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چكيدٌ:
أٙيتيؾبذتٗ٘ ،ظطيٝاي اؾت و ٝاظ ؾٛي ٔىتت وپٟٙبي ثٙٔ ٝظٛض تحّيُ ٔؿبئُ
أٙيتي اضائ ٝقس ٜاؾت .ايٗ ٘ظطي ٝثط اؾبؼ ٔف ْٟٛالساْ ٌفتبضي قىُ ٌطفتٔ ٚ ٝؼتمس
اؾت و ٝأٙيت ٔفٟٔٛي ٔجتٙي ثط ظثبٖ ٔيثبقس  ٚنطفبً پؽ اظ اظٟبضقسٖ ثٚ ٝرٛز
ٔيآيس٘ .ظطي ٝأٙيتيؾبذتٗ ثب َطح ٔفبٞيٕي ٕٞچ ٖٛثبظيٍط أٙيتيؾبظ ،ظٔيٚ ٝٙ
ٔربَتٔ ،ؿبئُ ٔرتّف ٔطتجٍ ثب ايٗ ٘ظطي ٝضا زض ايٗ چبضچٛة ٔٛضز ثطضؼ لطاض
ٔيزٞس .ايٗ ٘ظطي ٝثيكتط ثط پبئ ٝؼطفتقٙبؾي ؾبظٜاٍ٘بضي  ٚضئبِيؿتي لطاض ٌطفتٝ
اؾت .زض ايٗ ٔمبِ ،ٝث ٝثطضؾي ٘ ٚمس ايٗ ٘ظطئ ٝيپطزاظيٓ .تحّيُ  ٚثطضؾي ايٗ ٘ظطيٝ
اظ ذالَ پبؾد ث ٝپطؾفٞبيي ٕٞچ ٖٛچيؿتي أٙيت ،ويؿتي ثبظيٍط أٙيتيؾبظ،
چيؿتي قطايٍ ٔٛفميت زض أٙيتيوطزٖ  ٚظٔبٖ ٔٙبؾت ثطاي أٙيتيوطزٖ پسيسٜٞب ،ا٘زبْ
ٔيپصيطز .زض ٔمبْ ٘مس ٘يع ٔمبِ ٝحبيط قف ٘مس ضايذ ُٔ ٚطح ثط ايٗ ٘ظطي ٝضا زض شيُ
قف ػٛٙاٖ «ايُطاض  ٚاؾتخٙبئبت»« ،الساْ ٌفتبضي اؾتطاتػيه»ٛ٘« ،ع الساْ»ٛ٘« ،ع
تٟسيس»ٛٔ« ،فميت» « ٚأٙيت؛ ٔف ْٟٛذٛزٔهسالي يب ٕ٘بز»َ ،طح ٔيوٙس.
ثط ايٗ اؾبؼ ،ث٘ ٝظط ٔيضؾس و٘ ٝظطي ٝأٙيتيؾبذتٗ ثيف اظ آ٘ى٘ ٝظطيٝاي
تحّيّي يب اضظيبثيوٙٙس ٜثبقس٘ ،ظطيٝاي ٔسيطيتي اؾت .ث ٝثيبٖ زيٍط ثب اؾتفبز ٜاظ ايٗ
٘ظطئ ٝيتٛاٖ ٘حٔ ٜٛسيطيت ثط أٙيت ضا ثيكتط ٔس ٘ظط لطاض زاز.
كليدياژٌَا :أٙيتيؾبذتٗ ،الساْ ٌفتبضي ،الساْ ٌفتبضي اؾتطاتػيه ،ثبظيٍط أٙيتيؾبظ.
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مقدمٍ
ٔف ْٟٛأٙيتيؾبذتٗ 1زض حٛظُٔ ٜبِؼبت أٙيتي ،تٛؾٍ ٔىتت وپٟٙبي  ٚثٚ ٝيػ ٜقرم
ٚيٛض ثطاي تكطيح يه ٘ظطي ٝأٙيتي ث ٝوبض ٌطفت ٝقس ٜاؾت .ايٗ ٘ظطي ٝزض زضر ٝا ،َٚتأويس
زاضز و ٝأٙيتيؾبذتٗ ثٔ ٝؼٙبي ذطٚد پسيسٜٞب  ٚيب ٔٛيٛػبت اظ ٚيؼيت ػبزي ثٚ ٝيؼيت
فٛقاِؼبزٔ ٜيثبقس .ث ٝثيبٖ زيٍط ،أٙيتيؾبذتٗ ثٔ ٝؼٙبي ذبضدوطزٖ پسيسٜٞب اظ حٛظٜ
ؾيبؾتٞبي ػبزي 2يب ؾيبؾتٞبي ػٕٔٛيٚ ٚ 3اضز وطزٖ آٟ٘ب ث ٝحٛظ ٜأٙيتي ٔيثبقس.
اظ ٔحتٛاي ايٗ ٘ظطئ ٝيتٛاٖ اؾتٙجبٌ ٕ٘ٛز و ٝأٙيتيؾبذتٗ پسيسٜٞب يب ٔٛيٛػبت ،ثيكتط
٘بقي اظ ايُطاض اؾت تب اذتيبض .ث ٝثيبٖ زيٍط ،أٙيتيؾبذتٗ حىبيت اظ آٖ زاضز وٌٛ ٝيٙس ٜيب
ثبظيٍط أٙيتيؾبظ ث ٝايٗ ٘تيز ٝضؾيس ٜو ٝزيٍط زض قطايٍ ػبزي ٕ٘يتٛا٘س ثب آٖ پسيسٛٔ ٜارٝ
قٛز ٔ ٚسيطيت آٖ ٔؿتّعْ اَالق ٚيؼيت فٛقاِؼبز ٜث ٝآٖ پسيس ٜاؾت .ثٙبثطايٗ ٔيتٛاٖ ٘تيزٝ
ٌطفت و ٝأٙيتيؾبذتٗ ٞط پسيس ٜيب ٔٛيٛع ػبزي ،قبذهٝاي ثطاي اضظيبثي ٔيعاٖ ٘بأٙي زض
ٞط ؾيؿتٓ ٔيثبقس .اِجت ٝايٗ ثٔ ٝؼٙبي آٖ ٘يؿت و ٝاظ أٙيتيوطزٖ ٞط پسيس ٜيب ٔٛيٛػي ثبيس
ذٛززاضي وطز؛ ظيطا أٙيتيوطزٖ نطفبً ثٔ ٝؼٙبي پصيطـ ثيٕبضي اؾت  ٚثبيس ث ٝؾطػت ثٝ
ٔساٚاي آٖ پطزاذت .ثٙبثطايٗ ا٘ىبض ٚرٛز ثيٕبضي ٕ٘يتٛاٖ آٖ ضا ػالد ٕ٘ٛز  ٚچ ٝثؿب تجؼبت
آٖ ٌؿتطزٜتط قس ٚ ٜحٛظٜٞبي ثيكتطي ضا زضثطٌيطز.
پصيطـ أٙيتيؾبذتٗٔ ،ب ضا ث ٝؾٛي پصيطـ ايٗ ٔٛيٛع ؾٛق ٔيزٞس و ٝاظ حبِت أٙيتي
زضآٚضزٖ ٔٛيٛػبت  ٚپسيسٜٞب ٘يع ٔيتٛا٘س أٙيتؾبظ ثبقس .ث ٝثيبٖ زيٍط ٔيتٛاٖ آٖ ضا
قبذهٝاي ٔٙبؾت ثطاي اضظيبثي ٔيعاٖ أٙيت لّٕساز ٕ٘ٛز.
ثب تٛر ٝث ٝايٗ ٔٛاضزٔ ،يتٛاٖ ٘تيزٌ ٝطفت و ٝرٌّٛيطي اظ أٙيتيؾبذتٗ پسيسٜٞب ٚ
ٔٛيٛػبتي و ٝيطٚضتي ثط أٙيتيؾبذتٗ آ٘بٖ ٕ٘يثبقس  ٚاظ ؾٛي زيٍط تكريم زليك ٚ
نحيح پسيسٜٞبيي ؤ ٝؿتّعْ أٙيتيقسٖ ٞؿتٙس  ٚزض ٕٞيٗ چبضچٛة ،أٙيتيؾبذتٗ ٔٛفك
آ٘بٖ ،زض ٔطحّ ٝا َٚثطاي رٌّٛيطي اظ ايزبز ٘بأٙي وبشة  ٚزض زضر ٝثؼسي ثطاي رٌّٛيطي اظ

1 . Securitization
2 . Normal Politics
3 . Public Politics
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ٌؿتطـ ٘بأٙي ٔ ٚسيطيت آٖ يطٚضي اؾتٕٞ .چٙيٗ پؽ اظ أٙيتيؾبذتٗ پسيس ،ٜتالـ ثطاي
ٔسيطيت آٖ تب ضؾيسٖ ث٘ ٝتيزُّٛٔ ٝة (حصف ،ذٙخيؾبظي ،وٙتطَ ،تغييط  ٚاؾتحبِ )ٝثطاي
ثياحط وطزٖ پسيس٘ ٜبأٙيؾبظ  ٚزض ٘تيز ٝافعايف يطيت أٙيتي يطٚضي اؾت .ثب تٛر ٝث ٝايٗ
ٔٛاضز ،زض ايٗ ٔمبِ ٝلهس زاضيٓ يٕٗ تكطيح ٘ظطي ٝأٙيتيؾبذتٗٔ ،كىالت  ٚچبِفٞبي
ضٚيبضٚي آٖ ضا ٔٛضز ثطضؾي لطاض زٞيٓ .ؾؤاَ انّي ٔب زض ايٗ تحميك ث ٝچيؿتي ٘ظطيٝ
أٙيتيؾبذتٗ  ٚچبِفٞب ٔ ٚكىالت پيف ضٚي آٖ ثبظٔيٌطزز.

الف .بررسي وظريٍ امىيتيساخته
أٙيت چيؿت؟ ثب وٕه تئٛضي ظثب٘ي ٔيتٛاٖ أٙيت ضا ث ٝػٛٙاٖ السأي ٌفتبضي ٔٛضز تٛرٝ
لطاض زاز .زض ايٗ حبِت ،أٙيت ث ٝػٛٙاٖ ٘كب٘ٝاي و ٝث ٝچيعي ذيّي ٚالؼي اقبض ٜزاضزٔ ،س ٘ظط
ٕ٘ي ثبقس؛ ثّى ٝثيبٖ أٙيت ذٛز ٘ٛػي الساْ  ٚػُٕ اؾت  ٚثب ٌفتٗ آٖ ،چيعي ا٘زبْ قس ٜاؾت
(ٔب٘ٙس قطٌثٙسيٚ ،ػسٜزازٖ٘ ،بٍٔصاضي يه وكتي)ٞ .ط ٔؿئ َٛزِٚتي ثب اظٟبض وطزٖ أٙيت،
تحٚ َٛيػٜاي ضا ٚاضز حٛظٜاي ذبل ٔيوٙس  ٚاظ ايٗض ٚحك ذبني ضا ثطاي اؾتفبز ٜاظ ٞط
ٚؾئّٕ ٝىٗ زض رٟت رٌّٛيطي ٔ ٚب٘غ قسٖ اظ آٖ ]تٟسيس[ َّت ٔيٕ٘بيس)1(.
أٙيت ػّٕي ذٛزٔطرغ اؾت؛ چطا و ٝزض ذٛز ػُٕ اؾت وٛٔ ٝيٛع تجسيُ ثٛٔ ٝيٛع
أٙيتي ٔيقٛز .ث ٝثيبٖ زيٍط ،أٙيتيقسٖ ٔٛيٛع اِعأبً ضثُي ثٚ ٝرٛز تٟسيس حميمي ٘ساضز ٚ
ٔي تٛا٘س اظ ٔؼطفي آٖ ٔٛيٛع ث ٝػٛٙاٖ تٟسيس ٘كأت ٌيطز .ض٘ٚس أٙيت چيعي اؾت و ٝزض
تئٛضي ظثبٖ ،ػُٕ ٌفتبضي ٘بٔيسٔ ٜيقٛز  ٚايٗ ػُٕ اِعأبً ثطاي ٘كبٖ زازٖ چيع ٚالؼي ٘يؿت ٚ
ايٗ ذٛز ٌفتبض اؾت و ٝػُٕ(ٕ٘بيكي)ٔحؿٛة ٔيقٛز .ثب ٌفتٗ وّٕبت وبضي ا٘زبْ قسٜ
اؾت)2(.
ٚيٛض  ٚثٛظاٖ ث ٝنٛضت ثؿيبض ٔٛرع ربٖ والٖ ٘ظطي ٝأٙيتي ؾبذتٗ ضا زض رٕالت فٛق
ا٘ؼىبؼ ٔيزٙٞس .ثط ايٗ اؾبؼ٘ ،ظطي ٝأٙيتيؾبذتٗ ،زض زضر ٝا َٚأٙيت ضا ٘ٛػي الساْ
ٌفتبضئ 1يزا٘س.

