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چكيدُ
٘ئٛايسٜآِيؿٓ اظ ٔىبست ثطخؿش ٚ ٝسأثيطٌصاض زض سحّيُ أٙيز  ٚضٚاثٍ ثيٗإُِّ
اؾز .ايٗ ٔىشت ث ٝذبَط سأويس ثط ايس ٜزِٚز ٔحسٚز ٍ٘ ٚطـ فطازِٚشي ٚ
خبٔؼٔٝحٛض ،اظ ٘ئٛضئبِيؿٓ خسا ٔيقٛز  ٚثِ ٝحبِ درشٍي  ٚخبٔغٍ٘طي ،فبلس يؼف
 ٚذٛـثيٙيٞبي ِيجطاِٟبؾز٘ .ئٛايسٜآِيؿٓ زض خؿشدٛي سٛييح ٔٙبؾجبر لسضر ٚ
نسٚض ايسٜٞبيي ثطاي سغييط آٟ٘بؾز سب  ٕٝٞخٟب٘يبٖ اظ أٙيز ٔٙبؾجي ثطذٛضزاض ق٘ٛس.
حىٕطا٘ي زٔٛوطاسيه ،انبِز زؾشبٚضزٞبي ُّٔك  ٚسجؼيز أٙيز اظ ضفب ٜػٕٔٛي ٚ
دبيساض اظ خّٕ ٝاضوبٖ ايٗ ٔىشجٙس .ا٘سيكٕٙساٖ ٘ئٛايسٜاَ ثب َطح ايٗ ٌعاضٜٞب ،أيسٞبيي
ضا ثطاٍ٘يرشٙس؛ أب ثب ٌصقز ظٔبٖ  ٚآقىبضقسٖ ظطفيزٞبي ٘ئٛايسٜاِيؿٓٔ ،كرم قس
و ٝايٗ ٍ٘طـ ثب ٚخٛز ٘ٛآٚضيٟبي چكٍٕيط ،يؼفٞبيي  ٓٞزاضز٘ .ئٛايسٜاِيؿزٞب ثٝ
ٚاؾُ ٝػمال٘يزٌطايئ ،ه ٖٛاظ ؾٕزٌيطيٟبي شٙٞي  ٚديفزاٚضي ٘يؿشٙسٚ ،الؼيز
زِٚز  ٚلسضر ؾرز ضا زض قىُزٞي ثٛٞ ٝيز ٌطٟٞٚب  ٚحشي سطؾيٓ  ٚسطٔيٓ
ٙٞدبضٞب زؾزوٓ ٔيٌيط٘س  ٚزض سٛييح ػُّ ٚلٛع سح ،َٛث ٝاضائ ٝايسٜٞبيي وّي ٚ
ؾُٟاٍ٘بضا٘ ٝاوشفب ٔيوٙٙس.

كليدٍاژُّبٙٞ :دبضٞب  ٚضغيٓٞب ،زِٚز ،حىٕطا٘ي زٔىطاسيه ،ضٚـقٙبؾي ،ثيٗإٌُِّطايي،
زؾشبٚضزٞبي ُّٔك.
فصلناهه هطالعات راهبردي  سال هشتن  شواره چهارم  زهستاى   8314شواره هسلسل 33

 718ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلٌبهِ هطبلعبت راّجردي شوبرُ 30

هقدهِ
٘ئٛايسٜاِيؿٓ ،ثطذالف ٘ئٛضئبِيؿٓ و ٝزض دي «ٌعاضـ  ٚسٛنيف خٟبٖ» اؾز ،زضنسز
«ؾبذشٗ خٟب٘ي ٔشفبٚر» ٔيثبقس .ايٗ ٔىشت زض ز ٚ 0991 ٝٞثط اؾبؼ ٔىشت ايسٜاِيؿٓ
دبيٌٝصاضي قس  ٚاظ ايٗضٔ ٚفطٚيبر آٖ ٕٞبٖ ٔفطٚيبر ايسٜاِيؿشي اؾز و ٝزض ؾبِٟبي دؽ
اظ خ ًٙا َٚخٟب٘ي ثرف ٕٟٔي اظ ٔش ٖٛضٚاثٍ ثيٗإُِّ ضا ث ٝذٛز اذشهبل زاز ٜثٛز)0(.
ٔطٚض ٔفطٚيبر ايسٜاِيؿشي وٚٚ« ٝزضٚ ٚيّؿ »ٖٛزض ز ٝٞز ْٚلطٖ ثيؿشٓ اضاي ٝوطز٘ ،كبٖ
ٔيزٞس و٘ ٝئٛايسٜاِيؿٓ ضيك ٝزض ايسٜاِيؿٓ زاضز  ٚفمٍ ثطذي زالِزٞب  ٚاِعأبر آٖ ػٛو

قس ٜاؾزٙٞ« .طي ويؿيٙدط» ٔؼشمس اؾز «ايسٜاِيؿٓ ٚيّؿ٘ٛي ؾ ٝفطو اؾبؾي زاقز؛ فطو
ا َٚآٖ ايٗ ثٛز و ٝآٔطيىب ث ٝػٛٙاٖ چطاؽ آظازي ثكطيزٔ ،أٔٛضيشي ٚيػ ٜثطاي سٛؾؼ ٝضفبٚ ٜ
آظازي ٍٕٞب٘ي زاضز .ثطاؾبؼ فطو زٔ ْٚطزٔبٖ خٟبٖ شاسبً زٔىطاؾي ضا زٚؾز زاض٘س ،دؽ
ؾيبؾز ذبضخي زِٚز زٔىطاسيه ،اذاللبً ٔحشطْ اؾزٔ .فطٚو ؾ ْٛايٗ ثٛز و ٝچ ٖٛؾيبؾز
ذبضخي ثبظسبة اؾشب٘ساضزٞبي اذاللي قٟط٘ٚساٖ اؾز ،دؽ زِٚز حك ٘ساضز اذالق ٚيػٜاي
ثطاي ذٛز سؼطيف وٙس .اذالق زِٚز ،ثبظسبة اذالق قٟط٘ٚسا٘ف اؾز)2(».
ثب ٔطٚض ٔفطٚيبر فٛق ايٗ دطؾف َطح ٔيقٛز ؤ ٝفطٚيبر ٔ ٚسػيبر ٘ئٛايسٜاِيؿٓ
وسأٙس  ٚايٗ ٔىشت ،أٙيز ّٔي  ٚثيٗإِّّي ضا چٍ ٝ٘ٛسجييٗ ٔيوٙس؟ ٔمبِ ٝحبيط يٕٗ
سٛييح ٔفطٚيبر ٔ ٚسػيبر ٘ئٛايسٜاِيؿٓ ،ثط ٚخ ٜٛضٚـقٙبذشي آٖ ٔشٕطوع قسٚ ٜ
ضٞبٚضزٞبي آٖ زض ُٔبِؼبر ضاٞجطزي ضا ث ٝثحث ٘ ٚمس ٔيٌصاضز.
ديف اظ قطٚع ثحث ايٗ ٘ىش ٝالظْ ث ٝشوط اؾز ؤ ٝدٕٛػ٘ ٝئٛايسٜاِيؿٓ ٘ ٚئِٛيجطاِيؿٓ
سكىيُزٙٞس ٜدبضازايٕي ٔؿشمُ زض ثطاثط ٘ئٛضئبِيؿٓ ٔيثبقٙسٞ .ط چٙس  ٕٝٞايٗ ٔىبست،
ػمال٘يزٌطا ثٛز ٚ ٜغبِجبً أٙيز ضا ث ٝقىُ دٛظيشٛيؿشي سحّيُ ٔيوٙٙس ،أب ٔفطٚيبر
٘ئٛضئبِيؿٓ ٔشفبٚر اظ ٔفطٚيبر ٘ئٛايسٜاِيؿٓ اؾز٘ .ىش ٝزيٍط ايٙى٘ ٝئٛايسٜاِيؿٓ ،ذبؾشٍبٞي
اضٚدبيي (لبضٜاي) زاقشٔ ٚ ٝحٛض ثحث آٖ الشهبز ؾيبؾي ثيٗإِّّي (ثبظاضٔحٛض) ٔيثبقس ،يؼٙي
ٔ ٓٞجسأ ٔ ٓٞ ٚمهس ٘ئِٛيجطاِيؿٓ ،ثبظاض اؾز )3(.ثٞ ٝط حبَ فؼبِيز الشهبزي  ٚؾيبؾي آظاز،
آٖ  ٓٞزض ؾُح ثيٗإُِّ ،انّيسطيٗ ضوٗ ٘ئٛايسٜاِيؿٓ ٘ ٚئِٛيجطاِيؿٓ اؾز وٓٞ ٝاوٖٛٙ
ٌفشٕبٖ ٔؿٍّ زض ٔٙبؾجبر ثيٗإِّّي ث ٝقٕبض ٔيآيس.
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الف .هفَْم ًئَايدُاليسن
٘ئٛايسٜاِيؿٓ يب ايسٜاِيؿٓ ٘ٛيٗٔ ،دٕٛػ ٝػمبيس  ٚثط٘بٔٞٝبيي اؾز و ٝثطاؾبؼ ا٘سيكٞٝبي
«غاٖ غان ضٚؾ« ٚ »ٛايٕب٘ٛئُ وب٘ز» ديضيعي قسٞ ٚ ٜسف آٖ ضٞبييثركي قٟط٘ٚساٖ اظ
ؾُّ ٝزِٚشٟبيي اؾز و ٝزض لبِجي ّٔي ٔيا٘سيكٙس؛ ٔب٘ٙس ٘بؾي٘ٛبِيؿٓ ،فبقيؿِٓٙ ،يٙيؿٓ ٚ
اؾشبِيٙيؿٓٔ .ف ْٟٛوب٘٘ٛي ايسٜاِيؿٓ ٘ ٚئٛايسٜاِيؿٓ ،ػمال٘يز فطأبزي ا٘ؿبٖ اذاللي اؾز .ايٗ
ػاليك ٔحسٚز ث ٝايٙدب  ٚاو٘ ٖٛٙيؿز؛ ثّى ٝخٟب٘كٕ ٚ َٛفطاظٔب٘ي اؾزٚ .يّؿ ٖٛثطاي
سٛييح ٔف ْٟٛايسٜاِيؿٓ ثط ٚخساٖ اذاللي ا٘ؿبٟ٘ب سأويس ٔيوٙس  ٚثب اؾشٙبز ث ٝآٖ ٕٝٞ ،خٛأغ
ضا لبثُ سطثيز  ٚنّحَّت ٔيزا٘س .ان َٛديكٟٙبزي ٚيّؿ ٖٛزض ٔٛضز سحسيس زِٚز ،سمٛيز
ٟ٘بزٞبي ثيٗإِّّي ،زيذّٕبؾي آقىبض ،انبِز اضازٍٕٞ ٜب٘ي  ٚثَٛ ٝض وّي ٔحٛضقسٖ خٕٟٛض،
سدّي ا٘سيكٞٝبي ضٚؾ ٚ ٛوب٘ز زض لبِت ثيٗإِّّي اؾز .ضٚؾٔ ٛؼشمس ثٛز و ٝثبيس فبنّ ٝثيٗ
حىٔٛز  ٚقٟط٘ٚساٖ اظ ثيٗ ثطٚز  ٚخٕٟٛض ٔطزْ ثطاي زِٚشٟبيكبٖ سؼييٗ سىّيف وٙٙس)4(.
وب٘ز ٔ ٓٞب٘ٙس ضٚؾ٘ ٛظبْ خٕٟٛضي ضا ٔٛظف ٔيوٙس و ٝاضظـ ثطاثط  ٚذٛزٔرشبضي ػمال٘ي
 ٕٝٞقٟط٘ٚساٖ ضا ٔطاػبر وٙس.
ايسٜٞبي فٛق و ٝزض ؾبَ  0902سٛؾٍ ٚيّؿ ٖٛسجسيُ ث ٝان َٛچٟبضزٜٔبزٜاي قس،
ثالفبنّ ٝسحزاِكؼبع آسف خ ًٙخٟب٘ي ا ٚ َٚايسئِٛٛغيٞبي فبقيؿٓ٘ ،بظيؿٓ  ٚوٕ٘ٛيؿٓ
لطاض ٌطفز .دؽ اظ آٖ زض ز ٚز ٝٞآذط لطٖ ثيؿشٓ  ٚزض دي فطٚدبقي قٛضٚي ،ايسٜاِيؿٓ ؾبثك
ثب ا٘سوي سؼسيُ ث ٝػٛٙاٖ ٔىشجي فىطي ،ث ٝسٛييح ٔؼبزالر لسضر  ٚأٙيز ثيٗإِّّي دطزاذز.
٘ئٛايسٜاِيؿٓ ث ٝسؼجيط «فيّيخ ؾط٘ي» 0زض فطزاي خ ًٙؾطز لس ػّٓ وطز سب سحٛالر خٟبٖ
دؿزٔسضٖ ضا سٛييح زٞس )5(.ايطاز ٘ئٛايسٜاِيؿٓ ث٘ ٝئٛضئبِيؿٓ ايٗ ثٛز و ٝايٗ ٔىشت ٔٛفك ثٝ
ديف ثيٙي ٘ ٚيع ديكٍيطي فطٚدبقي قٛضٚي ٘كس ،ٜثٙبثطايٗ اظ ٔٙظط ايٗ ٔىشت ثبيس ث ٝايسٜٞبي
فطاظٔب٘ي  ٚخٟب٘ي ايسٜاِيؿٓ سٛخٟي زٚثبضٕٛ٘ ٜز  ٚايسٜاِيؿٓ ٘ٛيٙي ضا َطح  ٚسٛؾيغ وطز)6(.
ثط ايٗ اؾبؼ ٔيسٛاٖ اشػبٖ زاقز و٘ ٝئٛايسٜاِيؿٓ اٚالً ذٛاٞبٖ ؾبذشٗ ٚالؼيبر ثطاؾبؼ
ٙٞدبضٞبؾز؛ ثب٘يبً ث ٝخبي ضاثُ ٝثيٗ زِٚشٟب ثٙٔ ٝبؾجبر خبٔؼ - ٝخبٔؼ ٚ ٝخبٔؼ - ٝزِٚز

