ٚ٘ت قٙبذتٝ ٔيوطز٘س، أب تحّيُ وب٘ؿتطاوتيٛيؿتي ثيكتط ثب ٘بْ ٚ 

، وب٘ؿتطاوتيٛيؿٓ ضا زض حس يه ٔىتت فىطي ُٔطح «إُِّ ٘ٓطيٝ ارتٕبٖي ؾيبؾت ثيٗ»زض 

ٔطثٌٛ اؾت وٝ زض ٖٙٛاٖ وتبة اٚ « ارتٕبٖي»ؾبذت. ٚرٝ تٕبيع تحّيُ ٚ٘ت ثيكتط ثٝ وّٕٝ 

اي اؾت ثٝ وتبة  ٙبٔٝٚ٘ت ثيكتط پبؾر« إُِّ ٘ٓطيٝ ارتٕبٖي ؾيبؾت ثيٗ»زضد قسٜ اؾت. 

وٙت ٚاِتع اظ ٔٙٓط ٘ئٛضئبِيؿتي ٔٙبؾجبت «. إُِّ ٘ٓطيٝ ؾيبؾت ثيٗ»وٙت ٚاِتع ثب ٖٙٛاٖ 

إِّّي ٚ ٘مف ٕٔتبظ ٟٕٔتطيٗ ثبظيٍطاٖ ايٗ ؾبذتبض  إِّّي ضا ثط اؾبؼ ٔحٛضيت ؾبذتبض ثيٗ ثيٗ

ٞب  ٞب، ٔفطٚيٝ فتٗ اٍ٘بضٜٞب تحّيُ وطزٜ ثٛز؛ أب ٚ٘ت احط ٚاِتع ضا ثٝ زِيُ ٘بزيسٜ ٌط يٗٙي زِٚت

إِّّي، ٘بلم ٚ ٘يبظٔٙس تىٕيُ زا٘ؿت  ٌيطي ؾيبؾت ثيٗ ٚ ثٝ َٛض وّي فطايٙس ارتٕبٖي قىُ

إِّّي ٖٙٛاٖ زاقت وٝ تب وٖٙٛ ثٝ ٚيٛح ٌفتٝ ٘كسٜ ثٛز. ٔمبِٝ  ٚ ٘ىبتي زض تحّيُ ؾيبؾت ثيٗ

ضاٞجطزي تٛييح حبيط زضنسز اؾت آٖ انَٛ ضا تحّيُ ٚ لبثّيت آٟ٘ب ضا زض ثطضؾي ٔؿبئُ 

، ثٝ زِيُ تأويس ثط 2زٞس. فطييٝ ٍ٘بض٘سٜ آٖ اؾت وٝ ٍ٘طـ وب٘ؿتطاوتيٛيؿتي ثٝ أط ؾيبؾي

االشٞب٘ي ٚالٗيت ٚ ٔطتجٝ ثطرؿتٝ ٞٛيت زض تٗطيف  ٞب، ؾبذت ثيٗ ٘مف ٔحٛضي اٍ٘بضٜ

ؾيبؾت، تٛا٘ؿتٝ اؾت ٍ٘طـ ٔىب٘يىي ٘ئٛضئبِيؿتي ضا تٗسيُ ٚ ٔٗٙبٔٙسي حطوت ثبظيٍطاٖ 

إِّّي ضا آقىبض ؾبظز. زض پٙبٜ ٍ٘طـ وب٘ؿتطاوتيٛيؿتي، ضفتبض ٚاحسٞبي  ض ٖطنٝ ثيٗؾيبؾي ز

ٞب ٔٗتمس٘س( يب التهبزي )آٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٘ئِٛيجطاِٟب  ؾيبؾي فمٍ اٍ٘يعٜ أٙيتي )آٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٘ئٛضئبِيؿت

                                                                                                                                        
1 . Rules, Norms & Decisions 
2 . The Political 
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 ٌيطز ٚ ٖاللٝ ٚ ٘يبظ ثٝ ٘يع نٛضت ٔي 0وٙٙس( ٘ساضز؛ ثّىٝ ضفتبضٞب ثب اٍ٘يعٜ قٙبؾبيي ثبٚض ٔي

 قٙبؾبيي، زض ذيّي اظ ٔٛالٕ، ٔمسْ ثط وؿت أٙيت ٚ يب تٛؾٗٝ تزبضت اؾت.

زاض٘س   قٙبؾي قٙبؾي ٚ ضٚـ قٙبؾي، ٔٗطفت ٞب ٔفطٚيبتي زض حٛظٜ ٞؿتي وب٘ؿتطاوتيٛيؿت

 ٕ٘بيٙس. وٝ فطييٝ فٛق ضا تأييس ٔي

 

 ضٌاختي كاًستراكتيَيسن ّاي ّستي الف. ًگرش
( زض 7چٝ چيعي ثطاي قٙبذتٗ ٚرٛز زاضز؟) قٙبؾي، پطؾف انّي ايٗ اؾت وٝ زض ٞؿتي

قٙبؾي ثٝ  إُِّ ٚ ٘يع ّٖٓ ؾيبؾت ٚ ربٔٗٝ پطزاظاٖ ضٚاثٍ ثيٗ پبؾد ثسيٗ پطؾف، ٘ٓطيٝ

اي ٔٓبٞط ٚ ضفتبضٞبي ٖيٙي ضا ٔٛيٛٔ قٙبذت  قٛ٘س. ٖسٜ ٞبي ٔرتّفي تمؿيٓ ٔي زؾتٝ

اي زيٍط ثط تٗبُٔ ايٗ  ٚضظ٘س ٚ ٖسٜ اي زيٍط ثط ٚرٜٛ شٞٙي ضفتبضٞب تأويس ٔي قٕبض٘س، ٖسٜ ٔي

پطزاظي زض  ٘ٓطيٝ 3ٔفطٌ رطيبٖ انّيِ 2ٌطايي زٚ. اظ آ٘زب وٝ وب٘ؿتطاوتيٛيؿٓ زض ا٘تمبز ثٝ ٔبزي

االنَٛ، ٖٙبنط ٚ ٔمٛالت غيطٔبزي ضا زض قٙبذت ٚ ثطضؾي  إُِّ ْٟٛض وطز، ّٖي ضٚاثٍ ثيٗ

، ثبٚضٞب، 4ٞب ٝ اٍ٘بضٜٞبيي چٖٛ ٚ٘ت ٚ اٚ٘ف ث قٕبضز. تٛرٝ وب٘ؿتطاوتيٛيؿت ضفتبضٞب زذيُ ٔي

ٞب، زليمبً ٖ٘ٛي تالـ ثطاي ضفٕ ٘مم ٍ٘طـ ضئبِيؿتي ٚ ٘ئٛضئبِيؿتي  لٛاٖس، ٞٙزبضٞب ٚ ضٚيٝ

وطز٘س. تأويس ثط ٚرٝ ٌفتٕب٘ي ٚ  اؾت وٝ غبِجبً ثط ٖٙبنط ٖيٙي، ٔبزي ٚ ّٖٕي تأويس ٔي

ظز وٝ ٕٞٝ چيع ضا ؾب ٞب ضا ثٝ پؿبؾبذتبضٌطايبٖ ٘عزيه ٔي االشٞب٘ي أٛض، وب٘ؿتطاوتيٛيؿت ثيٗ

ٞب لبئُ ٘يؿتٙس.  ثطاي ٔفبٞيٓ ٚ ٌعاضٜ 5اظِي   ٔبيٝ ؾيبَ ٚ زض حبَ قسٖ قٕطزٜ ٚ ٞيچ ٔجٙب ٚ زضٖٚ

 قٙبذتي وب٘ؿتطاوتيٛيؿٓ ثسيٗ لطاض اؾت؛ ثب ايٗ تٛنيف، ارعاي ٞؿتي

 

 

 

 

                                                                                                                                        
1 . Recognition 
2 . Materialism 
3 . Mainstream 
4 . Ideas 
5 . Primordial 
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 . ساخت هادي ـ فكري هٌابغ1
بذتبض ضا ٔتكىُ اظ إِّّي، ؾ زيٛيس زؾّط زض تحّيُ وب٘ؿتطاوتيٛيؿتي ؾبذتبض ثيٗ

زا٘س. اظ زيس اٚ، لٛاٖس ثب ٔٗب٘ي ؾط ٚ وبض زاض٘س  ٔي 0ذهٛنيبت فيعيىي تٛإ٘ٙسي ٚ ٘يع لٛاٖس

ٌيطز. ذٛز لبٖسٜ ٞٓ  اي نٛضت ٔي ٚ ضفتبض ٔٗٙبزاض، ضفتبضي اؾت وٝ ثٝ پيطٚي اظ لبٖسٜ

ثطلطاض وطزٜ ٚ  ٞبيي وٝ وٙكٍطاٖ اظ َطيك آٟ٘ب ثب ٕٞسيٍط اضتجبٌ ٞب ٚ ضؾب٘ٝ ٖجبضتؿت اظ ضٚيٝ

ٕ٘بيٙس. لبٖسٜ انٛالً ذبنيت اضظقي ٚ ٞٙزبضيٗ زاضز ٚ  ٞبي ذٛز ٕٞبٍٞٙي ايزبز ٔي ٔيبٖ وٙف

ٞب زض چبضچٛثي ٔٗٙبيي اؾت. زض ٍ٘بٜ وب٘ؿتطاوتيٛيؿتي،  ٞب ٚ ثؿيذ تٛإ٘ٙسي زض پي تٙٓيٓ وٙف

ىبْ اظ پيف قٛ٘س، اح ٘بٔيسٜ ٔي 2زٚ زؾتٝ لبٖسٜ ٚرٛز زاضز؛ يه زؾتٝ اظ لٛاٖس وٝ تٙٓيٕي

ٔٛرٛز ٚ لُٗي زاض٘س ٚ ثبظيٍطاٖ يب وٙكٍطاٖ ثبيس آٟ٘ب ضا زض حىٓ ذٍ لطٔع زا٘ؿتٝ ٚ پبي 

 4قٛ٘س، اظ پيف زازٜ قسٜ ذٛا٘سٜ ٔي 3ذٛز ضا فطاتط اظ آٖ ٟ٘ٙٙس. زؾتٝ زيٍط اظ لٛاٖس وٝ تىٛيٙي

 (8يٙس.)ٕ٘ب ٘جٛزٜ ٚ ثٝ فطاذٛض قطايٍ، اقىبَ رسيس ضفتبض ضا ايزبز يب تٗطيف ٔي 5ٚ اظِي

ؾط ٚ وبض  6قٙبؾي وب٘ؿتطاوتيٛيؿتي ثب ٔٙبثٕ ٔتٗسز ٖيٙي ٚ ٔٗٙبزاض ثب ايٗ تٛييح، زض ٞؿتي

ٞب فمٍ ٖيٙي ٘يؿتٙس؛ ثّىٝ زض ثؿيبضي ٔٛالٕ ٔٙبثٕ شٞٙي ٚ  زاضيٓ ٚ ٔٙبثٕ ثطذالف ثبٚض ضئبِيؿت

ثط اؾبؼ ٌيطز.  ٔٗٙبٔٙسي ٞٓ ٚرٛز زاض٘س وٝ ضفتبضٞب ثطاي ٔٗطفي آٟ٘ب ايزبز قسٜ يب قىُ ٔي

تٛاٖ زض اثٗبز ٔبزي ٔحسٚز ؾبذت؛ ثّىٝ وٙف ا٘ؿب٘ي زض  ايٗ ٍ٘طـ، حيبت ارتٕبٖي ضا ٕ٘ي

ثركس، ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ حيبت ٔبزي ثٝ وٙف ا٘ؿب٘ي رٟت  ٔٛاضز ظيبزي ثٝ حيبت ٔبزي قىُ ٔي

قٙبؾي وب٘ؿتطاوتيٛيؿتي ضا ٞٓ اظ  زٞس. تٗبُٔ ثيٗ رٟبٖ ٔبزي ٚ رٟبٖ ارتٕبٖي، ٞؿتي ٔي

قٙبؾي تبضيري زٚض  ٞبيي چٖٛ ربٔٗٝ پٛظيتٛيؿت ٘ي چٖٛ ضئبِيؿٓ ٚ ٞٓ اظ پؿتٌطايب ٔبزٜ

تٛاٖ ثٝ  ٌطا، ثب قٙبذت ٔبٞيت ٚ ثب ؾبظٔب٘سٞي ٘يطٚٞبي ٔبزي ٔي ٞبي ٔبزي ؾبظز. زض ٍ٘طـ ٔي

قٙبذتي ربٕٔ اظ ربٔٗٝ زؾت يبفت؛ أب زض ٍ٘طـ ٔٗٙبٌطا، ايٗ ؾطقت ٚ ؾبذتبض آٌبٞي 

بوت زض ٔٛضز ربٔٗٝ اؾت. يٗٙي ثطاي قٙبذت رٛٞطٜ ٚ تطيٗ ف ارتٕبٖي اؾت وٝ انّي
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ٞب تٛرٝ زاقت ٘ٝ ثٝ  ٞب ٚ قٙبذت ٞبي ربٔٗٝ، ثبيس ثٝ ٘ٛٔ ثبٚضٞب، اٍ٘بضٜ ٌيطي ٔسيطيت رٟت

 تٛظيٕ ٘يطٚٞب ٚ ٖٛأُ ٔبزي.