1 . Speech act
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ايٗ ٔؿأِ ٝاظ آ٘زب ٘بقي ٔيقٛز ؤ ٝىتت وپٟٙبي ظثبٖ ضا وبضوطزئ 1يزا٘س  ٚاظ ايٗضٚ
ٔؼتمس اؾت و ٝثب ثيبٖ ٚاغ ٜأٙيتٚ ،يؼيت ؾبثك تغييط ٔيوٙس .ثط ٕٞيٗ اؾبؼٚ ،يٛض ٘تيزٝ
ٔيٌيطز و ٝأٙيت ث ٝػٛٙاٖ ٘كب٘ٝاي و ٝث ٝچيعي ٚالؼي اقبض ٜزاضز ٘يؿت؛ ثّى ٝثيبٖ ،ذٛز
٘ٛػي الساْ  ٚػُٕ اؾت .ث ٝثيبٖ ٚايحتط ،آ٘چ ٝثطاي أٙيت ٔ ٚ ٟٓؾط٘ٛقتؾبظ لّٕساز
ٔيقٛزٕٞ ،بٖ چيعي اؾت و ٝظثبٖ ٔيؾبظز .زض ٟ٘بيت ،أٙيت ٘ ٝپسيسٜاي ػيٙي ٔ ٚطث ٌٛثٝ
ذبضد؛ ثّى٘ ٝتيز ٝفطايٙس ارتٕبػي ذبل ٔيثبقس)3(.
2

ثب ضز ػيٙيثٛزٖ ٔم ِٝٛأٙيت٘ ،ظطي ٝأٙيتيؾبذتٗ ،أٙيت ضا ٔٛيٛػي ثيٗ شٙٞي  ٚذٛز
ٔهسالئ 3يزا٘سٛٔ .يٛع ٔيبٖشٙٞي ث ٝايٗ ٔ ٟٓاقبض ٜزاضز و ٝأٙيت ٔيبٖ اضتجبٌ ثبظيٍط
أٙيتيؾبظ ٔ ٚربَت ا ٚؾبذتٔ ٝيقٛز )4(.ثٙبثطايٗ چٙب٘چ ٝثبظيٍط أٙيتيؾبظ ،پسيسٜاي ضا
أٙيتي ٕ٘بيس ٔ ٚربَت ٚي ٘يع آٖ ضا ثپصيطز ،آٖ پسيس ٜأٙيتي قس ٜاؾت .ثٙبثطايٗ آ٘چ ٝزض ايٗ
ٔيبٖ ٘مف زاضز ،ش ،ٗٞازضان ٍ٘ ٚطـ ثبظيٍط ٔ ٚربَت ٔيثبقس .اظ ؾٛي زيٍطٔ ،ف ْٟٛذٛز
ٔهسالي ث ٝايٗ ٔ ٟٓاقبض ٜزاضز و ٝثب ثيبٖ ٚاغ ٜأٙيت اظ ؾٛي ثبظيٍط أٙيتيؾبظٚ ،يؼيت تغييط
ٔيوٙس  ٚيه پسيس ٜاظ حٛظ ٜػٕٔٛي يب ؾيبؾي ٚاضز حٛظ ٜأٙيتي ٔيقٛز  ٚيب حسالُ ظٔي ٝٙثٝ
ٚاؾُ ٝالساْ ٌفتبضي أٙيتي تغييط ٔيٕ٘بيس .ثٙبثطايٗ ثب ثيبٖ أٙيت ،پسيسٚ ٜاضز حٛظٜاي ٚيػٜ
ٔيقٛز.
تجييٗ أٙيت زض چبضچٛة الساْ ٌفتبضي ،ذٛزٔهسالي ٔ ٚيبٖشٙٞي ،ثَٛ ٝض ٕٞعٔبٖ ثٝ
تٛؾؼٔ ٚ ٝحسٚزٕ٘ٛزٖ ثط٘بٔٞٝبي أٙيتي وٕه ٔيٕ٘بيس .ايٗ ٚيؼيت زض زضر ٝا َٚثؿٍ
٘بٔحسٚز ثط٘بٔٞٝبي أٙيتي ضا زض پي زاضز .ثط ايٗ اؾبؼ ٝ٘ ،فمٍ حٛظ ٜتٟسيسات احتٕبِي ثعضي
ٔيقٛز؛ ثّى ٝثبظيٍطاٖ ٛٔ ٚيٛػبت ٔٛضز تٟسيس ضا ٘يع ٔيتٛاٖ ثؿٍ زاز تب قبُٔ ثبظيٍطاٖ ٚ
ٔٛيٛػبت فطاتط اظ ٘ظبٔي  ٚزِٚتي ـ ؾطظٔيٙي قٛز .اظ َطف زيٍط ،ايٗ ٘ظطي ٝاظ ٔتطازف
زا٘ؿتٗ أٙيت ثب ٞط ٘ٛع آؾيت يب نسٔ ٚ ٝيب ٞط آ٘چ ٝظيبٖآٚض لّٕساز ٔيقٛز ،ارتٙبة ٔيوٙس.
ثٙبثطايٗ نطفبً پسيسٜٞبي ذبني ضا قبيؿت ٝأٙيتيقسٖ ٔيزا٘س.

1 . Preformative
2 . Inter Subjective
3 . Self Referential
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اظ ٘ظط ٔىتت وپٟٙبي ٘ ٚظطي ٝأٙيتيؾبذتٗ ،أٙيت نطفبً ثط اؾبؼ ٞط ٘ٛع الساْ ٌفتبضي يب
ٞط ٘ٛع قىّي اظ ؾبذتبض پسيسٕ٘ ٜيآيس .ثط ايٗ اؾبؼ أٙيتيؾبذتٗ ٞط پسيس ٜثط اؾبؼ زٚ
لبػس ٜزاذّي  ٚذبضري قىُ ٔيٌيطز .لبػس ٜزاذّي ،ظثب٘ي  ٚزؾتٛضي اؾت ٔ ٚؿتّعْ پيطٚي
 ٚضػبيت لٛاػس الساْ ٌفتبضي اؾت .ثط اؾبؼ ،ضٚيٞٝبي ٔتؼبضف ٔ ٚطؾ ْٛثبيس ٚرٛز زاقتٝ
ثبقس  ٚالساْ ٌفتبضي ثبيس ثط اؾبؼ ايٗ ضٚيٞٝب نٛضت ٌيطز .لبػس ٜذبضري ،ظٔيٝٙاي ٚ
ارتٕبػي اؾت؛ يؼٙي ثبيس ٔٛايؼي اتربش وطز و ٝثتٛاٖ الساْ ضا ثط اؾبؼ آٟ٘ب ا٘زبْ زاز .زض ايٗ
چبضچٛة افطاز  ٚقطايٍ ٔٛضز ٘ظط زض ذهٛل يه ٔٛضز ذبل ثبيس ثطاي وبضثطز ضٚيٝاي
ذبل ٔٙبؾت ثبقٙس)5(.
اظ ٘ظط ٔىتت وپٟٙبيٛٔ ،فميت زض أٙيتيؾبذتٗ ٞط پسيس ٜث ٝوبض ثطز ٔٛفميتآٔيع لٛاػس
ؾبظ٘س ٜالساْ ٌفتبضي ثؿتٍي زاضز .ايٗ ٔؿأِ ٝزض زضر ٝا ٌٛٙٔ َٚثٚ ٝيؼيت ثبظيٍط أٙيتيؾبظ
اؾت .اٌطچُٔ ٝبثك ثب آٔٛظٜٞبي ٘ظطي ٝأٙيتيؾبذتٗ ،فطايٙس أٙيتيقسٖ زض انُ وبٔالً آقىبض ٚ
ثبظ ا٘زبْ ٔيپصيطز ٞ ٚط ثبظيٍط أٙيتيؾبظ ٔيتٛا٘س ثطاي أٙيتيوطزٖ ٞط ٔؿأِٞ ٚ ٝط ٔٛيٛع
تالـ وٙس ،أب زض ػُٕ ايٗ فطايٙس ٔ ٌٛٙث ٝتٛاٖ ٔتفبٚت ثبظيٍطاٖ ثطاي ثيبٖ ازػبي ٔؤحط اؾت؛
ثٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝايٗ ازػبٞب ثطاي پصيطفت ٝقسٖ اظ ؾٛي ٔربَت ث ٝػٛأُ يب ٚيؼيتٞبي تزطثي
ثؿتٍي زاضز .زض ايٗ چبضچٛة ٔيتٛاٖ پصيطفت و ٝتٕبْ ازػبٞب ٕ٘يتٛا٘ٙس ٔؤحط ثبقٙس  ٚتٕبْ
ثبظيٍطاٖ ٘يع اظ ربيٍب ٜلسضتٕٙسي ثطاي أٙيتيؾبذتٗ پسيسٜٞب ثطذٛضزاض ٘يؿتٙس .ثٙبثطايٗ
ٔٛلؼيت ،ربيٍب ،ٜتٛاٖ  ٚلبػس ٜزاذّي يؼٙي ٘فٛش والْ ٛ٘ ٚع لٛاػس ٌفتبضي ث ٝوبض ٌطفت ٝقسٜ
اظ ؾٛي ثبظيٍط زض ٔٛفميتآٔيعثٛزٖ أٙيتيؾبذتٗ حبئع إٞيت ثؿيبضي اؾت.
ػبُٔ زيٍط زض ٔٛفميت أٙيتيؾبذتٗ ،پطٞيع اظ لطاض زازٖ ٛ٘ ٕٝٞع الساْ ٌفتبضي ث ٝػٛٙاٖ
پسيس ٜأٙيتي اؾت .ثٙبثطايٗ ،ثبيس پسيسٜٞب يب ٔٛيٛػبتي ضا أٙيتي ؾبذت و ٝلطاض زازٖ آٖ زض
چبضچٛة ٔف ْٟٛتٟسيسات ٚرٛزي ،1أىبٖپصيط ثبقس  ٚث ٝثيبٖ زيٍط قبيؿتٍي ا٘تؿبة ثٝ
چٙيٗ ٔفٟٔٛي ضا زاقت ٝثبقس .چٙيٗ ٚيؼيتي اؾت و ٝثبػج ٔيقٛز اتربش السأبت فٛقاِؼبزٜ
فطاتط اظ السأبت ؾيبؾي ضٚظٔط ٜيطٚضي ٌطزز .زض ايٗ چبضچٛة ،ازػبٞب زض ٔٛضز أٙيت ٚ

