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ديپلماسي فرهنگي از دريچه نواشاعهگرايي
تأثيرات فناوري اطالعات بر ديپلماسي فرهنگي


رضا حقيقي

1

چكيده :ديپلوبػي فشٌّگي ثِ ػٌَاى يه اثضاس وبسآهذ ٍ لبثل اًؼطبف دس ػيبػت خبسجي ،صهيٌِػبص
استمبي ػطح هٌبػجبت هيبى دٍلتّب ٍ ثِ تجغ آى افضايؾ تفبّن هيبى هلتّب ٍ ايجبد صلح ٍ ثجبت
ثييالوللي اػت .ايي اثضاس هْن ،اص طشيك گؼتشؽ هجبدالت فشٌّگيٌّ -شي ،تَػؼِ ّوىبسيّبي
ػلوي -آهَصؿي ،تؼبهل ًخجگبى جَاهغ ،آهَصؽ صثبى ،سفغ هَاًغ صثبًي ٍ ،...ثؼتشّبي هٌبػت دسن
هتمبثل جَاهغ ثـشي اص يىذيگش سا فشاّن هيآٍسد .اهشٍصُ ثب ًبوبسآهذي ساّىبسّبي الضاهب «لذست هحَس»
دس حل چبلؾّب ٍ هٌبلـبت جْبًي ٍ ثشلشاسي اهٌيت ثييالولليً ،يبص ثِ اػتفبدُ اص ايي پذيذُ ثيؾ اص
پيؾ دس هيبى دٍلتّب احؼبع هيؿَد .اهب اص آًجب وِ ثب تحَالت ؿگشف دس ػشصِ فٌبٍسي اطالػبت ٍ
استجبطبت ،هفَْم «ديپلوبػي فشٌّگي» ًيض دػتخَؽ تغييش گشديذُ ٍ هتَليبى هؼبئل فشٌّگي سا هلضم ثِ
ثبصتؼشيف ايي هْن ًوَدُ اػت ،همبلِ پيؾ سٍ ثش آى ثَدُ تب ضوي اسائِ تحليلي ثذيغ اص دگشگًَي دس
ٍضؼيت ًمل ٍ اًتمبل پذيذُّبي فشٌّگي ،ثب ًگبّي هؼطَف ثِ تحَالت ػصش حبضش ٍ لحبظ ًوَدى
هؤلفِّبي تىٌَلَطيه ،آسايـي جذيذ اص يه ديپلوبػي فشٌّگي وبسآهذ سا ثِ هؼشض ًوبيؾ گزاسد ٍ
ثذييهٌٌظَس ،ثب هؼشفي سّيبفتي اثتىبسي ٍ سٍصآهذ ،ثشگشفتِ اص هىتت اؿبػِگشايي؛ (ًَاؿبػِگشايي) ،ثِ
ايي همَلِ پشداختِ ٍ تبثيش هتغيشّبي ًَيي ثش ديپلوبػي فشٌّگي سا دس چبسچَة ايي تئَسي هَسد
اسصيبثي لشاس دادُ اػت .ثشسػي ًمؾ دٍلتّب دس هشاٍدات فشٌّگي ،وبسوشد پبساهتش لذست دس اؿبػِ
فشٌّگّب ٍ لضٍم تَجِ ثِ حفع تَاصى دس اػتفبدُ اص اثضاسّبي فشٌّگي .ثِهٌظَس اجشاي ثْيٌِ ػيبػت
خبسجي ٍ وؼت هٌبفغ هلي ،اصجولِ هجبحث ديگش ايي پظٍّؾ اػت.
واژگان كليدي :ديپلوبػي ،ديپلوبػي فشٌّگي ،اؿبػِگشاييًَ ،اؿبػِگشايي ،فٌبٍسي اطالػبت.
 .1آلبي سضب حميمي ،وبسؿٌبع اسؿذ هطبلؼبت هٌطمِاي اداسُ اٍل آػيبي ؿشلي ٍصاست اهَس خبسجِ.
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زيپلوبؾي ٞطٌّگي حَظُاي اظ زيپلوبؾي اؾت  ِ٦ثِ ثط٢طاضي ،تَؾِٗ ٍ
پيگيطي ضٍاثٍ ثب ٦كَضّبي ذبضخي اظ َطيٞ ١طٌّگٌّ ،ط ٍ آهَظـ هطثٌَ اؾت.
زيپلوبؾي ٞطٌّگي ٞطآيٌس هَثطي اؾت  ِ٦تَؾٍ آىٞ ،طٌّگ ي ٥هلت ثِ خْبى ثيطٍى
ٖطيِ هيقَز ٍ ذهَنيبت هٌحهط ثٟطز ٞطٌّگي هلتّب زض ؾَُح زٍخبًجِ ٍ
()1
چٌسخبًجِ تطٍيح هييبثٌس.
اٌَ٦ى خبي ايي پطؾف اؾت  ِ٦تحَالت تٌَ٧لَغيٖ ٥هط حبيط زض ه٧بًيؿن
ايي ٞطآيٌس چِ تبثيطاتي گصاقتِ ٍ ٍ َٔ٢اً٣الة زض حَظُي ٌّٞبٍضي اَالٖبت چِ پيبهسي
ضا ثطاي هجبزالت ٞطٌّگي زض ٖطنِي ثييالوللي ثِزًجبل زاقتِ اؾت؟ اظ َطٞي ٖول٧طز
زٍلتّب زض چٌيي قطايُي زض ٖطنِّبي ٞطٌّگي چگًَِ ثبيس ثبقس تب هٌب ٕٞهلي آًْب ثِ
ثْتطيي ًحَ هو٧ي ثطآٍضزُ گطزز؟
پػٍّف حبيط زضنسز آى اؾت تب ثِ هٌَٓض تدعيِ ٍ تحليل ايي هَئَ،
چبضچَة ًٓطي ًَيٌي ضا ؾبذتِ ٍ هَ٣لِ زيپلوبؾي ٞطٌّگي ضا اظ هٌٓطي خسيس ثطضؾي
ًوبيس .لصا زض ايي ضاؾتب ،اثتسا ًٓطيِ ٞطٌّگي «اقبِٖگطايي» 1ضا هَضز هُبلِٗ ٢طاض زازُ،
ؾپؽ زض گبم زٍم ثِ تُجي ١انَل ايي ًٓطيِ ثب ٍيٗيت ٗٞلي حب٦ن ثط خْبى پطزاذتِ
 ِ٦ذَز ،ثِ َطاحي ايسُاي خسيس اًدبهيسُ اؾت .ثِ ٖجبضت زيگط ثب تَخِ ثِ ٍاثؿتگي
ايي ًحلِ ٧ٞطي (اقبِٖگطايي) ثِ ٖيٌيبت ٍ ه٣تًيبت ظهبًي اٍايل ٢طى ثيؿتن ،يوي
ه٣بيؿِ ٍ تحليل تُجي٣ي ايي تئَضي ثب تحَالت ظيؿتي ٍ زؾتبٍضزّبي ًَيي ثكطي ٍ
لحبِ ًوَزى تٛييطات ًبقي اظ پبضاهتط ظهبى ،پيچيسگيّبي هجبزالت ٞطٌّگي حبيط هَضز
تٟؿيط ٍ ثطضؾي ٢طاض گطٞتِ اؾت .اظ ؾَي زيگط اگط چِ ًسضتبً ثطذي تئَضيّبي ضٍاثٍ
ثييالولل ًٓيط «٦بض٦طزگطايي» تب حسٍزي ثِ ً٣ف ٞطٌّگّب زض ؾيبؾت ذبضخي تَخِ
زاقتِاًس ،اهب اظ آًدب ً ِ٦گبُ ا٦ثط ًٓطيِّبي ضايح ضٍاثٍ ثييالولل ثِ هَ٣لِ ٞطٌّگ،
ًگبّي خٌجي ٍ ت٣ليلگطايبًِ اؾت ،لصا اظ ًًُِٓ٣طات اًسيكوٌساى اقبِٖگطا (حَظُ
اًؿبىقٌبؾي ٞطٌّگي)  ِ٦ثب هَئَ ايي تح٣ي٢ ١طاثت ذبني زاقتِ ٍ اظ ٢سضت هَْٟم-
ؾبظي ٍ تحليل ًؿجتبً ثباليي ثطذَضزاض ثَزُ اؾتٟبزُ قسُ اؾت.
اقبِٖ گطايي گطايكي ًٓطي اؾت  ِ٦زض اٍاذط ٢طى ًَظزّن َْْض ٦طز ٍ تب
اٍاؾٍ ٢طى ثيؿتن تساٍم يبٞت .ظازگبُ ايي تئَضي ،حَظُ ظثبى آلوبًي زض ٦كَضّبي آلوبى،
1. Diffusionnism
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اتطيف ٍ ثركي اظ ؾَئيؽ ثَز  ِ٦تب اًساظُ ظيبزي زض ّوبٌّگي ٍ اًؿدبم ثب ي٧سيگط ٢طاض
زاقتٌس ٍ گطايفّبي هطزمقٌبؾي ثِ نَضت ي٧ؿبًي زض آًْب تٗوين يبٞتٌس .اظ
نبحتًٓطاى ثطخؿتِ ايي ه٧تت هيتَاى ثِ اٞطازي چَى ضاتعلٍ ،يلْلن اقويتٍ 1
ٞطيتؽ گطثٌط (ثٌيبًگصاضاى ه٧تت اقبِٖگطايي ٍيي) اقبضُ ٦طز ٣ً ِ٦ف ثِ ؾعايي زض
( )
تطٍيح ايي ًٓطيِ ايٟب ًوَزًس.
