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 ���	ا�� دا�
	 ر��ل ر���

 در ���	ا��

� ر���� ھ� در ���ھ� ����� ی�"�� "  

� 21و  20: ����ا�� " ��� ر���� ھ� در ���ھ� ����� ی�"، 	� روز ھ�ی ی�ددا�
 80در (�2 ��	1 	� �&0	��� �/ی"�&. ا-,��+)�ن 	� ا()�اک 	&� از  1392#"س 

و >��+)�ن 	�;0ار (/. " ���ھ� و ژور��8&+7 از �6"رھ�ی ا-,��+)�ن، ��5&4+)�ن 
 �(�ھA@�ای� ����� ی�، �"��8 ھ� و?ز�� ھ�ی آن" =�"ا�� 	"د �� �� 	�ی+7 دا
ر�"ل رD&�  در ز�&�� رو(�� 	&��/ازد. ای�. �)C آن ���Bا�� ��/ی� �� ("د. 

  (;�)�Aن) 

  

���ھ� و ھ&%	ای� ����� ی�، ��#�� ھ� و !ز�� 

  ھ�ی آن

H� ای�" ����� ی�، >&�6>&� �&�ز از �/ی"�&. ا-,��+)�ن�@Aھ� وھ���" C(I�� �(+5�	 �	 ����@0ارم 
 ���A(�; �KD�L� .ده ا�7. در ی�A) �2/ی	�4ری�2ی ����� ی� را ا�� Aھ �	Dicursive Discussoin  در

��دن  1A= �دن و ����� ی���� ��;0ی� I"اھ&� 	"د 	� واژه ھ�ی -��  �Regionaliztion"رد ����� ی� -�4 
  آوری� و 	� اd�aح 	� ز	�ن اa�b(I� �"`"ع، >�ده از و5"ه درھ� >&^&/ه آن 	�داری�. روی

  

	� ایC �" ا-,��+)�ن و 	�I� از�6"رھ�ی ھ� ����� �� در آ�&�ی  80د�7 �� از �&�A ھ�ی ���28ی 
7 �5"ب �f	� و آ�&�ی ���0ی =e" ��ز����2ی ����� ی� ����/ " ��رک" و "ای4"" 	"ده ا�/. ��Aی1 دو8

ا-,��+)�ن 	� دا()�i"� ��� C �� در "��ز��ن ھ�4Aری�2ی (��@�2ی" �&0 رو(C ا�7. ط��2Dی ھ�4Aری 
�B(�/. ;�ای�26ی ��ری�	�2 �� ��	ز ���	آ�&�"  jk#" ی�6" و�	ھ�@�  - ھ�ی ����� ی� ����/ "راه ا�-

ی� f&� دو8)�  ای �&0 5+)� و;�یB)� از ط��2Dی ����� ی� �CB 	� �&�ن �� آور�/. �26L�5ی �����
در=��a ھ�ی �mk(B از �kA5 ھ�Aی� ھ�ی ژور��8&+)�ن ��28�Kی دی@�ی از درک اھA&7 ����� ی� -�4 
 C4)�A���دن ا�/. آ�^� 	&6)�ازھ�A -�4 ����� ی� را ��"ی7 �� ��/، �deoت  1A= �دن و����� ی��

 /��	 �� pزه از آن ر�"D C6"رھ�ی ای�و ظ�ھ�اً #�در 	� ی�-)C راه ا#)�bدی و ا��&)� ا�7 �� 	+&�ری 
./�)�	 �A� �2ای آ��	 �kD  

  

دی/ه �� ("د �� �� 	� ا�L"ھ� از �+�1t رو 	� رو ھ+)&� �� ای�sب >���2Bی #��= 7	�B را �� 
��Aی�/. ایC ���2 �146 �� �&+7. ازu�5 ��25� دوم 	� ای�+" �� ط��2Dی ھ�4Aری�2ی ����� ی� 
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/، �� ا��وز ��KD�Lت 	+&�ر �v"ری. درایC ز�&�� �5ی�ن دار�/. از 	�ز ��دن �C&(+B 	�ر در ارو>� 	� �&/ان آ�/�
��دن، ����� ��زی، ����� ��زان، �8�x ھ�ی ��wم  1A= �ھ/-�2ی ����� ی �� �(-�; "�����" mی�o�
�L� .&�d)�� 	�دو �k� 78	� ������8�x ، ھ�ی ����� ی� (/ن 	� ��25� (/ن ھ��/ام  ���25

