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 چكيدُ
 

إُِّ  آِيؿٓ اظ ٔىبست ثطخؿشٝ ٚ سأثيطٌصاض زض سحّيُ أٙيز ٚ ضٚاثٍ ثيٗ ٘ئٛايسٜ

ثط ايسٜ زِٚز ٔحسٚز ٚ ٍ٘طـ فطازِٚشي ٚ اؾز. ايٗ ٔىشت ثٝ ذبَط سأويس 

ٍ٘طي، فبلس يؼف  قٛز ٚ ثٝ ِحبِ درشٍي ٚ خبٔغ ٔحٛض، اظ ٘ئٛضئبِيؿٓ خسا ٔي خبٔؼٝ

آِيؿٓ زض خؿشدٛي سٛييح ٔٙبؾجبر لسضر ٚ  ٞبي ِيجطاِٟبؾز. ٘ئٛايسٜ ثيٙي ٚ ذٛـ

قٛ٘س.  ٞبيي ثطاي سغييط آٟ٘بؾز سب ٕٞٝ خٟب٘يبٖ اظ أٙيز ٔٙبؾجي ثطذٛضزاض نسٚض ايسٜ

حىٕطا٘ي زٔٛوطاسيه، انبِز زؾشبٚضزٞبي ُّٔك ٚ سجؼيز أٙيز اظ ضفبٜ ػٕٛٔي ٚ 

ٞب، أيسٞبيي  اَ ثب َطح ايٗ ٌعاضٜ دبيساض اظ خّٕٝ اضوبٖ ايٗ ٔىشجٙس. ا٘سيكٕٙساٖ ٘ئٛايسٜ

اِيؿٓ، ٔكرم قس  ٞبي ٘ئٛايسٜ ضا ثطاٍ٘يرشٙس؛ أب ثب ٌصقز ظٔبٖ ٚ آقىبضقسٖ ظطفيز

ٞب ثٝ  اِيؿز ٞبيي ٞٓ زاضز. ٘ئٛايسٜ ٛز ٘ٛآٚضيٟبي چكٍٕيط، يؼفوٝ ايٗ ٍ٘طـ ثب ٚخ

زاٚضي ٘يؿشٙس، ٚالؼيز  ٌيطيٟبي شٞٙي ٚ ديف ٌطايي، ٔهٖٛ اظ ؾٕز ٚاؾُٝ ػمال٘يز

زٞي ثٝ ٞٛيز ٌطٟٚٞب ٚ حشي سطؾيٓ ٚ سطٔيٓ  زِٚز ٚ لسضر ؾرز ضا زض قىُ

ٞبيي وّي ٚ  ايسٌٜيط٘س ٚ زض سٛييح ػُّ ٚلٛع سحَٛ، ثٝ اضائٝ  وٓ ٔي ٞٙدبضٞب زؾز

 وٙٙس.  اٍ٘بضا٘ٝ اوشفب ٔي ؾُٟ

 

ٌطايي،  إُِّ قٙبؾي، ثيٗ ٞب، زِٚز، حىٕطا٘ي زٔىطاسيه، ضٚـ ٞٙدبضٞب ٚ ضغيّٓب:  كليدٍاژُ

 زؾشبٚضزٞبي ُّٔك.
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 هقدهِ
اؾز، زضنسز  «ٌعاضـ ٚ سٛنيف خٟبٖ»اِيؿٓ، ثطذالف ٘ئٛضئبِيؿٓ وٝ زض دي  ٘ئٛايسٜ

اِيؿٓ  اؾبؼ ٔىشت ايسٜ ٚ ثط 0991. ايٗ ٔىشت زض زٞٝ سثبق ٔي «ؾبذشٗ خٟب٘ي ٔشفبٚر»

اِيؿشي اؾز وٝ زض ؾبِٟبي دؽ  ٔفطٚيبر آٖ ٕٞبٖ ٔفطٚيبر ايسٜضٚ  ٚ اظ ايٌٗصاضي قس  دبيٝ

( 0إُِّ ضا ثٝ ذٛز اذشهبل زازٜ ثٛز.) اظ خًٙ اَٚ خٟب٘ي ثرف ٟٕٔي اظ ٔشٖٛ ضٚاثٍ ثيٗ

٘كبٖ  ،ض زٞٝ زْٚ لطٖ ثيؿشٓ اضايٝ وطزز« ٚٚزضٚ ٚيّؿٖٛ»اِيؿشي وٝ  يبر ايسٜٚٔطٚض ٔفط

ٞب ٚ اِعأبر آٖ ػٛو  اِيؿٓ زاضز ٚ فمٍ ثطذي زالِز اِيؿٓ ضيكٝ زض ايسٜ زٞس وٝ ٘ئٛايسٜ ٔي

فطو اِيؿٓ ٚيّؿٛ٘ي ؾٝ فطو اؾبؾي زاقز؛  ايسٜ»ٔؼشمس اؾز  «ٞٙطي ويؿيٙدط»قسٜ اؾز. 

شي ٚيػٜ ثطاي سٛؾؼٝ ضفبٜ ٚ ٔٛضيأٔطيىب ثٝ ػٙٛاٖ چطاؽ آظازي ثكطيز، ٔآآٖ ايٗ ثٛز وٝ  اَٚ

ٔطزٔبٖ خٟبٖ شاسبً زٔىطاؾي ضا زٚؾز زاض٘س، دؽ فطو زْٚ آظازي ٍٕٞب٘ي زاضز. ثطاؾبؼ 

ايٗ ثٛز وٝ چٖٛ ؾيبؾز  ٔفطٚو ؾْٛؾيبؾز ذبضخي زِٚز زٔىطاسيه، اذاللبً ٔحشطْ اؾز. 

اي  ذبضخي ثبظسبة اؾشب٘ساضزٞبي اذاللي قٟطٚ٘ساٖ اؾز، دؽ زِٚز حك ٘ساضز اذالق ٚيػٜ

 (2«)اذالق زِٚز، ثبظسبة اذالق قٟطٚ٘سا٘ف اؾز. .ثطاي ذٛز سؼطيف وٙس

اِيؿٓ  قٛز وٝ ٔفطٚيبر ٚ ٔسػيبر ٘ئٛايسٜ ثب ٔطٚض ٔفطٚيبر فٛق ايٗ دطؾف َطح ٔي

حبيط يٕٗ   وٙس؟ ٔمبِٝ إِّّي ضا چٍٛ٘ٝ سجييٗ ٔي وسأٙس ٚ ايٗ ٔىشت، أٙيز ّٔي ٚ ثيٗ

قٙبذشي آٖ ٔشٕطوع قسٜ ٚ  ؿٓ، ثط ٚخٜٛ ضٚـاِي سٛييح ٔفطٚيبر ٚ ٔسػيبر ٘ئٛايسٜ

 ٌصاضز. ضٞبٚضزٞبي آٖ زض ُٔبِؼبر ضاٞجطزي ضا ثٝ ثحث ٚ ٘مس ٔي

اِيؿٓ ٚ ٘ئِٛيجطاِيؿٓ  ٘ئٛايسٜٔدٕٛػٝ اؾز وٝ ثٝ شوط الظْ ايٗ ٘ىشٝ ديف اظ قطٚع ثحث 

ت، ٞط چٙس ٕٞٝ ايٗ ٔىبس ثبقٙس.  ٘ئٛضئبِيؿٓ ٔي ثطاثطٔؿشمُ زض  يدبضازايٕ  زٞٙسٜ سكىيُ

وٙٙس، أب ٔفطٚيبر  ٌطا ثٛزٜ ٚ غبِجبً أٙيز ضا ثٝ قىُ دٛظيشٛيؿشي سحّيُ ٔي ػمال٘يز

اِيؿٓ، ذبؾشٍبٞي  اِيؿٓ اؾز. ٘ىشٝ زيٍط ايٙىٝ ٘ئٛايسٜ ٘ئٛضئبِيؿٓ ٔشفبٚر اظ ٔفطٚيبر ٘ئٛايسٜ

ٙي ثبقس، يؼ إِّّي )ثبظاضٔحٛض( ٔي اي( زاقشٝ ٚ ٔحٛض ثحث آٖ الشهبز ؾيبؾي ثيٗ اضٚدبيي )لبضٜ

ط حبَ فؼبِيز الشهبزي ٚ ؾيبؾي آظاز، ٞ ( ث3ٝ).ٞٓ ٔجسأ ٚ ٞٓ ٔمهس ٘ئِٛيجطاِيؿٓ، ثبظاض اؾز

اوٖٙٛ  اِيؿٓ ٚ ٘ئِٛيجطاِيؿٓ اؾز وٝ ٞٓ سطيٗ ضوٗ ٘ئٛايسٜ إُِّ، انّي آٖ ٞٓ زض ؾُح ثيٗ

 آيس. إِّّي ثٝ قٕبض ٔي ٌفشٕبٖ ٔؿٍّ زض ٔٙبؾجبر ثيٗ
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 اليسن هفَْم ًئَايدُالف. 
ٞبي  ٞبيي اؾز وٝ ثطاؾبؼ ا٘سيكٝ اِيؿٓ ٘ٛيٗ، ٔدٕٛػٝ ػمبيس ٚ ثط٘بٔٝ يؿٓ يب ايسٜاِ ٘ئٛايسٜ

قٟطٚ٘ساٖ اظ  يثرك ٞسف آٖ ضٞبييٚ ضيعي قسٜ  دي« ايٕب٘ٛئُ وب٘ز»ٚ « غاٖ غان ضٚؾٛ»

ٔب٘ٙس ٘بؾيٛ٘بِيؿٓ، فبقيؿٓ، ِٙيٙيؿٓ ٚ  ؛ا٘سيكٙس ؾُّٝ زِٚشٟبيي اؾز وٝ زض لبِجي ّٔي ٔي

ايٗ  .اِيؿٓ، ػمال٘يز فطأبزي ا٘ؿبٖ اذاللي اؾز اِيؿٓ ٚ ٘ئٛايسٜ ٘ٛ٘ي ايسٜاؾشبِيٙيؿٓ. ٔفْٟٛ وب

ثّىٝ خٟب٘كَٕٛ ٚ فطاظٔب٘ي اؾز. ٚيّؿٖٛ ثطاي  ؛ػاليك ٔحسٚز ثٝ ايٙدب ٚ اوٖٙٛ ٘يؿز

خٛأغ   وٙس ٚ ثب اؾشٙبز ثٝ آٖ، ٕٞٝ ويس ٔيأاِيؿٓ ثط ٚخساٖ اذاللي ا٘ؿبٟ٘ب س سٛييح ٔفْٟٛ ايسٜ

. انَٛ ديكٟٙبزي ٚيّؿٖٛ زض ٔٛضز سحسيس زِٚز، سمٛيز ا٘سز َّت ٔي حضا لبثُ سطثيز ٚ نّ

َٛض وّي ٔحٛضقسٖ خٕٟٛض، ٝ إِّّي، زيذّٕبؾي آقىبض، انبِز اضازٜ ٍٕٞب٘ي ٚ ث ٟ٘بزٞبي ثيٗ

إِّّي اؾز. ضٚؾٛ ٔؼشمس ثٛز وٝ ثبيس فبنّٝ ثيٗ  ٞبي ضٚؾٛ ٚ وب٘ز زض لبِت ثيٗ سدّي ا٘سيكٝ

( 4زِٚشٟبيكبٖ سؼييٗ سىّيف وٙٙس.) ايٚز ٚ خٕٟٛض ٔطزْ ثطحىٛٔز ٚ قٟطٚ٘ساٖ اظ ثيٗ ثط

وٙس وٝ اضظـ ثطاثط ٚ ذٛزٔرشبضي ػمال٘ي  وب٘ز ٞٓ ٔب٘ٙس ضٚؾٛ ٘ظبْ خٕٟٛضي ضا ٔٛظف ٔي

 ٕٞٝ قٟطٚ٘ساٖ ضا ٔطاػبر وٙس.

