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 6چكیده
 دس كشآیٌذی  ؿذى جْبًی. اػت ًشدُ تـییش كشٌّگی اجتوبػی ػبختبسّبی ثبتحَل ًِ اػت ثَدُ پَیب ًْبدی ّوَاسُ ػبلی آهَصؽ

  استجبط اهٌبى هٌبى، ٍ صهبى كـشدگی  اًجبهذ. ایي كشآیٌذ ثبهی جـشاكیبیی ٍ هلی هشصّبی ؿذى سًگ ًن ثِ ًِ اػت تٌَیي حبل

 ٍ ػیبػی اهتلبدی، ًلی اثؼبد ثش ػالٍُ ثشگـت هبثل ؿیش سًٍذی ثؼٌَاى  ؿذى جْبًی. آٍسدهی كشاّن سا جَاهغ ٍ اكشاد ثیي

 تَلیذ، دس ًبًًَی ًوـی ػبلی آهَصؽ. اػت داؿتِ ّوشاُ ثِ تَجْی هبثل تبثیشات ًیض ػبلی آهَصؽ چَى ای هوَلِ دس اجتوبػی

 تؼییي ٍ هْن پیـشٍی ػٌَاى ثِ ػبلی آهَصؽ جْت ّویي ثِ. داسد ثـشی هؼشكت ٍ داًؾ لبٍتهت هلوشٍّبی تَػؼِ ٍ تشٍیج

 ٍ اسصیبثی دس هَثش گبهی جْبى ػغح دس ػبلی آهَصؽ تحَالت سكذ. اػت ثَدُ هغشح ّوَاسُ ثـش آیٌذُ ثِ دّی ؿٌل دس ًٌٌذُ

 ًبػتي ٍ كشكتْب اص ثشداسی ثْشُ جْت ـیذىاًذی ثذیي ػجت .هیـَد هحؼَة ًـَس ػبلی آهَصؽ سیضی ثشًبهِ ٍ ؿٌبػی آػیت

 .اػت ثشخَسداس ثؼضایی اّویت اص ػبلی آهَصؽ حَصُ دس ػولی ساّجشدی تذٍیي ٍ تْذیذات

 ؿذى جْبًی كشآیٌذ ٍ اػت؟ ثَدُ چِ ػبلی آهَصؽ ػشكِ دس ؿذى جْبًی ّبی هَللِ ٍ اثؼبد ًِ اػت چٌیي پظٍّؾ ایي ػئَاالت

 آهَصؽ دس سا ؿذى جْبًی ّبی هَللِ صیش ثؼذ ػِ دس اػت؟ دادُ هشاس ایشاى دس ػبلی آهَصؽ سٍی پیؾ سا چبلـْبی ٍ كشكتْب چِ

 آهَصؽ ػشكِ دس ؿذى جْبًی ّبی كشكت.  اهتلبدی اثؼبد ، ػیبػی تبثیشات ، اجتوبػی كشٌّگی اثؼبد6 ًشد هـبّذُ هیتَاى ػبلی

 آهَصؽ ثخؾ دس خبسجی ّبی ػشهبیِ جزة ػبلی، هَصؽآ ثِ دػتشػی ًوی اكضایؾ6 ًشد هـبّذُ صیش هَاسد دس هیتَاى سا ػبلی

 سٍی پیؾ ّبی چبلؾ اهب. ػبلی آهَصؽ ثخؾ هٌبثغ اكضایؾ ٍ ػبصی تجبسی ػلوی، ّیئت ٍ داًـجَیبى تحشى اكضایؾ ػبلی،

 ٍ یذتْذ ػبلی، آهَصؽ ثِ دػتشػی دس ًبثشاثشی اكضایؾ6 اػت سٍیت هبثل صیش ّبی هَللِ دس ؿذى جْبًی كشایٌذ دس ػبلی آهَصؽ

 آًبدهیي، اػتوالل ٍ ًْبدی آصادی اكتبدى خغش ثِ ػبلی، آهَصؽ ًظبهْبی ؿذى دًٍبلذی هي ػبلی، آهَصؽ هلی ّبی ًظبم تحذیذ

 ثِ هثجت ًگبّی ثب پظٍّؾ دسایي. ػبلی آهَصؽ ّبی ًظبم ثش تجبست ػلغِ ٍ ثبصاس اثضاسگشایبًِ توبضبّبی ثب ّب داًـگبُ ّوؼَیی

 ثذثیٌبًِ ًگبّی ثب ؿذى جْبًی ّبی چبلؾ ثِ جْت ّویي ثِ اػت ؿذُ ًگشیؼتِ ػبلی آهَصؽ ثش آى تبثیش ٍ ؿذى جْبًی كشایٌذ

 ػیؼتن پَیبیی هَجت ثلٌِ ثَد؛ ًخَاٌّذ هضش تٌْب ًِ گشدًذ هذیشیت دسػتی ثِ ّب چبلؾ ایي ًِ كَستی دس اػت ًـذُ ًگشیؼتِ

 .گشدیذ خَاٌّذ ًیض ًـَس ػبلی آهَصؽ

 حَصُ دس ؿذى جْبًی اص ًَیي تلؼیشی اسائِ دسكذد الولل ثیي سٍاثظ دس ًًَبسًشدگشایی تئَسی اص اػتلبدُ ثب پظٍّؾ ایي دس