وٙٙس ٚ ضفتبض ذٛز ضا ثط اؾبؼ ازضاوي وٝ اظ آٖ  ثٝ ثبٚض ٚ٘ت، ثبظيٍطاٖ چيعٞب ضا ٔٗٙب ٔي

ٌطايي ٕ٘بزيٗ وٝ لبئُ ثٝ  ٕ٘بيٙس. ٚ٘ت تحت تأحيط ا٘سيكٕٙساٖ ٔىتت تٗبُٔ ٓ ٔيچيع زاض٘س، تٙٓي

ٌيطي ٔٗٙبي چيعٞب زض تٗبُٔ رٕٗي ٞؿتٙس، ٔٗتمس اؾت وٝ ٔٗب٘ي زض شات چيعٞبي  قىُ

رٟبٖ ٟ٘فتٝ ٘يؿت تب ثتٛاٖ آٟ٘ب ضا ثيطٖٚ وكيس؛ ثّىٝ ايٗ ٔٗب٘ي ضا ذٛز آزٔيبٖ ٚ زض احط تٗبُٔ 

ثركٙس. چٙيٗ ثطزاقتي وبٔالً ٔتفبٚت اظ ثطزاقت  ٚ لٛاْ ٔي والٔي ٚ ارتٕبٖي قىُ

ٌطايبٖ اؾت وٝ ٔٗتمس ثٝ ٚرٛز حميمت زض زَ لًبيب ثٛزٜ ٚ ثط ايٗ ثبٚض٘س  پٛظيتٛيؿتي ٖمال٘يت

وٝ چيعٞبي قٙبذتٙي ٔتأحط اظ تزطثٝ، شٞٙيت ٚ تٛلٕ ٔب )ثٝ ٖٙٛاٖ قٙبؾٙسٜ( ٞؿتٙس. ٞٓ 

إُِّ ضا  وٙٙسٜ زض ؾيبؾت ثيٗ ّيُ ٟ٘بيي، ٖٛأُ تٗييٌٗطايبٖ زض تح ٞب ٚ ٞٓ ٘ٛٚالٕ ِ٘ٛيجطاَ

ٞبي ٔبزي ٚ فىطي  زا٘ٙس؛ أب ثٝ ٘ٓط ٚ٘ت، آ٘چٝ ٚظٖ ٘ؿجي رٙجٝ ٞبي ٔبزي ٔي تٛظيٕ تٛإ٘ٙسي

وٙس، ثبيس زض ؾُح ٘ٓطي ٚ فّؿفي تٗييٗ قٛز ٘ٝ زض ؾُح پػٚٞف تزطثي. زض ٖيٗ  ضا تٗييٗ ٔي

ٖ ايٗ زٚ زؾتٝ ٖٛأُ تٛرٝ زاقت. ثٝ ٘ٓط ٚ٘ت، حبَ، زض ٔٛضز ٖٙبنط إً٘بٔي ثبيس ثٝ زضٚ

زيسٖ ٘ٓٓ ارتٕبٖي  0اٍ٘بضي ٚ َجيٗي ٌطايي، ٔٛرت قي تأويس ٘ٓطي ٘ٛٚالٍٗطايي ثط ٔبزي

ضٚز. ايٗ زض  زٞٙسٜ ثسيُ )غيطٔبزي( اظ ٔيبٖ ٔي قٛز ٚ زض ٘تيزٝ ايٗ ٍ٘طـ، أىب٘بت ٘ٓٓ ٔي

ربٖ  ز تالـ ثطاي َجيٗي ٚ ثيحبِي اؾت وٝ ٚ٘ت زض ٍ٘طـ وب٘ؿتطاوتيٛيؿتي ذٛز ثب ٚرٛ

ٌيطز ٚ زض وٙبض آٌبٞي رٕٗي، تٗبُٔ،  ٘سيسٖ ا٘ٛأ ارتٕبٖي، ٘يطٚٞبي ٔبزي ضا ٘بزيسٜ ٕ٘ي

 (9ٞب، اظ ٘مف ٖٛأُ ٔبزي غبفُ ٘يؿت.) ٞب ٚ اٍ٘بضٜ قٙبذت

إُِّ  ٞب زض پٙبٜ چٙيٗ ثطزاقتي اظ ٔٙبثٕ، ثط ٘مف فطًٞٙ زض ضٚاثٍ ثيٗ وب٘ؿتطاوتيٛيؿت

ثركٙس ٚ ثرف ٟٕٔي اظ  ٞبي ٔٛرٛز ثٝ ضفتبضٞب قىُ ٔي يٙس. اظ زيس آ٘بٖ، فطًٕٞٙ٘ب تأويس ٔي

إُِّ، تجّٛض يه فطًٞٙ يب ٞٛيت اؾت وٝ زض نسز اثطاظ ٚ قٙبؾب٘سٖ ذٛز ثطآٔسٜ  ؾيبؾت ثيٗ

إِّّي  اؾت. فطًٞٙ ثٝ زِيُ زيطپبيي ٚ ٘يع پٛيبيي، ثركي اظ زغسغٝ ؾيبؾتٍصاضاٖ ّٔي ٚ ثيٗ

إُِّ  وٙس ضفتبض ذبل ذٛز ضا ثٝ ربٔٗٝ ثيٗ ٌيطاٖ ضا تكٛيك ٔي ، تهٕيٓاؾت. زيطپبيي فطًٞٙ

تٕٗيٓ زٞٙس ٚ ٔٙفٗت ّٔي ضا ثط اؾبؼ تٛؾٗٝ فطًٞٙ ذٛز تٗطيف وٙٙس. اظ ؾٛي زيٍط تأويس 
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قٛز. زض  ٞبي زيٍط ٔي ٞبي ذٛزي ؾجت ٔمبٚٔت فطًٞٙ ٞبي ٌصقتٝ ٚ ثؿٍ اضظـ ثط اضظـ

پصيط٘س وٝ زض ٖيٗ  ٞبي ٔتٗسز ٚ ٔتفبٚت فطٍٞٙي ضا ٔي ٞب ٚرٛز ذٛقٝ ٘تيزٝ، وب٘ؿتطاوتيٛيؿت

ّٔي ٚ ٞٙزبضٞبي فطأّي اضتجبَي زٚؾٛيٝ ثطلطاض   ثمبء، ثب ٕٞسيٍط تٗبُٔ زاض٘س ٚ ثيٗ فطًٞٙ

اي  قٙبؾي وب٘ؿتطاوتيٛيؿتي إٞيت ثطرؿتٝ وٙٙس. ثٙبثطايٗ فطًٞٙ زض چبضچٛة ٞؿتي ٔي

ا٘س؛  ٞب ايؿتبزٜ پٛظيتٛيؿت ٞب ٚ پؿت ؿتٞب زض ٔطظ ثيٗ پٛظيتٛي يبثس؛ وب٘ؿتطاوتيٛيؿت ٔي

ٌط ثٛزٖ فطًٞٙ اٖتجبضي لبئُ ٘يؿتٙس ٚ ٕٞٝ چيع ضا ثٝ  ٞب اؾبؾبً ثٝ انبِت ٚ تٗييٗ پٛظيتٛيؿت

قٙبؾي  ٔسض٘يؿٓ، فٕيٙيؿٓ، ربٔٗٝ ٞب )قبُٔ پؿت پٛظيتٛيؿت وبٞٙس. پؿت ٖٙبنط ٔبزي فطٚ ٔي

زٞٙس ٚ  ظثبٖ ٚ ٌفتٕبٖ تمّيُ ٔي تبضيري، ٍ٘طـ ا٘تمبزي ٚ ٞٙزبضٌطايبٖ( ٕٞٝ چيع ضا ثٝ

ٔٗتمس٘س وٝ ٞيچ چيعي اظ پيف ٚرٛز ٘ساقتٝ ٚ ٘ساضز ٚ ٕٞٝ چيع تٛؾٍ ٖٙبنطي چٖٛ ظثبٖ، 

قٙبذتي  ٞبي ٞؿتي ؾُّٝ، ؾٙت ٚ غيطٜ زض حبَ قسٖ اؾت. زض ايٗ ٔيب٘ٝ، ْطافت

طلطاضي ايٗ وٙٙس. ث ، پّي ثطلطاض ٔي2ٚ قسٖ 0وٙس ٚ آٟ٘ب ثيٗ ثٛزٖ وب٘ؿتطاوتيٛيؿٓ ذٛزٕ٘بيي ٔي

 قٙبؾي وب٘ؿتطاوتيٛيؿتي اؾت. پُ اضتجبَي، ٔتأحط اظ ٞؿتي

 

 3. ساختاريابي2
تّٗك زاضز. ٌيس٘ع زض لبِت ٘ٓطيٝ ؾبذتبضيبثي وٛقيسٜ  4ٌيس٘ع ٘ٓطيٝ ؾبذتبضيبثي ثٝ آ٘تٛ٘ي

قٙبؾبٖ زض  ٖجٛض وٙس. ربٔٗٝ 6ٚ وبضٌعاض 5اؾت اظ ثحج ٚ ٔكبرطات ٔطثٌٛ ثٝ تمسْ ؾبذتبض

زاض آزٔي، ٘تيزٝ ٘يت ٚ تهٕيٓ اٚؾت يب ٘تيزٝ التًبي ؾبذتبض، ثٝ زٚ زؾتٝ وّي ٔٛضز ايٙىٝ وط

اي ثط انبِت اضازٜ تأويس زاقتٝ ٚ ٖمُ ٚ تهٕيٓ فطزي ضا ؾبظ٘سٜ ٚ  تمؿيٓ قسٜ ثٛز٘س؛ ٖسٜ

اي زيٍط ا٘تربة آزٔي ضا ٔحهَٛ ؾبذتبض زا٘ؿتٝ ٚ  ا٘س ٚ ٖسٜ قىُ زٞٙسٜ ؾبذتبضٞب ثطقٕطزٜ

 (01ا٘س.) تهٕيٓ ٚ تطريحبت فطزي لّٕساز وطزٜؾبذتبض ضا قىُ زٞٙسٜ 
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پطزاظ وب٘ؿتطاوتيٛيؿٓ، ٔٗتمس اؾت وٝ  اِىؿب٘سض ٚ٘ت، ثٝ ٖٙٛاٖ ٔكٟٛضتطيٗ ٘ٓطيٝ

)ٔب٘ٙس ٘ٓطيٝ  0ٌطا ٞبي ؾبذتبضٌطا )ٔب٘ٙس ٘ٓطيٝ ٘ٓبْ رٟب٘ي ٚاِطقتبيٗ( ٚ اضازٜ ٘ٓطيٝ

قسٜ ٚ اظ ثرف ٟٕٔتط آٖ  ٚاِتع( ٞط زٚ فمٍ ثٝ ثركي اظ ٚالٗيت ٔتٕطوع ٘ٛٚالٍٗطايب٘ٝ وٙت

ٌيطز.  ( ٚ٘ت ثطاي ضفٕ ايٗ وبؾتي اظ ٘ٓطيٝ ؾبذتبضيبثي ٌيس٘ع وٕه ٔي00ا٘س.) غبفُ ٔب٘سٜ

ٞبي ارتٕبٖي ٚ  ٌيس٘ع ثب ٘ٓطيٝ ؾبذتبضيبثي وٛقيسٜ اؾت، ثيٗ ؾبذتبض )ثٝ ٖٙٛاٖ ثؿتط وٙف

ط، ؾبذتبض ٚ ؾيبؾي( ٚ انُ اؾتمالَ ٚ ٖبّٔيت وبضٌعاضاٖ، تطويجي ايزبز وٙس. اظ ايٗ ٔٙٓ

قٙبذتي ٞؿتٙس. ٌيس٘ع، ثب ٘في زٌٚبٍ٘ي  وبضٌعاض زاضاي اضتجبٌ زضٚ٘ي ٚ زضٞٓ تٙيسٌي ٞؿتي

وٙس وٝ زٚ ضٚي آٖ ٚاثؿتٝ ثٝ ٕٞسيٍط ثٛزٜ  ؾبذتبض ـ وبضٌعاض، آٖ زٚ ضا ثٝ يه ؾىٝ تكجيٝ ٔي

 ٚ اظ ٞٓ رسا ٘يؿتٙس.