@��  �ش -�اوان ا�7.�&�ز��/ f"ر و

  

�� ی�-)�2B��< Cی �� ا�/ازه ای #��= 7	�B ای�sب ��z&��ت �x/یC ر()� ی�  �8�D درinterdiciplinary 
را �� ��/، در ایC ;�)�ر ��b(B -�� در آ�/ -�6ده ی� 	�ایC �"`"ع 	"ده و �+~�8  	&6)� در�2xرx"ب 

  ا�/ر ��ر ر���� ھ� ��&/ 	�(/.���26ی �LK)� �"رد ��w #�ار �� ;&�د �� 	�ای ھ�4Aران د�7 

  

�؟+�, �����  

�6~ت ��ده ا�7 �� ���oی اrego  �kaدر ا��س ری�6 ?�&�� دارد و از -1o "ری@"" Regionواژه ����� 
ی� "�A4Dوای�"  از ایC ��8 �+)��د �� (/.  reger آن 	&6)� "ھ/ای7 ��دن" ا� .7	o/ھ� ���oی "ری@&�" 

 �kaی ا��o� �<rego   �	 �(6&	  4"�)/اریD �+&k@ا� �A��8 #/یgovernance  �� ،7ا� �L���
 ���o� از آن ری�6 ;�-)� ا �7 در ��#�Akو5,�ا-&�ی� 	� ��زھ�ی �C&o. 	��	�ایC اd�aح ����� در ز	��� 
 ����)o/دی ا�)�Aoل �� ("د. 	� ط"ر ��Kل ����� �� �"ا�/ د?78 ��/ 	� ی. ���D 5,�ا-&�ی�، 

اداره #��"�� ��2د ھ� ی� 4D"�)�2  وی� وی�;&�2ی ا�A(5=� و-�ھ�@�. ���5ی� ����� �)��	1 ا#)�bدی، ط�ز 
 1AD د"I �	 و را�Ak# Cد وی�;&�2ی ای"I  �I�	 (/ وی��	ط �� دا()� �Lو 5,�ا-&�ی� ار��Ak# �	 �6&Aھ

در �� ��/. ���ط� �� �"ا��/ 	6B� از ی. دو78 واD/ 	�(�/ وی� ای��Ak# �4وھ�ی دو8)�2ی �)o/د را 
	�;&��/. ���ط� �� �"ا��/ از �@�ه ا#)�bدی، ا�A(5=� و-�ھ�@� 	+&�ر ��2 و�)�B6 	�(�/ وی� ای��4 	� 
�k� از ��w -�و ا-)�ده 	�(�/. ���ط� �� �"ا��/ 	+&�ر �Iد وی� 	+&�ر 	0رگ 	�(�/. ���ط� �� �"ا��/ ��ز 

C&&o� زه ھ�ی ��زی"D �I�	 /���� �4(�/ وی� ای��	/ی د#&� دا()� �	(/. �	ود (�ن د("ار /D  

  

در�1 	�ی/ ;�7 �� ���ط� �"5"دات ط /�(+&� �o&L	I�� �4k)� -�4 و =1A ا�+���2  دری. >�و�� 
�B�4  - ��ریk	 ،7+ھ �x �&ی"@	 �� 7+&� Cای ����� mی�o� Cاز ای��و آ��ن ��ی ./�)�	 �� �=�A(5ا

�� ����� ی. دو78 دارای 	2)� آن ا�7 �� 	@"ی&� ����� �x �&+7. 	� ط"ر ��Kل �� �"ان ;� 7
�A&7 �&+7.ا�� �46&1 ���ط� در 	&C دوa �2(8"رت �� ;&��/. ���ط� و دو8)�2 از ازل و5"د �/ا()� ا�/ �D
و �bz"ل ی. >�و�� ای�sد اm=�e� �=�A(5 �� 	�(�/. یB� ��o+7 در ا-�4ر ا�+��b� �2"ر ی� �b"ی��� 

ر�7 ھ�Aن ط"ری �� �B+7 ���6 ی. ���A(Iن ("�/ و	o/اً 	� ���&� ��2د ھ� ای�sد �� ;�د�/. د
  �b"ر و�b"ی� �� ("د و 	o/اً آن ��I)�Aن ای�sد �� ("د.

