تاهلي ًظزي بز پَیش هليگزایي قَهي
در آسياي هزكشي ٍ قفقاس جٌَبي
ٍلي كَسُگز كالجي
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یکی اظ ویػگیهبی مكتطک هكت کكترض ابيتط زض زو مقُ تس اؾتمبی مطکتعی و تبظ
خقرثی ،ؾبذتبض رمی متکثط اؾ کس این امط ثط فطایقتس متت ؾتبظی و اتتی زوتت ؾتبظی زض ایتن
کكرضهب تبثمطات مق ی بثل ترخهی ثطخبی گصقتس اؾ  .این م بتتس ثتطاا اؾت کتس ثتب اضا تس یت
چبضچرة نٓطی مقؿدم ثس زضک و تجممن پریف متیگطایی رمی زض مقُ س اؾمبی مطکعی و تبظ
خقرثی _ ثس ٖقراا یکی اظ مهمتطین چبتفهبی زضونی کكرضهبی این زو مقُ س _ یبضی ضؾبنس و ثتب
اضا س مستی مقبؾت ضاهگكبی تجممن مهبزیق پریف متیگطایتی ترمی زض هطیت اظ کكترضهبی ایتن
مقُ س اظ ؾری ؾبیط پػوهكگطاا ثبقس.
م طوو انتی این نرقتبض تال ی ؾس متغمط ؾبذتبض ا تساضگطای زوت هبی مقُ تس اؾتمبی
مطکعی و بظ خقرثی ،خطیبنبت فطامتی تبثمطگتصاض ثتط پتریف متتی گطایتی ترمی و ؾتبذتبض نٓتب
ثمناتمتل اؾ کس مقدط ثس ثهطهگمطی نرجگبا رمی زض خه ثؿمح ؾمبؾی ا را گكتس و مرخجتبت
تکرین ،تکبمل و تساو خطیبنبت تدعیسَتت ضا َی زو زهس فطاهم ؾبذتس اؾ .
زض نتمدسگمطی این م بتس ثمبا میقرز ،زو متغمط ؾبذتبض نٓب ثمناتمتل و خطیبنبت فطامتتی
تبثمطگصاض ثط پریف متی گطایی رمی ثس ضونس اطک و اثطثركی ذرز ازمس ذراهقتس زاز و گطیتعی اظ
انهب نرراهس ثرز و تقهب ضاه ال خترگمطی اظ ؾمبؾیقسا پسیتسه رممت و خطیبنتبت تدعیتسَتتت،
انالح ؾبذتبض نٓب هبی ؾمبؾی ا تساضگطای کكرضهبی اؾمبی مطکعی و بظ و ثس کتبضگمطی قتمره

مسیطی ؾمبؾی زض خرامٕ متکثط و متقرٔ مجتقی ثط اتگری واست زض ٖمن کثطت اؾ .
ٍاصگاى كليدي :مت ؾبظی ،رمم گطایی ،اتگتری واتست زض ٖتمن کثتطت ،اؾتمبی
مطکعی و

بظ خقرثی.

 .1پػوهكگط گطوه مُبتٗبت اوضاؾمب زض مطکع تح م بت اؾتطاتػی
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هقدهِ
فطوپبقی اتحتبز خمتبهمط قترضوی ثتس پسیتساض قتسا هكت کكترض خسیتس زض پهقتس
خغطافمبیی زو مقُ س اؾمبی مطکعی و بظ خقرثی مقتهی گطزیس کس ویػگی مكتتطک همتس
انهب تقرٔ رمی گؿتطزه ثرز .ثس هممن ٖت اظ اؾمبی مطکعی ثس ٖقتراا ثبتکتبا اوضاؾتمب (ثتس
تٗجمط ثطغیقؿکی) و مقُ س بظ ثس ٖقتراا مرظا مت ا ترا یتبز قتسه اؾت  .ترختس ثتس نتب
کكرضهبی این زو مقُ س ذرز نكتبازهقتسه مبهمت ترمی ایتن کكترضهبی نرثقمتبز اؾت .
کكرضهبیی کس نب گطوه رمی اکثطی مجقبی نب اا کكرض تطاض گطفتتس و تسضت ؾمبؾتی زض
گطوه رمی هم نب ثب اؾم کكرضهب تمطکع یبفتس اؾ  .نرضتثقتسی رممت هتب زض زو مقُ تس
اؾمبی مطکعی و بظ نكبا میزهس کس خمٗم ثرمی زض اظثکؿتبا ثس ممعاا  <7زضنتس ثتس
همطاه <; ا تم رمی ،تبخمکؿتبا  ;7زضنس ثس همتطاه ; 9ا تمت ترمی ،عا ؿتتبا 94
زضنس و  <:ا تم رمی ،ط معؾتبا  :7زضنس و ; 9ا تمت ترمی ،خمهترضی اشضثبیدتبا
 =8زضنس و  74ا تم ترمی ،اضمقؿتتبا  >9زضنتس و = ا تمت ترمی و گطخؿتتبا <4
زضنس و  11ا تم رمی ضا نكبا میزهس)Joshua Project: 2011( .
نگبهی اخمبتی ثس نرضتثقسی یبزقسه نكبا میزهس کس ممعاا نتبهمگرنی ترمی زض
خرامٕ اؾمبی مطکعی و بظ خقرثی یکؿبا نمؿ و اظ خرامتٕ نؿتجتبت تت ترممتی مبنقتس
اضمقؿتبا و خمهرضی اشضثبیدبا (کس ت طیجبت  >4زضنس خمٗم متٗتق ثس گطوه رمی هم نتب
ثب اؾم کكرض اؾ ) تب خبمٗسای مبنقس عا ؿتبا ثب ثطذرضزاضی اظ تقهب  94زضنس خمٗم هتم
نب ثب اؾم کكرض زض نرؾبا اؾ  .زض مدمرٔ تقرٔ رمی زض مقُ س بظ خقرثی اظ نتبهمگرنی
و تقرٔ کمتطی زض ؾقدف ثب مقُ س اؾمبی مطکعی ثطذرضزاض اؾ ؛ هط چقس ایتن امتط ثتسین
مٗقی نمؿ کس زوت هبی این مقُ س ثب زقرضاضیهبی کمتطی زض فطایقس مت ؾتبظی ضوثتسضو
هؿتقس.
زض این ممبا زؾتطؾی ثتس اَالٖتبت ز متق اظ ويتٗم اختمتبٖی ،ا تهتبزی ،ممتعاا
خمٗم و ٖالیق رمم هب کس مجقبی ی پػوهف ٖتمی طاض گمطز ،ثؿمبض زقراض اؾت  .چتطا
کس زض مرضز ا را مب ثب اَالٖبت تحطیف قسه ضوثسضو هؿتمم کس زوت هب ثس وخرز میاوضنتس تتب
مت هبی ثس ضؾمم ققبذتس قسه ضا ثس م بمی ثبالتطی ثطؾبنقس و زض همتبا اتبگ گتطوههتبی
کرچ رمی و نبققبذتس ضا ثس فطامرقی ثؿپطنس؛ امب اظ ؾری زیگط ،قبهس کبضیهبیی هؿتتمم
کس زض انهب تالـ میقرز ثب ا را م بثتس قسه و اتی اا خب کس ترمی وخترز نتساضز ،ا ترامی
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تهقٗی ثس وخرز ثمبوضنس( .ثطوترا ،18=9 ،ل )1;4این مؿبتس مُبتٗتس ٖتمتی پتریفهتبی
رمی ثس ویػه زض مقبَق اؾمبی مطکعی و تبظ خقترثی ضا ثتب زقتراضیهتبی ظیتبزی مراختس
ؾبذتس اؾ .
امب ثسضغم این مكکالت ،انچس کس اب ع اهمم اؾ  ،زؾ یبفتن ثس ی چبضچرة نٓطی
مقبؾت ثطای زضک تحرالت و پریفهبی رمی زض زو مقُ س اؾمبی مطکعی و تبظ خقترثی
اؾ تب ثب ثهطهگمطی اظ اا ققبذ ثهتطی اظ مهبزیق پریف متتیگطایتی ترمی 1زض ایتن زو
مقُ س ابنل قرز .این نرقتبض زضنسز یبفتن پبؾد ثس ایتن پطؾتف اؾت کتس چتس ٖترامتی
مرخت تکرین و تكسیس پریف متیگطایی رمی زض زو مقُ س اؾمبی مطکعی و تبظ خقترثی
زض َی زو زهس گصقتس قسه اؾ ؟ زض پبؾد ااتمبتی ثس پطؾف یبزقتسه فطيتمس ایتن م بتتس
ثسین تطتمت ذراهس ثرز کس تال ی ؾس خطیبا ؾبذتبض ا تساضگطای کكرضهبی اؾمبی مطکتعی و
بظ خقرثی ،خطیبنبت فطامتی ت ری کققسه ذبلگطاییهبی محتی و ؾبذتبض نٓب ثتمناتمتتل
مرخت ثهطهگمطی نرجگبا رمی و تکرین و تكسیس پریف متیگطایی رمی زض این زو مقُ تس
قسه اؾ .
چارچَب ًظزي
اضا س ی چبضچرة نٓطی کس بزض ثس تجممن پریف متیگطایی رمی زض فًتبی پتؽ اظ
خقگ ؾطز ثس نرضت ٖب و خهبا قمرگ ثبقتس ،متیترانتس ثتس زضک ثهتتط مؿتب ل ترمی زو
مقُ س اؾمبی مطکعی و بظ خقرثی کم قبیبنی نمبیس و ظممقس مقبؾتجی ضا ثتطای تُجمتق
مؿب ل انتعاٖی ثب وا ٗمبت ٖمقی این مقبَق چقس رمی فطاهم نمبیس .چقبنچس پمكتط اقبضه قس،
چبضچرة نٓطی این نرقتبض تال ی ؾس متغمتط متسیطی نبزضؾت ؾمبؾتی زض ؾتُل زاذتتی،
وخرز خطیبنبت فطامتی تبثمطگصاض ثط پریف متیگطایی رمی زض فًبی پتؽ اظ خقتگ ؾتطز زض
ؾُل ممبنی و کم م ؾبذتبض نٓب ثمناتمتل و ثبظیگطاا زذمل زض ؾتُل ثتمناتمتتتی اؾت .
چبضچرة نٓطی یبزقسه این ازٖب ضا مُطح میؾبظز کس اوج ضؾمسا این ؾس گتطایف و تال تی
انهب ،مرخجبت ثهطهگمطی نرجگبا (اتم هبی) رمی ثطای ثؿمح رمی و ؾمبؾتیقتسا پسیتسه
رمم ضا فطاهم میؾبظز .زض این ثرف ثس هط یت اظ ؾتس متغمتط یبزقتسه ثتس نترضت کتتی
پطزاذتس میقرز تب يمن ثس زؾ اوضزا زوضنمبیی اظ مجباث نٓطی ،تُجمق اا ثتب تحترالت
. Ethic Nationalism
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بظ خقرثی زض ثرفهتبی ثٗتسی ایتن نرقتتبض

پریف متیگطایی رمی زض اؾمبی مطکعی و
ممؿط گطزز.