1 . Existential Threat

 496ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلىامٍ مطالعات راَبردي شمارٌ 33

تٟسيسات اظ َطيك اػالْ تٟسيس ٚرٛزي ٘ ٚيع پصيطـ آٖ ث ٝػٛٙاٖ ٔؿأِٝاي أٙيتي اظ ؾٛي
ٔربَت ،ثبػج ٔٛفميت زض أٙيتيؾبذتٗ پسيسٜٞبؾت.
زض ٔزٕٛعٔ ،ىتت وپٟٙبي أٙيتيقسٖ ٔٛفك ضا زض ؾ ٝػبُٔ ذالنٔ ٝيٕ٘بيس .ا َٚاُ٘جبق
پسيس ٜثب تٟسيس ٚرٛزي ،ز ْٚيطٚضت الساْ ايُطاضي زض ذهٛل ثطذٛضز ثب آٖ پسيس ٚ ٜثٝ
ثيبٖ زيٍط فٛضيت زاقتٗ ٔٛار ٟٝثب آٖ پسيس ٚ ٜزض ٟ٘بيت ،تأحيط ثط ضٚاثٍ ٔيبٖ ٚاحسٞب.
اظ زيس ٔىتت وپٟٙبي ،ايٗ فطايٙس  ٚػسْ لُؼيت اؾت و ٝتؼطيف وٙٙس ٜفطايٙس
أٙيتيؾبذتٗ ٔيثبقس ثط ايٗ اؾبؼٞ ،ط ٔؿأِٝاي لبثّيت أٙيتيقسٖ ضا زاضز ث ٝقطَي و ٝثتٛاٖ
آٖ ضا ث٘ ٝمُٝاي ضؾب٘س و ٝث ٝػٛٙاٖ تٟسيس ٚرٛزي پصيطفتٌ ٝطزز .زض ٕٞيٗ ذهٛل ٚيٛض
ٔؼتمس اؾت و ٝزض ؾٙت والؾيه أٙيت ّٔي ،ثط ثمبي زِٚت تٕطوع ٔيقٛز  ٚزض تئٛضي
أٙيتيقسٖ ٘يع تٕطوع ضٚي ثمبؾت؛ أب ثمب ٔتطازف ثب تٟسيسات ٚرٛزي  ٚث ٝثيبٖ زيٍط
ٚيؼيتٞبي ٔطث ٌٛث ٝحساوخط ذُط زض ٘ظط ٌطفتٔ ٝيقٛز)6(.
اظ ٘ظط ٚيٛضٞ ،ط ثركي (٘ ٝفمٍ ثرف ٘ظبٔي) ٔيتٛا٘س زض ٞط ظٔبٖٕٟٔ ،تطيٗ وبٖ٘ٛ
ٍ٘طا٘يٞب زض ٔٛضز تٟسيسات ،آؾيتپصيطيٞب  ٚزفبع ثبقس .زض چٙيٗ حبِتي ُٔٙك أٙيت ضا
ٔي تٛاٖ ثس ٖٚاظ زؾت زازٖ ذبل ثٛزٖ ٔف ْٟٛآٖ ثؿٍ زازٔ .ىب٘يعٔي و ٝايٗ تٛؾؼ ٝضا
ٔيپصيطز  ٚأىبٖپصيط ٔيؾبظز ،ػجبضت اؾت اظ قٙبذت أٙيت ثب ُٔٙك تٟسيسات ٚرٛزي  ٚزض
ٟ٘بيت ،يطٚضت  ٚايُطاض)7(.
ثطذالف اقٕيت وٛٔ ٝار ٟٝثب ايُطاض ضا ٔجتٙي ثط تهٕيٌٓيطي زِٚتي ٔيزا٘سٔ ،ىتت
وپٟٙبي لبئُ ثٚ ٝرٛز لٛاػس ٔكرهي ثطاي تؼييٗ ٚيؼيت ايُطاضي ٔيثبقس ٔ ٚؼتمس اؾت
و ٝتهٕيٌٓيطي نطفبً ثطاي تؼييٗ آٖ اؾت و ٝآيب قطايٍ فؼّي ثط اؾبؼ لٛاػس اظ پيف تؼييٗ
قس ،ٜايُطاضي ٔيثبقس يب ذيط؟
ثب تٛر ٝث٘ ٝظطي ٝتهٕيٌٓيطئ ،ىتت وپٟٙبي أٙيتيقسٖ ضا ثيبٍ٘ط تهٕيٓ٘ ،مى لٛاػس ٚ
تؼّيك ؾيبؾتٞبي ٔؼِٕٛي ٔيزا٘س .تهٕيٌٓيطي ٚالؼيت اؾبؾي أٙيتيقسٖ ،يؼٙي ثٚ ٝرٛز
آٔسٖ ٚيؼيت أٙيتي زض پي ٔٛفميت زض أٙيتي وطزٖ پسيس٘ ،ٜبوبٔي زض أٙيتيوطزٖ پسيسٜاي وٝ
ايُطاض الظْ ضا ثطاي أٙيتيقسٖ زاقت ٝاؾت  ٚايزبز ثٔ ٝؼٙبي أٙيتيوطزٖ پسيسٜاي و ٝقطايٍ
ايُطاضي ٘ساقت ٝاؾت ضا قبُٔ ٔيقٛز.
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تكطيح رٛا٘ت ٔرتّف ٘ ٚىبت انّي ٘ظطي ٝأٙيتيؾبذتٗ ٔىتت وپٟٙبي ،ظٔيٞٝٙبي اِٚيٝ
ثطاي ٘عزيهقسٖ ث ٝپبؾد ؾؤاَٞبي انّي تحميك ضا فطأ ٓٞيآٚضز .وبضپبي ٝثحج ٘ظطيٝ
أٙيتي ؾبذتٗٔ ،ؿأِ ٝحسٚث أٙيت اؾت .يؼٙي أٙيت ضا ٘ٚ ٝيؼيت ػيٙي؛ ثّى ٝآٖ ضا ػبُٔ
ٌفتبضي  ٚظثب٘ي ٔيزا٘س  ٚثب ٌفتٗ ثبظيٍط أٙيتيؾبظ تبظ ،ٜأٙيت حبزث ٔيقٛز .ثٙبثطايٗ اظ
ٔٙظط ٘ظطي ٝأٙيتيؾبذتٗ ،ثبظيٍط أٙيتيؾبظ ٘مف ثؿيبض وّيسي ،حؿبؼ ٌ ٚؿتطزٜاي ثط ػٟسٜ
زاضز .ظيطا تب لجُ اظ آ٘ى ٝأ ٚف ْٟٛأٙيت ضا زض ذهٛل پسيسٜاي ث ٝوبض ٘جطز ،ٜاؾبؾبً چيعي ثٝ
٘بْ أٙيت ثٚ ٝرٛز ٕ٘يآيس .ثٙبثطايٗ تٟٙب قطٌ حسٚث أٙيت ،ثيبٖ آٖ اظ ؾٛي ثبظيٍط
أٙيتيؾبظ اؾت.
أٙيت زض ٘ظطي ٝأٙيتيؾبذتٗ ث ٝچٔ ٝؼٙبؾت؟ ايٗ ٘ظطي ٝزض ذهٛل ٔف ْٟٛأٙيت تبثغ
ضٚـ تفؿيطي ٔي ثبقس .ثط ايٗ اؾبؼٔ ،فبٞيٓ ػّ ْٛارتٕبػي ثط ذالف ٔفبٞيٓ زض ػَّ ْٛجيؼي،
ذٛز ثركي اظ ٚالؼيبت ٞؿتٙس و ٝنطفبً تٛييحزٙٞس ٜيب تجييٗوٙٙسٚ ٜالؼيبت ٔيثبقٙس .ثط ايٗ
اؾبؼ٘ ،ظطي ٝأٙيتيؾبذتٗٔ ،ؼتمس اؾت ٔؼٙي ٞط ٔف ْٟٛارتٕبػي اظ رّٕٔ ٝف ْٟٛأٙيت ،زض
وبضوطز آٖ ٟ٘فت ٝاؾت  ٚچيعي ٘يؿت و ٝثتٛاٖ آٖ ضا اظ ِحبِ تحّيّي يب فّؿفي ثط اؾبؼ آ٘چٝ
و ٝثبيس ثٟتطيٗ ثبقس ،تؼطيف وطز .ثٙبثطايٗ ٔف ْٟٛأٙيت ضا ثط اؾبؼ ضٚـ ٙٞزبضي ٘يع
ٕ٘يتٛاٖ تٛنيف ٕ٘ٛز.
اظ ٘ظط ٔىتت وپٟٙبئ ،ف ْٟٛأٙيت زض لبِت آ٘چٔ ٝطزْ ثَٛ ٝض آٌبٞب٘ ٝزض ٔٛضز آٖ فىط
ٔيوٙٙس ،لطاض ٕ٘يٌيطز .ثّى ٝثؿتٍي ث ٝايٗ زاضز و ٝآٟ٘ب چٍ ٝ٘ٛآٖ ضا ثَٛ ٝض يٕٙي يب نطيح
زض ثطذي ٔٛاضز اؾتفبز ٜوطز ٚ ٜزض ثطذي ٔٛاضز اؾتفبزٕ٘ ٜيوٙٙس .ثٙبثطايٗ اظ ٘ظط ايٗ ٔىتت،
أٙيت ٔفٟٔٛي وبضوطزي اؾت.
اظ ؾٛي زيٍطٔ ،ىتت وپٟٙبي ايٗ ٌعاض ٜوٞ« ٝطچ ٝأٙيت ثيكتط ثبقس ،ثٟتط اؾت» ضا لجَٛ
٘ساضز ٔ ٚؼتمس اؾت و ٝاؾبؾبً أٙيت ضا ثبيس ث ٝنٛضت ٔٙفي ٍ٘طيؿت  ٚث ٝػٛٙاٖ قىؿتي زض
ثطذٛضز ثب ٔؿبئُ زض حٛظ ٜؾيبؾت ػبزي تّمي وطز .ثٙبثطايٗ زض حبِت ُّٔٛة ،ؾيبؾت ثبيس
ثتٛا٘س َجك ضٚاَ ػبزي  ٚثس ٖٚثبالثطزٖ غيطٔؼٕ َٛتٟسيسات ذبل زض حس  ٚحسٚز
يطٚضتٞب  ٚاؾتخٙبءٞب ثٔ ٝسيطيت  ٚوٙتطَ پسيسٜٞب ٛٔ ٚيٛػبت ثپطزاظز.