برخي هفبّين تئَري اشبعِگرايي
پيف اظ تكطيح تئَضي اقبِٖگطايي ٍ پطزاذتي ثِ انَل ٍ اّسا ٜآى ،الظم اؾت
ثطذي هٟبّين ٦ليسي ايي ًٓطيِ ثِ اذتهبض تَييح زازُ قًَس .زاًفٍاغُ «اقبِٖ» ِ٦
هحَض ثحثّبي ايي تئَضي اؾت ثِ هٌٗبي گصاض ي ٥پسيسُ ٞطٌّگي اظ ي ٥خبهِٗ اًؿبًي
ثِ خبهِٗي زيگط اؾت .ه٣هَز اظ «گطٍُ پسيسُّب» هدوَِٖاي اظ پسيسُّبي ٞطٌّگي
ًٓيط ًَٔ هؿ٧ي ًَٔ ،هٗيكت ًَٔ ،پَقفٚ ًَٔ ،صاٌّ ًَٔ ،طّب ٍ ٚيطُ اؾت ِ٦ .زض
ًُِ٣اي ذبل ثِ ّوطاُ ي٧سيگط زيسُ هيقًَس.
ّوچٌيي زٍ هَْٟم زايطُ ٞطٌّگي يب توسًي ٍ حَظُ ظهبًي  ِ٦اظ زؾتبٍضزّبي
ًٓطي ه٧تت اقبِٖگطايي ٍيي ثَزُاًس ،ثِ ٦طّاض زض هجبحثبت اًسيكوٌساى اقبِٖگطا ثِ ٦بض
هيضًٍس« .زايطُ ٞطٌّگي» ي ٥پٌِْ خٛطاٞيبيي اؾت  ِ٦زض آى ،گطٍُ ظيبزي اظ
قجبّتّبي ٞطٌّگي زض ٢بلت اقيبءًْ ،بزّب ،ثبٍضّبٌَٞ ،ى ٍ ٚيطُ هكبّسُ هيقَز
ثِنَضتي  ِ٦ثتَاى هطظّبي ايي پٌِْ ضا ثب ذبضج اظ آى تطؾين ٦طز .ثِ ٖجبضتي هيتَاى
گٟت زايطُ ٞطٌّگي حَظُاي اؾت  ِ٦زض آى ي« ٥گطٍُ پسيسُ ٞطٌّگي» ذبل هؿت٣ط
اؾت .زض ّط زايطُ ٞطٌّگي ٖالٍُثط ٍخَز قجبّتّب ثبيس ي٦« ٥بًَى اقبِٖ» ضا ًيع
هكرم ًوَز٦ .بًَى اقبِٖ ثِ هٌٗبي ًُِ٣اي اؾت  ِ٦ظًديطُّبي پسيسُّبي ٞطٌّگي،
اظ آى زض هؿيطّبي هتٟبٍتي گؿتطـ يبٞتِٖ ،ول اقبِٖ ضا ثِ اًدبم هيضؾبًٌس٦ .بًَى
اقبِٖ لعٍهبً زض هط٦ع زايطُ ٞطٌّگي ٢طاض ًساضز ثِ ٖجبضت زيگط اقبِّٖ ،ط چٌس اظ ي٥
ً ٍ ُِ٣زض ّوِ خْبت آٚبظ هي قَز اهب هيعاى اقبِٖ زض ّوِ خْبت ،ثِ ي ٥اًساظُ ًيؿت.
زض ثطذي اظ خْبت هو٧ي اؾت اقبِٖ ثِ ٌ٦سي اًدبم پصيطز يب ثِ هَإً هرتلٟي ثطذَضز

)1. Wilhelm Schmidf (1868- 1954
)2. Fritz Graebner (1877- 1934
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ٌ٦س .ايي هَإً هيتَاًٌس قبهل هَإً َجيٗي (خٛطاٞيبيي)ٞ ،طٌّگي (ًٓيط ٍخَز ي٥
توسى ٢سضتوٌس) ،ؾيبؾي (هبًٌس ٍخَز زٍلتّبي ايسئَلَغي ٍ ٥هربل ٝثب ٍضٍز ٞطٌّگ
زيگطي ثِ زايطُي ذَز) ٍ يب هطظّبي هحبٓٞتقسُ ًٓبهي ثبقٌسّ .وچٌيي ثطٖ٧ؽ
هو٧ي اؾت ٍخَز َٖاهلي ثبٖث اٞعايف ؾطٖت اقبِٖ ٍ گؿتطـ هؿيطّب قًَس .هثالً
حوبيت ؾيبؾي ،هجبزالت ا٢تهبزي ،هْبخطت ٍ ٚيطُ. ...
پٌِْ يب حَظُ ظهبًي هَْٟم زيگطي اؾت  ِ٦زض اقبِٖگطايي ه٧تت ٍيي ثِ آى
پطزاذتِ قسُ اؾت .زض ايي حَظُ هحَض انلي پػٍّف ،ثٗس تبضيري اؾت .ثسيي هٌٗب ِ٦
زض ثطضؾي پسيسُّبي ٞطٌّگي ثِ ٢سهت آًْب تَخِ هيقَز ٍ زض ٍا ،ٕ٢تح٣ي ١ثِ ؾوت
ضٍي٧طزي ثبؾتبىقٌبذتي ؾَ ٠هييبثس ٍ الجتِ اظ هك٧التي چَى قٌٌ٧سگي زازُّب ضًح
هيثطز .چِ ايٌ ِ٧گبُ٦ ،كٟيبت خسيس ٞطييِّبي ؾبث ١ضا ظيط ؾؤال هيثطًس .ثِ
ّطنَضت زض ه٧تت اقبِٖگطايي ثُٗس خٛطاٞيبيي ثيكتط اظ ثٗس تبضيري هس ًٓط ٢طاض گطٞتِ
()3
اؾت.
اصَل ٍ اّداف اشبعِگرايي
ٍخَز قجبّتّبي ٞطٌّگي ٍ ًيع ثطضؾي چگًَگي تٛييطات ٞطٌّگي زض خَاهٕ
هرتل ٝثكطي ،هحَض هُبلٗبت اقبِٖگطايبى ضا تك٧يل هيزّس .اقبِٖگطايبى ثِزًجبل
قٌبؾبيي ٌٖبنط هكبثِ هَخَز زض ٞطٌّگّبي هتٟبٍت ثَزُ ٍ ٖلت ٍخَز ايي قجبّتّب
ضا تبثيطپصيطي خَاهٕ اظ ي٧سيگط هيزاًٌس .ثِ ٖ٣يسُ آًبى ،گصاض تسضيدي پسيسُّبي
ٞطٌّگي اظ خبهِٗاي ثِ خبهِٗ زيگط ٖ ِ٦وستبً ًبقي اظ ّودَاضي خٛطاٞيبيي ثَزُ ٍ يب
ثٍِاؾُِ اق٧بل ٚيطهؿت٣ين ّودَاضي ًٓيط اًت٣بل قٌبؾِّبي ٞطٌّگي تَؾٍ
خْبًگطزاى ٍ ثبظضگبًبى نَضت پصيطٞتِ ،ؾجت ٍخَز ٌٖبنط هكبثِ ٞطٌّگي زض خَاهٕ
هرتل ٝگطزيسُ اؾت .تحليل اقبِٖگطا ،ثط حط٦ت اقبِٖ زض آى ٍاحس زض زٍ ثُٗس ه٧بى ٍ
ظهبى (خٛطاٞيب ٍ تبضيد) اؾتَاض اؾت .ثََِض ذالنِ انَل تئَضي اقبِٖگطايي  ِ٦ثطگطٞتِ
اظ ًٓطيبت غاىپَاضيِ 1اًسيكوٌس اقبِٖگطاي ٞطاًؿَي اؾت ،ثسيي قطح هيثبقٌس:

1. Jean Poirier
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٢ .1بثليت ثبالي ٞطٌّگّب زض ت٣ليسپصيطي ٍ تبثيطپصيطي اظ هحيٍ ثيطًٍي ٍ
هحسٍزثَزى ٢سضت اثساٖبت ٍ ا٦تكبٞبت زض خَاهٕ اًؿبًي (اثساٖبت هحسٍز اهب ٞطٌّگ-
پصيطيْب ٍ اقبِّٖب ٞطاٍاًٌس).
 .توبؼ ٍ ّودَاضي ٞطٌّگّب ثِزليل ّودَاضي خٛطاٞيبيي ٍ يب اق٧بل
ٚيطهؿت٣ين ّودَاضي (تَضيؿن  -ثبظضگبًبى) ٖلت انلي تٛييطات ٞطٌّگي زض خَاهٕ
هرتل ٝاؾت.
 .3قٌبؾِ ّب يب ثركْبيي اظ يٞ ٥طٌّگ ثِ ٌّگبم ٍاضز قسى ثِ ٞطٌّگي زيگط،
تحت قطايٍ ذبل ٞطٌّگ خسيس ٍ قطايٍ اًت٣بل زچبض تٛييط قسُ ٍ زگطگَى هيقًَس.
 .4هيبى ٌٖبنط ٞطٌّگي اقبِٖ يبٞتِ (گطٍُ پسيسُّب) ٍاثؿتگي هت٣بثل ٍخَز
زاضز ثسيي هٌٗب  ِ٦گطٍُ پسيسُّبي ٞطٌّگي ٖوَهب ثِ نَضت هٌؿدن ّؿتٌس ٍ ّوطاُ ثب
()4
ّن تٛييط هيٌٌ٦س.
ذالنِ ايٌّ ِ٧س ٜاقبِٖگطايي ضا هيتَاى تٗييي پسيسُّبي ٞطٌّگي زض خَاهٕ
هرتل ،ٝقٌبذت هؿيطّبي اقبِٖ ،زض ٤چگًَگي ق٧ل گطٞتي ايي هؿيطّب ٍ تحليل
اقبِٖ ٍ تٛييط پسيسُّبي ٞطٌّگي زاًؿت .ثب تَييحبت هكطٍح اضائِ قسُ ،زض گبم ثٗسي
انَل ه٧تت اقبِٖگطايي هَضز ً٣س ٍ ثبظًگطي ٢طاض گطٞتِ ،ثِ ٦و ٥آى هَ٣لِ زيپلوبؾي
ٞطٌّگي زض قطايٍ خسيس ثييالوللي ثطضؾي ذَاّس قس.
