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چكيده
«أش ػيبػي» يىي اص ٔفبٞيٓ اكّي دس ػيبػز ٘ظشي  ٚػّٕي اػز؛اص ٔفبٞيٓ ٔغّك
 ٚديچيذٜاي و ٝف٘ ٟٓظشي  ٚسٌجيك ٔلذالي آٖ داساي ظشافز ٞبي ػّٕيي ابكيي
اػز  ٚاٌش ثذ ٖٚدس ٘ظش داؿشٗ سٚؽ  ٚچبسچٛة ٔفٟٔٛي ،د٘جبَ ؿٛد و ٝسبثحيبَ
ث ٝايٗ ٘ح ٛثٛدٞ ،ٜش ٔٛهٛػي ٔي سٛا٘ذ دس حٛص ٚ ٜلّٕش« ٚأش ػيبػيي» سؼجييش ييب
٘ـٛد .دس ٔٙبثغ جذي  ٟٓٔ ٚدس صٔئ ٝٙبٞيز لذسر ػيبػي ،ػٕٔٛب«أش ػيبػي» ثب
سٛج ٝثي« ٝػيباز ليذسر» ٍ٘ ٚيب ٚ ٜسٚيىيشد ٘بؿيي  ٚحبكيُ اص آٖ ،سؼشيي ٚ
اػشخشاع ؿذ ٜاػز.ؿبيبٖ روش اػز و ٝػيباشبس ليذسر ٔيي سٛا٘يذ ٔحيذٚد ٜأيش
ػيبػي سا سب حذٚدي سؼشي وٙذ أب ثبيذ ٌفز ييه اؿيىبَ جيذي دس اييٗ ٔييبٖ
ٚجٛد داسد  ٚآٖ ايٙى ٝسؼشي حبكُ اص سٛج ٝكيش ثي ٝػيباشبس ليذسر ،جيبٔغ
٘يؼزٔ.ظال ايٙىٔ ،ٝمٞ ِٝٛبيي چ« ٖٛجبٔؼ »ٝيب «ٔشدْ» «ٚافشاد دس ػشك ٝػٕٔٛي» دس
آٖ وٕشش ٔٛسد سٛجٞ ٝؼشٙذ.يب ايٙى ٝاجضاء لذسر دس اليٞٝبي دٟٙبٖ داايُ ػيباشبس
لذسرٛٔ ،سد سٛج ٝلشاس ٕ٘يٌيش٘ذ.ثب سٛج ٝث ٝايٗ ٔؼئّ ٝث٘ ٝظش ٔيآيذ ٔيسيٛاٖ ثيب
اسائ ٝچبسچٛثي ٔؼٌ ٛثٔ ٝفبٞيٕي چي ٖٛػيبػيز ،ليذسر ػيبػيي ،حبوٕييز ٚ
ا٘ٛاع ٙٔ ٚبثغ لذسر  ٚاػٕبَ آٖ دس لبِت ػ ٝحيٛص ٜجبٔؼي ،ٝحىٔٛيز  ٚليذسر ،
ديذٌبٞي جبٔغسش ثشاي ؿٙباز «أش ػيبػي«ً ،شاحي  ٚسٙظيٓ وشد.
كليدواژهها:أش ػيبػي ،ػيبػز ،لذسر ػيبػي ،جبٔؼيٝؿٙبػيي ػيبػيي ،ػيباز
لذسر.
اػشبديبس ٌش ٜٚسبسيخ ػيبػي دظٞٚـٍب ٜػّ ْٛا٘ؼب٘ي ٌٔ ٚبِؼبر فشٍٙٞي
سبسيخ دسيبفز ،1396/6/12:سبسيخ دزيشؽ1396/8/8 :

hassanifar@yahoo.com
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.1مقدمه
لذسر دس ٞش صٔبٖ دس ٞش جبٔؼ ٝاي ،داساي جّٜٞٛب ٕٛ٘ ٚدٞبيي اػز و ٝثي ؿه ٔشيثطش
اص ػٛأُ سبسيخي ،فشٍٙٞي  ٚاجشٕبػي  ٚػيبػي آٖ جبٔؼ ٝاػز.ايٙى« ٝليذسر ػيبػيي
چيؼز» ثشاي ٕٔىٗ اػز آٖ سا دس لبِت  ٚلٛاس« ٜحىٔٛز» يب «٘ظبْ ػيبػي» سؼشيي
وٙٙذ  ٚثٛ٘ ٝػي ث٘« ٝظشيٞ ٝبي لذسر» دس ثبة «دِٚز» يب «٘ظبْ ػيبػيي» ثذشداص٘يذ؛ٔظال
دس ٔٛسد ٔٙـب آٖ ٌفش ٝؿٛد ،لذسر ػيبػي جٙجٔ ٝيبٚسايي ٔ ٚشيبفيضيىي داسد  ٚثٛاػيٌٝ
آٖ ديذٌبٞ ٜب ٘ ٚظشاسي ثشاي سئٛسيض ٜوشدٖ آٖ ٌٔشح ٕ٘بيٙذ؛ يب ايٙىٌ ٝفش ٝؿيٛد ليذسر
ػيبػي  ٚحىٔٛز ٔٙـبؽ صٔيٙي اػز  ٚثيشاي آٖ دييذٌبٞ ٜيب ٘ ٚظشاسيي اسائي ٝؿيٛد.
ٕٞچٙيٗ روش ؿٛدو ٝاٌش لذسر ػيبػئ ،بٚسايي ٔ ٚشبفيضوي اػز ثشٌشفش ٝاص چ ٝحٛصٜ
اي اػز؛اػٌٛس ٜاي يب ديٙي.يب اٌش صٔيٙي اػز اص چٛ٘ ٝع اػز؛«آييب سيبسيخي  ٚػيٙشي
اػز»يب «ٔجشٙي ثش ػٛأُ صٚس يؼٙي ػٌّ ٚ ٝاػشيال اػيز» ييب ايٙىئ ٝجشٙيي ثيش ليب٘ٚ ٖٛ
لٛاػذي اػز و ٝجبٔؼٝاي آٖ سا ث ٝػٛٙاٖ ػبصٚوبس ٔـشٚع دػيشيبثي ثي ٝليذسر ٌٔيشح
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وشد ٜاػز.
ايٗ ديذٌبٜٞب ٘ ٚظشيٞ ٝب ثيـيشش ٔؼٌي ٛثي ٝييه ًيش اكيّي ،داس٘يذ ٜليذسر  ٚآٖ
حىٔٛز يب دِٚز اػز .ايٙى ٝايٗ دِٚز ٞيب  ٚحىٔٛيزٞيب  ٚػٛأيُ آٟ٘يب اص ليذسر
ػيبػي ثشاٛسداس ثٛد٘ذ ٔ ٚيسٛا٘ؼشٙذ دس دٚسٜٞبيي ثي ٝكيٛسر ػشييبٖ  ٚثيذٞ ٖٚيي
ٔالحظٝاي ثىبس ثجش٘ذ ،سشديذي ٘يؼز.يؼٙي اػشفبد ٜاص صٚس ث ٌٝ٘ٛ ٝاي ثٛدوٞ ٝيش وؼيي
و ٝدس ٔمبثُ دِٚز يب حىٔٛز لشاس ٔيٌشفز ثب يه ثحض ٔـشٚػيشي جذيذ ٔ ٚجشٙي ثيش
صٚسي و ٝثشٌشفش ٝاص يبساٖ  ٚاًشافيب٘ؾ ثٛد دس ٔمبثُ دِٚيز ليشاس ٔيي ٌشفيز.دس اييٗ
صٔي ٝٙد ٚحٛص ٜيب دٛ٘ ٚع لذسر ثبيذ ٔٛسد سٛج ٝلشاس ٌيشد:
 يه ٘ٛع لذسر ،ػّٕىشد ٔشدْ يب جبٔؼ٘ ٝؼجز ث ٝسفشبسٞبي دِٚيز ٔؼيشمش ييب دِٚشيياػز و ٝثب ػٌٌّ ٝش ٜٚديٍش ؿىُ ٌشفش ٝاػز؛ ايٗ ٘ٛع اص لذسر٘ ،ـبٍ٘ش لذسر ٔيشدْ
دس فوبي ػيبػي  ٚاجشٕبػي ثٛد ٜاػز ؤ ٝيظال ػيبػيشي سا ثذزيش٘يذ ييب ثيب آٖ ٔمبثّيٝ
وٙٙذ.دس ايٗ صٔيٌ ٝٙشايؾٞبيي چ« ٖٛجبٔؼ ٝؿٙبػي ػيبػي» « ٚجبٔؼ ٝؿٙبػيي ػيبػيي
سبسيخي» دش اص ٔفبٞيٓ  ٚاكٌالحبسي اػز و٘ ٝـبٍ٘ش لذسر ٔشدْ اػز؛ ث ٝايٗ ٘ح ٛويٝ
لذسر اص آٖ ٔشثطش ٔيؿٛد يب ثش آٖ سثطيش ٔيٌزاسدٔ .فبٞيٕي چ٘« ٖٛيشٞٚيبي اجشٕيبػي»،
«احضاة ٌ ٚشٟٞٚبي ػيبػي»ً«،جمبر اجشٕبػي» ثب وبسوشد ػيبػي(ػيشٔبي ٝداس (ايشد ٚ
والٖ) ،وبسٌشاٖ كٙؼشي  ٚوبسٌبٞ ٜبي ػٙشي ،وـبٚسصاٖ ،حمٛق ثٍيشاٖ  ٚوبسٔٙذاٖ دِٚشي
 ٚغيش دِٚشي  ٚغيش«،)ٜؿيىب ٞيب  ٚسؼبسهيبر اجشٕيبػي»(فشٍٙٞي،لئٛي ٔ ٚيزٞجي)،
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«سٚحب٘يييبٖ»٘« ،ظبٔيييبٖ»« ،سٚؿييٙفىشاٖ»،دا٘ـييٍبٞيبٖ« ،افىييبس ػٕيئٛي»ٔ« ،ـييبسوز
ػيبػي»«،ا٘شخبثبر»« ،سػب٘ٞ ٝب ٌٔ ٚجٛػبر»ويٞ ٝيش ويذاْ دس ػشكي ٝػٕئٛي ،فؼبِييز
ػيبػي داس٘ذ،اص جّٕٔ ٝفبٞيٓ ٌٔشح دس صٔي ٝٙلذسر ٔشدْ ٞؼشٙذ.ايٗ ٔفبٞيٓ ،دس فويبي
لذسر ٔشدْ ،لبثُ ثشسػي  ٚاسائٞ ٝؼشٙذ و ٝاِجش ٝثبيذ ايٗ ٘ىش ٝسا  ٓٞدس ٘ظش داؿيز ويٝ
دس ٞش صٔبٖ  ٚدٚسٜائ ،فبٞيٓ  ٚاكٌالحبر ابكي ثيشاي حيٛص ٜليذسر ٔيشدْ لبثيُ
ًشح اػز.
 ٘ٛع ديٍش لذسر ،دس اليٞ ٝبي دٟٙبٖ  ٚآؿىبس  ٚدس ػٌٛح ٔيب٘ي  ٚجضئيسيش ػيباشبسلذسر دِٚز  ٚحىٔٛز اػيز.اصجّٕيٛٔ ٝهيٛػبر ٌٔيشح ثي ٝاييٗ حيٛص ٜاص ليذسر
ٔٛاسدي اػز چٔ« -1:ٖٛبٞيز لذسر ػيبػي اص چٛ٘ ٝع اػز»؛« -2ػٛأُ ؿخليي ٚ
سٚاٖ ؿٙباشي چ ٝسثطيشي دس لذسر داس٘ذ»؛«-3اًشافيبٖ چٍٛ٘ ٝ٘ٛع ليذسر سا سليٓ ٔيي
ص٘ٙذ»؛ٛ٘«-4ع لذسر ؿىُ ٌشفشٔ ٝشثطش اص چ ٝػٛأُ دااّي  ٚابسجي اػز»؛«-5لذسر
ٔٛجٛد اص چ ٝػٙخي اػز»؛يؼٙي «اص چ ٝػٛأُ  ٚفبوشٛسٞبيي ثيشاي دييؾ ثيشد اٞيذا
اٛد اػشفبدٔ ٜي وٙذ :صٚس ،لب٘ ٖٛيب ايذئِٛٛطي»
يىي اص ٔفبٞيٕي و ٝث ٝلذسر ػيبػي اسسجبى ٚطيمي داسد«أش ػيبػي» اػز؛«أش ػيبػي»
يىي اص ٔفبٞيٓ اكّي دس ػيبػز ٘ظشي  ٚػّٕي اػز؛اص ٔفبٞيٓ ٔغّك  ٚديچييذ ٜاي ويٝ
ف٘ ٟٓظشي  ٚسٌجيك ٔلذالي آٖ ثش ٔٛهٛػبر ايبسجي  ٚثيش٘ٚيي داساي ظشافيز ٞيبي
ػّٕي  ٚفٙي ابكي اػز.أشػيبػي ثٛ٘ ٝػي ٘ـيبٍ٘ش ٘يٛع ٘ ٚحي« ٜٛليذسر ػيبػيي»
اػز ٚثب ؿٙباز آٖ ٔي سٛاٖ ث ٝؿٙباز لذسر ػيبػي ٘بئُ آٔذ.
أش ػيبػي ريُ ٔجبحض لذسر  ٚسؼشي ػيبػز ٌٔشح اػز.دس ايّي جبٞيب ،ػيبػيي
سؼجيش وشدٖ أٛس ،جٙج ٝػّيمٝاي داؿشٞ ٚ ٝش وؼي ثب سٛج ٝثٛ٘ ٝع سٚيىشد ايٛد ،أيشي
سا ػيبػي يب غيش ػيبػي سؼجيش ٔيوٙذ .ايٗ ٘ىش ٝث ٝيه ٔؼٙب ٘ـبٍ٘ش غبِت ثيٛدٖ ٍ٘يشؽ
ٞبي غيش ػّٕي  ٚحبوٕيز لذسر  ٚصٚس سّمي ٔيؿٛد.يه سٚؽ يىؼبٖ يب لبثُ لجيَٛ
 ٚچبسچٛة ٔفٟٔٛي ابكي ثشاي ؿٙباز «أش ػيبػي» ٚجٛد ٘ذاسد.ليٛا٘يٗ ٔ ٚمشساسيي
و ٝدس ٔٛسد ٔٛهٛػبر ػّجي يب ايجبثي(ٔظجز ٙٔ ٚفي) حٛص ٜػيبػز ٞيٓ ٚجيٛد داسد،
أش ػيبػي سا سشػيٓ ٕ٘ي وٙٙذ؛ فمي ٘ـبٖ ٔي دٞذ «چ ٝچيض ٔجبص اػيز» « ٚچي ٝچييض
ٔجبص ٘يؼز»ػٛاالسي و ٝدس صٔي ٝٙأش ػيبػي ٌٔشح اػز  ٚث٘ ٝيٛػي آٖ سا داساي اثٟيبْ
ٔي ٕ٘بيذ ِ ٚض ْٚچبسچٛة دٞي ٔفٟٔٛي آٖ سا ايجبة ٔيي وٙيذ اص جّٕي ٝاييٗ ٔيٛاسد
اػز« :آيا اهر سياسي ّوسَيي با ًظام سياسيي اسيي ييا مر هلابي آى؟»«آييا اهير
سياسي تحلق هٌافغ مٍلي اسي؟»«آيا اهر سياسي تحلق هٌافغ ػوَهي اسيي؟»«آييا
اهر سياسي تحلق هٌافغ گرٍُ ،طبلِ يا حسب خاصي اسي؟»
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ايٗ ٔٛهٛع ،صٔب٘ي ثب ٔـىُ ٔٛاجٔ ٟٝي ؿٛد و ٝاٛاػش ٝؿٛد يه ثحض ػّٕي يب ييه
سٚؽ يىؼب٘ي دس جبٔؼ ٚ ٝسبسيخ ِحبٍ ؿٛد و ٝثب سٛج ٝث ٝػٛاالسي و ٝروش ؿذ ثيـشش ٚ
ػٕٔٛب ثب دبػخ ٞبي ٔخشّ ٕٞشا ٜثٛد ٜاػز ِ ٚزا ٔـبٞذٔ ٜيؿٛد و ٝثيب فميذاٖ سٚؽ
 ٚچبسچٛة ٔفٟٔٛي ٔٛاجٞ ٟٝؼشيٓ.اِجش ٝايٗ سّمي ثٔ ٝؼٙبي فمذاٖ أش ػيبػيي دس ػيبِٓ
ٚالغ ٘يؼز ثّى ٝثٔ ٝؼٙبي فمذاٖ ٔجبحض ٘ظشي  ٚػّٕي دس ايٗ صٔي ٝٙاػز .
اسائ ٝيه سٚؽ ٔٙبػت ثشاي ؿٙباز «أش ػيبػي»  ٚچبسچٛثي ثشاي ؿٙباز ثٟشيش أيش
ػيبػي دس ساػشبي سػبِز ػّٓ  ٚإٞيز حوٛس آٖ اػز و ٝثبػض ؿيٙباز ٔ ٚؼشفيز
ثيـشش جبٔؼ ٚ ٝاسائ ٝسلٕيٕبر دليكسش ٔيؿٛدِ .زا ثب سٛج ٝث ٝاييٗ ٘ىشي ،ٝؿيٙباز أيش
ػيبػي اص ِحبٍ ٘ظشي  ٚسٌجيك ٔلذالي آٖ إٞيز داسد.
ثًٛ ٝس وّي غيش اص سٚيىشد ػّيمٔ ٝحٛس دس ثبة أيش ػيبػيي ،ثشايي سؼيبثيش اص جب٘يت
ػيبػز ؿٙبػبٖ اسائ ٝؿذ ٜوي ٝآٖ سا ثيـيشش دس جيبيي ٌٔيشح وشد٘يذ وي ٝثحيض ٘يضاع،
دسٌيشي ،جذاَ ٔ ٚخبِفز ٞؼز  ٚآٖ سا ثب ٔفبٞيٕي چ« ٖٛدٚػز/دؿٕٗ»ٔ« ،ب/آٖ ٞب»،
«ج« ،»ًٙاسصؽ ٞبي اااللي»  ٚغيشٕٞ ٜشا ٜداؿشٝا٘ذ.ايٗ سؼبثيش اص «أش ػيبػي» دس ػيٗ
ايٙىٔ ٝب سا دس ؿٙباز أش ػيبػي سٔ ٖٕٛٙٞيوٙذ أب ٕ٘ي سٛا٘ذ ٔؼٙيبي وبٔيُ  ٚجيبٔغ
«أش ػيبػي» سا ٘ـبٖ دٞذ .ادػبي ايٗ ٘ٛؿشبس ايٗ اػز وي ٝثيب ثٟيشٌٜييشي اص «سؼيبسي
ػيبػز» « ٚسؼبسي أش ػيبػي» ٔ ٚفبٞيٓ ٔشسجي ثب أش ػيبػيئ ،ييسيٛاٖ چيبسچٛثي
ٌٔشح وشد و ٝث ٝؿٙباز ٘ظشي «أش ػيبػي»  ٚدس ٘شيج« ٝلذسر ػيبػي» ثيـيشش وٕيه
وٙذ.
ثحض ديٍشٔ ،ؼٌ ٛث ٝاجضاء لذسر دس ػباشبس دٟٙبٖ  ٚآؿىبس آٖ اػزٔ.ؼٕٛال وؼيب٘ي
و ٝثب لذسر ٕٞىبسي ٔي وٙٙذ  ٚدس ؿىُ ٌيشي  ٚسذٚيٗ  ٚاػشٕشاس آٖ ٘مؾ داس٘ذ يه
ٌش ٜٚاص آٟ٘ب چٟش ٜظبٞشي  ٚآؿىبسي داسد ٌ ٚش ٜٚديٍش چٟش ٜدٟٙبٖ ٘ ٚبآؿىبسٞ.ش وذاْ
اص ايٗ دٌ ٚش ٜٚداساي ٔٙبفغ  ٚثٟشٙٔ ٜذيٞبيي ٞؼشٙذ و ٝاص لذسر ثذػز ٔيآٚس٘ذ٘.يٛع
سؼبُٔ آٟ٘ب ثب لذسر ،سشػيٓ وٙٙذٛ٘ ٜع فؼبِيز آٟ٘ب دس حٛص ٜأش ػيبػي  ٚؿيىُ دٞيي
ثٛ٘ ٝع لذسر ػيبػي دس آٖ جبٔؼ ٝاػز.

