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ؾتبید ثاتَاى

خْبًی ؾدى ثِ ػٌَاى یک فسایٌد یب پسٍغِ  ،هَضَع خدیدی ًیػت
گف ایي فسایٌد اش قسى ّفدّن آغبش ؾدُ
خْبًی ؾدى یب  Globalizationهٌغقی هجاٌی ثس ػلتن  ،نتٌؼ ٍ ًتَآٍزی اازا اهتب
فلػفِ انلی آى افصایؽ ثسٍت اغ پدیدُ ای کِ تٌْب از اقاصبا ثبقی ًوبًدُ ٍ اهسٍش ثتِ
ّوِ ی حَشُ ّب تػسی پیدا کساُ اغ هی تَاى گف خْبًی ؾدى هثلثی اغ ثتب غتِ
ضلغ اقاصبا  ،غیبغ ٍ فسٌّگ
انَل هاؼدای از پسٍغِ خْبًی ؾدى اخیلٌد کِ هْن تسیي آًْتب ػجبزتٌتد اش تفییتک
ًبپریسی( هیبى اضالع ایي هثلث )،ازتجبعبت گػاساُ  ،خسیبى آشاا غسهبیِ  ،اػاوبا هاقبثل
اٍل ّب ٍ کؿَزّب  ،گػاسؼ ااهٌِ ی آشاای ّب ( کِ ثِ آشاای اغایبثی ثتِ اعالػتبت ٍ
آشاای غسهبیِ گرازی هٌدس هی ؾَا )  ،گػاسؼ ػقالًی  ،تیبهل ًظبم غتسهبیِ اازی ،
پریسؼ زًٍد زٍ ثِ ضؼف حبکوی هلی کؿَزّب ٍ پریسؼ انل قبػدُ گرازی کؿتَزّبی
پیؿسٍ اش غَی غبیسیي
هی تَاى گف ّوِ ی ایي انَل ثِ ًَػی ثب ّن هستجظ ّػاٌد ٍ ییی اش ایگسی هؿتا
ؾدُ ٍ ثس ّن ثِ نَزت هاقبثل اثسگرازًد
کؿَزّبیی کِ ثب پسٍغِ خْبًی ؾدى ّوگبم ؾدُ اًد ًیص ثبلغجغ ٍیطگی ّتبی هؿتاسکی
اازًد اش خولِ زیػک پریسی از اػاوبا ثِ عسف هقبثل  ،تتَاى زقبثت  ،تتَاى ثتبشی ثتب
حبنل خوغ غیسنفس  ،تَاى ثسٍت یبثی ٍ حفظ اغتاقالل ٍ قتدزت غیبغتی ثتِ نتَزت
ّوصهبى ٍ ،اگرازی ثسخی اهَز ثِ ثخؽ ّبی غیس اٍلای  ،تَاى خوغ گسایتی ( اازا ثتَاى
قدزت ّویبزی ) ٍ فساگسایی ( خالقی ) ثِ نَزت تَاهبى  ،ثسخَزااز ثتَاى اش زّجتساى
اٍزاًدیؽ ٍ پریسفاي حبکوی هلیِ ًػجی ثِ خبی حبکوی هغل
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اهب از ایي هیبى کؿَز ایساى تبکٌَى ًاَاًػاِ پسٍغِ خْبًی ؾدى زا ثب هخاصبت خبنؽ
ثپریسا ٍ خَا زا ثب آى ّوػَ کٌد
ػل ایي هؿیل زا هی تَاى از تبزیخ اغتاؼوبز شاُ ی ایتساى ٍ زًٍتد کٌتًَی هتدیسی ٍ
غبیػ کؿَز ازیبف
تدسثِ ی تلخ ایساًیبى اش اغاؼوبز ٍ ثْسُ کؿی کؿَزّبی هخالف از اٍزُ ّبی گًَبگَى،