  

  ا�%�3ه ھ� وھ1ف ھ�ی ای/�د ���ط-

را �a-�ً ی. ا#)�eی ��(� از ��25� (/ن �b"ر �� ���/ و 	�  Region building	+&�ری ����� ��زی 
ا=)�� ��A� �Aی�/. =/ه ای �&Globalization  0	� ��25� (/ن  �e�Regionalizationد ھ�ی ����� ی� (/ن 

 C&	 م�w� .&�d��� ھ�"ز ھ� در �2xرx"ب  �b= �8 ھ�ی�x �	 �ی"@B��< ا��ی&�2ی دو8)�2 را در"���
���/، =��1 ;�ای� 	� ����� ی�  WestphalianاkkA8� #�ن ھ�/ھA� "وی+7 -�8&�ی�"  �� 1A=

��دن �� دا��/. ا 1A=ا�/ی6&/ن و �	ارد "� �I�	 د در"I دن�� 1A= �ی ����� ��یC در8�D� ا�7 
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�A&7 در ��bدم #�ار �� ;&�د. دا��� ای C	�z ھ� ��xن ;+)�ده ھ+7 و �D دارای �k� ا#)/ار دو8)�2ی
�+��� از ����� ی� (/ن  ��I"ش 	&�� ھ� در �"رد آی�/ه ����� ی� (/ن ��xن �8�L,� آ�&0 ا�7 

�گ دوCB� �2(8 	� �&�ن آورده ا�/. ;�ھ� ھ� واژه ھ�ی ���&L� 5/ی/ی �25ن در =�b ��25� (/ن و �
در 	&�ن ھA^" دی/;�ه ھ�ی� 	� ��ر 	�ده  Regionality، ����� 	"دن ی�   ����Regionhod/ "����"ی7" ی�  

�� ("�/.��;�)� >&/ا�7 �� دل 	+)C 	� ھ�w� "^Aا�� �C4A ا�7 در��رھ�ی =kA� ����� ��زی 
�� ("د. ��ی� ;�Aاھ� ھ�ی����I  

  

��دن  1A= �دن و ����� ی��در ی. دی/ �k� �� ا�/ازه ای �&��� رو، 	� ط"ر -�6ده ا�@&0ه ����� ی� -�4 
  در �� ��adI �(4 �� ("د:

  درھ� 5"(� ی� اد�fم ����� ی� در 725 از	&C 	�دن �"ا�� ا#)�bدی      -1

��?ھ�ی �"رد اD)&�ج =��� ��دم  	�آوردن درھ� 5"(� ی� اد�fم ����� ی� 	�ای        -2 C(I�� ز ھ� و -�اھ��&�
  Public Goodsی� 

3-      .7&A��D م�fاد 

 

در ی. �@�ه د#&� 	�ای (�Aر 	&6)� �6"رھ�ی D"زه ھ�ی آ�&�ی ���0ی، آ�&�ی �5"ب �f	� و آ�&�ی 
�kaا C�ای�sد ����� را  �5"	� �� �� �"ان در ی. ط�ح ����� ی� #1L از ھ�A آ��2 را در��w آورد، 	�ی/ ر

 در ���ر ��ی��"ارد ھ/-�2ی ا��64-� �46&1 دھ/.

 

	+&�ری از �6"رھ�ی ایC ����� 	� ���2ی� در >��� ;�) C	� �8�x ھ�ی -�� روز ا-0ون، ور(4+)@� 
ا#)�bدی و��8� و 	� ��Li� �&��� ��(� از آن ���"ان ا�/. ��دم 	� ��ن ، ��>��ه، ko� ، 7za&� و��	&7 

� ��oآن وا��&7 ی �	 ً�Dd�aا ��;�)� ا�/. ���&C ھI C&A"ا�7 ھ� و   Public Goods&�زھ�ی� �6x دار�/ 
�&�زھ�ی =��� ��دم ا�7 �� ا��س �7k (/ن و (�2و�/ 	"دن را 	� و5"د �� آورد. و>�ی@�ه ��6و=&7 

  =kA� دو �2(8	� �A)ر �� رود.