اي قس،  ٔبزٜ سٛؾٍ ٚيّؿٖٛ سجسيُ ثٝ انَٛ چٟبضزٜ 0902ٞبي فٛق وٝ زض ؾبَ  ايسٜ

ٞبي فبقيؿٓ، ٘بظيؿٓ ٚ وٕٛ٘يؿٓ  خًٙ خٟب٘ي اَٚ ٚ ايسئِٛٛغي اِكؼبع آسف ثالفبنّٝ سحز

اِيؿٓ ؾبثك  زض زٚ زٞٝ آذط لطٖ ثيؿشٓ ٚ زض دي فطٚدبقي قٛضٚي، ايسٜ دؽ اظ آٖلطاض ٌطفز. 

إِّّي دطزاذز.  فىطي، ثٝ سٛييح ٔؼبزالر لسضر ٚ أٙيز ثيٗ يثب ا٘سوي سؼسيُ ثٝ ػٙٛاٖ ٔىشج

زض فطزاي خًٙ ؾطز لس ػّٓ وطز سب سحٛالر خٟبٖ  0«٘يفيّيخ ؾط»اِيؿٓ ثٝ سؼجيط  ٘ئٛايسٜ

اِيؿٓ ثٝ ٘ئٛضئبِيؿٓ ايٗ ثٛز وٝ ايٗ ٔىشت ٔٛفك ثٝ  ( ايطاز ٘ئٛايس5ٜٔسضٖ ضا سٛييح زٞس.) دؿز

ٞبي  ثيٙي ٚ ٘يع ديكٍيطي فطٚدبقي قٛضٚي ٘كسٜ، ثٙبثطايٗ اظ ٔٙظط ايٗ ٔىشت ثبيس ثٝ ايسٜ ديف

 (6اِيؿٓ ٘ٛيٙي ضا َطح ٚ سٛؾيغ وطز.) زٚثبضٜ ٕ٘ٛز ٚ ايسٜاِيؿٓ سٛخٟي  فطاظٔب٘ي ٚ خٟب٘ي ايسٜ

ذٛاٞبٖ ؾبذشٗ ٚالؼيبر ثطاؾبؼ  اٚالًاِيؿٓ  سٛاٖ اشػبٖ زاقز وٝ ٘ئٛايسٜ ٔي ثط ايٗ اؾبؼ

زِٚز  -خبٔؼٝ ٚ خبٔؼٝ  -ثٝ خبي ضاثُٝ ثيٗ زِٚشٟب ثٝ ٔٙبؾجبر خبٔؼٝ  ثب٘يبً ؛ٞٙدبضٞبؾز

                                                                                                                                        

1. Philip Cerney 
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زِٚز ضا ثبظسبة ذٛاؾشٟب ٚ سطخيحبر افطاز ٚ ٞب ٚ سطخيحبر  ذٛاؾشٝ ثبِثبً ؛سٛخٝ زاضز

ٞيچ ٔطظي ثيٗ ؾيبؾز زاذّي ٚ ؾيبؾز ذبضخي لبيُ  ضاثؼبً ؛قٕبضز ٌطٟٚٞبي خبٔؼٝ ٔي

خٛي آزٔي ثطذبؾشٝ ٚ ؾيبؾز  ٘يؿز ٚ ٔؼشمس اؾز وٝ ؾيبؾز زاذّي اظ يٕيط ٔؿبِٕز

ٛغي فطأّي، اِيؿٓ ايسئِٛ ايٙىٝ زض ٘ئٛايسٜثبالذطٜ ٚ ذبضخي ازأٝ ؾيبؾز زاذّي اؾز، 

ٔحٛضي ٚ  ٌطايي، زِٚز إِّّي ثٝ سطسيت خبيٍعيٗ ّٔي ٞبي ثيٗ ثبظيٍطاٖ فطازِٚشي ٚ ضغيٓ

ٔفطٚيبسي وٝ ويؿيٙدط ثطاي  ،قٛز ( ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٔالحظٝ ٔي7قٛ٘س.) لٛا٘يٗ ٔحسٚز زاذّي ٔي

اِيؿٓ ٜ وٙس. فطق فبضق ٘ئٛايس اِيؿٓ ٘يع نسق ٔي ( زض ذهٛل ٘ئٛايس8ٜ)،اِيؿٓ ثطقٕطزٜ ثٛز ايسٜ

إِّّي ضا دصيطفشٝ ٚ ثٝ  اِيؿٓ ٚخٛز ٞطج ٚ ٔطج زض أٙيز ثيٗ اِيؿٓ ايٗ اؾز وٝ ٘ئٛايسٜ اظ ايسٜ

إِّّي  ٟ٘بزٞبي ثيٗ وبضوطز وبٔالً ٔثجزٞب ٘ؿجز ثٝ ؾالٔز شار ثكط ٚ  اِيؿز ا٘ساظٜ ايسٜ

اِيؿٓ ثٝ  ( ايٗ فطق ثٝ لسضي ٟٔٓ اؾز وٝ زض ثؼًي ٔٛاضز، ٘ئٛايس9ٜذٛقجيٗ ٘يؿز.)

ٕٞبٖ ا٘ساظٜ وٝ ٘ئٛضئبِيؿٓ اظ ضئبِيؿٓ ذكه ٚ  ظيطااِيؿٓ،  قٛز سب ايسٜ ٘ئٛضئبِيؿٓ ٘عزيه ٔي

ٔحُ  .اِيؿٓ سريّي ٚ فطاٚالؼي زٚض قسٜ اؾز اِيؿٓ ٘يع اظ ايسٜ ٘ئٛايسٜ ،ذكٗ فبنّٝ ٌطفشٝ

ايٙىٝ  ٘ئٛ( آٟ٘بؾز ٚ ـٌطايي )٘ئٛ  اِيؿٓ(، دبضازايٓ ػمال٘يز سمبضٖ ايٗ زٚ )٘ئٛضئبِيؿٓ ٚ ٘ئٛايسٜ

دٛظيشٛيؿشي. سٛييح آ٘ىٝ زض قٙبذز  زٚ ضٚـ سحّيّي دٛظيشٛيؿشي زاض٘س سب دؿزٞط 

ُ يسٛاٖ ثيٗ ػّْٛ ا٘ؿب٘ي ٚ سدطثي سفبٚر لب ػّْٛ ٔبٞيز ٚاحسي زاض٘س ٚ ٕ٘ي اٚالًدٛظيشٛيؿشي، 

َطف ٚ ذٙثي  سٛاٖ أٛض ٚالغ ضا ثي أٛض ٚالغ ٚ اضظقٟب ٔشفبٚر اظ ٞٓ ٞؿشٙس ٚ ٔي ثب٘يبًقس، 

خٟبٖ اخشٕبػي ٕٞب٘ٙس خٟبٖ َجيؼي )ػبِٓ َجيؼز( لٛاػس ٚيػٜ ذٛز ضا زاضز ٚ  ثبِثبًوطز،  فطو

وٙس، وكف  زا٘كٕٙس ػّْٛ َجيؼي وٝ لٛاػس ضا وكف ٔي ٕٞچٖٛسٛاٖ  ٞب ضا ٔي ٔٙسي ايٗ لبػسٜ

( 01ضٚـ سؼييٗ نسق ٞط لًيٝ ثب اسىب ثٝ أٛض ٚالغ ذٙثي ٔيؿط اؾز.) ايٙىٝثبالذطٜ  ٚ ٕ٘ٛز،

ٞبي ٟٕٔي زاضز؛ ٔثالً زض  اِيؿٓ، ٞط چٙس ٘ٝ ثٝ ا٘ساظٜ ٘ئٛضئبِيؿٓ، ثب ٔفطٚيبر فٛق لطاثز ٘ئٛايسٜ

 اي خٟب٘كِٕٛي ٟ٘فشٝ اؾز وٝ يبزآٚض لبٖ٘ٛ خٟب٘كَٕٛ دٛظيشٛيؿشي اؾز. اِيؿٓ، ٌٛ٘ٝ ٘ئٛايسٜ

 

 اليسن هفرٍضبت كليدي ًئَايدُة. 
ثطاؾبؼ ثطذي ٔفطٚيبر  ،إِّّي اِيؿشي زض ظٔيٙٝ لسضر ٚ أٙيز ثيٗ ٔسػيبر ٘ئٛايسٜ

 وّيسي ثٙب قسٜ وٝ ػجبضسٙس اظ:
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 . دٍلت هحدٍد1
َٛض ٝ ٞبي آ٘بٖ اؾز. ث اِيؿٓ، ٕ٘بيٙسٜ قٟطٚ٘ساٖ ٚ ٔدطي ذٛاؾشٝ زِٚز زض ٔىشت ٘ئٛايسٜ

سٛا٘س چٟبض ٘مف ٔشفبٚر ايفب وٙس وٝ فمٍ يىي اظ آٟ٘ب ٕ٘بيٙسٌي قٟطٚ٘ساٖ  وّي زِٚز ٔي

ي ثطذٛضزاض ثبقس. چٙيٗ ظذبؾشٍبٜ ٚ قرهيز ٕٔشب ٕٔىٗ اؾز زِٚز اظ زض زضخٝ اَٚاؾز. 

فيّؿٛف، ٔٙدي،  -قٛز ٚ حبوٓ زض لبِت قبٜ  ٞبي فطاَجيؼي سكىيُ ٔي زِٚشي سٛؾٍ قرهيز

ٞبيي وبٔالً ٔشفبٚر ٚ َطاظ ٘ٛيٗ ذّك  ضؾبِز يبفشٝ سب ا٘ؿبٖٔب٘ٙس آٖ  ؾبيٝ ذسا، ٘بيت حك ٚ

اي ثطذٛضزاض اؾز. سطثيز  ذشيبضار ٌؿشطزٜٚاؾُٝ ٔؿئِٛيشي وٝ زاضز، اظ اٝ ٕ٘بيس. چٙيٗ زِٚشي ث

َٛض وّي ٞسايز فطاٌيط خبٔؼٝ ثٝ ؾٛي ٝ قٟطٚ٘ساٖ، ٔدبظار ذبَيبٖ، ٌٕبضزٖ ٔؿئٛالٖ ٚ ث

 ٙسقبٜ افالَٖٛ ٚ اثطٔطز ٘يچٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ايٗ ٘ٛع اظ زِٚش -زض اذشيبض زِٚز اؾز. فيّؿٛف  ،حميمز

 (00يؿز.)وؽ يب ٌطٚٞي ضا سٛاٖ يب حك ٔمبٚٔز زض ثطاثط آٖ ٘ وٝ ٞيچ

ذٛاٞس  اي وبٔالً ٘ٛيٗ ٘يؿز، ثّىٝ ٔي ، زِٚز زضنسز آفطيٙف ا٘ؿبٖ ٚ خبٔؼٝزض زضخٝ زْٚ

قٙبؼ، قٟطٚ٘ساٖ ضا ٘ؿجز ثٝ ٔؿئِٛيشي وٝ ثطاي وؿت فًيّز  ٔهّحز ٔطخؼيثٝ ػٙٛاٖ 

زاض٘س، آٌبٜ وٙس. زض ايٗ ٔطسجٝ، زِٚز ثٝ ػٙٛاٖ ٞبزي آقٙب ٚ آٌبٜ ثٝ ذيط ٚ نالح قٟطٚ٘ساٖ، 

زا٘س. چٙيٗ زِٚشي  أب ٞطٌع زٌطٌٖٛ ؾبذشٗ ٚيغ ٔٛخٛز ضا حيبسي ٕ٘ي ؛زٞس وط ٔئطست سص

وٙس ٚ ثط  وٙس وٝ فطظ٘سـ ضا ثٝ ُٔبِؼٝ ثيكشط زض قت أشحبٖ، سٛنيٝ ٔي ٔب٘ٙس دسضي ػُٕ ٔي

ٚضظز. َجؼبً ٕٔىٗ اؾز فطظ٘س چٙيٗ دسضي ػاللٕٙس ثبقس وٝ ثٝ خبي  ايٗ سٛنيٝ ذٛز سأويس ٔي

ٞبي سّٛيعيٖٛ ثذطزاظز. زض چٙيٗ ٔٛالؼي دسض ثٝ  اض، ثٝ سٕبقبي ثط٘بُٔٝٔبِؼٝ يه زضؼ زقٛ

فطظ٘سـ ضا ٘ؿجز ثٝ يطٚضر ُٔبِؼٝ ٚ غيطيطٚض  ،ؾٙح قٙبؼ ٚ ٔهّحز ػٙٛاٖ ٔهّحز

ٞبي دسض زض ايٗ ٔٛالغ ثٝ ذبَط  ز. ٔكطٚػيز سٛنيٝ قٛ شصوط ٔئٞبي سّٛيعيٛ٘ي  ثٛزٖ ثط٘بٔٝ

قٙبؼ ٞٓ ٔب٘ٙس آٖ دسض، قٟطٚ٘ساٖ  زِٚز ٔهّحزآٌبٞي اٚ اظ يٕيط ضاؾشيٗ فطظ٘سـ اؾز. 