.2مباحث نظري و مفهومي
ثشاي ايٙىٔ ٝؼٙبي «أش ػيبػي» ف ٟٓؿٛد الصْ اػز سؼبسي
ػيبػي»« ،ػيبػز»  ٚاٛد «أش ػيبػي» ٔؼّ ْٛؿٛد.

ػ ٝحٛصٔ ٜفٟٔٛي «ليذسر
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.6-2قدرت سياسي

ٞش ٘ٛع ليذسسي  ٚػّيي اِخليٛف ليذسر ػيبػيي ،دذييذ ٜاي اجشٕيبػي اػيز  ٚدس
ثشٌيش٘ذ ٜػٙلش ساثٌ٘ٚ ٝـبٍ٘ش ٘ؼجز ٔيبٖ اًشا (ًشفيٗ ٔٛسد ٘ظش) اػز و ٝثي٘ ٝيٛػي
«سٛا٘بيي وٙؾ» يب «حك وٙؾ» سؼجيش ٔي ؿٛد؛اص ٘ظش ٚثش «لذسر ػجبسر اػز اص فشكيشي
و ٝدس چبسچٛة ساثٌ ٝاجشٕبػي ثٚ ٝجٛد ٔي آيذ  ٚث ٝفشد أىبٖ ٔي دٞذ سب لٌغ ٘ظش اص
ٔجٙبيي و ٝفشكز ٔزوٛس ثش آٖ اػيشٛاس اػيز -اساد ٜاؽ سا حشيي ػّيي سغيٓ ٔمبٔٚيز
ديٍشاٖ ،ثش آٟ٘ب سحٕيُ وٙذ».
ٕٞچٙيٗ ٚثش دس وشبة «سٚؿٙفىش  ٚػيبػشٕذاس» ٌٔشح ٔي وٙذ و ٝاػيشبد ٘جبييذ دس ػيش
والع ٞبي اٛد ٔٛهؼٍيشي ػيبػي داؿش ٝثبؿذ الٛكب ٚلشي ٔـغ َٛثشسػي ٔؼيبئُ
ػيبػي اػز ٘جبيذ ثٞ ٝي ٚجٚ ٝاسد ػيبػز ؿ٘ٛذ؛ أٌ ٚشح ٔيوٙذ و «ٝجبي ػيبػيز
دس والع دسع ٘يؼز»؛ يؼٙي ٘ؼجز ث ٝيه ٘ظش ػيبػي ٔظال ًشفذاسي اص ج ًٙيبكيّح
ييييب ًشفيييذاسي اص ٔحييييي صيؼيييز ييييب ٞيييش ثحيييض ديٍيييٝاي ٔٛهيييغ داؿيييشٝ
ثبؿذٚ(.ثش،1390،ف)120ايٗ ٘ظش ،فبسؽ اص دسػشي  ٚغّي ثٛدٖ آٖ ٘ـبٍ٘ش ايٗ اػز ويٝ
سٛا٘بيي  ٚحك وٙؾ فشدي چ ٖٛاػشبد سب وجبػز.اييٗ دييذٌب ٜاٌيش دس حيٛص ٜػيباشبس
ػيبػي ثبؿذ چبسچٛة لذسر سفشبسي فشد سا ٔـخق ٔي وٙذ.
لذسر اص ٞش ٘ٛػي كشفب جٙج ٝوّٕي ٘ذاسد چشا و ٝاٌش لبثُ وّٕي ؿيذٖ ثيٛد ديظٞٚؾ ٚ
سحميك دس ٔٛسد سٛصيغ  ٚوبسثشدٞبي آٖ دس جبٔؼٙٔ ٝجش ث ٝآؿىبس ؿذٖ ػشيغسيش آٖ ٔيي
ٕ٘ٛد(ٞيٙذع،1380،كق)39-32افشادي ٔظُ دبسػ٘ٛض ٔؼشمذ٘يذ وي ٝليذسر ،دذييذٜاي
لٌؼئ ،ؼيٗ  ٚطبثز ٘يؼز ثّى ٝسبثغ ؿشايٌي اػز و ٝدس آٖ اػٕبَ لذسر كٛسر ٔيي
ٌيشد(ٞيٙذع،1380،فِ ٚ )239زا ثشسػي آٖ ثبيذ سبثغ ايٗ ؿشايي ثبؿذ ٚايٗ ٔالحظيٝ
ؿٙباز لذسر سا ػخز ٔي وٙذ.ايٙى« ٝلذسر ػيبػي اص آٖ چ ٝوؼي اػيز» « ٚچيٝ
وؼب٘ي حك اػٕبَ لذسر ػيبػي داس٘ذ»«ٔٙبثغ لذسر چيؼز»ٕ٘« ،يٛد  ٚسظيبٞش ليذسر
چٍ ٝ٘ٛاػز» ٔٛهٛػبسي اػز و ٝاحشيبع ث ٝثشسػي ثيـيشش داس٘يذ سيب دس ٘شيجي ٝآٖ ثيٝ
«ػيبػز» « ٚأش ػيبػي» دػز يبفز.
سفشبس ٔشدْ دس ثشاثش لذسر ػيبػي دس سبسيخ ا٘ذيـٞ ٝبي دِٚيزٔ ،خشّي ثيٛد ٜاػيز.
ٞبثض و ٝثشلشاسي أٙيز سا ٘خؼشيٗ اِٛٚيّز وبسي ٘ظبْ ػيبػي يب دِٚز ٔيدا٘ذ لبئيُ ثيٝ
ٔمبٔٚز ٔ ٚمبثّٔ ٝشدْ دس ثشاثش دِٚز ٘يؼز.ث ٝػميذ ٜا ٚاػبػيسشيٗ سػبِز حيبوٓ٘ ،يٝ
دشٚسؽ فوبيُ فشدي -اااللي  ٝ٘ ٚسثٔيٗ ػؼبدر،ثّى ٝثشلشاسي أٙيز اػز .جبٖ الن
٘يض ٔؼشمذ اػز و ٝلذسر ،حمي اػز و ٝسٟٙب دس جٟز ايش ػٕٔٛي اػٕبَ ٔي ؿٛد ِيزا
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ٔؼشمييذ اػييز دس جييبيي ويي ٝايييش ػٕيئٛي سحمييك ٘يبثييذ ٔييشدْ ٔييي سٛا٘ٙييذ ؿييٛسؽ
وٙٙذ(.ػوذاّ٘،1389،ٛكقٔ)292-291بسوغ لبئُ ثٔ ٝجبسص ٜثب دِٚز اص ٘ٛع ثيٛسطٚاصي
 ٚػشٔبيٝداسي اػز  ٚديذٌبٚ ٜي ٔجٙبي ٍ٘يشؽ ا٘مالثييٌيشي دس ليشٖ ثيؼيشٓ ؿيذ.دس
ٍ٘شؽ ػيبػي ٔؼّٕب٘بٖ ا ُٞػٙز ،لذسر ػيبػي حك اػز  ٚػٕٔٛب لبئّٙذ ٕ٘ي سيٛاٖ
دس ثشاثش آٖ ايؼشبد  ٚثب آٖ ٔمبثّ ٝوشد.دس ٍ٘شؽ ؿيؼ ٓٞ ٝدس ٔجٕٛع اٌش لذسر ٔـيشٚع
٘جبؿذ ٔي سٛاٖ ثب آٖ ثب ؿيٞ ٜٛبي ٔشفبٚر ٔجبسص ٜداؿز  ٚث ٝسؼيجشي «ليبْ» وشد.
ثحض ا٘ذيـٝاي ثب ٔلذاق ػيٙي سفبٚر ٞيبيي داسد ٔيظال ايٙىي« ٝثيب ٘ظيبْ ػيبػيي غييش
اػالٔي دس سفىش ؿيؼٔ ٝي سٛاٖ ٕٞىبسي وشد يب ايش»ٔظالايٙىي ٝآييب ٔيي سيٛاٖ ويبسٌضاس
حىٔٛز ؿذ يب ايٙى«ٝسب وجب ٔي سٛاٖ ثب ٘ظبْ غيش اػالٔي ٕٞىبسي وشد» ايٟٙب ٔييسٛا٘ٙيذ
اص جّٕٛٔ ٝهٛػبر «أش ػيبػي» ثبؿيٙذ وي ٝالصْ اػيز دس ٔٛسدؿيبٖ ثحيض ٘ظيشي ٚ
ثشسػي ٔلذالي كٛسر ثٍيشد.