 آى اص ثخـی هیتَاًذ ػبلی آهَصؽ ًِ. ًگشد هی ثؼذی چٌذ ای پذیذُ ػٌَاى ثِ ّوگشایی ثِ ًًَبسًشدگشایی. ّؼتین ػبلی آهَصؽ

 ایي. هیٌٌذ هغشح سا  "ػوَدی -اكوی تؼشی ٍ ٍظبیق دیًبسًش پیًَذ" هلَْم دٍ حَصُ ایي هحوویي اص یٌی ًبی جَصف. ثبؿذ

 تؼشی ػجت یب ؿَد ًـیٌی ػوت ثِ هٌجش ًِ. ثبؿٌذ كشكت ٍ چبلؾ ّبی هَللِ ثشگیشًذُ دس هیتَاًذ هب ثحث ثب استجبط دس هلبّین

. هیگشدد ایجبد ًَذپی ػبهذاًِ عَس ثِ هؼبیل اگش ثِ جْبًی ؿذى آًَصؽ ػبلی خَؽ ثی ثبؿین ثیي  گشدد ّوٌبسی ػوَدی ٍ اكوی

 تئَسی ایي چٌبًٌِ گشدد. ًیض دیگش ّبی حَصُ ثِ ّوٌبسی تؼشی ػجت هیتَاًذ خَد ػبلی آهَصؽ اهش دس هثجت تجشثِ اػبع ایي ثش

 ّبی چبلؾ تجذیل جْت تالؽ ساّجشد یي ػٌَاى ثِ. ًٌذهی پیذا تؼشی ّب حَصُ ػبیش ثِ حَصُ یي اص ّوٌبسی اػت هؼتوذ

 سا ؿذى جْبًی جشیبى اص ثشداسی ثْشُ ٍ ثیـتش ّوٌبسیْبی ثشای ای صهیٌِ تَاًذ هی ػبلی آهَصؽ ػشكِ دس كشكت ثِ ؿذى جْبًی

. هیذاًذ ّوگشایی ثشای آؿبصیٌی ًوغِ سا هختلق ّبی ػشكِ دس كٌی ٍ تخللی هؼبیل ًًَبسًشدگشایی. گشداًذ كشاّن ًـَس ثشای

 .داسد سا ساّجشد ایي ًشدى ػولی ثشای ای ثبلوَُ پتبًؼیل  اػتبداى ٍ تًٌٌَشاتْب داؿتي ثب ًـَس ػبلی آهَصؽ ػبختبس

 آهَصؽ ػبلی، جْبًی ؿذى، ًًَبسًشدگشایی، سٍاثظ ثیي الولل :کلیدیکلمبت 
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 مقدمه

جْبًی ؿذى اص جٌجبلی تشیي هَضَػبت جْبى اهشٍص اػت صًذگی هشدم جْبى ّشچِ ثیـتش دس ّن تٌیذُ ؿذُ            

ضَع جذیذی ًیؼت اهب ّن اًٌَى كشاگیشتش ٍ گؼتشدُ تش اص ّش صهبى دیگشی اػت اگشچِ اػت الجتِ چٌیي پیًَذّبی هَ

ثِ عَس ًلی ایي تـییش ٍ تحَل اص ػَی جْبًیبى پزیشكتِ ؿذُ اػت اهب اص جولِ هَضَػبتی اػت ًِ تؼجیش ٍ هلَْم 

بػی اهتلبدی ٍ كٌبٍساًِ دسػتی اص آى ٍجَد ًذاسد. جْبًی ؿذى دس آهَصؽ ػبلی ؿبهل ًلیِ هَللِ ّبی گؼتشدُ اجتو

اػت ًِ ٍاهؼیت هشى ثیؼت ٍ یي سا ؿٌل هی دّذ. جْبًی ؿذى لضٍم تَجِ ثِ آهَصؽ ػبلی ٍ ثِ عَس ًلی ثْجَد 

 صًذگی هشدم اص عشین آهَصؽ ٍ پظٍّؾ سا پش سًگ تش ًشدُ اػت. 

ص اكشاد ٍ هَػؼبت آهَصؽ جشیبى ٍػیغ اعالػبت، ایذُ ّب ٍ داًؾ تَلیذ ؿذُ دس داًـگبُ ّب، ؿجٌِ ّبی تـٌیل ؿذُ ا

ػبلی ٍ ّوچٌیي كٌبٍسی ّبی اعالػبت ٍ استجبعبت اص جولِ دالیل ػوذُ جْبًی ؿذى ّشچِ ثیـتش آهَصؽ ػبلی ّؼتٌذ. 