زٞس ٚ ثسيٗ سطسيت ذٛاٞبٖ  ٞبي ٔرشّف سصوط ٔي ضا ٘ؿجز ثٝ ا٘حُبٌ ٚ ا٘حطاف زض حٛظٜ

قٛز. زِٚز زض ٍ٘بٜ اضؾُٛ ٚ حشي زض ٘ظطيٝ ٚاليز فميٝ اظ  اَبػز قٟطٚ٘ساٖ اظ ذيط ثطسط ٔي

ٞسايز قٟطٚ٘ساٖ ثٝ ؾٕز  چٙيٗ قأ٘ي ثطذٛضزاض اؾز، ثطاي ايٙىٝ ٟٕٔشطيٗ ٔؿئِٛيز آٖ،

 (02أيبَ ٚ ِصايص قرهي.)  ؾؼبزر اؾز ٚ ٘ٝ فطٚٔب٘سٖ زض حيُٝ
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، ٚظيفٝ انّي زِٚز ٘ٝ ؾبذشٗ ا٘ؿب٘ي َطاظ ٘ٛيٗ اؾز ٚ ٘ٝ زض زضخٝ ؾْٛ

ٚاؾُٝ ٝ وٙس. سٛييح ايٙىٝ، ا٘ؿبٟ٘ب ث« ضفغ سؼبضو»قٙبؾي، ثّىٝ زِٚز سكىيُ قسٜ سب  ٔهّحز

ثب ٕٞسيٍط سؼبضو زاض٘س. ايٗ سؼبضيبر ضا ٘ٝ  ٔب٘ٙس آٖ ٚ ذٛي َجيؼي، سطثيز، الشًبي ٔحيٍ

سٛاٖ ٔدبظ قٕطز. ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ ضشيّشي ٔب٘ٙس حؿبزر ضا  سٛاٖ وبٔالً اظ ٔيبٖ ثطزاقز ٚ ٘ٝ ٔي ٔي

سٛاٖ ٍٕٞبٖ ضا سكٛيك ثٝ حؿبزر وطز يب آٖ ضا وبٔالً  سٛاٖ اظ ثيٗ ثطز؟ آيب ٔي چٍٛ٘ٝ ٔي

سؼبضيبر ضا قٛز سب  ٘بْ زؾشٍبٜ زِٚشي سأؾيؽ ٔيٝ سي ثوٗ ٕ٘ٛز؟ ايٙدبؾز وٝ سكىيال ضيكٝ

ٝ چٙيٗ زِٚشي حُ اذشالفبسي اؾز وٝ ث  ( ٚظيف03ٝ.)ٞبي آٖ ٔطسفغ وٙس ثسٖٚ اظ ثيٗ ثطزٖ ضيكٝ

ٞبي  ا٘س. َجيؼي اؾز وٝ اذشيبضار چٙيٗ زؾشٍبٞي ثٝ ضفغ سٙف ٚاؾُٝ سؼبضيبر ضخ ٕ٘ٛزٜ

ذٛاٞس وٝ چٙيٗ  ٛا٘س ا٘دبْ زٞس ٚ ٘ٝ خبٔؼٝ ٔيس ظٟٛضيبفشٝ، اؾز. فطاسط اظ آٖ ضا ٘ٝ زِٚز ٔي

ٞبي آ٘بٖ سحميك ٚ سفحم وٙس.  سطيٗ ػطنٝ اذشيبضي ثٝ زِٚز زازٜ قٛز وٝ اٚ زض ذهٛني

 زِٚز زض فّؿفٝ ؾيبؾي ٞبثعي چٙيٗ ٔؿئِٛيشي زاضز.

٘ساضز. چٙيٗ  ٔدعايي، زِٚز ٕ٘بيٙسٜ قٟطٚ٘ساٖ اؾز ٚ اضازٜ ٚ اذالق زض زضخٝ چٟبضْ

قسٜ سب ُٔبِجبر خبٔؼٝ ضا ثطآٚضزٜ ٕ٘بيس. « ؾيؽأس»سكريم ٚ ضاي قٟطٚ٘ساٖ  زؾشٍبٞي ثٙب ثٝ

ٞبؾز. اٌط زِٚز  زِيُ ديچيسٌي خبٔؼٝ ٚ سٙٛع اؾشؼسازٞب ٚ سرهمٝ ث ،ايدبز چٙيٗ ؾبذشبضي

ثؿيبضي اظ ا٘طغي ٚ اؾشؼساز ا٘ؿبٟ٘ب نطف ضسك ٚ فشك أٛض ذٛزقبٖ ذٛاٞس  ،ٚخٛز ٘ساقشٝ ثبقس

ٔؼٝ ثٝ ا٘دبْ وبضٞبي سىطاضي ذٛاٞٙس دطزاذز ٚ ثؿيبضي اظ وبضٞب قس، ثؿيبضي اظ افطاز خب

قٛز سب ثب اؾشفبزٜ اظ أىب٘بر  ثسٖٚ ٔشهسي ذٛاٞٙس ٔب٘س. ايٙدبؾز وٝ زِٚز، ٕ٘بيٙسٜ خبٔؼٝ ٔي

زِٚز زض  (04)ٞب ضا ثطَطف ٕ٘بيس. وبض ٌطفشٝ ٚ وبؾشيٝ ٕٞبٖ خبٔؼٝ، اؾشؼسازٞبي ٔٛخٛز ضا ث

زض لبِت ايٗ ثطزاقز لبثُ فٟٓ اؾز. ثط ايٗ اؾبؼ زِٚز  ،ِيجطاِياِيؿشي يب ٘ئٛ ٍ٘بٜ ٘ئٛايسٜ

ٔٛض أاِيؿشي نالحيز ٔساذّٝ زض الشهبز ثبظاض ٚ ٔٙبؾجبر قٟطٚ٘ساٖ ضا ٘ساقشٝ ٚ فمٍ ٔ ٘ئٛايسٜ

ثٝ سٕٟيس ٚ سؿٟيُ ضفبٜ ٚ حُ ٔٛا٘غ ديف ضٚي قٟطٚ٘ساٖ اؾز. دصيطـ آظازي فطزي، احشطاْ 

سٛظيغ ثطاثط فطنشٟب اظ خّٕٝ ٚيػٌيٟبي زِٚز ٔحسٚز اؾز ٞبي خبٔؼٝ، ضفغ سجؼيى ٚ  ثٝ اضظـ

آيس. ايٙىٝ زض ازثيبر  اِيؿشي ثٝ قٕبض ٔي وٝ يىي اظ ٔفطٚيبر اؾبؾي ٍ٘طـ ٘ئٛايسٜ

( زض 05)،قٛز اؾشفبزٜ ٔي Governmentثٝ خبي  Governanceاِيؿشي غبِجبً اظ ٔفْٟٛ  ٘ئٛايسٜ

اسربش ضٚـ يىؿبٖ ٚ ؾطاؾطي ثطاي  ؾٛ ٚ يطٚضر  ويس ثط ٔحسٚزيز زِٚز اظ يهأضاؾشبي س
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اؾز وٝ ٔب زض ايٗ ٔمبِٝ آٖ ضا سحز ػٙٛاٖ اظ ؾٛي زيٍط حُ ٚ فهُ ٔؼًالر خٟب٘ي 

 ٌطايب٘ٝ ٔٛضز ثطضؾي لطاض ذٛاٞيٓ زاز.  إِّّي ضٚيىطز ثيٗ
 

 گرايي الولل . ثيي2
ٛاٖ ٞب ايٗ اؾز وٝ زِٚز ضا ٕٞچٙبٖ ثٝ ػٙ ٞب ثٝ ٘ئٛضئبِيؿز اِيؿز ا٘شمبز انّي ٘ئٛايسٜ

، زِٚز شيٚ حشي ٘ئٛضئبِيؿ يوٙٙس. زض ثطزاقز ضئبِيؿش إِّّي ِحبِ ٔي ٔحٛض أٙيز ّٔي ٚ ثيٗ

( زض 06سطيٗ ٔٛيٛع أٙيز سؼطيف قسٜ اؾز.) ٚ ؾبذشبضٞبي زِٚشي ثٝ ػٙٛاٖ يٍب٘ٝ ٚ انّي

ٞب وبٔالً ٔٙىط ٔٛيٛػيز زِٚز ثطاي ٔجبحث أٙيز ّٔي ثٛزٜ ٚ  اِيؿز لجبَ ايٗ زٚ ٍ٘طـ، ايسٜ

ٞب ثب ػّٓ  اِيؿز أب ٘ئٛايسٜ ؛وٙٙس ؾبظ خٍٟٙبي خٟب٘ي يبز ٔي آٖ ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙكبء ٘بأٙي ٚ ظٔيٙٝاظ 

ضا ؾٛ ٚ ػسْ ثّٛؽ آِشط٘بسيٛٞبي زِٚز اظ ؾٛي زيٍط، آٖ )زِٚز(   إِّّي اظ يه ثٝ آ٘بضقي ثيٗ

 سطيٗ ذهيهٝ زػٛي ( اٌط 07ٟٓٔ.)قٙبؾٙس ٔيإُِّ  ثٝ ػٙٛاٖ يىي اظ ثبظيٍطاٖ أٙيز ثيٗ

اِيؿٓ اظ  اِيؿٓ ٚ ٘ئٛايسٜ سطيٗ ٔٛيٛع أٙيز اؾز، زض ايسٜ ضئبِيؿٓ ايٗ ثٛز وٝ زِٚز ّٔي انّي

قٛز. ا٘ىبض ٔطخؼيز زِٚز  ؾبظ ٘بأٙي يبز ٔي ظزايي قسٜ ٚ اظ آٖ ثٝ ػٙٛاٖ ظٔيٙٝ زِٚز ٔطخؼيز

ٚ  إِّّي آٟ٘بؾز. اظ ٍ٘بٜ آ٘بٖ، يطٚضسٟب ثٝ ضٚيىطز ثيٗ ، ٔطثٌٛٞب اِيؿز اظ ؾٛي ٘ئٛايسٜ

 :ٌطايي ضا ٘بٌعيط ؾبذشٝ اؾز إُِّ اِعأبر ظيط، ثيٗ

ٞبي وكشبض خٕؼي ٚ  ٔحيُي، ؾالح ُ ظيؿزيقسٖ ػٛاضو ّٔي ٔب٘ٙس ٔؿب إِّّي ثيٗ .يك

 (08يبفشٝ.) ؾبظٔبٖ  خٙبيبر

 زاَّٚجب٘ٝ.  ٞبي ٖ ضلبثز، ٌطزـ ؾطٔبيٝ، خطيبٟ٘بي فىطي ٚ فؼبِيزقس إِّّي ثيٗ .دٍ

ٚاؾُٝ فطؾٛزٖ ٔطظٞب، سٛإ٘ٙسقسٖ ٝ زض وبضثطز ظٚض وٝ ث فطٚقىؿشٗ ا٘حهبض زِٚز .سِ

ٞبي فطأّي ٔدبٔغ ثكطزٚؾشب٘ٝ ٚ سجٟىبض  ٔؼٙبقسٖ ٔؿبفز، سطاوٓ ظٔبٖ ٚ فؼبِيز خبٔؼٝ، ثي

 فطاٞٓ آٔسٜ اؾز.