نرؿتمن متغمط زض این مسگ نٓطی ،مسیطی نبزضؾ ؾمبؾی زض ؾُل زاذتتی اؾت .
مطاز اظ مسیطی نبزضؾ ؾمبؾی اا اؾ کس ی ؾمؿتم ؾمبؾی زض ی خبمٗس چقتس ترمی
ثب اتربش ی ؾمبؾ ا تساضگطایبنس و ر محرض ثط پبیس اهساف و مقبفٕ تر اکثطیت و نبزیتسه
انگبقتن ا رق مبزی و مٗقری ا تم هبی ؾبکن زض اا ؾطظممن ،مرخت نبضيبیتی ا تم هبی
تترمی و ثهتتطهمقتتسی نرجگتتبا تترمی زض خهت ؾمبؾتتیکتتطزا پسیتتسه رممت و خطیبنتتبت
تدعیسَتجی قرز .این نرٔ مسیطی نبزضؾت  ،زض ن ُتس م بثتل متسیطی نتحمل ؾمبؾتی زض
خرامٕ چقس رمی طاض زاضز کس ثب مجقب طاضزازا اتگری واست زض ٖمن کثتطت ،يتمن ا تّ
یکپبضچگی متی و ؾطظممقی ،ا رق و مقبفٕ ا تم هبی رمی ضا نمع مرضز ترخس طاض متیزهتس.
خترههبی ٖمقی این نرٔ مسیطی ؾمبؾی ثس نترضت ؾمؿتتمهتبی فتسضاگ ،زمرکطاؾتیهتبی
اندمقی زض ؾُل خهبا ؾمبؾ امطوظ یبف میقرز.
مهمتطین پمبمس مسیطی نبزضؾ ؾمبؾی ،قکلگمطی قتکبف اختمتبٖی متتطاکم 1زض
ممبا ا تم هبی رمی ؾتبکن زض یت ؾتطظممن اؾت  « .انترالت اظ زیتسگبه خبمٗتس ققبؾتی
ؾمبؾی ،نمطوهب و گطوههبی اختمبٖی ثس نرضت تهبزفی پمسا نمیقرنس ،ثتکس مجتقی ثط ٖالیق
گرنبگرنی زض زضوا ؾبذ خبمٗس هؿتقس .چقمن ٖالی ی مٗمرالت ارگ قتکبفهتبی اختمتبٖی
قکل میگمطنس .قکبفهبی اختمبٖی مبنقس قتکبفهتبی فطهقگتی ،ترمی ،ظثتبنی و متصهجی
محهرگ تهبزفبت تبضیری و چگرنگی تسوین ی کكرض اظ نٓط تبضیری هؿتقس .اظ نٓتط قتمره
نرضتثقسی و تطکمت ،قکبفهبی اختمبٖی ممکن اؾت یکتسیگط ضا ت ریت کققتس و یتب ثتس
انُالح ثط هم ثبضقرنس .این نرٔ نرضتثقسی ضا قتکبفهتبی اختمتبٖی متتطاکم متیذرانقتس.
ممکن اؾ قکبفهبی اختمبٖی یکسیگط ضا تًتٗمفکققتس کتس زض ایتن نترضت قتکبفهتبی
مت بَٕ 2نبممسه میقرنس .و تی قکبفهبی اختمبٖی متطاکم ثبققس ،اغتتت خبمٗتس زو ُجتی
میقرز و ْطفم کكمکف اختمبٖی افعایف میثبیس .ثطٖکؽ و تتی قتکبفهتبی اختمتبٖی
همسیگط ضا ُٕکققس ثب ترخس ثس افعایف ن تبٌ مكتتطک گتطوهثقتسیهتبی اختمتبٖی ،ظممقتس
مقبظٖس اختمبٖی کبهف مییبثس» ( .ثكمطیس ،18=; ،ل >>)148-
. Reinforcing Cleavages
. Crosscutting Cleavages
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ثس نرضت فكطزه ٖرامتی کس مرختت قتکلگمتطی و تكتسیس قتکبفهتبی اختمتبٖی
متطاکم زض ممبا ا تم هبی رمی میگطزز ضا میتراا مراضز ظیط زانؿ :
1
 نحره ترظیٕ خغطافمبیی ا تم هبی رمی (مجتقی ثط اتگرهبی زواظزهگبنس پمتط هبگ )، ترظیٕ سضت ؾمبؾی ثس نرضت ٖمرزی، وخرز شهقم مق ی زض ا تم رمی نؿج ثس ر اکثطیت مبنقتس و ترٔ ضویتسازیمبنقس خقگ ممبا ر ا تم و ر اکثطی  ،ا سامبتی مبنقس نؿلکكی و پبکؾتبظی ترمی اظ
ؾری ر اکثطی و تطکمت اا ثب مراضز ٖمقی مبنقس ٖس ترخس ثس مقعت اختمبٖی و مؿتب ل
فطهقگی ر ا تم ،
 ترظیٕ نبمقبؾت و نبٖبزالنس ثرزخس و زضامتسهبی ا تهتبزیٖ ،تس مكتبضک ا تمترمی زض ؾبذتبض ؾمبؾی و چطذف سضت تقهب زض ممتبا تر اکثطیت ( ،مجتقتی ثتط نٓطیتس
2
ٖرامل شهقی و ٖمقی ضاتچبیتس و قبپ تمن)؛
وخرز چقمن ٖرامتی مرخت میقرز تب خقجفهبی ترمی ثتس ختبی ااکتس زض بتتت
خقجفهبی خسیس اختمبٖی ،مربَت ذرز ضا خبمٗس متسنی طاضزهتس و ثتطای تح تق اهتساف
ذرز قمرههبی مسنی و غمط ذكرن اممع ضا زض پمفگمطنس ثب تجسیل نمرزا ذراؾ هبی بثتل
مصاکطه ثس ذراؾ هبی غمط بثل مصاکطه ثس قتکل کالؾتم و ثتب ثهتطهگمتطی اظ قتمرههتبی
غمطمؿبتم اممع و ثًٗبت ذرنمن و مطگجبض ،مُبتجبت ذترز ضا نتطفبت مترختس تسضت ؾمبؾتی و
اؾت الگ اظ زوت مطکعی نمبیقس و ضاه تدعیس ضا زض پمفگمطنس.
زوممن متغمط تبثمطگصاض ثط پریف متیگطایی رمی ،تحرالتی اؾ کس زض فًتبی پتؽ
اظ خقگ ؾطز اخبظه ضقس یبفتس اؾ و زض این مسگ تحتمتتی تحت ٖقتراا خطیبنتبت فطامتتی
تبثمطگصاض ثط پریف متیگطایی رمی اظ اا یبز میقرز .قبترزه و ثقمبا ایتن متغمتط ،ضؾتتبذمع
هری هبی ذبل قبمل هری هبی رمی ،ظثبنی ،نػازی و مصهجی زض فًبی پؽ اظ خقگ ؾطز
 .1پمتط هبگ  ،خغطافمساا نبمی ،ثمف اظ  12اتگر ضا زض مرضز نحره ترظیٕ خغطافمبیی ا تم هبی رمی اضا س میزهتس .وی ثتط
این ثبوض اؾ کس نحره ترظیٕ و چگرنگی طاضگمطی ی ا تم رمی زض مطظهبی یت کكترض یتب ن تبٌ مطکتعی اا و نمتع
وخرز ی ر هم نب زض اا ؾری مطظ ن ف تٗممنکققسهای زض پریف مؿب ل رمی زاضز.
 .2نٓطیس ٖرامل شهقی – ٖمقی ضاتچبیتس و قبپ تمن پسیسههبی تدعیسَتجبنتس ضا زض زو بتتت ٖرامتل شهقتی مبنقتس ٖرامتل
فطهقگی ،ؾمبؾی ،ضوانی و تدطثسهبی ذبل تبضیری ثس ٖقراا ذراؾ هبی غمط بثتل متصاکطه و نمتع ٖرامتل ٖمقتی مبنقتس
تجٗمىهبی ؾمبؾی ،اختمبٖی ،ا تهبزی ،تجٗمى زض رانمن و ؾمبؾ هب ثس ٖقراا ذراؾ هبی بثل مصاکطه مرضز ثطضؾتی
طاض میزهس.
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اؾ  .زض ا م ثب کقبض ضفتن پطزههبی ؾقگمن تٗبضيبت ایس رترغی  ،ثؿمبضی اظ قکبفهتبی
رمی کس زض زوضاا خقگ ؾطز ابت غمطفٗبگ (ذ تس) زاق  .زض فًبی پؽ اظ خقگ ؾطز زض
پمرنس غضف ثب مؿئتس هری ثس قکبفهبی فٗبگ (ثمساض) تجسیل قتس .ؾتبمر ل هتبنتمگترا ایتن
مريرٔ ضا این گرنس ترنمف میکقس « کس زض فًبی پؽ اظ خقگ ؾتطز ،پطؾتف قتمب کتسا
َطفی هؿتمس ،خبی ذرز ضا ثس پطؾف ثقمبزیتط قمب کمؿتمس؟ زازه اؾ  .اظ َطفی زهس نترز
طا ثمؿتم قبهس پمسایف ثحطاا هری زض ؾُل خهبا ثرزه اؾ  .ت طیجبت ثس هط کدب کس نگتبه
میکقمس مطزمی ضا میثمقمس کس میپطؾقس مب کس هؿتمم؟ ثس کدب تٗتق زاضیم؟ و کس نمؿتتمم؟
انچس کس ثطای این افطاز زض فب ق امسا ثط ثحطاا هری ثس کتبض متیایتس ،پمرنتسهبی ذترنی و
ذبنرازگی و ایمبا و اٖت بزات اؾ  .انهب ثس کؿبنی ضوی میاوضنس کس ثب ایكبا ،نمبکتبا ،زیتن،
ظثبا ،اضظـهب و نهبزهبی مكتطک زاقتس ثبققس و اظ کؿبنی کس ثب انهب ایتن وختره مكتتطک ضا
نساقتس ثبققس ،فبنتس میگمطنس»( .هبنتمگترا ،18<= ،ل)744
ثس نرضت فكطزه ٖرامتی کس ثس ٖقراا خطیبنبت فطامتی تبثمطگتصاض ثتط پتریف متتیگطایتی
رمی ،مرخت تكسیس ضؾتبذمع هری هبی ذبل قسه اؾ ضا میتراا مراضز ظیط زانؿ :
 فطایقس خهبنی قسا همطاه ثب زیبتکتمت ٖتب گطایتی و ذتبلگطایتی (ضاثطتؿترا  ،18=4،ل-)8;:؛
 -گؿتطـ گ تمبا نؿجیگطایی فطهقگی 1ثس مراظات گ تمبا تقرٔ فطهقگی؛

 گؿتطـ ت کط خعءنگط و هقدبضگطیع پؿ مسضا ثب تبکمس ثط ترخس و ثتس ضؾتمم قتقبذتناق ت بوت و قمرههبی گرنبگرا ظنسگی؛
 گؿتطـ گ تمبا خهبنی ا رق ثكط ثس ویػه نؿلهبی ؾر و چهبض اا (کتس ثتب ترختس ثتستبکمس ثط ضٖبی اظازی هبی اؾبؾی و ٖس تجٗمى ثطاؾبؼ نػاز ،خقؿم ؛
 ظثبا و یب مصهت تح ٖقراا مرج ایس رترغی ا رق ثكط زض زوضاا مٗبنط اظ اا میقرز)؛ قکلگمطی ی فطهقگ ؾبیجطی 2زض ؾبیس تحرالت قگطف ایدبز قسه زض اترظه فقتبوضی واَالٖبت و ثس تٗجمط مبنر ل کبؾتتع خبمٗس قجکسای( 3کبؾتتع)18=4،؛

1

. Cultural Relativism
. Cyber Culture
3
. Net work Society
2
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 زض نهبی تکبمل بثل ترخس امبی ا رق ثمناتمتل اظ ا رق ا تمت هتب زض فًتبی پتؽ اظخقگ ؾطز (ثس ویػه ثب تهریت ثمبنمس ا رق اقربل متٗتق ثس ا تم هبی رمی و مصهجی و ظثتبنی
زض ؾبگ .)1>>7
مهمتطین پمبمس خطیبنبت فطامتی تبثمطگصاض ثط پریف متیگطایی رمی ضا ثبیتس افتعایف
ذرزاگبهی خبمٗس ا تم اظ ا رق مكطؤ و َجمٗی ذترز و نمتع تجٗتمىهتب و ؾمبؾت هتبی
نبزضؾ ر اکثطی زانؿ  .اگط ثرراهمم ثب ثطزاقتی مبضکؿمؿتی ثس ایتن مريترٔ ثقگتطیم،
ٖبمل ذرزاگبهی ا تم هبی رمی اظ ويٗم و ا رق ذرز زض ؾقدف ثتب زیگتطاا ،ظممقتس ضا
ثطای پمسایف همجؿتگی ،ؾبظمبنسهی و اگبهی ترمی فتطاهم متیکقتس و ثتس تٗجمتط متبضکؽ
« َج س زض ذرز » زض این فطایقس ذرزاگبهی ثس « َج س ثطای ذرز » تجسیل میقرز و نتمدتس
اا افعایف تقف ممبا ا تم هبی رمی و زوت مطکعی اؾ کس زضنرضت ٖس ثطاوضزه قسا
ذراؾ هب و انتٓبضات خسیس ،ظممقس پریفهبی ذكرن اممع و تدعیسَتجبنس ضا ثمف اظ گصقتس
(زوضاا خقگ ؾطز) فطاهم میؾبظز.