تحَل در هفَْم اشبعِ ٍ ضرٍرت ببزتعريف رّيبفت اشبعِگرايي 
الف) دٍلتّب بِهثببِ كبًَىّبي اشبعًِ :رؿتيي ٞب٦تَضي  ِ٦زض تحليل
اقبِٖگطايبًِ اظ زيپلوبؾي ٞطٌّگي زؾترَـ تحَل هيقَز ،هَْٟم «٦بًَى اقبِٖ»
اؾت٢ٍ .تي هب اظ زيپلوبؾي ٞطٌّگي ؾري هيضاًين ،اؾبؾبً ً ُِ٣آٚبظ حط٦ت ضا زٍلتّب
ثِ حؿبة هيآٍضين .ثٌبثطايي ٦بًَى اقبِٖ اظ ثُي خبهِٗ ،ثِ ًْبزّبي ٞطٌّگي تهوينؾبظ
زٍلتي اًت٣بل هييبثس .ايي زضؾت اؾت  ِ٦ؾبظهبًْب ٍ ًْبزّبي ذهَني ٍ ؾبظهبىّبي
ٚيطزٍلتي ٞطٌّگي (ّNGOب)٣ً 1ف ثِؾعايي زض تٗبهالت زٍخبًجِ ٍ چٌسخبًجِ ايٟب
هيٌٌ٦س اهب ً٣ف زٍلتّب ثِ ٌَٖاى هدطاي انلي ايي هجبزالت اً٧بضًبپصيط اؾت چطا ِ٦
Non Governmental Organization .1؛ فشٌّگؼتبى صثبى فبسػي ،اصطالح «ػوي»« :ػبصهبى هشدم ًْبد» سا
ثِ ػٌَاى هؼبدل ايي ٍاطُ ثشگضيذُ اػت.
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٦وب٦بى زٍلتّب ّؿتٌس  ِ٦ثِ ٌَٖاى ثبظيگطاى انلي ًٓبم خْبًي تؿْيالت ه٣سهبتي
ؾبظهبىّبي ٚيطزٍلتي ٍ حتي آحبز ٞطٌّگي خبهِٗ ثطاي حًَض هَ ١ٞزض ٖطنِّبي
ثييالوللي ضا ٞطاّن هيآٍضًس (زض ٍا ٕ٢زض ايٌدب ثبيؿتي اظ هٌٓط ضئبليؿن ثِ اقبِٖگطايي
ًگبُ ٌ٦ين!)٧ً .تِ حبئع اّويت زيگط آًَ ِ٧جيٗي اؾت يًٓ ٥طيِ ؾطاپب ٞطٌّگي ِ٦
ثِزًجبل تحليل خبهِٗقٌبذتي اظ ٍ٢بيٕ اؾت تَخِ چٌساًي ثِ هؤل٢ ِٟسضت ًساقتِ ثبقس
اهب ظهبًي  ِ٦زيسگبّْبي ي ٥ضّيبٞت ٞطٌّگي ضا ثب ًگبّي زٍلتهحَض ٍاضز هٗبزالت
ثييالوللي هيٌ٦ينً ،بگعيط ثِ هكرم ٦طزى ٍيٗيت ٍ خبيگبُ پبضاهتط ٢سضت ّؿتين.
تدطثِ ًكبى زازُ اؾت ٖ ِ٦طنِ تهوينؾبظيّبي زٍلتوطزاى ٦كَضّب ّويكِ اظ ًَٖي
ٖسم تَاظى هيبى ضٍي آٍضزى ثِ قبذهِّبي ٞطٌّگيٌّ ،دبضي ٍ تَخِ نط ٜثِ هؤلِٟ
٢سضت (اٖن اظ تٌَ٧لَغي ،٥ا٢تهبزي ٍ ًٓبهي) ضًح ثطزُ اؾت ثِ ََضي ٚ ِ٦بلجبً ي٧ي
تحت الكٗبٔ زيگطي ٢طاض گطٞتِ اؾت .تَخِ هحى ثِ پبضازاين ٢سضت ٍ ًبزيسُ اًگبقتي
٦بض٦طز ٞطٌّگ زض ٖطنِ ضٍاثٍ ثييالوللً ،رجگبى اخطايي ضا زض ؾيبؾتگصاضي ذبضخي
زچبض ت٣ليلگطايي هيٌ٦س .اظ َطٞي اٞطاٌ زض ثْطُگيطي اظ گطٍُ پسيسُّبي ٞطٌّگي
ثِهٌَٓض ايٟبي ً٣ف زض ًٓبم ثييالولل اظ َطي ١نسٍض ٌّدبضّب ٍ اضظـّبي ثَهي ثسٍى
ثطآٍضز نحيح اؾتطاتػي ٥يٍ ٥احس ؾيبؾي اظ ذَزّ ،عيٌِّبي گعاٞي ضا ثِزًجبل ذَاّس
زاقت .ههسا ٠ثبضظ ايي ٍيٗيت ،ثلٌسپطٍاظيّبي حَ٧هتّبي ايسئَلَغي ظزُٞ ،بض٘ اظ زض
ًٓط گطٞتي ٦س ضاّجطزي يب اؾتطاتػي ٥ذَيف اؾت .ثطاي هَضز اٍل ًيع هيتَاى ثِ
اؾتطاتػي ايبالت هتحسُ زض ذبٍضهيبًِ اقبضُ ٦طز  ِ٦تٌْب ثب تَؾل ثِ اّطم ظٍض ٍ ثسٍى زض
ًٓط گطٞتي قطايٍ ذبل ٞطٌّگي حب٦ن ثط ايي هٌُ ،ِ٣زضنسز اخطاي پطٍغُ
زهَ٦طاؾيؾبظي اؾت.
ًتيدِاي  ِ٦هيتَاى اظ اي ي ٢ؿوت ثحث گطٞت ايي اؾت  ِ٦زيپلوبؾي
ٞطٌّگي زض ٦كَضّبيي  ِ٦ثبظيگط ٖوسُ ًٓبهي يب ا٢تهبزي خْبًي ثِ قوبض ًويضًٍس اظ
اّويت ٠َٞالٗبزُ اي ثطذَضزاض اؾت اهب ايي ثسيي هٌٗب ًيؿت  ِ٦آى زؾتِ اظ ٦كَضّبيي
 ِ٦اظ ٢سضت تٌَ٧لَغي ،٥ا٢تهبزي ٍ ًٓبهي ثباليي ثطذَضزاضًس اظ ايي اثعاض ثيًيبظ ّؿتٌس
ثل ِ٧ثبلٗ٧ؽ ايي گًَِ ٦كَضّب ٌّگبهي  ِ٦پب ثِ ٖطنِ زيپلوبؾي ٞطٌّگي هيگصاضًس
ثِزليل ثْطُهٌسي اظ پكتَاًِّبي َ٢ي ٌٞي -ا٢تهبزي زض ايي حَظُ ًيع هَ١ٞتطًس.