ٝ ؾطؾبْ .چْبر   ٞبي أٙيشي ٞب ٚ سكىُ ٞبي أٙيز ّٔي ٚ ٔعيز ائشالف ثب ؾبظٔبٖ آٚضقسٖ ٞعٙي

ّي.  فطٔا

ؾٛ ٚ َطز   آٔيع ٚ ٞٙدبضٞبي فطاٌيط اظ يه ٞبي ٔؿبِٕز إِّّي ضٚيٝ ثيٗٔمجِٛيز  .پٌج

 آٔيع ٚ سؼهجبر ّٔي اظ ؾٛي زيٍط. إِّّي السأبر ذكٛ٘ز ثيٗ
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اِيؿٓ ضا  ضٚ٘سٜ ٚ نحز ٔفطٚيبر ٘ئٛايسٜ ٌطايي ديف إُِّ ٞبي فٛق ثيٗ ٔدٕٛػٝ ٌعاضٜ

ّٔي،   اِيؿشي زض ٔحسٚزٜ ايسٜيه اظ اضظقٟبي اؾبؾي ٘ئٛ ٞيچ ،زٞس. زض چٙيٗ قطايُي ٘كبٖ ٔي

س. ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ اٌط ٔؿأِٝ حمٛق ثكط يىي اظ اضظقٟبي اؾبؾي ٘قب٘ؽ ثمب ٚ ثبِٙسٌي ٘ساض

اي سمٛيز وطز  ّٔي يب ُٔٙمٝ  سٛاٖ ايٗ اضظـ ضا فمٍ زض ٔحسٚزٜ چٍٛ٘ٝ ٔي ،اِيؿٓ اؾز ٘ئٛايسٜ

ٌطايي  يس فطأٛـ وطز وٝ خٟبٖسٛخٝ ثٛز؟ اِجشٝ ٘جب إِّّي آٖ ثي ٞب ٚ ثبظسبثٟبي ثيٗ ٚ ثٝ ضيكٝ

ايدبز ٚ سحىيٓ لٛاػسي  طإِّّي زاضز. ايٗ ٘ظطيٝ ث ٞبي ثيٗ ٞب ضيكٝ زض ٘ظطيٝ ضغيٓ اِيؿز ٘ئٛايسٜ

زا٘س. زض  إِّّي آٖ ٔي ٘ظطيٝ ضا زض قَٕٛ ثيٗ ٞطويس زاضز ٚ ٔٛفميز أإِّّي س ثب ٌؿشطٜ ثيٗ

 ٔمٛالسي اظ ايٗ زؾز، ٙيز، سٛؾؼٝ ٚإِّّي، سساثيط نطفبً ّٔي ثطاي أ ٞبي ثيٗ ٘ظطيٝ ضغيٓ

إِّّي ٚ  ٞب ٔؼشمس٘س وٝ غبِت ؾيبؾشٟبي ثيٗ اِيؿز س. ٘ئٛايسٜٙا٘دبٔ ٔؼٕٛالً ثٝ سِٛيس ٘بأٙي ٔي

 ،ا٘س ٚ چٙيٗ فطايٙسي ُ ّٔي ٔٙشٟي قسٜيقسٖ ٔؿب إِّّي ّٔي ثٝ ٔحسٚزقسٖ زِٚز ٚ ثيٗ

يسٜ آ٘بٖ، ضٚيىطز ٚ خٟز إِّّي زاضز. ثٝ ػم ٞبي ثيٗ ٍٕٞٙي چكٍٕيطي ثب ٘ظطيٝ ضغيٓ

، زٔىطاؾي خٟب٘ي، ؾيؿشٓ سدبضر آظازٔٛاضزي چٖٛ إِّّي ؾيبؾشٟب حسالُ زض  ثيٗ

حىٛٔز خٟب٘ي اظ َطيك ؾبظٔبٟ٘بي  ، ٌصاضي ٔؿشميٓ ذبضخي ؾطٔبيٝ، ؾبظي ذهٛني

٘ظبْ ٕٞبًٞٙ ٚ ٔكشطن ٔبِي،  ،ظزايي ٌٕطوي ٚ ٔبِيبسي ٔمطضار ،خٕؼي أٙيز زؾشٝ ،إِّّي ثيٗ

 (09.)آيس ، ثٝ چكٓ ٔيي ٚ اضسجبَبسيا ثيٕٝ

اِيؿٓ )زِٚز ٔحسٚز ٚ  ٞط زٚ ٔفطٚو ٘ئٛايسٜ ،قٛز ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٔالحظٝ ٔي

ٌطايي( زض ٘مُٝ ٔمبثُ ٔفطٚيبر ٘ئٛضئبِيؿشي )زِٚز ٔمشسض، أٙيز ٞػٔٛ٘يه، ضٚاثٍ  إُِّ ثيٗ

زض زٚ زٞٝ آذط ٞبي آٟ٘ب  س. ٔفطٚيبر ٔكشطن زٚ ٔىشت ٔصوٛض ثٝ سدطثٝ٘اِسِٚي( لطاض زاض ثيٗ

ٞب ٚ حشي  لطٖ ثيؿشٓ ٔطثٌٛ اؾز. ٔشفىطاٖ ٞط زٚ ٔىشت )ٔثالً وٙز ٚاِشع اظ اضزٚي ٘ئٛضئبِيؿز

ثٝ ٚيٛح زيس٘س وٝ ثطذالف سٛخيٟبر  (0،(22( ٚ اقّي)20( ٔيكُ وبوؽ)21ضاثطر وبٌبٖ،)

 .افعاضيي وٝ زاقز، فطٚضيرز ضئبِيؿشي، اسحبز خٕبٞيط قٛضٚي، ثب آٖ ٕٞٝ لسضر ؾرز

ثّىٝ سمٛيز  ؛سًؼيف ٘كس فمٍاِيؿشي، ضٚيىطز ّٔي ٘ٝ  ٞبي ايسٜ يٗ ثطذالف سٛنيٕٝٞچٙ

ثيكشطي ٞٓ يبفز. ثٝ ٕٞيٗ ذبَط، ٞط زٚ ٔىشت ٔطحّٝ خسيسي اظ حيبر ذٛز ضا آغبظ وطز٘س. 

دصيط٘س وٝ اؾشفبزٜ اظ  ٞط زٚ ٔي اٚالًاِيؿٓ،  زض فًبي خسيس، ا٘سيكٕٙساٖ ٘ئٛضئبِيؿٓ ٚ ٘ئٛايسٜ

                                                                                                                                        

1 . Ashely 
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ٞط زٚ، ثبظيٍطاٖ  ثب٘يبً ؛إِّّي ضا ثٝ َٛض دبيساضي حُ ٚ فهُ وٙس ُ ثيٗئؿب سٛا٘س ظٚض، ٕ٘ي

ٞط زٚ ٌطٜٚ،  ثبِثبً ؛زا٘ٙس وٙٙسٌبٖ اضظـ ٔي خٟب٘ي ضا ٘ٝ وبضٌعاضاٖ لسضر يب اذالق، ثّىٝ ثيكيٙٝ

إِّّي  سطيٗ ثبظيٍط ػطنٝ ثيٗ قبٖ وٝ زِٚز ٚ يب ثبظيٍطاٖ غيطزِٚشي ضا انّي ثطذالف اؾالف

ايٙىٝ ثبالذطٜ ؛ ٚ إُِّ اؾز ٙس، ثطآ٘ٙس وٝ زِٚز ٞٙٛظ ٞٓ ثبظيٍط اِٚيٝ زض ؾيبؾز ثيٗزا٘ؿش ٔي

وٙٙس ٚ آٖ ضا  إِّّي لًبٚر ُّٔك ٕ٘ي ٞب، زض ٔٛضز ػطنٝ ثيٗ اِيؿز ٞب ٚ ٘ئٛايسٜ ٘ئٛضئبِيؿز

( ايٗ زض حبِي اؾز وٝ 23.)زٞس ٕٞىبضي ٚ ٔربنٕٝ ضا سٛأبٖ دٛقف ٔيزا٘ٙس وٝ  فًبيي ٔي

٘بٔيس٘س ٚ زض  إِّّي ضا ٔيساٖ ٔٙبظػٝ ٔي ثب اؾشٙبز ثٝ شار قطيط ا٘ؿبٖ، ػطنٝ ثيٗ ٞب ضئبِيؿز

ٞب ثٛز٘س وٝ ثٝ وبضآٔسي ؾبظٔبٟ٘ب ٚ ثبظيٍطاٖ غيطزِٚشي، ايٕب٘ي اؾشٛاض  اِيؿز ٔمبثُ آٟ٘ب، ايسٜ

 زاقشٙس.

ثب سٛخٝ ثٝ اقشطاوبر چٟبضٌب٘ٝ فٛق، ايٗ ٔؿأِٝ لبثُ َطح اؾز وٝ ٚخٜٛ سٕبيع ايٗ زٚ 

إِّّي، چٝ  اِيؿز اظ أٙيز ّٔي ٚ ثيٗ شت اظ ٕٞسيٍط وسأٙس ٚ سحّيُ ا٘سيكٕٙساٖ ٘ئٛايسٜٔى

سفبٚسي ثب سحّيُ ا٘سيكٕٙساٖ ٘ئٛضئبِيؿز زاضز؟ يبفشٗ دبؾد ثٝ ايٗ دطؾف ثب سٛييح اضوبٖ ٚ 

 قٛز. اِيؿٓ آقىبض ٔي ٔسػيبر ٔىشت ٘ئٛايسٜ

 

 اليسن اركبى ًئَايدُج. 
ٌطايي ِيجطاِي،  إِّّي ثط ٔجٙبي زٚ ٔفطٚو زِٚز ٔحسٚز ٚ ثيٗاِيؿز  ا٘سيكٕٙساٖ ٘ئٛايسٜ

. ضاثطر وٛٞٗ زا٘ؿزاِيؿٓ  سٛاٖ اضوبٖ ٔىشت ٘ئٛايسٜ ضا ٔي ٟبوٙٙس وٝ آ٘ زيسٌبٟٞبيي ضا َطح ٔي

خٟبٖ ضا  ،اِيؿز ِيجطاَ، ٔؼشمس اؾز وٝ ٘ظطيٝ ثجبر ٞػٔٛ٘يه وٙز ٚاِشع ثٝ ػٙٛاٖ ٘ئٛايسٜ

ٚ  3وٙس وٝ زض آٖ ذٛزذٛاٞي ٚ ذٛزيبضي ٔؼطفي ٔي 2ٔحٛض ٚ ٔٙفؼز 0ٔحٛض اِؼبزٜ لسضر فٛق

ٚ سٙظيٓ ا٘شظبضار ثطاؾبؼ  4ثط اضظقٟبيي چٖٛ قٙبذشٗ ،ؾٛاضي ٔدب٘ي ٌطفشٗ اظ زيٍطاٖ

أيّيبٖ ، اِيؿشي وٛٞٗ ٘ئٛايسٜ( زيسٌبٟٞبي 24.)ٔمسْ اؾز ٚ سفبٞٓ ٔشمبثُ 5يبزٌيطي ديچيسٜ

                                                                                                                                        

1. Power ـ based 
2. Interest ـ based 
3. Self ـ help 
4. Cognition 
5. Complix Learning 
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ايٗ ٔىشت لطاثز زاض٘س، اظ اضوبٖ سغييط٘بدصيط ٚ ؾبيط ا٘سيكٕٙسا٘ي وٝ ثب  آ٘ٝ ٔبضي، وبٚاِؿىي

 .سٛاٖ ثٝ لطاض ظيط ثطقٕطز اِيؿٓ حىبيز زاضز. اضوبٖ ٔصوٛض ضا ٔي ٘ئٛايسٜ

 

 . حكوراًي دهكراتيك1
سطيٗ ٘ٛع ّٕٔىشساضي، حىٕطا٘ي زٔىطاسيه اؾز.  اِيؿز، ؾبِٓ زض ٍ٘بٜ ا٘سيكٕٙساٖ ٘ئٛايسٜ

نٛضر ُٔٙمي ٝ وٙٙس وٝ ايٗ ذهٛنيبر ث يٞبي زٔىطاسيه ذهٛنيبسي شوط ٔ آ٘بٖ ثطاي ضغيٓ

قٛز. اظ ايٗ ٔٙظط، حىٛٔشٟبي زٔىطاسيه ثٙب ثٝ ؾٝ زِيُ ثب  ٔٛخت زٚضي اظ خًٙ ٚ سربنٓ ٔي

ٌيطي ثطاي قطٚع خًٙ ضا  ٞبي زٔىطاسيه، سهٕيٓ ٟ٘بزٞبي لب٘ٛ٘ي ضغيٓ اٚالً .خٍٙٙس ٞٓ ٕ٘ي

ضظقٟبيي چٖٛ آظازي، ثطاثطي ٚ ضغيٓ زٔىطاسيه ثمبي ذٛز ضا ٔطٖٞٛ ا ثب٘يبًؾبظ٘س،  زقٛاض ٔي

ٞبي زٔىطاسيه ثب ٕٞسيٍط قطاوز  ضغيٓ ثبِثبًآٟ٘بؾز،   زا٘س ٚ خًٙ سٟسيسوٙٙسٜ ٕٞٝ ضفبٜ ٔي

ىٝ زِٚشٟب سٟٙب ثٝ زِيُ آ٘، خٛظف ٘بي( ثٝ سؼجيط 25اؾشطاسػيه ٚ ٚاثؿشٍي ٔشمبثُ زاض٘س.)