ثٌبثشایي، دػتشػی ثِ آهَصؽ ػبلی كشاهلی ٍ تحشى كضایٌذُ داًـگبّیبى دس ػشاػش جْبى ثبػث تـییشات كشٌّگی، 

 س جَاهغ هختلق ؿذُ اػت.اجتوبػی، اهتلبدی ٍ ػیبػی صیبدی د

 

 و همكبری بیه المللی (New Functionalism) : ووکبرکردگراییچبرچوة تئوریک

 

اػت. ٍی ثب ًٌبس گزاؿتي ثؼذ ٌّجبسی « اسًؼت ثی. ّبع»ی ًًَبسًشدگشایی،  یٌی اص هتلٌشاى اكلی ًظشیِ

یت جذیذی اص ایي ًظشیِ اسائِ دّذ. اص ًظش گشایبًِ ثِ آى تالؽ ًوَد سٍا ی ًبسًشدگشایی ٍ اكضٍدى یي ثؼذ كبیذُ ًظشیِ

یب « ػشایت»ی ّبع،  یٌی اص هلبّین هَسد اػتلبدُ ؿَد. ی ػیبػت هالین آؿبص هی حَصُ ًیض ّوٌبسی دس« ّبع»

اًذ. دس ًتیجِ ّش اهذاهی ثشای  اػت. كشم اٍ ثش ایي اػت ًِ اثؼبد هختلق حیبت اهتلبدی ثِ ّن ٍاثؼتِ«ػشسیضی»

ؿَد ٍ ّوٌبسی اص یي ثخؾ ثِ ثخـی دیگش ػشسیض  ّبی دیگش هی هؼتلضم ّوٌبسی دس ثخؾّوٌبسی دس یي ثخؾ، 

ّبی دیگش سا ًیض هختل  تَاًذ ّوٌبسی دس ثخؾ ًٌذ. ػٌغ آى ًیض كحیح اػت؛ یؼٌی ثشٍص هـٌل دس یي ثخؾ هی هی

  ًوبیذ.

كذسالیؼن هؼتوذ اػت ًِ سًٍذ  ًًَبسًشدگشایی دس ٍاهغ تشًیجی اص كذسالیؼن ٍ ًبسًشدگشایی اػت. اص یي عشف هبًٌذ

ّوگشایی ثِ ایجبد جبهؼِ ػیبػی یب ًْبدّبی كشاهلی هٌجش هی ؿَد ٍ اص عشف دیگش هبًٌذ ًبسًشدگشایی ثش ایي ثبٍس اػت 

ًظشیِ ّوگشایی عجن ثشداؿت   .ًِ اثضاس ٍ ػَاهل اجتوبػی ٍ اهتلبدی ثْتشیي ساُ دػتیبثی ثِ ّوگشایی اػت

 جَاهغ پیچیذگیْبی اكضایؾ ٍ تٌٌیٌی كٌی  هی گَیٌذ ًِ دس اثش پیـشكت ّبی ػلوی، ییٍ ًًَبسًشدگشا ًبسًشدگشایی

ٍ ًیبصّبی اًؼبًی دس چبسچَة ًـَس خَیؾ ًوی ثبؿٌذ. ثٌبثش ایي ثشای  ّب خَاػتِ تبهیي ثِ هبدس كؼلی دٍلتْبی ًًٌَی،

ي ًَع ّوٌبسیْب خَد هَجت اكضایؾ پبػخ گَیی ثِ ایي ًیبصّب، ّوٌبسی گؼتشدُ ثیي دٍلتْب اجتٌبة ًبپزیش اػت ٍ ای

دس اداهِ ثِ ثشسػی چبلؾ ّب ٍ كشكت ّبی ًبؿی اص جْبًی ؿذى دس ػشكِ  [5].ػٌبكش كلح آهیض ثیي الوللی هی ؿَد

 آهَصؽ ػبلی هی پشداصین.
 

 چبلشهب .1

 اكضایؾ ًبثشاثشی دس دػتشػی ثِ آهَصؽ ػبلی .1.1

سٍثشٍػت، چٌبًٌِ ثِ اػتوبد كبحت ًظشاى ایي ًْبد آهَصؽ ػبلی ثب جشیبى ّبی ضذ ٍ ًویضی دس جْبى اهشٍص 

یي جشیبى ّب، ادساى ٍ احؼبع هب سا ًؼجت ثِ ٍضغ ا بث  .حَصُ، آهَصؽ ػبلی دچبس ٍضؼیت كَم پیچیذگی ؿذُ اػت

ًًٌَی داًـگبُ ٍ آیٌذُ آى ثب اثْبم، پیچیذگی ٍ دٍ گبًگی ؿذیذی سٍثشٍ ًشدُ ٍ احؼبع دٍگبًِ ی ثین ٍ اهیذ ًؼجت ثِ 
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جَد آٍسدُ اػت. اص یي ػَ  ّش سٍص ثش ؿوبس داًـگبُ ّب ٍ داًـجَیبى جْبى ِ ٍَصؽ ػبلی دس ػغح جْبى ثتحَالت آه

 اكضٍدُ هی ؿَد ٍ ثب ثؼظ كشكت ّبی آهَصؿی، ػذالت آهَصؿی گؼتشؽ هی یبثذ ٍ اهٌبى تَصیغ ػبدالًِ تش هذست ٍ

ًٍذ ًبثشاثی ّبی هَجَد ثی اكضایذ صیشا ایي ثشٍت دس جبهؼِ كشاّن هی ؿَد. اهب دس ػیي حبل ایي اهش هی تَاًذ ثِ س

گؼتشؽ كضایٌذُ، دٍلت ّب سا اص تبهیي ثَدجِ ٍ اهٌبًبت الصم داًـگبُ ّب ًبتَاى ػبختِ اػت، ٍ دس ًتیجِ ًبتَاًی دٍلت ّب، 