1. Philip Cerney
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سٛخ ٝزاضز؛ ثبِثبً ذٛاؾشٞٝب  ٚسطخيحبر زِٚز ضا ثبظسبة ذٛاؾشٟب  ٚسطخيحبر افطاز ٚ
ٌطٟٞٚبي خبٔؼٔ ٝيقٕبضز؛ ضاثؼبً ٞيچ ٔطظي ثيٗ ؾيبؾز زاذّي  ٚؾيبؾز ذبضخي لبيُ
٘يؿز ٔ ٚؼشمس اؾز و ٝؾيبؾز زاذّي اظ يٕيط ٔؿبِٕزخٛي آزٔي ثطذبؾش ٚ ٝؾيبؾز
ذبضخي ازأ ٝؾيبؾز زاذّي اؾز ٚ ،ثبالذط ٜايٙى ٝزض ٘ئٛايسٜاِيؿٓ ايسئِٛٛغي فطأّي،
ثبظيٍطاٖ فطازِٚشي  ٚضغيٓٞبي ثيٗإِّّي ث ٝسطسيت خبيٍعيٗ ّٔيٌطايي ،زِٚزٔحٛضي ٚ
لٛا٘يٗ ٔحسٚز زاذّي ٔيق٘ٛسٕٞ )7(.بٍ٘ ٝ٘ٛؤ ٝالحظٔ ٝيقٛزٔ ،فطٚيبسي و ٝويؿيٙدط ثطاي
ايسٜاِيؿٓ ثطقٕطز ٜثٛز )8(،زض ذهٛل ٘ئٛايسٜاِيؿٓ ٘يع نسق ٔيوٙس .فطق فبضق ٘ئٛايسٜاِيؿٓ
اظ ايسٜاِيؿٓ ايٗ اؾز و٘ ٝئٛايسٜاِيؿٓ ٚخٛز ٞطج ٔ ٚطج زض أٙيز ثيٗإِّّي ضا دصيطفش ٚ ٝثٝ
ا٘ساظ ٜايسٜاِيؿزٞب ٘ؿجز ث ٝؾالٔز شار ثكط  ٚوبضوطز وبٔالً ٔثجز ٟ٘بزٞبي ثيٗإِّّي
ذٛقجيٗ ٘يؿز )9(.ايٗ فطق ث ٝلسضي ٔ ٟٓاؾز و ٝزض ثؼًي ٔٛاضز٘ ،ئٛايسٜاِيؿٓ ثٝ
٘ئٛضئبِيؿٓ ٘عزيه ٔيقٛز سب ايسٜاِيؿٓ ،ظيطا ٕٞبٖ ا٘ساظ ٜو٘ ٝئٛضئبِيؿٓ اظ ضئبِيؿٓ ذكه ٚ
ذكٗ فبنٌّ ٝطفش٘ ،ٝئٛايسٜاِيؿٓ ٘يع اظ ايسٜاِيؿٓ سريّي  ٚفطاٚالؼي زٚض قس ٜاؾزٔ .حُ
سمبضٖ ايٗ ز٘( ٚئٛضئبِيؿٓ ٘ ٚئٛايسٜاِيؿٓ) ،دبضازايٓ ػمال٘يزٌطايي (٘ئ ٛـ ٘ئ )ٛآٟ٘بؾز  ٚايٙىٝ
ٞط ز ٚضٚـ سحّيّي دٛظيشٛيؿشي زاض٘س سب دؿزدٛظيشٛيؿشي .سٛييح آ٘ى ٝزض قٙبذز
دٛظيشٛيؿشي ،اٚالً ػّٔ ْٛبٞيز ٚاحسي زاض٘س ٕ٘ ٚيسٛاٖ ثيٗ ػّ ْٛا٘ؿب٘ي  ٚسدطثي سفبٚر لبيُ
قس ،ثب٘يبً أٛض ٚالغ  ٚاضظقٟب ٔشفبٚر اظ ٞ ٓٞؿشٙس ٔ ٚيسٛاٖ أٛض ٚالغ ضا ثيَطف  ٚذٙثي
فطو وطز ،ثبِثبً خٟبٖ اخشٕبػي ٕٞب٘ٙس خٟبٖ َجيؼي (ػبِٓ َجيؼز) لٛاػس ٚيػ ٜذٛز ضا زاضز ٚ
ايٗ لبػسٜٙٔسيٞب ضا ٔيسٛاٖ ٕٞچ ٖٛزا٘كٕٙس ػَّ ْٛجيؼي و ٝلٛاػس ضا وكف ٔيوٙس ،وكف
ٕ٘ٛز ٚ ،ثبالذط ٜايٙى ٝضٚـ سؼييٗ نسق ٞط لًي ٝثب اسىب ث ٝأٛض ٚالغ ذٙثي ٔيؿط اؾز)01(.
٘ئٛايسٜاِيؿٓٞ ،ط چٙس ٘ ٝث ٝا٘ساظ٘ ٜئٛضئبِيؿٓ ،ثب ٔفطٚيبر فٛق لطاثزٞبي ٕٟٔي زاضز؛ ٔثالً زض
٘ئٛايسٜاِيؿٌٓٝ٘ٛ ،اي خٟب٘كِٕٛي ٟ٘فش ٝاؾز و ٝيبزآٚض لب٘ ٖٛخٟب٘كٕ َٛدٛظيشٛيؿشي اؾز.