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چ ٝوؿي پسيس ٜضا أٙيتي ٔيوٙس؟ اظ ٘ظط ٔىتت وپٟٙبي ٞط وؿي ٔيتٛا٘س ٞط پسيس ٜضا
أٙيتي ٕ٘بيسٔ .خالً ُٔجٛػبت  ٚيب ضٞجطاٖ ٌطٜٞٚبي ؾيبؾي .ايٗ ٔؿأِ٘ ٝىت ٝثؿيبض ٕٟٔي اؾت.
ث٘ ٝظط ٕ٘ي ضؾس ٔىتت وپٟٙبي ثب ايٗ ٔٛيٛع اظ ٔٙظط ٙٞزبضي يب اذاللي ثطذٛضز وطز ٜثبقس؛
ثّى ٝايٗ زيسٌبٛ٘ ٜػي ثطزاقت ضئبِيؿتي اؾت .ايٙىٞ ٝط ثبظيٍطي و ٝحسالُ قطايٍ
أٙيتيؾبذتٗ ضا زاقت ٝثبقسٔ ،يتٛا٘س پسيسٜاي ضا أٙيتي ٕ٘بيسٔ ،يتٛا٘س ٔب ضا ث ٝايٗ ٘تيزٝ
ثطؾب٘س و ٝاحتٕبَ ٘بوبٔي زض أٙيتيؾبذتٗ  ٚأىبٖ أٙيتيقسٖ پسيسٜٞبيي و ٝث ٝقطايٍ ايُطاض
٘طؾيسٕٞ ٚ ٜچٙيٗ أىبٖ پبيبٖ٘يبفتٗ ٚيؼيت أٙيتيقس ٜيه پسيسٕٛٞ ،ٜاضٚ ٜرٛز زاضز .ظيطا
ثبظيٍطاٖ أٙيتيؾبظ ٔتفبٚت ثب ربيٍبٜٞب ٛٔ ٚلؼيتٞبي ٔتفبٚت ،زاضاي ػاليكٙٔ ،بفغ ٚ
اضظـٞبي ٔتفبٚت ثٛز ٚ ٜاظ ايٗض٘ ٚبأٙي ثط احط أٙيتيؾبذتٗٞبي ذٛزذٛاٞبٕ٘ٛٞ ،ٝاضٜ
تٟسيسي رسي ثطاي رٛأغ ٔيثبقس.
چٛٔ ٝلغ ٔٛفميت زض أٙيتيوطزٖ پسيس ٜحبنُ ٔيقٛز؟ اظ ٘ظط ٔىتت وپٟٙبي ،أٙيتي
ؾبذتٗ ٞط پسيس ٜقبُٔ ؾ ٝرعء اؾت :ثبظيٍط أٙيتيؾبظ ،پسيس ٜأٙيتي ٔ ٚربَت .زض ايٗ
چبضچٛةٛٔ ،فميت ث ٝز ٚػبُٔ ظثب٘ي ـ زؾتٛضي (زاذّي) ٚ 1ظٔيٝٙاي ـ ارتٕبػي(ذبضري)،2
ثؿتٍي زاضز .ظثب٘ي ـ زؾتٛضي ٔطث ٌٛث ٝثبظيٍط أٙيتيؾبظ  ٚتٛا٘بيي ٚي زض اؾتفبز ٜاظ وّٕبت
ٔ ٚفبٞيٓ ٔيثبقس .ظٔيٝٙاي ـ ارتٕبػي ث ٝقطايٍ ظٔب٘ي ٔ ٚىب٘ي و ٝپسيس ٜزض آٖ لطاض ٌطفتٚ ٝ
ٔيعاٖ ٍٕ٘ٛٞي زض اضتجبٌ آٖ ثب ظٔي ٚ ٝٙثبفتبضي و ٝزض آٖ پسيس ٜآٔس ٜاؾتٔ ،طتجٍ اؾت.
ثط اؾبؼ ز ٚلبػس ٜپيفٌفت ،ٝالساْ ٌفتبضي ٔٛفك تطويجي اظ ظثبٖ  ٚربٔؼ ٝاؾت وٓٞ ٝ
ٚيػٌيٞبي شاتي  ٚزض٘ٚي ٌفتبض ٌ ٓٞ ٚطٞٚي ضا و ٝث ٝايٗ ٌفتبض اربظُٔ ٜطحقسٖ ٔيزٙٞس ٚ
آٖ ضا ث ٝضؾٕيت ٔيقٙبؾٙس ،زضثطٔيٌيطز .زض ايٗ ٔيبٖ ،قطايٍ زاذّي  )1الساْ ٌفتبضي ٔٛفك
ث ٝقىُ أٙيت 3لٛاػس أٙيت  )2لٛاػس أٙيت 4ؾبذتٗ ٘مك ٝيب َطحي و ٝقبُٔ تٟسيسات
ٚرٛزي٘ ،مُ ٝثس ٖٚثبظٌكت  ٚضاٜٞبي ٕٔىٗ ذطٚد ثبقس ،ثؿتٍي زاضز .ثؼس ذبضري الساْ
ٌفتبضي ٘يع ز ٚرٙج ٝزاضز .يىي ؾطٔبي ٝارتٕبػي ثبظيٍط أٙيتيؾبظ يؼٙي وؿي و ٝثبيس زض
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ٔٛلؼيت التساض لطاض زاقت ٝثبقس  ٚزيٍطي تٟسيسات .زض ايٗ چبضچٛة ،چٙب٘چٛٔ ٝيٛػي ثٝ
نٛضت ػٕٔٛي ث ٝػٛٙاٖ ٔؿأِ ٝتٟسيسوٙٙس ٜزض ٘ظط ٌطفت ٝقٛز ،ث ٝنٛضت ثبِم ٜٛلبثّيت
تجسيُقسٖ ث ٝتٟسيسات ٚرٛزي ضا زاضا ٔيثبقس.
زض ايٗ چبضچٛةٚ ،لتي ثبظيٍط أٙيتيؾبظ اظ ػجبضت تٟسيسات ٚرٛزي اؾتفبزٔ ٜيوٙس ٚ
ٔتؼبلجبً ٔٛيٛػي ضا اظ قطايٍ ؾيبؾت ػبزي ذبضري ٔيؾبظز ،ثب ٚيؼيت أٙيتيقسٛٔ ٜارٝ
ٞؿتيٓ .ثٙبثطايٗ ٘مُ ٝآغبظ فطايٙس أٙيتيؾبذتٗ ٞط پسيس ٜيب ٔٛيٛع ،اظ َطيك قىٌُيطي شٙٞي
تٟسيس ٚرٛزي قىُ ٔيٌيطز .ثب ايٗ ٚرٛز اظ ٘ظط ٔىتت وپٟٙبيٕ٘ ،يتٛاٖ پصيطفت و ٝالساْ
ٌفتبضي أٙيت ثب ثيبٖ وّٕ ٝأٙيت اظ ؾٛي ثبظيٍط تؼطيف ٔيٌطزز؛ ثّىٛٔ ٝيٛع حيبتي ،تؼييٗ
 ٚاػالْ تٟسيسات ٚرٛزي اؾت و٘ ٝيبظٔٙس السأبت يطٚضي  ٚفٛضي ثبقس .ػال ٜٚثط ٔتىي
ثٛزٖ آغبظ فطايٙس أٙيتيؾبذتٗ ث ٝاٞطْ تٟسيس ٚرٛزي ـ ٘ ٝثيبٖ وّٕ ٝأٙيت ـ ٔكرهبت،
لبثّيتٞب  ٚتٛإ٘ٙسيٞبي ثبظيٍط أٙيتيؾبظ ٘يع زض تؼييٗ  ٚاػالْ تٟسيس ٚرٛزي اظ إٞيت
ثباليي ثطذٛضزاض اؾت .زض ايٙزب ػبُٔ زؾتٛضي ـ ظثب٘ي لسضت  ٚلبثّيت ثبظيٍط أٙيتيؾبظ زض ثٝ
وبضٌيطي نحيح ،زليك  ٚثزبي آٖ حبئع إٞيت ثؿيبض اؾت.
زٔٚيٗ ٔطحّ ٝث ٝانُ پسيس ٜث ٝػٛٙاٖ تٟسيس ٚرٛزي ثبظ ٔيٌطزز .زض ايٗ چبضچٛة ،أٙيتي
ؾبذتٗ نطفبً ثط اؾبؼ آٖ زؾت ٝاظ تٟسيسات ٚرٛزي قىُ ٔيٌيطز و ٝقىؿتٗ لٛا٘يٗ ضا
ٔكطٚع ٔيؾبظز .ثٙبثطايٗ پسيسٜٞبيي و ٝاظ لبثّيت ٔكطٚعؾبظي ٙٞزبضٞبي لب٘٘ٛي ضٚظٔطٜ
ثطذٛضزاض ٘جبقٙسٕ٘ ،يتٛا٘ٙس ٔب ضا اظ فطايٙس أٙيتيؾبذتٗ ػجٛض زٙٞس.
 ٚزض ٟ٘بيت ،زض فطايٙس أٙيتيؾبذتٗٔ ،ىتت وپٟٙبئ ،ربَت ضا ٔطحّٟ٘ ٝبيي تىٕيُ أٙيتي
ؾبذتٗ ٔيزا٘س ٔ ٚؼتمس اؾت ٔربَت قطٌ وبفي ايٗ فطايٙس ٔيثبقس .ثٙبثطايٗ أٙيتيؾبذتٗ
ٚلتي وبٔي ٔيقٛز و ٝاظ ؾٛي ٔربَت ٔٛضز پصيطـ لطاض ٌيطزٛٔ .ضز پصيطـ لطاض ٌطفتٗ اظ
٘ظط ٔىتت وپٟٙبئ ٝ٘ ،حه َٛثحج زٔٛوطاتيه؛ ثّى ٝتطويجي اظ ضيبيت ـ ارجبض ٔيثبقس.
أٙيتيوطزٖ ث ٝچٔ ٝؼٙبؾت؟ أٙيتيؾبذتٗ ثٔ ٝؼٙبي ذبضد وطزٖ پسيس ٜاظ حٛظ ٜػٕٔٛي ٚ
ٚاضز وطزٖ آٖ ث ٝحٛظٚ ٜيػ ٜاؾت .حٛظ ٜػٕٔٛي ربيي اؾت و ٝلٛاػس  ٚضٚيٞٝبي ػبزي ثط
پسيس ٜحبوٓ ثٛز ٜاؾت؛ أب زض حٛظٚ ٜيػ ،ٜلٛاػس  ٚضٚيٞٝبي ػبزي ث ٝوٙبض ٌصاقتٔ ٝيقٛز ٚ
لٛاػس  ٚضٚيٞٝبي ٚيػٜاي ثطاي ٔٛار ٝثب پسيسٛٔ ٜضز اؾتفبز ٜلطاض ٔيٌيطز .ثٙبثطايٗ اظ ٘ظط