ٞبي الشهبزي اظ  يؿٓإِّّي ٘يؿشٙس ٚ ظٚض زض ٔمبيؿٝ ثب ٔىب٘ ثبظيٍطاٖ أٙيز ّٔي ٚ ثيٗ

سطيٗ ٞسف ضغيٓ  زِيُ وٝ انّيايٗ سط اظ آٖ ثٝ  سأثيطٌصاضي ا٘سوي ثطذٛضزاض اؾز ٚ ٟٔٓ

وٙٙسٜ ضفبٜ ٚ  وٝ ظايُ خٍٙيزٔىطاسيه، سٛؾؼٝ ضفبٜ قٟطٚ٘ساٖ آظاز ٚ ثطاثط اؾز، ٘يبظ ثٝ 

 (26.)٘رٛاٞس ثٛز ؾيُطٜ زِٚز ثط ؾطاؾط خبٔؼٝ اؾز  زٞٙسٜ ٌؿشطـ

اِيؿٓ إٞيز زاضز وٝ ثطاي ثبظيٍطا٘ي ٔب٘ٙس  آٖ ضٚ زض ٘ئٛايسٜ حىٛٔز زٔىطاسيه اظ

ٞب  آٚضز سب ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚيٝ إِّّي ٚ ؾبظٔبٟ٘بي غيطزِٚشي فطنشي فطاٞٓ ٔي ٞبي ثيٗ قرهيز

ٞب ضا زض ثيٗ ذٛز ٚ  قٛ٘س ٚ ثسيٗ سطسيت اضظـ 0إِّّي، اخشٕبػي ٚ ٞٙدبضٞبي خبٔؼٝ ثيٗ

اضظقٟب ٍٞٙبٔي اؾز وٝ قٟطٚ٘ساٖ، فبضؽ اظ الجبَ ٚ اخجبض  طزٖو  خبٔؼٝ، زضٚ٘ي وٙٙس. زضٚ٘ي

زِٚشي، نفبر زٔىطاسيه ضا ّٔىٝ ذٛز ؾبذشٝ ٚ زض لبِت فطًٞٙ ؾيبؾي دطٚضـ زٞٙس. زض 

چٙيٗ قطايُي اؾز وٝ ا٘شظبضار خبٔؼٝ ٚ زِٚز اظ ٕٞسيٍط ٚ ٘يع ا٘شظبض ٔشمبثُ ٌطٟٚٞب، 

زا٘س وٝ زض دطسٛ آٖ، افطاز خبٔؼٝ خٟب٘ي  جي ٔياِيؿٓ ضا لبِ قٛز. وٛٚاِؿىي ٘ئٛايسٜ ٔٙس ٔي لبػسٜ

وٙٙس ٚ ثٝ خبي خًٙ ٚ اػشطاو، ٘ؿجز ثٝ سهحيح ضفشبض ذٛز ٚ  ٘ٛػي اقشطان شٞٙي ديسا ٔي

                                                                                                                                        

1. Socialize 
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٘مف   ( اظ زيس اٚ سٛظيغ زٔىطاسيه لسضر زض خبٔؼٝ، 27ٓٞٚضظ٘س.) ٔجبزضر ٔي 0يبضي ثٝ زيٍطاٖ

.زاضز ٚ ٞٓ ٘مف ؾبظ٘سٜ 2وٙٙسٜ سٙظيٓ
3 

قٛز وٝ آٖ  ٍٞٙبٔي آقىبض ٔي ،اِيؿٓ ي حىٕطا٘ي زٔىطاسيه زض ٔىشت ٘ئٛايسٜقأٖ ٚ اثطثرك

 ـضا ثب ؾبذشبض اؾشجسازي ٔمبيؿٝ وٙيٓ. زض ؾبذشبض اؾشجسازي، غبِجبً ٚاثؿشٍي ٔشمبثُ ثيٗ زِٚز 

ُٔ زض ٔيعاٖ سؼبُٔ ضغيٓ ثؼثي نساْ حؿيٗ ثب أإِّّي ٚخٛز ٘ساضز. س خبٔؼٝ ثيٗ ـّٔز ٚ زِٚز 

اِيؿشي ضا آقىبض وٙس.  سٛا٘س ٔؼٙبي ايٗ زيسٌبٜ ٘ئٛايسٜ إُِّ ٔي ٚ خبٔؼٝ ثيٗقٟطٚ٘ساٖ ػطالي 

ٞبي  اػشٕبزي ثيٗ آٖ زٚ وٝ زض ضغيٓ ػالٜٚ ثط اؾشمالَ زِٚز اظ خبٔؼٝ ٚ حشي قىبف ٚ ثي

ثيٙي زض  ٞبي يطثشي ٚ غيطلبثُ ديف ٞبيي ثب سهٕيٓ قٛز، چٙيٗ ضغيٓ اؾشجسازي ثٝ ٚفٛض زيسٜ ٔي

زض ٘شيدٝ ٔؼّْٛ ٘يؿز ضغيٓ اؾشجسازي يب  .ٔب٘ٙس ٚ خٟب٘يبٖ، ٔطٔٛظ ثبلي ٔي ٍ٘بٜ قٟطٚ٘ساٖ ذٛز

اػشٕبزي  إُِّ زاضز. ثٝ ٚالغ، ؾبذشبضٞبي اؾشجسازظزٜ، ثي الشساضٌطا چٝ ا٘شظبضي اظ ثبظيٍطاٖ ثيٗ

سؿطي زازٜ ٚ ذيّي ظٚز سهٕيٓ  ٘يعإِّّي  ٔشساَٚ زض زؾشٍبٜ حىٛٔشي ذٛز ضا ثٝ ثبظيٍطاٖ ثيٗ

ايٗ لجيُ ذُطار ثبِمٜٛ اؾز   ٚاؾُٝٝ ٌيط٘س. ث دبيبٖ حطوشٟبي ٟٔيجي چٖٛ خًٙ ٔي ثٝ آغبظ يب

ثيٙي ٚ ؾطوف ٘بٔيسٜ ٚ اظ  ٞب ضا ذُط٘بن، غيطلبثُ ديف ٞب، ثطذي ضغيٓ اِيؿز وٝ ٘ئٛايسٜ

ا٘سيكٙس  اِيؿشٟب زض ايٗ ظٔيٙٝ، ٕٞؿٛ ثب ٚيّؿٖٛ ٔي ٌٛيٙس. ٘ئٛايسٜ ؾرٗ ٔي 4يطٚضر سغييط آٟ٘ب

 ٌفز:  وٝ ٔي

وٙٙس، نّح ضا زٚؾز  سط ػُٕ ٔي ثيٙي اؾز، آٟ٘ب ػمال٘ي زٔىطاسٟب ضفشبضقبٖ لبثُ ديف»
وٙٙس ٚ اٌط ايٍٙٛ٘ٝ ٘ىٙٙس  خٕؼي وٛقف ٔي زاض٘س، ٔؼٕٛالً ثطاي افعايف أٙيز زؾشٝ

 (28«)حبوٕيز آٟ٘ب زيٍط ّٔي ٘يؿز.

وطزٖ  طاسيهٞب، آ٘مسض ثٝ سؼبِيٓ ٚيّؿٛ٘ي ايٕبٖ زاض٘س وٝ ثطاي زٔى اِيؿز ثطذي ٘ئٛايسٜ

زض ٔغع ٔٗ »ُ ثٝ ٔساذّٝ ثكطزٚؾشب٘ٝ ٞٓ ٞؿشٙس. ايٗ خّٕٝ خطج ٚاوط ثٛـ وٝ يحىٛٔشٟب، لب

سٛاٖ ض٘ح ٚ اؾشجساز ػسٜ ظيبزي ضا زض  زيٍط ٕ٘ي …ٞب ذٛاٞبٖ آظازي ٘يؿشٙس ٌٙدس وٝ ثؼًي ٕ٘ي

                                                                                                                                        

1. Other ـ helping 
2. Regulatory 
3. Constitutive 
4 . Regim Change 
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ـ ؾي اِيؿشي زض ٔٛضز ٔعايبي ؾيب ( سدّي ثبٚضٞبي ٘ئٛايس29ٜ)،«ٌٛقٝ ٚ وٙبض خٟبٖ سٕبقب وطز

 اذاللي زٔىطاؾي اؾز.

 

 . سطح هطلق دستبٍردّب2
ٞبي ٘ؿجي ٚ ٘ئِٛيجطاِٟب )ثرٛا٘يس  ٞب ثط إٞيز ؾشب٘سٜ ٘ئٛضئبِيؿز ،ثٝ ٌفشٝ اؾشيٛ اؾٕيز

ِٝ ٟٔٓ ايٗ أٞب ٔؿ ( اظ ٍ٘بٜ ٘ئٛضئبِيؿز31وٙٙس.) ويس ٔيأٞبي ُّٔك س ٞب( ثط ؾشب٘سٜ اِيؿز ٘ئٛايسٜ

ثّىٝ ايٗ اؾز وٝ زض  ؛ب٘غ اظ وؿت ثطذي چيعٞب قٛ٘سسٛا٘ٙس ٔ چٍٛ٘ٝ ٔي ٞب ٘يؿز وٝ زِٚز

ٟٓ ؾاِيؿشي،  ٔمبيؿٝ ثب ضلجبي ذٛز چٍٛ٘ٝ ػُٕ ذٛاٞٙس وطز. ػالٜٚ ثط ايٗ، زض ٍ٘طـ ٘ئٛايسٜ

آ٘چٝ ٟٔٓ اؾز ٘شبيح وّي ثسٖٚ سٛخٝ ثّىٝ  ؛إِّّي إٞيشي ٘ساضز ٞبي ٔٛخٛز ثيٗ ضلجب اظ فطنز

ٞب افعايف ا٘ساظٜ ويه ثٝ  اِيؿز ي ٘ئٛايسٜ. ثٝ ػجبضر ضٚقٗ، زغسغٝ انّؾزثٝ ؾٟٓ ضلجب

ٞبي ثعضٌشطي ضا نبحت قٛ٘س. ايٗ زض حبِي اؾز وٝ زض  وٝ ٍٕٞبٖ ثشٛا٘ٙس سىٝاؾز اي  ٌٛ٘ٝ

وٙس  ٖ اؾز وٝ ٞط ثبظيٍطي ثٝ ايٗ سٛخٝ ٔيآٟٔٓ  .ٞب، ا٘ساظٜ ويه ٟٔٓ ٘يؿز ٍ٘بٜ ٘ئٛضئبِيؿز

اٌط ا٘ساظٜ ؾٟٓ ٕٞؿبيٝ  ؟ض اؾزلسٝ وٝ ا٘ساظٜ لُؼٝ ذٛزـ زض ٔمبيؿٝ ثب لُؼٝ ٕٞؿبيٝ چ

قٛز. فطو  آغبظ ٔي -ثٝ َطق ٔرشّف  -ثيكشط ثبقس، آٍ٘بٜ ضلبثز ثطاي افعايف ا٘ساظٜ ؾٟٓ 

زض چٙيٗ ٔحيُي  .ٔطالت ؾٟٓ ضليت ذٛز ثبقٙس ٚوٙيس وٝ ٕٞٝ ثبظيٍطاٖ ايٍٙٛ٘ٝ فىط وٙٙس 

دٝ ايٍٙٛ٘ٝ إِّّي زليمبً ٘شي لسضر ٚ ٔٙفؼز اؾز ٚ آ٘بضقي ثيٗ ،وٙس آ٘چٝ حىٛٔز ٔي

ثبظيٍطاٖ ٘ٝ ثٝ ؾٟٓ ضليت ثّىٝ ثٝ ا٘ساظٜ وّي  زض نٛضسي وٝا٘سيكي ثبظيٍطاٖ اؾز. أب  ٘ؿجي