  

  �L��5 Cی/�x رت�s� م�w� �Bازدی/;�ه ��ریMultilateral � ���� 	"ده ا�7، 	�ای (�Aری �D �25ن�	ن "���
از �6"رھ� �"-�&7 آ�&0 	"ده ا�7. 	� ای��2 �"ا-��ت =A"�� روی ��o-� و��sرت در ا��64ف �6"رھ�ی 
-�&�CvA���� ،����b�� �&f و �i �i"� �&f	7 (/ه ا�7.	+&�ری �o)�/ ا�/ �� ��ز��ن ��sرت ��25� در 

�6"رھ�ی �25 Cر �6)� از دارا ��ی�&(Iر�� و ا�s� 6)� �"دھ�ی&	 �xدر >� ا-0ودن ھ� �Aھ ��ن ا�7 
 �Lkرزه ط�L� Cای�	��	(�/. �	ل ا��64ف �� �D6"رھ�ی در��4z&� و�"��o  �"ا`� ���w� (�ن 	� زی�ن 
�6"رھ� >��� ;��L&��� .7ت ����� ی�  Cای �k� ا��4ی دو8)�2ی �	 ً�-�a ان"� �A� را ��"��ھ�ی 

�C4A �� ��زد �� ھ&^@�ه از ط�ی� �"ا-��ت �x/ی��z� �L��5 C >�ی� �L"ده د�)��� 	� آن 	�زارھ�ی� را 
 Cا�7 ھ�ی زی�ی"I �	 �4ری�2ی ����� ی� �� �"ان ازط�ی� او8"ی7 #�ی1 (/نAد ھ�sای �	 Cای�	��	ا�7. 

  ;�م ھ�ی ا�)"ار ��ی 	� �"ی ا��64ف �)��	1 �6"رھ�ی (�ی. ;�ا(7:

  ��s� �Dرت��j&f و��"ی7 د�)�وردھ� در �          -
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  ��j&f و و��"ی7 د�)�ورد ھ� در ���D دا��          -

 �ka ��D وا��&7          -

 ���&�Li Cت ��8�          -

 k5";&�ی از آ8"ده (/ن �z&�  زی+7          -

 k5";&�ی از ا�)�6ر 	&�Aری�2ی ��ری.          -

 

در ������ �25ن ھ�4Aری�2ی ����� ی� 	� ط"ر -0ای�/ه ای در�Dل �Ao&� ی�-)C ا�/.ایC ھ�4Aری�2 ا��وز 
 �B	�4ری ھ�ی ����� ی� درAز��ن ھ�ی -�ا;&� ����� ی�، ھ�� �kA5�2دی، از� mk(B� ت�L&��� 1��)

 ھ� ی� �4)"رھ�ی �Iص، (�4L ھ�ی ����� ی� ، ��6ر�7 ھ�ی ����� ی� وf&�ه �� 	�(�/.

 

از د?ی1 روی آوردن 	� ھ�4Aری�2ی ����� ی� -�/ان ���4&+� ھ�ی �&��� در ��� 	&C اkkA8� ی4�  
	�ای ر-� �deoت �"5"د ا�7. ھ�4Aری�2ی� �� 	� ایj&��� C ای�sد �� ("�/ ھ� ��ظ� 	��d46ت ����� 

  ی� ا�/ وھ� �d46ت ��25� را در ��w دار�/.

  

  ا��اع ھ&�5ری�4ی ����� ی�

�bB6� Cت �&��4&+� ھ�ی ھ�4Aری�2ی ����� ی� 	� دو و�I �5ص دی@� 	&6)� #�	1 (�ی/ 	�&�دی ��ی
درک ;�د�/: ی�o� ای��4 ی. 	o/ی ا�/ ی�  /�x	o/ی ، ��ز��ن ی�-)� ا�/ وی� دارای وی�;&�2ی ��d&46�. در 
�0 	&6)� روی ی. �I �L�5ص ی. �4)"ر a"رت  �� ;&�د. �A� ، ��4ری�2ی ����� یAی ھ/o	 .14 ی)

 ًdK� �-�64ی1 >�وژه ھ�ی ا�"A� ًdK� ص�I ��&وظ �	&6)� �"�5 �� ("د وی� 	رت "H+رت ی� ��ا��s� �	 
=��ی7 �� ("د. در (�x 14/ی C	o/ی �As"=� ای از ھ�4Aری�2 د�7 �� در دو 	�B ی� دو�4)"ر �"رد 

  	�z ا�/.