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ٔىتت وپٟٙبي ،حٛظٜٞبي ٔرتّفي ٚرٛز زاضز و ٝأٙيتيقسٖ پسيس ٜضا ٚاضز حٛظٔ ٜرهٛل ثٝ
ذٛز ٔيوٙس  ٚثط ٕٞيٗ اؾبؼ ،أىبٖ ثبظٌكت پسيس ٜثٕٞ ٝبٖ حٛظ ٜيب حٛظٜٞبي زيٍط ٚرٛز
زاضز .زض ايٗ ذهٛل ٔفبٞيٓ ٔرتّفي ٔب٘ٙس ؾيبؾت ػٕٔٛي ٚ 1ؾيبؾت ػبزي 2ث ٝػٛٙاٖ
حٛظٜٞبي غيطأٙيتي ٚرٛز زاضز .اظ ؾٛي زيٍطٔ ،ف ْٟٛحٛظ ٜؾيبؾت وٓقست 3وٚ ٝاثؿت ٝثٝ
لٛا٘يٗ زٔٛوطاتيه  ٚفطايٙسٞبي تهٕيٌٓيطي اؾت  ٚحٛظ ٜؾيبؾت پطقست 4و ٝثب ٚيػٌيٞبي
اِٛٚيت ،ايُطاض ٔ ٚؿأِٔ ٝطي  ٚظ٘سٌي ٔطتجٍ اؾت ،اظ ؾٛي ثٛظاٖ ُٔطح قس ٜو ٝاِٚي
ٔطث ٌٛث ٝپسيسٜٞبي غيطأٙيتي  ٚزٔٚي ٔطث ٌٛث ٝپسيسٜٞبي أٙيتي ٔيثبقس)8(.
ثٛظاٖ زض ربيي زيٍط زض ٔمبْ اضائ ٝتمؿيٓثٙسي اظ فطايٙس أٙيتيؾبذتٗ ٔؼتمس اؾت وٝ
أٙيتيؾبذتٗ٘ ،ؿرٟ٘ ٝبيي ؾيبؾيؾبذتٗ اؾت .ثط ايٗ اؾبؼٞ ،ط ٔٛيٛع ٔيتٛا٘س ثط ضٚي
يه َيف ؾ ٝزضرٝاي تؼطيف قٛز .زضر ٝاٛٔ َٚيٛػبت غيطؾيبؾي يؼٙي ٔٛيٛػبتي اؾت
و ٝزِٚت ثب آٖ ؾط  ٚوبض ٘ساضز  ٚاظ ٞيچ َطيمي يطٚضت ثحج  ٚتهٕيٓ ػٕٔٛي ضا ثٚ ٝرٛز
ٕ٘يآٚضز .زضر ٝزٛٔ ،ْٚيٛػبت ؾيبؾيقسٜ؛ يؼٙي ٔٛيٛػبتي اؾت و ٝثركي اظ ؾيبؾت
ػٕٔٛي اؾت  ٚث ٝتهٕيٓ زِٚت  ٚاذتهبل ٔٙبثغ  ٚيب ث ٝازاضٜوطزٖ رٕؼي٘ 5يبظٔٙس اؾت ٚ
زض ٟ٘بيت ،زضر ٝؾٛٔ ،ْٛيٛػبت أٙيتيقس ٜيؼٙي ٔٛيٛػبتي اؾت و ٝث ٝػٛٙاٖ تٟسيسات
ٚرٛزي ٔؼطفي قس٘ ٚ ٜيبظٔٙس السأبت يطٚضي  ٚاػٕبِي تٛريٝوٙٙس ٜذبضد اظ فطايٙس ؾيبؾي
ٔيثبقس)9(.
چٛٔ ٝلغ ثبيس يه پسيس ٜأٙيتي ٌطزز؟ ٔىتت وپٟٙبي أٙيتيؾبذتٗ ضا ٘ٛػي فطايٙس  ٚآٖ ضا
تبثغ لٛاػس اظ پيف تؼييٗقسٔ ٜيزا٘س .ثط ايٗ اؾبؼٔ ،الن قبيؿتٍي ٞط پسيس ٜثطاي أٙيتي
قسٖٕٞ ،ؿبٖثٛزٖ پسيس ٜثب تٟسيس ٚرٛزي  ٚايُطاض يؼٙي فٛضيت ؾُح ثبال ٔيثبقس .زض ٚالغ
ايٟٙب لٛاػس  ٚقبذمٞبي يطٚضي ثطاي أٙيتيؾبذتٗ ٞط پسيس ٜاؾت.
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ُٔٙك أٙيتي زض ٘ظطي ٝأٙيتيؾبذتٗ ،ثط چ ٝپبيٝاي اؾتٛاض اؾت؟ زض ٔىتت وپٟٙبيُٙٔ ،ك
أٙيتي ٔجتٙي ثط تهٕيٓؾبظي اؾتخٙبيي 1اؾت و ٝاظ آضاي اقٕيت ث ٝػبضيٌ ٝطفت ٝقس ٜاؾت.
پسيس ٜأٙيتي زض وزب قىُ ٔيٌيطز؟ اظ زيس ٔىتت وپٟٙبي ،رٛاة ايٗ ؾؤاَ ؾبز ٜاؾت.
پسيس ٜأٙيتي ذٛز ضا اظ َطيك ؾيبؾت ٌفتبضي اظ أٙيت ٘كبٖ ٔيزٞس .ثٙبثطايٗٞ ،يچ ٔؿأِٝاي اظ
اؾبؼ ٔؼًُ أٙيتي ٘يؿت؛ ظيطا أٙيت ػبّٔي ظثب٘ي ث ٝقٕبض ٔيضٚز .أٙيت يب ٘بأٙي ٞط
ٚيؼيت ػيٙي ،يؼٙي ٚيؼيتي و ٝلجُ اظ ٌفتبض ٚرٛز زاقت ٝثبقس٘ ،يؿت .أٙيت ٘كب٘ٝاي ٘يؿت
و ٝث ٝچيعي ٚالؼيتط اقبض ٜزاقت ٝثبقس؛ ثّى ٝثيبٖ أٙيت ذٛز الساْ  ٚػُٕ اؾت .زض ايٗ
چبضچٛةٔ ،يتٛاٖ تأويس وطز و ٝاظ زيس ٔىتت وپٟٙبي ،يطٚضت ظثب٘ي ٚالؼيٕٞ ،يك ٝثطاثط ثب
ٚرٛز تٟسيس ٚالؼي ٘يؿت .ثٙبثطايٗ آ٘چ ٝثطاي أٙيت ٔ ٚ ٟٓؾط٘ٛقتؾبظ اؾتٕٞ ،بٖ چيعي
اؾت و ٝظثبٖ ٔيؾبظز .أٙيتيؾبذتٗ فطايٙس ثيٗ شٙٞي اؾت  ٚأىبٖ لطاضزازٖ أٙيت زض
چبضچٛةٞبي ػيٙي ٚرٛز ٘ساضز .زِٚتٞب ّٔ ٚتٞبي ٔرتّف زاضاي آؾتب٘ٞٝبي أٙيتي ٔرتّفي
ٞؿتٙس .ايٗ ٚالؼيتي ؾيبؾي اؾت و٘ ٝتبيزي ضا  ٓٞزض پي ذٛاٞس زاقت؛ ظيطا ثبظيٍط أٙيتيؾبظ
ضا ٚازاض ٔيوٙس تب زض قطايُي ٔتفبٚت اظ آ٘چ ٝزاقت ٝػُٕ وٙس .زض ايٗ چبضچٛة  ٚثط اؾبؼ
لبػس ٜثيٗ شٙٞي ثٛز ٜأٙيت ،ثبضٞب ٔكبٞس ٜقس ٜو ٝزض ربٔؼ ٝؾيبؾي ٔكرمٕٔ ،ىٗ اؾت
أٙيتي ؾبذتٗ يه پسيسٔ ٜكطٚع ث٘ ٝظط آيس؛ زض حبِي و ٝثطاي وؿب٘ي و ٝذبضد اظ آٖ ربٔؼٝ
ؾيبؾي لطاض زاض٘س ،أٙيتيوطزٖ آٖ پسيس ،ٜغيطػمال٘ي  ٚيب حتي زيٛاٍ٘ي اؾت .ثٙبثطايٗ ٔيتٛاٖ
٘تيزٌ ٝطفت و ٝپسيس ٜأٙيتي ث ٝنٛضت ثيٗشٙٞي قىُ ٔيٌيطز؛ يؼٙي ٔحه َٛضاثُ ٝثبظيٍط ٚ
ٔربَت اؾت.
ا٘ٛاع أٙيتيؾبذتٗ وساْ اؾت؟ أٙيتيؾبذتٗ ٔيتٛا٘س ٛٔ ٓٞلؼيتي ٟ٘ ٓٞ ٚبزيٝٙقس ٜثبقس.
ثط ايٗ اؾبؼ ،اٌط يه ٘ٛع تٟسيس ٚرٛزيٕٛٞ ،اض ٚ ٜث ٝنٛضت ٔؿتٕط ٚرٛز زاقت ٝثبقس  ٚثٝ
ز٘جبَ آٖ ٘ٛػي حؽ يطٚضت زض ذهٛل آٖ ٟ٘بزي ٝٙقٛزٔ ،ب ثب أٙيتيؾبذتٗ ٟ٘بزي ٝٙقسٜ
ضٚثطٞ ٚؿتيٓ .ايٗ ٚيؼيت اِجت ٝثيكتط زض ثرف ٘ظبٔي ٔٛرٛز اؾت و ٝزِٚتٞب ٕٛٞاض ٜثب
تٟسيسات َٛال٘ي ضٚثطٞ ٚؿتٙس  ٚزض پبؾد ث ٝآٖ زؾتٍبٜٞبي ازاضي ،ض٘ٚسٞب  ٚتكىيالت ٘ظبٔي
ٔٙظٕي ضا ثطاي ٔمبثّ ٝثب چٙيٗ تٟسيساتي ثٚ ٝرٛز آٚضزٜا٘س.
1 . Exceptional Decisionsm
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اظ ؾٛي زيٍط ،چٙب٘چ ٝپسيسٜاي تجسيُ ث ٝتٟسيس ٚرٛزي قٛز؛ أب زض ٌصقت ٝضيك٘ ٝساقتٝ
ثبقس  ٚيب زض يه پطٚؾ ٝظٔب٘ي ٘ؿجتبً َٛال٘ي ثَٛ ٝض ٔتٛاِي تىطاض ٘كٛز ،چٙيٗ تٟسيسات
ٚرٛزياي ثيكتط ٔٛلتي اؾت .ثٙبثطايٗ ٔب ثب أٙيتيؾبذتٗ ٔٛلتي ضٚثطٞ ٚؿتيٓ.