ؾرممن متغمط تبثمطگصاض ثط فطایقس پریف متتیگطایتی ترمی ،کم مت ؾتبذتبض نٓتب
ثمناتمتل (زو ُجی و ت ُجی) و نمع ؾمبؾ ثبظیگطاا ثعضگ اؾ کتس مرختت ضکترز و یتب
ثطٖکؽ تكسیس پریفهبی رمی زض ؾُل خهبا میقترز .زض ظممقتس کم مت ؾتبذتبض نٓتب
ثمناتمتل ،مُبتٗبت نكبا میزهس کس تٗساز و زامقس زضگمطیهب و خقگهب زض زوضاا زو ُجتی
کم ،امب مست انهب ظیبز اؾ  .ثطٖکؽ زض زوضاا ت ُجی مست زضگمطیهب کم ،امب تٗساز انهتب
ظیبز اؾ .
زض ابتی کتس زض زوضاا زو ُجتی ثتس واؾتُس غتجتس ض بثت هتبی ؾمبؾتی ،نٓتبمی و
ایس رترغی ثط مؿب ل هریتی و رمی اظ ی ؾتر و وخترز ؾمبؾت مراظنتس تسضت زض ؾتُل
مقبَق مرتتف خهبا (ثطاؾبؼ ی ترافق نبنرقتس ممبا زو اثط سضت) قبهس کبهف چكتمگمط
تٗساز مقب كبت رمی زض ؾُل خهبا هؿتمم ،ويٗم زض زوضاا ت ُجی ثتب ثطذترضزاضی اظ
ویػگی زوضااگصاض گرنسای مت بوت ثس ذرز میگمطز « .زض چبضچرة چقمن ؾبذتبضی اؾ کتس
قبهس ثطوظ زضگمطیهبی متٗسز و ذرنمن زض خهبا پؽ اظ خقگ ؾطز هؿتمم .زض تح م ی کس
زض ؾبگ ;>> 1نرضت گطف  ،مكرم قس کتس پتؽ اظ ذبتمتس خقتگ ؾتطز >; ،خقتگ و
مربنمس ضوی زازه اؾ کس  >1مرضز اا ثس خقگهبی زاذتی مطثرٌ میقرز .زض نتمدس این
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مربنمبت ،نعزی ثس  74ممتمرا ن ط کكتس قسنس کس ثمف اظ <4زضنس اظ امبض طثبنمتبا ،ثتس
خقگهبی رمی اذتهبل زاضز »ٖ ( .عیعی ،18=:،ل)19
امب ؾمبؾ ثبظیگطاا ثعضگ زض جبگ ا تم هبی رمی ضا میتراا ثس زو زؾتس َطفساضاا
ا ّ ويٕ مرخرز و َطفتساضاا تغممتط ويتٕ مرخترز ت ؿتممکتطز .زض ایتن نرقتتبض متطاز اظ
َطفساضاا ا ّ ويٕ مرخرز ،اا زؾتس اظ کكرضهبیی اؾ کس ثس زالیل مرتتف ثس امبی اظ
یکپبضچگی ؾطظممقی ی کكرض ثطمیذمعنس و ثب تدعیس اا مربت میوضظنسَ .طفساضاا تغممط
ويٕ مرخرز نمع ثس اا زؾتس اظ کكرضهبیی اَالق میقرز کس ثقب ثس زالیتل مرتتتف ذراهتبا
ذرزمرتبضی و اُٖبی ا رق ثمكتط ثس ی ا تم زض زاذل مطظهبی ؾطظممقی ی کكرض و یتب
اتی تدعیس اا کكرض هؿتقس .انچس ظممقس زذبت ثبظیگطاا ثعضگ ثتس ویتػه َطفتساضاا تغممتط
ويٕ مرخرز ضا ثب ثهطهگمطی اظ مؿب ل رمی فطاهم میکقس ،نبمتدبنؽ ثرزا تطکمت خمٗمتتی
اکثطی بثل ترخس زوت – مت هبی مرخرز زض خهبا اؾ  « .زض تح م ی کس زض این ظممقتس
ثس ٖمل امس مكرم قس کس اظ مدمرٔ  1=4کكرضی کس مرضز مُبتٗس طاض گطفتتسانتس ،تقهتب
 74کكرض اظ خمٗم متدبنؽ رمی ثطذرضزاض هؿتقس و نکتتس خبتتت ایتن کتس  177گتطوه
رمی ،ذریكبونساا هم نػاز زض کكرضهبی همؿبیس زاضنس »ٖ ( .عیعی ،18=: ،ل ):
نکتسای کس زضثبضه ؾمبؾ ثبظیگطاا ثعضگ قبیبا ترخس اؾت  ،نؿتجی و ؾتمبگ ثترزا
ؾمبؾ هط ثبظیگط زض اتربش هطی اظ ؾمبؾ هبی ا ّ مرخرز و یب تغممتط ويتٕ مرخترز زض
جبگ ی کكرض اؾ کس این امط ثب ترخس ثس نرٔ ضاثُس َطفمن ،قطایٍ مقُ سای و ثمناتمتتتی
زض زوضههبی ظمبنی مرتتف ،ابت هبی مت بوتی ثس ذرز میگمطز .اظ این ضو ،این ٖبمتل نمتع زض
ؾُل ثمناتمتتی زض پمرنس ثب زو متغمط جتی ثس ضونس پریف ا تم هبی رمی زض فًبی پتؽ اظ
خقگ ؾطز و ثهطهمقسی نرجگبا ترمی کمت قتبیبنی نمترزه اؾت  .زض ازامتس ایتن نرقتتبض
کرقف میقرز ثب تُجمق هطی اظ متغمطهبی انتعاٖی یبزقسه ثب وا ٗمبت ٖمقی پسیس امسه زض
مقبَق اؾمبی مطکعی و تبظ خقترثی ،زضک ثهتتط و ختبمٕتتطی اظ ٖتتل تکترین و تکبمتل
پریفهبی رمی زض این ن ُس اظ خهبا ابنل قرز.
پَیش هليگزایي قَهي در آسياي هزكشي ٍ قفقاس جٌَبي
مقبَق اؾمبی مطکعی و بظ ثس زتمتل قتطایٍ خ طافمتبیی و تمتسنی ذترز اظ زوضاا
ثبؾتبا قبهس اًرض ا را مرتتف ثرزه اؾ  .ا رامی کس گبه ثس نرضت مؿت ل و گبه ثس ٖقراا
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ثركی اظ ی امپطاَرضی ثعضگ ثس امبت ذرز ازامس زازنس .ثب ترتس م هر نرین زوت – متت
زض طا ; 1ثؿمبضی اظ مقبَق خهبا واضز فطایقس زقراض و َرالنی زوت  -متت ؾتبظی قتسنس
کس نتمدس اا قکلگمطی زوت هبی متی متٗسزی زض خ طافمبی ؾمبؾی خهبا ثترز؛ امتب ایتن
ضونس زض مقبَق اؾمبی مطکعی و بظ ثتس زتمتل ابکممت امپطاَترضی ا تتساضگطای ضوؾتمس
تعاضی و نمع اتحبز خمبهمط قرضوی ؾرؾمبتمؿتی ؾطنرق زیگطی یبف و ا را ؾبکن زض این
مقبَق هطگع نترانؿتقس زض ی فطایقس نحمل خبمٗسپتصیطی ،ایتن ثرتف مهتم مسضنتمتتس ضا
تدطثس نمبیقس.
اظ این ضو ،مُبتٗس ٖتمی ضونس پریف متیگطایی رمی زض زو مقُ س اؾمبی مطکتعی و
بظ خقرثی زض َی ثمؿ ؾبگ گصقتس ،ثسوا ترخس ثس چگرنگی َیقسا فطایقس مت ؾبظی
و چمقف خغطافمبی َجمٗی و انؿبنی ا تم هبی رمی زض َی ؾسههبی گصقتتس ثتس ویتػه زض
زوضاا ابکمم قرضوی امکباپصیط نرراهس ثرز .اگط اظ این مقٓط ثس مؿب ل رمی این مقتبَق
ثقگطیم ،ضیكس پریف متیگطایی رمی زض زو مقُ س اؾمبی مطکعی و بظ خقرثی ضا ثبیتس زض
ٖس همررانی مطظهبی ؾمبؾی ثتب مطظهتبی ترمی ،نتػازی و متصهجی زانؿت کتس زض زوضاا
ابکمم ه تبز ؾبتس قرضوی ثتس ویتػه زض زوضه غوظف اؾتتبتمن قتکلگطفت  .زض ایتن زوضاا،
تح تبثمط زکتطین متم ثطذبؾتس اظ م هر مبضکؿمؿتتی – تقمقمؿتتی ثتب تطؾتمم ذُترٌ
خسیس (مطظثقسی) ،مرخت پمسایف ثمف اظ  :4پهقس ؾطظممقی خسیس زض چهبض ؾُل مت تبوت
قس .این نرٔ امتبیف ؾتطظممقی ثتب ضیكتس زاقتتن زض نترٖی مبکمبوتمؿتم کالؾتم و قتٗبض
ت ط س ثمبنساظ و اکرم کن ،تقبؾت چقسانی ثب خغطافمتبیی ا ترا نساقت ظیتطا زض ثؿتمبضی اظ
مراضز میتراا ازٖب کطز مطظثقسیهبی خسیس ثب هسف اظ ممبا ثطزاقتن هطگرنتس امکتبا ایدتبز
ی مدمرٖس مبنسگبض و مقؿدم اندب میقس( .ثطترا ،18=9 ،ل )1;:
ثط ثؿتتط چقتمن ت کتطی مطظهتبی خسیتس ؾمبؾتی زض مقُ تس اؾتمبی مطکتعی ثتس
قکلگمطی پقح خمهرضی عا ؿتبا ،ط معؾتبا ،تبخمکؿتبا ،اظثکؿتتبا و تطکمقؿتتبا و زض
مقُ س بظ خقرثی ثس قکلگمطی ؾس خمهرضی اشضثبیدبا ،گطخؿتبا و اضمقؿتتبا اندبممتس.