هـبسًت هتوبضیبى آهَصؽ ػبلی دس تبهیي ثخـی اص ّضیٌِ ّبی داًـگبُ ّب ثِ ضشٍست اجتوبػی اجتٌبة ًبپزیش ی ثذل 

دس چٌیي ؿشایغی، ثذیْی اػت ّوِ اهـبس ٍ گشٍُ ّبی اجتوبػی هبدس ثِ پشداخت ٍ تبهیي ّضیٌِ ّبی   .ؿذُ اػت

آهَصؽ ػبلی ٍ ثْشُ ثشداسی اص كشكت ّبی آى ًیؼتٌذ ٍ ثین آى هی سٍد ًِ هحشٍهبى ّوچٌبى هحشٍم ثوبًٌذ ٍ آهَصؽ 

 [3].ذػبلی دٍس ثبعل ًبثشاثشی ّبی اجتوبػی سا ّوچٌبى ثبصتَلیذ ًٌ

 هي دًٍبلذی ؿذى آهَصؽ ػبلی .1.1

جبهؼِ داًؾ ثٌیبد هشدم سا ًبگضیش ثِ كشاگیشی هْبست ّب ٍ آهَصؽ ّبی ػبلی ًشدُ ٍ ًیبصهٌذیِ جبهؼِ ثِ ًْبد 

داًـگبُ، اهشی ٍاهؼی تش ٍ گؼتشدُ تش ؿذُ اػت؛ ٍ خشػٌذین ًِ داًـگبُ ًیض ثیؾ اص ّش صهبى دیگش ثؼَی پبػخگَیی ثِ 

دس حشًت ٍ تحَل اػت. اهب ثین آى هی سٍد ًِ تجذیل ؿذى داًـگبُ ثِ یي هَػؼِ خذهبت ًیبصّبی سٍص جبهؼِ 

ٍ  آهَصؿی ٍ پظٍّـیِ اثضاسی ٍ كبیذُ گشایِ كشف دس جْت آسهبى تبهیي ًیبص ّبی سٍص، هَجت كشاهَؽ ؿذى سػبلت اصلی

ي ًیبصّبی كشدا ؿَد ٍ ثب ؿلجِ ٍ كشا صهبًی داًـگبُ ثشای ثؼظ هشصّبی داًؾ، ًـق حویوت، ؿٌبخت ًبؿٌبختِ ّب ٍ تبهی

حتی ثٌیبى ّبی هؼشكت ؿٌبختی ػلن ٍ پظٍّؾ، ّوبى عَس ًِ لیَتبس هی گَیذ ثبصاسی ٍ  ػلغِ ایذئَلَطی كلؼلِ ثبصاس

 . ػشهبیِ ػبالساًِ ؿًَذ

ین آى ، اهب ثتحَلی هثجت اػت ٍ ایي ثِ ّوگبى تؼلن داسد ٍ ًِ ثِ ػذُ ی هؼذٍد ًخجگبىدس ػلش جْبًی ؿذى داًـگبُ  

هی سٍد هؼیبسّبی یبدگیشی، خالهیت ٍ ًَآٍسی اكَل ًٌٌذ ٍ ًیلیت ٍ ًوبل ثِ هلبّین پَچ ٍ ثی هؼٌب تجذیل ؿًَذ، ٍ ثِ 

تَػؼِ تٌٌَلَطی ّبی استجبعی, آهَصؿی ٍ اعالػبتی، آیٌذُ ای  .تؼجیش سیذیٌگض اص داًـگبُ جض ٍیشاًِ ای آثبد ثجبی ًوبًذ

آهَصؽ ػبلی ٍ داًـگبّیبى ًَیذ هی دٌّذ، اهب دس ًٌبس تَلیذ كضایٌذُ اعالػبت، دادُ ّبی  آصادتش، آثبدتش ٍ آگبُ تش سا ثشای

هَاجِ ّؼتین،  ٍ اًلجبس جْل سًگبسًگ ٍ اًلجبس داًؾ، ّـذاس هی سػذ ًِ ثب ٍضؼیت پبیبى ؿٌبخت دس آهَصؽ ػبلی

ؾ ٍ اسصیبثی اّل ػلن ػشیؼآ ثِ ًوي ؿشایغی ًِ ّش ًَع اعالػبت، ایذُ، ٍ دادُ ای ثذٍى گزس اص كبكی ٍ كیلتشّبی ػٌج

سػبًِ ّبی هجبصی ثِ اهلب ًوبط ػبلن گؼتشؽ هی یبثٌذ؛ ؿشایغی ًِ گلتِ هی ؿَد آگبّی ٍ اعالػبت اكضایؾ، اهب 

 [2] .ًبّؾ هی یبثذ ؿؼَس، ؿٌبخـت ٍ هَُ تجضیِ ٍ تحلیل اًتوبدی

 تحذیذ ٍ تْذیذ ًظبم ّبی هلی آهَصؽ ػبلی .1.1

اص   هلت  یي  تلٌیي  ثشای  هلی، اثضاسی  ًٌذ. َّیت هی  ّب سا هبثل ؿٌبػبیی هلت  ًِ  اػت  ٍیظگی  آى  هلی  َّیت

  ثشای  هـتشًی  آگبّی ًِ  ٍ تب صهبًی  اػت  جوؼی  ؿذُ  تؼشیق  یب هلبّین  هلَْم  حَل  هـتشى  ثش آگبّی دیگش ثب تٌیِ  هلت