.2-2هؼطَف بِ تؼاريف سياسي

ف« ٟٓأش ػيبػي» ٔؼشّضْ ف ٟٓػيبػز  ٚسؼشيفي اػز و ٝاص ػيبػز ٔيي ؿيٛد؛چشا ويٝ
اٌش ٔٙظٛس اص«أش ػيبػي» ٞش أشي ؤ ٝشسجي ثيب ػيبػيز ثبؿيذ ثبييذ ثجيٙييٓ «ػيبػيز»
چيؼز.دس ايٗ صٔي٘ ٝٙىش ٝلبثُ سٛج ٝايٗ اػز وٚ ٝجٔ ٝـششن اوظيش لشييت ثي ٝاسفيبق
سؼشي ٞب اص ػيبػز  ٚأش ػيبػي ٔم« ِٝٛلذسر» اػز.يؼٙي «أش ػيبػيي» سا ٞيش ًيٛس
سؼشي وٙيٓ ث٘ ٝؼجز ٔيبٖ أش ػيبػي  ٚلذسر ٔي سػيٓ يؼٙي ػيبػز  ٚأش ػيبػي ثب
لذسر ػش ٚوبس داس٘ذٔ ٌُ( .حٕذي  ،1389،ة ف)109
ثب سٛج ٝث ٝسؼبسي ػيبػز -و ٝاِجش ٝدس ايٙجب ث ٝالشوبي وٕجٛد فوبي ٍ٘بسؽ ثي ٝآٟ٘يب
دشدااشٕ٘ ٝي ؿٛدٔ -يسٛاٖ چٙذ ٘ىش ٝسا ٌٔشح وشد:
.1سؼشي ػيبػز اص ٔحشٛاي آٖ ٔي سٛا٘ذ جذا ثبؿذ يب ايٙى ٝثب  ٓٞآٚسد ٜؿ٘ٛذ .ثشايي
سؼبسي كشفب ث ٝيه سؼشي وّي اص ػيبػز دشدااش ٝثٛد٘ذ  ٚثئ ٝحشيٛاي آٖ اؿيبسٜاي
٘ىشد ٜثٛد٘ذٔ.ظال سؼبسي ٔشثٛى ث«ٝػّٓ لذسر»« ،ػّٓ دِٚيز»« ،ػّيٓ حىٔٛشيذاسي»« ،
سٛصيغ ٔمشذسا٘ ٝاسصؽ ٞب»« ،اٍِٞٛبي لذسر ،حىٔٛز  ٚالشيذاس»ٔ« ،جيبسص ٜثيشاي وؼيت
لذسر» ،يب حشي«ااشال ٘بةٔ ،يظال ٔيب دسثشاثيش آٟ٘يب» دسثيبس ٜػيبػيز ثيب اييٗ ؿيىُ
ثٛد٘ذ.ايٗ سؼبسي ثٛ٘ ٝػي ثًٛ ٝس وّي ث ٝػيبػز دشدااش ٝثٛد٘ذ  ٚثٔ ٝحشيٛا اؿيبسٜاي
٘ذاؿشٙذ ٔظال صٔب٘ي و ٝاص «ػّٓ لذسر» دس ٔٛسد ػيبػز حش ٔي ص٘يٓٛ٘ ،ع ليذسر ييب
ٔحشٛاي آٖ ٔٛسد اؿبس ٜلشاس ٍ٘شفش ٝو ٝدس ايٗ صٔي ٝٙسٛٙػبر فشاٚا٘ي ٚجٛد داسد.يب ايٙىٝ
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صٔب٘ي وٌ ٝفشٔ ٝي ؿٛد «سٛصيغ ٔمشذسا٘ ٝاسصؽ ٞب» ٘ح ٜٛسٛصيغ ٘ ٚيٛع اسصؽ ٞيب ٔيٛسد
اؿبس ٜلشاس ٍ٘شفش ٝاػز.أب دس سؼبسي فٛق اِزوشٛٔ ،اسدي ثٛد٘ذ و ٝثٔ ٝحشيٛا اؿيبساسي
داؿشٙذ ٔظال سؼشي افالً ٖٛو ٝآٖ سا دس ساػشبي «سؼبِي ا٘ؼبٖ» يب سؼشيي اسػيٌٛو ٝآٖ
سا دس ساػشبي «سىبُٔ» « ٚث ٝفؼّيز سػيذٖ اػشؼذادٞبي ا٘ؼبٖ» يب سؼشيفي و ٝغضاِي داسد
ٔجٙي ثش ايٙى ٝػيبػز يؼٙي «اكالح» يب حشي سؼبسيفي ٔجٙي ثيش «سويٕيٗ ٘ظيٓ»« ،سيثٔيٗ
وٙٙذ ٜأٙيز ثيش٘ٚي  ٚسفب ٓٞدس٘ٚي»« ،ث٘ ٝظٓ دس آٚسدٖ وبسٞبي جٕؼي»  ٚغيش٘ ٜـبٍ٘ش
دشدااشٗ ثٔ ٝحشٛا اػز يب حذالُ ٚسٚد ثٔ ٝحشٛا اػزٞ.ش چٙيذ دس اييٗ صٔيٙي ٝدييذٌبٜ
ٞبي ٔشفبٚسي ٔظال دسثبس٘ ٜح ٜٛثشلشاسي ٘ظٓ يب أٙيز ثيش٘ٚيي ييب سفيب ٓٞدس٘ٚيي ٚجيٛد
داسد.
.2ػٛاَ ٔحٛسي دسثبس ٜػيبػز ايٗ اػز و ٝچٛٔ ٝلغ اص ِحبٍ ٘ظشي  ٚػّٕي ،ػيبػز
ٌٔشح يب ؿشٚع ٔي ؿٛدٕٞ.چٙيٗ ايٙى ٝػيبػي ثٛدٖ ػُٕ ،سفشبس يب الذاْ اص چي ٝصٔيب٘ي
اػز .ثب سٛج ٝثٔ ٝجبحض فٛق  ٚدس ساػشبي اػشخشاع ٘ىبسي دس ٔٛسد «أش ػيبػي»ٔ ،يي
سٛاٖ اػشٙجبى وشد و ٝػيبػز ،صٔب٘ي ٌٔشح ٔي ؿٛد و ٝدس اسسجبى ثب لذسر  ٚدس حيٛصٜ
ػٕٔٛي جبٔؼ ٝثبؿذ.
.3ثب سٛج ٝث ٝايٙى ٝؿٙباز ٔفٔ ْٟٛحٛسي دس ػيبػز ٔي سٛا٘ذ ثي ٝؿيٙباز آٖ وٕيه
وٙذ ػٛاِي ؤٌ ٝشح ٔيؿٛد ايٗ اػز وئ ٝفٟئ ْٛحيٛسي ػيبػيز ييب ٘مٌي ٝسٕشويض
ػيبػز وذاْ يه اص حٛصٞ ٜبي «لذسر»« ،حىٔٛز»ٔ« ،شدْ» اػز؛چشا و ٝثشاي سؼشي
دِٚز ،چٟبس ٔـخل« ٝحىٔٛيز»« ،حبوٕييز»ٔ« ،يشدْ» « ٚػيشصٔيٗ» ٌٔيشح اػيز ٚ
سؼشي ػيبػز  ٓٞثٛ٘ ٝػي ٔؼٌ ٛث ٝايٗ ٔحٛسٞب اػز .ثب سٛج ٝث ٝسؼبسي فيٛق اص
ػيبػز ث٘ ٝظش ٔي آيذ  ،ػ ٝحٛص" ٜجبٔؼ" ،"ٝحىٔٛز" " ٚلذسر" يب "الشيذاس" لبثيُ
سدٌيشي ٔ ٚـبٞذ ٜثبؿذٞ.ش سؼجيشي و ٝاص ػيبػز  ٚدس ٘شيج« ٝأش ػيبػي» ؿٛد ٘ـبٍ٘ش
ساثٌ٘ ٚ ٝؼجز ػ ٝحٛص« ٜجبٔؼ« ،»ٝحىٔٛز» « ٚلذسر» اػز.
 .4دس سؼبسي ػيبػز ٔي سٛاٖ ٘ٛع ٘ ٚح ٜٛلذسر ،وبسثشد  ٚاٞذا آٖ سا سشػيٓ وشد سب
«أش ػيبػي» سب حذٚدي دس آٖ ٔؼّ ْٛؿٛد.

.9-2اهر سياسي

حٛص ٚ ٜلّٕش« ٚأش ػيبػي» غيش اص حٛص ٚ ٜلّٕش« ٚأش اجشٕبػي»« ،أيش الشليبدي» ييب
ٞش أش ديٍش اػز .ثشاي ٔؼشمذ٘ذ و« ٝأش اجشٕبػي ٘ ٝدس ٔفٔ ْٟٛشدْ ثّىي ٝثئ ٝؼٙيبي
چيضي اػز و ٝدس جبٔؼٔ ٝؤطش اػز  ٚث ٝكٛسر لبًؼب٘ ٝجبٔؼ ٝسا سغييش ٔيدٞذ ييب ثيٝ
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جبٔؼ ٝأىبٖ ٔيدٞذ و ٝث ٝػٕز ثٟششؿذٖ يب ث ٝػٕشي ثشٚد و ٝوٙـيٍشاٖ جبٔؼي ٝاص آٖ
سهبيز ثيـششي داؿش ٝثبؿٙذ .أش اجشٕبػي يؼٙي وٙؾ دس ػٌح سٚصٔشٌيي  ٚدس ؿيىُ
ديٛػشبسي آٖ .أب أش ػيبػي چيضي اػز و ٝدس ساع ػيؼشٓ اسفبق ٔيافشذ .اص  60سيب 70
ػبَ ديؾ أش اجشٕبػي دس ايشاٖ ث ٝؿىُ وبٔال ٔـخق  ٚسيـٝاي ث ٝأش ػيبػي ٔشلُ
ؿذ ٜاػز(».فىٞٛي)1392 ،
ثًٛ ٝس ػبْ ثبيذ اؿبس ٜوشد ؤ ٝؼيبس سفبٚر  ٚسٕبيض حٛص« ٜأش ػيبػي» اص ديٍيش أيٛس،
اسسجبى  ٚدي٘ٛذ آٖ ثب لذسر ػيبػئ ،ـشٚػيز(ٔمجِٛيز ،لب٘٘ٛييز  ٚحمب٘ييز) ،وّييز
حىٔٛز ٘ ٚظبْ ػيبػي ثب ؿباق ٔلبِح ٙٔ ٚبفغ ػشك ٝػٕٔٛي اػز.أش اجشٕيبػي سا
«ٔٛف»ٝلّٕش ٚوٙـٟبي سػٛة ؿذٔ ٜي دا٘ذ يؼٙي وشداسٞبي سٚصٔش ٜاي وٟ٘ ٝيبد ػيبػيي
أىب٘ي ثٛد٘ـبٖ سا دٟٙبٖ ٔي وٙذ؛ ث٘ ٝحٛي ٔؼّٓ فشم ٔيؿ٘ٛذ ٌٛ ٚيي اٛدثٙيبد ثٛدٜ
ا٘ذٛٔ(.ف،1391،ٝفٞ)24ش چٙذ ثبص اؿبسٔ ٜي وٙذ وئ« ٝيشص ثييٗ أيش اجشٕيبػي  ٚأيش
ػيبػي اػبػب ثي طجبر ٔ ٚؼشّضْ جبثجبييٞب ٔ ٚؼبٚهبر دائٕي ثيٗ ػيبٔالٖ اجشٕيبػي
اػز»ٛٔ(.ف،1391،ٝف)25يؼٙي ث ٝػجبسسي ٌبٔ ٜي سٛاٖ أش اجشٕبػي سا أش ػيبػيي ٞيٓ
لّٕذاد وشد چشا و ٝسجّي ػباشبس ابكي اص سٚاثي لذسر اػز  ٚلذسر جيضء ػيبص٘ذٜ
سٚاثي اجشٕبػي اػز .حٛص« ٜأش ػيبػي» ٔي سٛا٘ذ ثشٌشفش ٝيب ّٔ ٟٓاص دا٘ؾ ػيبػي ييب
سجشث ٝػيبػي يب حشي الشوبءار ٔحيٌي ٛٔ ٚلؼيشي ثبؿذ ِٚي دس ٔجٕٛع ث٘ ٝظش ٔي آيذ
ثيـششيٗ ثحض سجّٛس أش ػيبػي ،ػّٕي يب حشي ػيٙي ثيٛدٖ آٖ اػيز وي ٝسيبسيخ ٕ٘يٛد
اكّي آٖ اػز؛ چشا و ٝسبسيخ ػشك ٝظٟٛسار أش ػيبػي  ٚػيبػز ػّٕي اػز.
ايٙى ٝچ ٝچيضي «أش ػيبػي» ٔحؼٛة ٔي ؿيٛد ثئ ٝييضاٖ ٌ ٚؼيشش ٜحويٛس «ليذسر
ػيبػي» يؼٙي ليذسر فبئمي ٝاي وي ٝداساي ٔـيشٚػيز ٞؼيز ييب ٘يؼيز ٔ ٚؼٕيٛال اص
حىٔٛزٞب ٘بؿي ٔيؿٛد ،ثش ٔيٌشددٞ .ش ٔميذاس حويٛس ليذسر ػيبػيي دس جبٔؼيٚ ٝ
ػباشبسٞبي ٔشفبٚر آٖ (الشلبدي،فشٍٙٞي ،اجشٕبػي ،لويبيي٘ ،ظيبٔي ٌ )... ٚؼيششدٚ ٜ
فشاٌيش ثبؿذ يؼٙي جّ ٜٛدابِز ٚ ٚسٚد آٖ ث ٝكٛسر ٔؼشميٓ ٚ ٚج ٝغيشٔؼشميٓ (دٟٙبٖ
٘ ٚب آؿىبس) ثيـشش ثبؿذ أش ػيبػي صيبدسش ٌٚؼششد ٜسش ٔي ؿٛد ٞ ٚيش ٔميذاس حويٛس ٚ
ٚسٚد آٖ وٕشش ثبؿذ أش ػيبػي وٕشش  ٚوٛچىشش ٔيؿٛد  ٚاِجش ٝايٗ وٕشش  ٚوٛچىشش ثيٝ
ٔؼٙيييي هيييؼي سيييش ثيييٛدٖ آٖ ٘ؼيييجز ثييي ٝجيييبيي وييي ٝػيبػيييز ٘يؼيييز،
ٕ٘ي ثبؿذٞ(.بي،1385،ف ٕٝٞ )50حٛصٞ ٜبي ػيبػي ،سبثغ أش ػيبػي اػز ٞشچ ٝأيش
ػيبػي ٌؼششد ٜسش ثبؿذ ٌؼشش ٜثشسػي آٖ ٚ ٓٞػيغ سش اػز.
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أش ػيبػي سا فيّؼ ٚ ٛحمٛلذاٖ إِٓيب٘ي ويبسَ اؿيٕيز ( )Carl Schmittثىيبس ثيشد
ٔؼيبدَ إِٓيب٘ي آٖ das politischeاػيز أيب ٔؼيبدَ اٍّ٘يؼيي آٖ  the politicalاػيز.
سؼجيش«أش ػيبػي »سا ؿيٕبسي اص ٘ٛيؼيٙذٌبٖ إِٓيب٘ي  ،اص جّٕيِ ٝئي ٛاؿيششاٚع ؿيبٌشد
لذيٕي اؿٕيز  ،ث ٝساٞ ٜبي ٌ٘ٛبٌٛٔ ٖٛسد سٛج ٚ ٝسبُٔ لشاس دادٜا٘ذ ٛ٘ .ؿشٞ ٝبي ٞب٘يب
آس٘ز  ،ث ٝكشاحز ٔـح ٖٛاص اييٗ ػجيبسر اػيز .ثشايي اص ٔشفىيشاٖ فشا٘ؼي ٝصثيبٖ،
وٛسّ٘ي  ٚوبػشٛسيبدي  ٚوّٛد ِفٛس ،ث ٝكشاحز ػيبػز سا اص أش ػيبػي سفىيه ويشدٜ
ا٘ذ.
«أش ػيبػي» اص ِحبٍ ِغٛي يؼٙي ٞش ٔٛهٛع(اسفبق يب دذيذ ٜاي) ؤ ٝشثيٛى ثي ٝحيٛصٜ
ػيبػز ثبؿذ .أب اص ِحبٍ اكٌالحي سؼشي أش ػيبػي ،داساي ديچيذٌيٞيب  ٚظشافيز
ٞبيي اػز ؤ ٝؼشّضْ سػبيز آٟ٘ب ثشاي ؿٙباز أيش ػيبػيي اػيز  ٚايٙىئ ٝؼيبئُ ٚ
ٔجبحض آٖ چيؼز سب دس ٔشحّ ٝثؼذ ثشٛاٖ ثش ٚالؼيزٞب ٔ ٚلبديك اٌ٘جبق داد.اِجشي ٝثبييذ
ارػبٖ وشد و ٝؿٙباز وبُٔ ٙٔ ٚبػت آٖ وبسي ػخز اػز ؤ ٝؼيشّضْ ؿيٙباشي ٕٞيٝ
جب٘ج ٚ ٝجبٔغ االًشا ث ٝاثؼبد ٔٛهٛع ٔ ٚجبحيض ٔيشسجي ثيب «أيش ػيبػيي» « ٚليذسر
ػيبػي» اػز.
ثًٛ ٝس وّي ٘ظشيٝدشداصاٖ دس ثبة أش ػيبػي د ٚدػشٞ ٝؼشٙذ ثشايي ٔظيُ ٞب٘يب آس٘يز،
«أش ػيبػي» سا ث ٝػٛٙاٖ فوبي آصادي  ٚسثُٔ ػٕئٛي سليٛس ٔيي وٙٙيذ دس حيبِي ويٝ
ثشاييي ديٍييش ٔظييُ اؿييٕيز ،آٖ سا ثيي ٝػٙييٛاٖ فوييبي لييذسر ،دسٌيييشيٙٔ ،بصػييٚ ٝ
سخبكٓ(آ٘شبٌ٘ٛيؼٓ) ٔي ثيٙٙذٛٔ( .ف،1391،ٝف)16
ديذٌب«ٜوبسَ اؿٕيز» و« ٝأش ػيبػي» سا دس فوبي ٔٙبصػ ٚ ٝسخبكٓ ٔي ثيٙيذ اص آ٘جيب
و ٝأش ػيبػي سا ثب لذسر ،حبوٕيز  ٚدِٚز اسسجبى ٔي دٞذ ،يىي اص ٔفيبٞيٓ ؿيباق
ثشاي ؿٙباز أش ػيبػئ ،ف« ْٟٛدٚػز  ٚدؿٕٗ» اػز؛يؼٙي چ ٝوؼي دٚػز دِٚيز
ٔب اػز ٚچ ٝوؼي دؿٕٗ آٖ اػز  ٚايٗ ثحض ديؾ ٔيآيذ و ٝثب دؿيٕٗ چٍ٘ٛئ ٝيي
سٛاٖ وبس وشد  ٚدسچ ٝحٛصٞ ٜبيي .اص ٘ظش ٚي ثب ؿٙباز أش ػيبػي ؿبيذ ثشيٛاٖ دِٚيز
سا  ٓٞؿٙباز.أش ػيبػي «فمي دس صٔيٌ ٝٙش ٜٚثٙذي «دٚػز/دؿٕٗ»،كشفٙظش اص اثؼبدي
وييي ٝثيييشاي اايييالق ،صيجيييبييؿٙبػيييي  ٚالشليييبد ايجيييبة ٔييييوٙيييذٔ ،ييييسيييٛاٖ
ؿٙباز»()Schmitt,1976,p70
اص ٔٙظش اؿٕيز اص ٔفبٞيٓ ديٍش ٔشسجي ثب «أش ػيبػي» و ٝث ٝدِٚز ٞيٓ ٔشثيٛى اػيز ،
ٔف« ْٟٛج »ًٙاػز و ٝدس د ٚحٛص ٜدااّي  ٚابسجي ٔي سٛا٘ذ ث ٝا٘حبء ٔشفبٚر سجّيٛس
ديذا وٙذ .يؼٙي«ؿذيذسشيٗ  ٚافشاًي سشيٗ ٘ضاع ٞيب» ،ييب «أىيبٖ ٕٞيـيٍي سؼيبسم » ٚ
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حشي ٚجٛد «ٔجبسصٔ ٜؼّحب٘ »ٝدس ٞؼشٔ ٚ ٝشوض

