تحول مفهوم دولت در نظريههاي روابط بينالملل
تاريخ ارايِ1383/10/2 :

داٍد رضايي اسكٌدري
داًشجَي دكتري رٍابط بييالولل داًشگاُ تْراى

چكيدُ

تاريخ تأييد1383/10/ 27:

٘٠لي ٝكٚاث ٚثيٗ إُِّ ثلاي ثلكًي ت٤بُٔ ؿِٚتٞب  ٚتجييٗ  ٚپيَثيٙي كفتبك آٟ٘اب

اًتُ .بيـ ثٕٞ ٝيٗ ؿِيُ اًت و ٝثلؽي٠٘ ،لي ٝكٚاث ٚثيٗإُِّ كا ٘٠لي ٝكٚاث ٚثايٗ
ؿِٚتٞب ٘ين ٌفت ٝا٘ـ .آ٘ض ٝؿك كٚاث ٚثايٗ إِّاُ ٔاٛكؿ ثغاج لالاك ٔايٌيالؿٛ ،يا
ٌٌتلؿٜاي ام ٔ٣ٛٗٛبت ٔؾتّ

ام رًّٕ ٝيبًت ؽابكري ؿِٚاتٞاب ؿك ؿك٠٘ ٖٚابْ

ثيٗإًُِّ ،بمٔبٖٞبي ثيٗإِّّيً ،بمٔبٖٞابي ييلؿِٚتاي ُ ٚالوتٞابي صٙاـّٔيتي،
ٌٌتلٍ ًالطٞبي ٌٞتٝائٌ ،ابلُ ميٌات ٔغيٜاي٘ ،بًي٘ٛبِيٌآ ،التٔابؿ ًيبًاي
ثيٗ إُِّ ٌٔ ٚبلُ ٔلث ٙٛث ٝت ٝ٤ًٛالتٔبؿي  ٚعمٛق ثِل اًت وا ٝتٕابٔي آٟ٘اب ثاٝ
٘٣ٛي ثب ؿِٚت اكتجب ٙپيـا ٔيوٙٙـ.
ؿِٚت اٌل ٘ ٝتٟٙب ثبميٍل ِٚي ثٛٙ٣ ٝاٖ يىي ام ٟٔٓتليٗ ٔفبٞيٓ كٚاث ٚثيٗإِّاُ،
٘مَ  ٚربيٍب ٜثٌيبك ٕٟٔي ؿك ٘٠ليٞٝبي ايٗ كُت ٝؿاُات ٚ ٝتيييال  ٚتغاٛقت لبثاُ
تٛرٟي كا پِت ًلٌقاكؿ ٜاًت .تٕبٔي ٘٠ليٞٝبي كٚاث ٚثيٗإُِّ ٘ين ث ٝايٗ ٔ١ٛٗٛ
پلؿاؽتٞ ٚ ٝل يه ؿيـٌب ٜؽبّ ؽٛؿ كا ٌ٘جت ثأ ٝبٞيات ،عاٛم ،ٜؿأٙا ٝف٤بِيات ٚ
لـكت ؿِٚت اكالٔ ٝيوٙٙـ.
ايٗ ٔمبِ ٝثب ٙ٣بيت ثٔ ٝفلٗٚبت ثٙيبؿيٗ ٞليه ام ٘٠ليٞٝابي كٚاثا ٚثايٗإِّاُ،
ٔف ْٟٛؿِٚت  ٚتغ َٛآٖ ؿك ٘٠ليٞٝبي ٔؾتّ

ايٗ كُت ٝكا ٔٛكؿ ثلكًي للاك ٔيؿٞـ.