ًذاسد .دس استجبط ثب هوَلِ جْبًی ؿذى هؼئلِ ًگشاى   گیشی ؿٌل هلی، اهٌبى  ٍجَد ًیبیذ، َّیت  ثِ  خَد اص دیگشی  تلٌیي

اػت ، كشٌّگی ًِ اص ػَی سػبًِ ّبی جْبًی ؿشة ٍ ؿجٌِ ّبی سٍاثظ  (monoculture) كشٌّگی تي ،سؿذ ًٌٌذُ

 چگًَِ ٍ صًذگی ،چگًَِ ثخَسًذ ،چِ ثپَؿٌذ چِ ًِ ًٌذ هی دیٌتِ هشدم ثِ ًِ ،كشٌّگی ؿَد هی تجلیؾ ّب ػوَهی آى
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 [4].ٌٌذً كٌش

  َّیت  دّذ. ایي هی  سا ؿٌل  هؼلوبًبى  اص َّیت  هْوی  ثخؾ  اػالم  اسصؿی  ٍ ًظبم  دیٌی  ثبٍسّبی  اػالهی  دس جَاهغ

  سا هغشح  خَد ٍ ثیگبًِ  ثیي  ٍ هشصثٌذی  خظ ًـی  گشدد ٍ ًَػی هی  تؼشیق  ٍ دیٌی  اػتوبدی  هشصّبی  دس دسٍى  ًبخَاُ خَاُ

ّب كشكب  تلبٍت  اهب ایي  اػت  جذی  ّبی تلبٍت  داسای  صهیٌِ  دس ایي  اص اػالم  هختلق  ّبی ائتػبصد. ّش چٌذ تلبػیش ٍ هش هی

  ٍ ثبٍسّبی  دیي  ثبالخشُ  ایٌٌِ  دٌّذ، ّش چٌذ دس اكل هی  سا ًـبى  ٍ ثیگبًِ  هشص خَدی  ؿذى سًگ یب ًن  ؿذى پشسًگ

ّش چٌذ تلؼیش   ًٌتِ  ایي  ًظش ٍجَد داسد. ثب پزیشؽ  ذ اجوبعدّ هی  سا تـٌیل  اػالهی  جَاهغ  اص َّیت  ثخـی  اػالهی

  ٍ صدٍدى  ؿذى  دس كشایٌذ جْبًی  هغشح  ثب َّیت  تؼبسم  ًَػی  سا اتخبر ًوبیین. ثبص ّن  اص اػالم  هغلن  پلَسالیؼتی

دیٌی،   ٍ اًذیـِ  اػالم ِ ث  ًؼجت  ؿذى  جْبًی  ثخؾ  آٍستشیي داسین ٍ احتوبال چبلؾ جَاهغ   ٍ هزّجی  اػتوبدی هشصّبی

ٍ اص   اػت  اجتوبػی  دیگش ػبختبسّبی  ثِ  ًؼجت  كشٌّگ  صیشثٌبیی  اص ًوؾ  اهش ًبؿی  اػت. ایي  ٍ اًذیـِ  خَد كشٌّگ

آهَصؽ ٍ   ،ثٌبثشایي .اػت  جبهؼِ  دیٌی  اسصؿی، ٌّجبسّب ٍ ثبٍسّبی  اص ًظبم  هتـٌل  اص كشٌّگ  هْوی  دیگش ثخؾ  ػَی

تذسیغ، ػٌبكش   ّبی دس هَاد آهَصؿی، سٍؽ  پٌْبى  ایذئَلَطیي  اػالهی، اثتذا ػالین  اػتوشاس تشثیت  جْتپشٍسؽ دس 

  آًْب سا دس جْت  اػالهی  ّب ٍ اكَل اسصؽ  ثش هجٌبی  ػبختِ ٍ ػپغ  پٌْبى سا ؿلبف  ثشًبهِ  تؼجیشی  ٍ ثِ  آهَصؿی  كضبّبی

  ًِ  پیذاػت  هی ًٌذ. ًبگلتِ  اهذام  دیٌی  اص تشثیت  جذیذی  بمًظ  تذٍیي  ثِ ٍ ػبصد هی  هتحَل  اػالهی  ایذئَلَطیي  ػالین

 [1]. گشیضًبپزیش اػت  ٍلی  ٍ اجشاػت  سیضی ثشًبهِ  ثشای  ٍ اًؼبًی  هبدی  كشاٍاى  ّبی ّضیٌِ  كشف  اهش هؼتلضم  ایي  گشچِ

 

 فرصتهب .2

 اكضایؾ تحشى داًـجَیبى ٍ ّیئت ػلوی .1.1

ّوٌبسی آهَصؿی ثِ هٌضلِ ًَػی ػشهبیِ گزاسی . ثؼذ چْبسم ػیبػت خبسجی اػتدس جْبى اهشٍص آهَصؽ 

ثشای آیٌذُ سٍاثظ دیپلوبتیي هیبى هلت هحؼَة هی ؿَد. اص آًجب ًِ اؿلت ًخجگبى ػیبػی اص هیبى داًـگبّیبى 

كی كشٌّگ ثشگضیذُ هی ؿًَذ، گؼتشؽ اػغبی ثَسع ّبی ثیي الوللی ٍ پزیشؽ داًـجَیبى خبسجی ثِ هٌضلِ ًَػی هؼش