)1976, p70

ٔف ْٟٛأش ػيبػي ٟ٘فش ٝاػزSchmitt, (.

اص ٘ظش اؿٕيز اص ديٍش ٔفبٞيٓ ٔشسجي ثب أش ػيبػي «اسصؽ ٞبي اااللي» اػيز .ا٘ؼيبٖ
ٔٛجٛدي اسصؽ دٚػز اػز  ٚايٗ ا٘ؼبٖ دس ػيٗ حبَ دس د٘يبيي ص٘ذٌي ٔي وٙذ و ٝدش
اص ٘مـٞ ٝبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛاااللي دس ٚهؼيز ٘بٌضيشي سلبدْ اييٗ ٘مـيٞ ٝيب ثيب يىيذيٍش
اػز وٟ٘ ٝبيز آٖ ٔٛجت ثشٚص «أش ػيبػي» ٔي ؿٛد .ث ٝػجبسر ديٍيش «ٞيش آ٘شيي سيض
ٔزٞجي ،اااللي  ٚالشلبدي ٍٙٞبٔي ٔي سٛا٘ذ اٛد سا ث ٝآ٘شي سض ػيبػي سجذيُ وٙيذ ويٝ
ثشٛا٘ذ ا٘ؼبٖ ٞب سا ثًٛ ٝس ٔؤطشي ثيش ًجيك «دٚػيز» « ٚدؿيٕٗ»ٌيش ٜٚثٙيذي وٙيذ (.
)Schmitt, 1976, p37

اص ٘ظش اؿٕيز ٞش اجٕبػي ٔجشٙي ثش ػُٕ ًشد  ٚثيشٌ ٖٚزاسي اػيز ِ ٚيزا ٕ٘يي سيٛاٖ
اجٕبػي ػمال٘ي و ٝدس ثشٌيش٘ذ ٚ ٜفشاٌيش ثبؿذ دػز يبفزٛٔ(.ف،1391،ٝف)18
«ؿب٘شبَ ٔٛف »ٝدس وشبة دسثبس ٜأشػيبػي ثيٗ ػيبػز  ٚأش ػيبػي سٕبيض لبئُ ٔي ؿٛد؛
ػيبػز سا ػٌح ا٘شيه(ٔ )onticي دا٘ذ  ٚأش ػيبػي سا ػيٌح()ontologicيؼٙيي ػيٌح
ا٘شيه ،وشداسٞبي ٔشٛٙع ػيبػز اػز  ٚػٌح ا٘شِٛٛطيه ،ؿي ٜٛاي اػز و ٝيه جبٔؼٝ
ثش اػبع آٖ سثػيغ ٔي ؿٛد(ٔٛف،1391،ٝف)16دس ٘ظش ٔٛفي« ٝػيبػيي ؿيذٖ ٔؼيشّضْ
اسدٌٚبٞ ٜبي ٔخبِفي اػز ؤ ٝيشدْ ثيب آٖٞيب ٛٞييز ٔيي يبثٙيذ»(ٔٛفي،1391،ٝف)31
سفشبسٞبيي چ« ٖٛؿٛس جٕؼي» و ٝدس ثشاي جٛأيغ سٚي ٔيذٞيذ فشاسيش اص ٔٙفؼيز ويٝ
ٔحبػج ٝػمال٘ي اػز ٔي سٛا٘ذ ػُٕ وٙذٔ .م« ِٝٛؿٛس جٕؼي» و ٝدس ساػشبي ثحظيي ثيٝ
٘بْ «ٛٞيز جٕؼي» لبثُ اسائ ٝاػز ٔي سٛا٘ذ دس حٛص ٜأش ػيبػيي ٔيٛسد ٌٔبِؼي ٝليشاس
ٌيشد.ايّي اص سفشبسٞبي اجشٕبػي دس حٛص ٜػيبػيز اص لجييُ ٘بػي٘ٛبِيؼيٓ ،ليٌْٛشاييي،
ٔزٞتٌشايي دس حيٌٛٞ ٝيز جٕؼي ثٛد ٜاػز ؤ ٝجٙبيي دٌٚب٘ ٝثبػض ؿىُ ٌيشي آٖ
ؿذ ٜاػز؛ٔظال ثشاي ٔؼشمذ٘ذ ِزر ٔجٙبي آٖ ثٛد(ٜالوبٖ  ٚطيظن)  ٚثشاي فشاس اص ييه
اٌش وٕٞ ٝبٖ ثحض ٛٞيز جٕؼيي ٘بؿيي اص سٕيبيض «ٔيب /آٟ٘يب» اػيزٔ ،جٙيبي آٖ ٔيي
دا٘ٙذٛٔ(.ف،1391 ،ٝف)34
ؿييب٘شبَ ٔٛفيئ ٝؼشمييذ اػييز دس صثيبٖ سٚصٔييشٔ ٜفٟيي« ْٛأييش ػيبػييي» چٙييذاٖ ٔلييٌّح
٘يؼزٛٔ(.ف،1391،ٝف)15أب سب ث ٝأشٚص ثيـشش جٙج ٝالٕب٘ ٝػيبػيز جيضء ثشػيبص٘ذٜ
أش ػيبػي ثٛد ٜاػز(ٔٛف،1391 ،ٝف )10أش ػيبػي ٙٞيٛص ػجيبسر اػيز اص سٕيبيض «
ٔب/آٖ ٞب»ِٚ .ي «ٔب /آٖ ٞب»ث ٝجبي ايٙى ٝثب ٔميٛالر ػيبػيي سؼشيي ؿيٛد ثيش ٔفيبٞيٓ
اااللي اػشٛاس ؿذ ٜاػز؛ ث ٝجبي سلبثز ثيٗ چخ  ٚساػزٔ ،يب ثيب ٔٙبصػي ٝدسػيز ٚ
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غّي ٔٛاج ٝؿذ ٜايٓ(ٔٛف،1391،ٝف.)13ث ٝػجبسر ديٍش ٘ضاع  ٚديىبس دس «أيش ػيبػيي»
ٞؼز ٕ٘ ٚي سٛاٖ آٖ سا ٘في  ٚا٘ىبس ً ٚشد وشدٛٔ(.في،1391،ٝف  )12چيشا وي ٝسويبد
«ػٙلش لٛاْ ثخؾ جٛأغ ثـشي» اػز ٕٞ« ٚضيؼشي» ثـش دس صٔي ٝٙسوبدي ػبصٔبٖ ٔيي
يبثذ و ٝأش ػيبػي فشأ ٓٞي وٙذٛٔ(.في،1391 ،ٝف )16اص ٘ظيش ٔٛفيٞ ٝيي جبٔؼي ٝاي
ٚجٛد ٘ذاسد و ٝدس آٖ آ٘شبٌ٘ٛيؼٓ يب ثحض «ٔب  /آٖ ٞيب» دس حيٛصٞ ٜيبي ٔيزٞت ،لي،ْٛ
الشلبد  ٚغيش ٜدس آٖ ٚجٛد ٘ذاؿش ٝثبؿذٛٔ(.ف،1391،ٝف)23
دس سؼجيش ديٍش دس ايٗ ٔٛسد ٔٛفٔ ٝؼشمذ اػزٙٔ ،بصػ ٝؿىُ دٙٞذ ٜثي« ٝأيش ػيبػيي» دس
سٚاثي «ٔب /آٖ ٞب» يب ًش ٞبي دسٌيش ثبيذ أشي ٔـشٚع ثبؿيذ يؼٙيي ثييٗ آٟ٘يب ٘يٛػي
دي٘ٛذ ٔـششن ٚ ٓٞجٛد داؿش ٝثبؿذ سب ٔٛججبر ٘بثٛدي جبٔؼ ٝػيبػي فشا٘ ٓٞـيٛد.اييٗ
افشاد ثيٙـبٖ ٔخبِفز ٞؼز  ٝ٘ ٚدؿٕٙي و ٝاِجشٚ ٝاط« ٜآٌ٘ٛيؼٓ» سا دس ايٗ صٔيٙي ٝثىيبس
ٔي ثشد « ٝ٘ ٚآ٘شبٌ٘ٛيؼٓ» چشا و ٝاؿبسٔ ٜي وٙذ دس «آ٘شبٌ٘ٛيؼٓ» ٞي صٔئ ٝٙـششوي ثيٗ
«ٔب  ٚآٟ٘ب» ٘يؼز  ٚدس «آٌ٘ٛيؼٓ» ٞي سا ٜحُ ػمال٘ي ثشاي حُ ٔٙبصػيبر ثييٗ «ٔيب ٚ
آٟ٘ب» ٘يؼزٛٔ( .ف،1391،ٝفٔ )26ظال حشيي دس ثيبة اسجحييز دادٖ ساي اوظشييز ثيش
الّيز  ٚثًٛ ٝس وّي سشجيح ثش اػبع ساي و ٝدس ايّي اص ا٘شخبثبر كيٛسر ٔيي ٌييشد
سا ٜحُ ػمال٘ي ث ٝحؼبة ٕ٘ي آيذ چشاوٕٞ ٝبٖ ًش ثبص٘ذ ٜثيش ػيش حيش  ٚادػيبي
اٛد ٕٞچٙبٖ ٞؼز  ٚحش  ٚادػب ٘ ٚظش اٛد سا ٔؼشجش ٔي دا٘ذ.اِييبع ويب٘شي دس اييٗ
صٔئ ٝٙي ٌٛيذ:
«ٞي وغ ديؾ اص ايٗ ٚالؼ ٝثش ايٗ ثيبٚس ٘جيٛد ٜاػيز وي ٝسليٕيٓ اوظشييز ثبِويشٚسٜ
سلٕيٓ ػمال٘يسشي اػز صيشا ساي ثيـششي ثذػز آٚسد ٜاػز.ساي ؿجي ٝجٙيً اسادٜاي
ػّي ٝاسادٜاي اػزٞ.ش ًش ثبٚس داسد و ٝحك  ٚاشد ثب اٚػز canetti,1960,p221( ».ثٝ
٘مُ اص ٔٛف،1391 ،ٝف)29
دس ٔمبثُ ٘ظش ٔجشٙي ثش «٘ضاع» يب جٙج ٝالٕب٘ ٝػيبػز دس أش ػيبػيي٘ ،ظيش ٔجشٙيي ثيش
«اجٕبع» يب ٔجٕٛػٕٞ ٝب ٚ ًٙٞغيش ٔشؼبسم اصديذٌبٜٞب ٚجٛد داسد و ٝدس ٘ظشييٞٝيبي
دٔٛوشاػي(ؤ ٝجشٙي ثش اجٕبع اػز) ٌ ٚفشٕبٖ ػيبػي ِيجشاَ ييب ِيجشاِيؼيٓ  ٚدس دٚساٖ
دؼب -ػيبػز ٌٔشح اػز و ٝثؼذ سخبكٕي  ٚآ٘شبٌ٘ٛيؼٕي سا دس أش ػيبػيي ٘فيي ٔيي
وٙٙذ  ٚثٛ٘ ٝػي ٔجشٙي ثش ػمُ هذ سخبكٓ ٞؼشٙذ.
«طِٚيٗ فش٘ٚذ» ٔؼشمذ اػز ،أش ػيبػي ثٞ ٝش چيضي وي ٝثئ ٝيذيشيز اجشٕيبػي ٔيشدْ،
ػبصٔب٘ذٞي ؿشايي ثيش٘ٚي  ٚجٕؼي ٔشدْ ٔظُ ثشلشاسي ا٘وجبى ،سؼٟيُ ٕٞ ٚيبٍٙٞي داد
 ٚػشذ ٞبي ٌ٘ٛبٌ ٚ ٖٛثي ؿٕبس  ٚسٚاثي ٕٔىٗ افشادٚ ،ظيفٔ ٝشالجيز اص اييش ٔـيششن
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ٚاحذ ػيبػئ ،شالجز اص ايش  ٚداسايي ٚيظٞ ٜش ػو ٛجبٔؼٔ ٝشسجي ثب ٔمٞ ِٝٛبيي چيٖٛ
صٚس  ٚاججبس  ٚحشي ٘يشً٘ اػز ،سؼشي ؿذ ٜاػز(.فش٘ٚذ،1384 ،كق)214-222
«ويز جٍٙيٙض» ٔؼشمذ اػز ،أش ػيبػي ثٔ ٝييضاٖ ليذسر ػيبػيي٘ ،يٛع سٚؽ ٔ ٚـيي
ػيبػي افشاد يب ٌشٞ ٜٚب ثؼشٍي داسدٔ.ظال ديذٌب ٜيه فشد ا٘مالثي ثيب دييذٌب ٜييه فيشد
ٔحبفظ ٝوبس ٔشفبٚر اػز(.ويز جٍٙيٙض،ف)186
«اِٚشيؾ ثه»  ٓٞو ٝثحض ػيش حشوشي جبٔؼ ٝجذيذ سا اص «ٔذس٘يشي ٝا »َٚثئ« ٝذس٘يشيٝ
ثبصسبثٙذ»ٜيب «جبٔؼ ٝثيٓ» ٌٔشح ٔي وٙذ اػشمبد داسد:
« دس جبٔؼ ٝثيٓ ،أش ػيبػي سا ٕ٘ي سٛاٖ دس حٛصٞ ٜيبي ػيٙشي ٔب٘ٙيذ دبسِٕيبٖ ،احيضاة
ػيبػي  ٚاسحبديٞ ٝبي وبسٌشي يبفز ٘ ٚجبيذ ػيبػز سا ثب دِٚز ٘ ٚظبْ ػيبػي سليٛس
وٙيٓ  ٚاص ٔششاد دا٘ؼشٗ ػيبػز ثب ايٗ د ٚثبيذ دػز ثىـيٓ.أشٚص«ٜأيش ػيبػيي» دس
ٔىبٖ ٞبي ثؼيبس ٔشفبٚسي جٛا٘ ٝصد ٜاػز  ٚثب ٔٛلؼيز ٔشٙبلن ٕ٘يبيي سٚثيشٞ ٚؼيشيٓ:
ٔٙظ ٝٔٛػيبػي جبٔؼ ٝكٙؼشي ،غيش ػيبػي ؿذ ٜاػز ،دسحيبِي وي ٝآ٘چي ٝوي ٝدس ٘ظيبْ
كٙؼشي «غيش ػيبػي» ثٛد ث ٝأش ػيبػي سجذيُ ؿذ ٜاػز»()Bech,1994,p18
اص ٔٙظش « اِٚشيؾ ثه» ،ثشداؿز ػٙشي اص ػيبػز و ٝدس جبٔؼ ٝكٙؼشي اِٚي ٝثيٛد« ،أيش
ػيبػي» كشفب اص ًشيك ػيبػز حضثي دس دس ٖٚحٛص ٜػٕٔٛي لبثُ دػيشيبثي  ٚسؼشيي
ثٛد  ٚدس حٛص ٜالٛكي ،ػيبػشي ٚجٛد ٘ذاسد .دس حبِي و ٝدس ايٗ صٔبٖ(ٔذس٘يضاػيٖٛ
ثبصسبثي) ٔجٕٛػ ٝجذيذي اص ٔمبٔٚزٞب ػشثشآٚسدٜا٘ذ و ٝداساي ٌشايؾٞبي فشادبسِٕيب٘ي
ٞؼشٙذ  ٚديٍش دس اسسجبى ثب ًجمبر يب احضاة ػيبػي ٘يؼشٙذٔ .خبًت ٔمبٔٚز ٞب ديٍيش،
٘ظيبْ ػيبػييي ٘يؼيز.فييشد اوٙي ٖٛدس ٔشوييض كييح ٝٙػيبػيي اػييز  ٚثيب ايييٗ ٍ٘ييشؽ،
يه«ػيبػز فشػي» ظٟٛس ديذا ٔيوٙذ و ٝث٘ ٝظيبْ ٞيبي فشػيي ٔييديشداصد.دس ػيبػيز
فشػي ،آٖ چيضٞبيي سا لشاس ٔي دٞذ و ٝاسفبلب وٙبس ٌزاؿش ٝؿذ ٜثٛد٘ذ؛ٕٞئ ٝؼيبئّي ويٝ
ث ٝاٛد ٔشثٛى ٔي ؿ٘ٛذ اص لجيُ ػجه ص٘ذٌي ،ثش٘بٔ ٝغزايي ،ثحيشاٖ صيؼيز ٔحيٌيي،
اػشفبد ٜاص دػشبٚسدٞبي ٟٔٙذػي ط٘شيهٔ ،ؼبئُ فّؼفي اٌضيؼشب٘ؼيبِيؼٓ  ٚغيش ٜدس ٔشوض
لشاس ٔي ٌيش٘ذ  ٚثٛ٘ ٝػي «ٛٞيز جذيذ أش ػيبػي ثش حؼت ػيبػز ص٘يذٌي ٔ ٚيشي
ؿىُ ٔي ٌيشد»(ٔٛف ،1391،ٝكق.)46 ٚ45
دس هجوَع ًظرات هربَط بِ تؼريف «اهر سياسي» ثبيذ اؿبس ٜويشد وي ٝويبسَ اؿيٕيز،
فوبي «سخبكٓ ٘ ٚضاع  ٚدسٌيشي» سا ػشك ٝظٟٛس أش ػيبػي ٔي دا٘ذ .دييذٌب ٜاؿيٕيز
اص ِحبٍ سٚؿي دس حٛص« ٜديبِىشيه» و ٝاص ٔجبحض ػٕذٍ٘ ٜشؽ ٔبسوؼيؼيز ٞيب ثيٛدٜ
لبثُ ًشح اػز.دس ديذٌب« ٜديبِىشيه» آ٘چٌٔ ٝشح اػز ايٗ اػز و ٝدس فوبي هذيز
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 ٚسوبد ،سِٛيذ ٛ٘ ٚع جذيذ ؤ ٝؼٕٛال سٚث ٝجّ ٛاػز ؿىُ ٔي ٌيشد.يؼٙي ٞيش چييضي
حشٕب هذي داسد و ٝدس ٔمبثُ آٖ ٔي سٛا٘ذ ليشاس ثٍييشد ييب ؿيىُ ثٍييشد سيب دس ٘شيجيٝ
اكٌىبن ٔيبٖ آٟ٘ب ٘ٛع جذيذي ؿىُ ثٍيشد.ايٗ فشايٙذ دس ٔمبِت ٔفبٞيٕي چ« ٖٛسيض»،
«آ٘شي سض» ٟ٘ ٚبيشب «ػٙشض» آٚسدٔ ٜي ؿٛد.ايٗ ٍ٘شؽ  ٚسٚؽٛٔ ،سد ٘ظش  ٍُٞثٛد و ٝثؼذ
ٔبسوغ آٖ سا دس ديذٌب ٜاٛد و ٝجٙجٞ ٝبي ؿذيذ ػيبػي(ايذئِٛٛطيه) ٞيٓ دييذا ويشد،
ثىبس ثشد.
ؿب٘شبَ ٔٛف ٝفوبي «ٔخبِفز»  ٝ٘ ٚدؿٕٙي  ٚسخبكٓ سا ثبػض ثٟشٙٔ ٜذي اػيز ٔجٙيبي
أش ػيبػي سؼجيش ٔي وٙذ.دس ايٗ صٔي ٝٙثبيذ ٌفز و ٝاؿٕيز ثيب ٘ميذ فشدٌشاييي  ٚػميُ
ٌشايي ِيجشاِي ثيٗ ِيجشاِيؼٓ  ٚدّٛساِيؼٓ آؿشي لبئُ ٘جٛد أب ٔٛفٔ ٝؼشمذ اػز ٔي سٛاٖ ثب
ثشداؿز ٞبي ٔشفبٚر اص دٚػز  ٚدؿٕٗ دس أش ػيبػيي(دس حيٛصٞ ٜيبي ٔيزٞت،ل،ْٛ
الشلبد  ٚغيش )ٜثيٗ دّٛساِيؼٓ  ٚدٔٛوشاػي ػيبصؽ ايجيبد ويشد(ٔٛفي1391 ،ٝفيق.)22
ديذٌبٛٔ ٜف ٝدس چبسچٛة ٍ٘شؽ ٔبسوؼيؼٓ ٔي سٛا٘ذ سؼجيش ؿٛد.صييشا دس اييٗ ٍ٘يشؽ،
هيذيز  ٚسويبد ٔفٟئٛي ٔشويضي اػييز  ٚاص جّٕئ ٝفيبٞيٓ ثىيبس ثيشد ٜؿييذ ٜدس آٖ
«ٞظٔ٘ٛي» « ٚسمبثُ» اػز.
طِٚيٗ فش٘ٚذ سؼشي ػبٔي اص أش ػيبػي اسائٔ ٝي دٞذ وي ٝثيـيشش ثي ٝسؼشيي ػيبػيز
٘ضديه اػز.ويز جٍٙيٙض ،سؼجيش أش ػيبػي سا سبثغ لذسر ٙٔ ٚؾ افشاد ٌ ٚشٟٞٚيب ٔيي
وٙذ و ٝث ٝثٛ٘ ٝػي ؿىُ دٙٞذ ٜث ٝأش ػيبػي اػز.ديذٌب ٜاِٚشيؾ ثه ٚ ٓٞاسد ويشدٖ
أش ػيبػي ث ٝفوبٞبيي اػز و ٝسب ثحبَ غيش ٔؼٕ ٚ َٛحشي غيش ػيبػي سؼجيش ٔي ؿذ-ٜ
ا٘ذ.