امب این ت ؿممثقسی ثس مٗقی طاض گطفتن همس خمٗم ی ر زض زض زضوا مطظهبی ؾمبؾتی
مكرم نجرز .ثس ٖقراا مثبگ تقهب  ;4زضنس خمٗم عا ؿتبا ضا ر عاق تكتکمل متیزاز،
نسهب هعاض تبخم زض ذبضج اظ تبخمکؿتبا و نسهب هتعاض اظثت زض ذتبضج اظ اظثکؿتتبا و زض
زضوا خمهرضی هبی زیگط خبی گطفتقس .زض مقُ س بظ خقرثی نمع ويٕ ثط هممن مقراگ ثرز.
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ثس ٖقراا مثبگ ،مقُ سای ثس وؾٗ  74زضنس کل ذبک خمهترضی اشضثبیدتبا کتس ثتمف اظ
 >9زضنس ؾبکقمن اا ضا اضامقس تكکمل میزازنس اظ اضمقؿتبا ختسا و زض چتبضچرة مطظهتبی
خمهرضی اشضثبیدبا مؿتمبا طاض گطف و ثسین تطتمت نُ س ثحطاا رمی نتبگرضنر -تطه ثتب٘
قکل گطف زض ثمطوا اظ مطظهبی خمهرضی اشضثبیدبا و ثب طاض گطفتن اضمقؿتبا زض ثمن انهتب،
ی خمهرضی ذرزمرتبض اشضی ثس نب نردراا پسیس امس و ثتب ختسایی ممتبا تر اوؾتتی زو
مدمرٖس اوؾتمبی قتمبتی زض زضوا مطظهتبی ضوؾتمس و اوؾتتمبی خقترثی زض زضوا مطظهتبی
خمهرضی گطخؿتبا قکل گطف  .ثب چقتمن ممتطاآ اقت تسای ،هكت خمهترضی زو مقُ تس
اؾمبی مطکعی و بظ خقرثی پتؽ اظ فطوپبقتی نٓتب ا تتساضگطای کمرنمؿتتی واضز مطاتتس
خسیسی اظ امبت ؾمبؾی و اختمبٖی ذرز قسنس کس اا چمعی خع اؾت الگ نبذراؾتس نجرز.
وضوز کكرضهبی مقُ س ثس مطاتس اؾت الگ کبمل ؾمبؾی نتس تقهتب مرختت وضوز ایتن
کكرضهب ثس فطایقس زوت  -مت ؾبظی نكس ،ثتکس ثتس زتمتل قتٗتسوض قتسا اتتف ظیطذبکؿتتط
مُبتجبت رمی مرخت واضز امسا اؾمت ختسی نمتع ثتس ایتن فطایقتس گطزیتس .ثحتطاا ترمی
نبگرضنر -طه ثب٘ ممبا خمهرضی اشضثبیدتبا و اضمقؿتتبا ،خقتگ زاذتتی زض گطخؿتتبا ثتمن
زوت مطکعی و مقبَق اثربظیب و اوؾتمبی خقرثی ،خقگ زاذتی تبخمکؿتتبا ،زضگمتطیهتبی
رمی زض عا ؿتبا و زیگط ن بٌ اؾمبی مطکعی مرخت قتس تتب ضونتس وضوز ایتن کكترضهب ثتس
ٖطنس زوت  -مت ؾبظی ثبضزیگط ثب تبذمط و اقکبگ مراخس قرز .اظ این ضو ،ثطانمم تب ثب تُجمتق
هطی اظ متغمطهبی انتعاٖی یبزقسه زض ثرف چبضچرة نٓطی این نرقتبض ثتب وا ٗمتبت ٖمقتی
پسیس امسه زض زو مقُ س اؾمبی مطکعی و بظ خقرثی ثس این پطؾتف مهتم پبؾتد مقبؾتجی
ثسهمم« :چطا پریف متیگطایی رمی زض این زو مقُ س پؽ اظ فطوپبقی اتحبز خمبهمط قترضوی
ثس ضونس پریبیی ذرز ازامس زاز و مرخت ثتطوظ چتبتفهتبی ختسی زض فطایقتس زوتت  -متت ؾتبظی
کكرضهبی مقُ س اؾمبی مطکعی و بظ خقرثی گك ؟» ثط این اؾتبؼ ذتراهمم کرقتمس زض
ؾس ؾُل ؾبذتبض ا تساضگطای زوت هبی مقُ تس ،خطیتباهتبی فطامتتی تبثمطگتصاض ثتط پتریف
متیگطایی رمی و ؾبذتبض نٓب ثمناتمتل ثس واکبوی این مريرٔ ثپطزاظیم.
سطح داخلي :ساختار اقتدارگزاي دٍلتّاي هٌطقِ ٍ هدیزیت ًادرست سياسي
پؽ اظ فطوپبقی اتحبز خمبهمط قرضوی و زؾتتمبثی کكترضهبی مقُ تس ثتس اؾتت الگ
ؾمبؾی ،ويٗم این کكرضهب اظ نٓط ؾمبؾی نطفبت اظ تحبِ نرضی نؿج ثتس گصقتتس تغممتط
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کطز .ثس رگ فمطوظ کبْمظازه «زض يمن ثطانساظی ی ضهجط ذبل ،زؾتگبه گصقتس هم اکقترا
پبثطخب ثرزه و زض ایقسه نعزی هتم ثطختبی ذراهقتس مبنتس»(Kazemzadeh,1992: 679).
هطچقس چقبنچس ؾمفظازه ثس زضؾتی اقبضه میکقس ،این ازٖبی کتتی زضثتبضه کكترضهبی مقُ تس
اؾمبی مطکعی و بظ متًمن ذُط ؾبزهانگتبضی نٓتطی نمتع هؿت ( .ؾتمفظازه،18<: ،ل
 )81چطا کس اظ تحبِ تبضیری زض اؾمبی مطکعی ثس خع ط معؾتتبا کتمتس ضهجطانتی کتس تجالت
کمرنمؿ ثرزنس ،مدسزات ثط مؿقس سضت نكؿتتقس .اؾتال کتطیماف زض اظثکؿتتبا ،امتب ٖتتی
ضامبا زض تبخمکؿتبا ،ن ط مطاز نمبظاف زض تطکمقؿتبا و ٖؿگط ا بیف زض عا ؿتبا ضهجطانی
هؿتقس کس ثب پمكمقس اًرض زض کبزض اعة کمرنمؿ زض زوضاا اتحبز خمبهمط قرضوی ،همبا
ضویکطز ا تسضاگطایبنس ضا زض زوضاا پؽ اظ فطوپبقی اتحبز خمبهمط قرضوی نمع زض پمف گطفتقس.
زض بظ خقرثی نمع ويٕ کمبثمف مكبثس اؾمبی مطکعی ثرز .اًترض ؾمبؾتتمساضاا ثبؾتبث س
کمرنمؿ چرا امسضٖتیاف زض خمهرضی اشضثبیدبا ،ازواضز قراضزنبزظه زض گطخؿتبا مرخت
قس تب مقُ س تبظ خقترثی نمتع زض زوضاا پتؽ اظ فطوپبقتی اتحتبز قترضوی ،قتبهس تتساو
ضویکطزهبی ا تساضگطایبنس زوضاا کمرنمؿم ثبقس .ثب تريمحبت فرق ،میتتراا ؾتبذتبض ؾمبؾتی
مقُ س ضا ثس َرض کتی زض زاذل َم ی اظ انرأ ا تساضگطایی طاض زاز .قبیس نعزی تطین ترنمف
زض َج سثقسی ظیط نه تس ثبقس:
 ا تساضگطایی ضوقق کطانس :زیکتبترضی مهتل (گطخؿتبا ،اضمقؿتبا و ط معؾتبا)؛ ا تساضگطایی ضمبنتم  :خمهرضی اشضثبیدبا و اظثکؿتبا؛ ا تساضگطایی پبتطیمرنبگ :عا ؿتبا و تطکمقؿتبا؛ ا تساضگطایی مبثرکطاتم  :تبخمکؿتبا.وخس مكتطک زض همس انرأ ا تساضگطایی فرق این اؾ کس ذبنرازه ؾبالضی ،ر گطایتی
و مقُ سگطایی ثط اضظـهبی متی ضخحبا چكمگمطی زاضز .همچقمن نرٔ ا تتساضگطایی اتبکم
ثط این کكرضهب ٖمستبت ثب ققبذ نرضت نگطفتس اؾ ( .ؾمفظازه ،18<: ،ل  )87زض وا تٕ،
ؾبذتبض ؾمبؾی گصقتس ثس قست ثط ويتٗم کقترنی اا تبثمطگصاقتتس ثترز .اًترض زو زهتس
ضهجطانی چرا کطیماف ،ا بیف ،قراضزنبزظه ،نمبظاف و مرضوثی قسا ٖمتتی تسضت زض ذبنتساا
ٖتیاف ثس ذرثی گریبی این امط اؾ .