كليدٍاژُّا :ؿِٚت٠٘ ،لي ٝكٚاث ٚثيٗإُِّٚ ،الٌ٢لاييٚٛ٘ ،الٌ ٢لاييِ ،يجلاِيٌآٔ ،بكوٌيٌآ،
ًبمٜاٍ٘بكي؛ فٕيٙيٌٓ ،پٌبتزـؿٌلايي
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هقدهِ
كٚاث ٚثيٗإُِّ ،ثٛٙ٣ ٝاٖ كُتٝاي رـاٌب٘ ٝؿك  ّْٛ٣ارتٕب٣ي ،ثٛٛ ٝك ؽبّ پي ام رًٙ
رٟب٘ي ا ٚ َٚتغت تأحيل ا٘ـيِٞٝبي ايـٜآِيٌتي ثلاي رٌّٛيلي ام ٚلٔ ١ٛزـؿ صٙيٗ
كؽـاؿٞبيي ثٚ ٝرٛؿ آٔـ  ٚتٟٙب پي ام ر ًٙرٟب٘ي ؿ ْٚثٛؿ ؤ ٝمجِٛيت ٣بْ يبفت .اِجتٝ
ٔ٣ٛٗٛبتي و ٝؿك ايٗ كُتٜٔ ٝلط ٌٞتٙـ ٕٞض ٖٛؿِٚت ،رّٓ ٚ ًٙظٕٞ ،يِ ٝام رّٕٝ
ٌٔبلُ ٔٛٔ ٚ ٟٓكؿ تٛر ٝا٘ـيِٕٙـاٖ ًيبًي ثٛؿٜا٘ـ؛ ِٚي ثيِتل ؿك لبِتٞبي وّيتلي
ٕٞض ٖٛفٌّفً ّْٛ٣ ٚ ٝيبًي ٔٛكؿ ثغج للاك ٔيٌلفتٙـ.
ٔ ١ٛٗٛآّي كُت ٝكٚاث ٚثيٗإُِّ ،رّٓ ٚ ًٙظ  ٚيب ث٣ ٝجبكتي ؿيٍل ثلكًي  ُّ٣رًٙ
ُ ٚلاي ٚتغمك ّٓظ اًت ُّ٣ .ر ًٙؿك ًٜٛط ٔؾتّفي ٔٛكؿ ثلكًي للاك ٌلفت ٝاًت.
ثلؽي ٛج ٢ؽِ٘ٛت ّٛت ثِل  ٚيب عتي ٚرٛؿ ٘٣ٛي هٖ ؽبّ ؿك ثلؽي افلاؿ كا  ُّ٣رًٙ
ؿاٌ٘تٝا٘ـ .ثلؽي ؿيٍل ٘ين آٖ كا ؿك ًٜظ ٌلٜٞٚب  ٚرٛأ ٢رٌتزٔ ٛيوٙٙـٌ .ل ٜٚؿيٍلي ام
٘٠ليٝپلؿاماٖ ٘ين فلاتل ام ايٗ كفتٔ ٚ ٝبٞيت ٘٠بْ ثيٗإُِّ كا ّ٣ت ٚل ١ٛرًٞٙب ٔيؿا٘ٙـ .ثٝ
ٛٙ٣اٖ ٔخبَ وٙت ٚاِتن ؿك وتبة ؽٛؿ تغت ٛٙ٣اٖ «فلؿ ،ربٔ ٚ ٝ٤ؿِٚت»( ُّ٣ )1ر ًٙكا ؿك
ايٗ ًًٜ ٝظ ٔٛكؿ ثلكًي للاك ٔيؿٞـ.
ثٛٛ ٝك ِٔلٚطتل ،آ٘ض ٝؿك كٚاث ٚثيٗإُِّ ٔٛكؿ ثغج للاك ٔيٌيلؿ؛ ٛي
ٔ٣ٛٗٛبت ٔؾتّ