آًبى زا ثِ ًَػی اچبز ثدثیٌی کساُ ٍ ایي ثدثیٌی اش شهبى نفَیِ ( یؼٌی شهبى آغبش زغوی
ازتجبط ایساى ثب ایگس کؿَزّب ) تب ثِ اهسٍش از تؼبهل ثب غبیسیي اثسگراز ثَاُ اغ
ثی گوبى اش ػلل ذیل هی تَاى ثِ ػٌَاى هْن تسیي ػَاهل ایدبا شهیٌِ ّتبی اغتاؼوبز ٍ
تحقیس ایساًیبى ًبم ثسا کِ ثِ هسٍز هٌدس ثِ ثدثیٌی ااهٌِ ااز از ایساى ؾدُ
هبّی فبغد ٍ ثی فیس ازثبزً ،بآؾٌبیی ؾبّبى ٍ ؾبّصااگبى اش غیبغ  ،غلجِ احػبغتبت
ٍ تؼصجبت از ایساًیبى  ،ثی هٌصلای افساا  ،زٍغاب ًؿیي ثتَاى حتداکثس خوؼیت کؿتَز ،
فقداى اخوبع کبًَى ّبی قدزت ٍ ًخجگبى ٍ اخوتبع فیتسی  ،تؿتا فیتسی ٍ فلػتفی ٍ
ایدئَلَضییی ّ ،ن غَ ًجَاى غساهدازاى قدزت ثب ًخجگبى  ،خٌگ ّب ٍ ّسج ٍ هتسج ّتب ،
فقس اقاصبای  ،فقداى غبخ ااازی  ،ػدم گساؼ قدزت ٍ هْن تس اش ّوِ ًجَا اػاوبا ثِ
ًفع ثِ خبعس اتیبی ثیؽ اش اًداشُ ثِ غسة
ًجَا ایي هصبای از کؿَز  ،ایساى زا از حَشُ ّبی تحصة  ،زؾد اقاصبای  ،اهَکساغتی
ٍ ًػج ثِ ایگس کؿَزّبی هؿبثِ ثِ ؾدت ػقت ًگِ ااؾ
ایي زًٍد ثؼد اش پیسٍشی اًقالة اغالهی ّن ثِ الیل ثسخی ًگسؼ ّبی اًقالثتیِ نرتسف ،
اااهِ یبف
عجقِ "زٍحبًی " از ػیي ثسخَزاازی اش ظسفی ثػیح افیبز ػوَهی ،ثتِ الیتل ػولیتسا
ًبهٌبغت اش خولِ "اخوبع ٍ ّن اًدیؿی" ثب ایگس گتسٍُ ّتبی اًقتالة تَفیقتبت غیبغتی
شیبای کػت ًیسا ًبزاضیبى اش ٍقبیغ ثؼد اش اًقالة ثِ اپَشیػیَى ّبی ااخلی ٍ ختبزخی
تجدیل ؾدًد ٍ اش ّوبى شهبى تقبثل ثب ایساى آغبش ؾد
اش غَی ایگسهی تَاى گف خوَْزی اغالهی ایساى ثتیؽ اش ّوتِ ثتب ّتدف حبکویت
غیبغی تؿییل ؾدُ ثَا ٍ از ًایدِ از هَاا هخالف قبًَى اغبغی  ،گػتاسؼ حتَشُ ی
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فؼبلی ثِ حَشُ ّبی غیبغ هٌغقِ ٍ ثیي الولل از اٍلَی قساز گسفت کتِ اگسچتِ از
اثادا تبثیساتی ّن ااؾ اهب ثِ شٍای شهیٌِ ّبی تقبثل ثب ایساى ٍ اًصٍای کؿتَزهبى زا ثتِ
ػٌَاى کؿَزی اًقالثی ثب زٍییسا اهٌیای ٍ ًظبهی فساّن کسا