امب یکی اظ پمبمتسهبی مهتم تتساو ؾتبذتبض ا تتساضگطایی زض کكترضهبی اؾتمبی
مطکعی و بظ خقرثی ضا ثبیس تساو ضویکطزهبی نبزضؾت زوضاا اتحتبز خمتبهمط قترضوی زض
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جبگ رمم هب زانؿ  .زض ا م  ،نتس تقهتب ایتن ضویکطزهتب ازامتس یبفت  ،ثتکتس زض ضاؾتتبی
هری ؾبظی خسیس زض ضاؾتبی ر اکثطی  ،قست هم یبف  .اظ این ضو زض م ُٕ اثتتسایی زهتس
 >4قسیستطین ؾمبؾ هبی همؿباؾبظی رمی اظ ؾری ضهجطاا این کكرضهب ثس مترضز اختطا
گصاقتس قس .ثس ٖقراا مثبگ ،ؾمبؾ هبی قرویقمؿتی گبمؿتبذرضزیب ،اوتتمن ض تمؽ خمهترض
گطخؿتبا ثب قٗبض « گطخؿتبا ثطای گطخیهب » مرخت واضزقسا ذؿبضتهبی فتطاواا ثتس زو
مقُ س اثربظیب و اوؾتمبیخقرثی گطزیس .ضویساز تتری کس پمبمسهبی اا مرخت قس ثس تتسضیح
و َی زو زهس قکبفهبی اختمبٖی مرخرز زض مقُ س ابت متتطاکم ثتس ذترز گمتطز .خقتگ
زاذتی پمبمسهبی ٖمقی و شهقی ثؿمبض مرطثی ثط این زو مقُ س ثطخبی گصاقت ؛ ثتس گرنتسای
کس ثس مبنقس اتف ظیط ذبکؿتط نعزی ثس  1:ؾبگ ثٗس یٗقتی زض اوت = 744ؾتطثبظ کتطز و
مرخت تدعیس این زو مقُ س قس .اظ این ضو گطختیهتب زض اوت ؾتبگ = 744ثتمف اظ اا کتس
تبواا اقتجبهبت ؾبکبقریتی ضا پؽ ثسهقس زض وا ٕ ،نتمدس تتد اتربش ؾمبؾ هبی قرویقؿتتی
گبمؿبذرضزیب ضا زض زو زهس جل زیسنس( .کرظهگط کبتدی ،18== ،ل >)18
ؾمبؾ همؿباؾبظی رمی کس متًمن تحممل ظثبا ،فطهقتگ و ازاة و ضؾتر تر
اکثطی ثط ا تم هبی رمی ثرز ترؾٍ ضهجطاا ؾبیط خمهرضیهتبی اؾتمبی مطکتعی و تبظ
– اتجتس نس ثس قمره امتس نٓبمی گبمؿبذرضزیب -ازامتس یبفت  .ثتس ٖقتراا مثتبگ زض خمهترضی
اشضثبیدبا امسضٖتیاف ،کرقمس ظثبا و فطهقگ اشضی ضا ثط کل کكرض اتبکم کقتس .زض همتمن
ضاؾتب زض بنرا اؾبؾی خمهرضی اشضثبیدبا ،ظثتبا اشضی ثتس ٖقتراا تقهتب ظثتبا ضؾتمی ایتن
خمهرضی اٖال قس .مريرٖی کس مرختت اٖتتطاو ثؿتمبضی اظ ا تمت هتبی ترمی ثتس ویتػه
تعگیهبی خمهرضی اشضثبیدبا قس و این ا تم رمی ثب تكکمل خمٗمتی تح ضهجتطی یت
غنطاگ تعگی اضتف ؾطخ ثطای زفبٔ اظ ا رق ذرز ،خقجفهبی ترمی ضا ثتس وخترز اوضزنتس و زض
ؾبگهبی  1>>8-1>>4يمن زضذراؾ پمرؾتتن ثتس تعگتیهتبی زاغؿتتبا زض فسضاؾتمرا
ضوؾمس ،زضگمطیهبی متٗسزی ضا ثب زوتت مطکتعی ثتس وخترز اوضزنتس( .اامتسیبا ،18=1 ،ل
;=)1
زض اؾمبی مطکعی ضهجطاا ا تساضگطای مقُ س نمع هممن ضویکطز ضا زض پتمف گطفتقتس.
اؾال کطیماف ثب انتكبض کتبة « اظثکؿتبا و ضاه نرؾبظی و پمكطف » ،نت ط متطاز نمتبظاف ثتب
نبممسا ذرز ثس ٖقتراا « تتطکمنثبقتی » (ؾتطزاض تتطکمن هتب) و نگتبضـ کتتبثی ثتب ٖقتراا
« ضواقبمس » ذُبة ثس مت تطکمن ،نرضؾتُبا نٓطثبیف ثب زازا ت ت « هطمبا ذتق عاق »
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ثس ذرز ،امب ٖتی ضامبا ثب انتكبض  74ختس کتبة اظ خمتتس « تبخمکتبا زض ایمقتس تتبضید » و
ٖؿگط ا بیف ثب ؾمبؾ هبی رمی ذبل ذرز کرقمسنس هری تر اکثطیت اظثت  ،تتطکمن،
عاق ،تبخم و ط مع ضا ثط زههب ا تم رمی ؾبکن زض پقح خمهرضی اؾمبی مطکعی تحممتل
کققس .پمبمس اٖمبگ این ضویکطزهبی ا تساضگطایبنس و همؿباؾبظ رمی ،فبنتسگطفتن ا تم هتبی
رمی اظ فطایقسهبی مهمی چرا ازغب ؾمبؾی ،1خبمٗسپصیطی ؾمبؾی ،2مكبضک ؾمبؾتی 3و
زض نهبی ایدبز تٗبزگ اختمبٖی 4اؾ  .ضویتساهبیی چترا ثحتطاا ؾمبؾتی زض ط معؾتتبا زض
ؾبگ  7414کبمالت ثط مجقبی ذُرٌ رمی و تجٗمىهبی رمی ممبا قمبگ و خقترة (اوـ و
خالگ اثبز زض خقرة و ثمكک زض قمبگ) این کكرض قکل گطف .
اظ این ضو ،اؾ کس پػوهكگطی چترا ایتطا اضه اکال تف کتس مُبتٗتبت گؿتتطزهای
زضثبضه مقب كبت و زضگمطیهبی ذكرن ثبض رمی زض خمهرضیهتبی اؾتمبی مطکتعی و تبظ
خقرثی زض زهس  =4و  >4ممالزی اندب زازه اؾ  ،ثط این ثبوض اؾ کس اکثتط زضگمتطیهتبی
این مقُ س مبهمتی ؾمبؾی زاضنس و نبقی اظ مقب كبت رمی ثط ؾط کؿت مر ٗم گطوهتی زض
ؾبذتبض ؾمبؾی این کكرضهب و نمع زضگمطیهبی ثمن گطوهی ثط ؾط ترظیٕ مدتسز تسضت و زض
نهبی ضؾمسا ثس سضت میثبقس .اکال ف ؾس ٖقهط مبهم ؾمبؾی تحطکبت رمی ،تغممتطات
ؾطیٕ ؾمبؾی -اختمبٖی و ضقس کثطتگطایی ؾمبؾی همطاه ثب ثحطاا مكطوٖم ؾمبؾی نٓب
ابکم ضا مهمتطین ٖرامل مرثط زض پتریف متتیگطایتی ترمی زض کكترضهبی مقُ تس اؾتمبی
مطکعی و بظ خقرثی میزانس( .نبتحی اممطی ، 18=: ،ل)141
هط چقس زض کكرضهبی زیگط مقُ س ،کقتطگ قسیس امقمتی مبنٕ اظ ثطوظ خسی و اقتکبض
مُبتجبت رمی قسه اؾ  ،امب تدطثس پریفهبی رمی زض گطخؿتبا و اتی ط معؾتبا نكتبا
میزهس کس اتربش ضویکطزهبی ا تساضگطایبنس و همؿباؾبظ رمی مرخت میقرز تب خقجفهتبی
رمی ثس خبی ااکس زض بتت خقجفهبی خسیتس اختمتبٖی ،مربَتت ذترز ضا خبمٗتس متسنی
طاضزهس و ثطای تح ق اهساف ذرز قمرههبی مسنی و غمط ذكرن اممع ضا زض پتمفگمطنتس؛ ثتب
تجسیل نمرزا ذراؾ هبی بثل مصاکطه ثس ذراؾ هبی غمط بثل مصاکطه ،ثس قکل کالؾتم و
ثب ثهطهگمطی اظ قمرههبی غمط مؿبتم اممع و ثًٗبت ذرنمن و مطگجبض ،مُبتجتبت ذترز ضا نتطفبت
1

. Political Integration
. Political Socialization
3
. Political Participation
4
. Social Balance
2
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مترخس سضت ؾمبؾی و اؾت الگ اظ زوت مطکعی نمبیقتس و ضاه تدعیتس ضا زض پتمفگمطنتس .اظ
اینضو زض گب نرؿ ؾبذتبض ا تساضگطای کكرضهبی مقُ س اؾمبی مطکعی و بظ خقرثی کتس
مرخت اتربش ضویکطز و مسیطی نبزضؾ ؾمبؾی زض جبگ ا را مرتتف قسه اؾ ضا ثبیتس ثتس
ٖقراا مهمتطین ٖبمل زض تحطی پریفهبی رمی َی زو زهس اذمتط ثتس قتمبض اوضز کتس زض
تطکمت ثب زو متغمط زیگط مرخت تحطکبت رمی متٗسزی زض این کكرضهب قسه اؾ .
سطح هياًي :جزیاًات فزاهلي تاثيزگذار
زض ثرف چبضچرة نٓطی ثس اخعاء و ضونس تبثمطگصاضی خطیبنبت فطامتتی تبثمطگتصاض ثتط
پریف متیگطایی رمی زض فًبی پؽ اظخقگ ؾطز اقبضه قس .ا تم هبی ؾبکن زض زو مقُ س
اؾمبی مطکعی و بظ خقرثی نمع ثب کقبض ضفتن ض بث هبی ایتس رترغی و نمتع زض پطتتر ذتالء
سضت ایدبز قسه زض اثتسای زهس  >4ثس َطح ذراؾ هبی اؾت الگَتجبنس ذرز پطزاذتقس .ثتس
ٖقراا مثبگ قطک ف ٍ > زضنس مطز ؾتبکن زض اثربظیتب و اوؾتتمبی خقترثی زض انتربثتبت
قرضای ٖبتی گطخؿتبا زض اکتجط  ،1>>7ضویبضویی نٓبمی ثب زوت گطخؿتتبا زض ؾتبگهتبی
1>>7و  ،1>>8ضویبضویی تعگیهبی ؾبکن خمهرضی اشضثبیدبا ثب زوت مطکتعی زض فبنتتس
ؾبگهبی  ،1>>8-1>>4قٗتسوضقسا اتف ثحطاا رمی نبگرضنر -طه ثتب٘ ،نمرنتسهتبیی اظ
ضؾتبذمع هری هبی ثرمی تح تبثمط فًبی خهبنی ضؾتبذمع هری هبی رمی زض خهبا پتؽ
اظ خقگ ؾطز اؾ .