.3مفاهيم مرتبط با قدرت سياسي ،سياست و امر سياسي
.6-9هفاّين حَزُ قدرت ،زٍر ،سلطًِ ،فَذ ٍ اقتدار سياسي
اص ٔجبحض ٔشسجي ثب أش ػيبػي  ٚػيبػز ،لذسر ،صٚس ،ػيٌّ٘ ،ٝفيٛر  ٚالشيذاس ػيبػيي
اػز وٞ ٝش وذاْ اص آٟ٘ب ٘ؼجشي ثب ٘ٛع فشٔبٖ  ٚدػشٛس ،سشع  ٚجّٞ ٜٛبي ظيبٞشي ٔظيُ
اسسؾ ٘ ٚيشٚي لٟبس ،ٜلب٘ ٚ ٖٛايذئِٛٛطي  ٚحٛص ٜػٕٔٛي داس٘ذ٘ .ىشي ٝلبثيُ رويش اييٗ
اػز وٌ ٝؼشش ٜالشذاس ٘جبيذ ٘بٔحذٚد ثبؿذ ثّى ٝالصْ اػز ٔحيذ ٜٚآٖ ٔؼّي ْٛثبؿيذ سيب
ثٛاػٌ ٝآٖ ثشٛاٖ ٔحشٛاي «أش ػيبػي» سا ٔـخق وشد.چيشا ويٚ« ٝلشيي ٌؼيشش ٜالشيذاس
٘بٔحذٚد ثبؿذ ٔحشٛاي أش ػيبػي ٘بٔـخق اػز(».وبدٛساػِٛ ٚ ٛيٗ ،1387 ،ف)38
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 اص اِٚيٗ ٔفبٞيٓ ٔشسجي ثب أش ػيبػي و٘ ٝؼجشي ثب لذسر داسد ٔف« ْٟٛأيش»« ،دػيشٛس»،«حىييٓ» يييب «فشٔييبٖ» اػييز.ايٙىيي ٝچيي ٝوؼييي حييك فشٔييبٖ دادٖ داسدرٔحشييٛاي أييش
چيؼزرٔبٞيز أش چيؼزراؿخبكي و ٝفشٔبٖ ث ٝآٟ٘ب كبدس ٔي ؿٛد آيب ثيب سهيبيز ٚ
ًيت ابًش ٔي دزيش٘ذ يب ايٙى ٝاوشا ٜداس٘ذر اِيبع وب٘شي دس ٔٛسد أش ٔي ٌٛيذ«أش ،أيش
اػز:الّز لبًغ ٌ ٚفشٍ٘ ٛبدزيشي و ٝدس دػشٛس ٔٙذسع اػز ...،آٖ سا چٙيبٖ دزيش٘يذ
ٌيييٌ ٝفشيييي ٕٞيييٛاس ٜثيييٛد ٜاػيييز؛ٕٞبٖ ا٘يييذاصً ٜجيؼيييي ٔيييي ٕ٘بييييذ ويييٝ
٘بٌضيش(».وب٘شي،1387،ف )241أ ٚي ٌٛيذ ث٘ ٝظش ٔي آيذ«أش و ٟٗسش اص صثيبٖ اػيز ٚ
ٌش٘ ٝػً ٞب آٖ سا ٕ٘يفٕٟيذ٘ذ»(وب٘شي،1387،ف )241يؼٙي ث ٝػجبسر ديٍش أش ،كشفب
جٙج ٝصثب٘ي ٘ذاسد ثّىٔ ٝيسٛا٘ذ جٙج ٝاؿبسٜاي ييب حشيي حؼيي داؿيش ٝثبؿيذٔ.ظيبَ لشيُ
سٔٛييبع ثىييز(ػشاػييم وّيؼييبي وييب٘ششثشي دس اٍّ٘ؼييشبٖ) سٛػييي ػييشثبصاٖ ٙٞييشي
د(ْٚدبدؿب ٜاٍّ٘ؼشبٖ) دس صٔب٘ي و ٝدبدؿب ٜثب يىي اص ٔحشٔبٖ ايٛد ٔجٙيي ثيش ايٙىي«ٝآييب
وؼي ٞؼز ؤ ٝشا اص ؿش ايٗ ٔشد االف وٙذر» و ٝثيٌ ٝيٛؽ چٟيبس ٘فيش اص ػيشثبصاٖ
ٍٟ٘جب٘ؾ ٔيسػذ  ٚدغ اص چٙذ سٚص سٔٛبع ثىز ث ٝلشُ ٔي سػذٕ٘ٛ٘ ،ي ٝديچييذٜاي اص
أش اػز و ٝثبػض ؿذ ٜسبسيخ ٍ٘بساٖ ٛٙٞص ث ٝسٛافك ٘شػٙذ و ٝآيب ؿيبٚ ٜالؼيب اٛاٞيبٖ
لشُ سٔٛبع ثىز ثٛد ٜاػز يب ايشر
فشٔبٖ ٞب  ٚدػشٛسٞب دس ٔيبٖ ا٘ؼبٖ ٞب چٙبٖ اػز و٘ ٝبفشٔب٘ي اص آٟ٘ب ٔؼٕيٛال ٔيشي دس
دي ٘ذاسد ِٚيىٗ ٚحـز اص آٖ يب سٟذيذ ٔشيٕٛٞ ،اس ٜدس آٖ ٔٙذسع اػيز؛ ِيزا اجيشاي
احىبْ ٚالؼي ٔشي ،ثبػض ٚحـز اص ٞش حىٕي  ٚدس ٘شيجي ٝص٘يذٍ٘ ٜيب ٜداؿيشٗ ٕٞيٝ
احىبْ ٔي ؿٛد (.وب٘شي،1387،ف)243اص ًش ديٍش فشٔبٖ ثشدٖ ثبػيض ثٟيشٙٔ ٜيذي اص
ٔضايب  ٚجضء ٘يشٞٚبي ٔمشة لشاس ٌشفشٗ فشٔبٖ ثش ٔي ؿٛد.
 «ٌٔيغ ثٛدٖ» اص وّٕبسي اػز و ٝدس  ٕٝٞحٛصٞ ٜبي لذسر  ٚاص جّٕ ٝحيٛص ٜليذسرػيبػي ٌٔشح اػز و ٝسجؼبسي چ ٖٛيه دػشي ٕٞ ٚبٍٙٞي  ٚا٘ظجبى سا ث ٝد٘جيبَ داسد.اص
ِحبٍ سبسيخي ٌفشٔ ٝي ؿٛد ٔغٞ َٛب يب سبسبسٞب افشاد ٌٔيؼي ثٛد٘يذ وي ٝثبػيض ؿيىُ
ٌيشي ٘ٛػي ا٘وجبى دس ٔيبٖ آٟ٘ب ؿذ ٜثٛد  ٚدس ٘شيج ٝآٖ سٛا٘ؼشٙذ ايشاٖ ،چيٗ ٔٙبًمي اص
ػشثٟب ،سٚػي ٚ ٝغيش ٜسا سلش وٙٙذ (.وب٘شي،1387،ف)263
 «سشع» اٌش جٙج ٝفشدي داؿش ٝثبؿذ ثٔ ٝشاست ٔشفبٚر اص سشع جٕؼي اػزٔ.ظُ سيشعيه حيٛاٖ سٟٙب  ٚيه ٌّ ،ٝو ٝسشع ٞش وذاْ اص آٟ٘ب ثيب يىيذيٍش ٔشفيبٚر اػيز.سيشع
فشدي ثيـششاص سشع جٕؼي اػز.دس سشع جٕؼي احشٕبَ آػيت ديذٖ وٕشش اػز«.سيٛدٜ
دس حبِز سشع ٔي اٛاٞذ دٚس  ٓٞثبؿذ[ چشا و ]ٝثٍٙٞ ٝبْ اٌش فيٛسي فميي ٍٙٞيبٔي
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اٛد سا ٔلٔ ٖٛي ثيٙذ و٘ ٝضديىي ديٍشاٖ ساحيغ وٙيذ»( ويب٘شي،1387،فٞ)251شجيب
سشع ثبؿذ الٛكب اص ٘ٛع اجشٕبػي آٖ ٔي سٛا٘ذ جٙج ٝػيبػي داؿش ٝثبؿيذ ٘ ٚبؿيي اص
٘بفشٔب٘ي ٌٔ ٚيغ ٘جٛدٖ ث ٝاسصؽ ٞبي جٕؼي ثبؿذ.سيشع جٙجي ٝرٙٞيي  ٚسٚا٘يي داسد ٚ
٘ٛػي احؼبع ٔـخق اػز ؤ ٝي سٛا٘ذ جٙجٚ ٝالؼي داؿش ٝثبؿذ يب سخيّئ.يظال سيشع
اص يه فشد يب چيضي.دس سشع ػيبػي و ٝث ٝحٛص ٜأش ػيبػي ٘ضديه ٔي ؿٛد ،احؼيبع
اٌشي دايٕي اػز و ٝدس  ٕٝٞجب حبهش اػز.دس ايٙجيب ػبٔيُ آٖ ظيبٞشي ييب سخيّيي
سؼجيش ٕ٘ي ؿٛد حذالُ ٘شيج ٝآٖ ايٗ اػز وي ٝثبػيض سٟذييذ  ٚسيشع فيشد ييب ٌيشٚ ٜٚ
جٕؼيز ٔي ؿٛد.سشع دس ػيبػز ٔي سٛا٘ذ ٔجٙبي ايّيي اص سفشبسٞيبي جٕؼيي جبٔؼيٝ
ؿٛدٔظال ثبػض ٚحذر ،ا٘وجبى يب اسفبق ٘ظش يب حشي ٔـبسوز اجشٕيبػي ؿيٛد أيب اييٗ
سفشبسٞب اص ػٕك ٚجٛد ٘جبؿذ ثّى٘ ٝبؿي اص سشع ثبؿذ.ثبس اكّي سشع دس ػيبػيز ٔيي-
سٛا٘ذ دس حٛصٔ ٜحبوٕ ،ٝؿىٙجٔ ،ٝلبدس ٜأٛاَ ،سجؼيذ يب حشي اػيذاْ ٔٚيشي ثبؿيذ ويٝ
ؿىُ اـٗ ػشوٛة ثشاي ايجبد سشع اػز أب حبِزٞبي ديٍشي اص سشع ٚجيٛد داسد
و ٝثبس اكّي سٚي آٖ ؿىُ ٌشفش ٚ ٝآٖ حٛصٚ«ٜهؼيز صيؼشي افشاد جبٔؼ »ٝاػيزٔ.يظال
ايٙى ٝدس سؿش ٝسخللي اؽ ٘شٛا٘ذ سحليُ وٙذ ٔ ٚحش ْٚؿٛد.ايٗ سيشع اص ٔحشٔٚييز
اص سحليُ ؿجي ٝسٟذيذ ثٔ ٝلبدس ٜأٛاَ دس ٌزؿش ٝاػز.
 «لذسر دس اسسؾ» ،ػّؼّٔ ٝشاسجي  ٚاص ثبال اػز ثشاي ػشثبص و ٝدس اسسؾ اػز حيٛصٜاٚأش ٔ ٚحذٚديز ٞب ٔؼٙبي جذي داسد.دس اسسؾ ا٘وجبى  ٚسسج ٝثٙذي  ٚجيٛد داسد ويٝ
ا٘وجبى لذسر آؿىبس  ٚسسج ٝثٙذي ،لذسر ٟ٘بٖ اػز .ثشاي ٔشدْ  ٓٞلذسر اسسيؾ ،ثيٝ
ػٛٙاٖ لذسر ػخزٕٛ٘ ،دي اص لذسر ػيبػي اػز  ٚايٗ حٛص ٜا٘وجبى  ٚسسج ٝثٙيذي
٘ؼجشي ثب «أش ػيبػي» داسد.