ة .هفرٍضبت كليدي ًئَايدُاليسن
ٔسػيبر ٘ئٛايسٜاِيؿشي زض ظٔي ٝٙلسضر  ٚأٙيز ثيٗإِّّي ،ثطاؾبؼ ثطذي ٔفطٚيبر
وّيسي ثٙب قس ٜو ٝػجبضسٙس اظ:
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 .1دٍلت هحدٍد
زِٚز زض ٔىشت ٘ئٛايسٜاِيؿٕٓ٘ ،بيٙس ٜقٟط٘ٚساٖ ٔ ٚدطي ذٛاؾشٞٝبي آ٘بٖ اؾز .ثَٛ ٝض
وّي زِٚز ٔيسٛا٘س چٟبض ٘مف ٔشفبٚر ايفب وٙس و ٝفمٍ يىي اظ آٟ٘ب ٕ٘بيٙسٌي قٟط٘ٚساٖ
اؾز .زض زضخ ٝإٔ َٚىٗ اؾز زِٚز اظ ذبؾشٍب ٚ ٜقرهيز ٕٔشبظي ثطذٛضزاض ثبقس .چٙيٗ
زِٚشي سٛؾٍ قرهيزٞبي فطاَجيؼي سكىيُ ٔيقٛز  ٚحبوٓ زض لبِت قب - ٜفيّؿٛفٙٔ ،دي،
ؾبي ٝذسا٘ ،بيت حك ٔ ٚب٘ٙس آٖ ضؾبِز يبفش ٝسب ا٘ؿبٖٞبيي وبٔالً ٔشفبٚر َ ٚطاظ ٘ٛيٗ ذّك
ٕ٘بيس .چٙيٗ زِٚشي ثٚ ٝاؾُٔ ٝؿئِٛيشي و ٝزاضز ،اظ اذشيبضار ٌؿشطزٜاي ثطذٛضزاض اؾز .سطثيز
قٟط٘ٚسأٖ ،دبظار ذبَيبٌٖٕ ،بضزٖ ٔؿئٛالٖ  ٚثَٛ ٝض وّي ٞسايز فطاٌيط خبٔؼ ٝث ٝؾٛي
حميمز ،زض اذشيبض زِٚز اؾز .فيّؿٛف  -قب ٜافالَ ٚ ٖٛاثطٔطز ٘يچ ٕٝ٘ٛ٘ ٝايٗ ٘ٛع اظ زِٚشٙس
وٞ ٝيچوؽ يب ٌطٞٚي ضا سٛاٖ يب حك ٔمبٔٚز زض ثطاثط آٖ ٘يؿز)00(.
زض زضخ ٝز ،ْٚزِٚز زضنسز آفطيٙف ا٘ؿبٖ  ٚخبٔؼٝاي وبٔالً ٘ٛيٗ ٘يؿز ،ثّىٔ ٝيذٛاٞس
ث ٝػٛٙاٖ ٔطخؼي ٔهّحزقٙبؼ ،قٟط٘ٚساٖ ضا ٘ؿجز ثٔ ٝؿئِٛيشي و ٝثطاي وؿت فًيّز
زاض٘س ،آٌب ٜوٙس .زض ايٗ ٔطسج ،ٝزِٚز ث ٝػٛٙاٖ ٞبزي آقٙب  ٚآٌب ٜث ٝذيط  ٚنالح قٟط٘ٚساٖ،
ٔطست سصوط ٔيزٞس؛ أب ٞطٌع زٌطٌ ٖٛؾبذشٗ ٚيغ ٔٛخٛز ضا حيبسي ٕ٘يزا٘س .چٙيٗ زِٚشي
ٔب٘ٙس دسضي ػُٕ ٔيوٙس و ٝفطظ٘سـ ضا ثُٔ ٝبِؼ ٝثيكشط زض قت أشحبٖ ،سٛنئ ٝيوٙس  ٚثط
ايٗ سٛني ٝذٛز سأويس ٔيٚضظزَ .جؼبً ٕٔىٗ اؾز فطظ٘س چٙيٗ دسضي ػاللٕٙس ثبقس و ٝث ٝخبي
ُٔبِؼ ٝيه زضؼ زقٛاض ،ث ٝسٕبقبي ثط٘بٔٞٝبي سّٛيعي ٖٛثذطزاظز .زض چٙيٗ ٔٛالؼي دسض ثٝ
ػٛٙاٖ ٔهّحزقٙبؼ ٔ ٚهّحزؾٙح ،فطظ٘سـ ضا ٘ؿجز ث ٝيطٚضر ُٔبِؼ ٚ ٝغيطيطٚض
ثٛزٖ ثط٘بٔٞٝبي سّٛيعي٘ٛي ٔشصوط ٔيقٛزٔ .كطٚػيز سٛنيٞٝبي دسض زض ايٗ ٔٛالغ ث ٝذبَط
آٌبٞي ا ٚاظ يٕيط ضاؾشيٗ فطظ٘سـ اؾز .زِٚز ٔهّحزقٙبؼ ٔ ٓٞب٘ٙس آٖ دسض ،قٟط٘ٚساٖ
ضا ٘ؿجز ث ٝا٘حُبٌ  ٚا٘حطاف زض حٛظٜٞبي ٔرشّف سصوط ٔيزٞس  ٚثسيٗ سطسيت ذٛاٞبٖ
اَبػز قٟط٘ٚساٖ اظ ذيط ثطسط ٔيقٛز .زِٚز زض ٍ٘ب ٜاضؾُ ٚ ٛحشي زض ٘ظطيٚ ٝاليز فمي ٝاظ
چٙيٗ قأ٘ي ثطذٛضزاض اؾز ،ثطاي ايٙىٕٟٔ ٝشطيٗ ٔؿئِٛيز آٖٞ ،سايز قٟط٘ٚساٖ ث ٝؾٕز
ؾؼبزر اؾز  ٝ٘ ٚفطٔٚب٘سٖ زض حيُ ٝأيبَ ِ ٚصايص قرهي)02(.
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زض زضخ ٝؾٚ ،ْٛظيف ٝانّي زِٚز ٘ ٝؾبذشٗ ا٘ؿب٘ي َطاظ ٘ٛيٗ اؾز ٝ٘ ٚ
ٔهّحزقٙبؾي ،ثّى ٝزِٚز سكىيُ قس ٜسب «ضفغ سؼبضو» وٙس .سٛييح ايٙى ،ٝا٘ؿبٟ٘ب ثٚ ٝاؾُٝ
ذٛي َجيؼي ،سطثيز ،الشًبي ٔحيٍ ٔ ٚب٘ٙس آٖ ثب ٕٞسيٍط سؼبضو زاض٘س .ايٗ سؼبضيبر ضا ٘ٝ
ٔيسٛاٖ وبٔالً اظ ٔيبٖ ثطزاقز ٔ ٝ٘ ٚيسٛاٖ ٔدبظ قٕطز .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ضشيّشي ٔب٘ٙس حؿبزر ضا
چٍٔ ٝ٘ٛيسٛاٖ اظ ثيٗ ثطز؟ آيب ٔيسٛاٖ ٍٕٞبٖ ضا سكٛيك ث ٝحؿبزر وطز يب آٖ ضا وبٔالً
ضيكٝوٗ ٕ٘ٛز؟ ايٙدبؾز و ٝسكىيالسي ث٘ ٝبْ زؾشٍب ٜزِٚشي سأؾيؽ ٔيقٛز سب سؼبضيبر ضا
ثس ٖٚاظ ثيٗ ثطزٖ ضيكٞٝبي آٖ ٔطسفغ وٙسٚ )03(.ظيف ٝچٙيٗ زِٚشي حُ اذشالفبسي اؾز و ٝثٝ
ٚاؾُ ٝسؼبضيبر ضخ ٕ٘ٛزٜا٘سَ .جيؼي اؾز و ٝاذشيبضار چٙيٗ زؾشٍبٞي ث ٝضفغ سٙفٞبي
ظٟٛضيبفش ،ٝاؾز .فطاسط اظ آٖ ضا ٘ ٝزِٚز ٔيسٛا٘س ا٘دبْ زٞس  ٝ٘ ٚخبٔؼٔ ٝيذٛاٞس و ٝچٙيٗ
اذشيبضي ث ٝزِٚز زاز ٜقٛز و ٝا ٚزض ذهٛنيسطيٗ ػطنٞٝبي آ٘بٖ سحميك  ٚسفحم وٙس.
زِٚز زض فّؿف ٝؾيبؾي ٞبثعي چٙيٗ ٔؿئِٛيشي زاضز.
زض زضخ ٝچٟبضْ ،زِٚز ٕ٘بيٙس ٜقٟط٘ٚساٖ اؾز  ٚاضاز ٚ ٜاذالق ٔدعايي ٘ساضز .چٙيٗ
زؾشٍبٞي ثٙب ث ٝسكريم  ٚضاي قٟط٘ٚساٖ «سأؾيؽ» قس ٜسب ُٔبِجبر خبٔؼ ٝضا ثطآٚضزٕ٘ ٜبيس.
ايدبز چٙيٗ ؾبذشبضي ،ث ٝزِيُ ديچيسٌي خبٔؼ ٚ ٝسٛٙع اؾشؼسازٞب  ٚسرهمٞبؾز .اٌط زِٚز
ٚخٛز ٘ساقش ٝثبقس ،ثؿيبضي اظ ا٘طغي  ٚاؾشؼساز ا٘ؿبٟ٘ب نطف ضسك  ٚفشك أٛض ذٛزقبٖ ذٛاٞس
قس ،ثؿيبضي اظ افطاز خبٔؼ ٝث ٝا٘دبْ وبضٞبي سىطاضي ذٛاٙٞس دطزاذز  ٚثؿيبضي اظ وبضٞب
ثسٔ ٖٚشهسي ذٛاٙٞس ٔب٘س .ايٙدبؾز و ٝزِٚزٕ٘ ،بيٙس ٜخبٔؼٔ ٝيقٛز سب ثب اؾشفبز ٜاظ أىب٘بر
()04

ٕٞبٖ خبٔؼ ،ٝاؾشؼسازٞبي ٔٛخٛز ضا ث ٝوبض ٌطفش ٚ ٝوبؾشيٞب ضا ثطَطف ٕ٘بيس.

زِٚز زض

ٍ٘ب٘ ٜئٛايسٜاِيؿشي يب ٘ئِٛيجطاِي ،زض لبِت ايٗ ثطزاقز لبثُ ف ٟٓاؾز .ثط ايٗ اؾبؼ زِٚز
٘ئٛايس ٜاِيؿشي نالحيز ٔساذّ ٝزض الشهبز ثبظاض ٙٔ ٚبؾجبر قٟط٘ٚساٖ ضا ٘ساقش ٚ ٝفمٍ ٔأٔٛض
ث ٝسٕٟيس  ٚسؿٟيُ ضفب ٚ ٜحُ ٔٛا٘غ ديف ضٚي قٟط٘ٚساٖ اؾز .دصيطـ آظازي فطزي ،احشطاْ
ث ٝاضظـٞبي خبٔؼ ،ٝضفغ سجؼيى  ٚسٛظيغ ثطاثط فطنشٟب اظ خّٕٚ ٝيػٌيٟبي زِٚز ٔحسٚز اؾز
و ٝيىي اظ ٔفطٚيبر اؾبؾي ٍ٘طـ ٘ئٛايسٜاِيؿشي ث ٝقٕبض ٔيآيس .ايٙى ٝزض ازثيبر
٘ئٛايسٜاِيؿشي غبِجبً اظ ٔف Governance ْٟٛث ٝخبي  Governmentاؾشفبزٔ ٜيقٛز )05(،زض
ضاؾشبي سأويس ثط ٔحسٚزيز زِٚز اظ يه ؾ ٚ ٛيطٚضر اسربش ضٚـ يىؿبٖ  ٚؾطاؾطي ثطاي
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حُ  ٚفهُ ٔؼًالر خٟب٘ي اظ ؾٛي زيٍط اؾز ؤ ٝب زض ايٗ ٔمبِ ٝآٖ ضا سحز ػٛٙاٖ
ضٚيىطز ثيٗإِّّيٌطايب٘ٛٔ ٝضز ثطضؾي لطاض ذٛاٞيٓ زاز.

 .2ثييالوللگرايي
ا٘شمبز انّي ٘ئٛايسٜاِيؿزٞب ث٘ ٝئٛضئبِيؿزٞب ايٗ اؾز و ٝزِٚز ضا ٕٞچٙبٖ ث ٝػٛٙاٖ
ٔحٛض أٙيز ّٔي  ٚثيٗإِّّي ِحبِ ٔيوٙٙس .زض ثطزاقز ضئبِيؿشي  ٚحشي ٘ئٛضئبِيؿشي ،زِٚز
 ٚؾبذشبضٞبي زِٚشي ث ٝػٛٙاٖ يٍب٘ ٚ ٝانّيسطيٗ ٔٛيٛع أٙيز سؼطيف قس ٜاؾز )06(.زض
لجبَ ايٗ زٍ٘ ٚطـ ،ايسٜاِيؿزٞب وبٔالً ٔٙىط ٔٛيٛػيز زِٚز ثطاي ٔجبحث أٙيز ّٔي ثٛزٚ ٜ
اظ آٖ ث ٝػٛٙاٖ ٔٙكبء ٘بأٙي  ٚظٔيٝٙؾبظ خٍٟٙبي خٟب٘ي يبز ٔيوٙٙس؛ أب ٘ئٛايسٜاِيؿزٞب ثب ػّٓ
ث ٝآ٘بضقي ثيٗإِّّي اظ يه ؾ ٚ ٛػسْ ثّٛؽ آِشط٘بسيٞٛبي زِٚز اظ ؾٛي زيٍط ،آٖ (زِٚز) ضا
ث ٝػٛٙاٖ يىي اظ ثبظيٍطاٖ أٙيز ثيٗإُِّ ٔيقٙبؾٙس )07(.اٌط ٟٔٓسطيٗ ذهيه ٝزػٛي
ضئبِيؿٓ ايٗ ثٛز و ٝزِٚز ّٔي انّيسطيٗ ٔٛيٛع أٙيز اؾز ،زض ايسٜاِيؿٓ ٘ ٚئٛايسٜاِيؿٓ اظ
زِٚز ٔطخؼيزظزايي قس ٚ ٜاظ آٖ ث ٝػٛٙاٖ ظٔيٝٙؾبظ ٘بأٙي يبز ٔيقٛز .ا٘ىبض ٔطخؼيز زِٚز
اظ ؾٛي ٘ئٛايسٜاِيؿزٞبٔ ،طث ٌٛث ٝضٚيىطز ثيٗإِّّي آٟ٘بؾز .اظ ٍ٘ب ٜآ٘بٖ ،يطٚضسٟب ٚ
اِعأبر ظيط ،ثيٗإٌُِّطايي ضا ٘بٌعيط ؾبذش ٝاؾز:
يك .ثيٗإِّّيقسٖ ػٛاضو ّٔي ٔب٘ٙس ٔؿبيُ ظيؿزٔحيُي ،ؾالحٞبي وكشبض خٕؼي ٚ
خٙبيبر ؾبظٔبٖيبفش)08(.ٝ
دٍ .ثيٗإِّّيقسٖ ضلبثزٌ ،طزـ ؾطٔبي ،ٝخطيبٟ٘بي فىطي  ٚفؼبِيزٞبي زاَّٚجب٘.ٝ
سِ .فطٚقىؿشٗ ا٘حهبض زِٚز زض وبضثطز ظٚض و ٝثٚ ٝاؾُ ٝفطؾٛزٖ ٔطظٞب ،سٛإ٘ٙسقسٖ
خبٔؼ ،ٝثئؼٙبقسٖ ٔؿبفز ،سطاوٓ ظٔبٖ  ٚفؼبِيزٞبي فطأّي ٔدبٔغ ثكطزٚؾشب٘ ٚ ٝسجٟىبض
فطا ٓٞآٔس ٜاؾز.
چْبر .ؾطؾبْآٚضقسٖ ٞعيٞٝٙبي أٙيز ّٔي ٔ ٚعيز ائشالف ثب ؾبظٔبٖٞب  ٚسكىُٞبي أٙيشي
فطأّي.
پٌجٔ .مجِٛيز ثيٗإِّّي ضٚيٞٝبي ٔؿبِٕزآٔيع ٙٞ ٚدبضٞبي فطاٌيط اظ يه ؾَ ٚ ٛطز
ثيٗإِّّي السأبر ذك٘ٛزآٔيع  ٚسؼهجبر ّٔي اظ ؾٛي زيٍط.
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ٔدٕٛػٌ ٝعاضٜٞبي فٛق ثيٗإٌُِّطايي ديفض٘ٚس ٚ ٜنحز ٔفطٚيبر ٘ئٛايسٜاِيؿٓ ضا
٘كبٖ ٔيزٞس .زض چٙيٗ قطايُيٞ ،يچيه اظ اضظقٟبي اؾبؾي ٘ئٛايسٜاِيؿشي زض ٔحسٚزّٔ ٜي،
قب٘ؽ ثمب  ٚثبِٙسٌي ٘ساض٘ س .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ اٌط ٔؿأِ ٝحمٛق ثكط يىي اظ اضظقٟبي اؾبؾي
٘ئٛايسٜاِيؿٓ اؾز ،چٍٔ ٝ٘ٛيسٛاٖ ايٗ اضظـ ضا فمٍ زض ٔحسٚزّٔ ٜي يب ُٔٙمٝاي سمٛيز وطز
 ٚث ٝضيكٞٝب  ٚثبظسبثٟبي ثيٗإِّّي آٖ ثيسٛخ ٝثٛز؟ اِجش٘ ٝجبيس فطأٛـ وطز و ٝخٟبٌٖطايي
٘ئٛايسٜاِيؿزٞب ضيك ٝزض ٘ظطي ٝضغيٓٞبي ثيٗإِّّي زاضز .ايٗ ٘ظطي ٝثط ايدبز  ٚسحىيٓ لٛاػسي
ثب ٌؿشط ٜثيٗإِّّي سأويس زاضز ٛٔ ٚفميز ٞط ٘ظطي ٝضا زض قٕ َٛثيٗإِّّي آٖ ٔيزا٘س .زض
٘ظطي ٝضغيٓٞبي ثيٗإِّّي ،سساثيط نطفبً ّٔي ثطاي أٙيز ،سٛؾؼٔ ٚ ٝمٛالسي اظ ايٗ زؾز،
ٔؼٕٛالً ث ٝسِٛيس ٘بأٙي ٔيا٘دبٔٙس٘ .ئٛايسٜاِيؿزٞب ٔؼشمس٘س و ٝغبِت ؾيبؾشٟبي ثيٗإِّّي ٚ
ّٔي ثٔ ٝحسٚزقسٖ زِٚز  ٚثيٗإِّّيقسٖ ٔؿبيُ ّٔي ٔٙشٟي قسٜا٘س  ٚچٙيٗ فطايٙسي،
ٍٕٙٞي چكٍٕيطي ثب ٘ظطي ٝضغيٓٞبي ثيٗإِّّي زاضز .ث ٝػميس ٜآ٘بٖ ،ضٚيىطز  ٚخٟز
ثيٗإِّّي ؾيبؾشٟب حسالُ زض ٔٛاضزي چ ٖٛؾيؿشٓ سدبضر آظاز ،زٔىطاؾي خٟب٘ي،
ذهٛنيؾبظي ،ؾطٔبيٌٝصاضي ٔؿشميٓ ذبضخي،