سٛا٘ٙس ثب افعايف ا٘ساظٜ ويه، سفبٞٓ ضا  إِّّي ٔي ٟ٘بزٞب ٚ ؾبظٔبٟ٘بي ثيٗ ،ويه سٛخٝ وٙٙس

 إِّّي خٌّٛيطي وٙٙس. قسٖ فًبي ثيٗ افعايف زازٜ ٚ اظ أٙيشي

ٔجبحث ٔطثٌٛ ثٝ أٙيز ّٔي ٌؿشطزٜ اؾز ٚ  ،ٞب )ٔب٘ٙس ٚاِشع( ؿززض ٔشٖٛ ٘ئٛضئبِي

٘ٛع سّمي ثبظيٍطاٖ اظ  ايٗ ٚيػٌي ٘بقي اظ .وٙٙس ٞب ضقس ٔي فطنز  سٟسيسار ؾبيٝ ثٝ ؾبيٝ

وٝ ذٛز  0ٔٙىٛض اِٚؿٖٛ. آٟ٘بؾزي اضظقٕٙس ٚ لهس ضليت ثطاي سهبحت وُ ٞبوٕيبثي وبال

 ٌٛيس:  ٘ئٛضئبِيؿز اؾز، ٔي

                                                                                                                                        

1. Mancur Olson 
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سٛاٖ ثٝ ؾُٛح ثبالي ٕٞىبضي  يع اظ ذٛزذٛاٞي ٚ چذبَٚ، چٍٛ٘ٝ ٔيزض خٟبٖ ِجط»

سٛا٘س ثجبر ٚ أٙيز ضا  ٚ افعايف ا٘ساظٜ ويه أيسٚاض ثٛز، ايٗ لسضر اؾز وٝ ٔي
إِّّي ٔب٘ٙس ٟ٘بزٞب ٚ ؾبظٔبٟ٘بي غيطزِٚشي وٝ  سساضن ثجيٙس ٘ٝ أيس ثٝ ثبظيٍطاٖ ثيٗ

 (30)«ي اؾز.زؾشبٚضزقبٖ ٔسيٖٛ أىب٘بر ٚ سؿبٔح زِٚشٟبي ّٔ
 ثٝ ٘ظط ٚي .وٙس إِّّي يبز ٔي ٞبي ثيٗ ضاثطر وٛٞٗ اظ إٞيز ضغيٓ زض ٔمبثُ ايٗ سّمي،

ٕٞىبضي ثيٗ  .ؾبَ ديف لبثُ ٔمبيؿٝ ٘يؿز إِّّي زض خٟبٖ أطٚظ ثب خٟبٖ ؾي إٞيز ضغيٓ ثيٗ

ي ُّٔك زؾشبٚضزٞب ٝزِٚشٟب ثط ذالف ٌصقشٝ ثٝ ذبَط زؾشبٚضز ٘ؿجي زِٚشٟب ٘يؿز، ثّىٝ غبِجبً ث

چطا وٛقٙس ا٘ساظٜ ويه ثعضٌشط قٛز،  ( ٔٙظٛض وٛٞٗ ايٗ اؾز وٝ زِٚشٟب ٔي32قٛز.) سٛخٝ ٔي

ثطاي ٘ٝ فمٍ آٟ٘ب  .ذبل ثبقٙسي سٛا٘ٙس وبضٌعاض زِٚش إِّّي ٕ٘ي ٞبي ثيٗ ٟ٘بزٞب ٚ ضٚيٝ وٝ

 .وٙٙس اي ذبل ثّىٝ ثطاي ٍٕٞبٖ وبض ٔي ػسٜ

 

 . تقدم رفبُ ثر اهٌيت3
 ،«وبض زض ٔمبثُ وكٕىف»ٚ « سٛؾؼٝ زض ٔمبثُ أٙيز»، «زض ٔمبثُ وطٜسٛح »سؼبثيطي ٔب٘ٙس 

٘س وٝ ثطذي ؾيبؾشٍصاضاٖ ٚ ا زض ازثيبر ؾيبؾي ٚ ٔسيطيز، ٍٕٞي ٘كبٍ٘ط ايٗ ٘ىشٝ ٟٔٓ

زا٘ٙس. ايٗ زض حبِي  آٖ ٔيزا٘ؿشٝ ٚ سٛؾؼٝ ٚ ضفبٜ ضا ٘شيدٝ ضا انُ ا٘سيكٕٙساٖ، ٚخٛز أٙيز 

زض ٘ظط خب٘جٝ  ي ٚاثؿشٝ ثٝ وبض ٚ سالـ ٔساْٚ ٚ سٛؾؼٝ ٕٞٝثطذي زيٍط أٙيز ضا ٔشغيط اؾز وٝ

ٞب ثب اِٚٛيز  اِيؿز اي وٝ ثب ثحث ايٗ ٔمبِٝ سٙبؾت زاضز ايٗ اؾز وٝ ٘ئٛايسٜ ٘ىشٌٝيط٘س.  ٔي

اظ يه  ،الشهبز ؾيبؾي زض ثطاثط أٙيز ّٔي )ثرهٛل زض قىُ فيعيىبَ آٖ( ايقسٖ ثطُ يلب

خٕؼي زاضز ٚ زض غيبة  زض ٍ٘بٜ آ٘بٖ، أٙيز ٔبٞيز زؾشٝوٙٙس ٚ آٖ ايٙىٝ  ايسٜ ثٙيبزي زفبع ٔي

ضا ثٝ قىُ دبيساض ثطلطاض وطز. ٍ٘طـ  آٖسٛاٖ  ٞب ٚ زِٚشٟب، ٕ٘ي ػساِز ٚ ثطاثطي زض ثيٗ ّٔز

ثيط ثؿيبض ػيب٘ي أٞب زض سّمي ضفبٜ ثٝ ػٙٛاٖ ٔمسٔٝ أٙيز، س اِيؿز إِّّي ٚ فطازِٚشي ٘ئٛايسٜ ثيٗ

ٞب ثطاي سؼميت أٙيز  ٞبي زِٚز ٚاؾُٝ ؾيبؾزٝ ظ خٍٟٙبي خٟبٖ ثثؿيبضي ا ،زاضز. اظ ٍ٘بٜ آٟ٘ب

ا٘س.  وٛقيسٜ ثٛزٜ وٝ زِٚشٟب ثطاي ضفبٜ ٔيثطلطاض ٍٞٙبٔي  نّح خٟب٘ي ػٕسسبًًنٛضر ٌطفشٝ ٚ 

انبِز ثبظاض ٘ظط زاض٘س ٚ ٞٓ ثط  ٝٞب ثب سٕطوع ثط الشهبز ؾيبؾي وكٛضٞب، ٞٓ ث اِيؿز ٘ئٛايسٜ

سٛا٘س ثٝ ضٚاَ زضؾز حطوز وٙس  . ثط ايٗ ٔجٙب، ثبظاض ٍٞٙبٔي ٔيوٙٙس ويس ٔيأإٞيز زٔىطاؾي س
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وٝ ٔمطضار قفبف، ٔبِيبر ػبزال٘ٝ، فطنشٟبي ثطاثط ٚ ٌطزـ آظاز ؾطٔبيٝ ٚخٛز زاقشٝ ثبقس ٚ 

ٞب يٕٗ سأييس دبيبٖ سّمي  اِيؿز . ٘ئٛايسٜاؾزحىٕطا٘ي زٔىطاسيه  ٌٔٙٛ ثٝايٗ قطايٍ سحمك 

ؾٛ ثطٔحٛضيز ثبظاض ٚ اظ ؾٛي زيٍط ثط   إِّّي ضا اظ يهٗ ويٙعي اظ ثبظاض، الشهبز ؾيبؾي ثي

زا٘ٙس. ثب ايٗ سّمي، ٞط ٌبٜ آظازي فطز ٚ حطيٓ ذهٛني اٚ  انبِز فطز )ٚ ٘ٝ خٕغ( اؾشٛاض ٔي

ٞب ثٝ  اِيؿز سحسيس قٛز، ٘مف وب٘ٛ٘ي ثبظاض ٘يع زض ٔؼطو ذُط لطاض ٌطفشٝ اؾز. ٍ٘بٜ ٘ئٛايسٜ

ظي أٙيز، اؾشرساْ زض اضسف ٚ ذسٔبر ضفبٞي ؾب سدبضر اؾّحٝ، ذهٛني چٖٛٔمٛالسي 

ٞبي ثعضي  ؾيبؾي اؾز. اظ ايٗ ٔٙظط ٔدشٕغ ـأٙيشي، وبٔالً الشهبزي  ـ٘يطٚٞبي ٘ظبٔي 

وٙٙس ٚ زض ٕٞٝ  ؾبظي ٕٞچٖٛ وبضذب٘دبر سِٛيس اسٛٔجيُ، اضظـ افعٚزٜ سِٛيس ٔي اؾّحٝ

اِيؿشي، زِٚز ٞٛيز  ٘ئٛايسٜانُ ثط ضفبٜ قٟطٚ٘ساٖ اؾز ٘ٝ أٙيز زِٚز. زض سؼجيط  ،ٞب فؼبِيز

وٙس، ثٙبثطايٗ ضفبٜ  ٔؿشمّي اظ قٟطٚ٘ساٖ ٘ساضز ٚ فمٍ آضاء ٚ ُٔبِجبر قٟطٚ٘ساٖ ضا ٕ٘بيٙسٌي ٔي

 اي اؾز وٝ ٔطخغ آٖ زِٚز اؾز. قٟطٚ٘ساٖ ٔمسْ ثط أٙيز ّٔي

انُ اِٚيٗ اِيؿٓ ضا زض لبِت ٘ظبٔي سهٛض وطز وٝ  سٛاٖ سدّي ػيٙي ٘ئٛايسٜ ٔي ثط ايٗ اؾبؼ

وٝ َي  قٛز ٔيانُ ثٝ ٔبٞيز ُّٔك زؾشبٚضزٞب ٔطثٌٛ  زٚٔيٗ .ّٕٔىشساضي زٔىطاسيه اؾزآٖ 

ٙس ثسٖٚ سٛخٝ ثٝ ؾٟٓ ؾجس زيٍطاٖ، حدٓ ذيطٞب ٚ و اِيؿٓ وٛقف ٔي آٖ زِٚز ٘ئٛايسٜ

سمسْ ٘يع اِيؿشي  ٞبي ٘ئٛايسٜ ضوٗ ٘ظبْ ٔجشٙي ثط آٔٛظٜ ؾٛٔيٗ .ٞبي وّي ضا سٛؾؼٝ زٞس فطنز

« آظازي»ؾيبؾي زاضز وٝ  ـنجغٝ الشهبزي  ،يز ّٔي اؾز. ضفبٜ ٔٛضز ٘ظطضفبٜ قٟطٚ٘سي ثط أٙ

آيس، ٚ أٙيز ٔشغيطي اؾز وٝ  سطيٗ ضوٗ آٖ ثٝ قٕبض ٔي ؾيبؾي( انّي ـ)زض فؼبِيز الشهبزي 

 قٛز. ثب سٛخٝ ثٝ ٔيعاٖ ضفبٜ ػٕٛٔي، سًؼيف يب سمٛيز ٔي

ٚ ضٞيبفشٟبي زيٍط ٘مبٌ ٔب٘ٙس ثؿيبضي ٔىبست  ٘يعاِيؿشي  سحّيُ ٘ئٛايسٜوٝ َجيؼي اؾز 

لٛر ٚ يؼف ذٛز ضا زاضاؾز. ازأٝ ٔمبِٝ حبيط ثٝ اضظيبثي ضٞبٚضزٞبي )ٔرهٛنبً 

ٞب ثبيس ثٝ ؾٝ ٔعيز  قٙبذشي( ايٗ ٔىشت اذشهبل زاضز. أب ديف اظ ثيبٖ وبؾشي ضٚـ

ٝ ث .اِيؿشي، نطفبً دٛظيشٛيؿشي ٘يؿز سحّيُ ٘ئٛايسٜ اٚالً :زوطاِيؿٓ سٛخٝ  قٙبذشي ٘ئٛايسٜ ضٚـ