اظ ٔٛاضز، ٔكىُ ضا حُ  ثٝ ٖميسٜ ٌيس٘ع زض ثحج ؾبذتبض ـ وبضٌعاض، تأويس ثط تمسْ يىي

وٙس. ؾرٗ ثط ؾط انبِت ؾبذتبض يب اؾتمالَ وبضٌعاض ٘يؿت، ثّىٝ آ٘چٝ ٟٔٓ اؾت زضٌيطي  ٕ٘ي

ٔؿتميٓ ٚ ٔتمبثُ ؾبذتبض ـ وبضٌعاض زض يه فطايٙس زٌطٌٛ٘ي اؾت. ايٗ فطايٙس زٌطٌٛ٘ي ٞٓ اظ 

 (02ثؿتط ٔتأحط اؾت ٚ ٞٓ اظ وٙكٍط.)

وبضٌعاضاٖ »ظ اٚ، يبزآٚض رّٕٝ ٔٗطٚف ٔبضوؽ اؾت وٝ ايٗ تٗجيط ٌيس٘ع ٚ ٘يع التجبؼ ٚ٘ت ا

ٔٛرٛز وٝ   ٌيط قسٜ ؾبظ٘س، ِٚي اؾتمالَ ُٖٕ آٟ٘ب ثٝ ٚاؾُٝ ثؿتط ربي ؾبذتبضٞب ضا ٔي

( ثط ايٗ اؾبؼ، ؾبذتبض ٚ 03«)قٛز. ٌيط٘س، ٔحسٚز ٔي وبضٌعاضاٖ زض چبضچٛة آٖ لطاض ٔي

ض اؾت ٚ ثطؾبذتٝ وبضٌعاض. ثّىٝ آٖ زٚ وبضٌعاض زضٌيط فطايٙسي ٞؿتٙس وٝ ٘ٝ ثطذبؾتٝ اظ ؾبذتب

ٌيطي ؾبذتبضٞبي  ٞبي ا٘ؿب٘ي زض قىُ ثركٙس؛ يٗٙي وٙف ثٝ قىُ ٔتمبثّي ٕٞسيٍط ضا لٛاْ ٔي

ٞبي ا٘ؿب٘ي زض لبِت يه ؾبذتبض يب ٔتأحط اظ يه  ارتٕبٖي زذيُ ٞؿتٙس ٚ زض ٖيٗ حبَ، وٙف

ايبٖ ٚ َطفساضاٖ ٘ٓطيٝ ٘ٓبْ ٌط پصيط٘س. ٚ٘ت ثب ايٗ تٕٟيسات تئٛضيه، ٘ٛٚالٕ ثؿتط نٛضت ٔي

ٞب ثٝ ٖٙٛاٖ ٟٕٔتطيٗ ثبظيٍطاٖ ٚ  ثطز. زض ٘ٛٚالٍٗطايي وٙت ٚاِتع، زِٚت رٟب٘ي ضا ظيط ؾؤاَ ٔي

( زض ٘ٓطيٝ ؾبذتبضٌطايب٘ٝ ايٕب٘ٛئُ 04قٛ٘س.) إُِّ ٔٗطفي ٔي زٞٙسٌبٖ ؾبذتبض ثيٗ قىُ

( 05ٞؿتٙس.) إِّّي يبفتٝ ثيٗ ٞب ٚ افطاز ٔمٟٛض ؾبذتبض اظ پيف ٔٛرٛز ٚ قىُ ٚاِطقتبيٗ ٘يع زِٚت

قٕبضز ٚ ؾبذتبضٌطايي ٚاِطقتبيٗ ضا ثٝ ذبَط  ٌطايب٘ٝ ٔي ٚ٘ت ٘ٛٚالٍٗطايي ٚاِتع ضا تمّيُ

                                                                                                                                        
1 . Intentionalist 
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ٌيطز ٚ زض  تٛرٟي ثٝ ٘مف تهٕيٓ ٚ تطريح ثبظيٍطاٖ زِٚتي ٚ غيطزِٚتي، ثٝ ثبز ا٘تمبز ٔي ثي

ؾبؼ ايٗ ؾٙتع، وبضٌعاضا٘ي چٖٛ وٙس، ثط ا ثركي ٔتمبثُ ؾبذتبض ـ وبضٌعاض يبز ٔي ٟ٘بيت، اظ لٛاْ

زٞٙس أب ذٛز ٕٞيٗ وبضٌعاضاٖ ٘يع ثب ؾبذتبض اؾت وٝ لٛاْ  افطاز ـ زِٚتٟب ثٝ ؾبذتبض لٛاْ ٔي

 يبثٙس ٚ حطوت ٚ زٌطٌٛ٘ي ٔحهَٛ ٕٞيٗ لٛاْ ٔتمبثُ اؾت. ٔي

ثركي ٔتمبثُ ثيٗ ؾبذتبض  قٛز، وب٘ؿتطاوتيٛيؿٓ ثب لجَٛ تٗبُٔ ٚ لٛاْ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ زيسٜ ٔي

ضٞس ٚ ٞٓ اظ ثٙسرجطٌطايي ؾبذتبضي. زض ٘تيزٝ لجَٛ چٙيٗ  ٌطايي ٔي وبضٌعاض، ٞٓ اظ زاْ اضازٜـ 

ٌيطاٖ اؾت ٚ ٘ٝ ٘تيزٝ حٛازث  اي، تحٛالت ضاٞجطزي ٘ٝ ٔحهَٛ ُٔٙك تهٕيٓ لبٖسٜ

 ٌطزز. ٌيطاٖ تٙٓيٓ ٔي ٞبي تهٕيٓ ٞب ٚ ٌعيٙٝ إِّّي، ثّىٝ ثب تٗبُٔ آٖ زٚ اؾت وٝ ا٘تربة ثيٗ

 

 الوللي َيا ٍ تجلي آى در سياست بيي. َّيت پ3

تطيٗ ٘ىتٝ زض ٘ٓطيٝ  ٔٛيٛٔ ٞٛيت ٚ ٘مف آٖ زض ؾيبؾت ذبضري، ثطرؿتٝ

اؾت  2قسٜ ٚ اظ پيف زازٜ 0اٍ٘بضا٘ٝ وب٘ؿتطاوتيٛيؿٓ اؾت. ٞٛيت وب٘ؿتطاوتيٛيؿتي ٘ٝ نطفبً اظِي

ت، اظِي ٚ ٞب ٞٛيت ضا أطي حبث ( تٛييح ايٙىٝ ثًٗي ٍ٘طـ06.)3ٚ ٘ٝ نطفبً اثعاضاٍ٘بضا٘ٝ

ضؾس ٔب٘ٙس  آيس ٚ ثب ٔطي اٚ ثٝ پبيبٖ ٔي قٕبض٘س وٝ ٕٞعٔبٖ ثب تِٛس آزٔي پسيس ٔي اليتغيط ٔي

قٛز.  ضً٘ پٛؾت، ظثبٖ ٚ زيٗ. زض ايٗ ثطزاقت، آزٔي ٚاضث ٚ ٍٟ٘جبٖ ٞٛيت ذٛز قٕطزٜ ٔي

تٛا٘س ثٝ التًبي تكريم ٚ  زض ثطزاقت زْٚ، آزٔي ٔمٟٛض ٞٛيت اظِي ذٛز ٘يؿت؛ ثّىٝ ٔي

ّحت ذٛيف ٘ؿجت ثٝ تخجيت، تهحيح ٚ تغييط ٞٛيت ذٛز الساْ وٙس. زض ايٗ تٗجيط، ٞٛيت ٔه

اي وٝ زاضز، لبثُ زذُ ٚ تهطف  اثعاض وبض ٚ ٔٛيٛٔ ا٘تربة آزٔي اؾت ٚ ثٝ فطاذٛض اؾتفبزٜ

اي اظ ٍ٘طـ اثعاضاٍ٘بضا٘ٝ ثٝ ٞٛيت اؾت وٝ َي آٖ افطاز ٚ  اؾت. ٞٛيت ٔسض٘يؿتي، ٕ٘ٛ٘ٝ

٘س ثٝ ذبَط ٔهّحتي ٚاالتط، ٞٛيت اظ پيف ٔٛرٛز ٚ ٔتٗيٗ ذٛز ضا قٛ ٌطٟٚٞب حبيط ٔي

 (07زؾتىبضي ٚ حتي ا٘ىبض وٙٙس.)

ٞٛيت زض ٍ٘طـ وب٘ؿتطاوتيٛيؿتي ٘ٝ ٔتهّت ٚ اظِي اؾت ٚ ٘ٝ ؾيبَ ٚ ٘ؿجي. ٚ٘ت ثب ايٗ 

ٌطايبٖ )وٝ لبئُ ثٝ ٔفطٚو ٚ ٔٗيٗ ثٛزٖ ٞٛيت  تٗجيط اظ ٞٛيت، ٔطظ ذٛز ضا اظ ٖمال٘يت

                                                                                                                                        
1 . Primordial 
2 . Pregiven 
3 . Instrumental 



 721ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفْن كاًستراكتيَيستي اهر سياسي 

 

 

وٙس؛ يٗٙي  ٞب )وٝ لبئُ ثٝ ٘ؿجيت ٚ ؾيبِيت ٞٛيت ٞؿتٙس( رسا ٔي ٔسض٘يؿت ؿتٞؿتٙس( ٚ پ

( 08ٞبي حبثت ٚ ٞٓ پصيطاي ٔٗٙبٞب ٚ اقىبَ پٛيبؾت.) ٞٛيت وب٘ؿتطاوتيٛيؿتي ٞٓ حبُٔ ٔبيٝ

زض ايٗ ٔٗٙب، ٞٛيت ثبظيٍطاٖ ٕٞٛاضٜ زض حبَ پٛؾت ا٘ساذتٗ ٚ ثبظتٗطيف اؾت ٚ ؾرٗ ٌفتٗ 

 ثبقس. غيطٕٔىٗ ٔي اظ ٞٛيتي ٔفطٚو ٚ اليتغيط

زض تحّيُ وب٘ؿتطاوتيٛيؿتي أٛض، وٙف تب حسٚز چكٍٕيطي تبثٕ قٙبذت يب زا٘ف اؾت. 

اي اظ ذٛز زاضز ٚ ٔٙبؾجبت ذٛز ثب  ٞط ثبظيٍطي ثٝ ٖٙٛاٖ حبُٔ يه ٞٛيت، فٟٓ ٚ ا٘تٓبض ٚيػٜ

ٌيطي ٞٛيت  ثركس. ثٙبثطايٗ، زيٍطي زض قىُ زيٍطاٖ ضا ثط اؾبؼ ٕٞبٖ فٟٓ ٚ ٘مف قىُ ٔي

ا٘ساظ،  يه ثبظيٍط )ذٛز( ٘مف ٟٕٔي زاضز؛ چٖٛ ثرف آٖٓ ضفتبض ٔب )ذٛز( ثط اؾبؼ چكٓ

( ٚ ازضان زيٍطي I( ٔٗٙبي ضفتبض ٔٗ )09ٌيطز.) ا٘تٓبض ٚ ثطزاقت ٚ قٙبؾبيي زيٍطي قىُ ٔي

زٞٙسٜ ضفتبض يه ثبظيٍط  ثٙسي ٔٗ اظ ثطزاقت زيٍطي، ؾٝ پبيٝ تكىيُ اظ آٖ ضفتبض ٚ ثبالذطٜ رٕٕ

زٞٙس. ثط ايٗ اؾبؼ، ثيٗ ٞٛيت ٚ تهٕيٓ ٚ ؾيبؾت  طٚٞي ٚ ّٔي( ضا تكىيُ ٔي)زض ؾُح ٌ

ثبظيٍطاٖ ضثٍ ٚحيمي ٚرٛز زاضز؛ چٖٛ ٞط ثبظيٍطي زض ضاثُٝ ثب ؾبيط ثبظيٍطاٖ ٚ زضثبضٜ آٟ٘ب 

ٞب )وٝ ٕٔىٗ اؾت وبٔالً غيطٚالٗي ثبقٙس(  ٞبي ذبني زاضز ٚ ثط اؾبؼ ٕٞيٗ ثطزاقت ثطزاقت

وٙس. ٘ٛٔ ٚ ٔيعاٖ تٗبُٔ ٔيبٖ ثبظيٍطاٖ تب  يس وطزٜ ٚ ؾيبؾتٍصاضي ٔياؾت وٝ ٔٙبفٕ ذبني تِٛ

حسٚز ظيبزي تبثٕ ايٗ تفؿيط اؾت وٝ چٝ وؿي ذٛزي ٚ وساْ ثبظيٍط زٌط ٔبؾت. ثط اؾبؼ 

فطؾتيٓ ٚ زيٍطي ايٗ  ثطزاقتي وٝ اظ ٞٛيت ذٛز زاضيٓ، تفؿيط يب ٖالٔتي ثٝ ثبظيٍطاٖ زيٍط ٔي