حىٔٛز خٟب٘ي اظ َطيك ؾبظٔبٟ٘بي

ثيٗإِّّي ،أٙيز زؾشٝخٕؼئ ،مطضارظزايي ٌٕطوي ٔ ٚبِيبسي٘ ،ظبْ ٕٞبٔ ٚ ًٙٞكشطن ٔبِي،
ثيٕٝاي  ٚاضسجبَبسي ،ث ٝچكٓ ٔيآيس)09(.
ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛؤ ٝالحظٔ ٝيقٛزٞ ،ط زٔ ٚفطٚو ٘ئٛايسٜاِيؿٓ (زِٚز ٔحسٚز ٚ
ثيٗإُِّ ٌطايي) زض ٘مُٔ ٝمبثُ ٔفطٚيبر ٘ئٛضئبِيؿشي (زِٚز ٔمشسض ،أٙيز ٞػٔ٘ٛيه ،ضٚاثٍ
ثيٗاِسِٚي) لطاض زاض٘سٔ .فطٚيبر ٔكشطن زٔ ٚىشت ٔصوٛض ث ٝسدطثٞٝبي آٟ٘ب زض ز ٚز ٝٞآذط
لطٖ ثيؿشٓ ٔطث ٌٛاؾزٔ .شفىطاٖ ٞط زٔ ٚىشت (ٔثالً وٙز ٚاِشع اظ اضزٚي ٘ئٛضئبِيؿزٞب  ٚحشي
ضاثطر وبٌبٖٔ )21(،يكُ وبوؽ( ٚ )20اقّي( )0،)22ثٚ ٝيٛح زيس٘س و ٝثطذالف سٛخيٟبر
ضئبِيؿشي ،اسحبز خٕبٞيط قٛضٚي ،ثب آٖ  ٕٝٞلسضر ؾرزافعاضيي و ٝزاقز ،فطٚضيرز.
ٕٞچٙيٗ ثطذالف سٛنيٞٝبي ايسٜاِيؿشي ،ضٚيىطز ّٔي ٘ ٝفمٍ سًؼيف ٘كس؛ ثّى ٝسمٛيز
ثيكشطي  ٓٞيبفز .ثٕٞ ٝيٗ ذبَطٞ ،ط زٔ ٚىشت ٔطحّ ٝخسيسي اظ حيبر ذٛز ضا آغبظ وطز٘س.
زض فًبي خسيس ،ا٘سيكٕٙساٖ ٘ئٛضئبِيؿٓ ٘ ٚئٛايسٜاِيؿٓ ،اٚالً ٞط زٔ ٚيدصيط٘س و ٝاؾشفبز ٜاظ
1 . Ashely
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ظٚضٕ٘ ،يسٛا٘س ٔؿبيُ ثيٗإِّّي ضا ثَٛ ٝض دبيساضي حُ  ٚفهُ وٙس؛ ثب٘يبً ٞط ز ،ٚثبظيٍطاٖ
خٟب٘ي ضا ٘ ٝوبضٌعاضاٖ لسضر يب اذالق ،ثّى ٝثيكيٝٙوٙٙسٌبٖ اضظـ ٔيزا٘ٙس؛ ثبِثبً ٞط زٌ ٚط،ٜٚ
ثطذالف اؾالفقبٖ و ٝزِٚز  ٚيب ثبظيٍطاٖ غيطزِٚشي ضا انّيسطيٗ ثبظيٍط ػطن ٝثيٗإِّّي
ٔيزا٘ؿشٙس ،ثطآ٘ٙس و ٝزِٚز ٛٙٞظ  ٓٞثبظيٍط اِٚي ٝزض ؾيبؾز ثيٗإُِّ اؾز؛  ٚثبالذط ٜايٙىٝ
٘ئٛضئبِيؿزٞب ٘ ٚئٛايسٜاِيؿزٞب ،زض ٔٛضز ػطن ٝثيٗإِّّي لًبٚر ُّٔك ٕ٘يوٙٙس  ٚآٖ ضا
فًبيي ٔيزا٘ٙس وٕٞ ٝىبضي ٔ ٚربنٕ ٝضا سٛأبٖ دٛقف ٔيزٞس )23(.ايٗ زض حبِي اؾز وٝ
ضئبِيؿزٞب ثب اؾشٙبز ث ٝشار قطيط ا٘ؿبٖ ،ػطن ٝثيٗإِّّي ضا ٔيساٖ ٔٙبظػٔ ٝي٘بٔيس٘س  ٚزض
ٔمبثُ آٟ٘ب ،ايسٜاِيؿزٞب ثٛز٘س و ٝث ٝوبضآٔسي ؾبظٔبٟ٘ب  ٚثبظيٍطاٖ غيطزِٚشي ،ايٕب٘ي اؾشٛاض
زاقشٙس.
ثب سٛخ ٝث ٝاقشطاوبر چٟبضٌب٘ ٝفٛق ،ايٗ ٔؿأِ ٝلبثُ َطح اؾز وٚ ٝخ ٜٛسٕبيع ايٗ زٚ
ٔىشت اظ ٕٞسيٍط وسأٙس  ٚسحّيُ ا٘سيكٕٙساٖ ٘ئٛايسٜاِيؿز اظ أٙيز ّٔي  ٚثيٗإِّّي ،چٝ
سفبٚسي ثب سحّيُ ا٘سيكٕٙساٖ ٘ئٛضئبِيؿز زاضز؟ يبفشٗ دبؾد ث ٝايٗ دطؾف ثب سٛييح اضوبٖ ٚ
ٔسػيبر ٔىشت ٘ئٛايسٜاِيؿٓ آقىبض ٔيقٛز.

ج .اركبى ًئَايدُاليسن
ا٘سيكٕٙساٖ ٘ئٛايسٜاِيؿز ثط ٔجٙبي زٔ ٚفطٚو زِٚز ٔحسٚز  ٚثيٗإِّّيٌطايي ِيجطاِي،
زيسٌبٟٞبيي ضا َطح ٔيوٙٙس و ٝآٟ٘ب ضا ٔيسٛاٖ اضوبٖ ٔىشت ٘ئٛايسٜاِيؿٓ زا٘ؿز .ضاثطر وٗٞٛ
ث ٝػٛٙاٖ ٘ئٛايسٜاِيؿز ِيجطأَ ،ؼشمس اؾز و٘ ٝظطي ٝثجبر ٞػٔ٘ٛيه وٙز ٚاِشع ،خٟبٖ ضا
فٛقاِؼبز ٜلسضرٔحٛضٙٔ ٚ 0فؼزٔحٛضٔ 2ؼطفي ٔيوٙس و ٝزض آٖ ذٛزذٛاٞي  ٚذٛزيبضيٚ 3
ؾٛاضي ٔدب٘ي ٌطفشٗ اظ زيٍطاٖ ،ثط اضظقٟبيي چ ٖٛقٙبذشٗ ٚ 4سٙظيٓ ا٘شظبضار ثطاؾبؼ

يبزٌيطي ديچيس ٚ 5ٜسفبٔ ٓٞشمبثُ ٔمسْ اؾز )24(.زيسٌبٟٞبي ٘ئٛايسٜاِيؿشي و ،ٗٞٛأيّيبٖ
 basedـ 1. Power
 basedـ 2. Interest
 helpـ 3. Self
4. Cognition
5. Complix Learning
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وبٚاِؿىي ،آ٘ٔ ٝبضي  ٚؾبيط ا٘سيكٕٙسا٘ي و ٝثب ايٗ ٔىشت لطاثز زاض٘س ،اظ اضوبٖ سغييط٘بدصيط
٘ئٛايسٜاِيؿٓ حىبيز زاضز .اضوبٖ ٔصوٛض ضا ٔيسٛاٖ ث ٝلطاض ظيط ثطقٕطز.