ب .وقد وظريٍ امىيتيساخته
پؽ اظ ثطضؾي ٘ظطي ٝأٙيتيؾبذتٗ اظ ذالَ پبؾد ث ٝثطذي پطؾفٞبي ُٔطح زض ايٗ
ذهٛل ،اوٍٙٞ ٖٛٙبْ ٘مس ايٗ ٘ظطي ٝاؾت .ثطاي ايٗ ٔٙظٛض٘ ،مس ذٛز ضا زض شيُ قف ػٛٙاٖ
«ايُطاض  ٚاؾتخٙبئبت»« ،الساْ ٌفتبضي اؾتطاتػيه»ٛ٘« ،ع الساْ»ٛ٘« ،ع تٟسيس»ٛٔ« ،فميت» ٚ
«أٙيت؛ ٔف ْٟٛذٛزٔهسالي يب ٕ٘بز»َ ،طح ٔيوٙيٓ.

 .1اضطرار ي استثىائات
ث٘ ٝظط ٔيضؾس ٘ظطي ٝأٙيتيؾبذتٗ تب حسٚز ظيبزي ٔتأحط اظ آضاي وبضَ اقٕيت اؾت)11(.
ثب ايٗ ٚرٛز ،ثطذي اظ رٙجٞٝبي ٘ظطي ٝأٙيتيؾبذتٗ ثب آضاي ٚي ٔتًبز اؾتٕٟٔ .تطيٗ
ٔٛيٛع ثحج« ،ايُطاض  ٚاؾتخٙبئبت» ٔيثبقس .زض ايٗ ذهٛل ثب ٚرٛز آ٘ى٘ ٝظطي ٝأٙيتي
ؾبذتٗ اظ ايٗ ٔفبٞيٓ ثطاي تىٕيُ ٘ظطي ٝذٛز اؾتفبز ٜوطز ٜاؾت؛ أب زض ذهٛل ٘ٛع ٍ٘ب ٜثٝ
ايٗ پسيسٜٞبٔ ،يبٖ آٖ ز ٚاذتالف ٚرٛز زاضز.
اقٕيت ٔيبٖ اؾتخٙبئبت  ٚحبوٕيت پي٘ٛس ثطلطاض ٔيوٙس ٔ ٚؼتمس اؾت و ٝانٛالً حبوٕيت ثب
تٛاٖ  ٚػُٕ تهٕيٌٓيطي زض ذهٛل اؾتخٙبءٞب قٙبذتٔ ٝيقٛز .ايٗ حبوٕيت اؾت وٝ
ٚيؼيت ايُطاض ضا ٔكرم ٔيوٙس  ٚتهٕيٓ ٔيٌيطز و ٝثطاي حصف پسيس ٜايُطاضي چ ٝثبيس
وطز .ايٗ زض حبِي اؾت ٔىتت وپٟٙبي أٙيتيؾبذتٗ ضا ٚيؼيت آقىبض ٔيزا٘س ٔ ٚؼتمس اؾت
وٞ ٝط ثبظيٍطي ٔيتٛا٘س ث ٝثبظيٍط أٙيتيؾبظ تجسيُ قٛز .ثٙبثطايٗ ثبظيٍط أٙيتيؾبظ ضا فمٍ
ٔحسٚز ث ٝزِٚت ٕ٘يٕ٘بيس .زض ٔمبثُ ،اقٕيت ٔؼتمس اؾت و ٝتهٕيٌٓيطي زض ذهٛل
اؾتخٙبئبت فمٍ قبيؿت ٝزِٚت اؾت  ٚزِٚتٞبي حبوٓ وؿب٘ي ٞؿتٙس و ٝلسضت تهٕيٌٓيطي
ضارغ ث ٝاؾتخٙبئبت ضا زاقت ٝثبقٙس.
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لبػسٜٔحٛض ثٛزٖ  ٚفطايٙسٔحٛض ثٛزٖ أٙيتيؾبذتٗ اظ ؾٛي ٔىتت وپٟٙبيٛٔ ،ضز تأويس
لطاض ٌطفت ٚ ٝثط ٕٞيٗ اؾبؼ أىبٖ پيفثيٙي ٚلبيغ  ٚپسيسٜٞبي أٙيتي فطاٌ ٓٞطزيس ٜاؾت.
ايٗ زض حبِي اؾت و ٝث٘ ٝظط اقٕيت ،أٙيتيؾبذتٗ أىبٖ لبػسٜٙٔس قسٖ  ٚفطايٙسٔحٛض قسٖ
ضا ٘ساضزٚ .ي ٔؼتمس اؾت و ٝتٕبْ ٘ظٓٞبي لبػسٜٔحٛض ث ٝتٛاٖ تهٕيٌٓيطي ثؿتٍي زاضز ٞ ٚط
٘ٛع لبػسٜاي ٘يبظٔٙس يه لبػس ٜپيكيٗ اؾت .ثٙبثطايٗٞ ،يچ لبػسٜاي ٕ٘يتٛا٘س ثَٛ ٝض وبُٔ
تٕبْ ٔٛاضز ٔتفبٚت ضا و ٝثطاي آٟ٘ب لٛاػس ٔتفبٚت وبضثطز پيسا ٔيوٙس ،پٛقف زٞس .زض ٘تيز،ٝ
زض چٙيٗ ٚيؼيتٞبيي تهٕيٌٓيطي يطٚضي ٔيقٛز ٌ ٚفتٗ ايٙى ٝتهٕيٓ ثبيس ثط ٔجٙبي لٛاػس
ثبقس ،نطفبً ثٙٔ ٝعِ ٝتؿّيٓقسٖ زض ثطاثط ٔكىُ اؾت؛ چطا و ٝحتي اٌط ايٗ تهٕيٓ ذٛز تٛؾٍ
ٔزٕٛػ ٝلٛاػس پيكيٗ تؼييٗ قس ٜثبقس ،ايٗ لٛاػس ٘يع ذٛز ٘يبظٔٙس لًبٚت  ٚتهٕيٓ ذٛاٙٞس
ثٛز .اٌط لطاض اؾت ايٗ فطايٙس تب ثيٟ٘بيت ٚرٛز ٘ساقت ٝثبقس ،آٍ٘ب ٜثبيس يه تهٕيٓ ٟ٘بيي وٝ
اظ ؾٛي لٛاػس تؼييٗ ٘كس ٜاؾتٚ ،رٛز زاقت ٝثبقس)11(.
ػال ٜٚثط ايٗ ،ثط اؾبؼ لبػسٜپصيطي أٙيتيؾبذتٗ  ٚيطٚضت اتىب ث ٝتهٕيٓٞبي ٘ٛظٟٛض ٚ
اتىب ث ٝظٔبٖ زض تهٕيٌٓيطي ،اقٕيت ٔؼتمس اؾت و ٝرعئيبت زليك ٚيؼيت ايُطاض ضا
ٕ٘يتٛاٖ پيفثيٙي وطز ٕ٘ ٚيتٛاٖ ٌفت زض چٙيٗ ٔٛاضزي چ ٝتحِٛي ضخ ٔيزٞس؛ ثرهٛل
زض ظٔبٖ ٚلٛع  ٚچٍٍ٘ٛي حصف پسيس ٜأٙيتي)12(.
ثط اؾبؼ ايٗ ٔٛاضز ،اظ ٘ظط اقٕيت أٙيتيؾبذتٗ ثب ٚرٛز آ٘ى ٝيطٚضت اؾت؛ أب ٕ٘يتٛاٖ
آٖ ضا لبػسٜٙٔس ؾبذت .زض ٘تيز ،ٝلبثُ پيفثيٙي ٕ٘يثبقس .اقٕيت ثب ايٗ ٘تيزٌٝيطي،
أٙيتيؾبذتٗ ضا ٔتىي ث ٝتهٕيٕبت زض ظٔبٖ ٔٛضز ٘ظط ٔيزا٘س و ٝآٖ  ٓٞتٛؾٍ حبوٕيت اتربش
ٔيقٛز .ثٙبثطايٗ اظ ايٗ ٘ظط ،لبػسٜٔحٛض ثٛزٖ  ٚلبثُ پيفثيٙي ثٛزٖ ضا و ٝاظ ؾٛي ٔىتت
وپٟٙبي ثطاي أٙيتيقسٖ پصيطفت ٝقس٘ ،ٜمس ٕ٘ٛز ٚ ٜأىبٖپصيط ثٛزٖ آٖ ضا ضز ٔيٕ٘بيس.