وٙس ٚ ثط اؾبؼ ٕٞيٗ تفؿيط،  زاقت ذٛزـ تفؿيط ٔيتفؿيط ٚ ٖالٔت ٔب ضا ثط اؾبؼ ثط

وٙس ٚ زض احط ٕٞيٗ تٗبُٔ اؾت وٝ ٞٛيت ذٛز ٚ زيٍطي ثٝ ٖٙٛاٖ زٚؾت ٚ  ٖالٔتي اضؾبَ ٔي

ٌيطز. ثٝ ٌفتٝ ٚ٘ت، اٖٕبَ ارتٕبٖي ٕٞبٖ فطايٙسٞبي ٖالٔت زازٖ، تفؿيط  زقٕٗ قىُ ٔي

قٛز ٚ يبزٌيطي ارتٕبٖي  ّك ٔيزازٖ ٞؿتٙس وٝ زض ثؿتط آٟ٘ب قٙبذت ٔكتطن ذ  وطزٖ ٚ پبؾد

اؾتفبزٜ « ارتٕبٖي»قٛز، ٚ٘ت ٕٞٛاضٜ اظ ٚاغٜ يب نفت  ( ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ زيسٜ ٔي21زٞس.) ضخ ٔي

إِّّي، ذهّت  ٞبي ثيٗ وٙس. زض ٍ٘طـ وب٘ؿتطاوتيٛيؿتي ٚ٘ت، غبِت ٔٙبؾجبت ٚ ثطزاقت ٔي

ٌيطي  ٔبٖ ثب قىٌُيطز. ٕٞع ٞب زض رٕٕ ٚ تٗبُٔ قىُ ٔي ارتٕبٖي زاضز ٚ ثرف آٖٓ قٙبذت

ٌطزز ٚ ٕٞيٗ ٔطظٞبي تٕبيع، ثٝ ٖٙٛاٖ ٖاليك  ٚ تٕبيعٞب آقىبض ٔي 0ٞبي ٔتفبٚت، ٔطظٞب ٞٛيت

                                                                                                                                        
1 . Takis 
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ٞب  ٌطزز. ٘ىتٝ ْطيفي وٝ ٘جبيس فطأٛـ وطز ايٗ اؾت وٝ ٞٛيت يب ٔٙبفٕ ثبظيٍطاٖ ٔٗطفي ٔي

يٗٙي  فمٍ ٔتفبٚت ٘يؿتٙس، ثّىٝ ٔتحَٛ ٞٓ ٞؿتٙس. ثط ايٗ اؾبؼ، تفبٚت أطي اؾت ٔتحَٛ

قٛز. ثب پسيساضي فطايٙسٞبي رسيس،  ضفتٝ ٔتحَٛ ٔي حسٚز ٚ حغٛض تٕبيعٞبي ٞٛيتي، ضفتٝ

ٞبي تجبزِي ثيٗ ثبظيٍطاٖ، ٔحبؾجبت ٚ ٔٙبؾجبت ٘يع ٔتحَٛ  ٞبي ٔتفبٚت ٚ ٘ٛٔ ٖالٔت ثطزاقت

 ٌطزز. ٔي

ثٝ ايٗ تطتيت، ٞط ٔؤِفٝ ٚ ٖالٔتي وٝ ضٚي ثطزاقت زيٍطاٖ تأحيط ثٍصاضز، زض ٍ٘طـ 

تطاوتيٛيؿتي ٔٗٙبزاض ٚ احطٌصاض اؾت. ٖٛأُ ٔتٗسز فطٍٞٙي، وبضٌعاضاٖ حىٛٔتي، ٘رجٍبٖ وب٘ؿ

ٞبي ٔؿتمُ ٚ ٖٙبنط ٚ ٔيطاث تٕس٘ي، ثٝ ٚاؾُٝ تأحيطٌصاضي ثط ٔحبؾجبت  غيطزِٚتي، ؾبظٔبٖ

إِّّي  إِّّي ٟٔٓ ٞؿتٙس. ٕٞچٙيٗ فطايٙسٞبي ثيٗ ثيٙي ٚ ٞٙزبض ثيٗ ٘بْطاٖ ٚ ذّك ٖ٘ٛي رٟبٖ

إِّّي، ٔٙبفٕ ٚ حتي ٞٛيت ثبظيٍطاٖ  ٞب، لٛاٖس، ٔمطضات ٚ ٟ٘بٞبي ثيٗ ضٞب، ضغيٓ٘ٓيط ٞٙزب

إِّّي ٚ ٞٛيت ثبظيٍطاٖ،  زٞٙس ٚ ثٝ َٛض وّي ثيٗ ٞٙزبضٞبي ثيٗ زاذّي ضا تحت تأحيط لطاض ٔي

إِّّي ضا ثٝ  ( تٗبُٔ ٚ قٙبذت ثٙيبشٞٙي، وٙكٍطاٖ ٖطنٝ ثي20ٖٗ٘ٛي تٗبُٔ ثطلطاض اؾت.)

ٞب  زٞس. ؾبذتبضي وٝ تجّٛض ضفتبض ٖٕٛٔي زِٚت ٝ يه ؾبذتبض ؾٛق ٔيؾٕت قىُ زازٖ ث

پصيط٘س وٝ يٕٗ تأحيطپصيطي، ٞٛيت ذٛز ضا زض لبِت ؾيبؾت ذبضري اثطاظ ٚ  قٛز ٚ آٟ٘ب ٔي ٔي

 ثرف لبثُ تٛرٟي اظ أٙيت ذٛز ضا ثٝ ٚاؾُٝ قٙبؾبيي ٚ ذٛزاثعاضي ثٝ زؾت آٚض٘س.

زٞس.  إِّّي آٖ ضا قىُ ٔي يٍطي، ضفتبض ثيٗثٝ َٛض وّي قٙبذت ٞط ثبظيٍطي اظ ذٛز ٚ ز

تٗبُٔ ثيٗ قٙبذت ٚ وٙف ٚ ٘مف آٖ زٚ زض تهحيح ٚ تٙٓيٓ ٕٞسيٍط، ثٝ نٛضت ٚايح ٚ 

ٔٙس، زض ٔىتت وب٘ؿتطاوتيٛيؿٓ اضايٝ قس. فطأٛـ ٘ىٙيٓ وٝ زض ٍ٘طـ ضئبِيؿتي ٚ حتي  ٘ٓبْ

ٝ ثٝ ٘يبت ٚ قٙبذت وٝ ثٝ زٞٙسٜ ثطزاقت ثٛز ٚ ٚظٖ ثبظيٍطاٖ، ٘ ٘ٛضئبِيؿتي، تٛإ٘ٙسي قىُ

( زض آٖ ٍ٘طـ، ثيٗ ٞٛيت ٚ ٔٙفٗت ٚ ؾيبؾت 22لسضت ٖيٙي ٚ ثبِفُٗ آٟ٘ب ثؿتٍي زاقت.)

ضاثُٝ آقىبضي ٚرٛز ٘ساقت ٚ ٔٙفٗت ضاؾتيٗ زض أٙيت ٚ حطٚت ٚ ٘ٝ زض قٙبؾبيي تٗطيف 

بٔي ثٝ ٌطزيس. ايٗ زض حبِي اؾت وٝ زض تحّيُ وب٘ؿتطاوتيٛيؿتي، أٙيت ٚ حطٚتِ ثيكتط ٍٞٙ ٔي

 آيس وٝ لطيٗ قٙبؾبيي ثبقس ٚ ٘ٝ ثسٖٚ آٖ. زؾت ٔي
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 ضٌاختي كاًستراكتيَيسن ب. هَاضغ هؼرفت

قٙبذتي وب٘ؿتطاوتيٛيؿٓ، تهطيح وطزيٓ وٝ ايٗ ٍ٘طـ اٚالً ٔٙبثٕ  زض تٛييح ٔٛايٕ ٞؿتي

وٙس؛ ثّىٝ ثٝ ٘مف ٚ ٚظٖ ثطرؿتٝ ٔٙبثٕ  ٚ ثبظيٍطاٖ ضا ثٝ ٔمٛالت ٔبزي ٚ ٖيٙي ٔحسٚز ٕ٘ي

ٍٙي ٚ غيطٔبزي ٞٓ اضد قبيب٘ي لبيُ اؾت. حب٘يبً وطزاضٞب ٚ تحٛالت ضا َّٔٗٛ تٗبُٔ فطٞ

زٞٙسٜ  قٕبضز ٚ ثط آٖ اؾت وٝ يىي اظ آٖ زٚ، قىُ ٔؿتميٓ ٚ ٔتمبثُ ثيٗ وبضٌعاض ٚ ؾبذتبض ٔي

ا٘س ٚ ثبالذطٜ ايٙىٝ ٞٛيت  ضفتبض ٚ ٔٛايٕ ٘يؿتٙس؛ ثّىٝ ؾبذتبض ٚ وبضٌعاض زض ٞٓ تٙيسٜ قسٜ

ٔتفبٚت ٚ ٔتحَٛ اؾت ٚ ثطزاقت ٔب اظ ٞٛيت ذٛز ٚ زيٍطي، ثؿيبضي اظ ٔٙبفٕ ٚ ثبظيٍطاٖ 

 زٞس. ٞبي ٔب ضا قىُ ٔي ؾيبؾت

قٙبؾي  قٙبؾي )چيعٞبي ٔٛضز قٙبذت(، زض ظٔيٙٝ ٔٗطفت وب٘ؿتطاوتيٛيؿٓ، ٖالٜٚ ثط ٞؿتي

پطزاظيٓ. زض  ٘يع ٍ٘طـ ٚ ٔٛايٕ ٔتٕبيعي زاضز وٝ زض ايٗ ٔجحج ثٝ َطح ٚ قطح آٟ٘ب ٔي

قٙبؾي يب اپيؿتيِٕٛٛغي، پطؾف انّي ايٗ اؾت وٝ زض ٔٛضز يه چيع ٔٛرٛز، چٝ  طفتٔٗ

وٙس  ( ٚ٘ت تهطيح ٔي24تٛا٘يٓ ثٝ زؾت آٚضيٓ يب أيس ثٝ قٙبذتٙف زاقتٝ ثبقيٓ.) قٙبذتي ٔي

قٙبؾي اؾت ٚ وب٘ؿتطاوتيٛيؿٓ زض ظٔيٙٝ  قٙبؾي ثؿيبض ثيكتط اظ ٔٗطفت وٝ إٞيت ٞؿتي

قٙبذتي  تطي زاضز. ثب ايٗ ٚنف، ٔالحٓبت ٔٗطفت يٕ ثسيٕٞب ٚ ٔٛا قٙبؾي حطف ٞؿتي

 وب٘ؿتطاوتيٛيؿٓ ثسيٗ لطاض اؾت؛

 

 . جٌبِ فكري ـ هؼٌايي ٍاقؼيت1
زض ٍ٘طـ وب٘ؿتطاوتيٛيؿتي، ٚالٗيت ارتٕبٖي ٞٓ ٚرٝ ٖيٙي ـ فيعيىبَ زاضز ٚ ٞٓ ٚرٝ 

اظ شٞٗ آزٔي فىطي ـ ٔٗٙبيي. ثٝ ٖميسٜ ٚ٘ت، ٚالٗيت ؾبذتٝ شٞٗ افطاز ٘يؿت؛ ثّىٝ ٔؿتمُ 

( ثٝ 25وٙس.) ٌطايي چٖٛ ثبؾىبض ٘عزيه ٔي ٚرٛز زاضز. ايٗ ثطزاقت ٚ٘ت، اٚ ضا ثٝ فالؾفٝ ٚالٕ

پصيط ٚ ٔكٟٛز ٘يؿت؛ ثّىٝ رٙجٝ فىطي ٚ ٔٗٙبيي ٘يع  ٖميسٜ ثبؾىبض، ٚالٗيت ِعٚٔبً ٔكبٞسٜ

 تٛا٘س زاقتٝ ثبقس. ٔي
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 . اًَاع طبيؼي ٍ اًَاع اجتواػي2
ٚ ا٘ٛأ ارتٕبٖي  0اوتيٛيؿتي اِىؿب٘سض ٚ٘ت، ثيٗ ا٘ٛأ َجيٗيثط اؾبؼ ثطزاقت وب٘ؿتط

تفبٚت ٚرٛز زاضز؛ ثسيٗ تطتيت وٝ ا٘ٛأ َجيٗي لبثُ ٔكبٞسٜ ٚ ٖبْ ٞؿتٙس ِٚي ا٘ٛأ 

ا٘س.  اظ ٘ٓط ظٔب٘ي ٚ ٔىب٘ي ذبل ثٛزٜ ٚ ثيكتط ثٝ ثبٚضٞب ٚ ٖمبيس وٙكٍطاٖ ٚاثؿتٝ 2ارتٕبٖي

ٔٙبفٕ ا٘ؿبٖ زذيُ اؾت ٚ شٞٙيت وبضٌعاض زض تٗييٗ اضازٜ ٚ   يٕٗ ايٙىٝ زض ا٘ٛأ ارتٕبٖي،

إٞيت آٖ ٘مف ثؿيبض ٟٕٔي زاضز. آذطيٗ ٘ىتٝ زض ثبضٜ ا٘ٛأ َجيٗي )ٔب٘ٙس ؾًٙ( ٚ ا٘ٛأ 

ارتٕبٖي )ٔب٘ٙس ٌطٜٚ(، ايٗ اؾت وٝ ثًٗي لٛاٖس قٙبذت آٖ زٚ زض زيٍطي وبضثطز زاضز؛ ٞط 

 چٙس ايٗ وبضثطز ٕٞيكٝ ٚ ٕٞٝ رب لُٗيت ٘ساضز.