.2-9جلَُّا ٍ ًوَمّاي قدرت مر هياى كارگساراى ٍ تصوينگيراى حكَهتي

لذسر ،ا٘ٛاػي داسد و ٝؿبُٔ الشلبدي وٕٞ ٝبٖ ٔبِىيز وبال يب طيشٚر ٙٔ ٚيبثغ ًجيؼيي
ٔؼيٗ اػز ،الٙبػي يب ايذئِٛٛطيه  ٚػيبػي يب ٟ٘بدي  ٚػبصٔب٘ي  ٚلذسر ؿخليي ويٝ
حٛصٞ ٜبي جؼٕب٘ي،فىشي  ٚثيب٘ي اػز.
ثشاي سٕشوض «لذسر ػيبػي» سا دس دِٚز ٔيدا٘ٙذ و ٝيه ٟ٘بد  ٚػيبصٔبٖ اػيز  ٚصٚس
ث ٝكٛسر ا٘حلبسي دس آٖ ٟ٘بدي ٝٙؿذ ٜاػز يؼٙيي داساي أىب٘يبر٘ ،ييشٚي ا٘ؼيب٘ي ٚ
ػبثم ٝثٟش ٜثشداسي اص آٖ اػز  ٚدس ايٗ صٔي٘ ٝٙظشيٞ ٝبي دِٚز سا سلٓ صد٘ذ ٔظُ ٞيبثض
 ٚالن  ٚديٍشاٖ .ثحض «لذسر ػيبػي» دس ايٗ سؼجيش دس صٔب٘ي اػز و ٝثحض دِٚز دس
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ثشاثش ٔشدْ  ٚيب ٌشٞ ٜٚبي سليت ثخٛاٞذ ٌٔشح ثبؿيذ ِٚيي ٘فيغ «ليذسر ػيبػيي» دس
دااُ دِٚز ،وٛٔ ٝسد ٘ظش ايٗ ٘ٛؿشبس اػز وي ٝايٛد داساي ديچييذٌي ٞيبيي اػيز ٚ
ثخبًش ٕٞيٗ ؿٙباز آٖ سا ثب ػخشي ٕٞشأ ٜي وٙذ ،وٕشش ٔٛسد سٛج ٝاػز.ديذٌبٞ ٜبي
سٔٛبع ٞبثض  ٚجبٖ الن دس ٔٛسد صٔبٖ ٔمبثّ ٝثب دِٚز دس ايٗ حٛص ٜاػز.
اٌش ثحض لذسر ػيبػي دس لبِت دِٚز ٔذ ٘ظش ثبؿذ و ٝداساي أىب٘بر  ٚسٛا٘بيي ٞبي
فشاٚا٘ي اػز ،وبس ثشسػي آٖ دس جبيي ٔٛسد ٘ظش اػز وي ٝثحيض «ٔـيشٚػيز» ٌٔيشح
ثبؿذ  ٚاال دس غيش آٖ ،ثشسػي ،وبس ػخشي ٘خٛاٞذ ثٛد ٍٔش ايٙىٔ ٝجٙيبي ٔـيشٚػيشي ويٝ
ٔٛسد ااش ال لشاس ٔي ٌيشد آ٘چٙيبٖ ٌؼيششد ٜؿيٛد وي ٝحيٛصٞ ٜيبي صييبدي سا دس ثيش
ثٍيشد.دس صٔئ ٝٙـشٚػيز ،سؼشيفي و ٝاص ػيبػز  ٚدس ٘شيج٘ ٝظيبْ ػيبػيي ٔيي ؿيٛد ،
٘ٛع ٘ضاع ٞبي ٔـشٚػيشي سا و ٝدس آٖ دِٚز دس يه ًش ٔ ٚ ،شدْ يب ٌشٞ ٜٚبي سلييت
دس ًش ديٍش لشاس داس٘ذ ،سلٓ ٔي ص٘ذ.
يىي اص حٛصٞ ٜبي ٔشسجي ثب أش ػيبػي ،جّٞ ٜٛب  ٚسجّٛسٞبي ٔشفيبٚر ليذسر دس ٔييبٖ
وبسٌضاساٖ حىٔٛشي اػز؛ ثشاي اص ٕ٘ٛدٞبي آٖ روش ٔي ؿٛد:
ٛ٘-1ع لشاس ٌشفشٗ افشاد دس وٙبس ٘ -2.ٓٞـؼشٗ ثش ٔؼٙذي يب جبي ثّٙيذسش ٚايؼيشبدٖ ييب
٘ـؼشٗ افشادي ثب فبكّ ٝدس ػٌحي ٔؼبٚي ييب ديبييٗ سيش -3.ايؼيشبدٖ يىيي ٘ ٚـؼيشٗ
افشادي ث ٝدٚس ٚيٚ -4.اسد ؿذٖ يىي  ٚثّٙذ ؿذٖ ديٍشاٖ اص جبي ايٛد -5.ثي ٝايبن
افشبدٖ يب صا٘ ٛصدٖ وؼي دس حوٛس ديٍشيٚ -6.سٚد وؼي ث ٝجيبيي ٘ ٚخٛاػيشٗ اص ٚي
ثشاي ٘ـؼشٗ -7.ايؼشبدٖ؛«ايؼشبدٖ ػشدب ثشاي ا٘ؼبٖ ٕٞيـٕ٘ ٝبيبٍ٘ش اثيشاص ليذسر ثيٛدٜ
اػز»( وب٘شي،1387،ف -8)350اثشاص لذسر اص ًشيك ثذٖ(لذ ٚ ٚصٖ)؛ ٔظُ سفشبس لبهي
دس دادٌب ٚ ٜاػالْ حىيٓ٘ -9ـؼيشٗ دس جيبي ٘يشْ ٙٔ ٚؼٌي -10.سـيٛيك  ٚسحؼييٗ
اجشٕبػي-11.داؿشٗ اِمبة حىٔٛشي-12.داؿشٗ ٘ـبٖ ٞبي حىٔٛشي-13.ثٟيشٙٔ ٜيذي اص
أىب٘بر ٛٔ ٚلؼيز ٞبي حىٔٛشي اص لجيُ ٘يشٚي ا٘ؼيب٘يٛٔ ،لؼييز اجشٕيبػي ،دؼيز ٚ
ٔمبْ ،دسآٔذ ابف ،أىب٘بر  ٚغيش-14.ٜافشبدٖ  ٚصٔيٗ اٛسدٖ(ٔشدٖ يب صإيي ؿيذ٘ي
و ٝثبػض صٔيٗ ٌيشي  ٚدساص وـيذٖ ٚي ؿٛد) ٘ـب٘ ٝؿىؼز اصلذسسي لٛي سش اػيز ٚ
صٔب٘ي و ٝفشد يب افشادي افشبد٘ذ  ،فشد غبِت احؼبع دييشٚصي ٔيي وٙيذ-15.ؿيٟشر ثيب
ؿباق ٞبيي چ ٖٛسؼشي اص ا-ٚافشبدٖ ٘بْ ثش ػشصثبٖ ٞب-سىشاس ثش ػش صثيبٖ ٞيب ثيٛدٖ
يؼٙي دس ٔجبٔغ ٌ٘ٛبٌ ٖٛثٌٛ ٝؽ سؼذاد صيبدسشي اص ٔيشدْ ثشػيذ.ؿيٟشر ٔييسٛا٘يذ ثيب
سٟذيذ-ايجبد سشع يب سؿ ٚ ٜٛوشه صدٖ(وب٘شي،كقٚ-16)354ٚ353سٚد ث ٝجبٞبيي وٝ
وبسٌضاساٖ  ٚسلٕيٓ ٌيشاٖ حىٔٛشي ٞؼشٙذ ث ٝػٛٙاٖ ػو ٛيب ٔـيبٚس ييب ٞيش ٔؼيئِٛيز
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ديٍش ٔظُ دسثبس ،للش دبدؿبٔ ،ٜجّغ يب دبسِٕبٖٟ٘ ،يبد سيبػيز جٕٟيٛسي  ٚغييش-17 ٜ
اًبػز ثي چ ٚ ٖٛچشا اص  ٕٝٞفشأيٗ.

.9-9هفاّين حَزُ هصالح  ،هٌافغ ٍ هسائ ػرصِ ػوَهي

ٞش ٔٛهٛػي و ٝثٔ ٝلبِح ٙٔ ٚبفغ ٔ ٚؼبئُ ػشك ٝػٕٔٛي(جٕؼي يب ٌشٞٚي ييب سٕيبْ
اجشٕبع) ثشٌشدد ثٛ٘ ٝػي حٛص« ٜأش ػيبػي» اػزٔ.ظيُ ليب٘ ،ٖٛجٙيً  ٚثحيشاٖ ٞيبي
ػيبػي ،سٛصيغ اسصؽٞب(ايذئِٛٛطي سػٕي) ،فش ًٙٞػيبػيي ٔؼٌي ٛثي ٝويبسٌضاساٖ ٚ
ػيبػشٕذساٖ ٔ ٚشدْ ،ػ٘ ٟٓخجٍبٖ  ٚافشاد كبحت فىش  ٚا٘ذيـ ٝدس جبٔؼ ٚ ٝغيش.ٜ
 لٛا٘يٙي و ٝدس يه جبٔؼ ٝث ٝػٛٙاٖ ٔجٙبي ػُٕ اجشٕبػي ليشاس داس٘يذ دس دٚساٖ ٔيذسٖٔي سٛا٘ٙذ جّ ٜٛاي اص «أش ػيبػي» سا ثب اٛد داؿش ٝثبؿيٙذ چيشا وي٘ ٝؼيجشي ثيب ليذسر
داس٘ذ؛ يؼٙي لب٘ ٖٛدس اٛد لذسسي دٟٙبٖ داسد و ٝثبػض ؿىُ دٞي ثٛ٘ ٝػي «أش ػيبػي»
ٔي ؿٛد.
 جًٞٙب  ٚثحشاٖٞبيي و ٝدس دااُ  ٚابسع ثش يه جبٔؼ ٝسحٕيُ  ٚييب ػيبسم ٔيي-ؿ٘ٛذ جّ ٜٛاي اص «أش ػيبػي» ٞؼشٙذ.
 ٞش حىٔٛشي داساي ٘ٛػي ايذئِٛٛطي اػز و ٝدس ؿىُ دٞي ثي« ٝأيش ػيبػيي» ٔيٛطشاػز .ايٗ ٘ٛع اص ايذئِٛٛطي ث«ٝايذئِٛٛطي سػٕي» ٔؼش ٚاػز.
 ٞش جبٔؼٝاي دس ً َٛحيبر اٛد ثب سحٛالسي ٔٛاج ٟٝثٛد ٜوٛ٘ ٝع ابكي اص سبسيخ ساثشاي ٚي سلٓ صد ٜاػز.ايٙىي ٝويبسٌضاساٖ  ٚحبوٕيبٖ دس سدٞ ٜيبي ٔشفيبٚر حىئٛشي
چٍ ٝ٘ٛدس ٘ظبْ ٞبي ٔخشّ ث ٝلذسر ٔي سػيذ٘ذ اٛد ٘ٛػي اص فش ًٙٞػيبػي سا سلٓ
صد ٜاػز.ايٙى ٝػٔ ٟٓشدْ دس حىٔٛز ٞيبي ٔخشّي چي ٝثيٛد ٚ ٜچي ٝسفشبسٞيبيي دس
حٕبيز يب دس ٔمبثُ حىٔٛشٟب ا٘جبْ ٔي داد٘ذ ٘ييض ثبػيض ؿيىُ ٌييشي ٘يٛػي فشٙٞيً
ػيبػي ؿذ ٜاػز.
 ٕٞيـ ٝدس ً َٛسبسيخ ٞش جبٔؼ ٝاي ،افشادي ٔشفىيش  ٚا٘ذيـيٕٙذ ثيٛدٜا٘يذ وي ٝداساي٘مـي دس جبٔؼ ٝثٛدٜا٘ذ ٘ٛع سجّٛس  ٚظٟٛس ثشٚص آٟ٘ب ثبػض ؿىُ ٌيشي ٘يٛػي سؼبٔيُ ٚ
اسسجبى ثب ٘ظبْ ػيبػي  ٚاجشٕبػي ؿذ ٜاػز.