امب انچس تح تبثمط خطیبنبت فطامتی َی زو زهس اذمط ضوی زاز ،افتعایف ذرزاگتبهی
ا تم هبی رمی این مقُ س اظ ويٗم ذبل ذرز اظ یت ؾتر و قتقبذتستتط قتسا انهتب زض
ؾُل خهبنی اظ ؾریی زیگط ثرز .قکلگمطی اندمتنهتبی غمطزوتتتی ،مرؾؿتبت مُبتٗتبتی و
تح م بتی زضثبضه مؿب ل ا تم هب ثس نرضت ٖب و مؿب ل ا تم هبی ؾبکن زض اؾتمبی مطکتعی
و بظ خقرثی ثس نرضت ذبل کس زض ؾُل خهبنی ثس ویػه زض اضوپتب و امطیکتب ثتب اؾتت بزه اظ
فًبی زمرکطاتم و تکثطگطای ابکم ثط ایتن خرامتٕ ثتس ثطگتعاضی نكؿت هتب و ؾتممقبضهب،
یبزثرزهب ،مٗطفی اضظـهتب ،فطهقتگهتب و ازاة و ضؾتر ثترمی ،انتكتبض م تبالت و کتتبةهتب،
اَالٔضؾبنی زضثبضه ا رق ثقمبزین ا تم هب ،اضا س وؾمٕ گعاضـهبٖ ،کتؽهتب و فتمتمهتبیی اظ
ن ى ا رق ا تم هب و اضتجبٌ ثب ا تم هب و نرجگبا انهتب زض ؾطاؾتط خهتبا و اتتی زض زضوا
مطظهبی ی کكرض یکی اظ مهمتطین تحرالتی اؾ کس زض ارظه ا ترق ا تمت هتب زض فًتبی
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پؽ اظخقگ ؾطز ثس وخرز امسهاؾ و ثس زتمل ذبضج ثرزا این اندمنهب اظ اٖمتبگ ابکممت
مؿت مم زوت هب ثس ٖقراا یکی اظ مهمتطین مكکل زوت هتبیی ثتس قتمبض متیضوز کتس زچتبض
چبتف ثب ا تم هب هؿتقس.
1
زض ؾُل ٖب مطاکع مُبتٗبتی مبنقس ؾبظمبا ا تم هتبی اضوپتبیی ،پبیگتبه ظثتباهتبی
ا تم هبی اضوپبیی ،2مطکع اضوپبیی مؿب ل ا تم هب ،3ؾبی امقم خهتبنی ،4مطاکتعی هؿتتقس
کس ثس نرضت مرقکبفبنس تحرالت متطتجٍ ثتب ا تمت هتبی ترمی زض ؾطتبؾتط خهتبا ضا ضنتس
میکققس .گعاضقبت و یبفتسهبی ذرز ضا زض ؾُل ثمناتمتتی مقتكط میکققتس و انهتب زض متراضز
ثؿمبض ابز اظ ن ى ا رق ا تم هب زض اذتمبض نهبزهبی ثمناتمتتی چرا ؾتبظمبا متتل متحتس،
ٖ ر ثمناتمتل ،زیسه ثبا ا رق ثكط ،اتحبزیتس اضوپتب و ؾتبظمبا امقمت و همکتبضی اضوپتب تطاض
میزهقس کس زض ثؿمبضی اظ مراضز مقدط ثس نسوض ُٗقبمسهب و ثمبنمتسهتبیی اظ ؾتری نهبزهتبی
یبزقسه زض انت بز اظ ٖمتکطز زوت هب و امبی اظ ا رق ا تم هبی رمی قسه اؾ .
افعوا ثط فٗبتم زض ؾُل ٖب  ،زههب اندمن ذبل و تحههتی مبنقتس ثطنبمتس متسیطی
مقبظٖس و ضواثٍ رمی زض بظ خقرثی 5زض مطکع مُبتٗبت اؾمبی مطکعی و تبظ واثؿتتس ثتس
مرؾؿس مُبتٗبتی ضاه اثطیكم ؾر س ،ثقمبز خرانبا خمهرضی اثربظیب ،6مطکتع امبیت اظ ا ترق
ثكط و زمرکطاؾی زض اثربظیتب 7،ثقمتبز فطهقتگ اثربظیتب 8،اندمتن اضوپتبیی مُبتٗتبت اؾتمبی
مطکعی ،9ثقمبز زفبٔ اظ ا رق ثكتط زض اضوپتبی قتط ی و اؾتمبی مطکتعی ،10نمتع ثتس نترضت
ترههی و مترضزی ثتس مٗطفتی اضظـهتب ،فطهقتگ ،ازاة و ضؾتر فطهقتگهتبی متٗتتق ثتس
ا تم هبی رمی ؾبکن زض زو مقُ س اؾمبی مطکعی و بظ خقرثی اظ ی ؾر و ثیٖساتتیهتب
و تجٗمىهبی نرضت گطفتس ٖتمس انهب زض ؾُل خهتبنی متیپطزاظنتس .ایتن مؿتئتس ٖتالوه ثتط
افعایف اگبهی رمی ،ن ف ثبضظی زض ایدبز اؿبؾم زض افکبض ٖمرمی خهبنی زاضز.

1

. Organization for the European Minorities
. European Minority Languages
3
). European Centre for Minority Issues (ECMI
4
. Global Security
5
. Conflict Management and Ethnic Relations in the South Caucasus
6
.Youth Foundation of The Republic of Abkhazia
7
. Centre for the Support of Democracy and Human Rights in Abkhazia
8
. Foundation for Abkhazian Culture
9
. European Society of Central Asian Studies
10
. Human Rights Defenders in Eastern Europe and Central Asia
2
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اظ این ضو ،تح تبثمط خطیبنبت فطامتی تبثمطگصاض ،مؿتب ل ا تمت هتبی ترمی مقُ تس
اؾمبی مطکعی و بظ خقرثی زیگط ثس ی محتسوزه خغطافمتبیی مقحهتط نمتیمبنتس و زیگتط
همچ زوتتی نمیترانس ثس نرضت اقکبضا و گؿتطزه ؾمبؾ هتبی ترمی ضا ثتس ن تٕ اضظـهتب و
مقبفٕ ر اکثطی ثس اخطا ثگصاضز .امطوظه زض پطتر امکبنتبت اضتجتبَی گؿتتطزه زض کرتتبهتتطین
ظمبا ،اذجبض و تحرالت مطثرٌ ثس ن ى ا رق ا تم هبی رمی اؾمبی مطکعی و بظ خقترثی
زض ؾطاؾط خهبا مقتكط میقرز و این امط مرخت قسه اؾت تتب قتطایٍ کتبمالت مت تبوتی زض
م بیؿس ثب زهسهبی گصقتس ثطای این ا تم هب ض م ذرضز .زض این فًتبی خسیتس ،زیگتط زتمتتی
نساضز کس مهبخطت فمعیکی و ثطذرضز چهطه ثس چهطه ا تم هبی رمی ثب زیگطاا و یتب متمطکتع
قسا انهب زض ی ن ُس مرخت «ذرزاگبهی» انهب قرز؛ ثتکس ثتس تٗجمتط ضاثطتؿترا ثتب فكتطزه
قسا ظمبا و مکبا زض اثط فطایقس خهبنی قسا ،تمب اًٖبی واثؿتس ثس ی ا تم رمی زض هط
ن ُس خهبا کس ثبققس ثس این ذرز اگتبهی زؾت متییبثقتس؛ امتطی کتس هطچقتس ثتس نترضت
غمطمتمرؼ وتی تبثمطگصاض زض پمرنس ثب زو متغمط زیگط (ؾتُل زاذتتی و ثتمناتمتتتی) مرختت
تكسیس گطایكبت تدعیسَتجبنس زض زو مقُ س اؾتمبی مطکتعی و تبظ خقترثی َتی زو زهتس
گصقتس قسه اؾ .
سطح بيي الوللي :ساختار ًظام بييالولل ٍ سياست باسیگزاى بشرگ
چقبنچس زض ثرف چتبضچرة نٓتطی ایتن نرقتتبض ثتساا اقتبضه قتس ،ؾترممن متغمتط
تبثمطگصاض ثط پریف متیگطایی ترمی ضا ثبیتس کم مت ؾتبذتبض نٓتب ثتمن اتمتتل و ؾمبؾت
ثبظیگطاا ثعضگ زانؿ  .پریف متیگطایی رمی زض اؾتمبی مطکتعی و تبظ خقترثی نمتع ثتس
قست اظ این ضونس ثمناتمتتی متبثط ثرزه اؾ  .زض ابتی کس ثب تكکمل اتحبز خمبهمط قرضوی و
طاض گطفتن این مقبَق ثس ٖقراا خمهرضیهبی قرضوی پمكمن ،ذراؾت هتب و انتٓتبضات ایتن
رمم هب ثس مبنقس اتف ظیط ذبکؿتط تح ابکمم ا تتساضگطای انسیكتس مبضکؿمؿتتی تطاض
گطف  .فطوپبقی خهبا زو ُجی و تدعیس اتحبز خمبهمط قرضوی فطن ذترثی ضا پتمف ضوی
نرجگبا رمم هبی ؾبکن زض اؾمبی مطکعی و بظ خقرثی طاضزاز تب ثب َطح مؿب ل ترمی،
ٖتم اؾت الگ ضا ثتقس نمبیقس.
امب زض مرضز ؾمبؾ ثبظیگطاا ثعضگ زض جبگ پریف متیگطایی ترمی زض ایتن مقُ تس ،نکتتس
خبتجی کس ثس چكم میذرضز ،ثطخؿتس ثرزا نؿجیگطایی و ؾمبگ ثرزا این ؾمبؾ اؾ  .ثتس ٖقتراا
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مثبگ ،زض ابتی کس فسضاؾمرا ضوؾمس ،نبذطؾقس اظ ا سامبت قرویقؿتی گبمؿبذرضزیب ثرز ثس زتمتل
اتربش ؾمبؾ هبی همؿر ثب کطمتمن اظ ؾری قتراضزنبزظه ثتس کمت وی قتتبف و ثتب ثط تطاضی
اتفثؽ و اؾت طاض نمطهبی ابفّ نتل ترانؿ اظ تدعیس این کكرض خترگمطی کقس .هتبنتمگقترا
زض کتبة ثطذرضز تمساهب ثب اقبضه ثس امبی ضوؾمس اظ قراضزنبزظه زض اثتسای زهتس  >4ثتط ایتن
ثبوض اؾ کس « قراضزنبزظه هم ثس پمطوی اظ خرضج ؾتمعزهم ( پبزقتبه گطخؿتتبا کتس زض ؾتبگ
 1=41اظ ضوؼهب ذراؾ کس زض ثطاثط ٖثمبنی اظ این کكترض محبفٓت کقتس ) ثتس ایتن نتمدتس
ضؾمس کس مب اق انتربة چقسانی نساضیم و ثطای ختت کم ثبیس ثس مؿکر ضوی اوضز .معزی کتس
ثس ضوؾمس ثطای امبی اظ قراضزنبزظه پطزاذت قتسًٖ ،تری گطخؿتتبا زض گتطوه کكترضهبی
مؿت ل مكتطک اتمقبفٕ ثرز» ( .هبنتمقگترا ،18=< ،ل  )7;9ثسین تطتمت زض َرگ ظمبمساضی
نؿجتبت َرالنی قراضزنبزظه ،فسضاؾمرا ضوؾمس زض ضاؾتبی ا ّ ويٕ مرخرز یٗقتی یکپتبضچگی
ؾطظممقی گطخؿتبا اطک نمرز.