 

 َام بخطي ساختار ـ كارگسار. ق3
قٙبؾي ٘يع لبثُ َطح ٚ ٔحُ تأُٔ اؾت. يىي اظ  ٘ؿجت ؾبذتبض ـ وبضٌعاض زض ثرف ٔٗطفت

قٙبذتي وب٘ؿتطاوتيٛيؿٓ ايٗ اؾت وٝ زض آٖ، ثيٗ ؾبذتبض ٚ وبضٌعاض  ٟٕٔتطيٗ ٚرٜٛ ٔٗطفت

، اِٚٛيت ثركي ٔتمبثُ رطيبٖ زاضز. يٗٙي زض حيبت ارتٕبٖي ٔٛضز ٘ٓط وب٘ؿتطاوتيٛيؿٓ لٛاْ

اؾت ٘ٝ ٕٞيكٍي. ثط  3ؾبذتبض ثط وبضٌعاض يب وبضٌعاض ثط ؾبذتبض، ٔٛلت ٚ ثٝ نٛضت التًبيي

ّّٖي ثطلطاض ٘يؿت وٝ يىي اظ زيٍطي ٘بقي قسٜ ثبقس.   ايٗ اؾبؼ، ثيٗ وبضٌعاض ـ ؾبذتبض ضاثُٝ

 ٖ زٚ.ّٖت ـ ِّٔٗٛي آ چطايي آٟ٘ب ٔس٘ٓط اؾت،٘ٝ«تٗبُٔ چٍٍٛ٘ي»آٖ زٚ زض تٗبُٔ ٔساْٚ ٞؿتٙسٚ

 

 . تقرير ٍ تَصيِ در تحقيق4
ٞب ايٗ اؾت وٝ آٟ٘ب ْٚيفٝ ّٖٓ ضا  پطزاظاٖ وب٘ؿتطاوتيٛيؿت ثٝ پٛظيتٛيؿت اقىبَ ٘ٓطيٝ

( اظ ٘ٓط 26زا٘ٙس.) َطفب٘ٝ تحٛالت ثيطٚ٘ي ٔي تٛييح ٚالٗيت ٚ ْٚيفٝ ٖبِٓ ضا حجت ٚ تمطيط ثي

ظـ ٚ تمطيط اظ تٛنيٝ، اقتجبٜ ٞب زض رسا اٍ٘بقتٗ زا٘ف اظ اض ٞب، پٛظيتٛيؿت وب٘ؿتطاوتيٛيؿت

                                                                                                                                        
1 . Natural kinds 
2 . Social kinds 
3 . Contingency 
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تٛاٖ اظ ٕٞسيٍط تٕييع زاز. زض ٖيٗ حبَ، ايٗ ا٘تمبز ثساٖ ٔٗٙب  وٙٙس؛ چٖٛ ايٗ زٚ ضا ٕ٘ي ٔي

ٞب زضؾت زض  ٔسضٖ ٌيط٘س. پؿت ٞب لطاض ٔي ٔسضٖ ٞب زض رجٟٝ پؿت ٘يؿت وٝ وب٘ؿتطاوتيٛيؿت

َطفي زض حجت ٚ  بي ثيٞب ٔٗتمس٘س وٝ زا٘ف، تجّٛض ؾُّٝ اؾت ٚ ازٖ ٘مُٝ ٔمبثُ پٛظيتٛيؿت

ٞٛيتي ذبني زاضز ٚ تّٗيك شٞٙيت ثٝ  0يجٍ ٚلبيٕ زضٚغي ثيف ٘يؿت؛ چٖٛ ٞط ٘بْطي ٖاليك

قٛز، چبضچٛة ٔٛيٖٛي،  أيس يبفتٗ حميمت اؾبؾبً ٔيؿط ٘يؿت، چٖٛ آ٘چٝ حميمت ٘بٔيسٜ ٔي

 (27ٔىب٘ي ٚ ظٔب٘ي ذبل ذٛز ضا زاضاؾت.)

پٛظيتٛيؿتي )ثٝ ٚيػٜ  ظي پٛظيتٛيؿتي ٚ پؿتپطزا قٙبؾي ٘ٓطيٝ وب٘ؿتطاوتيٛيؿٓ يٕٗ آؾيت

وٙس. زض ايٗ ضاٜ ٔيب٘ٝ، وب٘ؿتطاوتيٛيؿٓ ٞٓ اظ  ٔسض٘يؿٓ(، ضاٞي زض ٔيب٘ٝ آٖ زٚ اذتيبض ٔي پؿت

ٞب، آ٘زب  پٛظيتٛيؿٓ(. وب٘ؿتطاوتيٛيؿت ٌيطز ٚ ٞٓ اظ تفؿيط )پؿت ّٖٓ )پٛظيتٛيؿٓ( وٕه ٔي

قٛ٘س ٚ آ٘زب وٝ اظ حزيت  ٞب ٕٞؿٛ ٔي سضٖٔ قٕبض٘س، ثب پؿت وٝ ٚالٗيت ضا ثطؾبذتٝ ظثبٖ ٔي

ٌيط٘س. ضاٜ ٔيب٘ٝ ٚ٘ت ايٗ اؾت وٝ  وٙٙس، زض رجٟٝ پٛظيتٛيؿٓ لطاض ٔي ّٖٓ ٚ تزطثٝ زفبٔ ٔي

ٞب يب ٚالٗيبت، چيعي  ٞب )ٚالٗيبت( ٚرٛز زاضز، أب ٕٞيٗ پسيسٜ أىبٖ قٙبذت ّٖٕي پسيسٜ

ٝ چيعٞب ٘ٝ يىؿطٜ ٖيٙي اؾت ٚ ٘ٝ ٚضاي شٞٗ، اٍ٘بضٜ ٚ ثطزاقت ٔب ٘يؿتٙس. ٔٗطفت ٔب ٘ؿجت ث

يىؿطٜ شٞٙي، ثّىٝ ثيٗ ايٗ زٚ تٗبّٔي زائٓ ثطلطاض اؾت ٚ قٙبذت ٚ اؾتسالَ ٔٗتجط، زٚضي اظ 

 ٌطايي اؾت. ٌطايي ٚ تفطيٍ شٞٗ افطاٌ تزطثٝ

 

 ّاي كليذي كاًستراكتيَيسن ج. فرضيِ
ض فطييٝ قٙبذتي ذٛز، چٟب قٙبذتي ٚ ٔٗطفت وب٘ؿتطاوتيٛيؿٓ ثط ٔجٙبي ذهبيم ٞؿتي

 وّيسي زاضز وٝ ٖجبضتٙس اظ: 

 

 االرّاًي رفتارّا . هاّيت گفتواًي ٍ ساخت بيي1
ٞبيي اؾت وٝ ٕٔىٗ اؾت ٚالٗي ٚ يب شٞٙي  ٞب ُٔٙجك ثب ثطزاقت ثط اؾبؼ ايٗ فطييٝ، وٙف

آ٘بضقي »ضؾب٘س:  )تريّي( ثبقٙس. ٚ٘ت ٖجبضت ٔٗطٚفي زاضز وٝ ثٝ ٚيٛح ايٗ فطييٝ ضا ٔي

                                                                                                                                        
1 . Interests 
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آٔيع اؾت  ( ثٝ ٖميسٜ ٚ٘ت، آ٘بضقي ٘ٝ ِعٚٔبً تٗبضو28«)فٟٕٙس. ب اظ آٖ ٔيچيعي اؾت وٝ زِٚتٟ

ٞبيي اؾت وٝ  وٙس، ضٚيٝ ٚ ٘ٝ ٔجتٙي ثط ٕٞىبضي. آ٘چٝ ُٔٙك ٚ ًٕٖٔٛ آ٘بضقي ضا تٗييٗ ٔي

ٞبيي زاض٘س،  ٞب پيف اظ تٗبُٔ، تٛا٘بيي آفطيٙٙس. زِٚت ٞب ضا ٔي ؾبذتبض ذبني اظ ٔٙبفٕ ٚ ٞٛيت

زٞس، ثّىٝ زض ٘تيزٝ تٗبُٔ ٚ ترٕيٗ  ضا ثٝ ؾٕت ضلبثت ٚ زقٕٙي ؾٛق ٕ٘يأب ايٗ تٛاٖ آٟ٘ب 

ٌيطز. ثب تٛرٝ ثٝ ٔيعاٖ ٕٞؿٛيي ٚ ؾٙريت  ٞب قىُ ٔي ٞب ٚ زقٕٙي ا٘ساظٞبؾت وٝ زٚؾتي چكٓ

تٛا٘س ضلبثتي )ٞبثعي(، فطزٌطايب٘ٝ )الوي( ٚ يب ٔجتٙي ثط  ثيٗ ذٛزي ٚ زيٍطي، آ٘بضقي ٔي

٘بٔٙس، شاتبً ٚ ثٝ نٛضت  ٞب تٟسيس ٔي بثطايٗ چيعي وٝ زِٚت( ث29ٕٙٞىبضي )وب٘تي( ثبقس.)

پيكيٙي ٚرٛز ٘ساضز؛ ثّىٝ تٟسيس ٚ ٞط ؾيبؾت زيٍط، أطي اؾت ارتٕبٖي وٝ ثٗس اظ تٗبُٔ 

 ٌيطز. قىُ ٔي

 

 الولل . تاثير هتقابل ٌّجارّاي هلي ٍ سياست بيي2
إُِّ ايٗ  ٚاثٍ ثيٗزٚٔيٗ فطييٝ اؾبؾي زض تحّيُ وب٘ؿتطاوتيٛيؿتي ٔؿبئُ ضاٞجطزي ٚ ض

إُِّ ٚ ٞٙزبضٞبي ّٔي ثب ٕٞسيٍط اضتجبٌ ٔتمبثُ زاض٘س. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ  اؾت وٝ ؾيبؾت ثيٗ

زٞس، ٖىؽ آٖ  ٞبي ّٔي ضا تحت تأحيط لطاض ٔي إِّّي تطريحبت ٚ ضٚيٝ ٞبي والٖ ثيٗ ؾيبؾت

 إِّّي ضا ٔتأحط ٞٓ نبزق اؾت؛ يٗٙي ٕٔىٗ اؾت يه ٞٙزبضي ّٔي، ٘ٓبْ ٚ ؾيبؾت ثيٗ

( الظْ ثٝ تٛييح اؾت وٝ ٔمهٛز ٚ٘ت اظ ٞٙزبض، فمٍ لٛاٖس ٚ ٘ٓبٔبت ذٛة ٚ 31ؾبظز.)

ٌؿتط ٞٓ ثبقس ٚ اظ ايٗ  تٛا٘س ٚارس ٞٙزبضٞبي ذكٛ٘ت إِّّي ٔي آٔيع ٘يؿت. ٘ٓبْ ثيٗ نّح

 آفطيٗ تفبٚتي ٘يؿت. آفطيٗ ٚ ٘ٓٓ ِحبِ، ثيٗ ٞٙزبضٞبي ذكٛ٘ت

 

 رفتار دٍلتْا. تأثيرات هثبت تطكيالت اجتواػي جذيذ بر 3
ٞبي  ٞب، تكىيالت ارتٕبٖي رسيس ٘ٓيط ؾبظٔبٖ ٞب ثطذالف ضئبِيؿت وب٘ؿتطاوتيٛيؿت

وٙٙس؛ ثّىٝ ٔٗتمس٘س  ٞب ٚ زض حىٓ اثعاض ٍ٘بٜ ٕ٘ي حمٛق ثكط يب اتحبزيٝ اضٚپب ضا ثطؾبذتٝ زِٚت

ي ٞب اظ ذٛز ٚ زيٍطي ضا تحت تأحيط لطاض زازٜ ٚ ثٝ َٛض وّ وٝ ايٗ ؾبذتبضٞب، ثطزاقت زِٚت

 زٞٙس. ٌطايف ثٝ ٕٞىبضي ضا افعايف ٔي
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 . ساخت اجتواػي ٍاقؼيت4
إُِّ( پيساؾت،  ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ اظ ٖٙٛاٖ وتبة ٚ٘ت )٘ٓطيٝ ارتٕبٖي ؾيبؾت ثيٗ

ٌيطي آٖ ٖٛأُ ٔتٗسزي ضا  ٞب ٚالٗيت ضا ِٔٛٛز ارتٕبٔ زا٘ؿتٝ ٚ زض قىُ وب٘ؿتطاوتيٛيؿت

ٍطاِٖ ثؿيبضي اضتجبٌ ٘بٌعيط زاضز؛ چطا وٝ ٔٗ قٕبض٘س. زض ايٗ ٍ٘طـ، ٔٗ يب ذٛز ثب زي زذيُ ٔي

تٛا٘ٓ ثطزاقت ٚ شٞٙيت زيٍطاٖ ضا ٘بزيسٜ ثٍيطْ. اظ تٗبُٔ ثيٗ ذٛز ثب زيٍطي، يبزٌيطي  ٕ٘ي

ٞب لبثُ ٟٔبض يب ٖٙبٖ  آيس ٚ تحٛالت ٚ ٚالٗيبت، ثط اؾبؼ ٔيعاٖ يبزٌيطي ارتٕبٖي پسيس ٔي

فطيٟب ٚ ٔجب٘ي فٛق  ٞب ثب تىيٝ ثط پيف يٛيؿت، وب٘ؿتطاوت0ٞبي  قٛ٘س. ثٝ ٌفتٝ وبِيٗ ٌؿيرتٝ ٔي

 (30زضنسز ضؾيسٖ ثٝ ٞسفٟبي ظيط ٞؿتٙس.)