.4طراحيالگويي براي پردازش امرسياسي براساس قدرتسياسي و سياست
اص آ٘جب وٞ ٝش سؼجيشي و ٝاص «أش ػيبػي» ؿيٛد دس ػي ٝحيٛص« ٜجبٔؼي« ،»ٝحىٔٛيز» ٚ
«لذسر» احشٕبَ سٚي دادٖ داسد اٍِ ٛيب چبسچٛة ؿٙباز «أش ػيبػيي» ثيب سٛجي ٝثيٝ
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٘ظيشي آٖ ٔجشٙيي ثيش سٚاثيي

ٔجبحض ػيبػز ٔ ٚفبٞيٓ ٔشسجي ثب «أش ػيبػي»  ٚسؼبسي
ايٗ ػ ٝحٛصً ٜشاحي  ٚسٙظيٓ ٔي ؿٛد.
.1جبٔؼ ٝيب ٔشدْ؛ دس ايٙجب ٔٙظٛس جبيي اػز و ٝدس آٖ «أيش ػٕئٛي» سجّيٛس دييذا ٔيي
وٙذٔ.ظُ افىبس ػٕٔٛي ،لٛاػذ غيش سػٕي دس سػ ،ْٛػش  ،ػمبييذ٘،يشٞٚب ٌ ٚيشٞ ٜٚيبي
اجشٕبػي ٙٔ،بفغ الٛكي و ٝجٙج ٝػٕٔٛي داسد(ٔظُ سلٕيٓ ٌيشي كبحت يه وٕذيب٘ي
ثضسي اسٔٛجيُ ػبصي) يب أٛسار الٛكي افشادي و ٝسحيز لئٕٛيز حيٛص ٜػٕئٛي
ٞؼشٙذ ٔظُ ثيٕبساٖ ،ديٛاٍ٘بٖ٘ ،بسٛا٘بٖ  ٚجٛا٘بٖ ،فش ٚ ًٙٞسبسيخ فشٍٙٞي.
.2حىٔٛز؛حىٔٛز يب دِٚز دػشٍب ٜػيبػي سػٕي وـيٛس اػيز وي ٝؿيبُٟٔ٘ ،بدٞيب،
لٛا٘يٗ ،سلٕيٓ ٞبي والٖ ،ػيبػز ٞبي ػٕٔٛي ،ثبصيٍشاٖ  ٚوبسٌضاساٖ اػز.
.3لذسر؛ لذسر يب الشذاس ،صٚس ييب اججيبس( ،)coercive powerػيٌّ ،ٝآٔشييز٘ ،فيٛر ييب
الٙبع( ٚ )influence or persuasionسذثيش ػٕٔٛي( ) manipulationسا دس ثش ٔيٌيشد.
 دس ٔٛسد ساثٌئ ٝييبٖ «دِٚيز« « ٚجبٔؼي »ٝثشايي دٔ ٚؼييبس٘ .1حي ٜٛاػٕيبَ ليذسرحىٔٛز ثش جبٔؼ ٝو ٝالشذاس ًّت يب دٔٛوشاسيه ثٛدٖ آٖ سا ٘ـبٖ ٔي دٞيذ ٔ .2 ٚييضاٖ
اػٕبَ لذسر حىٔٛز ثش جبٔؼ ٝيب وٛؿيؾ ثيشاي ايجيبد دٌٌٛي٘ٛي ٞيبي اجشٕيبػي ٚ
الشلبدي و ٝچخ  ٚساػز ثٛدٖ سا ٔـخق ٔي وٙذ ًشح ٔيوٙٙذ  ٚثب سٛج ٝث ٝػيباز
لذسر يه جب٘ج ٚ ٝد ٚجب٘ج ٝو ٝثحض ااز ٔـشٚػيز اص ٔٙبثغ غيش اص جبٔؼي ٚ ٝجبٔؼيٝ
دس آٟ٘ب ٌٔشح اػز٘ ،ظبْ ٞبي ػيبػي الشذاسًّت سا داساي ػباز ليذسر ييه جب٘جيٝ
سؼجيش ٔيوٙٙذ ٘ ٚظبْ ٞبي دٔٛوشاسيه سا داساي ػباز لذسر د ٚجب٘ج.ٝاِجش ٝاييٗ ٘ظيبْ
ٞب ٕٔىٗ اػز چخ ٌشا يب ساػز ٌشا ثبؿٙذ ،فشدي يب ٌشٞٚي يب داساي ايذئِٛٛطي ٞيبي
ػيبػي ٌ٘ٛبٌ ٖٛثبؿٙذ(ثـيشي،1374،ٝف)299 ٚ298دس ايٗ سؼجيش «٘ظبْ ٞبي چيخ ٞيٓ
٘ظبْ ٞبيي ٞؼشٙذ و ٝاص ٔيضاٖ سغييش دس ػباز الشليبدي  ٚاجشٕيبػي  ٚػّؼئّ ٝشاسيت
أشيبصار ٔؼشمش حٕبيز ٔي وٙٙذ» ٘« ٚظبْ ٞبي ساػزٌشا ٚ ،هغ ٔٛجٛد جبٔؼ٘ ٚ ٝظيبْ
أشيبصار اجشٕبػي ٔؼشمش سا ث ٝػٛٙاٖ أشي ٌّٔٛة ً ٚجيؼي  ٚيب دػز وٓ سغييش ٘بديزيش
سّمي ٔي وٙٙذ»ً .ي ٘ظبْ ٞبي ػيبػي ثب سٛج ٝث ٝدٔ ٚؼيبس روش ؿذٔ ٜشٙيٛع اػيز ويٝ
دأ ٝٙاي اص ٘ظبْ ٞبي ساػز افشاًي ،ساػز ٔيب٘ ٝس ،ٚچخ اكالح ًّت ،چخ ٔيب٘ي ٝسٚ
 ٚچخ افشاًي ٘ ٚظيبْ ٞيبي دٔٛوشاسييه٘ ،يٕي ٝدٔٛوشاسيه٘،يٕي ٝالشيذاس ًّيت ،سٕيبْ
الشذاسًّت سا دس ثش ٔي ٌيشد.
حبِزٞبي ٔشفبٚر اص ساثٌ« ٝحىٔٛز» « ،جبٔؼ« ٚ »ٝلذسر يب الشذاس» ثبػٌ سٛجي ٝثيٝ
ػيبػز ثشاي ؿٙباز «أش ػيبػي» ث ٝؿشح ريُ لبثُ سشػيٓ اػز:
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ٞ.1ش ػّٕي و ٝدس حٛص« ٜحىٔٛز» ا٘جبْ ٔي ؿٛد ،ػيبػي اػيز حشيي ػّٕىيشد ٞيبي
الشلبدي  ٚفشٍٙٞي.سفشبسٞبي ٘ظبْٞبي ٔبسوؼيؼشي  ٚفبؿيؼشي  ٚسٛسبِيشش  ٚالشذاسٌشا اص
ايٗ ٘ٛع اػزٔ .ظال دس ديٍبٔ ٜيبسوغ ،الشليبد ويبٔال ػيبػيي اػيز  ٚايٙىي٘ ٝيشٞٚيبي
ػيبػي ٘يشٙٔٚذ اص دٛيؾ فشايٙذ الشلبدي ػشٔبي ٝداسي ٘ـيثر ٔيي ٌيش٘يذ(وبدٛساػيٚ ٛ
ِٛيٗ،1387،ف.)12
.2ثخـي اص اػٕبَ  ٚسفشبسٞبي حىٔٛز ،ػيبػي اػز  ٚايٗ سؼجيش ثي ٝثشايي اص حيٛصٜ
ٞبي ديٍش اًالق ٕ٘ي ؿٛدٔ.ظال دس حٛص٘ ٜظشي ٝوالػيه الشلبد ،ايٗ اػشمبد ٚجٛد داسد
و ٝالشلبد ،ػيبػي ٘يؼز يب حذالُ ٘جبيذ ثبؿذ.اص ٘ظش اييٗ ديٍيب ،ٜظٟيٛس ػيشٔبي ٝداسي
الشلبد سا ػيبػز صدايي وشد(وبدٛساػِٛ ٚ ٛيٗ،1387،ف )12يب سفشبسٞبيي و ٝدس حيٛصٜ
الشلبد ثبصاس  ٚالشلبد ِ يجشاِي ا٘جيبْ ٔيي ؿيٛد ٔٙـيبء ػيبػيي داسد أيب ظٟيٛس ػيبػيي
٘ذاس٘ذ.يب سفشبسٞبيي و ٝدس حٛص ٜفشِ ًٙٞيجشاِيي ٞؼيز ٔٙـيبء ػيبػيي داسد أيب جٙجيٝ
ػيبػي ٘ذاس٘ذ.
ٞ.3ش سفشبسي و ٝدس حٛص ٜجبٔؼي ٝا٘جيبْ ؿيٛد ،ػيبػيي اػيز حشيي حيٛص ٜسفشبسٞيبي
الٛكي  ٚؿخلي٘.ظبْ ٞبي الشذاسٌشا اص ايٗ ٘ٛع جٛأغ داس٘ذ.
ٞ.4ش سفشبسي و ٝاص جبٔؼ٘ ٝبؿي ٔي ؿٛد ،ػيبػي اػز؛يؼٙي ٔٙـث ػيبػي ثيٛدٖ سفشيبس،
اٛد جبٔؼ ٝاػز .ديذٌب ٜاسػٌٔ ٓٞ ٛجٙي ثش ايٙى ٝا٘ؼبٖ« ،حيٛا٘ي ػيبػي» اػز ؿيبيذ
دالِز ثش ايٗ داؿش ٝثبؿذ و«ٝجٞٛش  ٚػلبس ٜص٘ذٌي اجشٕبػي ػيبػيز اػيز»؛س سؼجييش
اسػٌ« ٛصٔب٘ي ؤ ٝشدْ دس اسسجبى ثب يىذيٍش لشاس ٔيي ٌيش٘يذ ثيً ٝيٛس اجشٙيبة ٘بديزيش
دسٌيش وبس ػيبػي ٔي ؿ٘ٛذ»(ػوذاّ٘،1389،ٛف .)21يب دس سؼجيش ديٍش«ث ٝلي َٛطاٖ ديُ
ػبسسش ،ايٗ جٛأغ ا٘ذ و ٝسلٕيٓ ٔيٌيش٘ذ چ ٝوؼي ص٘ذ ٜثبؿذ  ٚچ ٝوؼي ثٕيشد.وؼب٘ي
ايٗ سلٕيٕبر سا اسخبر ٔي وٙٙذ و ٝكبحت ليذسر ٞؼيشٙذ ٔ ٚؼٕيٛال ثٙييبٖ  ٚاػيبع
لذسر آٖ ٞب ػيبػي اػز(».ػوذاّ٘،1389،ٛفٔ )97ي سٛاٖ ٌفز جٛأؼي و ٝليذسر
ٌشا ٞؼشٙذ  ٚث ٝد٘جبَ لذسر دس ػٌٛح ٔشفبٚر آٖ ٞؼيشٙذ اص اييٗ ٘يٛع ثي ٝؿيٕبس ٔيي
ايٙذ.ايٙىٔ ٝجٙبي لذسر دس جبٔؼ ٝاي داؿشٗ لجيّ ٝيب ًبيف ٝاي ٟٔيٓ ييب ثيضسي ييب ايٙىيٝ
داؿشٗ افشادي ث ٝػٛٙاٖ ًشفذاس يب حبٔي(ا٘ٛي يب غيش )ٜيب ايٙى ٝداؿشٗ اثضاسٞبي ليذسر
 ٚاـ٘ٛز  ٚغيش ٜثبؿذ ٕ٘ ٝ٘ٛجبٔؼ ٝاي لذسر ٌشا اػز.يب حشي دس ايٗ حيٛص ٜايٙىيٝ
٘يبصٞب  ٚسمبهبٞب  ٚديذٌبٞ ٜبي جٕؼيي ييه جبٔؼي ٝدسحيٛصٞ ٜيبي ٔشفيبٚر طيشٚر،
ثٟذاؿز ،ػؼبدر ٛٔ ،فميز  ٚغيشٔ ٜجٙبي سلٕيٓ  ٚػُٕ ٔي ؿٛد.
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.5سفشبسي و ٝدس حٛص ٜجبٔؼ ٝا٘جبْ ؿٛد وي ٝجٙجي ٝاجشٕيبػي داؿيش ٝثبؿيذ  ٚدس ٔمبثيُ
دِٚز ثبؿذ  ،ػيبػي اػز٘ .ظبْٞبي اص ٘ٛع ٔبسوؼيشي يب اص ٘يٛع ِيجشاِيؼيشي ٔيي سٛا٘يذ
چٙيٗ جٛأؼي داؿش ٝثبؿٙذ.
.6سفشبسي و ٝدس حٛص ٜجبٔؼ ٝا٘جبْ ؿٛد وي ٝجٙجي ٝاجشٕيبػي داؿيش ٝثبؿيذ  ٚدس ٔمبثيُ
دِٚز ٘جبؿذ.حٛص ٜجٌبش ّاي اجتواػي جديد ،ثحظي ػيبػي اػز٘.ظيبْ ٞيبي ِيجيشاَ
دٔٛوشار٘ ،ئِٛيجشاَ يب ػٛػيبَ دٔٛوشار اص ايٗ ٘ٛع ٔي سٛا٘ٙذ ثبؿٙذ.
.7الشذاس  ٚلذسر وبٔال ٔٙـبء ػيبػي داسد  ٚاال ؿىُ ٕ٘ي ٌيشد يب ايٙىي ٝاػيشٕشاس دييذا
ٕ٘ي وٙذ.الشذاسٞب  ٚلذسسٟبي ٘بؿي اص حٛص ٜػيبػز ث ٝايٗ ٘ح ٛاػز٘.ظبْ ٞيبي ٌّٔميٝ
اص ايٗ ٘ٛع ٞؼشٙذ.
.8الشذاس  ٚلذسر ٔي سٛا٘ذ ٔٙـبء غيش ػيبػي(ديٙي ،اجشٕبػئ ،بِي يب طشٚسيي ،سيبسيخي،
لٔٛي ،ػّٕي  ٚاًالػبسي  ٚغيش )ٜداؿش ٝثبؿذ  ٚسيثطيش ػيبػيي داؿيش ٝثبؿيذ٘.ظيبْ ٞيبي
ٔشىظش و ٝثٛ٘ ٝػي چٙذ ًجمي ٝليذسر دس آٟ٘يب ٚجيٛد داسد اص اييٗ ٘يٛع ٞؼيشٙذ.اٍِيٛي
ٌّٔٛة آٖ دِٛيبسؿي ساثشر داَ اػز ؤ ٝؼشمذ اػز لذسر غيش ٔشٕشوض ٔ ٚشىظش اػيز
ٔ ٚي سٛا٘ذ ثيٗ ًجمبر ٌ ٚشٞ ٜٚبي ٔشفبٚر سد ٚ ٚثذَ ؿٛد.
 جبٔؼ ،ٝجبيي اػز و ٝدس آٖ دٌشٌي٘ٛي ،ػييبِيز ،حشويز  ،دٛييبيي ،سثطيشٌيزاسي ٚسثطيشدزيشي اص جّٕٚ ٝيظٌيٞب  ٚؿباقٞبي آٖ اػز.ثؼوي حشي ٔؼشمذ٘يذ وي ٝسيبسيخ
ٕٞبٖ جبٔؼ ٝاػز ،چشا سبسيخ  ٓٞديٙبٔيه  ٚدٛيب اػز(ٌفشٍٛي حوشسي ثيب آغيبجشي،
،1381ف)14حىٔٛز يب دِٚز  ٓٞجبيي اػيز وي ٝدس آٖ ٟ٘يبد  ٚػيبصٔبٖ  ٚػيباشبس
ٚجٛد داسد  ٚثذ٘جبَ ثمبء ،أٙيز  ٚطجبر اػز  ٚثشاي ايٗ ٔٙظيٛس ٘يشٞٚيب  ٚأىب٘يبر ٚ
ااشيبسار  ٚسٛا٘بيي ٞبيي داسد.لذسر يب الشذاس  ٓٞيه سٛا٘بيي اػز و ٝثب ٚيظٌي ٞيبيي
چ ٖٛثشسشي ،اػشيال ،ا٘حلبس ًّجي  ٚسليتٌشيضي ٕٞشا ٜاػز  ٚايٗ لذسر  ٚالشذاس ٓٞ
ٔؼشّضْ داؿشٗ ٘يشٞٚب  ٚأىب٘بر  ٚداسايي ٞب  ٚاشع وشدٖ ٞبيي اػز.
ثيٗ جبٔؼ ٚ ٝدِٚز دس اسسجبى ثب لذسر  ٚالشذاس ٔي سٛا٘ذ حبِشٟبي ٔشفبٚسي ؿىُ ثٍيشد؛
يؼٙي دس ساػشبي ثحض ديبِىشيىي(سض  ٚآ٘شي سض ٟ٘ ٚبيز ػٙشض) يب ٕٞؼٛيي يب ثٞ ٝش ٘حٛ
ديٍش ػ ٝحبِز -1دسٌيشي،چبِؾ ،دػٛا٘ ،ضاع-2سؼبُٕٔٞ ،شاٞيٌ ،فشٍٕٞ ،ٛؼٛيي-3ٚ،
ٕٞضيؼشي،ثي اػشٙبييً ،شدِٛٛ٘ٛٔ«،ي»  ٚغيشٔ ٜيبٖ جبٔؼ ٚ ٝدِٚز ؿىُ ٔي ٌيشد.
سجّٛسٞبي ػيٙي  ٚاص جّٕ ٝسبسيخي  ٚأشٚصي ٔيبٖ جبٔؼ ٚ ٝدِٚز اص ِحبٍ حٛصٔ ٜيٛسد
ٌٔبِؼٔ ٝي سٛا٘ذ سؼبثيش ٔشفبٚسي داؿش ٝثبؿذ و ٝدس ادأ ٝث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛث ٝثشايي اص آٟ٘يب
دس حٛص ٜجبٔؼ ٝؿٙبػي ػيبػي  ٚػّٓ ػيبػز اؿبسٔ ٜي ؿٛد:
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.1ثشاي حالي اٍلٛٔ ،هٛػبر ٔ ٚمٞ ِٝٛبيي چ ٖٛليبْ ،ؿيٛسؽ ،سيشٚس ،ؿيىُ ٌييشي
ادثيبر لٟشٔبٖ ٌشايي ٘ ٚجبر ثخـي ٙٔ ٚجيٌشايي د٘يٛي ،ا٘مالة ،ثحشاٖٞبي دااّي،
آٔبد ٜثبؽ ٘يشٞٚبي ٘ظبٔيٚ ،جٛد ٘يشٞٚبي ٔخبِ ػيؼشٓ دس ابسع اص وـٛس ،فيشاس ييب
وـش ٝؿذٖ ػشاٖ الٛاْ  ،ص٘ذا٘ي ػيبػي ،اػذاْ ػيبػي ،ؿيىُ ٌييشي ادثييبر فحيؾ ٚ
اِفبٍ سويهٌ،ؼششؽ سشع سٚا٘ي  ٚ ٚفشاٌيش٘،ظبسر اـ٘ٛز آٔيض ،ػشديچي اص ليٛا٘يٗ،
٘بفشٔب٘ي ػٕٔٛي ٔ ٚذ٘يٚ ،جٛد فش ٕٝٞ ًٙٞػّي ٚ ٕٝٞ ٝغيشٜ
.2ثشاي حالي مٍمٚ ،جٛد احضاة ٌ ٚشٞ ٜٚبي ػيبػي ،ا٘جٕٗٞب ،سـىُ ٞب  ٚجٕؼييز
ٞبي ػيبػي ٔٛسد سثييذ ػيؼشٓ ػيبػي،دزيشؽ فش ًٙٞسػٕي  ٚلٛا٘يٗ حبوٓ ثش جبٔؼٝ
(لبٍ٘٘ٛشايي/ا٘وجبى اجشٕبػي) ،جبٔؼ ٝدزيشي ،ػيبػشٕذاساٖ فؼبَ ٔ ٚحجٛة ،دابِز ٚ
ٔـبسوز ا ُٞػّٓ دس ػيبػز ،جٙجؾٞيبي اجشٕيبػي جذييذٌٔ ،جٛػيبر  ٚسػيب٘ٞ ٝيب
ٌؼييششد ٚ ٜفؼييبَٚ ،جييٛد ٟ٘بدٞييب  ٚػييبصٔبٖ ٞييبي ثييب دٚاْ ،ا٘شخبثييبر  ٚثييشدٖ دس آٖ،
اكالحبر ،دبػخٍٛيي ٔؼئٛالٖٔ ،ؼئِٛيز دزيشي ٘خجٍبٖ ٔ ٚجشيبٖٔ ،يشدْ ػيبالسي ٚ
دٔٛوشاػي ،سحمك ٘يبصٞبي ٔشدْ ٌ ٚشٞ ٜٚبي اجشٕبػيٛٞ ،ييز ٞيبي ّٔيي ٌ ٚشٞٚيي،
٘ظبسر ٕٞ ٚىبسي ٔشمبثيُ  ٚدً ٚشفيٞ ،ٝيجيبٖ  ٚأييذ اجشٕيبػي ثبال،ػيٛاد سػيب٘ ٝاي
ثبال،دزيشؽ ٘ظبْ ػّؼّٔ ٝشاسجيئ ،ـيشٚع دا٘ؼيشٗ ليذسر  ٚحىٔٛيز ٘ ٚظيٓ ٔؼيشمش،
٘ظبسر ٔشؼبدَ٘ ،ظبْ ٌٔٙمي سؿذ  ٚديـشفز  ٚدػشيبثي ث ٝاٞذا ٚ ،جيٛد ٔٙيبفغ ٔيبدي
ثشاي افشاد ٌ ٚشٞ ٜ ٚبي اليٞ ٝبي لذسر(حبٔي  ٚػو ٚ )ٛغيش.ٜ
.3ثشاي حالي سَم ،ػذْ ٔـبسوز ٔشدْ دس صٔبٖ ٞبي اؿغبَ  ٚدسٌيشي ػيؼشٓ ػيبػي
ثب ٘يشٚي ابسجي -اِجش ٝدس ٍٙٞبْ هؼ ػيؼشٓ دااّئ ٚ -ـىُ فشاٌيش دااّي ،ا٘فؼبَ
 ٚسوٛد ػيبػئ ،ـبسوز ػيبػي وٓ ،سوٛد  ٚسايٛر ،ثيي اػشٕيبدي ػٕئٛي ،فميذاٖ
ػشٔبي ٝاجشٕبػي ،حبوٕيز فوبي ؿبيؼ ٚ ٝدسٚؽ ،ا٘شظبس ٔٙجي صٔيٙي اص ايبسع ٔشصٞيب،
يثع  ٚدِٕشدٌي ،فمذاٖ اػشٕبد ث٘ ٝفغ  ٚاٛدثبٚسي،ثٟب دادٖ ث٘ ٝيشٞٚيب  ٚاسصؽ ٞيبي
غيش ثٔٛي ٘ ٚبٔشسجي ثب ٘يبص دااُ ،وٛس ؿذٖ اػشؼذادٞب٘ ،بأيذي ،فمذاٖ ٘ظبسر ،فشٙٞيً
سٚصٔشٌي ،ػو ٛحضة ثبد ؿذٖ  ٚغيش ٜاص جّٕ ٝآٟ٘ب اػز.