امب پؽ اظ و رٔ ان الة گل ضظ زض ؾبگ  7448و اتربش ؾمبؾ ذبضخی غتطةگطایبنتس
و يس ضوؾی اظ ؾری ؾبکبقریتی و زیگط زوتتمطزاا گطخؿتبا ،فسضاؾمرا ضوؾمس ثتس تتسضیح
زض مؿمط ؾمبؾ تغممط ويٕ مرخرز گب نهبز ،این زض ابتی ثرز کس خهبا غطة و زض ضاؼ اا
ایبالت متحسه امطیکب ثس ٖقراا َطفساض ا ّ ويٕ مرخرز ْبهط قتسنس .ضیكتس ایتن ؾمبؾت
مت بوت ضوؾمس و غطة زض جبگ گطخؿتبا ضا ثبیس زض مؿب ل ثبتکبا و اؾت الگ کرظوو خؿتتدر
نمرز .زضابتی کس فسضاؾمرا ضوؾمس ثس زتمل پمرنسهبی رمی اؾالوی و مالآبت غ رپتمتمت
زض م ب ابفّ ويٕ مرخرز ثس قست اظ یکپبضچگی ؾتطظممقی نطثؿتتبا امبیت متینمترز،
خهبا غطة ثس ویػه ایبالت متحسه ثس زتمل تح فكبض طاض زازا ضوؾمس زض اترظه غ رپتمتمت
ذرز زض مقُ س ثبتکبا اظ خسایی کرظوو اظ نطثؿتبا امبی نمرز .ایتن ضونتس چقتس متبه ثٗتس،
یٗقی زض اوت ؾبگ = 744چهطهای کبمالت مت بوت ثس ذرز گطف و خبیگتبه ضوؾتمس و امطیکتب
نؿج ثس گطخؿتبا تغممط کطز .این ثبض ضوؾمس ثتب ثهبنتس ا بْت اظ اتجتبٔ ضوؾتی ؾتبکن زض
گطخؿتبا و زض وا ٕ ثس زتمل تحکمم ن رش ذرز زض مقُ س بظ خقرثی ثتس زذبتت مؿتت مم
نٓبمی ضوی اوضز و مرخت خسایی  74زضنس اظ ذبک گطخؿتبا و اؾت الگ زو مقُ س اثربظیتب و
اوؾتمبی خقرثی گطزیس و زض م بثل ایبالت متحسه ثس زتمل همؿریی ؾمبؾ هبی ؾبکبقریتی ثتب
واققگتن زض م ب ابفّ ويٕ مرخرز ثس زفبٔ اظ یکپبضچگی ؾطظممقی گطخؿتبا پطزاذت  .ایتن
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نمرنس ثس ذرثی گریبی این امط اؾ کس چگرنس مؿب ل رمی میترانتس ثتس نترضتهتبی مرتتتف
مرضز ثهطهثطزاضی ثبظیگطاا ثعضگ طاض گمطز( .کرظهگط کبتدی ،18== ،ل )19:
اهمم این مؿبتس تب ثساا اس اؾ کس یکی اظ اهتساف انتتی قتکلگمتطی ؾتبظمبا
همکبضی قبنگهبی زض مقُ س اؾمبی مطکعی ختترگمطی اظ تحطکتبت تدعیتسَتجبنتس ترمی ثتب
امبی سضتهبی ثعضگ اؾ ؛ مريرٖی کس زض تمبمی ُٗقبمسهبی این ؾتبظمبا َتی چقتس
ؾبگ گصقتس ثس َرض مطتت ثساا اقتبضه قتسه اؾت  .زض وا تٕ ،کكترضهبی مقُ تس نگتطاا اا
میثبققس کس زض ٖطنس ض بث غ رپتمتم ممبا خهبا غطة ثب چمن و ضوؾمس ،مُبتجتبت ترمی
ا تم هب -کس ثط اثط ؾبذتبض ؾمبؾی ا تساضگطا و مسیطی نبزضؾ ؾمبؾی ضونس پطقتتبثی پمتسا
کطزه اؾ  -زؾ مبیس ن رش و اهط فكبض سضتهبی فطامقُ سای قرز .اظ ایتن ضو ،ثهتطهگمتطی
کقرضهبی مقُ س اؾمبی مطکعی اظ ؾبظ و کبض ؾبظمبا همکتبضی قتبنگهبی ثتطای کقتتطگ پتریف
هبی رمی ضا ثبیس زض امتساز ؾتبذتبض ا تتساضگطای اتبکم ثتط ایتن کكترضهب مترضز ترختس تطاض زاز؛
ضویکطزی کس ثس قمره ا تساضگطایبنس و اظ ثبال ثس پبیمن مرخت ؾطکرثی ْبهطی مُبتجبت ترمی قتسه
اؾ امب همچ گبه اا ضا ثس نرضت ضیكسای ال نرراهس کتطز و زض اوتتمن فطنتتی کتس ثتطای ایتن
ا تم هب ثس ویػه نرجگبا رمی پسیس ایس ،اتف مُبتجبت رمی قتٗتسوض ذراهتس قتس .ثحتطاا اوت
ؾبگ = 744زض گطخؿتبا نكبا زاز کس اذتالفبت سضتهبی ثعضگ ،یکی اظ این فطن هتب اؾت .
زض وا ٕ ،انچس کس ثتطای نرجگتبا ترمی اثربظیتب و اوؾتتمبی خقترثی اهممت زاقت  ،ثمكتتطین
ثهطهگمطی اظ اذتالف ممبا ضوؾمس و گطخؿتبا اظ ی ؾتر و ضوؾتمس و امطیکتب اظ ؾتریی زیگطثترز.
ثسین تطتمت ثرز کس نرجگبا رمی مقُ س قتطایٍ اا م ُتٕ ضا ثهتتطین فطنت ثتطای ختسایی اظ
گطخؿتبا و زؾ یبفتن ثس اؾت الگ ؾمبؾی تت ی نمرزنس( .کرظهگتط کتبتدی ،18== ،ل )19:
فطنتی کس قبیس زض م ُٕ ثهجرز مقبؾتجبت ضوؾتمس و امطیکتب زض زوضه متسوزف و اوثبمتب و یتب
ثهجرز ضواثٍ ضوؾمس و گطخؿتبا پؽ اظ کقبضهگمتطی ؾبکبقتریتی اظ تسضت زض ؾتبگ 7418
زیگط ثطای ا تم هبی رمی اثربظیب و اوؾتمبی خقرثی تکطاض نكرز.
الگَي ٍحدت در عيي كثزت :الگَي هطلَب هدیزیت قَهي
تبمل زض مُبتت پمفگ تس این نکتس ضا ضوقن میکقس کس زو متغمتط خطیبنتبت فطامتتی
تبثمطگصاض ثط پریف متیگطایی رمی و ؾبذتبض نٓب ثمناتمتل (ؾمبؾت ثتبظیگطاا ثتعضگ) ثتس
ضونس اطکتی و اثطثركی ذترز -وضای اضازه زوتت هتب -ازامتس ذراهقتس زاز و گطیتعی اظ انهتب
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نرراهس ثرز و تقهب ضاه ال خترگمطی اظ ؾمبؾیقسا پسیسه رمم و خطیبنتبت تدعیتسَتتت،
انالح ؾبذتبض نٓب هبی ؾمبؾی ا تساضگطای کكرضهبی اؾمبی مطکعی و بظ و ثس کتبضگمطی
قمره مسیطی ؾمبؾی زض خرامٕ متکثط و چقس رممتی این مقُ س اؾت  .امتب اتگتر و قتمره
مسیطی نحمل ؾمبؾی متقبؾت ثب قطایٍ کكرضهبی مقُ س چس اتگریی اؾ ؟ ثب اترتبش چتس
اتگریی میتراا مبنٕ اظ اثتط ثركتی زو متغمتط خطیبنتبت فطامتتی تبثمطگتصاض و ؾتبذتبض نٓتب
ثمناتمتل (ؾمبؾ ثبظیگطاا ثعضگ) ثط پریف متیگطایی ترمی زض مقُ تس اؾتمبی مطکتعی و
بظ خقرثی قس؟
ثس َرض کتی ،وخرز ا را مرتتف زض زضوا مطظهبی ؾمبؾی ی کكترض اتعامتبتی ضا ثتب
ذرز ثس همطاه میاوضز کس مهمتطین اتعا اا مسیطی نحمل ؾمبؾی اؾ  .یکی اظ ثهتتطین و
کبضامستطین قمره هبی مسیطی نحمل ؾمبؾی زض خرامٕ متکثط رمی ،اخطای اتگری واست
زض ٖمن کثطت اؾ  .این اتگر نبْط ثط ويتٗمتی پمچمتسه اظ تت متق زو اتگتری همبنقتسؾتبظ و
کثطتگطا اؾ  .ثس زتمل این کس واست ضا مجقب طاض میزهس ثس اتگری همبنقس ؾبظ و يتراثٍ و
مجبنی اا متمبیل میقرز و اندب کس ثس کثطت نٓط زاضز ثس اتگری کثطتگطا و ویػگتیهتبی اا
متمبیل میقرز .زض ٖمن ابتی کس همچ کسا اظ این زو نمع نمتیثبقتس .امتب جتل اظ هتط چمتع
واست و کثطتی کس زض ارظه ا را ثس اا اقبضه میقرز ثس چس مٗقب اؾ ؟
واست رمی نبْط ثط ويٗمتی اؾ کس زض زضوا ی کكترض مطظهتبی خغطافمتبیی ثتب
مطظهبی رمی مقُجق ثبقس .ثتس ایتن مٗقتب کتس کتل خمٗمت کكترض اظ یت تر وااتس ثتب
ویػگیهبی مكتطک رمی – همجؿتگی و اگتبهی اظ مقتبفٕ و تجتبض مكتتطک -تكتکمل قتسه
1
ثبقس .اتجتس این ويٗم زض قطایٍ ٖمقی ثؿمبض نبزض اؾ  .ثس ٖجبضت زیگط ،ويٗمتی تهترضی
یب نمرنس اضمبنی 2این م رتس اؾ  .زض قطایٍ ٖمقی همراضه ثب ويٗمتی نؿجی مراخس هؿتتمم و
واست تبثٕ ٖرامل مرتت ی اظ خمتس ٖرامل تغممط نبپصیط چترا ویػگتیهتبی ترمی و ٖرامتل
تغممط پصیط چرا ؾبذتبض ،قمرههبی ظیؿ  ،اهساف ،اضمباهب و ایس رترغیهب تٗطیف میقرز.