ٚضظز. زض  زض ػيٗ ٌعاضـ ٚيؼيز خٟبٖ ثٝ ؾبذشٗ ٚالؼيبر ٘يع اٞشٕبْ ٔي ثيبٖ زيٍط

ٞٓ ٌعاضـ ٚالؼيبر ٚخٛز زاضز ٚ ٞٓ ايسٜ سغييط. ٚلشي زض ايٗ ٔىشت ثط يطٚضر  ،اِيؿٓ ٘ئٛايسٜ

ز، قٛ ٞبي خٟب٘ي أطي ٕٔىٗ ٔؼطفي ٔي ويس ٚ ذّك فطنزأفطاضَٚي اظ خجط ضئبِيؿشي س
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زض سحّيُ  ثب٘يبًٍ٘ط ٚ دٛظيشٛيؿشي نطف لّٕساز وطز.  ضا ٔبزيسٛاٖ چٙيٗ ٍ٘طقي  ٕ٘ي

اِيؿشي ٔفبٞيٕي ٔب٘ٙس قٙبذز، شٞٙيز، ٘يز ٚ ثطزاقشٟب ٘مف ٟٕٔي زض سساضن أٙيز  ٘ئٛايسٜ

ٚضظز،  ويس ٔيأٞب س . ايٗ ٔىشت ثطذالف ٘ئٛضئبِيؿٓ وٝ غبِجبً ثط سٛا٘بيي٘سإِّّي زاض دبيساض ثيٗ

ٞبي  ؾبذشٗ يؼف ثيٙس ٚ يٕٗ ثطخؿشٝ سضر ٚ ٔٙفؼز ٕ٘يانُ سٛإ٘ٙسي ضا نطفبً زض ل

ٞؿشٙس ٚ ثٝ زِيُ  «ي ٔبٞب ثطزاقز»زاضز وٝ ٚالؼيبر، حبنُ  ضئبِيؿٓ ٚ ٘ئٛضئبِيؿٓ سهطيح ٔي

سطيٗ ضٞبٚضز  ٟٔٓ ثبِثبًسٛاٖ اظ انبِز أط ٚالغ ؾرٗ ٌفز.  ٞب، ٕ٘ي ثطزاقزايٗ ٔبٞيز ٔشغيط 

. زا٘ؿزإِّّي  اضظـ ٚ ٞٙدبض، آٖ ٞٓ زض ؾُح ثيٗؾبذشٗ  سٛاٖ ثطخؿشٝ ٔياِيؿٓ ضا  ٘ئٛايسٜ

ويس زاقشٝ ٚ أضئبِيؿٓ ٚ ٘ئٛضئبِيؿٓ ثط انبِز ٚ ٔطوعيز لسضر ٚ أٙيز ّٔي ٔجشٙي ثط لسضر س

ٔٛض ثٝ سساضن ٚ سدٕغ لسضر ٚ ٔٙفؼز أإِّّي )يؼٙي زِٚز( ضا ٔ يٍب٘ٝ ثبظيٍط أٙيز ثيٗ

يبثس ٚ ٘مف  ٝ يىي اظ ثبظيٍطاٖ ٟٔٓ سٙعَ ٔياِيؿشي، زِٚز ث زض سحّيُ ٘ئٛايسٜ ٔبا٘س، ا زا٘ؿشٝ

ؾبظي اضظـ )ٞبيي چٖٛ حمٛق  انّي آٖ يؼٙي سدٕيغ لسضر ٚ ديٍيطي ٔٙبفغ ّٔي، ثٝ ثيكيٙٝ

قٛز. سغييط ٔطخؼيز زِٚز ٚ زؾشٛض وبض  ثكط ٚ ضفغ سجؼيى( آٖ ٞٓ زض ؾُح فطأّي سجسيُ ٔي

 ا٘س. سٜاِيؿشي دسيساض ق ٞبي ٘ئٛايسٜ آٖ، اسفبلي اؾز وٝ زض دي ثحث

 

 اليسن شٌبختي ًئَايدُ ّبي رٍش كبستيد. 
اؾبؾي زض حٛظٜ ضٚـ  چٟبض وبؾشيضغٓ سٕبْ زؾشبٚضزٞبيف،  ثٝاِيؿٓ،  ٔىشت ٘ئٛايسٜ

إِّّي اؾز،  وٝ زضنسز وكف لٛاػس زض ٔٙبؾجبر ثيٗ ضٚ اظ آٖاِيؿٓ  ٘ئٛايسٜ .قٙبذز زاضز

ٔٙبؾجبر حبوٓ ثط  اثشٙبءٚيغ ٔٛخٛز ٚ  آيس أب ثٝ زِيُ اػشمبز ثٝ سغييط ٌطا ثٝ قٕبض ٔي ػمال٘يز

سٛاٖ  اَ ايٗ اؾز وٝ چٍٛ٘ٝ ٔيؤٌطا ٕٞؿٛيي زاضز. ؾ دطزاظاٖ ا٘ؼىبؼ ثطزاقشٟبي ٔب، ثب ٘ظطيٝ

إِّّي ضا ثط دبيٝ  ايٗ زٚ ضٚـ ٚالؼبً ٔشًبز ضا زض لبِت يه ٔىشت خٕغ وطز ٚ أٙيز ّٔي ٚ ثيٗ

ي ضا ثٝ زِيُ سمّيُ ثبظيٍطاٖ ٔشؼسز ثٝ زِٚز اِيؿٓ وٝ ٍ٘طـ ٘ئٛضئبِيؿش آٖ اؾشٛاض ٕ٘ٛز؟ ٘ئٛايسٜ

ذٛز ٘يع ثٝ لٛاػس ٚ  ؛وٙس ٚ فطٚوبؾشٗ ٞٙدبضٞبي زيطدب ٚ اضظقٕٙس ثٝ لبٖ٘ٛ، ٔحىْٛ ٔي

آٟ٘ب اظ اضازٜ زِٚشٟب ٔكرم ٘يؿز. چٍٛ٘ٝ ٚالؼي ٞٙدبضٞبيي زِجؿشٝ اؾز وٝ ٔيعاٖ اؾشمالَ 

 ؟إِّّي أيس ثؿز بزٞبي ثيٗسٛاٖ ثٝ ذّٛل، انبِز ٚ ٟٕٔشط اظ آٖ زٚ ثٝ وبضآٔسي ٟ٘ ٔي

اِيؿشي زض ؾبِٟبي دؽ اظ خًٙ اَٚ خٟب٘ي، ثب ايٕحالَ خبٔؼٝ ُّٔ ثٝ يأؼ  ذٛقجيٙي ايسٜ



 30ــــــــــــ فصلٌبهِ هطبلعبت راّجردي شوبرُ ـــــــــــــــــــــــــــــــ 732

ٞب، ٔطخؼيز زِٚز ضا لجَٛ وطزٜ ٚ وٛقيس٘س آٖ  اِيؿز ثطاي ضفغ ايٗ ٘ميهٝ، ٘ئٛايسٜ .سجسيُ قس

آيس ايٗ اؾز وٝ ثب  ف ٔياِي وٝ ديؤذصيط٘س. ؾثإِّّي  ضا ثٝ ػٙٛاٖ اِٚيٗ ثبظيٍط ٔٙبؾجبر ثيٗ

ذٛاٞس اظ ضليت لسيٕي ٚ ضفيك فؼّي  اِيؿٓ چٍٛ٘ٝ ٔي دصيطفشٗ ٔفطٚيبر ٘ئٛضئبِيؿٓ، ٘ئٛايسٜ

 ذٛز ا٘شمبز وٙس؟

ٔحٛضيز لسضر ٚ ثٝ ضغٓ آضظٚٞبي ذيط، ثٝ اِيؿشي ايٗ اؾز وٝ  ٍ٘طـ ٘ئٛايسٜ وبؾشي زْٚ

ٟٕٔشطيٗ ٘ميهٝ ٍ٘طـ  . أيّيبٖ وبٚاِؿىي يٕٗ ا٘شمبز اظ ايٗ ٔكي،ٞسز ٔيسٗ ٔٙفؼز 

( ثٝ ػميسٜ اٚ، قٙبذز ؾجت 33زا٘س.) اِيؿشي ضا غفّز اظ ػٙهط قٙبذز ٚ ٞٛيز ٔي ٘ئٛايسٜ

ثبظيٍطاٖ اظ َطيك اضسجبَبر ٔجشٙي ثط قٙبذز،  .ثركس اػشٕبز ٔشمبثُ قسٜ ٚ أٙيز ضا اضسمبء ٔي

٘س ٚ اظ َطيك قٛ ٚاضز دطٚؾٝ يبزٌيطي ديچيسٜ ٔيثٙبثطايٗ فٟٕٙس،  ا٘شظبضار ٕٞسيٍط ضا ٔي

وٙس وٝ  وٙٙس. وبٚاِؿىي ديكٟٙبز ٔي سط ٔي سط ٚ ػٕيك ٞب، سؼبُٔ ٚ سفبٞٓ ضا ويفي وطزٖ ضٚيٝ زضٚ٘ي

سٛا٘س ٔؼبزالر  اِيؿشي ثٟشط ٔي ضٚـ سحّيُ وب٘ؿشطاوشيٛيؿشي زض وٙبض ضٚـ سحّيُ ٘ئٛايسٜ

ثٝ زٚ ػٙهط إِّّي ضا سٛييح زٞس. اظ زيس اٚ ػيت ٍ٘طـ وب٘ؿشطاوشيٛيؿشي ايٗ اؾز وٝ  ثيٗ

وٝ اؾبؾبً  ٌطزز ثٝ ايٗ ٘ىشٝ ثبظٔياِيؿشي  ٔٙفؼز ٚ لسضر وٓ سٛخٝ اؾز ٚ ػيت ضٚـ ٘ئٛايسٜ

 قٕبضز. ٌطايي ٔي ثٛزٖ ٔٙبؾجبر ضا ذطٚج اظ ػمال٘يز 0دبيٝ ٞٛيز ٚ زا٘ف

اِيؿشي ٔطثٌٛ اؾز.  ثٝ ٔطخغ ٚ ٔٛيٛع أٙيز زض ٍ٘طـ ٘ئٛايسٜ قٙبذشي ؾْٛ اثٟبْ ضٚـ

ٖ آقٛز وٝ ٔطخغ أٙيز، زِٚز ّٔي ٚ ٔٛيٛع  ض نطيح ٚ قفبف ٌفشٝ ٔيَٛٝ زض ٘ئٛضئبِيؿٓ ث

زِٚز زض وٙبض ٘يطٚٞبي غيطزِٚشي ثٝ ػٙٛاٖ ثبظيٍطاٖ ػطنٝ  ،اِيؿٓ ( زض ٘ئٛايس34ٜلسضر اؾز.)