 ٔسض٘يؿٓ. ٚ پؿت 2ٌطايي اَٚ. ٌكٛزٖ ضاٞي ٔيب٘ٝ ثيٗ ٖمال٘يت

 ٞب ٚ ؾبذت ارتٕبٖي ٚالٗيت. ٞب يب اٍ٘بضٜ زْٚ. ثطضؾي اِعأبت ٘مف ٔؿتمُ زازٖ ثٝ ايسٜ

 إِّّي. ٞبي ثيٗ سٜپسي 3قٙبذتي ؾْٛ. ؾٙزف اٖتجبض تحّيُ ربٔٗٝ

چٟبضْ. ثطضؾي پيبٔسٞبي ايٗ فطييٝ وٝ: ٔٙبفٕ ٚ تطريحبت ثبظيٍطاٖ اظِي ٚ ٔتٗيٗ ٘يؿتٙس 

 قٛ٘س. ثّىٝ زض احط تٗبُٔ لٛاْ يبفتٝ يب ؾبذتٝ ٔي

 

 ضٌاختي كاًستراكتيَيسن د. رّاٍردّاي هفَْهي ٍ رٍش
ب٘ؿتطاوتيٛيؿٓ اِىؿب٘سض ٚ٘ت، فطزضيف وطاتٛچٛيُ ٚ ٘يىالؼ اٚ٘ف، زض لبِت ٔىتت و

إُِّ ٔتساَٚ ٘جٛز. ثٝ  ثطاي اِٚيٗ ثبض اظ ٔفبٞيٕي اؾتفبزٜ وطز٘س وٝ پيف اظ آٖ زض ضٚاثٍ ثيٗ

، 5االشٞب٘يت ثيٗ ، 4ٞب اظ پٙذ ٔفْٟٛ وّيسي ؾبذت ارتٕبٖي ٞبي، وب٘ؿتطاوتيٛيؿت ٖميسٜ 

حّيُ اؾتفبزٜ وطزٜ ٚ ثب حطاضت ٚ تٗهت ذبني آٟ٘ب ضا زض ت 8ٚ اٍ٘بضٜ 7، ثطزاقت6ٞٛيت

إِّّي ثٝ وبض ٌطفتٙس. ثطاي زضن اثتىبض ٚ ضٞبٚضزٞبي ٔفٟٛٔي  تحٛالت ضاٞجطزي ثيٗ

                                                                                                                                        
1 . Kolin Hay 
2 . Rationalism 
3 . Sociological 
4 . Social Structure 
5 . Intersubjectiuity 
6 . Identity 
7 . Perception 
8 . Idea 



 34ــــــــ فصلٌاهِ هطالؼات راّبردي ضوارُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 728

إُِّ ٍ٘بٞي ثىٙيٓ. َي  وب٘ؿتطاوتيٛيؿٓ، ثٟتط اؾت ثٝ ٔفبٞيٓ ضايذ زض رطيبٖ انّي ضٚاثٍ ثيٗ

چٟبض زٞٝ پؽ اظ رًٙ رٟب٘ي زْٚ، ا٘سيكٕٙساٖ ٔىتت ضئبِيؿٓ ٔطتت اظ ٔفبٞيٓ أٙيت، 

ٞب، يٕٗ حفّ  ( ٘ئٛضئبِيؿت32ّٔي ٚ ؾيبؾتٕساض لسضتٕساض ثحج وطزٜ ثٛز٘س.) حبوٕيت، ٔٙبفٕ

ٔفطٚيبت ضئبِيؿتي اظ ٔفبٞيٓ زيٍطي ٘ٓيط حجبت ٞػٔٛ٘يه، تٛاظٖ لسضت ٚ زؾتبٚضز ٘ؿجي 

إِّّي  زٞٙسٌي ايٗ ٔفبٞيٓ زض تحّيُ ضفتبضٞبي ثيٗ ؾرٗ ٌفتٙس ٚ وٙت ٚاِتع اظ لبثّيت تٛييح

ٖ زٚ، زض ٔىتت فىطي ِيجطاِيؿٓ اظ ٔفبٞيٕي چٖٛ نّح، ٕٞىبضي ( ٖالٜٚ ثط آ33زفبٔ وطز.)

ٞب اظ چٟبض ٔفْٟٛ زيٍط يٗٙي اظ ٚاثؿتٍي ٔتمبثُ  فطأّي ٚ زِٚت ٔحسٚز ؾرٗ ضفت ٚ ٘ئِٛيجطاَ

ٞبي ذٛز اؾتفبزٜ  إِّّي زض ثحج ٞبي ثيٗ پيچيسٜ، اٞساف يب زؾتبٚضز ُّٔك، ٕٞىبضي ٚ ضغيٓ

إُِّ ثب تٛرٝ ثٝ ايٗ ٔفبٞيٓ  ٔي ٚ وكبوف زض ٘ٓبْ ثيٗ٘بآضا  وطز٘س ٚ ٔسٖي قس٘س وٝ ضيكٝ

 (34قٛز.) ذكىب٘سٜ ٔي

ٞب، ٌٛيبي ٘ىبت ثىطي اؾت.  تأُٔ زض ٔٗٙب ٚ اثٗبز ٔفبٞيٓ ٔٛضز اؾتفبزٜ وب٘ؿتطاوتيٛيؿت

ٞب زض ٔفبٞيٓ ٔٛضز اؾتفبزٜ ٚ ضٚـ ثحج ذٛز، ثٝ قست  وب٘ؿتطاوتيٛيؿت اٚالًثسيٗ تطتيت وٝ 

ٕ٘ٓي ثٝ ؾبذت شٞٙي ٘يطٚٞبي  ٞؿتٙس. اظ ايٗ ٔٙٓط، ضيكٝ ٘ٓٓ ٚ ثي ٔتأحط اظ ا٘سيكٝ ؾيبؾي

إُِّ، ثٝ ٖٙٛاٖ ثبظتبة ثبٚضٞب ٚ  قٛز ٚ آضايف ٘يطٚٞب زض ؾُح ثيٗ تأحيطٌصاض ثطٌكت زازٜ ٔي

ٌطزز. ٔفبٞيٕي ٔب٘ٙس ٞٛيتِ ثطآٔسٜ اظ تٗبُٔ، تمسْ تٗبُٔ ثط  ا٘تٓبضات ثبظيٍطاٖ لّٕساز ٔي

االشٞب٘ي ٚالٗيت،  ٚيٗيت آ٘بضقيه، ؾبذت ارتٕبٖي ٚ ثيٗثٛزٖ  ذهٛٔت ٚ زٚؾتي، تٟي

إِّّي، ٘مف ثحج ٚ ؾرٗ زض پٛيف  زٞي ثٝ ضفتبضٞبي ثيٗ ٞب زض قىُ ٞب يب اٍ٘بضٜ ٘مف ايسٜ

ٞبي ا٘سيكٕٙساٖ ٚ  إِّّي، ٔتأحط اظ ثحج ٔفبٕٞٝ ٚ ثبالذطٜ ٍ٘بٞي فّؿفي ثٝ ٔٗبزالت ثيٗ

إِّّي،  ٝ ؾيبؾي زاذّي ٚ ثًٗبً ثيٗؾبذتٗ ٖطن فالؾفٝ ؾيبؾي اؾت وٝ ثطاي ثؿبٔبٖ

ٞب ثٝ تفؿيط تحٛالت، اؾتفبزٜ اظ تئٛضي  ا٘س. تٛرٝ وب٘ؿتطاوتيٛيؿت وطزٜ پطزاظي ٔي ٘ٓطيٝ

اي، يبزآٚض  ٞبي ظثب٘ي، وٙف والٔي، والْ ٔحٛضي، يطٚضت قٙبؾبيي ٚ ٖمال٘يت ٔفبٕٞٝ ثبظي

ٔبؼ ٞبثع ٚ ايٕب٘ٛئُ وب٘ت ٔجبحخبت ا٘سيكٕٙساٖ ؾيبؾي ٘ٓيط يٛضٌٗ ٞبثطٔبؼ، ٔيكُ فٛوٛ، تٛ

ٞبي ٖٕسٜ  اؾت. ايٗ زض حبِي اؾت وٝ ٔفبٞيٓ ٔتٗبضف زض رطيبٖ انّي، ثٟطٜ الظْ ضا اظ رطيبٖ

إُِّ ضا ثبظتبة ذبؾتٍبٜ  ٞب ثٛز٘س وٝ ٘ٓٓ ثيٗ ؾيبؾي ٘ساقت. ايٗ وب٘ؿتطاوتيٛيؿت  ا٘سيكٝ
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ٞبي ُٖٕ  ٌفتٕبٖ ٚ ضٚيٝ االشٞب٘ي، فىطي ٌطٟٚٞبي ارتٕبٖي زا٘ؿتٝ ٚ ٔفبٞيٕي ٔب٘ٙس تٗبُٔ ثيٗ

 إُِّ تٕٗيٓ زاز٘س. ٌطٟٚٞب ضا ثٝ ٖطنٝ ثيٗ

ٞب ٚ ٔفبٞيٓ ٔتساَٚ زض ا٘سيكٝ ؾيبؾي زٚ زٞٝ  وب٘ؿتطاوتيٛيؿت زض وٙبض وبضثؿت ضٚـ حب٘يبً

قٙبذتي ٞٓ وٕه قبيب٘ي ٌطفتٙس. حًٛض ٔفبٞيٓ  ٞب ٚ ٔفبٞيٓ ربٔٗٝ آذط لطٖ ثيؿتٓ، اظ ٍ٘طـ

ىتت وب٘ؿتطاوتيٛيؿٓ ثٝ حسي اؾت وٝ ثًٗي ٔٛالٕ ٔحمك قٙبذتي زض ٔ ٚ اٍِٛٞبي ربٔٗٝ

وٙس ايٗ ٔىتت، تزّي فىط آ٘تٛ٘ي ٌيس٘ع ٚ يب ٞطثطت ٔيس اؾت. اؾتٙبز اِىؿب٘سض ٚ٘ت  ذيبَ ٔي

إُِّ ٚ چٙسضٌٝ  اي ضٚاثٍ ثيٗ ثٝ ٘ٓطيٝ ؾبذتبضيبثي آ٘تٛ٘ي ٌيس٘ع، ثٝ ذٛثي ؾبذت ثيٗ ضقتٝ

ز. فطأٛـ ٘ىٙيٓ وٝ ثحج غبِت زض رطيبٖ انّي ٌصاض ثٛزٖ وب٘ؿتطاوتيٛيؿٓ ضا ثٝ ٕ٘بيف ٔي

إُِّ ٚ  ٞبي تٛظيٕ لسضت زض ٖطنٝ ٘ٓبْ ثيٗ ٞب ٚ قيٜٛ إُِّ، ضيكٝ پطزاظي زض ضٚاثٍ ثيٗ ٘ٓطيٝ

آفطيٙي  تطتيجبت ثبِمٜٛ ٚ ثبِفُٗ اؾتطاتػيه ثٛز. ٚلتي ٔفبٞيٕي چٖٛ زٌٚبٍ٘ي ؾبذتبض، ٘مف

اي ٔٙبؾجبت ٚ ٔحبؾجبت، اظ حٛظٜ  ُٙك ٔفبٕٞٝإُِّ ٚ ٔ ٖٛأُ فطٍٞٙي ٚ ٞٛيتي زض ضٚاثٍ ثيٗ

تحٛالت ضاٞجطزي ثؿيبض  0إُِّ ٚاضز قس٘س، ٚرٝ ٚ ؾبذت ارتٕبٖي قٙبؾي ثٝ ضٚاثٍ ثيٗ ربٔٗٝ

وٙس وٝ ؾبذتبض، وٙف وبضٌعاض ضا  ثطرؿتٝ قس. ايٙىٝ اِىؿب٘سض ٚ٘ت ثٝ تجٕ ٌيس٘ع تهطيح ٔي