  

  ��7	ی� ھ&�5ری�4ی ����� ی�

D&��� ��یC ز�&�� ھ�ی ا��64ف �6"رھ� ���ی�Lً ا��  	� آ��4 `�ورت ���ھ� و ھ�4Aری�2ی ����� ی� در
	/ی2� ای (�Aده �� ("د، x"ن در��&�س ��ریB� 	� ط��2D و>�وژه ھ�ی در�Dل �4"ی�� ��و��ر داری�، 
a/ور ی. �4D ��2ی� در �"رد �"�iیo�# 7� آ��2 در #�Lل �268�xی� �� �25ن �� در �1 	� آن �"ا�5 

�� در �"رد �"�iیo�# 7� دو >�وژه ھ�4Aری ����� ی� �� ھ�A ا�7، 	� دور از �d46ت �&+7. د� 7
  	� آن آ(�� ھ+)&� ، ی�o� "��رک" و "ایx ""4&0 	+&�ر #�	1 ذ��ی �/اری�.

  

����� ی� ا��zدی� ارو>� 	2)�ی�K� Cل ا�7. درایC (4� و5"د �/ارد �� 	� ��K	� ی. ��ز��ن ھ�4Aری�2ی 
وی. �&��4&+� اد�fم و درھ1k� �)"sA ارو>�ی� در ایC ز�&�� ��KD�Lت و��2k&kzی ��-� ای a"رت ;�-)� 
ا�7. 	�ای��2  	� �146 �"ا-�� در �"رد �"�iی7  ایC ��2د 	�ای >��� ی�-)C 	� ھ�268�x �Aی� و5"د 
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&8�Dدر Cای�	��	(�/. �	1 �46&1  دھ�/ه آن ���ح �� k� C&	در ���4 ا��zدی� ارو>� x ً�L8�f"ن ا8@"ی� دارد 
	�ای ھ�4Aری�2ی ����� ی� (�Aده �� ("د، �z)"ای اھ/اف و �"�iی7 آن =A&��ً �"رد ���#�6 #�ار دارد. 
C&�x وا#o&)� در =&C ز��ن ���dً طo&L� �&0 �� 	�(/، زی�ا ا��zدی� ارو>� ی. >�وژه �&��� ا�7، و 

v� ط�ز درک �	 �(+	ی7 آن وا�i"� اد=�ی./)�	 �� ری. اش"  

  

ا-0ون 	�ایC ، ارزی�	� �"�iی7 	�ی/ در ار��Lط 	� 	�-�I 7ص ی. ط�ح ی� >�وژه ھ�4Aری�2ی ����� ی� a"رت 
;&�د و در �)&�s >� 	�دن 	� �"�iی7 و=/م �"�iی7 آن -�� 	����Lی ����o8ت و �kz&�2ی ��s	� a"رت 

  ;�-)� �� �"ا�/.

  

�&� �	 CB� از ����� ی� (/ن  ��ن �� آوری� �A� �"ان �&+)� دو8)�2ی ��a�o را �� و#)� 
#��"��A/ی�2ی (�ن 	&6)� �bz"ل -�ھ�u روا	� 	&C ا8/ول ارو>�ی� در #�ن ھ�/ھ� و ��oھ/ه "وی+7 -�8&�" 
�A&7 دو8)�2، �D �D C(I��) 7&Aر� �	و5"د ا=)�اف و  �	 �(+&� Cھ+7 از دی/ه -�و;�اری�. ای

I1 =/م �/اaدو8)�2 وا �#"�D وی�+� jدو8)�2ی دی@�، >&6@�م #�ی �kIی. دو78 در ا�"ر دا �k200 
 �	 C()وت، #/رت و د�7 دا�i ،�;0ر	ظ �z8 �2 از(دو8 Cون ��دی/ ای/	 ./)�	 �� �a�o� �k� 78دو
 C- بd��25� (/ن، ا�� ./�(+&� �	ا�	ی@� /Aھ �	 �kkA8ا C&	 �a�=ن در�) 1 ���ز=�تD �2یA+&��4&�

���D 1aو ا ����"ko� آوری ./��� �� 1&Az� �2(8دو Cای�	را  ��=�e� �6رھ�ی- �L��5 Cی/�x �	روا  

  

�� 	&C ا8/ول در #�ن ھ�/ھ� از دل �z"?ت =w&� ا�A(5=� و I"ا�)�2ی �)�ا�� ا#)�bدی �D م�w�
 �a�= 8&/ن ;+)�ده ای در�	5"?�@�ه  �b= م در آن�w� Cآورد. ای�	و�&��� دو8)�2ی �&�و��/ ز����  �� 

  ��2@�6ی��� دا(7.ر#�	7 ھ�ی 5

  

��  -�6ر وارد �� ���/  و ر#�	)�2ی 5/ی/ی ظ2"ر ��ده ا�/. ای��s و �D ا8/ول C&	 �(+&� �	 /ت 5/ی?"z�
�m6 دو	�ره  Cو ای /��� �� m6�آ��s ;�وه ھ�ی� از درون �k)�2ی ��a�o و دو8)�2ی �k� دو	�ره I"د را 

��دن 1A= �14 ����� ی� ا�/ی6&/ن و����� ی) �	 ً�A+# .ی�ن �� ("د�A�  

  

��ده ا�7.	� ای�I �2"د  �kI ی�(A������ ��زی �� �5ی� �� 	� ا	)�4ر دو8)�2 	"ده ا�d46� ،7ت 
>�و�� ����� ��زی ھ�"ز �76 	+)� ای 	&� �&+7. ;�ھ� ھ� 	o&/ �&+7 ("ر	B)&�2ی� در ��� 

  داkI�، 	� ھA+�ی@�ن و 	� �6"رھ�ی دی@� از آن �)b"ر 	�(/.

  

  ����� ��زان 

	 ���ی/ ;�7 �� ����� ھ� 	/ون ����� ��زان 	� و5"د آ�/ه �A� �"ا��/. ����� ��زان آن ھ�ی� ا�/ 
 Cه ��ی/A= ./ز��� �� �ks(� در و�L(� ت را در ��2د ھ��KD�L� Cای pو�)�ی /��� �� 7Lza در�"رد ���ط�

6� و ��2د ھ�ی ����� ��زان =�Lرت ا�/ از دو8)�2 و (�2و�/ان ایC دو8)�2. ھA^��ن �"�+�ت >�وھ
  ��25� در ای�kA5 C (��1 ا�/. ���ط� D)� I"د (�ن �� �"ا��/ ����� ��ز 	�(�/.
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��ا��sم ایC ژور��8&+)�ن ا�/ �� اطd=�ت در ایC �"رد را، یko� ��o"��ت �"�i در �"رد آرزوھ�، ھ/ف ھ� و 
	�6ی ا�/، =��kz�  1&1 ھ�  را 	� �o��5 ا�)��ل �� دھ�/.از آ��sی� �� ���ط� ��I)� ا�A(5=�ت

روا�I��6)� در �46&1 آ��2 از اھA&7 	0ر;� 	�I"ردار ا�7. در ز���� �� ر���� ھ� در �46&1 ی. ا-�4ر 
=��� �+�=/ 	� ��� ی. ط�ح، 	&6)� از ��ی� ��2د ھ�ی ا�i"� �=�A(5 ا�/. ا�)�Bب ایC ھ�Aی� 

D �@��&	 د"I  ���&Dع ��2 و"`"� C&�x �	 C(Iای >�دا�	ی� ژور��8&+)�ن  �-�D ل"aا �	/ی �	ی >�d=ا /
واdI#� ژور��8&+� ا�7 و�C 	� ای7L���� C 	2)�ی�L� Cی�4ت و�)�ی� ھ�ی� را 	� ��5ب آ#�ی AD&/ زازی 
���/ه  7��+v"ل �/ی"�&. ا-,��+)�ن، ھ�4Aران ایC ��2د I/�)@�ار 	�6ی7 و ھ�A ھ�4Aران =0ی0 (�

  ��/ی� �� دارم.
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