 .2اقدام گفتاري استراتژيك
أٙيتيؾبذتٗ ث ٝػٛٙاٖ الساْ ٌفتبضي اؾتطاتػيه ،زض ٘مس لبػسٜٙٔسي تٕبْػيبض ٘ظطي ٝأٙيتي
ؾبذتٗ پسيس آٔس ٜاؾت .زض ايٗ چبضچٛة ،لبػسٜٔحٛض ثٛزٖ ٘ظطي ٝأٙيتيؾبذتٗ ثبػج ٔيقٛز
و ٝأٙيت ث ٝؾُح ضٚيٝاي ػطفي ٔ ٚتسأ َٚب٘ٙس اظزٚاد يب قطٌثٙسي تٙعَ ٕ٘بيس و ٝزض آٖ،
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قطايٍ ٔؿبػس ثطاي ٔٛفميت ثبيس ثَٛ ٝض وبُٔ ٚرٛز زاقت ٝثبقس تب آٖ الساْ  ٚػُٕ ٘يع ثٝ
ذٛثي ا٘زبْ قٛز.
تيطي ثبِعان ثب َطح ٔكىُ فٛق  ٚثطاي حُ ٔؿأِ ٚ ٝوبضثطزيوطزٖ ٘ظطي ٝأٙيتيؾبذتٗ،
ٔف ْٟٛأٙيتيؾبذتٗ اؾتطاتػيه ضا ُٔطح ٔيوٙس .ايٗ ٔف ْٟٛزاضاي يه تفبٚت اؾبؾي ثب ٘ظطيٝ
أٙيتيؾبذتٗ ٔىتت وپٟٙبي اؾت .الساْ ٌفتبضي اؾتطاتػيه زض ؾُح تطغيت ػُٕ ٔيوٙس ٚ
ثطاي ضؾيسٖ ثٞ ٝسف ذٛز اظ قيٜٞٛبي ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛب٘ٙس اؾتؼبضٜٞب ،احؿبؾبت ،وّيكٞٝب،
غؾتٞب ،ؾىٛت  ٚحتي زضٚؽپطزاظي اؾتفبزٔ ٜيوٙس .ايٗ زض حبِي اؾت و ٝالساْ ٌفتبضي زض
پي ايزبز ان َٛاضتجبَي ػبْ  ٚفطاٌيط ٔيثبقس و ٝاضظـ آٖ ثس ٖٚتٛر ٝث ٝظٔي ،ٝٙفطٚ ًٙٞ
لسضت ٘ؿجي ثبظيٍطاٖ وبضوطزي اؾت .زض حميمت ،ايٗ تفبٚت ٔيبٖ ز ٚزيسٌبٔ ٜصوٛض اظ أٙيت
ٕٞبٖ تفبٚت ٔيبٖ وبضثطزقٙبؾي 1زض ظثبٖقٙبؾي  ٚوبضثطزقٙبؾي ػبْٔ 2يثبقسٛٔ .ضز ا َٚثٝ
اؾتفبز ٜاظ ظثبٖ اظ رّٕ ٝاؾتفبز ٜذٛـ آة  ٚضً٘ اظ ظثبٖ ثطاي ضؾيسٖ ثٞ ٝسفٔ ،طث ٌٛاؾت
ٛٔ ٚضز ز ْٚػٕستبً ث ٝان َٛيب لٛاػس اؾبؾي الساْ اضتجبَي تٛر ٝزاضز .ايٗ زض حبِي اؾت وٝ
ٔف ْٟٛالساْ ٌفتبضي اظ أٙيت ثط اؾبؼ وبضثطزقٙبؾي ػبْ ،ثطاي اؾتفبز ٜزض ؾُح ٔؿبئُ أٙيت
ثيٗ إُِّ ٘بوبفي ٘ ٚبٔٙبؾت اؾت؛ ظيطا ٞسف اظ ؾيبؾت ٌفتبضي أٙيت زض ؾُح ثيٗإِّّي،
تطغيت ٔربَت  ٚقٙبذت ظٔي ٚ ٝٙالساْ ثطاي اظ ثيٗ ثطزٖ يب وبٞف تٟسيس ٔيثبقس)13(.
اظ ٘ظط الساْ ٌفتبضي اؾتطاتػيه ،ثيب٘بت  ٚؾرٙبٖ أٙيتي ،تىٙيهٞبي ٌفتبضي ٞؿتٙس و ٝثٝ
ثبظيٍطاٖ اربظٔ ٜيزٞس تب ٔٛافمت  ٚضيبيت ٔربَت ضا ثب ٘ظط ذٛز ث ٝزؾت آٚضز ٜيب افعايف
زٙٞس .زض ٕٞيٗ چبضچٛة الساْ ٌفتبضي اؾتطاتػيه زض پي ُٔطح وطزٖ ايٗ ايس ٜاؾت و ٝأٙيتي
قسٖ ،يه ػُٕ اؾتطاتػيه ثب ٞسف ٔتمبػسؾبذتٗ ٔربَت ثطاي پصيطـ زيسٌب ٜثبظيٍط
أٙيتيؾبظ اؾت .ازػبيي و ٝػٛٙاٖ ٔيزاضز و ٝتحِٛي ذبل يؼٙي تٟسيس ظثب٘ي ،ث ٝا٘ساظٜاي
تٟسيسوٙٙس ٜاؾت و٘ ٝيبظٔٙس اتربش ؾيبؾتي فٛضي ثطاي وبٞف آٖ ٔيثبقس)14(.
ضٞيبفت اؾتطاتػيه ،أٙيتيؾبذتٗ ضا ضٚيٝاي ٔؼٙبزاض زض حٛظٜاي اظ ٘يطٞٚب ٔيزا٘س و ٝثٝ
ٚاؾُٔ ٝحطن ٞبي ظثب٘ي تالـ زاض٘س ٔؿيطي اظ تحٛالت ضا ثب ٞسف تٛني ٝيه الساْ ؾيبؾي
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فٛضي ث ٝارطا زضآٚض٘س .ثٙبثطايٗ زض ف ٟٓاظ أٙيت ث ٝػٛٙاٖ الساْ اؾتطاتػيه ،أٙيتيؾبذتٗ،
٘ٛػي ٌفتبض ذٛزٔهسالي ٘يؿت .يؼٙي ثب ٌفتٗ أٙيت ،پسيسٜاي أٙيتي ٕ٘يقٛز .ثط ايٗ اؾبؼ،
َطحي و ٝزض پي تطٚيذ زضن ذبني اظ ٌفتبضٞبي أٙيتي ث ٝػٛٙاٖ الساْ ٔيثبقس  ٝ٘ ٚفمٍ ثبيس
ث ٝاحيبي ذٛز ٌفتبض ثپطزاظز .ثّى ٝثبيس زض پي ثبظيبثي ػٛأُ زيٍط ،تٛا٘بييٞبي ػٛأُ،
ٞؿتيقٙبؾي تؼبٔالت آٟ٘ب  ٚظٔي ٝٙارتٕبػياي ٘يع ثبقس و ٝزض آٖ ثبظيٞبي ظثب٘ي نٛضت
ٔيٌيطز)15(.
ٔف ْٟٛأٙيت ث ٝػٛٙاٖ الساْ اؾتطاتػيه ث ٝز ٚؾُح ٕٞپٛـ ٔ ٚتساذُ ػبُٔ  ٚالساْ تمؿيٓ
ٔيٌطزز وٞ ٝط يه ٘يع ثٛ٘ ٝث ٝذٛز زاضاي اثؼبز زض ٓٞتٙيسٜاي ٞؿتٙس )16(.زض ايٗ چبضچٛة
ؾُح ػبُٔ ذٛز قبُٔ ؾ ٝثؼس اؾبؾي اؾت:
يكٚ .يؼيت لسضت ٛٞ ٚيت قرهي و ٝث ٝأٛض أٙيتي ٔيپطزاظز  ٚقبُٔ ذهٛنيبت،
اػتمبزات ،تٕبيالت  ٚان َٛالساْ ٔيقٛز.
ديٛٞ .يت ارتٕبػي و ٝضفتبض ثبظيٍط أٙيتيؾبظ ضا ٔحسٚز  ٚزض ػيٗ حبَ ا ٚضا تٛإ٘ٙس
ٔيؾبظز.
سٍٔ .بٞيت  ٚظطفيت ٔربَت ٔ ٚربِفبٖ انّي يب نساٞبي ثسيُ زض ظٔي ٝٙارتٕبػي.
ؾُح الساْ ٘يع ذٛز زاضاي ز ٚثؼس اؾبؾي اؾت:
يكٛ٘ .ع الساْ و ٝث ٝظثبٖ ٔٙبؾت ثطاي اؾتفبز ٜزض رٟت ا٘زبْ الساْ ذبني اقبض ٜزاضز؛
قبُٔ لٛاػس زؾتٛضي ٘ ٚحٛي ظثبٖ.
دي .ثؼس فحٛايي ،يؼٙي ايٙى ٝثبظيٍط أٙيتيؾبظ ثبيس اظ چ ٝقيٜٞٛبي شٙٞي  ٚوبٚقي ثطاي
ايزبز قطايُي و ٝتزٟيع  ٚثؿيذ ٔربَت ضا تؿٟيُ ذٛاٞس وطز ،اؾتفبز ٜوٙس .زض ايٗ چبضچٛة
ٔربَجيٗٔ ،ربِفبٖ يب نساٞبي ثسيُ زض ظٔي ٝٙارتٕبػي ثبيس قٙبؾبيي ق٘ٛس ٔ ٚؼٌّ ْٛطزز وٝ
وساْ ضؾب٘ٔ ٝيتٛا٘س ثطاي آ٘بٖ احطثرف ثبقس.
ثط اؾبؼ چٙيٗ فطايٙسي اظ أٙيتيقسٖٔ ،يتٛاٖ ٌفت زض زضر ٝا َٚأٙيتيقسٖ ٔؤحط تب حس
ثؿيبضي ث ٝظٔيٚ ٝٙاثؿت ٝاؾت .ز ،ْٚأٙيتيقسٖ وبضأس ٔربَتٔحٛض اؾت  ٚزض ٟ٘بيت
پٛيبييٞبي أٙيتيقسٖ ،لسضتٔحٛض اؾت.
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 .3وًع اقدام در وظريٍ امىيتيساخته
يىي اظ ٕٟٔتطيٗ ايطازات ٘ظطي ٝأٙيتيؾبذتٗ ،تٕطوع ثط ٔطحّ ٝذبني اظ الساْ يؼٙي الساْ
اضتجبَي ٔيثبقس .زض حبِي و ٝالساْ ٌفتبضي ث ٝػٛٙاٖ يه وُ ،ؾٛ٘ ٝع الساْ ضا قبُٔ ٔيقٛز.
ا َٚالساْ ثيب٘ي 1و ٝقبُٔ ٔؼٙب  ٚاقبض ٜذبني اؾت .ؾپؽ الساْ اضتجبَي 2يؼٙي السأي و ٝزض
ثيبٖ يه ػجبضت ث ٝوبض ٔيضٚز  ٚزض آذط ،تأحيط الساْ اضتجبَي 3و ٝتأحيطات ثؼسي يب پبيٞٝبيي
ٞؿتٙس و ٝثب ٞسف تحطيه احؿبؾبت ،اػتمبزات ،تفىطات  ٚيب السأبت ٔربَت نٛضت
ٔيٌيطز ) 17(.ايٗ زض حبِي اؾت و ٝتفؿيط أيٙت ث ٝػٛٙاٖ ٘ٛػي الساْ ٌفتبضي ،نطفبً ث ٝالساْ
اضتجبَي ث ٝػٛٙاٖ يه وُ تٛر ٝزاضز  ٚزٔ ٚطحّ ٝزيٍط يؼٙي الساْ ثيب٘ي  ٚتأحيط الساْ اضتجبَي
ضا ٘بزيسٔ ٜيٌيطز .ث ٝثيبٖ زيٍط ٔىتت وپٟٙبي أٙيت ضا ػّٕىطز ذٛزٔهسالي ٔيزا٘س  ٚثٝ
ٕٞيٗ زِيُ ضٚي ثرف الساْ اضتجبَي تأويس فطاٚا٘ي زاضز  ٚايٗ ذٛز چبِف ثعضٌي ثطاي ٘ظطيٝ
أٙيتيقسٖ ٔيثبقس؛ ظيطا ٔٛفميت أٙيتيؾبذتٗ ٔ ٌٛٙث ٝتٛرٌ ٚ ٝصض اظ ٞط ؾٔ ٝطحّٝ
ذهٛنبً ٔطحّ ٝآذط اؾت و ٝثٔ ٝربَت ٔطثٔ ٌٛيقٛز .اِجت ٝازغبْ ؾٛ٘ ٝع الساْ زض يىسيٍط،
زيٍط زض چبضچٛة أٙيت ثٔ ٝخبث ٝالساْ ٌفتبضي أىبٖپصيط ٘يؿت؛ ثّىٔ ٝيتٛاٖ آٖ ضا زض
چبضچٛة الساْ ٌفتبضي اؾتطاتػيه ؾبظٔب٘سٞي ٕ٘ٛز)18(.

 .4وًع تُديد
اظ ٘ظط ٔىتت وپٟٙبي تٟسيس ثب ظثبٖ آغبظ ٔيقٛز  ٚانٛالً لجُ اظ ظثبٖ ،أٙيت ٔ ٚؿأِٝ
أٙيتي ٚرٛز ٘ساضز .ثٙبثطايٗ اظ ٘ظط ٔىتت وپٟٙبي ،تٟسيسات ٟ٘بزيا٘س؛ يؼٙي ثيكتط ٘تيز ٝضٚاثٍ
اضتجبَي ٔيبٖ ػٛأُ ٔيثبقٙس .ايٗ زض حبِي اؾت و ٝثطذي اظ تٟسيسات ،ذبضري يب اؾبؾي
ٞؿتٙس  ٚث ٝضاثُ ٝظثب٘ي ثؿتٍي ٘ساض٘س؛ ظيطا ظثبٖ زض  ٕٝٞحبَ ٚالؼيت ضا ٕ٘يؾبظز  ٚزض
ثٟتطيٗ حبِت زضن اظ ٚالؼيت ضا قىُ ٔيزٞس .ثٙبثطايٗ ثطذي ٔكىالت  ٚتٟسيسات أٙيتي

1 . Locutionary
2 . Illocutionary
3 . Prelocutionary
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ٚيػٌي ذٛز حبزح ٝيب تحٔ َٛيثبقٙس .اظ ايٗض ٚتٟسيسات نطفبً ٟ٘بزي ٘جٛز ،ٜثّى ٝثطذي اظ آٟ٘ب
ٔيتٛا٘ٙس وُ رٛأغ ؾيبؾي ضا ثس ٖٚتٛر ٝث ٝاؾتفبز ٜاظ ظثبٖ ث٘ ٝبثٛزي ثىكب٘س.

 .5مًفقيت در امىيتيساخته
٘ظطي ٝأٙيتيؾبذتٗ ٔؼتمس اؾت ؤ ٝف ْٟٛأٙيت ثٚ ٝاؾُ ٝوبضثطز ٔٛفميتآٔيع لٛاػس
ؾبظ٘س ٜالساْ ٌفتبضي ،ظٔي ٝٙضا تؼسيُ وطز ٚ ٜتغييط ٔيزٞس .ايٗ زض حبِي اؾت و ٝث٘ ٝظط
ٔيضؾس تغييط  ٚتؼسيُ ظٔي ،ٝٙنطفبً ثط اؾبؼ لٛاػس ٌفتبضي أىبٖپصيط ٘جبقس؛ ظيطا اظٟبضات
أٙيتي ثطاي ٕٞطا ٜؾبذتٗ ٔربَت ثب ذٛز ث ٝػٛٙاٖ قطٌ وبفي ٔٛفميت زض أٙيتيؾبذتٗ،
ٔؼٕٛالً ثبيس ثب يه ٚالؼيت ذبضري ٕٞطا ٜثبقس )19(.ثٙبثطايٗ احتٕبَ ٔٛفميت ث ٝايٗ أط
ثؿتٍي زاضز و ٝآيب ثحطاٖ ايزبزقسٔ ،ٜربَت ضا ٘ؿجت ث ٝآؾيتپصيطياـ ٘ؿجت ث ٝآٖ پسيسٜ
حؿبؼ ٔيوٙس يب ذيط؟ اٌط چٙيٗ ثبقس ،آٍ٘ب ٜؾرٙبٖ ٞكساضزٙٞس٘ ٜرجٍبٖ يب ثبظيٍط
أٙيتي ؾبظ ،پبؾد ٔٙبؾجي ضا اظ ؾٛي ٔربَت ايزبز ذٛاٞس وطز .ايٗ ٔؿأِ ٝث ٝآٖ ٔؼٙبؾت وٝ
ٔٛفميت أٙيتيقسٖ ثٔ ٝحيٍ ازضاوي ٘يع ثؿتٍي زاضز .ثٙبثطايٗ چٙب٘چ ٝثبظيٍط أٙيتيؾبظ
ثرٛاٞس أٙيتيؾبذتٗ ٔٛفك زاقت ٝثبقس ،تؼييٗ  ٚا٘تربة زليك ظٔبٖ أٙيتيؾبذتٗ ثؿيبض ٟٔٓ
اؾت .ايٗ أط ثيبٍ٘ط آٖ اؾت ؤ ٝطزْ زض نٛضتي تٛنيف تٟسيسات اظ ؾٛي ٘رجٍبٖ ضا
ٔيپصيط٘س  ٚأٙيتيقسٖ ثب ٔٛفميت ٕٞطا ٜذٛاٞس ثٛز و ٝظٔبٖٞبي ا٘تربة قس ٜثؿيبض حيبتي ٚ
زليك ثبقٙس.
الساْ ٌفتبضي ث ٝتٟٙبيي ٕ٘يتٛا٘س ظٔي ٝٙضا تغييط زٞس؛ ثّى ٝظٔي ٝٙثط اؾبؼ ٘ٛع الساْ ٌفتبضي
 ٚپسيس ٜزض حبَ أٙيتيقسٖ ،ثطذي ٚيػٌيٞبي ذبل ضا آقىبض  ٚثطذي ضا پٟٙبٖ ٔيؾبظز .زض
ايٗ ٔيبٖٛ٘ ،ع ٍ٘بٔ ٜربَت ث ٝظٔي ٚ ٝٙحؿبؾيتٞبي ا ٚزض ايٗ ذهٛل احطثرف اؾت ٚ
ٔٛفميت زض ٕٞطا ٜؾبذتٗ ٔربَت ثٔ ٝيعاٖ زضن ٚي اظ اظٟبضات أٙيتي ثؿتٍي زاضزٔ .يعاٖ
زضن اظ اظٟبضات أٙيتي ٘يع ثٔ ٝزٕٛػٔ ٝؼٙبيي أٙيت ٔيثبقس و ٝتطويجي اؾت اظ ٔؼٙبي ٔتٙي