ثبِمٜٛ ؾبذتبض ضا ٔتحَٛ ؾبظز، يب ايٗ  تٛا٘س ثٝ قىُ وٙس ٚ زض ٖيٗ حبَ، وبضٌعاض ٔي ٔحسٚز ٔي

اي اظ ضٚاثٍ ارتٕبٖي ذبل، ٌٛيبي ايٗ ٚالٗيت  ٖجبضت وٝ ؾبذتبض ٖجبضتؿت اظ ا٘جٛٞٝ

إُِّ زض لبِت وب٘ؿتطاوتيٛيؿٓ ذبؾتٍبٞي ارتٕبٖي يبفتٝ ٚ  قٙبذتي اؾت وٝ ضٚاثٍ ثيٗ ضٚـ

إُِّ ضا  ب وكٕىف ثيٗٞبي ارتٕبٖي، ٘ٓٓ ي ذٛاٞس ثب ثطضؾي ٚ وبٚـ زض ٔٙبؾجبت ٚ اليٝ ٔي

ُٔبِٗٝ وٙس. ثبظ ٞٓ فطأٛـ ٘ىٙيٓ وٝ چٙيٗ ثبظٌكتي اظ آٖ ضٚ ٟٔٓ اؾت وٝ ٔفبٞيٕي چٖٛ 

پطزاظي زض  ٔساضي، اظ انَٛ وّيسي رطيبٖ انّي ٘ٓطيٝ أٙيت ّٔي، حجبت ٞػٔٛ٘يه ٚ لسضت

ٖ إُِّ ثٛز ٚ ٔفبٞيٕي چٖٛ ثطزاقت ثبظيٍطاٖ، تفبٚت ٚ تحَٛ ٞٛيتي ٚ ثٙيب ضٚاثٍ ثيٗ

ٞب ـ  ارتٕبٖي ٚالٗيت، اظ رصاثيت ٚ ٔٛيٖٛيت چٙسا٘ي ثطذٛضزاض ٘جٛز، أب أطٚظٜ آ٘چٝ زِٚت

ذٛاٞٙس، ثيف اظ ٞط ظٔبٖ زيٍطي ٚاثؿتٝ ثٝ ايٗ قسٜ اؾت وٝ ثب  ثٝ ٖٙٛاٖ ٕ٘بيٙسٌبٖ ٔطزْ ـ ٔي

ٚپيٛؾتٍي زاض٘س،اظ فطايٙستٗبُٔ چٝ  ٌطٜٚ ٔٛضز تٗبُٔ ثؿتٍي وٝ تٗبُٔ زاض٘س،تبچٝ حس ثٝ

                                                                                                                                        
1 . Societal Aspect 
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وٙٙس يب ٔكطٚٔ رّٜٛ  ٞب ٚ زٖبٚي ذٛز ضا ثطاي زيٍطاٖ تٛريٝ ٔي آٔٛظ٘س ٚ چٍٛ٘ٝ اِٚٛيت ٔي

 (35زٞٙس؟) ٔي

قٛز وٝ وب٘ؿتطاوتيٛيؿٓ ثب٘ي ٔفبٞيٓ رسيسي زض ٖطنٝ تحّيُ  ثب ايٗ ٔالحٓبت، آقىبض ٔي

االشٞب٘يت، ثطزاقت، قٙبؾبيي  إُِّ ٚ ُٔبِٗبت ضاٞجطزي قسٜ وٝ ٔفبٞيٓ ٞٛيت، ثيٗ ٘ٓبْ ثيٗ

آيٙس. ايٙبٖ  ٞبي آٟ٘ب ثٝ قٕبض ٔي اٍ٘بضٜ ٚ ؾبذت ارتٕبٖي، اظ رّٕٝ ٟٕٔتطيٗ آٚضزٜ

ٞبي ٔٗطفتي رسيسي ضا ٞٓ ثبة وطز٘س وٝ  ٞب( ٖالٜٚ ثط ٔفبٞيٓ فٛق، ضٚيٝ )وب٘ؿتطاوتيٛيؿت

 اٞٓ آٟ٘ب ٖجبضتٙس اظ:

 

 الولل الولل بِ جاي ًظام بيي . اصالت دادى بِ جاهؼِ بيي1
إُِّ،  ب٘ي ٔىتت ٘ئٛضئبِيؿٓ، اؾتسالَ وطزٜ ثٛز وٝ ؾبذتبض ٚ ٘ٓبْ ثيٗوٙت ٚاِتع ثٝ ٖٙٛاٖ ث

إُِّ )ٔتكىُ اظ  ضٚز. زض ثطزاقت ٚاِتع، ٘ٓبْ ثيٗ ٕ٘ٓي ثٝ قٕبض ٔي تطيٗ ٕٔٗبض ٘ٓٓ يب ثي انّي

إُِّ اؾت.  ٞب( ٟٕٔتطيٗ ٔطرٕ تٗطيف أٙيت ٚ ٍٟ٘جبٖ ٞٙزبضٞبي حبوٓ ثط ٖطنٝ ثيٗ زِٚت

ٕ٘بيٙس وٝ  ٔمبثُ ٘ئٛضئبِيؿٓ اظ ٔطرٗيت ربٔٗٝ ؾرٗ ٌفتٝ ٚ تهطيح ٔيٞب زض  وب٘ؿتطاويتٛيؿت

ربٔٗٝ ؾبظ٘سٜ ٘ٓبْ اؾت ٚ ٘ٝ ثبِٗىؽ. زض ايٗ ٔىتت فىطي، ربٔٗٝ تحت حىٛٔت لٛاٖس لطاض 

وٙٙس. ٖالٜٚ ثط  زاضز. ثبظيٍطاٖ ثب اؾتٙبز ثٝ لٛاٖس، انَٛ ُٖٕ ضا يبز ٌطفتٝ ٚ اظ آٖ ٔتبثٗت ٔي

اي ٚرٛز ٘ساقتٝ ثبقس، ضفتبضٞب  زٞٙس. اٌط لبٖسٜ ٍ ا٘تربة ضا قىُ ٔيآٖ، لٛاٖس ٞؿتٙس وٝ قطاي

زٞٙس. زض پٙبٜ لٛاٖس ربضي زض ربٔٗٝ، ضفتبض ثبظيٍطاٖ  ٔٗٙب ٚ ٔٗيبض تٛريٝ ذٛز ضا اظ زؾت ٔي

 (36قٛز.) يبثس ٚ ٞسايت )٘ٝ تٗييٗ( ٔي ٔٗٙب ٔي

 

 . تَجِ ٍيصُ بِ ٍجِ هؼٌايي حيات اجتواػي2

تطيٗ ٖٙهط ربٔٗٝ ٘ٝ ٘يطٚٞبي  ٞبيي چٖٛ اِىؿب٘سض ٚ٘ت، ثٙيبزي تزض ٍ٘بٜ وب٘ؿتطاوتيٛيؿ

ٔبزي ـ ٖيٙي وٝ ؾطقت ٚ ؾبذتبض آٌبٞي ارتٕبٖي اؾت. آٌبٞي ارتٕبٖي ٘يع ٖجبضت اؾت اظ 

اي اظ ثطزاقت ٚ  ٞب. ثٝ ٖجبضت زيٍط، ارتٕبٖبت ثٝ ٔزٕٖٛٝ ٞب ٚ اٍ٘بضٜ ٞبي تطاوٓ قٙبذت وبٖ٘ٛ

إُِٗ ارتٕبٖبت لطاض  زاض٘س وٝ ٔجٙبي ُٖٕ ٚ ٖىؽ ثبٚضٞب پبيجٙسي ّٖٕي ٚ تميس ٘ٓطي

ٚالٗيت ارتٕبٖي ٔتفبٚت اظ ٚالٗيت ٔبزي  اٚالًقٛز وٝ  ٌيطز. زض ايٗ ٍ٘طـ، تأويس ٔي ٔي
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ضٚـ قٙبذت ٚالٗيت ٔبزي، ٔكبٞسٜ َجيٗي اؾت ِٚي ٚالٗيت ارتٕبٖي ضا ٘ٝ ثب  حب٘يبًاؾت؛ 

وٙٙسٜ  ٞب زض حيبت ارتٕبٖي إٞيت ٞسايتٔٗٙب حبِخبًتجييٗ نطف ثّىٝ ثبيس ثب تفؿيط زضن وطز؛ 

وٙٙسٜ( زاض٘س؛ چٖٛ ثبظيٍطاٖ ضفتبض ذٛز ضا ثط اؾبؼ ٔٗٙبيي وٝ چيعٞب ٚ ؾبيط  )٘ٝ تٗييٗ

قسٜ ٚ اظِي  وٙٙس. ثبالذطٜ ايٙىٝ، ٔٗٙبٞب چيعٞبيي زازٜ وٙكٍطاٖ ثطاي آٟ٘ب زاض٘س، تٙٓيٓ ٔي

ٌصقت ظٔبٖ ٚ حهَٛ قٙبذت ٚ  ٌيط٘س ٚ ٕٔىٗ اؾت ثب ٘يؿتٙس؛ ثّىٝ زض احط تٗبُٔ قىُ ٔي

 آقٙبيي ثيكتط، ٔٗٙبيي تأييس، تهحيح يب فطأٛـ ثكٛز.

 

 . گسيٌص راّي هيا3ًِ

اي اؾت وٝ ثيف اظ ٞط ٔىتجي ثٝ  اتربش ٔٛيٕ ٔيب٘ٝ ٚ يب ٌعيٙف ضاٞي ٔيب٘ٝ، ذهيهٝ

زازٖ، آٖ اؾت وٝ وب٘ؿتطاوتيٛيؿٓ  قٛز. زِيُ ايٗ ٘ؿجت وب٘ؿتطاوتيٛيؿٓ ٘ؿجت زازٜ ٔي

ؾبظز. ايٗ ضٚيٝ وٝ زض ٍ٘بٜ ثًٗي  بي ضليت ٚ ٔتٗبضو ضا ثٝ يىسيٍط ٘عزيه ٔيٞ ٍ٘طـ

ٔٙتمسيٗ، ٟٕٔتطيٗ يٗف وب٘ؿتطاوتيٛيؿٓ اؾت، وب٘ؿتطاوتيٛيؿٓ ضا لبزض ؾبذتٝ تب ٔٛاظيٙي ضا 

ٞبي ٔىبتت، ثًٗي ٔٛاظيٗ  ٞبي ٔرتّف ثطٌطفتٝ ٚ يٕٗ ضز ثطذي پبيٝ اظ ٔىبتت ٚ ضٞيبفت

اِيؿٓ ٔٗٙبٌطاؾت، وب٘ؿتطاوتيٛيؿٓ  ٌطا ٚ ٔىتت ايسٜ ضئبِيؿٓ، ٔبزي آٟ٘ب ضا ثپصيطز. اٌط ٔىتت

ٌطايب٘ٝ ٚ ٔٛاضزي  ٌعيٙس وٝ تّفيمي اظ آٖ زٚ ثبقس؛ يٗٙي ٚرٛٞي اظ ثطزاقت ٔبزي ضاٞي ثط ٔي

ٞب لبئُ ثٝ لبثُ قٙبذت ثٛزٖ  اظ ثطزاقت ٔٗٙبٌطايب٘ٝ زض آٖ حًٛض زاقتٝ ثبقس. اٌط پٛظيتٛيؿت

ٞب زض لجبَ آٟ٘ب نف آضايي  پٛظيتٛيؿت ٗي ٚ ا٘ؿب٘ي ٞؿتٙس ٚ پؿتٞب ٚ ٔٙبؾجبت َجي پسيسٜ

ٞب ثبظ ٞٓ ٔٛيٗي  ٌٛيٙس، وب٘ؿتطاوتيٛيؿت وطزٜ ٚ اظ غيطلبثُ قٙبؾبيي ثٛزٖ حميمت ؾرٗ ٔي

وٙٙس.  ٞب اؾتسالَ ٔي ٌيط٘س ٚ زضثبضٜ أىبٖ ٚ ٖسْ أىبٖ قٙبذت حميمت ٚ پسيسٜ ٔيب٘ٝ ٔي

اِيؿٓ( اظ ضٚـ  اِيؿٓ ٚ ٘ئٛايسٜ ئبِيؿٓ، ٘ئٛضئبِيؿٓ، ايسٌٜطايبٖ )قبُٔ ض ٕٞچٙيٗ اٌط ٖمال٘يت

آٚض٘س،  ٞب اظ ضٚـ تفٟٓ زفبٔ ثٝ ُٖٕ ٔي ٔسضٖ وٙٙس ٚ پؿت ٞب اؾتفبزٜ ٔي زض تحّيُ ٌعاضٜ 0تجييٗ

 (37ٌعيٙٙس.) ٞب ثبظ ٞٓ ضاٞي ٔيب٘ٝ ثطٔي وب٘ؿتطاوتيٛيؿت

 

 سازين. ّا ٍ هٌافغ چيسّايي ّستٌذ كِ ها آًْا را هي . َّيت4

                                                                                                                                        
1 . Explanation 
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ٞب أٛضي لُٗي  ٕبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ پيف اظ ايٗ ٌفتيٓ، زض ٍ٘بٜ وب٘ؿتطاوتيٛيؿتي، ٔٙبفٕ ٚ ٞٛيتٞ

قٙبذتي ثبضظي وٝ زض ايٗ ٌعاضٜ ٚرٛز زاضز، ايٗ اؾت وٝ  ٚ اظ پيف ٔٛرٛز ٘يؿتٙس. ٘ىتٝ ضٚـ

إِّّي ٚاحسٞب، اضازي ٚ لبثُ ارتٙبة اؾت. اٌط  ٞبي ثيٗ ٞب ٚ ؾيبؾت ٌيطي ثؿيبضي اظ رٟت

وٛقس ثسٖٚ اتىب ثٝ زيٍطاٖ ٚ ثٝ نٛضت ٔؿتمُ، ثٝ تٕبْ  وٙس ٚ ٔي بضي پيكٝ ٔيوكٛضي ذٛزي

اٞساف ضاٞجطزي ذٛز ٘بيُ آيس، چٙيٗ چيعي تهٕيٕي اؾت وٝ زض احط تٗبُٔ آٖ وكٛض ثب 

تطيٗ ا٘تمبز ٚ٘ت ثٝ  ( اؾبؾي38وكٛضٞبي زيٍط اتربش قسٜ ٚ اِجتٝ لبثُ تغييط اؾت.)