ٍ جبهؼِ خَد ثِ سّجشاى ػیبػی ٍ هذیشاى اسؿذ آیٌذُ ًـَسّبی جْبى اػت. ّوچٌي سٍاثظ داًـگبّی هی تَاًذ هَجت 

اػتحٌبم سٍاثظ ػیبػی ٍ اهتلبدی هیبى دٍلت ّب ؿَد. ثخلَف دس ؿشایغی ًِ سٍاثظ ػیبػی ٍ دیپلوبتیي سػوی 

ٍ حلظ سٍاثظ ٍ تؼذیل ًشدى خلَهت ّبػت. دس ایي ثبسُ چٌذاى هؼتحٌن ًیؼت، سٍاثظ داًـگبّی ساّی ثشای تذاٍم 

ًویتِ هـَستی دیپلوبػی ػوَهی دٍلت آهشیٌب دس گضاسؽ خَد دس ثبسُ ػیبػت ػوَهی ثشای هشى ثیؼت یٌن ًِ دس 

هٌتـش ؿذ هی ًَیؼذ6 هجبدالت داًـگبّی ٍ آهَصؿی تبثیشات چٌذگبًِ هؼتوین ثش دیپلوبػی داسًذ. اص ایٌشٍ آًْب  1551

ثخـی اص هٌغن ػیبػی ثیي الوللی ؿذى آهَصؽ ػبلی ثِ  وٌذتشیي اثضاسّبی ػیبػت خبسجی دٍلت آهشیٌب ّؼتٌذاسصؿ

ًظبم سٍاثظ ثیي ًـَسّبی جٌَة ٍ ؿوبل هشٍط اػت. دس چٌذ دِّ اخیش ًوي ّبی آهَصؿی ٍ ًوي ّبی تٌٌَلَطیٌی 

 [7] .ػیب ٍ آهشیٌبی التیي ثَدُ اػتّوَاسُ پبسُ ای اص ًوي ّبی ثیي الوللی ًـَسّبی كٌؼتی ثِ آكشیوب ٍ آ
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 جزة ػشهبیِ گزاسی دس آهَصؽ ػبلی ٍ اكضایؾ ًبسایی .1.1

ػشهبیِ گزاسی دس آهَصؽ ػبلی تٌْب ثب ایي ّذف اًجبم ًوی ؿَد ًِ داًـجَیبى ثِ هـبؿل ثْتش ٍ دسآهذّبی 

ب هذست تلٌش سا دس جَاًبى ثبسٍس ثبالتشی دػت یبثٌذ، ثلٌِ تَػؼِ آهَصؽ ػبلی ایي ّذف سا دًجبل هی ًٌذ ًِ داًـگبُ ّ

ًٌٌذ ٍ پشٍسؽ دٌّذ. ایي اهش ًوؾ آًْب سا دس صًذگی اجتوبػی حؼبع تش هی ًٌذ ٍ هذست تَلیذ ٍ هـبسًت كبسؽ 

التحلیالى داًـگبّی سا دس تَلیذ هلی اكضایؾ هی دّذ. كبیذُ ػشهبیِ گزاسی دس آهَصؽ ػبلی سا اص دٍ جٌجِ هی تَاى 

هلشكی ٍ »كَایذ كشدی ػشهبیِ گزاسی دس آهَصؽ ػبلی، اص دیذگبُ  .شدی ٍ كبیذُ ّبی اجتوبػیثشسػی ًشد6 كبیذُ ّبی ك

هبثل هغبلؼِ اًذ. ثشای ثؼیبسی اص جَاًبى حضَس دس ثیي داًـجَیبى ٍ اػتلبدُ اص هحیظ ٍ كضبی حبًن ثش « تَلیذی

ثحث ٍ هلبحجِ ثب اػتبداى ٍ ثضسگبى  داًـگبُ ّب اهٌبع ًٌٌذُ اػت. دس ایي هحیظ، اهٌبى ؿٌبخت اكشاد كشّیختِ، لزت

ػلن ٍ داًؾ، صًذگی اجتوبػی ثیي داًـجَیبى ٍ ّن ػي ٍ ػبالى، اػتلبدُ اص اهٌبًبت ٍسصؿی ٍ كؼبلیت ّب ی كَم ثشًبهِ، 

اص ػَی دیگش، ٍالذیي اص كشػتبدى كشصًذاى خَد ثِ  .گشدؽ ػلوی ٍ ًؼت تجبست تبصُ ثِ ٍكَس كشاّن ٍ تبهیي هی ؿَد

بع سضبیت هی ًٌٌذ. آًْب ثش ایي ثبٍسًذ ًِ ػپشدى ػشًَؿت كشصًذاى ثِ داًـگبُ ّب ، دیش یب صٍد، ثب هَكویت داًـگبُ احؼ

ّوشاُ خَاّذ ثَد. دس ٍاهغ، ّوِ ػَاهل كَم، كبیذُ ّبی هلشكی ًبؿی اص ػشهبیِ گزاسی دس آهَصؽ ػبلی ثِ ؿوبس هی 

ل استوبی ػغح تَاًبیی ّب ی داًـجَیبى اص عشین ًؼت كبیذُ ّبی تَلیذی ػشهبیِ گزاسی دس آهَصؽ ػبلی، ؿبه .آیٌذ