ٔثبَ زض ٔبخطاي  ثطايقٛ٘س. زض ايٗ ٍ٘طـ، ؾٟٓ ثبظيٍطاٖ ٔكرم ٘يؿز.  أٙيز لّٕساز ٔي

ٌيط ضيٍبٖ ؾجت ا٘فدبض قٛضٚي قس   ذطٜ ؾيبؾشٟبي ٘فؽفطٚدبقي قٛضٚي ٔؼّْٛ ٘يؿز وٝ ثبال

ٌٛيٙس( يب ٟ٘بزٌطايي ِيجطاَ ٚ ٞٙدبضٞبي فطأّي )ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ  ٞب ٔي )ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٘ئٛضئبِيؿز

اِيؿٓ اظ ٘ئٛضئبِيؿٓ فبنّٝ ٌطفشٝ، أب سع  ٞب ٔؼشمس٘س(؟ ٚالؼيز ايٗ اؾز وٝ ٘ئٛايسٜ اِيؿز ٘ئٛايسٜ

، سٕبْ ا٘شمبزار ٔؼُٛف ثٝ ٚيػٌيوٙس ٚ ٕٞيٗ  ضا ا٘ىبض ٕ٘يوّيسي آٖ يؼٙي ٔطخؼيز زِٚز 

ؾبظز. اٌط زِٚز ايٗ لسض انبِز زاضز وٝ أٙيز  اِيؿٓ ٘يع ٔي ٘ئٛضئبِيؿٓ ضا ٔشٛخٝ ٘ئٛايسٜ

وٙس، دؽ ٞٙدبضٞب ٚ ٟ٘بزٞبي  ٚ حشي ثبظيٍطاٖ غيطزِٚشي ضا وٙشطَ ٔي ٜزاإِّّي ضا قىُ ز ثيٗ

                                                                                                                                        

1. Knowledge ـ based 
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ثٝ قسر دطاوٙسٜ ٚ  ا٘س اِيؿشي اِيؿشي ٚ ٘ئٛايسٜ ٔشٖٛ ايسٜ ثيز إِّّي ٚ ٔيثبلٟبيي وٝ قبٜ ثيٗ

ٔحيُي، ٍٕٞي ٔٛيٛع أٙيز سّمي  ، يؼٙي اظ حبوٕيز ّٔي سب ذُطار ظيؿز٘سا ٘بٔكرم

 قٛ٘س. ٔي

اِيؿشي اؾز. ايٗ ٍ٘طـ ظبٞطاً  ثٝ حٛظٜ قَٕٛ ٍ٘طـ ٘ئٛايسٜٔؼُٛف  ،آذطيٗ وبؾشي

ُٔ ا٘سن ٘كبٖ أزٞس. س ٔياضائٝ ٟب٘كَٕٛ ٞبيي خ زضنسز سٛييح ٚالؼيبر خٟبٖ اؾز ِٚي ايسٜ

ٞب ثيكشط ثطاي وكٛضٞبي ديكطفشٝ نٙؼشي ا٘دبْ قسٜ ٚ ثرف اػظٓ  دطزاظي زٞس وٝ ايٗ ٘ظطيٝ ٔي

ٔثبَ  ثطاي( 35قٛ٘س.) اِيؿشي ٕ٘ي ُ ز٘يب، ٔكَٕٛ قٙبذز ٚ سدٛيع ٘ئٛايسٜيوكٛضٞب ٚ ٔؿب

خٕؼي، سدبضر آظاز ٚ  ٔٙيز زؾشٝإِّّي، ا سٛاٖ ثٝ خبيٍبٜ ٚالؼي ٚ حمٛلي ؾبظٔبٟ٘بي ثيٗ ٔي

حىٕطا٘ي زٔىطاسيه زض وكٛضٞبي خٟبٖ ؾْٛ اقبضٜ ٕ٘ٛز وٝ سغييطي زض ؾيبؾز ػٕٛٔي ايٗ 

أب  ؛زٞس وٙٙس. ظٟٛض ثبظيٍطاٖ ٔشؼسز غيطزِٚشي، أيس ثٝ انالح ضا افعايف ٔي وكٛضٞب ايدبز ٕ٘ي

سٛا٘ٙس  ثط٘س ٚ ٕ٘ي ف ٕ٘يٕٞيٗ ثبظيٍطاٖ زض ٔمبثُ اضازٜ ٚ ؾيُطٜ زِٚز، ٔؼٕٛالً وبضي اظ دي

ضٚ الظْ اؾز وكٛضٞبي غيطغطثي يب  ػُٕ اخشٕبػي ٔؤثطي ضا َطاحي ٚ وٙشطَ ٕ٘بيٙس. اظ ايٗ

اِيؿٓ ذبضج ٚ آٖ ٔىشت ضا ذبل وكٛضٞبي نٙؼشي  غيطنٙؼشي ضا اظ زايطٜ قَٕٛ ٘ئٛايسٜ

 لّٕساز وٙيٓ.

 

 گيري ًتيجِ
. سغييطاسي وٝ ثبػث اؾز سغييط اِيؿٓ ثب ا٘سوي اِيؿٓ ٔشًٕٗ چبضچٛة وّي ايسٜ ٘ئٛايسٜ

  :لطاض٘س اظ ايٗ ،اِيؿٓ ايبفٝ قٛز قس٘س سب ديكٛ٘س ٘ئٛ ثٝ ايسٜ

اي ثطاي ٕٞىبضي ٚ  إِّّي ضا ػطنٝ ٞب، ٘ظبْ ثيٗ اِيؿز ٞب ثطذالف ايسٜ اِيؿز ٘ئٛايسٜ يك.

 .نٛضر سٛأبٖ ٔؼطفي وطز٘سٝ ٔٙبظػٝ ث

 .)٘ٝ يٍب٘ٝ ثبظيٍط( دصيطفشٙس ٞب زِٚز ضا ثٝ ػٙٛاٖ ثبظيٍط اَٚ اِيؿز ٘ئٛايسٜ دٍ.

خٕؼي ٚ  وٝ نطفبً سٛنيٝ ثٝ ضفشبضٞبي قفبف، زؾشٝ  اِيؿٓ اِيؿٓ، ثطذالف ايسٜ ٘ئٛايسٜ سِ.

وٙس ٚ ٘ؿجز ثٝ ؾبِٟبي اَٚ لطٖ ثيؿشٓ اظ  وطز، ٔربَت ذٛز ضا سٛخيٝ ػّٕي ٞٓ ٔي اذاللي ٔي

 اؾشؼساز ٚ أىب٘بر ثيكشطي ثطذٛضزاض اؾز.
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اِيؿٓ ثٝ ػٙٛاٖ دبضازايٕي ثطخؿشٝ، ثب َطح چٟبض ٌعاضٜ وّيسي،  سَٜي زٚ زٞٝ ٌصقشٝ، ٘ئٛاي

اِيؿشي، ٚحسر ؾيبؾز زاذّي  اِٚيٗ سع اؾبؾي ٘ئٛايسٜ .ثط ؾبذشٝ اؾزأُٔبِؼبر ضاٞجطزي ضا ٔش

إِّّي ديٛ٘س ظزٜ ٚ ايٗ ٍ٘طا٘ي ضا  أٙيز ّٔي ضا ثٝ أٙيز ثيٗ ،ٚ ؾيبؾز ذبضخي اؾز. ايٗ سع

إِّّي سجسيُ ٕ٘بيٙس. ثٝ  ٔؿأِٝ ّٔي ضا ثٝ ٞٙدبضي ثيٗ ٞطسٟب وٙس وٝ ثؼًي لسض ثطخؿشٝ ٔي

ثركي  فعٚ٘ي يبفشٝ ٚ ايٗ أط ذهّز ضٞبيي ،ػجبضر زيٍط، دشب٘ؿيُ سجؼيز زا٘ف اظ لسضر

إِّّي،  ٞب ٚ ٞٙدبضٞبي ثيٗ ويس ثط ٘ظطيٝ ضغيٓأاِكؼبع لطاض زازٜ اؾز. س ػّْٛ ا٘ؿب٘ي ضا سحز

اؾز وٝ زض دٙبٜ آٖ، فطايٙسٞبي سؼبٔالسي ٚ يبزٌيطي زِٚشٟب  اِيؿٓ زٚٔيٗ ٌعاضٜ زض ٔىشت ٘ئٛايسٜ

ٞب ٚ لٛاػسي وٝ  ويس ثط ضٚيٝأإِّّي ثب س ٞبي ثيٗ . ضغيٓقٛ٘س ٔي٘ظيطي ثطذٛضزاض  اظ إٞيز ثي

ٙس سب اثشسا ضفشبض ٚ ؾذؽ ؾبذشبض وٙ ٔياي ٔحسٚز ِٚي سبثغ آٟ٘ب وثيط٘س، ؾؼي  ٚايغ آٟ٘ب ػسٜ

ثيٙي  سٛاٖ سىٛيٗ ٘ظٓ خسيسي ضا ديف . زض دطسٛ ايٗ ٌعاضٜ ٔيوكٛضٞبي ٔربِف ضا سغييط زٞٙس

ٞبي اظ ديف  وطز وٝ لبػسٜ آٖ ٕٞؿٛيي ٚ اؾشثٙبي آٖ سٙٛع ٚ ٔمبٚٔز اؾز. سأييس ٞٛيز

اِيؿٓ اؾز وٝ َي آٖ ٔٙبفغ ٚ ٞٛيز  ٔٛخٛز ثبظيٍطاٖ، ؾٛٔيٗ ٘ىشٝ انّي زض ٍ٘طـ ٘ئٛايسٜ

ٌطفشٝ اؾز. ٌفشٙي اؾز ايٗ سع اظ سٍٙٙبٞبي  قىُ آٖثّىٝ ديف اظ آغبظ  ؛ثب سؼبُٔ٘ٝ زِٚشٟب 

وٙس ٚ ٞٓ  اِيؿٓ اؾز وٝ ٞٓ اظ يطٚضر البٔٝ ضغيٕي خٟب٘ي زفبع ٔي ٘بدصيط ٘ئٛايسٜ اخشٙبة

 ٔجٙبي طث ،٘س. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ زض ٔشٗ ٔمبِٝ آٔسزا اظ ديف ٔٛخٛز ٔي ،ٔٙبفغ ٚ ٞٛيز لسضسٟب ضا

ؾٛ  سٜ ٔشٛخٝ زِٚز اؾز وٝ اظ يهٞبي آيٙ اِيؿشي، ثيكشطيٗ چبِف َي زٞٝ ٍ٘طـ ٘ئٛايسٜ

إِّّي  ثبيؿشي ٍٟ٘جبٖ ٞٛيز ٚ ٔٙبفغ ّٔي ثبقس ٚ اظ ؾٛي زيٍط ٕٞىبضي زض فًبي دطسٙبظع ثيٗ

ضا زض زؾشٛض وبض ذٛز لطاض زٞس. يطٚضر خٕغ ؾٝ ػٙهط ٔٙفؼز، لسضر ٚ ٞٛيز، ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ 

ضاٞجطزي اؾز. ٌفشٙي اِيؿشي ثطاي ُٔبِؼبر  وٝ وبٚاِؿىي ٌفشٝ، ٞسيٝ يب ػبضيٝ ٍ٘طـ ٘ئٛايسٜ

نٛضر ٕٞعٔبٖ ٝ اؾز وٝ خٕغ ايٗ ؾٝ ػٙهط ٍٞٙبٔي ٔيؿط اؾز وٝ ثٝ ؾٝ ٘ىشٝ اؾبؾي ظيط ث

 .سٛخٝ قٛز

 إِّّي. ٔب٘ٙس ٔمجِٛيز ثيٗ ؛ايٙىٝ ٔٙفؼز ٔؼٙبي فطأبزي ٞٓ زاضز اٍل

ايٗ زٚ زض لبِت يه ٔساض ٕٞسيٍط ضا اؾز ٚ ايٙىٝ لسضر ثط زٚ ٘ٛع ؾرز ٚ ٘طْ  دٍم

لسضر ؾرز ثٝ سىٛيٗ لسضر ٘طْ ٚ لسضر ٘طْ ثٝ سطاوٓ  ثٝ ثيبٖ ثٟشط .وٙٙس ٛيز ٔيسدٟيع ٚ سم
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زاقز، سٛؾٍ  0( ثبالذطٜ ايٙىٝ ٞٛيز وٝ ًٕٔٛ٘ي اظِي36ضؾب٘س.) لسضر ؾرز وٕه ٔي

ايٗ سٙف، ٞٛيز ضا ثٝ يىي اظ  .وٙس إِّّي، ًٕٔٛ٘ي لطاضزازي ٚ اثعاضي ديسا ٔي ٞبي ثيٗ ضغيٓ

زض ؾبِٟبي اؾز وٝ سهٛض آٖ سحِٛي ٚ ايٗ طزي ٔجسَ ٕ٘ٛزٜ زؾشٛضوبضٞبي ُٔبِؼبر ضاٞج

 ( ٚالؼبً زقٛاض ثٛز.0971ٌصقشٝ )ٔثالً زٞٝ 

                                                                                                                                        

1. Primordial 
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