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٦كَضّبيي ًٓيط ٞطاًؿِ ٍ ّلٌس ً ِ٦گطاى ٦بضثطز ثييالوللي آتي ظثبىّبي ذَز
ّؿتٌس ؾيبؾت حوبيت زيساضي -قٌيساضي [ظثبًْبيكبى] ضا ثب اهٌيت هلي ذَز
زضآهيرتِاًس .اؾلًٍَي  ِ٦پؽ اظ ٢طىّب ؾلُِ ذبضخي ثِ ٌَٖاى ٦كَضي هؿت٣ل ؾطثلٌس
٦طزُ اؾت ٍ ّيچ گًَِ هٌجٕ هْوي زض اذتيبض ًساضز ،ثِ ًبگعيط ٞطٌّگ ذَز ضا ّوچَى
اثعاضي ثطاي ًيل ثِ هَخَزيتي هتوبيع ث٧بض گطٞتِ اؾت )5(.زض ً ُِ٣ه٣بثل ،ايبالت هتحسُ
آهطي٧ب ٢طاض زاضز  ِ٦ؾيبؾتْبي ٞطٌّگي ذَز ضا خساي اظ اؾتطاتػي اهٌيت هلي زًجبل
هيٌ٦س .ثب ايي ٍخَز اذيطاً زٍلتوطزاى ايبالت هتحسُ ضٍي٧طز ًَيٌي ضا ًؿجت ثِ
زيپلوبؾي ٞطٌّگي اتربش ًوَزُاًس .ثِ ََضي ٍ ِ٦ظاضت اهَض ذبضخِ آهطي٧بًْ ،بز ٍيػُاي
ضا ثب ٌَٖاى ٦ويتِ هكَضتي زيپلوبؾي ٞطٌّگي 1ثِ نَضت هؿت٣ين هأهَض تح٣ي٣بت ٍ
اضائِ گعاضـ زض ايي ظهيٌِ ًوَزُ اؾت .ثِٖالٍُ ٍخَز ه٣بالت ثيقوبض پيطاهَى زيپلوبؾي
ٞطٌّگي زض پبيگبُّبي اَالٔضؾبًي ايٌتطًتي هرتل ٝاهطي٧بيي ذَز گَاُ ثط ًگبّي خسيس
ثِ ايي هَ٣لِ زض ايي ٦كَض اؾت )6(.ايٌ ،٥ؾئَالي  ِ٦زضذهَل ً٣ف ٍ خبيگبُ زٍلتّب
زض تٗبهالت ٞطٌّگي ثييالوللي ثِ شّي هتجبزض هيقَز ايي اؾت  ِ٦آيب زٍلتّب
هيتَاًٌس زض ثطاثط ؾيبؾت ّبي ٞطٌّگي ي٧سيگط اتربش هَيٕ ًوَزُ ٍ يب اٖوبل هحسٍزيت
ٌٌ٦س؟ ٍ يب ثِ ٖجبضتي آيب هيتَاى زض پطٍؾِ اقبِٖ زيپلوبؾي ٞطٌّگي ٦كَضّبي زيگط
ذللي ايدبز ًوَز؟ ٍ زض نَضتي  ِ٦پبؾد هثجت اؾت تب چِ اًساظُ تٗ٣يت ايي اؾتطاتػي
هي تَاًس ٦بضؾبظ ٍ هَ ١ٞثبقس؟ ٍ اؾبؾبً ايٌگًَِ هَايٕ ثب چِ ّسٞي اتّربش هيقًَس؟
ًتيدِ تح٣ي ١زض ايي ثبضُ ًكبى هيزّس؛ ّوبىگًَِ  ِ٦زض ََل تبضيد ،گبُ اَ٢ام ٍ
هلتّبي هرتل ٝثِ هٌَٓض حَّ ّٟيت ٞطٌّگي ذَيف زض ثطاثط ٞطٌّگ ثيگبًگبى اظ
ذَز ه٣بٍهت ًكبى زازُاًس ،زٍلتّب ًيع اظ آًدب  ِ٦ثِ ا٢تًبي هبّيت ق٧لگيطي ٍ ًَٔ
ؾبذتبضقبى تٗطيٟي ذبل اظ حَظُ ٞطٌّگ زاضًس ٍ ثطًبهِّبي ٦الى ٞطٌّگي ذَز ضا
ثطاؾبؼ انَلي  ِ٦ثساى پبيجٌس ّؿتٌس تطؾين هيٌٌ٦س ،هو٧ي اؾت ثركي اظ
ؾيبؾت ّبي ذَز ضا زض ضاؾتبي هحسٍزٌٌ٦سگي ٍ زض خْت هوبًٗت اظ ّدوِ ٍ ًَٟش
ٞطٌّگ ثيطًٍي ِ٦ -ثِ ظٖن آًْب ثب هجبًي ٞطٌّ گ ثَهي زض تٗبضو اؾت ٍ يب ثب ٍضٍز ثِ
زايطُ ٞطٌّگي ذَزي ثِ اخعائي اظ گطٍُ پسيسُّب هبًٌس ظثبى ًَٔ ،پَقف يب ًَٔ ٚصا ٍ
هٗيكت يب ٌّط لُوِ ٍاضز هيٌٌ٦سَ -طاحي ًوبيٌس .ايي ًَٔ اؾتطاتػي ثِذهَل زض
1. The Advisory Committee on Cultural Diplomacy
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حَ٧هتّبي ايسئَلَغي ٥ثِ ٍَٞض زيسُ هيقَز .الجتِ َجيٗي اؾت  ِ٦زض ٖهط
زيپلوبؾي ،ايي ه٣بٍهتْب ٍ تٌفّب زض چبضچَة هٌبؾجبت ٖبزي ٍ حؿٌِ زٍلتّب نَضت
پصيطز اهب ُٗ٢بً زض ٦بّف ؾُح ضٍاثٍ زيپلوبتي ٥هَثطذَاّس ثَزًٍ .ؿبى گطيوَ ضايعى
ٞطٌّگي ؾٟبضت ٞطاًؿِ زض ايطاى ِ٦ 1هؿئَليتْبي هكبثِ هتٗسزي ضا زض ؾبيط ٦كَضّب
ًٓيط ٌّس ٍ ههط ثِ ْٖسُ زاقتِ اؾت زض هَضز ثطًبهِّبي ٞطٌّگي ٦كَض هتجَٖف زض
ايطاى( ،زض ه٣بيؿِ ثب زيگط ٦كَضّب) ثط ايي ثبٍض اؾت  ِ٦ثطاي اخطاي پبضُاي اظ ايي
ثطًبهِّب ثِزليل ًجَزى قطايٍ هُلَة ٍ هربلٟتّبي زٍلت ايطاى ثب هك٧ل هَاخِ اؾت.
ٍي ايب ِٞهي ٌ٦س زض ظهيٌِ ثطذي ٌّطّب ًٓيط اخطاي هَؾي٣ي ٍ ٌّطّبي ًوبيكي زض
ايطاى هًٗالتي زاضين ٍ هتأؾٟبًِ حتي زض ضقتِّبي پصيطٞتِقسُاي چَى تئبتط ٍ
()7
ٌّطّبي تدؿوي ًيع ؾُح ثطًبهِّب زض حس ايسُآل ًيؿت.
ثٌبثطايي حَ٧هتّب ّوبىََض  ِ٦زض تؿطيٕ ضًٍس اخطاي زيپلوبؾي ٞطٌّگي
ً٣ف انلي ٍ هحَضي ضا ايٟب هيٌٌ٦س ،زض هوبًٗت اظ اخطاي آى ًيع هيتَاًٌس تأثيطگصاض
ثبقٌس اهب ً٧تِ حبئع اّويت ايي اؾت  ِ٦زٍلتّب زض نَضتي زض اخطاي ا٢ساهبت
پيكگيطاًِ ذَز هَ ١ٞذَاٌّس ثَز  ِ٦اظ پكتيجبًي ٍ حوبيت نسزضنس ٌٖهط اٍليِ ٍ
ثٌيبزي ذَيف ،يٌٗي هلتّب ثطذَضزاض ثبقٌس زض ٚيط ايي نَضت زض ثطاثط خطيبىّبي
ٞطٌّگي ذبضخي يوي اتال ٜهٌبثٕ ،زچبض آؾيتپصيطي ٍ ًب٦بهي ذَاٌّس گطزيس ٍ چِ
ثؿب تًبز ٍ يب ق٧ب ٜهيبى زٍلت -هلتّب زض ًَٔ ثطذَضز ثب ٞطٌّگ ثيگبًِ ًتيدِاي
هَٗ٧ؼ ثِزًجبل زاقتِ ثبقس ٍ ثِ تؿْيل زض ضًٍس خصة ٍ اقبِٖ آى ثيبًدبهس٧ً .تِ
پبيبًي  ِ٦يبزآٍضي آى زض ايٌدب يطٍضي ثِ ًٓط هيضؾس ايي اؾت ٞ ،ِ٦طآيٌس خْبًي
قسى ٍ تَؾِٗ ٌٞبٍضي اَالٖبت ٍ اضتجبَبت زض ايي خطگِ ًيع ثِ ظيبى زٍلتّب ٖول
ًوَزُ ٍ اٖوبل ا٢ساهبت ؾلجي ضا ثب هك٧الت خسي ضٍثطٍ ٦طزُ اؾت .پيطاهَى ايي هؿئلِ
زض هجبحث آتي ثيكتط ثحث ذَاّين ٦طز.
ة) ًَ اشبعِگراييً :گبُ غض ٜاًسيكوٌساى اقبِٖگطا ثِ تٛييط پسيسُّبي
ٞطٌّگي زض زٍ هحَض ظهبى ٍ ه٧بى ،هَْٟمؾبظيّبي زض ذَض تَخِ ايي ضّيبٞت ٍ اضائِ
ٍاغگبى ٍ انُالحبت ٦بضآهس ،ثطاي ّط پػٍّكگط هؿبئل ٞطٌّگي ،اختوبٖي  ِ٦ثِزًجبل
گعيٌف چبضچَة تئَضي ٥ايسُآل ذَيف اؾتٍ ،ؾَؾِاًگيع ذَاّس ثَز .ثب ايي ٍخَز ،زض
1.Vincent Grimaud. Conseiller de Coopération et d'action Culturelle. Ambassade de
France en Iran
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ايٌ ِ٧ثطذي انَل اقبِٖگطايي ثب تحَالت ٖهط حبيط ضًگثبذتِ ٍ تحليل هٌُ٣ي پبضُاي
اظ هؿبئل ٞطٌّگي ثب ايي انَل ٢بثل تَييح ًيؿت ،تطزيسي ٍخَز ًساضز اهب تب چِ اًساظُ
ثتَاى زض ثِ ضٍظ ٦طزى ايي تئَضي ٍ ظزٍزى ٚجبض ظهبى اظ چْطُ آى هَ ١ٞثَزً٢ ،بٍت
ًْبيي ثِ ْٖسُ نبحتًٓطاى حَظُ هُبلٗبت ٞطٌّگي اؾت.