کثطت یب تکثط رمی نمع زضاس اٖالی م هرمی اا زض وا ٗم مكبهسه نكسه اؾت  .زض
ٖمل اتی مت هبی ت پبیس نمع زضخبتی اظ تقرٔ و تمبیع ضا زض ذرز زاضنس .اظ این امث ،اتی
تمبیعات و ت بوتهب ثط قجبه هب غتجس زاضز .ت بوت هتبی فتطزی و اختمتبٖی نبقتی اظ ٖرامتل
. Imagined
. Ideal Type
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اکتؿبثی یب وضاثتی و تحرالت فقبوضیٖ ،تمی و نقٗتی زض ٖمل اختمبٖبت انؿتبنی ضا مت تبوت
ؾبذتس اؾ  .ثقبثط این ،انچس زض وا ٗم مكبهسه میقرز ،ويٗمتی ممبا یکسؾتتی و تقترٔ و
ممبا همگرنی و تکثط یب چقسگرنگی اؾ ( .نبتحی اممطی ،18=: ،ل )<1
امب اتگری واست زض ٖمن کثطت مجتقی ثتط م طويتبتی اؾت  .ایتن اتگتر ،مجتقتی ثتط
تهرضات یب ثطزاق هبیی چقس زض مرضز انؿبا و اختمبٔ انؿبنی اؾ  .م طويتبتی کتس ثتط نترٔ
ؾمبؾ  ،مسیطی  ،اؾتطاتػی مسیطیتی و چگرنگی کبضثؿ اا زض اختمبٖبت ترمی زض خهت
ضؾمسا ثس واست و انؿدب متی تبثمطگصاض اؾ  .اهم این م طويبت ٖجبضت هؿتقس اظ:
 .1وخرز ٖمقی اختمبٔ یب متتی ذبتم اظ نٓط ویػگیهبی رمی امکبانبپصیط اؾ ؛
 .7ت بوت و تمبیع خعء خسایینبپصیط امبت فطزی و اختمتبٖی نترٔ انؿتبا زض ؾتُرح
فطزی (ذطز) و اختمبٖی -متی (کالا) اا اؾ  .ت بوتهب و تمبیعات اصف قسنی نمؿتقس؛
 .8واست زض ؾُل اختمبٖی اا ،همتراضه امتطی نؿتجی اؾت و ممتبا همگترنی زض
ذهبگ فطزی تب همگرنی زض ؾُرح فطهقگی ،ظیؿتی ،اٖت بزی ،اضمتبنی و ؾتبذتبضی ؾمبؾتی
نرؾبا زاضز؛
 .9تٗبضيبت زضوا و ممبا اختمبٖبت يطوضتبت نبقی اظ ت بوتهتبی زضوا و ممتبا انهتب
نمؿ کس تهرض قرز ثب اصف ت بوتهب ،تٗبضيبت کبهف مییبثس؛
 .:ثسضغم وخرز ت بوتهبی ثؿمبض ؾبذتبض و خه کتی اختمبٖتبت انؿتبنی ثتس ؾتری
واست اؾ ؛
; .ؾمبؾ هبی انؿدب و واست اختمبٖی و متی ثس ختبی ترختس ثتس یکؿتباؾتبظی
ن بت و ذهبگ شاتی و اکتؿبثی افطاز ،گطوههب و اختمبٖبت انؿبنی ثبیس ثتس واتست ثتس مٗقتی
انؿدب زض کتم و همؿریی زض خه گمطی اا مُٗرف گطزز؛
2
< .تقرٔ ویػگی شاتی هؿتی یب خهبا 1ثس َرض ٖب و مرخرز انؿبنی ثس َرض ذتبل اؾت .
زض پؽ و ْبهط تقرٔ نرٖی پمرؾتگی و همجؿتگی ممبا اخعای ٖتبتم مكتبهسه متیقترز کتس ایتن
پمرؾتگی نكبنگط نٓم ٖب مقتكط زض اختعای هؿتتی اؾت ( .نتبتحی اممتطی ، 18=: ،ل -<1
)<7
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ثب ترخس ثس مُبتت مُطح قسه ثس نٓط نگبضنسه تقهب زض نرضت کبضثؿ اتگری واتست
زض ٖمن کثطت زض کكرضهبی مقُ س اؾمبی مطکعی و بظ خقترثی اؾت کتس ایتن کكترضهب
میترانقس يمن ا ّ یکپبضچگی ؾطظممقی و هری متی ذرز (واتست) ،پبؾتد مقبؾتجی ثتس
مُبتجبت ا تم هبی رمی ثسهقس و ثب ثس ضؾمم ققبذتن هری هب ،اضظـهب ،ذطزهفطهقگهتب،
ظثبا و مصهت این ا تم هب (کثطت) زض مؿمط زضؾ و مقُ ی گب ثطزاضنس .زض وا ٕ ،متسیطی
تقرٔ رمی زض کكرضهبی مقُ س ثبیتس ثتط پبیتس متسیطی ت تبوت 1تطاض گمتطز .تدطثتس مرفتق
کكرضهبیی چرا ؾر مؽ (ایدبز کبنتراهب ثس گرنسای کس هط مقُ س ذرزمرتتبض نمبیقتسه یت
وااس رمی اؾ ) و تجقبا (ترظیٕ مقبنت ؾمبؾی ثط اؿت رمم و مصهت) نمرنسهتبی مترف ی
اظ ؾهممکطزا سضت 2اؾ کس نتمدس اا ایدبز تٗتبزگ اختمتبٖی زض ؾتُل متتی اؾت  .زض وا تٕ
ترظیٕ اف ی سضت ؾمبؾی مرخت کبضامسی نٓب ؾمبؾی زض اخطای کبضویػههتبی ثقمتبزیقی چترا
ازغب ؾمبؾی ،خبمٗسپصیطی ؾمبؾی و مكبضک ؾمبؾی قسه اؾت کتس نتمدتس اا ایدتبز تٗتبزگ
اختمبٖی اؾ  .زض وا ٕ ،این فطایقسهب ثس همؿریی نٓتب ؾمبؾتی و پمطامترا اا کمت نمترزه و
ؾتُس ؾمبؾی ضا تؿهمل کطزه اؾ ؛ ظیطا هطچس افطاز ثمكتطی واضز چطذس ظنسگی ؾمبؾتی قترنس،
ثجبت ،را و کبضایی نٓب ؾمبؾی هم افعایف ثمكتطی پمسا میکقس( .ن متتظازه ،18=: ،ل )1=:
ثس نٓط میضؾس این تدطثس اضظقمقس میترانس ضاهگكبی کكترضهبی مقُ تس اؾتمبی مطکتعی و
بظ زض فطایقس پطفطاظ و نكمت زوت  -مت ؾتبظی زض ایقتسه پتمف ضو ثبقتس؛ مريترٖی کتس
تح ق اا زض گب اوگ مؿتتع کقبض نهبزا قمرههبی ثبال ثس پبیمن ،ا تساضگطایبنس ،ذكرن ثتبض و
یب همؿباؾبظ زض جبگ ا تم هبی رمی ذراهس ثرز.
ًتيجِگيزي
اؾمبی مطکعی و بظ خقرثی ،مقبَ ی ثب تقرٔ فطهقگی ،مصهجی و ظثبنی ثؿتمبض ثتبال
اؾ کس زض نرٔ ذرز زض خهتبا امتطوظ ثؿتمبض قتبیبا ترختس اؾت  .ایتن زو مقُ تس ثتسضغتم
ثطذرضزاضی اظ پمكمقس َرالنی تمتسنی و پمرنتسهبی تتبضیری و همپرقتبنیهتبی فطهقگتی و
مصهجی ممبا ا را مرتتف ؾبکن زض ااَ ،ی ؾسههبی اذمط ثس ویػه پتؽ اظ فطوپبقتی اتحتبز
خمبهمط قرضوی زچبض چبتفهبی نبقی اظ پریف متیگطایی رمی قسه اؾ  .چقبنچس زض ایتن
. Management of Diversity
. Power Sharing
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نرقتبض ثس ت همل ثساا اقبضه قس ،تال ی ؾس متغمط ؾبذتبض ا تساضگطای ؾمبؾی و ثتس تجتٕ اا
مسیطی نبزضؾ ؾمبؾی زض ؾُل زاذتی (ایدبز قکبف اختمبٖی متطاکم) ،خطیبنتبت فطامتتی
تبثمطگصاض (ایدبز ذرزاگبهی رمی) و کم م ؾبذتبض نٓتب ثتمناتمتتتی و ؾمبؾت ثتبظیگطاا
ثعضگ (ن ف ضوؾمس و غطة زض امبی اظ اؾت الگَتجی مقبَق تدعیسَتت) مرختت قتس تتب
پریف متیگطایی رمی زض این زو مقُ س اظ قکل پسیتسهای اختمتبٖی ذتبضج قتسه و ابتت
ؾمبؾی و امقمتی ثس ذرز گمطز و زقراضیهبی فطاوانی ضا ثطای کكرضهبی مقُ س پسیس اوضز.
زض این ثمن ،نتبیح مُبتٗبت ٖتمی و نمع تدطثس کكترضهبی مقُ تس َتی زو زهتس اذمتط
ابکی اظ اا اؾ کس ؾبذتبض نٓب هبی ؾمبؾی ا تساضگطای کكرضهبی اؾمبی مطکعی و تبظ
خقرثی و ثس کبضگمطی قمرههتبی نبزضؾت متسیطی ؾمبؾتی مبنقتس پبکؿتبظی ترمی 1و یتب
همؿباؾبظی رمی 2مرخت قسه اؾ تب ظممقس زاذتی قکلگمتطی مُبتجتبت ترمی زض ایتن
کكرضهب فطاهم قرز کس این مُبتجتبت زض پمرنتس ثتب زو متغمتط خطیبنتبت فطامتتی تبثمطگتصاض و
ؾبذتبض نٓب ثمناتمتل (ؾمبؾ ثبظیگطاا ثعضگ) مرخت تكسیس خطیبنبت رمی َتی زو زهتس
گصقتس قسه اؾ  .اظ این ضو زض ایقسه نمع زو متغمط یبزقسه ثس ضونس اطک و اثطثركتی ذترز
وضای اضازه زوت هبی مقُ س ازامس ذراهقس زاز و گطیعی اظ انهب نرراهتس ثترز و تقهتب ضاه اتل
خترگمطی اظ ؾمبؾیقسا پسیسه رمم و خطیبنبت تدعیسَتتت ،انتالح ؾتبذتبض نٓتب هتبی
ؾمبؾی ا تساضگطای کكترضهبی اؾتمبی مطکتعی و تبظ ،اترتبش ذتٍ مكتیهتبی پریتبگتطا
(زیقبمم ) ثس خبی ذٍ مكیهبی ایؿتب گطا (ایؿتبتم ) ،کبضثؿ ؾبظ و کبضهتبی تکثطگتطا و
نؿجیگطا ثس خبی ؾبظ و کبضهبی ت نسا و مُتقگطا و ثس کبضگمطی قمرههبی زمرکطاتمت ثتس
خبی قمرههبی غمطزمرکطاتم و زض نهبی زض زؾترضکبض طازازا مسیطی ذتبل ؾمبؾتی زض
خرامٕ متکثط و چقس رممتی این مقُ س مجتقی ثط اتگری واست زض ٖمن کثطت اؾ .
ثحطاا متیگطایی رمی زض گطخؿتبا ظنتگ ذُتطی ثتطای تمتب خرامتٕ چقتس ترمی
اؾمبیمطکعی و بظ خقرثی ثس قمبض میضوز .ثی ق هتمچ یت اظ زوتت هتبی مقُ تس ثتس
مبنقس زوت گطخؿتبا بزض ثس تغممط و یب متر فؾبذتن تبثمطات زو متغمتط خطیبنتبت فطامتتی
تبثمطگصاض و نمع کم م ؾبذتبض ثمناتمتل و ؾمبؾ ثبظیگطاا ثعضگ ثط پریفهبی متتیگطایتی
رمی نمؿتقس و تقهب ضاه پمكگمطی اظ و رٔ تحرالت مكبثس ،چقبنچس اقبضه قس ،انالح ؾتبذتبض
. Ethic Cleaning
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ؾمبؾی و زض زؾترض کبض طاضزازا مسیطی نحمل ؾمبؾی زض خرامٕ چقتس ترمی مجتقتی ثتط
اتگری واست زض ٖمن کثطت اؾ .
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