.5نتيجهگيري
«أش ػيبػي» ٔفٟٔٛي اػز و ٝثب ػ ٝحٛص.1 ٜجبٔؼ.2ٝحىٔٛز .3ٚليذسر اسسجيبى دييذا
ٔيوٙذ«.جبٔؼ »ٝحٛص ٜاي ػيبَ  ٚدٌشٌ ٖٛدزيش ٕٞ ٚيـ ٝدس حبَ سغييش اػز ٔ ٚشٙبػت
ثب سٛاٖ  ٚلذسر اٛد  ٚلذسر حىٔٛز ٔٛهؼٍيشي ػيٌ ٝب٘ئ« ٝمبثّيٕٞ«،»ٝىيبسي» ٚ
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«ا٘فؼبَ» سا داسد و ٝؿىُ دٙٞذ ٜث« ٝأش ػيبػي» دس اجشٕبع اػز«.حىٔٛيز» ،حيٛص ٜاي
اػز و ٝثذ٘جبَ سغييش دس اٛد ٘يؼز  ٚث ٝسؼجيشي طجبر  ٚثمبء  ٚأٙيز اص ٔفيبٞيٓ راسيي
آٖ ؿذ ٜاػز .حىٔٛز ثب ٘ٛع ٚاوٙؾ  ٚسفشبسي و ٝاص اٛد ٘ـبٖ ٔي دٞذ ،چٟش ٜاي وٝ
اص لذسر ػشيبٖ يب صٚس ٔي ٕ٘بيب٘ذ؛ ٘ٛع لب٘٘ٛي وٚ ٝهغ  ٚاجشا ٔيوٙيذ  ٚجي ٛرٙٞيي ٚ
سٚا٘ي  ٚحشي فىشي و ٝثش جبٔؼ ٝايجبد ٔيوٙذ ثٛ٘ ٝػي ٔحذٚد« ٜأيش ػيبػيي» سا سليٓ
ٔي ص٘ذ«.لذسر»  ٓٞاص ٔمٞ ِٝٛبيي اػيز وي ٝثييٗ جبٔؼي ٚ ٝاكيحبة حىئٛشي آٖ دس
٘ٛػبٖ اػز.يؼٙي  ٓٞدس جبٔؼ ٓٞ ٚ ٝدس حىٔٛيز ثي ٝا٘حيبء ٔشفيبٚر  ٚثيب سٛجي ٝثيٝ
ؿشايٌي وٞ ٝؼزٚ ،جٛد داسد .ؿٙباز أش ػيبػي ثبيذ دس سؼبٔيُ  ٚاسسجيبى ثييٗ ػيٝ
حٛص ٜجبٔؼ ، ٝحىٔٛز  ٚلذسر ؿيٙباش ٝؿيٛد وي ٝاِجشي ٝاييٗ ِضٔٚيب كيش ؿيٙباز
سفشبسٞبي دِٚز ٘يؼز يب ايٙىٞ ٝش چيضي و ٝث ٝدِٚز اسسجبى ديذا وٙذ ٘ ٓٞيؼز.ثّىيٝ
ث ٝسؼجيشي ثبيذ ٌفز «أش ػيبػي» حٛص ٜاي والٖ سش سا دس ثشٔي ٌيشد.وٙؾٞب ٞ ٚؼيشي-
ٞبي ٔشثٛى ث ٝدِٚز يب ٔؼٌ ٛث ٝدِٚز ثيـششيٗ ػ ٟٓسا اص «أش ػيبػيي» دس ثيش داسد
أب  ٕٝٞآٖ ٘يؼز.اليٞ ٝبي دٟٙبٖ لذسر ػيبػي ث ٝايٗ كيٛسر وي ٝليذسر ػيبػيي سا
ٔؼٕٛال افشادي سلٓ ٔي ص٘ٙذ ٛ٘ ٚػي اص آٖ سا سشػيٓ ٔييوٙٙيذ ،حيٛص« ٜأيش ػيبػيي» سا
ٔـخق ٔيٕ٘بيٙذ.ايٗ ٔٛهٛع ثب سٛج ٝث ٝايٗ ٘ىش ٝاص إٞيز ثيـششي ديذا ٔييوٙيذ ويٝ
ٞش چ ٝث ٝدٚساٖ أشٚص ٘ضديه ٔيؿٛيٓ ليذسر جبٔؼي ٝثي٘ ٝؼيجز حىٔٛيز دس حيبَ
افضايؾ اػز  ٚايٗ ثخبًش سحشوبر ٘يشٞٚب ٌ ٚشٞ ٜٚبي اجشٕبػي  ٚافضايؾ لذسر اييٗ
ٌشٞ ٜٚب دس جبٔؼ٘ ٚ ٝمؾ آٟ٘ب دس ٛٞيز ثخـي  ٚايجبد سحشن دس جبٔؼيٚ ٝدس ٘شيجيٝ
افضايؾ لذسر جبٔؼ ٝاػز يؼٙي ث ٝػجبسر ديٍش ػ ٟٓحٛص ٜأش ػيبػي ٘بؿي اص جبٔؼٝ
دس حبَ ٌؼششؽ اػز.

پينوشت
ٔبوغ ٚثش يىي اص ا٘ذيـٕٙذا٘ي اػيز دييذٌبٞ ٜيبي اييٗ حيٛص ٜسا چيبسچٛة دٞيي ويشدٜ
اػز.ػ ٝديذٌب٘ ٜظشيٞ ٝبي وبسيضٔبسيه ،ػٙشي  ٚلب٘٘ٛي سا ايـيبٖ دس ٔيٛسد ا٘يٛاع ليذسر
ػيبػي ٌٔشح وشد ٜاػز.
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