* اٍليي انل اظ اقبِٖگطايي  ِ٦ثب تحَالت ًَيي خْبًي ثِ چبلف ٦كيسُ هيقَز،
تَخِ ثِ پٌِْ ًرؿت ٖوليبتي ايي تئَضي يٌٗي ثُٗس خٛطاٞيبيي اؾت  ِ٦قطٌ الظم حط٦ت
اقبِٖ ضا ّودَاضي زايطُّبي ٞطٌّگي هتجبيي هيزاًس .ايٌ٣ً ٥س انل ّودَاضي ضا ثب ايي
پطؾف آٚبظ هيٌ٦ين  ِ٦آيب زض زًيبي اهطٍظ اًت٣بل ٞطٌّگّب ،هٌحهطاً اظ َطي ١حط٦ت گطٍُ
پسيسُّبي ٞطٌّگي ثط ضٍي پٌِّْبي خٛطاٞيبيي نَضت هيپصيطز؟ ثِ ٖجبضت ؾبزُتط آيب ثطاي
ايٌٞ ِ٧طٌّگ ي ٥اختوبٔ ثكطي ثِ خبهِٗ زيگطي تؿطّي يبثس ،لعٍهبً ثبيؿتي ايي زٍ اختوبٔ
زض ّوؿبيگي ي٧سيگط ثبقٌس؟ ثب ٢سضي تأًي ٍ هسا ِّ٢زض ضٍيسازّبي ٖلوي خْبى زض ًين ٢طى
اذيط هيتَاى گٟت :تَؾِٗ اضتجبَبت ٍ ٌٞبٍضي اَالٖبت ،اًؿبى ّعاضُ ؾَم هيالزي ضا زض
آؾتبًِ ًٓبضُ زًيبيي هتٟبٍت ٍ آٌ٦سُ اظ ًَآٍضيّب ٍ ذال٢يتّب ٢طاض زازُ اؾت  ِ٦زض آى،
َٞانل خٛطاٞيبيي هَْٟم ؾبث ١ذَز ضا اظ زؾت زازُاًس .زًيبيي  ِ٦قگٟتيؾبظ آى ذَز اًؿبى
اؾت چطا  ِ٦ثب ات٧ب ثِ َّـ ٍ ش٦بٍت ذسازازي ٍ تَاًوٌسيّبي ثيًٓيطـ پٌِْ گيتي ضا
هؿرط ذَيف ؾبذتِ ٍ ثب اؾتيالي ضٍظاٞعٍى ذَز ثط آىّ ،ط لحِٓ ضهعي اظ ضهَظ اليتٌبّي
آى ضا زض ثطاثط زيسگبى ّوٌَٖبى ذَيف هيگكبيسٖ .هط اضتجبَبت ثب زاقتي پسيسُّبي
هٌحهط ثِ ٞطزي چَى ايٌتـطًت ،هبّـَاضُّب ٍ قجِّ٧بي تلَيعيًَي ًبهـحسٍز ،اضتجبَبت ؾيبض
ٍ ضؾبًِّبي ال٧تطًٍيـ٧ي پيكـطٞتِ (زض ٢بلت پبيگبُّبي اَالٔضؾبًي ثيقوبض ٍ ًكطيبت ٍ
ضٍظًبهِّبي  )onlineزيـگط خبيي ثطاي ؾري ضاًسى اظ ٞبنلِّب ثب٢ي ًگصاضزُ اؾت يوي
ايٌ ِ٧ايي حط٦ت ضٍظ ثِ ضٍظ قتبة ثيكتطي ًيع ثِ ذَز هيگيطز .ثٌبثطايي تَؾِٗ اضتجبَبت ٍ
ضؾبًِّب  ِ٦اظ اثعاضّبي ثيثسيل اًت٣بل ٞطٌّگّب ثِ قوبض هيضًٍس ،ذَز ثِ قٌبٍض ؾبذتي
ٞطٌّگّب ٍ ذطزُٞطٌّگّب ٍ اقبِٖ ؾطيٕتط آًْب اًدبهيسُ اؾت.
ثِ ٖ٣يسُ ي٧ي اظ نبحتًٓطاى ،اهطٍظُ ثبيؿتي زض هٌٗبي «ّودَاضي»
تدسيسًٓط ًوَز ٍ آًطا ثب ْطاٞت ثيكتطي ثِ ٦بض ثُطز .اگط زض ظهبىّبي گصقتِ،
ٞطٌّگپصيطي نطٞبً ثيي حَظُّبي ّوؿبيِ خٛطاٞيبيي ٍ اظ َطيٞ ١طآيٌسّبيي ًٓيط
هْبخطتٞ ،تح ًٓبهي ٍ يب [تَؾٍ] هؿبٞطاى نَضت هيگطٞت ،اهطٍظُ ثط ايي اق٧بل
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ٞيعي٧ي ثبيس ًَٖي ّودَاضي هدبظي يب ال٧تطًٍي ٍ ٥تهَيطي  ِ٦اظ َطي ١اهَاج ٍ
تهبٍيط تلَيعيًَي ،هبَّاضُاي ،ايٌتطًت ٍ ٚيطُ اًدبم هيگيطز ضا ايب٦ ِٞطز )8(.زض ٍإ٢
ثبيؿتي ٍاغُ «ّودَاضي» ضا اظ هٌٓط زيگطي تأٍيل ًوَزُ ٍ ثطاؾبؼ قطايٍ خسيس خْبًي
ثِ ثبظ تٗطي ٝايي ٦لوِ پطزاذت .اّويت زؾتبٍضزّبي ثكط زض ٖطنِ اضتجبَبت ثِ حسي
اؾت  ِ٦ثطذي ثب زيسگبّي اؾتٗالييٖ ،هط حبيط ضا ٖهط ي ٥توسى (ٌٞبٍضي اَالٖبت ٍ
اضتجبَبت) ٍ چٌس ٞطٌّگ يب چٌسگًَگي ٞطٌّگي 1هيًبهٌس( ٍ )9اضظـ ٍ اٖتجبض حَظُ
اضتجبَبت ضا تب ؾط حس ي ٥توسى ،تٗبلي هيثركٌس .لصاؾت  ِ٦تأثيط ايي خطيبى ثط
ٞطآيٌس اقبِٖ ٍ تحَل زض اًت٣بل ٞطٌّگّب اً٧بضًبپصيط اؾت٧ً .تِ زيگط ايٌ ِ٧تَخِ ثِ
ً٣ف ٌٞبٍضي اَالٖبت زض ثبظذَاًي هَْٟم اقبِٖ ،ثِ ّيچ ضٍي ثِ هٌٗبي ًٟي اّويت
ّودَاضي خٛطاٞيبيي ًيؿت .چِ ايٌ ِ٧ايي پٌِْ ٖوليبتي ٦وب٦بى ثِ ٌَٖاى ي٧ي اظ
هلعٍهبت «هٌُِ٣گطايي» زض ٖطنِ ضٍاثٍ ثييالولل اظ خبيگبُ ذبني ثطذَضزاض اؾت .زض
پبيبى ايي هجحث ثَُض ذالنِ ٍ زض ي ٥خولِ هيتَاى گٟت« :اقبِٖ هيتَاًس اظ َطي١
ّودَاضي ٞيعي٧ي ًيع نَضت پصيطز اهب تح ١٣آى هؿتلعم ّودَاضي ٞيعي٧ي ًيؿت».
*«ٞطاٍاًي اقبِّٖب زض ه٣بثل هحسٍز ثَزى اثسأّب زض ٖطنِ ٞطٌّگ» زٍهيي
انل اظ اقبِٖگطايي اؾت  ِ٦زض ايي ٢ؿوت ثِ تحليل ٍ اضظيبثي آى هيپطزاظين.
اقبِٖگطايبى ثب اضائِ ايي ثبٍض ٧ٞطي ثطآًٌس  ِ٦گًَبگًَي پسيسُّبي ٞطٌّگي ضا ًِ ثِ
هٌٗبي ٍخَز پسيسُّبي هؿت٣ل  ِ٦ثِ هٌٗبي ٍخَز ًوًَِّبي هتٗسز اظ انلْبي هحسٍز
تٗجيط ٌٌ٦س ٍ اظ َطي ١ايي ضٍي٧طز ٍ ثِ ٦و ٥ضٍـ تحليل تُجي٣ي ثِ تَييح پسيسُّب
ثپطزاظًس .اظ َطٞي اٖت٣بز ثِ ٞطاٍاًي اقبِٖ ّب ٞطييِ ٍخَز هطاٍزات زائن ٞطٌّگي هيبى
هلتّب ضا تَ٣يت هي ٌ٦س ٍ ضزيبثي هَيَٖبت هرتلٞ ٝطٌّگي ثط ضٍي هحَضّبي ظهبى ٍ
ه٧بى ضا آؾبى هيؾبظز.
هب ّطگع زضنسز آى ًيؿتين ٍ ِ٦خَز هٌكأ ٍاحس ثطذي پسيسُّبي ثِ ْبّط
گًَبگَى ٞطٌّگي ٍ يب ضٍـ تحليل تُجي٣ي ضا ًٟي ٌ٦ين اهب ثب هسا ِ٢زض ٍيٗيت ً٣ل ٍ
اًت٣بل گطٍُ پسيسُ ّبي ٞطٌّگي ٍ تجبضقٌبؾي ضذسازّب ٍ خطيبًبت ثسيٕ اختوبٖي ،ثِ ايي
ًتيدِ هيضؾين ّ ِ٦وبىََض ٞ ِ٦طآيٌس اقبِٖ ثٍِاؾُِ تَؾِٗ چكوگيط اضتجبَبت ضٍ ثِ
تعايس ًْبزُ اؾت ،پيوبيف هيعاى اثساٖبت ثكطي ًيع حب٦ي اظ خطيبى ضٍ ثِ ٞعًٍي ٍ ت٧ثط
1. Multiculturalism
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آٞطيٌفّبي ًٛع ٍ ثيثسيل اًؿبىّبؾت .ثِ ٖجبضت ؾبزُتط اثت٧بضات ٍ اثساٖبت ثكطي ًيع
ثِ هَاظات تَؾِٗ ٍ ضقس حط٦ت اقبِٖ ،ضًٍس تهبٖسي ثِ ذَز گطٞتِاًس .زض حَظُ ٖلَم
ؾيبؾي ٍ ضٍاثٍ ثييالولل ،تٌْب ؾيطي زض تئَضيّبي پؿت پَظيتيَيؿتي ًٓيط هجبحث
پُؿت هسضًيؿن ٍ ،زض ظهيٌِ پسيسُّبي ٞطٌّگي ،اختوبٖيً ،ين ًگبّي ثِ پبيِگصاضي
ؾج ٍ ٥ؾيبّ٠بي خسيس ،اظ نٌٗت ٞيلنؾبظي ٍ ٌّط هٗوبضي گطٞتِ تب هَؾي٣ي ٍ ً٣بقي
ٍ ازثيبت ٍ ثَيػُ زگطگًَي زض ًَٔ پَقف ٍ هُسّ ،وِ ٍ ّوِ يطٍضت ثبظًگطي زض انل
اقبِٖ ٍ اثسأ 1ضا ثِ هب گَقعز هي ٌٌ٦س ثِ ًحَي  ِ٦ثبيس اشٖبى ٌ٦ين زض ثطزاقتي خسيس
اظ حط٦ت گطٍُ پسيسُّبي ٞطٌّگي ثِ ايي ثبٍض ضؾيسُاين ّ« :ِ٦ن اثسأّب ٍ ّن اقبِّٖب
ٞطاٍاًٌس».