از حَشُ ی اقاصبا اٍل ثِ الیل ثی اػاوبای ٍ ػدم ٍزٍا ثختؽ خصَنتی ٍ غتسهبیِ
گراز اش یک غَ ٍ اًصٍا اش غَی ایگس  ،حدین تس ؾد اهب ایساى از تؼبهل اقاصتبای ختَا
ّن چٌبى خَاّبى ثْسُ گیسی اش فضبی اقاصبای خْبًی ؾدى ثَا ثدٍى ایٌیِ ایي فسایٌد
زا اش خْبت ایگس پریسفاِ ثبؾد
اهب ایي ًحَُ ثسخَزا ایساى ثسخَزای اٍگبًِ هحػَة ؾدُ ٍ کؿَزّبی ثصزگ اقاصتبای
ًپریسفاِ اًد کِ ایساى ثب ثخؿی اش زًٍد خْبًی ؾدى کٌبز آهدُ ٍ ثب ثخؿی ایگتس ( یؼٌتی
فسٌّگ ٍ ایدئَلَضی ) هقبثلِ ٍ هجبزشُ کٌد
ایي هػئلِ ثِ چٌد الیل زٍی اااُ هثال ایٌیِ اًقالة اغالهی اغبغب هبّیای ایدئَلَضییی
اازا ٍ تغییس آى ثسای کؿَز پریسفاٌی ًیػ ّن چٌیي ًجَا آهَشؼ از هتدیساى کؿتَز
ییی ایگس اش ضؼف ّبی کؿَزهبى تلقی ؾدُ اغ هدیساى فؼلتی کتِ ًػتل اٍلتی ّتبی
اًقالة ّػاٌد ثِ الیل تفیسات اًقالثی ٌَّ ،ش ثِ ػٌَاى هدیساًی ثیي الولتل گتسا تسثیت
ًؿدُ اًد ٍ هدیسی آًبى ًِ ثساغبظ هؿبّدُ ٍ آهَشؼ ثلیِ ثساغبظ ایدگبُ ّبی اًقالثی
ٍ ایدئَلَضییی اغ
ًَیػٌدُ کابة غسة گسیصی هػئَالى ٍ ًبتَاًی از ّوصیػای ٍ ازتجبط هٌغقی ثتب ایگتس
کؿَزّب زا ػبهل هْوی از ٍضؼی کًٌَی کؿَزهبى هی ااًتد ٍ اش ایتي زٍ هؼاقتد اغت
ؾبید ثْاسیي زاُ ثسای خسٍج اش ایي ٍضؼی  ،زغیدى ثِ یک تصوین نتحی ٍ قتبعغ از
خصَـ تؼبهل ثب اًیب ٍ پریسفاي زًٍد خْبًی ؾدى ثب ػَاهل اخیل از آى اغ ؛ هػئلِ ای کتِ از
نَزت ػدم پریسؼ ٍ ثِ تؼَی اًداخاي  ،کؿَز زا ثب ػدم قغؼی ّب ٍ ًبتَاًی از پتیؽ
ثیٌی زٍیدااّبی آیٌدُ هَاخِ هی کٌد
از حبل حبضس هْن تسیي هحول هَخَا ثسای خسٍج اش ایي ٍضؼی تَخِ ثِ ًػل خدید
هَغَم ثِ ًػل غَم اًقالة اغ کِ هجبًی فیتسی هافتبٍتی ااؾتاِ ٍ ثتِ ػٌتَاى ًػتلی
غیسغیبغی ٍ غیسفلػفی  ،ثب تییِ ثس فسٌّگ ایساًی  ،اػاوبا ثتِ ًفتع ٍ تؼتبزیف ٍاقتغ ثیٌبًتِ تتس اش
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غیبغ ٍ خْبًی ؾدى  ،هی تَاًٌد ًقتؽ هافتبٍتی از ثْجتَا اٍضتبع کؿتَزهبى ااؾتاِ
ثبؾٌد
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