 .1حكوراًي دهكراتيك
زض ٍ٘ب ٜا٘سيكٕٙساٖ ٘ئٛايسٜاِيؿز ،ؾبِٓسطيٗ ٘ٛع ّٕٔىشساضي ،حىٕطا٘ي زٔىطاسيه اؾز.
آ٘بٖ ثطاي ضغيٓٞبي زٔىطاسيه ذهٛنيبسي شوط ٔيوٙٙس و ٝايٗ ذهٛنيبر ث ٝنٛضر ُٔٙمي
ٔٛخت زٚضي اظ خ ٚ ًٙسربنٓ ٔيقٛز .اظ ايٗ ٔٙظط ،حىٔٛشٟبي زٔىطاسيه ثٙب ث ٝؾ ٝزِيُ ثب
ٕ٘ ٓٞيخٍٙٙس .اٚالً ٟ٘بزٞبي لب٘٘ٛي ضغيٓٞبي زٔىطاسيه ،سهٕيٌٓيطي ثطاي قطٚع خ ًٙضا
زقٛاض ٔيؾبظ٘س ،ثب٘يبً ضغيٓ زٔىطاسيه ثمبي ذٛز ضا ٔط ٖٛٞاضظقٟبيي چ ٖٛآظازي ،ثطاثطي ٚ
ضفبٔ ٜيزا٘س  ٚخ ًٙسٟسيسوٙٙس ٕٝٞ ٜآٟ٘بؾز ،ثبِثبً ضغيٓٞبي زٔىطاسيه ثب ٕٞسيٍط قطاوز
اؾشطاسػيه ٚ ٚاثؿشٍي ٔشمبثُ زاض٘س )25(.ث ٝسؼجيط خٛظف ٘بي ،ث ٝزِيُ آ٘ى ٝزِٚشٟب سٟٙب
ثبظيٍطاٖ أٙيز ّٔي  ٚثيٗإِّّي ٘يؿشٙس  ٚظٚض زض ٔمبيؿ ٝثب ٔىب٘يؿٓٞبي الشهبزي اظ
سأثيطٌصاضي ا٘سوي ثطذٛضزاض اؾز ٟٓٔ ٚسط اظ آٖ ث ٝايٗ زِيُ و ٝانّيسطيٗ ٞسف ضغيٓ
زٔىطاسيه ،سٛؾؼ ٝضفب ٜقٟط٘ٚساٖ آظاز  ٚثطاثط اؾز٘ ،يبظ ث ٝخٍٙي و ٝظايُوٙٙس ٜضفبٚ ٜ
ٌؿشطـزٙٞس ٜؾيُط ٜزِٚز ثط ؾطاؾط خبٔؼ ٝاؾز ٘رٛاٞس ثٛز)26(.
حىٔٛز زٔىطاسيه اظ آٖ ض ٚزض ٘ئٛايسٜاِيؿٓ إٞيز زاضز و ٝثطاي ثبظيٍطا٘ي ٔب٘ٙس
قرهيزٞبي ثيٗإِّّي  ٚؾبظٔبٟ٘بي غيطزِٚشي فطنشي فطأ ٓٞيآٚضز سب ثب اؾشفبز ٜاظ ضٚيٞٝب
ٙٞ ٚدبضٞبي خبٔؼ ٝثيٗإِّّي ،اخشٕبػي 0ق٘ٛس  ٚثسيٗ سطسيت اضظـٞب ضا زض ثيٗ ذٛز ٚ
خبٔؼ ،ٝزض٘ٚي وٙٙس .زض٘ٚيوطزٖ اضظقٟب ٍٙٞبٔي اؾز و ٝقٟط٘ٚساٖ ،فبضؽ اظ الجبَ  ٚاخجبض
زِٚشي ،نفبر زٔىطاسيه ضا ّٔى ٝذٛز ؾبذش ٚ ٝزض لبِت فط ًٙٞؾيبؾي دطٚضـ زٙٞس .زض
چٙيٗ قطايُي اؾز و ٝا٘شظبضار خبٔؼ ٚ ٝزِٚز اظ ٕٞسيٍط ٘ ٚيع ا٘شظبض ٔشمبثُ ٌطٟٞٚب،
لبػسٜٙٔس ٔيقٛز .وٚٛاِؿىي ٘ئٛايسٜاِيؿٓ ضا لبِجي ٔيزا٘س و ٝزض دطس ٛآٖ ،افطاز خبٔؼ ٝخٟب٘ي
٘ٛػي اقشطان شٙٞي ديسا ٔيوٙٙس  ٚث ٝخبي خ ٚ ًٙاػشطاو٘ ،ؿجز ث ٝسهحيح ضفشبض ذٛز ٚ

1. Socialize
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يبضي ث ٝزيٍطأٖ 0جبزضر ٔيٚضظ٘س )27(.اظ زيس ا ٚسٛظيغ زٔىطاسيه لسضر زض خبٔؼ٘ ٓٞ ،ٝمف
سٙظيٓوٙٙس 2ٜزاضز ٘ ٓٞ ٚمف ؾبظ٘س.ٜ

3

قأٖ  ٚاثطثركي حىٕطا٘ي زٔىطاسيه زض ٔىشت ٘ئٛايسٜاِيؿٍٓٙٞ ،بٔي آقىبض ٔيقٛز و ٝآٖ
ضا ثب ؾبذشبض اؾشجسازي ٔمبيؿ ٝوٙيٓ .زض ؾبذشبض اؾشجسازي ،غبِجبً ٚاثؿشٍي ٔشمبثُ ثيٗ زِٚز ـ
ّٔز  ٚزِٚز ـ خبٔؼ ٝثيٗإِّّي ٚخٛز ٘ساضز .سأُٔ زض ٔيعاٖ سؼبُٔ ضغيٓ ثؼثي نساْ حؿيٗ ثب
قٟط٘ٚساٖ ػطالي  ٚخبٔؼ ٝثيٗإُِّ ٔيسٛا٘س ٔؼٙبي ايٗ زيسٌب٘ ٜئٛايسٜاِيؿشي ضا آقىبض وٙس.
ػال ٜٚثط اؾشمالَ زِٚز اظ خبٔؼ ٚ ٝحشي قىبف  ٚثياػشٕبزي ثيٗ آٖ ز ٚو ٝزض ضغيٓٞبي
اؾشجسازي ثٚ ٝفٛض زيسٔ ٜيقٛز ،چٙيٗ ضغيٓٞبيي ثب سهٕيٓٞبي يطثشي  ٚغيطلبثُ ديفثيٙي زض
ٍ٘ب ٜقٟط٘ٚساٖ ذٛز  ٚخٟب٘يبٖٔ ،طٔٛظ ثبلي ٔئب٘ٙس .زض ٘شيدٔ ٝؼّ٘ ْٛيؿز ضغيٓ اؾشجسازي يب
الشساضٌطا چ ٝا٘شظبضي اظ ثبظيٍطاٖ ثيٗإُِّ زاضز .ثٚ ٝالغ ،ؾبذشبضٞبي اؾشجسازظز ،ٜثياػشٕبزي
ٔشسا َٚزض زؾشٍب ٜحىٔٛشي ذٛز ضا ث ٝثبظيٍطاٖ ثيٗإِّّي ٘يع سؿطي زاز ٚ ٜذيّي ظٚز سهٕيٓ
ث ٝآغبظ يب دبيبٖ حطوشٟبي ٟٔيجي چ ٖٛخٔ ًٙيٌيط٘س .ثٚ ٝاؾُ ٝايٗ لجيُ ذُطار ثبِم ٜٛاؾز
و٘ ٝئٛايسٜاِيؿزٞب ،ثطذي ضغيٓٞب ضا ذُط٘بن ،غيطلبثُ ديفثيٙي  ٚؾطوف ٘بٔيس ٚ ٜاظ
يطٚضر سغييط آٟ٘ب 4ؾرٗ ٔيٌٛيٙس٘ .ئٛايسٜاِيؿشٟب زض ايٗ ظٔيٕٞ ،ٝٙؿ ٛثب ٚيّؿٔ ٖٛيا٘سيكٙس
ؤ ٝيٌفز:
«زٔىطاسٟب ضفشبضقبٖ لبثُ ديفثيٙي اؾز ،آٟ٘ب ػمال٘يسط ػُٕ ٔيوٙٙس ،نّح ضا زٚؾز
زاض٘سٔ ،ؼٕٛالً ثطاي افعايف أٙيز زؾشٝخٕؼي وٛقف ٔيوٙٙس  ٚاٌط اي٘ ٍٝ٘ٛٙىٙٙس
حبوٕيز آٟ٘ب زيٍط ّٔي ٘يؿز)28(».

ثطذي ٘ئٛايسٜاِيؿزٞب ،آ٘مسض ث ٝسؼبِيٓ ٚيّؿ٘ٛي ايٕبٖ زاض٘س و ٝثطاي زٔىطاسيهوطزٖ
حىٔٛشٟب ،لبيُ ثٔ ٝساذّ ٝثكطزٚؾشب٘ٞ ٓٞ ٝؿشٙس .ايٗ خّٕ ٝخطج ٚاوط ثٛـ و« ٝزض ٔغع ٔٗ
ٕ٘يٌٙدس و ٝثؼًيٞب ذٛاٞبٖ آظازي ٘يؿشٙس… زيٍط ٕ٘يسٛاٖ ض٘ح  ٚاؾشجساز ػس ٜظيبزي ضا زض

 helpingـ 1. Other
2. Regulatory
3. Constitutive
4 . Regim Change
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ٌٛق ٚ ٝوٙبض خٟبٖ سٕبقب وطز» )29(،سدّي ثبٚضٞبي ٘ئٛايسٜاِيؿشي زض ٔٛضز ٔعايبي ؾيبؾي ـ
اذاللي زٔىطاؾي اؾز.

 .2سطح هطلق دستبٍردّب
ثٌ ٝفش ٝاؾشي ٛاؾٕيز٘ ،ئٛضئبِيؿزٞب ثط إٞيز ؾشب٘سٜٞبي ٘ؿجي ٘ ٚئِٛيجطاِٟب (ثرٛا٘يس
٘ئٛايسٜاِيؿزٞب) ثط ؾشب٘سٜٞبي ُّٔك سأويس ٔيوٙٙس )31(.اظ ٍ٘ب٘ ٜئٛضئبِيؿزٞب ٔؿأِ ٟٓٔ ٝايٗ
٘يؿز و ٝزِٚزٞب چٍٔ ٝ٘ٛيسٛا٘ٙس ٔب٘غ اظ وؿت ثطذي چيعٞب ق٘ٛس؛ ثّى ٝايٗ اؾز و ٝزض
ٔمبيؿ ٝثب ضلجبي ذٛز چٍ ٝ٘ٛػُٕ ذٛاٙٞس وطز .ػال ٜٚثط ايٗ ،زض ٍ٘طـ ٘ئٛايسٜاِيؿشي ،ؾٟٓ
ضلجب اظ فطنزٞبي ٔٛخٛز ثيٗإِّّي إٞيشي ٘ساضز؛ ثّى ٝآ٘چ ٟٓٔ ٝاؾز ٘شبيح وّي ثس ٖٚسٛخٝ
ث ٝؾ ٟٓضلجبؾز .ث ٝػجبضر ضٚقٗ ،زغسغ ٝانّي ٘ئٛايسٜاِيؿزٞب افعايف ا٘ساظ ٜويه ثٝ
ٌٝ٘ٛاي اؾز وٍٕٞ ٝبٖ ثشٛا٘ٙس سىٞٝبي ثعضٌشطي ضا نبحت ق٘ٛس .ايٗ زض حبِي اؾز و ٝزض
ٍ٘ب٘ ٜئٛضئبِيؿزٞب ،ا٘ساظ ٜويه ٔ٘ ٟٓيؿز ٟٓٔ .آٖ اؾز وٞ ٝط ثبظيٍطي ث ٝايٗ سٛخٔ ٝيوٙس
و ٝا٘ساظ ٜلُؼ ٝذٛزـ زض ٔمبيؿ ٝثب لُؼٕٞ ٝؿبي ٝچ ٝلسض اؾز؟ اٌط ا٘ساظ ٜؾٕٞ ٟٓؿبيٝ
ثيكشط ثبقس ،آٍ٘ب ٜضلبثز ثطاي افعايف ا٘ساظ ٜؾ - ٟٓثَ ٝطق ٔرشّف  -آغبظ ٔيقٛز .فطو
وٙيس و ٕٝٞ ٝثبظيٍطاٖ اي ٍٝ٘ٛٙفىط وٙٙس ٔ ٚطالت ؾ ٟٓضليت ذٛز ثبقٙس .زض چٙيٗ ٔحيُي
آ٘چ ٝحىٔٛز ٔيوٙس ،لسضر ٙٔ ٚفؼز اؾز  ٚآ٘بضقي ثيٗإِّّي زليمبً ٘شيد ٝايٍٝ٘ٛٙ
٘ؿجيا٘سيكي ثبظيٍطاٖ اؾز .أب زض نٛضسي و ٝثبظيٍطاٖ ٘ ٝث ٝؾ ٟٓضليت ثّى ٝث ٝا٘ساظ ٜوّي
ويه سٛخ ٝوٙٙسٟ٘ ،بزٞب  ٚؾبظٔبٟ٘بي ثيٗإِّّي ٔيسٛا٘ٙس ثب افعايف ا٘ساظ ٜويه ،سفب ٓٞضا
افعايف زاز ٚ ٜاظ أٙيشيقسٖ فًبي ثيٗإِّّي خٌّٛيطي وٙٙس.
زض ٔش٘ ٖٛئٛضئبِيؿزٞب (ٔب٘ٙس ٚاِشع)ٔ ،جبحث ٔطث ٌٛث ٝأٙيز ّٔي ٌؿشطز ٜاؾز ٚ
سٟسيسار ؾبي ٝث ٝؾبي ٝفطنزٞب ضقس ٔيوٙٙس .ايٗ ٚيػٌي ٘بقي اظ ٘ٛع سّمي ثبظيٍطاٖ اظ
وٕيبثي وبالٞبي اضظقٕٙس  ٚلهس ضليت ثطاي سهبحت وُ آٟ٘بؾزٙٔ .ىٛض اِٚؿ 0ٖٛو ٝذٛز
٘ئٛضئبِيؿز اؾزٔ ،يٌٛيس:

1. Mancur Olson
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«زض خٟبٖ ِجطيع اظ ذٛزذٛاٞي  ٚچذب ،َٚچٍٔ ٝ٘ٛيسٛاٖ ث ٝؾُٛح ثبالي ٕٞىبضي
 ٚافعايف ا٘ساظ ٜويه أيسٚاض ثٛز ،ايٗ لسضر اؾز ؤ ٝيسٛا٘س ثجبر  ٚأٙيز ضا
سساضن ثجيٙس ٘ ٝأيس ث ٝثبظيٍطاٖ ثيٗإِّّي ٔب٘ٙس ٟ٘بزٞب  ٚؾبظٔبٟ٘بي غيطزِٚشي وٝ
زؾشبٚضزقبٖ ٔسي ٖٛأىب٘بر  ٚسؿبٔح زِٚشٟبي ّٔي اؾز)30(».
زض ٔمبثُ ايٗ سّمي ،ضاثطر و ٗٞٛاظ إٞيز ضغيٓٞبي ثيٗإِّّي يبز ٔيوٙس .ث٘ ٝظط ٚي
إٞيز ضغيٓ ثيٗإِّّي زض خٟبٖ أطٚظ ثب خٟبٖ ؾيؾبَ ديف لبثُ ٔمبيؿ٘ ٝيؿزٕٞ .ىبضي ثيٗ
زِٚشٟب ثط ذالف ٌصقش ٝث ٝذبَط زؾشبٚضز ٘ؿجي زِٚشٟب ٘يؿز ،ثّى ٝغبِجبً ث ٝزؾشبٚضزٞبي ُّٔك
سٛخٔ ٝيقٛزٙٔ )32(.ظٛض و ٗٞٛايٗ اؾز و ٝزِٚشٟب ٔيوٛقٙس ا٘ساظ ٜويه ثعضٌشط قٛز ،چطا
وٟ٘ ٝبزٞب  ٚضٚيٞٝبي ثيٗإِّّي ٕ٘يسٛا٘ٙس وبضٌعاض زِٚشي ذبل ثبقٙس .آٟ٘ب ٘ ٝفمٍ ثطاي
ػسٜاي ذبل ثّى ٝثطاي ٍٕٞبٖ وبض ٔيوٙٙس.

 .3تقدم رفبُ ثر اهٌيت
سؼبثيطي ٔب٘ٙس «سٛح زض ٔمبثُ وط« ،»ٜسٛؾؼ ٝزض ٔمبثُ أٙيز» « ٚوبض زض ٔمبثُ وكٕىف»،
زض ازثيبر ؾيبؾي ٔ ٚسيطيزٍٕٞ ،ي ٘كبٍ٘ط ايٗ ٘ىشٟٓٔ ٝا٘س و ٝثطذي ؾيبؾشٍصاضاٖ ٚ
ا٘سيكٕٙساٖٚ ،خٛز أٙيز ضا انُ زا٘ؿش ٚ ٝسٛؾؼ ٚ ٝضفب ٜضا ٘شيد ٝآٖ ٔيزا٘ٙس .ايٗ زض حبِي
اؾز و ٝثطذي زيٍط أٙيز ضا ٔشغيطي ٚاثؿش ٝث ٝوبض  ٚسالـ ٔسا ٚ ْٚسٛؾؼٕٝٞ ٝخب٘ج ٝزض ٘ظط
ٔيٌيط٘س٘ .ىشٝاي و ٝثب ثحث ايٗ ٔمبِ ٝسٙبؾت زاضز ايٗ اؾز و٘ ٝئٛايسٜاِيؿزٞب ثب اِٛٚيز
لبيُقسٖ ثطاي الشهبز ؾيبؾي زض ثطاثط أٙيز ّٔي (ثرهٛل زض قىُ فيعيىبَ آٖ) ،اظ يه
ايس ٜثٙيبزي زفبع ٔيوٙٙس  ٚآٖ ايٙى ٝزض ٍ٘ب ٜآ٘بٖ ،أٙيز ٔبٞيز زؾشٝخٕؼي زاضز  ٚزض غيبة
ػساِز  ٚثطاثطي زض ثيٗ ّٔزٞب  ٚزِٚشٟبٕ٘ ،يسٛاٖ آٖ ضا ث ٝقىُ دبيساض ثطلطاض وطزٍ٘ .طـ
ثيٗإِّّي  ٚفطازِٚشي ٘ئٛايسٜاِيؿزٞب زض سّمي ضفب ٜث ٝػٛٙاٖ ٔمسٔ ٝأٙيز ،سأثيط ثؿيبض ػيب٘ي
زاضز .اظ ٍ٘ب ٜآٟ٘ب ،ثؿيبضي اظ خٍٟٙبي خٟبٖ ثٚ ٝاؾُ ٝؾيبؾزٞبي زِٚزٞب ثطاي سؼميت أٙيز
نٛضر ٌطفش ٚ ٝنّح خٟب٘ي ػٕسسبً ٍٙٞبٔي ثطلطاض ثٛز ٜو ٝزِٚشٟب ثطاي ضفبٔ ٜيوٛقيسٜا٘س.
٘ئٛايسٜاِيؿزٞب ثب سٕطوع ثط الشهبز ؾيبؾي وكٛضٞب ٓٞ ،ث ٝانبِز ثبظاض ٘ظط زاض٘س  ٓٞ ٚثط
إٞيز زٔىطاؾي سأويس ٔيوٙٙس .ثط ايٗ ٔجٙب ،ثبظاض ٍٙٞبٔي ٔيسٛا٘س ث ٝضٚاَ زضؾز حطوز وٙس
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ؤ ٝمطضار قفبفٔ ،بِيبر ػبزال٘ ،ٝفطنشٟبي ثطاثط ٌ ٚطزـ آظاز ؾطٔبيٚ ٝخٛز زاقش ٝثبقس ٚ
سحمك ايٗ قطايٍ ٔ ٌٛٙث ٝحىٕطا٘ي زٔىطاسيه اؾز٘ .ئٛايسٜاِيؿزٞب يٕٗ سأييس دبيبٖ سّمي
ويٙعي اظ ثبظاض ،الشهبز ؾيبؾي ثيٗإِّّي ضا اظ يه ؾ ٛثطٔحٛضيز ثبظاض  ٚاظ ؾٛي زيٍط ثط
انبِز فطز ( ٝ٘ ٚخٕغ) اؾشٛاض ٔيزا٘ٙس .ثب ايٗ سّميٞ ،ط ٌب ٜآظازي فطز  ٚحطيٓ ذهٛني اٚ
سحسيس قٛز٘ ،مف وب٘٘ٛي ثبظاض ٘يع زض ٔؼطو ذُط لطاض ٌطفش ٝاؾزٍ٘ .ب٘ ٜئٛايسٜاِيؿزٞب ثٝ
ٔمٛالسي چ ٖٛسدبضر اؾّح ،ٝذهٛنيؾبظي أٙيز ،اؾشرساْ زض اضسف  ٚذسٔبر ضفبٞي
٘يطٞٚبي ٘ظبٔي ـ أٙيشي ،وبٔالً الشهبزي ـ ؾيبؾي اؾز .اظ ايٗ ٔٙظط ٔدشٕغٞبي ثعضي
اؾّحٝؾبظي ٕٞچ ٖٛوبضذب٘دبر سِٛيس اسٔٛجيُ ،اضظـ افعٚز ٜسِٛيس ٔيوٙٙس  ٚزض ٕٝٞ
فؼبِيزٞب ،انُ ثط ضفب ٜقٟط٘ٚساٖ اؾز ٘ ٝأٙيز زِٚز .زض سؼجيط ٘ئٛايسٜاِيؿشي ،زِٚز ٛٞيز
ٔؿشمّي اظ قٟط٘ٚساٖ ٘ساضز  ٚفمٍ آضاء ُٔ ٚبِجبر قٟط٘ٚساٖ ضا ٕ٘بيٙسٌي ٔيوٙس ،ثٙبثطايٗ ضفبٜ
قٟط٘ٚساٖ ٔمسْ ثط أٙيز ّٔياي اؾز ؤ ٝطخغ آٖ زِٚز اؾز.
ثط ايٗ اؾبؼ ٔيسٛاٖ سدّي ػيٙي ٘ئٛايسٜاِيؿٓ ضا زض لبِت ٘ظبٔي سهٛض وطز و ٝاِٚيٗ انُ
آٖ ّٕٔىشساضي زٔىطاسيه اؾز .زٔٚيٗ انُ ثٔ ٝبٞيز ُّٔك زؾشبٚضزٞب ٔطثٔ ٌٛيقٛز وَ ٝي
آٖ زِٚز ٘ئٛايسٜاِيؿٓ وٛقف ٔيوٙس ثس ٖٚسٛخ ٝث ٝؾ ٟٓؾجس زيٍطاٖ ،حدٓ ذيطٞب ٚ
فطنزٞبي وّي ضا سٛؾؼ ٝزٞس .ؾٔٛيٗ ضوٗ ٘ظبْ ٔجشٙي ثط آٔٛظٜٞبي ٘ئٛايسٜاِيؿشي ٘يع سمسْ
ضفب ٜقٟط٘ٚسي ثط أٙيز ّٔي اؾز .ضفبٛٔ ٜضز ٘ظط ،نجغ ٝالشهبزي ـ ؾيبؾي زاضز و« ٝآظازي»
(زض فؼبِيز الشهبزي ـ ؾيبؾي) انّيسطيٗ ضوٗ آٖ ث ٝقٕبض ٔيآيس ٚ ،أٙيز ٔشغيطي اؾز وٝ
ثب سٛخ ٝثٔ ٝيعاٖ ضفب ٜػٕٔٛي ،سًؼيف يب سمٛيز ٔيقٛز.
َجيؼي اؾز و ٝسحّيُ ٘ئٛايسٜاِيؿشي ٘يع ٔب٘ٙس ثؿيبضي ٔىبست  ٚضٞيبفشٟبي زيٍط ٘مبٌ
لٛر  ٚيؼف ذٛز ضا زاضاؾز .ازأٔ ٝمبِ ٝحبيط ث ٝاضظيبثي ضٞبٚضزٞبي (ٔرهٛنبً
ضٚـقٙبذشي) ايٗ ٔىشت اذشهبل زاضز .أب ديف اظ ثيبٖ وبؾشيٞب ثبيس ث ٝؾٔ ٝعيز
ضٚـقٙبذشي ٘ئٛايسٜاِيؿٓ سٛخ ٝوطز :اٚالً سحّيُ ٘ئٛايسٜاِيؿشي ،نطفبً دٛظيشٛيؿشي ٘يؿز .ثٝ
ثيبٖ زيٍط زض ػيٗ ٌعاضـ ٚيؼيز خٟبٖ ث ٝؾبذشٗ ٚالؼيبر ٘يع اٞشٕبْ ٔيٚضظز .زض
٘ئٛايسٜاِيؿٌٓ ٓٞ ،عاضـ ٚالؼيبر ٚخٛز زاضز  ٓٞ ٚايس ٜسغييطٚ .لشي زض ايٗ ٔىشت ثط يطٚضر
فطاضَٚي اظ خجط ضئبِيؿشي سأويس  ٚذّك فطنزٞبي خٟب٘ي أطي ٕٔىٗ ٔؼطفي ٔيقٛز،