ً٧تِ زيگطي  ِ٦الظم اؾت زض ايٌدب ثساى ثپطزاظين ،اّويت «ؾطٖت اقبِٖ» زض
ٞطآيٌس تٛييط ٞطٌّگي اؾت .ي٧ي اظ زؾتبٍضزّبي هسضًيؿن ثطاي اًؿبى ٖهط حبيط
اٞعايف ؾطٖت گصاض پسيسُّبي ٞطٌّگي زض هيبى خَاهٕ ثَزُ اؾت .ثسٍى ق ،٥زض ظهيٌِ
اثساٖبت ٍ اثت٧بضات ًيع ًويتَاى ً٣ف تَؾِٗ اضتجبَبت ،اٞعايف ؾطٖت اًت٣بل ٍ ثِزًجبل
آى ٞطٍ ٦بؾت اّويت َٞانل خٛطاٞيبيي ضا اظ ًٓط زٍض زاقت .هَضز ههسا٢ي شيل تحَل
زض ؾطٖت ٍ قيَُ اقبِٖ ضا ثِ ذَثي ًكبى هيزّس:
زض ؾبل  1976ثطاي ًرؿتيي ثبض ًَٖي ؾج ٥پَقف ٍ هُس ،هَؾَم ثِ «پبً»٥
زض لٌسى َْْض ٦طز .ايي ؾج ٥زض انل ي٧ي اظ گطايفّبي هَؾي٣ي ضا ٤ثَز  ِ٦ثب ًَٔ
ذبني اظ پَقف ٍ آضايف (اؾتٟبزُ اظ لجبؼّب ٍ آضايفّبي تٌس ٍ ٚيطهتٗبضّ )ٜوطاُ
ثَز .ايي خطيبى  ِ٦زض هيبى ٢كط خَاى َطٞساضاى ظيبزي پيسا ٦طزُ ثَز زض اٍاذط زِّ
 1971زض ا٢هي ً٣بٌ اضٍپب ثََِض ٢بثل هالحِٓاي اقبِٖ يبٞت ٍ ضٞتِ ضٞتِ َي زٍ زِّ
 1991 ٍ 1981ثِ ؾطاؾط زًيب گؿتطـ پيسا ٦طز )11(.يٌٗي زض هست ظهبًي ثبلٙثط ي٥
زِّ اًت٣بل ايي پسيسُ ثِ اَطا ٍ ٜاٌ٦ب ٜخْبى ثِ ََل اًدبهيس .ايي زض حبلي اؾت ِ٦
زض قطايٍ ًٌَ٦ي ؾطٖت اًت٣بل اثساٖبت ٞطٌّگيٌّ ،طي ثََِض هٗدعُآؾبيي ضٍ ثِ ٞعًٍي
 .1ؿبيذ اػتمبد ثِ هحذٍدثَد ى لذست اثذاع ٍ فشاٍاًي اؿبػِ اص آًجب ًضج گشفتِ ثبؿذ وِ اختشاػبت ٍ وـفيبت ًَع
ثـش دس طَل تبسيخ غبلجبً دس اًحصبس ثخـي اص جَاهغ اًؼبًي ثَدُاًذ چِ ايٌىِ سٍصگبسي وِ اسٍپبي لبسُاي دس
تبسيىي جْل ٍ تؼصت ٍ وـوىؾّبي لشٍى ٍػطي ثِ ػش هيثشد ،هـشق صهيي پبيگبُ جْبًي تَليذ ػلن ٍ هْذ
صذٍس اًذيـِ ّبي ًَ ثَد ٍ اهشٍصُ دًيبي غشة پيـتبص ًَآٍسي ػلوي ٍ تىٌَلَطيه اػت.
2. Punk
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گصاضزُ ٍ ثب گؿتطـ خْبًي تٌَ٧لَغي هبَّاضُ ٍ اٞعايف ثيؾبث٦ ِ٣بضثطاى قجِّ٧بي
خْبًي ضايبًِ ايٞ ،بنلِ ظهبًي اقبِٖ آى زؾتِ اظ اثت٧بضاتي  ِ٦هَضز ا٢جبل هلتّبي
هرتلٍ ٝا ٕ٢گطزيسُ ،اظ ثسٍ پيسايف تب پبيبى پطٍؾِ اًت٣بل ،ثِ خبي چٌسيي ؾبل ،ثِ
چٌس هبُ ٍ گبُ حتي ثِ چٌس ضٍظ ت٣ليل يبٞتِ اؾت .اظ ؾبل ً 1995طخ پطتبة هبَّاضُّبي
تدبضي ثِ ًٞب ضقس چكوگيطي زاقتِ (حسٍز  31هبَّاضُ زض ؾبل) ٍ ايي ضًٍس زض ؾبليبى
اذيط ًيع ثيي  81تب  111زضنس اٞعايف يبٞتِ اؾت .تَؾِٗ ؾيؿتوْبي DBC ٍ LAV
(ثرف هؿت٣ين هبَّاضُ) زض ٌ٦بض قج ِ٧خْبًي ايٌتطًت ،ظهيٌِ تٌَ٧لَغي ٥خْبًيقسى
()11
ضؾبًِّب ضا ثٍِخَز آٍضزُ اؾت.
* زگطگًَي پسيسُّبي ٍاضز قسُ زض ٞطٌّگ خسيس تحت قطايٍ ذبل آى ٞطٌّگ
ٍ قطايٍ ذبل اًت٣بل ٍ ٍخَز ٍاثؿتگي هت٣بثل هيبى ٌٖبنط ٞطٌّگي اقبِٖ يبٞتِ ،زٍ پبيِ
٧ٞطي زيگطي ّؿتٌس  ِ٦ه٧تت اقبِٖگطايي ثط آًْب اؾتَاض گطزيسُ اؾت .اگطچِ زض پصيطـ
انل ايي زٍ ثبٍض ٧ٞطي خبي تطزيسي ٍخَز ًساضز ل٧ي يطٍضي اؾت يوي لحبِ ًوَزى
پسيسُ ّودَاضي هدبظي يب ال٧تطًٍي٧ي ٍ تَخِ ثِ ؾيط ت٧بهلي تٗبهالت اختوبٖي زض ؾَُح
ٞطاهلي ٍ ثييالوللي ،ثب ز٢ت ثيكتطي ثِ تحليل آًْب ّوت گوبضين .زض ثبة زگطگًَي
پسيسُّبي ٍاضز قسُ زض ٞطٌّگ خسيس ،ثبيؿتي هيبى زٍ هؤل ِٟاثطگصاض يٌٗي «اضازُ
حَ٧هتّب» ٍ «ً٣ف هلتّب» ت٧ٟي٢ ٥بئل قس .تَييح ايٌ ِ٧ثركي اظ تٛييطات ثٍِخَزآهسُ
زض ايي ٞطٌّگّبً ،كأت گطٞتِ اظ ذَاؾت زٍلتوطزاًي اؾت  ِ٦زض ثْتطيي حبلت هو٧ي تٌْب
ًوبيٌسُ ثركي اظ ؾاليٞ ١طٌّگي خَاهٕ ّؿتٌس ٍ تب آًدب  ِ٦زؾتي زض ٦بض زاضًس ،زضنسز
زگطزيؿي گطٍُ پسيسُّبي ًَيي ٍ هٌُج١ؾبظي آًْب ثب هجبًي ٞطٌّگي زاذلي ٍ يب هٗيبضّبي
هَضز ًٓط ذَز هيثبقٌس .ههسا ٠ثبضظ اييگًَِ ا٢ساهبت ،تٛييطات ق٧لي زض قيَُ تجليٛبت
ضؾبًِّبي زٍلتي ٦كَضّبي ٦ن تَؾِٗ اؾت  ِ٦ثِ لحبِ هحتَاييً ،ؿرِّبي ٍاضزاتي تطٍيح
ٞطٌّگ ههطٜگطايي خْبى ٚطة ّؿتٌس .تالـ ثطاي ثْطُگيطي اظ ضٍـّبي هسضى زض
هجبزالت ا٢تهبزي ًٓيط هتسّبي «ثبظاضيبثي قجِ٧اي» ٍ تٛييط نَضي آًْب ثب اًگيعُ
ثَهيؾبظي ًيع اظ ايي زؾت ا٢ساهبت ثِ حؿبة هيآيٌس .اهب ثرف زيگطي اظ زگطگًَي
پسيسُّبي ٞطٌّگي ٍاضزاتي (ٚ ِ٦بلجبً ّوطاُ ثب زاًف ٍ يب ًَٖي تٌَ٧لَغي خسيس ثِ خَاهٕ
زيگط ٖطيِ هيقًَس) ًبقي اظ زذل ٍ تهطّ ٜهلتّبؾت.
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زض ايي حبلت هو٧ي اؾت ٌٚبي ٞطٌّگي هلتيٞ ،طٌّگ ٍاضزُ ضا هتأثط ًوَزُ ٍ تٌْب
ثِ ثطزاقت گعيٌكي اظ هحؿٌبت آى ا٦تٟب ٌ٦س ٍ يب ثبلٗ٧ؽ اه٧بى زاضز ٍخَز ظهيٌِّب ٍ
ثؿتطّبي ٞطٌّگي ًبهٌبؾت ٍ ًبّورَاى ٍ يب ًَٖي ذأل ٍخَز آهَظُّبي نحيح ،ثِ تٛييطات
ًبهُلَثي زض اخعاي ايي گطٍُ پسيسُّب هٌدط گطزز (هبًٌس پسيسُ ضاًتذَاضي ثطآهسُ اظ اخطاي
ؾيبؾتّبي ذهَنيؾبظي زض ٦كَضّبي خٌَة).