تخلق ّب ٍ هْبست ّب یی اػت ًِ دس ػبل ّبی تحلیل ثِ دػت هی آٍسًذ. تَاًبیی ّب ٍ هبثلیت ّب ی ًؼت ؿذُ، 

هذست تَلیذ ٍ ثْشُ ٍسی آًْب سا ثبال هی ثشد ٍ هٌجش ثِ اكضایؾ حوَم ٍ دػتوضد ایـبى هی ؿَد. ػالٍُ ثش ایي، تحلیالت، 

اًـجَیبى سا اص كشكت ّب ی هتٌَع ؿـلی آگبُ هی ػبصد، هبثلیت تـییش ٍ تغجین سا دس جَاًبى ثبال هی ثشد ٍ حن اًتخبة د

ٍ آصادی آًْب سا گؼتشؽ هی دّذ. آهَصؽ ػبلی ثِ اكشاد اهٌبى هی دّذ تب دس كؼبلیت ّب ی اهتلبدی اص هٌبثغ هَجَد ثْتش 

كبیذُ ّبی اجتوبػی ػشهبیِ گزاسی دس آهَصؽ ػبلی ؿبهل  .ًَؿب ثبؿٌذ اػتلبدُ ًٌٌذ ٍ دس تخلیق ثْیٌِ ایي هٌبثغ

آثبس جبًجی اػت ًِ اكشاد تحلیل ًشدُ دس هحیظ خَد ثِ ٍجَد هی آٍسًذ. ثؼیبسی اص كبیذُ ّبی اجتوبػی آهَصؽ ػبلی 

ت دسآهذ ثشای كشد ٍ هبثل ػٌجؾ ٍ اًذاصُ گیشی ثب پَل ًیؼت. اهب ًجبیذ پٌذاؿت ًِ چَى ًوی تَاى ایي هٌبكغ سا دس هبل

هْن تشیي كبیذُ اجتوبػی ػشهبیِ گزاسی دس آهَصؽ ػبلی ایي اػت  .جبهؼِ ثب پَل هحبػجِ ًشد، اّویت ًوتشی داسًذ

ًِ تحلیالت، صهیٌِ اختشاع، اًتـبف ٍ ًَآٍسی سا اكضایؾ هی دّذ. تحلیالت داًـگبّی، اهٌبى تَلیذ ٍ اًتوبل كٌبٍسی 

اجتوبػی اص هجیل ّضیٌِ دػتگبُ هضبیی، اًتظبهبت ٍ پلیغ سا ًبّؾ دادُ ٍ هٌبكغ سا ػَْلت هی ثخـذ ٍ ّضیٌِ ّبی 

 [6] .اجتوبػی هبًٌذ استوبی ػغح ثْذاؿت ٍ هحیظ صیؼت ٍ ًٌتشل سؿذ جوؼیت سا اكضایؾ هی دّذ
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ٍ  تحلیالت داًـگبّی، ًیلیت هذیشیت سا دس جبهؼِ استوب هی ثخـذ، ٍ صهیٌِ تخلیق ثْیٌِ هٌبثغ سا كشاّن هی ًٌذ

هَجت كشكِ ّبی اهتلبدی ثیـتشی هی ؿَد. ثٌبثشایي ثب ٍجَد ّضیٌِ ّب ی ثؼیبس صیبد آهَصؽ ػبلی، ػشهبیِ گزاسی دس 

 .ایي ثخؾ ثِ جْت آثبس هثجت آى ثشای جبهؼِ هبثل تَجیِ اػت

 اكضایؾ ًوی دػتشػی ثِ آهَصؽ ػبلی .1.1

اػت.  هی ؿذى كشٌّگ دس توبم اثؼبد آىیٌی اص هْن تشیي كشایٌذ ّبی تـییش دس جبهؼِ هؼبكش تَدُ گیش ٍ ػوَ

هی ًبهٌذ. دس ایي كشایٌذ هـبسًت ٍ حضَس تَدُ ّبی هشدم دس آهَصؽ  (Massification) ىایي كشایٌذ سا جبهؼِ ؿٌبػب

ٍ كشٌّگ چٌبى اكضایؾ هی یبثذ ًِ اهتذاس ًخجگبى ؿٌؼتِ هی ؿَد ٍ ثتذسیج ًَػی ًظبم تَدُ گشا جبًـیي ًظبم ًخجِ 

یي كشایٌذ دس صهیٌِ ٌّش هٌجش ثِ ؿلجِ كشٌّگ هشدم پؼٌذ ٍ دس صهیٌِ آهَصؽ ػبلی هٌجش ثِ ظَْس ًظبم ا.  گشا هی ؿَد

دس یي  تحلیالت داًـگبّی ٍ آهَصؽ ػبلی، اهشٍصُ پبسُ ای اص حوَم اجتوبػی . ّبی آهَصؽ ػبلی تَدُ گیش ؿذُ اػت

د ثب اسائِ آهَصؽ ّبی الصم ؿشایظ اًتوبل ٍ جبهؼِ دهًَشاتیي پیـشكتِ ؿٌبختِ هی ؿَد. داًـگبُ اهشٍص ٍظیلِ داس