رٍششٌبسي هكتت ًئَايدُاليسن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 731

ٕ٘يسٛاٖ چٙيٗ ٍ٘طقي ضا ٔبزيٍ٘ط  ٚدٛظيشٛيؿشي نطف لّٕساز وطز .ثب٘يبً زض سحّيُ
٘ئٛايس ٜاِيؿشي ٔفبٞيٕي ٔب٘ٙس قٙبذز ،شٙٞيز٘ ،يز  ٚثطزاقشٟب ٘مف ٕٟٔي زض سساضن أٙيز
دبيساض ثيٗإِّّي زاض٘س .ايٗ ٔىشت ثطذالف ٘ئٛضئبِيؿٓ و ٝغبِجبً ثط سٛا٘بييٞب سأويس ٔيٚضظز،
انُ سٛإ٘ٙسي ضا نطفبً زض لسضر ٙٔ ٚفؼز ٕ٘يثيٙس  ٚيٕٗ ثطخؿشٝؾبذشٗ يؼفٞبي
ضئبِيؿٓ ٘ ٚئٛضئبِيؿٓ سهطيح ٔيزاضز وٚ ٝالؼيبر ،حبنُ «ثطزاقزٞبي ٔب» ٞؿشٙس  ٚث ٝزِيُ
ٔبٞيز ٔشغيط ايٗ ثطزاقزٞبٕ٘ ،يسٛاٖ اظ انبِز أط ٚالغ ؾرٗ ٌفز .ثبِثبً ٟٔٓسطيٗ ضٞبٚضز
٘ئٛايسٜاِيؿٓ ضا ٔيسٛاٖ ثطخؿشٝؾبذشٗ اضظـ ٙٞ ٚدبض ،آٖ  ٓٞزض ؾُح ثيٗإِّّي زا٘ؿز.
ضئبِيؿٓ ٘ ٚئٛضئبِيؿٓ ثط انبِز ٔ ٚطوعيز لسضر  ٚأٙيز ّٔي ٔجشٙي ثط لسضر سأويس زاقشٚ ٝ
يٍب٘ ٝثبظيٍط أٙيز ثيٗإِّّي (يؼٙي زِٚز) ضا ٔأٔٛض ث ٝسساضن  ٚسدٕغ لسضر ٙٔ ٚفؼز
زا٘ؿشٝا٘س ،أب زض سحّيُ ٘ئٛايسٜاِيؿشي ،زِٚز ث ٝيىي اظ ثبظيٍطاٖ ٔ ٟٓسٙعَ ٔييبثس ٘ ٚمف
انّي آٖ يؼٙي سدٕيغ لسضر  ٚديٍيطي ٔٙبفغ ّٔي ،ث ٝثيكيٝٙؾبظي اضظـ (ٞبيي چ ٖٛحمٛق
ثكط  ٚضفغ سجؼيى) آٖ  ٓٞزض ؾُح فطأّي سجسيُ ٔيقٛز .سغييط ٔطخؼيز زِٚز  ٚزؾشٛض وبض
آٖ ،اسفبلي اؾز و ٝزض دي ثحثٞبي ٘ئٛايسٜاِيؿشي دسيساض قسٜا٘س.

د .كبستيّبي رٍششٌبختي ًئَايدُاليسن
ٔىشت ٘ئٛايسٜاِيؿٓ ،ثٝضغٓ سٕبْ زؾشبٚضزٞبيف ،چٟبض وبؾشي اؾبؾي زض حٛظ ٜضٚـ
قٙبذز زاضز٘ .ئٛايسٜاِيؿٓ اظ آٖض ٚو ٝزضنسز وكف لٛاػس زض ٔٙبؾجبر ثيٗإِّّي اؾز،
ػمال٘يزٌطا ث ٝقٕبض ٔيآيس أب ث ٝزِيُ اػشمبز ث ٝسغييط ٚيغ ٔٛخٛز  ٚاثشٙبء ٔٙبؾجبر حبوٓ ثط
ثطزاقشٟبي ٔب ،ثب ٘ظطيٝدطزاظاٖ ا٘ؼىبؼٌطا ٕٞؿٛيي زاضز .ؾؤاَ ايٗ اؾز و ٝچٍٔ ٝ٘ٛيسٛاٖ
ايٗ ز ٚضٚـ ٚالؼبً ٔشًبز ضا زض لبِت يه ٔىشت خٕغ وطز  ٚأٙيز ّٔي  ٚثيٗإِّّي ضا ثط دبيٝ
آٖ اؾشٛاض ٕ٘ٛز؟ ٘ئٛايسٜاِيؿٓ وٍ٘ ٝطـ ٘ئٛضئبِيؿشي ضا ث ٝزِيُ سمّيُ ثبظيٍطاٖ ٔشؼسز ث ٝزِٚز
 ٚفطٚوبؾشٗ ٙٞدبضٞبي زيطدب  ٚاضظقٕٙس ث ٝلب٘ٔ ،ٖٛحىٔ ْٛيوٙس؛ ذٛز ٘يع ث ٝلٛاػس ٚ
ٙٞدبضٞبيي زِجؿش ٝاؾز ؤ ٝيعاٖ اؾشمالَ ٚالؼي آٟ٘ب اظ اضاز ٜزِٚشٟب ٔكرم ٘يؿز .چٍٝ٘ٛ
ٔيسٛاٖ ث ٝذّٛل ،انبِز ٕٟٔ ٚشط اظ آٖ ز ٚث ٝوبضآٔسي ٟ٘بزٞبي ثيٗإِّّي أيس ثؿز؟
ذٛقجيٙي ايس ٜاِيؿشي زض ؾبِٟبي دؽ اظ خ ًٙا َٚخٟب٘ي ،ثب ايٕحالَ خبٔؼ ُّٔ ٝث ٝيأؼ
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سجسيُ قس .ثطاي ضفغ ايٗ ٘ميه٘ ،ٝئٛايسٜاِيؿزٞبٔ ،طخؼيز زِٚز ضا لج َٛوطز ٚ ٜوٛقيس٘س آٖ
ضا ث ٝػٛٙاٖ اِٚيٗ ثبظيٍط ٔٙبؾجبر ثيٗإِّّي ثذصيط٘س .ؾؤاِي و ٝديف ٔيآيس ايٗ اؾز و ٝثب
دصيطفشٗ ٔفطٚيبر ٘ئٛضئبِيؿٓ٘ ،ئٛايسٜاِيؿٓ چٍٔ ٝ٘ٛيذٛاٞس اظ ضليت لسيٕي  ٚضفيك فؼّي
ذٛز ا٘شمبز وٙس؟
وبؾشي زٍ٘ ْٚطـ ٘ئٛايسٜاِيؿشي ايٗ اؾز و ٝث ٝضغٓ آضظٞٚبي ذيط ،ثٔ ٝحٛضيز لسضر ٚ
ٔٙفؼز سٗ ٔيزٞس .أيّيبٖ وبٚاِؿىي يٕٗ ا٘شمبز اظ ايٗ ٔكئٕٟ ،شطيٗ ٘ميهٍ٘ ٝطـ
٘ئٛايسٜاِيؿشي ضا غفّز اظ ػٙهط قٙبذز ٛٞ ٚيز ٔيزا٘س )33(.ث ٝػميس ٜا ،ٚقٙبذز ؾجت
اػشٕبز ٔشمبثُ قس ٚ ٜأٙيز ضا اضسمبء ٔيثركس .ثبظيٍطاٖ اظ َطيك اضسجبَبر ٔجشٙي ثط قٙبذز،
ا٘شظبضار ٕٞسيٍط ضا ٔيفٕٟٙس ،ثٙبثطايٗ ٚاضز دطٚؾ ٝيبزٌيطي ديچيسٔ ٜيق٘ٛس  ٚاظ َطيك
زض٘ٚيوطزٖ ضٚيٞٝب ،سؼبُٔ  ٚسفب ٓٞضا ويفيسط  ٚػٕيكسط ٔيوٙٙس .وبٚاِؿىي ديكٟٙبز ٔيوٙس وٝ
ضٚـ سحّيُ وب٘ؿشطاوشيٛيؿشي زض وٙبض ضٚـ سحّيُ ٘ئٛايسٜاِيؿشي ثٟشط ٔيسٛا٘س ٔؼبزالر
ثيٗإِّّي ضا سٛييح زٞس .اظ زيس ا ٚػيت ٍ٘طـ وب٘ؿشطاوشيٛيؿشي ايٗ اؾز و ٝث ٝز ٚػٙهط
ٔٙفؼز  ٚلسضر وٓ سٛخ ٝاؾز  ٚػيت ضٚـ ٘ئٛايسٜاِيؿشي ث ٝايٗ ٘ىش ٝثبظٔيٌطزز و ٝاؾبؾبً
ٛٞيز  ٚزا٘فدبي 0ٝثٛزٖ ٔٙبؾجبر ضا ذطٚج اظ ػمال٘يزٌطايي ٔيقٕبضز.
اثٟبْ ضٚـقٙبذشي ؾ ْٛثٔ ٝطخغ ٛٔ ٚيٛع أٙيز زض ٍ٘طـ ٘ئٛايسٜاِيؿشي ٔطث ٌٛاؾز.
زض ٘ئٛضئبِيؿٓ ثَٛ ٝض نطيح  ٚقفبف ٌفشٔ ٝيقٛز ؤ ٝطخغ أٙيز ،زِٚز ّٔي ٛٔ ٚيٛع آٖ
لسضر اؾز )34(.زض ٘ئٛايسٜاِيؿٓ ،زِٚز زض وٙبض ٘يطٞٚبي غيطزِٚشي ث ٝػٛٙاٖ ثبظيٍطاٖ ػطنٝ
أٙيز لّٕساز ٔيق٘ٛس .زض ايٗ ٍ٘طـ ،ؾ ٟٓثبظيٍطاٖ ٔكرم ٘يؿز .ثطاي ٔثبَ زض ٔبخطاي
فطٚدبقي قٛضٚي ٔؼّ٘ ْٛيؿز و ٝثبالذط ٜؾيبؾشٟبي ٘فؽٌيط ضيٍبٖ ؾجت ا٘فدبض قٛضٚي قس
(ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو٘ ٝئٛضئبِيؿزٞب ٔي ٌٛيٙس) يب ٟ٘بزٌطايي ِيجطاَ ٙٞ ٚدبضٞبي فطأّي (ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛوٝ
٘ئٛايسٜاِيؿزٞب ٔؼشمس٘س)؟ ٚالؼيز ايٗ اؾز و٘ ٝئٛايسٜاِيؿٓ اظ ٘ئٛضئبِيؿٓ فبنٌّ ٝطفش ،ٝأب سع
وّيسي آٖ يؼٙي ٔطخؼيز زِٚز ضا ا٘ىبض ٕ٘يوٙس ٕٞ ٚيٗ ٚيػٌي ،سٕبْ ا٘شمبزار ٔؼُٛف ثٝ
٘ئٛضئبِيؿٓ ضا ٔشٛخ٘ ٝئٛايسٜاِيؿٓ ٘يع ٔيؾبظز .اٌط زِٚز ايٗ لسض انبِز زاضز و ٝأٙيز
ثيٗإِّّي ضا قىُ زاز ٚ ٜحشي ثبظيٍطاٖ غيطزِٚشي ضا وٙشطَ ٔيوٙس ،دؽ ٙٞدبضٞب ٟ٘ ٚبزٞبي
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ثيٗإِّّي ٔ ٚيثبلٟبيي و ٝقبٜثيز ٔش ٖٛايسٜاِيؿشي ٘ ٚئٛايسٜاِيؿشيا٘س ث ٝقسر دطاوٙسٚ ٜ
٘بٔكرما٘س ،يؼٙي اظ حبوٕيز ّٔي سب ذُطار ظيؿزٔحيُيٍٕٞ ،ي ٔٛيٛع أٙيز سّمي
ٔيق٘ٛس.
آذطيٗ وبؾشئ ،ؼُٛف ث ٝحٛظ ٜقٍٕ٘ َٛطـ ٘ئٛايسٜاِيؿشي اؾز .ايٗ ٍ٘طـ ظبٞطاً
زضنسز سٛييح ٚالؼيبر خٟبٖ اؾز ِٚي ايسٜٞبيي خٟب٘كٕ َٛاضائٔ ٝيزٞس .سأُٔ ا٘سن ٘كبٖ
ٔيزٞس و ٝايٗ ٘ظطيٝدطزاظيٞب ثيكشط ثطاي وكٛضٞبي ديكطفش ٝنٙؼشي ا٘دبْ قس ٚ ٜثرف اػظٓ
وكٛضٞب ٔ ٚؿبيُ ز٘يبٔ ،كٕ َٛقٙبذز  ٚسدٛيع ٘ئٛايسٜاِيؿشي ٕ٘يق٘ٛس )35(.ثطاي ٔثبَ
ٔيسٛاٖ ث ٝخبيٍبٚ ٜالؼي  ٚحمٛلي ؾبظٔبٟ٘بي ثيٗإِّّي ،أٙيز زؾشٝخٕؼي ،سدبضر آظاز ٚ
حىٕطا٘ي زٔىطاسيه زض وكٛضٞبي خٟبٖ ؾ ْٛاقبضٕٛ٘ ٜز و ٝسغييطي زض ؾيبؾز ػٕٔٛي ايٗ
وكٛضٞب ايدبز ٕ٘يوٙٙس .ظٟٛض ثبظيٍطاٖ ٔشؼسز غيطزِٚشي ،أيس ث ٝانالح ضا افعايف ٔيزٞس؛ أب
ٕٞيٗ ثبظيٍطاٖ زض ٔمبثُ اضاز ٚ ٜؾيُط ٜزِٚزٔ ،ؼٕٛالً وبضي اظ ديف ٕ٘يثط٘س ٕ٘ ٚيسٛا٘ٙس
ػُٕ اخشٕبػي ٔؤثطي ضا َطاحي  ٚوٙشطَ ٕ٘بيٙس .اظ ايٗض ٚالظْ اؾز وكٛضٞبي غيطغطثي يب
غيطنٙؼشي ضا اظ زايط ٜقٕ٘ َٛئٛايسٜاِيؿٓ ذبضج  ٚآٖ ٔىشت ضا ذبل وكٛضٞبي نٙؼشي
لّٕساز وٙيٓ.