گبّي اٍ٢بتً ،كبًگبى ايي ذهَنيبت ضا هيتَاى زض «ٍاغُؾبظيّب»،
«گطتِثطزاضيّب» ٍ زض ًَٔ ازثيبتي  ِ٦ه٣بضى ثب اًت٣بل ًَآٍضيّبي ٖلوي ،تٌَ٧لَغي ٥زض ي٥
خبهِٗ ثبة هيقَز ،هكبّسُ ٦طز ٍ ثٍِاؾُِ آى ثِ ثطذي ٍيػگيّب ٍ ٌّدبضّب يب
ًبٌّدبضيّبي هٗوَل آى خبهِٗ پي ثطز .ثٌَِٖاى هثبل ظهبًي  ِ٦زض ؾبل  138ثطاي
ًرؿتييثبض ؾيؿتوْبي زيديتبلي ثجت قوبضُ تلٟي ثبثت ،هَؾَم ثِ  Caller IDزض ايطاى
ضاُاًساظي قس ،زض ازثيبت ٖبهيبًِ ثِ خبي اؾتٟبزُ اظ هٗبزل «قوبضُاًساظ» ثطاي ايي ؾبهبًِ،
ٌَٖاى «هعاحنيبة» ضايح گطزيس  ِ٦زض ٍاً ٕ٢كبى اظ ٣ٞساى احؿبؼ اهٌيت ضٍاًي زض خبهِٗ
هب زاقتِ ٍ حب٦ي اظ ٍخَز ًَٖي ثسثيٌي هٟطٌ ٍ گطايف ثِ هچگيطي زض هيبى تَزُّب ثَز.
ثِ ّط ضٍ ،گٟتوبى تٛييط ٞطٌّگي 1اظ خولِ هَيَٖبت ثحثثطاًگيعي اؾت ِ٦
ٞبض٘ اظ تٗل ١ثِ ه٧تجي ذبل ،خبيگبُ قٌبذتِقسُاي ضا زض حَظُ هُبلٗبت اختوبٖي ثِ
ذَز اذتهبل زازُ اؾت .لصا ي٧ي اظ تحليلگطاى ايي حَظُ ثط ايي ثبٍض اؾت  ِ٦اهطٍظُ
ايي گٟتوبى هيتَاًس ثِ خبي ضّيبٞت اقبِٖگطايي زض تَييح هجبزالت هيبى ٞطٌّگي ثِ
٦بض ضٍز( .)1
چْبضهيي انل اقبِٖ گطايي ،اظ ٍاثؿتگي هت٣بثل ٍ پيَؾتگي ظًديطٍاض هيبى اخعا
ٍ ٌٖبنط هٌؿدن يٞ ٥طٌّگ  ِ٦زض هَٗ٢يت اقبِٖ ٢طاض زاضًس ؾري هيگَيس٧ً .تِاي
 ِ٦يطٍضت زاضز زض چبضچَة ايي ثبٍض ٧ٞطي ثساى اقبضُ ًوبيين ايي اؾت َ ِ٦جيٗتبً
اًؿبًْب ثِ پصيطـ آى زؾتِ اظ ًَآٍضيّبيي  ِ٦اضت٣بء ؾُح ظًسگي ٍ ضٞبُ آًْب ضا زض پي
زاضز توبيل ثيكتطي ًكبى هيزٌّس .زض ايي اثٌب ثطذي قيَُّب ٍ ٖبزات ٍ الگَّبي
ضٞتبضي ًيع ثِ ٌَٖاى حلِّ٣بي ي ٥ظًديطُ ٍ َٟيلي ايي پسيسُّب اظ َطي١
ٞطٌّگپصيطي ٍاضز خَاهٕ هيعثبى هيقًَس ٍ ثِ ٌَٖاى ًوبزّبي هسضًيتِ اظ ا٢جبل
گؿتطزُاي ثطذَضزاض هيگطزًس .هك٧التي ًٓيط الگَّبي اذال٢ي هتٗبضو ٍ آًچِ ِ٦
1. Cultural Change
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اهطٍظُ تحت ٌَٖاى ضٍاج اثبحيگطي زض خَاهٕ ٦ن تَؾِٗ هُطح اؾت ،هلْن اظ ايي
خطيبى ّؿتٌس .ثٌبثطايي ٍاثؿتگي هت٣بثل ٌٖبنط هٌؿدن ٞطٌّگ اقبِٖيبثٌسُ زض ٖيي
حبل  ِ٦ثطاي حَظُ نبزضٌٌ٦سُ هُلَة اؾت ،هو٧ي اؾت ثِ ظزٍزى ًوبزّب ٍ ظٍال ٦بهل
ًكبًگبى انيل ٞطٌّگ هيعثبى هٌدط قَز َٖ ِ٦ا٢ت ًبذَقبيٌسي چَى ًبٌّدبضيّب ٍ
ثحطاًْبي اختوبٖي ضا ثطاي حَظُّبي يٗي ٝثِزًجبل ذَاّس زاقت.
ٍاثؿتگي هت٣بثل ضا اظ چكناًساظ زيگطي ًيع هيتَاى ثِ ثطضؾي ًكؿت ٍ آى،
ٍاثؿتگي هيبى ٌٖبنط ٞطٌّگي حَظُّبي نبزضٌٌ٦سُ ٍ پصيطًسُ اؾت .زض ايي ثبضُ ثبيس
اشٖبى زاقت ٞ ِ٦طآيٌس اقبِٖ زض ؾبيِ هطاٍزات زٍخبًجِاي  ِ٦زض حَظُّبي ٞطٌّگي
ًؿجتبً ثطاثط ضخ هيزٌّس هَ١ٞتط ذَاّس ثَز ٍ زض ٚيط ايي نَضت ثِ اؾتيالي زايطُّبي
٢سضتوٌس ثط زايطُّبي ٞب٢س ذال٢يت هٌدط ذَاّس قس ُٗ٢ ِ٦بً ًويتَاًس ًيل ثِ اّساٞي
چَى زيپلوبؾي ٞطٌّگي ٦بضآهس ضا هح ١٣ؾبظز.
ًتيجِگيري
ايي ه٣بلِ ثط آى ثَز ُ اؾت تب يوي اضائِ تحليلي ثسيٕ اظ خطيبى ً٣ل ٍ اًت٣بل
پسيسُّبي ٞطٌّگي ،ثب ًگبّي هَُٗ ٜثِ تحَالت ٖهط حبيط (ثِذهَل اظ زِّ هٌتْي
ثِ ّعاضُ ؾَم هيالزي ثِ ثٗس) ،آضايكي خسيس اظ ي ٥زيپلوبؾي ٞطٌّگي هَ ١ٞضا ثِ
هٗطو ًوبيف گصاضز .هبحهل تالـ زض ايي ظهيٌِ ،قف هؤل ِٟضاّجطزي ثِ قطح شيل
اؾت:
 .1ضاّ٧بض هُلَة زض تجييي تئَضي ٥زيپلوبؾي ٞطٌّگي ،زض آٍيرتي ثِ هٌُ١
پلَضاليؿن ٍ اؾتٟبزُ اظ زيسگبُّبي هرتل ٝزض حَظُ ضٍاثٍ ثييالولل اؾت .اظ ي ٥ؾَ ّوبىََض
 ِ٦اظ ٌَٖاى «زيپلوبؾي» ثطهيآيس ًجبيؿتي اظ ً٣ف زٍلتّب ثِ ٌَٖاى ثبظيگطاى انلي ٖطنِ
ضٍاثٍ ثييالولل ٟٚلت ٍضظيس ٍ اظ ؾَي زيگط ثب تَخِ ثِ حيُِ ٦بض٦طزي زيپلوبؾي هسًٓطِ٦ ،
حَظُ «ٞطٌّگ» اؾت ٍ ًيع ثب اٖتطا ٜثِ َْْض پسيسُ «٢سضت ًطم» (يٌٗي تَاًبيي زؾتيبثي ثِ
ًتيدِ هُلَة زض نحٌِ ضٍاثٍ ثييالولل ثب ايدبز ضٚجت ٍ ًِ ؾرتگيطي ٍ اخجبض .ايي ٢سضت
زيگطاى ضا ثِ پيطٍي ٍ هَا٣ٞت ثب ٌّدبضّب ٍ ًْبزّبي زلرَاُ هت٣بٖس هيؾبظز ٍ هيتَاًس ٖ٣بيس
يًٟ ٥ط ضا خصاة خلَُ زّس يب ايٌ ِ٧هؿيط ضا ثِگًَِاي َطاحي ٌ٦س  ِ٦اضخحيتّب ٍ
آضهبىّبي اٞطاز ضا زگطگَى ؾبظز) )13(.زض زًيبي اهطٍظ ٍ تـوط٦عظزايي اظ زيـپلوبؾي ثـٍِاؾُِ
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ثبظيگطاى ٚيطزٍلتي ،يطٍضت زاضز ٢سضي اظ تئَضيّبي ٞطٌّگ ؾبيجط (ثبٍض ثِ تأثيط ٍ اؾتيالي
ٞطٌّگ ثط هؤلِّٟبي «٢سضت» ٍ «اهٌيت»  ِ٦هحهَل تط٦يت اه٧بًبت ؾطهبيِزاضي ٍ
(تٌَ٧لَغي )٥ثب ضؾبًِّبي ًَيي اؾت)(ّ )14ن ٦و ٥ثگيطين .زض ٍا ٕ٢حبنل اًتعاج گعيٌكي
يًٓ ٥طيِ ضٍاثٍ ثييالولل ثب ي ٥ضٍي٧طز خسيس اظ ًٓطيِاي ٖلوي زض ثبة ٞطٌّگ ،هيتَاًس هب
ضا ثِ تحليلي هتٌبؾـت ثب هبّيـت «زيپلوبؾـي ٞطٌّگي» زض ٖـهط حبيط ضٌّوَى قَز.
 .ثب پيسايف اق٧بل ٚيطهؿت٣ين ّودَاضي ،ثَيػُ ّودَاضي هدبظي ٍ تَ٣يت
زيپلوبؾي ضؾبًِاي ،ضاُ ثط اخطاي زيپلوبؾي ٞطٌّگي ٗٞبل ّوَاضتط گطزيسُ ٍ لعٍم
ثِ٦بضگيطي هْبضت ّبي ًَيي زض اؾتٟبزُ اظ ايي اثعاض هْن ؾيبؾت ذبضخي ثيف اظ پيف
حؽ هيقَز .تٌ٧يّ٥بي خصة ال٧تطًٍي٧ي زض نٌٗت تَضيؿن ،آهَظـ ؾيؿتوبتي٥
ظثبى ثِ ذبضخيبى اظ ضاُ زٍض ،تَؾِٗ ضٍظاٞعٍى ٦تبثربًِّبي ترههي زيديتبلي،
ًوًَِّبيي چٌ س اظ ايي قگطزّبي خسيسًس ّ ِ٦وِ ٦كَضّب ثِ ي ٥اًساظُ اظ آًْب ثْطُ
ًويگيطًس.