ػبصگبسی اجتوبػی اكشاد عجوبت هحشٍم اهلیت ّبی هختلق ٍ گشٍُ ّبی حبؿیِ ای ثب ؿشایظ هلی ٍ جْبًی سا كشاّن 

هشٍص دس توبم صهیٌِ ّبی تَلیذ اهتلبدی، ًظن ٍ اًتظبم ػیبػی ٍ صًذگی سٍصهشُ، سٍص ثِ سٍص ثیـتش ثِ جبهؼِ ا .ػبصد

 یبد هی ًٌٌذ  تِ هی ؿَد. ایي ّوبى ًٌتِ ای ًِ هحووبى ٍ ًظشیِ پشداصاى هؼبكش اص آى ثِ جبهؼِ داًؾ ثٌیبدداًؾ ٍاثؼ

ًیبصهٌذی جبهؼِ ثِ داًؾ ثِ عَس عجیؼی توبضبی اجتوبػی ثِ ػلن ٍ هْبست ّب ٍ ًْبیتآ آهَصؽ ػبلی سا اكضایؾ هی . 

ّب دس ػشاػش جْبى سٍص ثِ سٍص گؼتشؽ یبكتِ اًذ. دس حبلیٌِ ثِ ایي ػَ داًـگبُ  1531دّذ. دس ًتیجِ ایي تحَل اص دِّ 

هیلیَى ًلش اكضایؾ یبكت، یؼٌی  41ثِ  1551هیلیَى ًلش ثَد، دس ػبل  11ًل تؼذاد داًـجَیبى جْبى  1541دس ػبل 

بل دس اثتذای هشى ثیؼتن تٌْب یي دسكذ هشدم ثشیتبًیب ثِ داًـگبُ دػتشػی داؿتٌذ، ٍ دس ح . دسكذ اكضٍدُ ؿذ 21

 1521دس ػبل  دسكذ اػت 11دسكذ اكضایؾ یبكتِ ٍ ثشًبهِ دٍلت حضة ًبسگش اكضایؾ آى ثِ  11حبضش ایي هیضاى ثِ 

ثِ یي كذ داًـگبُ ٍ یي هیلیَى  1555داًـجَ ثَد، ایي اسهبم دس ػبل  110111داًـگبُ ٍ  14اًگلؼتبى داسای 

داًـگبُ ٍ  11داسای  1521وچٌیي اػتشالیب دس ػبل داًـجَ اكضایؾ هی یبثذ. ّ 1411111ثِ  1111ؿـتلذ ّضاس ٍ دس

طاپي دس ػبل .  داًـجَ اكضایؾ هی یبثذ 201111داًـگبُ ٍ  12ایي اسهبم ثِ  1555داًـجَ ثَد ٍ دس ػبل  13111

آهشیٌب ثب  داًـجَ ثَدُ اػت 1111111هَػؼِ آهَصؽ ػبلی ٍ  1141داسای  1111داًـگبُ ٍ دس  143داسای  1553

 [8]ت.ثشاثش ؿذُ اػ 11ػبل گزؿتِ تؼذاد داًـجَیبى ػشثؼتبى ػؼَدی  11عی  ٍ ًین هیلیَى داًـٌذُداًـگبُ  1211

 

 وتیجه گیری

اهشٍصُ پذیذُ جْبًی ؿذى توبم اثؼبد صًذگی اًؼبى سا دسثشگشكتِ اػت ٍ اًتظبس هی سٍد كشٌّگ ّبی هحلی 

گ ثذاًین، اص آًجب ًِ تَلیذ ٍ تَصیغ داًؾ ثِ ثیـتش ثِ ػوت یٌپبسچگی پیؾ سًٍذ. اگش آهَصؽ ػبلی سا ثخـی اص كشٌّ

ػٌَاى سػبلت اكلی هَػؼبت آهَصؽ ػبلی یي كؼبلیت جْبًی اػت، لزا آهَصؽ ػبلی هی تَاًذ ثؼتش هٌبػجی ثشای 

جْبًی ؿذى كشٌّگ ثبؿذ. دس اهتلبد داًؾ هحَس ًًٌَی، جْبًی ؿذى آهَصؽ ػبلی ًِ تٌْب یي ضشٍست، ثلٌِ پبػخی 

تجشثِ هثجت دس  .ًیؼت آهَصؽ گؼتشدُ اّذاف پبػخگَی شی اػت چشا ًِ هحیظ ّبی ثؼتِ دیگشهجتٌی ثش آیٌذُ ًگ

تَاًذ ػجت تؼشی ّوٌبسی ثِ حَصُ ّبی دیگش ًیض گشدد. چٌبى ًِ ایي تئَسی هؼتوذ اػت اهش آهَصؽ ػبلی خَد هی
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ْت تجذیل چبلؾ ّبی جْبًی ًٌذ. ثِ ػٌَاى یي ساّجشد تالؽ جّوٌبسی اص یي حَصُ ثِ ػبیش حَصُ ّب تؼشی پیذا هی

تَاًذ صهیٌِ ای ثشای ّوٌبسی ّبی ثیـتش ٍ ثْشُ ثشداسی اص جشیبى جْبًی ؿذى ثِ كشكت دس ػشكِ آهَصؽ ػبلی هی

 .ؿذى سا ثشای ًـَس كشاّن گشداًذ
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