ٟ٘ب ٔٗتمس٘س ذٛزيبضي ٚ تىطٚي وكٛضٞب، لبٖ٘ٛ ٔٛلٗيت ٞب، ٕٞيٗ ٘ىتٝ اؾت وٝ آ ٘ئٛضئبِيؿت

ٕ٘بيس وٝ اٞساف ٚ ٔمبنس رٕٗي  آ٘بضقيه اؾت. ٚ٘ت ثب ظيط ؾٛاَ ثطزٖ ايٗ زاٚضي تهطيح ٔي

آٚض٘س ٚ ثبظيٍطاٖ ثٝ ٚاؾُٝ ٔكبضوت زض ايٗ اٞساف ٚ  زِٚتٟبؾت وٝ ؾبذتبضٞب ضا ثٝ ٚرٛز ٔي

ٕ٘بيٙس. ايٍٙٛ٘ٝ ٘يؿت وٝ  ا تٙٓيٓ ٔئمبنس رٕٗي، ٞٛيت ذٛز ضا تٗطيف ٚ ٔٙبفٕ ذٛز ض

ثبظيٍطاٖ پؽ اظ تٗطيف وبُٔ ٞٛيت ٚ ٔٙبفٕ ذٛز زض اٞساف رٕٗي ٔكبضوت ٕ٘بيٙس. وكٛضٞب 

وٙٙس، تٗطيف ٞٛيت ٚ  اي َطاحي ٕ٘ي پيف اظ ٚاضز قسٖ ثٝ تٗبُٔ، ٔٙبفٕ ٚ ٞٛيت ذٛز ذٛاٞب٘ٝ

وٙس وٝ  ٚ٘ت پيكٟٙبز ٔيقٛز. ثط ايٗ اؾبؼ،  تٙٓيٓ ٔٙبفٕ، پؽ اظ تٗبُٔ اؾت وٝ ا٘زبْ ٔي

إُِّ ثبيس ُٔٗٛف ثٝ ثطضؾي ايٗ ٔؿأِٝ ثبقس وٝ ثبظيٍطاٖ ٘ؿجت  تحميمبت آتي ضقتٝ ضٚاثٍ ثيٗ

تٛا٘س زض تِٛيس ٚ  إِّّي چٝ ٍ٘طقي زاض٘س ٚ وساْ السأبت ٖيٙي ٔي ثٝ ؾبذتبضٞبي ارتٕبٖي ثيٗ

 ٞب ٚ ٔٙبفٕ ٔؤحط ثبقس. ثبظتِٛيس ٞٛيت

 

 تراكتيَيستي اهَرّاي تحليل كاًس . دضَارياّ
ضٚي آٟ٘ب چٙساٖ  ٞبي پيف ٞب، زضن زقٛاضي ٞبي وب٘ؿتطاوتيٛيؿت ٞب ٚ يبفتٝ ثب ٔطٚض آٚضزٜ

ٞٓ ؾرت ٘يؿت. اِٚيٗ زقٛاضي ثٝ ٔٛلٗيت ٔيب٘ي وب٘ؿتطاوتيٛيؿٓ ٔطثٌٛ اؾت؛ ثسيٗ ٔٗٙب وٝ 

ٟ٘ب ضا ٞبي ٔىبتت ٔتساَٚ، ذٛز آ ٞب ثطاي زٚضي اظ وبؾتي تالـ ٚ٘ت ٚ ؾبيط وب٘ؿتطاوتيٛيؿت

ٞب تجسيُ وطزٜ اؾت؛ ثٝ َٛضي وٝ ٔحممبٖ زض ثًٗي اٚلبت زض نحت  ثٝ ٔزٕٗي اظ تٙبلى

زٞس وٝ اظ زٚ ٔىتت ٔتٗبضو، ؾٙتع نحيحي ثٝ  وٙٙس. ٚ٘ت ٖٚسٜ ٔي ٔسٖيبت ٚ٘ت تطزيس ٔي

قٛز ٚ ذٛز  اِزٕٕ ثٛزٖ ٔفطٚيبت ٔىبتت، ّٖٕي ٕ٘ي زٞس. ايٗ ازٖب ثٝ زِيُ ٔب٘ٗٝ زؾت ٔي

ٞبيي اظ ٔىبتت ٔٛضز ا٘تمبز  ٞب ٚ آٔٛظٜ ٝ ٔىتجي ربٕٔ ٚ ثسيُ، ثٝ ٌعيٙف ٔؤِفٝٚ٘ت ثٝ ربي اضائ
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ٞب  ( زٚٔيٗ زقٛاضي لبثُ تٛرٝ ثٝ ايٗ رّٕٝ ٔٗطٚف وب٘ؿتطاوتيٛيؿت39آٚضز.) ذٛز پٙبٜ ٔي

ٌيطز ٚ ٞٛيت لُٗي ٚ ٔتٗيٙي  ا٘س: ٞٛيت ثبظيٍطاٖ زض ٘تيزٝ تٗبُٔ قىُ ٔي ٌطزز وٝ ٌفتٝ ثطٔي

تٛاٖ ٚاضز  بُٔ ٚرٛز ٘ساضز. پطؾف ايٗ اؾت وٝ آيب ثسٖٚ زاقتٗ ٞٛيت ٔيزض ٔمُٕ پيف اظ تٗ

تٗبُٔ قس؟ اٌط ٞٛيت َطفيٗ تٗبُٔ، ٔكرم ٘يؿت، ٔٛيٖٛيت ٚ ُٔٙك تٗبُٔ چيؿت ٚ 

قٛز؟ ثٝ ٖجبضت زيٍط، َطفيٗ تٗبُٔ زض  آًٞٙ پيكطفت يب تٛلف تٗبُٔ چٍٛ٘ٝ ؾٙزيسٜ ٔي

وٙٙس؟ آيب ثٟتط ٘يؿت ثطاي َطفيٗ  س ٚ تٕطوع ٔيٞبيي تأوي ٍٞٙبْ تٗبُٔ ضٚي چٝ ٖٙبنط يب ٔؤِفٝ

 (41تٗبُٔ، حسي اظ ٞٛيت ضا ثپصيطيٓ تب تٗبّٔي ٔٗٙبزاض نٛضت پصيطز؟)

ٞبي  ٞبي ٔتٗسز زيٍطي ٞٓ ٞؿتٙس وٝ ثٝ اؾتمالَ پبضازايٕي ٚ لبثّيت تحمك ٖٚسٜ زقٛاضي

ثبقس، زض ٟ٘بيت  قٛ٘س. اؾتيفٗ وطاؾٙط ثط آٖ اؾت وٝ ٚ٘ت ثيف اظ آ٘ىٝ ٔٗٙبٌطا ٚ٘ت ٔطثٌٛ ٔي

( ضاثطت ويٖٛ ٘يع 40ثٙسي اؾت.) ٌطا لبثُ زؾتٝ ٌطا اؾت ٚ زض رجٟٝ ٔىبتت ٔبزي ٔبزي

وٙس وٝ  قٕبضز ٚ تهطيح ٔي وب٘ؿتطاوتيٛيؿٓ ٚ٘تي ضا تٗجيطي ٕٞؿٛ ثب ٟ٘بزٌطايي ِ٘ٛيجطاَ ٔي

ض ٞب ٚ ٔؤؾؿبت فطأّي ضفتب ٚ٘ت چٙساٖ ٞٓ فطاتط اظ ٟ٘بزٌطايي ِ٘ٛيجطاَ، وٝ زض آٖ ضغيٓ

( ٔحممبٖ 42زاض٘س، ٘طفتٝ اؾت.) زٞٙس ٚ آٟ٘ب ضا ثٝ ا٘تربة ٖمال٘ي ٚأي ثبظيٍطاٖ ضا قىُ ٔي

قٕبض٘س ٚ ٔٗتمس٘س وٝ  زيٍطي ٔب٘ٙس اؾتيٛ اؾٕيت ثب اقبضٜ ثٝ وتبة ٚ٘ت، اٚ ضا ٘ئٛضئبِيؿت ٔي

لجَٛ ٘مف ٕٔتبظ زِٚت تٛؾٍ ٚ٘ت، ربيي ثطاي ؾبذت ارتٕبٖي ٚالٗيت يب ٘مف ربٔٗٝ ثبلي 

ٌيطز وٝ ثٝ ٖٙٛاٖ ٔتفىطي پيكٍبْ زض تحّيُ ارتٕبٖي  صاضز. اؾٕيت ثط ٚ٘ت ذطزٜ ٔيٌ ٕ٘ي

ٞب زض ربي ربي وتبة ذٛز زِٚت ضا  ٞب ٚ ٘ئٛضئبِيؿت إُِّ، ٕٞچٖٛ ضئبِيؿت ضٚاثٍ ثيٗ

 (43وٙس.) ٟٕٔتطيٗ ثبظيٍط ٚ ذٛز ضا ضئبِيؿت ٔٗطفي ٔي

سٞبي لبثُ تٛرٟي ثٝ ثب ٚرٛز ٕٞٝ ايٗ ا٘تمبزات، وب٘ؿتطاوتيٛيؿٓ ٕٞچٙبٖ وٝ ٘م

ٌطايبٖ ثٝ ٚيػٜ ٘ٛٚالٍٗطايبٖ زاضز، ضٞبٚضزٞبي ايزبثي ربِت تٛرٟي ٞٓ زاضز. تأويس ثط  ٖمال٘يت

ٞب،  ربيٍبٜ قٙبؾبيي ٚ رّت احتطاْ، تمسْ اٍ٘بضٜ ثط ٔكبٞسٜ، ٔتفبٚت ٚ ٔتحَٛ ثٛزٖ ٞٛيت

جطزي، اظ رّٕٝ ٘مف تٗبُٔ زض تٗطيف ٔٙبفٕ ٚ ثبالذطٜ ُٔٙك فطٍٞٙي ٔٙبؾجبت ٚ ٔحبؾجبت ضاٞ

إِّّي ٚ ضاٞجطزي ثٟطٜ  تٛاٖ ثطاي ثطضؾي أٛض ؾيبؾي، ثيٗ ًٔبٔيٙي ٞؿتٙس وٝ اظ آٟ٘ب ٔي

ٌطفت. اٌط ٔفْٟٛ ٔٙبفٕ ّٔي اظ ٔفبٞيٓ وّيسي ُٔبِٗبت ضاٞجطزي اؾت ٚ وب٘ؿتطاوتيٛيؿٓ زض 

ٌيطي ٔٙبفٕ ّٔي ؾرٗ رسيس ٚ ٔتفبٚتي َطح ٕ٘ٛزٜ، ثٙبثطايٗ زض  ٞبي قىُ ذهٛل قيٜٛ
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ٞبي حيبتي يه زِٚت ـ ّٔت زالِت زاض٘س(  ٜ ٔؿبئُ ضاٞجطزي )أٛضي وٝ ثٝ ثمبء ٚ اضظـحٛظ

تٛاٖ ثٝ تحّيّي وب٘ؿتطاوتيٛيؿتي تٛرٝ ٕ٘ٛز. ذٛز ٚ٘ت ـ ثٝ ٖٙٛاٖ ا٘سيكٕٙس ّْٖٛ  ٘يع ٔي

 (44ؾيبؾي ـ ٘يع تٕٗيٓ ضٞيبفت وب٘ؿتطاوتيٛيؿتي ضا ٔزبظ قٕطزٜ اؾت.)
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