1
 .3هب زض زٍضاًي هَؾَم ثِ ٖهط ؾبيجطاؾپيؽ ظًسگي هيٌ٦ين .زض چٌيي
هَٗ٢يتي حَ٧هتّب ثبيؿتي ايي ح٣ي٣ت ضا پصيطا ثبقٌس  ِ٦اٖوبل هحسٍزيت هؿتوط زض
ثطاثط خطيبى ضايح زيپلوبؾي ٞطٌّگي ؾبيط ٦كَضّب زيگط ّيچ هحلي اظ اٖطاة ًساضز.
اً٣الة اَالٖبتي زض ٖيي حبل  ِ٦اظ ي ِ٧تبظي ٍ ٢سضت هبًَض ؾبث ١ثبظيگطزاًبى
ؾيبؾتّبي ٞطٌّگي ثِ ق٧ل ٢بثل هالحِٓاي ٦بؾتِ اؾت ،ثِ خطيبى آظاز تجبزل
ٞطٌّگي ٦و ٥قبيبًي ًوَزُ اؾت ثسيْي اؾت زض چٌيي قطايُي زض ثطاثط ٞطآيٌس
ٞطٌّگپصيطي ٍ ذُط ظٍال ٞطٌّگّبي يٗي ،ٝثِ خبي ثبظزاضًسگي ٍ اٖوبل هحسٍزيت،
ثبيس ثِ تَ٣يت ٞطٌّگؾبظي ّوت گوبضز ٍ اظ ؾيبؾتّبي ثبظزاضًسُ زض ايي ٖطنِ
اختٌبة ٍضظيس .تٌْب ه٣بٍهت تَزُّب (ٍ ًِ حَ٧هتّب) اؾت  ِ٦هيتَاًس زض ثطاثط ًَٟش
خطيبىّبي ٞطٌّگي هتربل ٝهَ ١ٞثبقس.

 .1ػٌَاى ػبيجشاػپيغ ) (Cyberspaceثشاي ًخؼتييثبس دس سهبًي تخيلي اص ٍيليبم گيجؼَى (William
) Gibsonاػتفبدُ گشديذُ ٍ ثِ هىبًي اطالق هيؿذ وِ دس آًجب اًؼبىّب دادُّبي رّي خَد سا ثب دادُّبي سايبًِّب
ػَض هيوشدًذ .ايي ٍاطُ ثِ ًظبم گؼتشدُ سايبًِّبي هتصل ثِ ّن دس جْبى ) ٍ (The Netاهىبًبت الىتشًٍيىي
فَق پيـشفتِ اهٌيتيً ،ظبهي دٍلتّب ٍ ػبصهبىّبي اطالػبتي اؿبسُ داسد ٍ دس ادثيبت استجبطي هؼشف ػصشحبضش
اػت.
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٢ .4سضت زيپلوبؾي ّط ٦كَض ز٢ي٣بً ثِ اًساظُ ٢سضت آى ٦كَض زض «اًگبضُؾبظي»
اؾت .يٌٗي ايٌ ِ٧اگط ٦كَضي ًويتَاًس اًگبضُاي هتٟبٍت اظ ذَز ًكبى زّس ًويتَاًس زض
ؾيبؾت ذبضخي ًيع هَ ١ٞثبقس )15(.اثساٖبت ٍ ًَآٍضيّبي ٞطٌّگي ثِ هثبثِ ثطگِّبي
آؼ زض زؾتبى زيپلوبتْبؾتّ .طچِ  َُ٢ذال٢يت ٍ تَاى اثت٧بض ٖول آًْب ثبالتط ثبقس،
ًؿجت ثِ ؾبيطيي ،زيپلوبؾي هَ٣ٞتطي ضا ثِ ًوبيف ذَاٌّس گصاقتّ .وچٌيي ثبتَخِ ثِ
اضتجبٌ تٌگبتٌگي  ِ٦هيبى زيپلوبؾي ٞطٌّگي ٍ خطيبى ضؾبًِاي ٍخَز زاضز ،ثْطُهٌسي
٦كَضّب اظ اثساٖبت تٌَ٧لَغيٌٞ ٍ ٥بٍضيّبي ضٍظ اَالٖبتي ذَز هيتَاًس زض خْت اضت٣بي
ؾُح زيپلوبؾي ٞطٌّگي ٦كَضّب ثِ ٌَٖاى ي ٥هعيت تل٣ي قَز .ههسا ٠ايي ٍيػگي ضا
هيتَاى زض ثطذي ٦كَضّبي اضٍپبيي ٍ ايبالت هتحسُ آهطي٧ب هكبّسُ ٦طز .آهطي٧ب ّن
اٌَ٦ى ثِ تٌْبيي زض حسٍز  ٪65خطيبى ثييالوللي تلَيعيَى ٪51 ،ؾيٌوب ٍ ٪45
هبَّاضُّبي خْبى ضا زض اذتيبض زاضز ِ٦ )16(.حب٦ي اظ ثطتطي ثالهٌبظٔ ايي ٦كَض زض ٖطنِ
اضتجبَبت (ثِ ٌَٖاى ثؿتط ٍ ظهيٌِ اقبِٖ ٍ تَؾِٗ ٞطٌّگي) اؾت .ايي تَاًوٌسي هيتَاًس
ً٣ف ي٦ ٥بتبليعٍض ضا زض ٞطآيٌس اخطاي زيپلوبؾي ٞطٌّگي ايٟب ٌ٦س.
 .5پصيطـ انل «زگطگًَي پسيسُّبي ٍاضز قسُ زض ٞطٌّگ خسيس تحت قطايٍ
ذبل آى ٞطٌّگ ٍ قطايٍ ذبل اًت٣بل» ٍ آًبليع هَ ١ٞزيپلوبؾي ٞطٌّگي ثطاؾبؼ آى،
هٌٌَ ثِ اختٌبة اظ ؾبزُ اًگبضي ّبي اٞطاَي اقبِٖگطايي ٦الؾي ٥اؾتٍ .خَز
پيچيسگيّبي هجتٌي ثط ًؿجيگطايي ٞطٌّگي٦ ،بض زيپلوبت ضا زض ايي حَظُ زقَاض
هيٌ٦سٍ .ي ٖ الٍُ ثط ايٌ ِ٧ثبيس ي ٥هترهّم ظثسُ اهَض ٞطٌّگي ٍ يب ي ٥خبهِٗقٌبؼ
ذجطُ ثبقس ،الظم اؾت ثب تأًي زض هبّيت ٞطٌّگ حَظُاي  ِ٦زض آى ٗٞبليت هيٌ٦س ،ثِ
قٌبذت ز٢يٖ ١الئً ،١يبظّب ٍ ذألّب ّوت گوبضزُ ٍ ثب پطّيع اظ ً٣بٌ اٞتطا ،٠ؾ٧بى
زيپلوبؾي ضا ثِ ؾوت اقتطا٦بت ٞطٌّگي ؾَ ٠زّس.
 .6تساٍم حيبت ٍ اٖتالي «زيپلوبؾي ٞطٌّگي» ثيكتط اظ آً ِ٧ثِ پيَؾتگي
ٌٖبنط ٞطٌّگي اقبِٖ يبٞتِ ٍ اضتجبٌ ظًديطُاي اخعاي ي ٥گطٍُ پسيسُ ٞطٌّگي هطثٌَ
ثبقس ،ثِ ّو٧بضي زٍخبًجِ ٍ يب چٌسخبًجِ هيبى هلت ّبيي ثب ٞطٌّگّبي هتجبيي ٍاثؿتِ
اؾت .زيپلوبؾي ٞطٌّگي ،ي ٥ذيبثبى زٍَط ِٞاؾتٌّ 1.گبهي [ ِ٦ثِ ٌَٖاى ي٥
زيپلوبت ٞطٌّگي] تالـ هيٌ٦ين تب ثطزاقت هٌبؾجي ضا اظ اًگبضُّبي هلي ذَز ثِ
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هربَجبى ذبضخي اضائِ ًوبئين ّطگع ًويثبيؿت َّيت ٞطٌّگي هلت ه٣بثل ضا ًٟي ٌ٦ين.
ايي ،قبهل ضٍاًكٌبؾيَ ،طظ ٧ٞط ،ضٍـ ظًسگي ،آزاة ٍ ؾٌي ٍ تبضيد آًْب هيقَز.
()17
هَ٣ٞيت زيپلوبؾي ٞطٌّگي زض گطٍ گٟتگَي هيبى ٞطٌّگي ٍ احتطام هت٣بثل اؾت.
ثحث ضا ثب ايي تَييح ثِ پبيبى هيثطين  ِ٦تحليل ًَاقبِٖگطا ٖالٍُ ثط پصيطـ
تأثيط ثيچَى ٍ چطاي هؤلِّٟبيي ًٓيط ّودَاضي هدبظي٦ ،بض٦طز اثساٖبت ،زگطگًَي
ٞطٌّگّب ٍ ٍاثؿتگي هت٣بثل زض خطيبى هجبزالت ٞطٌّگي ،ثِ ضًٍس ق٧لگيطي ٞطٌّگّب
1
ثط پٌِْ تبضيري يب هحَض ظهبًي ًيع تَخْي ذبني زاقتِ ٍ ؾيط تحَالت ٍ زگطگكت
پسيسُّب ضا اظ ايي حيث ًيع هَضز تس٢ي٢ ١طاض هيزّس.
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