ًتيجِگيري
٘ئٛايسٜاِيؿٓ ٔشًٕٗ چبضچٛة وّي ايسٜاِيؿٓ ثب ا٘سوي سغييط اؾز .سغييطاسي و ٝثبػث
قس٘س سب ديك٘ٛس ٘ئ ٛث ٝايسٜاِيؿٓ ايبف ٝقٛز ،اظ ايٗلطاض٘س:
يك٘ .ئٛايسٜاِيؿزٞب ثطذالف ايسٜاِيؿزٞب٘ ،ظبْ ثيٗإِّّي ضا ػطنٝاي ثطاي ٕٞىبضي ٚ
ٔٙبظػ ٝث ٝنٛضر سٛأبٖ ٔؼطفي وطز٘س.
دٍ٘ .ئٛايسٜاِيؿزٞب زِٚز ضا ث ٝػٛٙاٖ ثبظيٍط ا ٝ٘( َٚيٍب٘ ٝثبظيٍط) دصيطفشٙس.
سِ٘ .ئٛايسٜاِيؿٓ ،ثطذالف ايسٜاِيؿٓ و ٝنطفبً سٛني ٝث ٝضفشبضٞبي قفبف ،زؾشٝخٕؼي ٚ
اذاللي ٔيوطزٔ ،ربَت ذٛز ضا سٛخي ٝػّٕي ٔ ٓٞيوٙس ٘ ٚؿجز ث ٝؾبِٟبي ا َٚلطٖ ثيؿشٓ اظ
اؾشؼساز  ٚأىب٘بر ثيكشطي ثطذٛضزاض اؾز.
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َي ز ٚزٌ ٝٞصقش٘ ،ٝئٛايسٜاِيؿٓ ث ٝػٛٙاٖ دبضازايٕي ثطخؿش ،ٝثب َطح چٟبض ٌعاض ٜوّيسي،
ُٔبِؼبر ضاٞجطزي ضا ٔشأثط ؾبذش ٝاؾز .اِٚيٗ سع اؾبؾي ٘ئٛايسٜاِيؿشيٚ ،حسر ؾيبؾز زاذّي
 ٚؾيبؾز ذبضخي اؾز .ايٗ سع ،أٙيز ّٔي ضا ث ٝأٙيز ثيٗإِّّي دي٘ٛس ظز ٚ ٜايٗ ٍ٘طا٘ي ضا
ثطخؿشٔ ٝيوٙس و ٝثؼًي لسضسٟب ٞط ٔؿأِّٔ ٝي ضا ثٙٞ ٝدبضي ثيٗإِّّي سجسيُ ٕ٘بيٙس .ثٝ
ػجبضر زيٍط ،دشب٘ؿيُ سجؼيز زا٘ف اظ لسضر ،فع٘ٚي يبفش ٚ ٝايٗ أط ذهّز ضٞبييثركي
ػّ ْٛا٘ؿب٘ي ضا سحزاِكؼبع لطاض زاز ٜاؾز .سأويس ثط ٘ظطي ٝضغيٓٞب ٙٞ ٚدبضٞبي ثيٗإِّّي،
زٔٚيٗ ٌعاض ٜزض ٔىشت ٘ئٛايسٜاِيؿٓ اؾز و ٝزض دٙب ٜآٖ ،فطايٙسٞبي سؼبٔالسي  ٚيبزٌيطي زِٚشٟب
اظ إٞيز ثي٘ظيطي ثطذٛضزاض ٔيق٘ٛس .ضغيٓٞبي ثيٗإِّّي ثب سأويس ثط ضٚيٞٝب  ٚلٛاػسي وٝ
ٚايغ آٟ٘ب ػسٜاي ٔحسٚز ِٚي سبثغ آٟ٘ب وثيط٘س ،ؾؼي ٔيوٙٙس سب اثشسا ضفشبض  ٚؾذؽ ؾبذشبض
وكٛضٞبي ٔربِف ضا سغييط زٙٞس .زض دطس ٛايٗ ٌعاضٔ ٜيسٛاٖ سىٛيٗ ٘ظٓ خسيسي ضا ديفثيٙي
وطز و ٝلبػس ٜآٖ ٕٞؿٛيي  ٚاؾشثٙبي آٖ سٛٙع ٔ ٚمبٔٚز اؾز .سأييس ٛٞيزٞبي اظ ديف
ٔٛخٛز ثبظيٍطاٖ ،ؾٔٛيٗ ٘ىش ٝانّي زض ٍ٘طـ ٘ئٛايسٜاِيؿٓ اؾز وَ ٝي آٖ ٔٙبفغ ٛٞ ٚيز
زِٚشٟب ٘ ٝثب سؼبُٔ؛ ثّى ٝديف اظ آغبظ آٖ قىُ ٌطفش ٝاؾزٌ .فشٙي اؾز ايٗ سع اظ سٍٙٙبٞبي
اخشٙبة٘بدصيط ٘ئٛايسٜاِيؿٓ اؾز و ٓٞ ٝاظ يطٚضر البٔ ٝضغيٕي خٟب٘ي زفبع ٔيوٙس ٓٞ ٚ
ٔٙبفغ ٛٞ ٚيز لسضسٟب ضا ،اظ ديف ٔٛخٛز ٔيزا٘سٕٞ .بٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزض ٔشٗ ٔمبِ ٝآٔس ،ثط ٔجٙبي
ٍ٘طـ ٘ئٛايسٜاِيؿشي ،ثيكشطيٗ چبِف َي زٞٝٞبي آيٙسٔ ٜشٛخ ٝزِٚز اؾز و ٝاظ يهؾٛ
ثبيؿشي ٍٟ٘جبٖ ٛٞيز ٙٔ ٚبفغ ّٔي ثبقس  ٚاظ ؾٛي زيٍط ٕٞىبضي زض فًبي دطسٙبظع ثيٗإِّّي
ضا زض زؾشٛض وبض ذٛز لطاض زٞس .يطٚضر خٕغ ؾ ٝػٙهط ٔٙفؼز ،لسضر ٛٞ ٚيزٕٞ ،بٍ٘ٝ٘ٛ
و ٝوبٚاِؿىي ٌفشٞ ،ٝسي ٝيب ػبضيٍ٘ ٝطـ ٘ئٛايسٜاِيؿشي ثطاي ُٔبِؼبر ضاٞجطزي اؾزٌ .فشٙي
اؾز و ٝخٕغ ايٗ ؾ ٝػٙهط ٍٙٞبٔي ٔيؿط اؾز و ٝث ٝؾ٘ ٝىش ٝاؾبؾي ظيط ث ٝنٛضر ٕٞعٔبٖ
سٛخ ٝقٛز.
اٍل ايٙىٙٔ ٝفؼز ٔؼٙبي فطأبزي  ٓٞزاضز؛ ٔب٘ٙس ٔمجِٛيز ثيٗإِّّي.
دٍم ايٙى ٝلسضر ثط زٛ٘ ٚع ؾرز ٘ ٚطْ اؾز  ٚايٗ ز ٚزض لبِت يه ٔساض ٕٞسيٍط ضا
سدٟيع  ٚسمٛيز ٔيوٙٙس .ث ٝثيبٖ ثٟشط لسضر ؾرز ث ٝسىٛيٗ لسضر ٘طْ  ٚلسضر ٘طْ ث ٝسطاوٓ
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لسضر ؾرز وٕه ٔيضؾب٘س )36(.ثبالذط ٜايٙىٛٞ ٝيز وًٕ٘ٛٔ ٝي اظِي 0زاقز ،سٛؾٍ
ضغيٓٞبي ثيٗإِّّيًٕ٘ٛٔ ،ي لطاضزازي  ٚاثعاضي ديسا ٔيوٙس .ايٗ سٙفٛٞ ،يز ضا ث ٝيىي اظ
زؾشٛضوبضٞبي ُٔبِؼبر ضاٞجطزي ٔجسَ ٕ٘ٛز ٚ ٜايٗ سحِٛي اؾز و ٝسهٛض آٖ زض ؾبِٟبي
ٌصقشٔ( ٝثالً زٚ )0971 ٝٞالؼبً زقٛاض ثٛز.

1. Primordial
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