1

يؼٙي آٌبٞي حبنُقس ٜاظ َطيك ظثبٖ (ٌفتبضي يب ٘ٛقتبضي) ٔ ٚؼٙبي فطٍٙٞي 2يؼٙي آٌبٞي ثٝ
1 . Textual Meaning
2 . Cultural Meaning
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زؾت آٔس ٜاظ َطيك تؼبٔالت ٚ ٚيؼيتٞبي ؾبثك .زض وُ ،ايٗ زٔ ٚؼٙب يه چبضچٛة ضا قىُ
ٔيزٙٞس  ٚاظ َطيك ايٗ چبضچٛةٔ ،يتٛاٖ اظٟبضات أٙيتي ضا زضن وطز.
ثط ايٗ اؾبؼٔ ،ي تٛاٖ ٘تيزٌ ٝطفت و ٝثؼس وبضوطزي أٙيت نطفبً ثط اؾبؼ قطايٍ ظٔيٝٙاي
ٕ٘يثبقس؛ ثّى ٝث٘ ٝظٓ ٔؼٙبيي ٘يع ثؿتٍي زاضز .زض حميمت ،اظٟبضات أٙيتي ،ضقتٞٝبي
پيچيسٜاي اظ ٔجبحج ذاللب٘ ٚ ٝوبضوطزي ٞؿتٙس و ٝثٛٔ ٝيٛػي تٟسيسوٙٙس ٜاقبض ٜزاض٘س)21(.
اظ ؾٛي زيٍط ظٔب٘ي و ٝثبظيٍط أٙيتيؾبظ ٔ ٚربَت ث ٝزضن  ٚآٌبٞي ٔتمبثُ ثطؾٙس ـ و٘ ٝتيزٝ
آٖ ٘يع تطغيت قسٖ ٔربَت ث ٝا٘زبْ وبض ٔكرهي ثبقس ـ ،أٙيتيؾبذتٗ ٔٛفميتآٔيع ثٛزٜ
اؾتٕٟٔ .تطيٗ پيبٔس ايٗ أط آٖ اؾت و ٝثبظيٍط أٙيتيؾبظ ٔ ٚربَت زض فؼبِيتي ٚاوٙكي  ٚزض
ٚيؼيت پٛيب زضٌيط قسٜا٘س .ثٙبثطايٗ لسضت ٔٛرٛز زض ايٗ اضتجبٌ ،حبِت پي٘ٛسي زاضز ٝ٘ ٚ
ايٙى ٝنطفبً ذٛزالسأي 1ثبقس .اظ ايٗض ٚأٙيتيؾبذتٗ ػجبضت اؾت اظ وكف فطايٙسي و ٝثٝ
ٚاؾُ ٝآٖ ثبظيٍط أٙيتيؾبظ ٔربَت ضا ثٛٔ ٝافمت ثب تفؿيط ذبني اظ يه حبزح ٝيب ٔزٕٛػٝاي
اظ حٛازث تطغيت وٙس .ثٙبثطايٗ أٙيتيؾبذتٗ تطغيت ٟٔ ٚبضتٞبي ظثب٘ي ضا ثطاي لطاض زازٖ
ٔؿأِٛٔ ٝضز ٘ظط ٟ٘بز زض وب٘ ٖٛتحّيُ ٌفتبضي ثب يىسيٍط زضٔيآٔيعز)21(.
زض ٔزٕٛعٛٔ ،فميت أٙيتيقسٖ تب حس ظيبزي ث ٝتٛا٘بيي ثبظيٍط أٙيتيؾبظ زض قٙبذت
احؿبؾبت٘ ،يبظٞب ٙٔ ٚبفغ ٔربَت ثؿتٍي زاضز .ثط ايٗ اؾبؼ ،چبِف انّي ٞط ثبظيٍط
أٙيتيؾبظٔ ،تمبػسؾبذتٗ ٔربَت ـ ٔخالً ّٔت ـ ثطاي قٙبؾبيي ٔبٞيت ٔٛيٛع أٙيتي اؾت .اظ
ايٗض ٚثبيس ٌفت أٙيتيقسٖٔ ،ربَتٔحٛض اؾت؛ يؼٙي انُ ٔربَت اؾت ٘ ٝايٙى ٝثٔ ٝب٘ٙس
ٔىتت وپٟٙبي أٙيتيقسٖ ضا زض زضر ٝأ َٚفٟٔٛي ذٛز ٔهسالي ثسا٘يٓ.

 .6امىيت؛ مفًُم خًدمصداقي يا وماد
٘ظطي ٝأٙيتيؾبذتٗ ٕٞبَٖٛض وٌ ٝفت ٝقس ،أٙيت ضا ٔف ْٟٛذٛز ٔهسالي ٔيزا٘س؛ يؼٙي ثب
ٌفتٗ أٙيت اظ ؾٛي ثبظيٍط أٙيتيؾبظٚ ،يؼيت أٙيتي ايزبز ٔيقٛز  ٚيب ث ٝثيبٖ زيٍط حبزث
ٔيٌطزز  ٚچيعي وٚ ٝرٛز ٘ساقت ،ٝثٚ ٝرٛز ٔيآيس .زض ػيٗ حبَ ٘ظطي ٝزيٍطي ايٗ ٔف ْٟٛاظ
أٙيت ضا ضز ٔيوٙس ٔ ٚؼتمس اؾت و ٝأٙيت زض چبضچٛة ٘ظطي ٝأٙيتيؾبذتٗ ،ثيكتط ٘ٛػي
1 . Self - Actional
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ٕ٘بز يب ؾٕجُ اؾت؛ ظيطا اظٟبضات أٙيتي ضا ٘كب٘ٞٝبي ظثب٘ي ٔيزا٘س وٞ ٝسف آٖ رّت تٛرٝ
ٔربَت ث ٝثطذي اقربل ،زازٜٞب ،حٛازث يب فؼبِيتٞبي ذبل ٔيثبقس)22(.
ثط ايٗ اؾبؼٟ٘ ،بز ٜأٙيت ٓٞضيرت 1لّٕساز ٔيقٛز؛ يؼٙي اٌطچٛ٘ ٝػي چبضچٛة
ثيَطف ث ٝقٕبض ٔيآيس؛ ِٚي ثٚ ٝاؾُ ٝاَالػبت و٘ٛٙي زض ٔٛضز ظٔي ٚ ٝٙتأحيط ٌفتبض ٔربَت
قىُ ٌطفت ٝاؾت .زض حميمت ،ثؿيذ  ٚتزٟيع ٔجحج أٙيتي ٘يبظٔٙس ثٟتطيٗ لًبٚت ٔيبٖ
ٚيؼيت  ٚيه اظٟبض٘ظط يب ؾرٗ ٔيثبقس .اظ ؾٛي زيٍط اظٟبضات أٙيتي ٔيتٛا٘س ثطاي آٟ٘بيي
و ٝاظ چٍٍ٘ٛي تفؿيط آٖ ثط اؾبؼ ٔهساقاـ آٌبٞ ٜؿتٙس ،تٟٙب زاضاي يه ٔؼٙب ثبقس.

وتيجٍگيري
٘ظطي ٝأٙيتيؾبذتٗ يىي اظ ٘ظطيٞٝبي أٙيتي ٔؼبنط اؾت و ٝزض اثؼبز ٌؿتطزٜاي ٔٛضز
تٛر٘ ٚ ٝمس  ٚثطضؾي لطاض ٌطفت ٝاؾت .ايٗ ٘ظطي ٝثب حصف ثؿيبضي اظ ػٛأُ زضزؾطؾبظ ٚ
ٔكىُ زض ؾٙزف ٚيؼيت أٙيتي ٔحيٍٞبي ٔفطٚو ،ذٛز ضا پبيجٙس ث٘ ٝمف ثبظيٍط أٙيتيؾبظ
 ٚظثبٖ ٕ٘ٛز ٜاؾت .ثٙبثطايٗ أٙيت ضا ٕ٘ٞ ٝچٚ ٖٛيؼيت؛ ثّى ٝثٔ ٝخبث ٝحبزحٝاي و ٝنطفبً ثط
اؾبؼ ٘ظط  ٚتٕبيُ ثبظيٍط أٙيتيؾبظ ثٚ ٝرٛز ٔيآيسٛٔ ،ضز تٛر ٝلطاض زاز ٜاؾت.
زض ايٗ ٔمبِ ٝتالـ وطزيٓ تب ٕٟٔتطيٗ ٘مسٞبي نٛضتٌطفت ٝث ٝايٗ ٘ظطي ٝضا ٔٛضز ثطضؾي ٚ
تأُٔ لطاض زٞيٓ .ث٘ ٝظط ٔيضؾس آ٘چ ٝث ٝػٛٙاٖ ٘مس ايٗ ٘ظطي ٝآٔس ،ٜزاضاي ٔجب٘ي ٔؿتحىٕي
اؾت ٘ ٚظطي ٝأٙيتيؾبذتٗ ثٙٔ ٝظٛض تٛإ٘ٙسؾبذتٗ ذٛز ٘يبظٔٙس ثطذي انالحبت ٔيثبقس.
ٕٞچٙيٗ ث٘ ٝظط ٔيضؾس و٘ ٝظطي ٝأٙيتيؾبذتٗ ثيف اظ آ٘ى٘ ٝظطي ٝتحّيٌُط يب اضظيبثي
وٙٙس ٜثبقس؛ ٘ظطئ ٝسيطيتي اؾت .يؼٙي ثط اؾبؼ ايٗ ٘ظطئ ٝيتٛاٖ ٘حٔ ٜٛسيطيتوطزٖ أٙيت
ضا ثيكتط ٔٛضز تٛر ٝلطاض زاز .تٛر ٚ ٝتٕطوع ثط ثبظيٍط أٙيتيؾبظ ٔ ٚربَت٘ ،مف ضاٞجطزي
ثبظيٍط أٙيتيؾبظ ضا افعٔ ٖٚيٕ٘بيس .ثٙبثطايٗ ايٗ ٘ظطي ٝزض حٛظٔ ٜسيطيت أٙيت ّٔي ثيف اظ
حٛظ ٜتحّيُ  ٚيب اضظيبثي أٙيتي ٘مفآفطيٗ اؾت .ث ٝثيبٖ زيٍط٘ ،مف آٖ ثيكتط ضاٞجطزي اؾت
تب تجييٗوٙٙسٔ ٜؿبئُ أٙيتي.

1 .Isomorphic
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