ٌٌتلؿٜاي ام

ام رًّٕ ٝيبًت ؽبكري ؿِٚتٞب ؿك ٘٠بْ ثيٗإًُِّ ،بمٔبٖٞبي

ثيٗإِّّيً ،بمٔبٖٞبي ييلؿِٚتي ُ ٚلوتٞبي صٙـّٔيتيٌٌ ،تلٍ ًالطٞبي ٌٞتٝاي،
٘بًي٘ٛبِيٌٓ ،التٔبؿ ًيبًي ثيٗإُِّ ٌٔ ٚبلُ ٔلث ٙٛث ٝت ٝ٤ًٛالتٔبؿي ،وٕهٞبي ؽبكري ٚ
عمٛق ثِل اًت.
ٕٞبٜ٘ٛك و ٝؿك فٟلًت ٔؾتٔل ٔ٣ٛٗٛبت ٜٔلٚع ٝؿك ٣لٓ ٝكٚاث ٚثيٗإُِّ ِٔبٞـٜ
ٔيُٛؿ ،تٕبٔي آٟ٘ب ث٣ٛ٘ ٝي ثب ؿِٚت اكتجبٔ ٙييبثٙـ .آٛقً كٚاث ٚثيٗإُِّ ثلاي ثلكًي
ت٤بُٔ ؿِٚتٞب  ٚتجييٗ  ٚپيَثيٙي كفتبك آٟ٘ب ُىُ ٌلفت ٝاًتُ .بيـ ثٕٞ ٝيٗ ؿِيُ اًت وٝ
ثلؽي ٘٠لي ٝكٚاث ٚثيٗإُِّ كا ث٠٘ ٝلي ٝكٚاث ٚثيٗ ؿِٚتٞب ت٤جيل ولؿٜا٘ـ.
ؿِٚت ثٛٙ٣ ٝاٖ يىي ام ٟٔٓتليٗ ٔفبٞيٓ كٚاث ٚثيٗإُِّ ،تيييل  ٚتغٛقت ٕٟٔي كا ث ٝؽٛؿ
ؿيـٞ ٚ ٜل يه ام ٘٠ليٞٝب ٘ين ٍ٘ب ٜؽبّ ؽٛؿ كا ام ٘٠ل ٔبٞيت ،عٛم ،ٜؿأ ٝٙف٤بِيت  ٚلـكت
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آٖ اكائ ٝيوٙٙـ .قمْ ث ٝفول اًت و ٝآ٘ض ٝؿك ايٙزب تغت ٛٙ٣اٖ ؿِٚت ؿك ٘٠ليٞٝبي كٚاثٚ
ثيٗإُِّ ٔٛكؿ ثلكًي للاك ٔيٌيلؿ ،ؿِٚت ثُ ٝىُ رـيـ آٖ اًت و ٝام آٖ ثٛٙ٣ ٝاٖ «ؿِٚت
ّٔي» يبؿ ٔيُٛؿ .ؿِٚت ّٔي ،ؿك عميمت ٔغٟٔ٣ َٛـ٘بّٔٓ ٝظ ًٚتفبِي ( )1648اًت ٚ
ٕٞلا ٜثب ُىٌُيلي ٔف ْٟٛرـيـ عبوٕيت ثيٗ ًـٜٞبي پب٘نؿُ ٚ ٓٞب٘نؿ ٓٞؿك اكٚپبي يلثي
ت ٝ٤ًٛيبفت.
ؿك ؿ٘يبي و٘ٛٙي ،ؿِٚتٞب ٕٞضٙبٖ ثٛٙ٣ ٝاٖ ٟٔٓتليٗ ثبميٍلاٖ ٣لٓ ٝثيٗإِّّي ٔغٌٛة
ٔيُ٘ٛـ .ايٗ ٟ٘بؿ٘ ،مَ  ٚربيٍب ٜثٌيبك ٕٟٔي ؿك تٕبٔي ٔ٣ٛٗٛبت ٔٛكؿ ثغج ؿك ايٗ كُتٝ
ؿاُت ٚ ٝتٕبٔي ٘٠ليٞٝبي كٚاث ٚثيٗإُِّ ٘ين ث٣ٛ٘ ٝي ،ث ٝايٗ ٔٔ ١ٛٗٛيپلؿام٘ـ .ؿك ايٗ
پو ،َٞٚثلآ٘يٓ تب ٞل صٙـ ثٛٛ ٝك ٔؾتٔل ٍ٘بٞ ٜل يه ام ٘٠ليٞٝبي كٚاث ٚثيٗإُِّ ٌ٘جت ثٝ
ؿِٚت كا ٔٛكؿ ثلكًي للاك ؿٞيٓ .ؿك اثتـا  ٚلجُ ام پلؿاؽتٗ ث ٝثغج ؿِٚت  ٚربيٍب ٜآٖ ؿك
٘٠ليٞٝبي كٚاث ٚثيٗإُِّ ؿًتٝثٙـيٞبي ٔؾتّفي كا و ٝام ايٗ ٘٠ليٞٝب ث ُٕ٣ ٝآٔـٛٔ ،ٜكؿ
ثلكًي للاك ؽٛاٞيٓ ؿاؿ.

الف .دستِبٌدي ًظريِّاي رٍابط بييالولل
ؿًتٝثٙـيٞبي ٔؾتّفي ام ٘٠ليٞٝبي كٚاث ٚثيٗإُِّ ٓٛكت ٌلفت ٝاًت .ثٌيبكي،
٘٠ليٞٝبي كٚاث ٚثيٗإُِّ كا ؿك ً ٝلبِت آّي ٚالٌ٢لاييِ ،يجلاِيٌٓ ٔ ٚبكوٌيٌٓ يب
كاؿيىبِيٌٓ ٔٛكؿ ثلكًي للاك ٔيؿٙٞـ« )2(.كاثلتويٞٛيٗ» ٘٠ليٞٝبي كٚاث ٚثيٗإُِّ كا ث ٝؿٚ
ؿًت٠٘ ٝليٞٝبي ؽلؿٌلا  ٚا٘تمبؿي تمٌيٓ ٔيوٙـٛ٠ٙٔ .ك ام ٘٠ليٞٝبي ؽلؿٌلا ٕٞبٖ ٘٠ليٞٝبي
رليبٖ آّي كٚاث ٚثيٗإُِّ يٙ٤ي ٚالٌ٢لاييِ ،يجلاِيٌٓ ٔ ٚبكوٌيٌٓ اًت٠٘ .ليٞٝبي ا٘تمبؿي
٘ين ٛي

ًٚي٤ي ام ٘٠ليٞٝبي رـيـ كا ؿكثلٔيٌيلؿ وُ ٝبُٔ ٘٠لي ٝا٘تمبؿي ثٙ٤ٔ ٝي ؽبّ

ؤّٕ( ٝىتت فلا٘ىفٛكت) ،پٌت ٔـك٘يٌٓ ،فٕيً ٚ ٌٓٙبمٜاٍ٘بكي اًت.
كاثلت وبوي ،ايٗ ٘٠ليٞٝب كا ث ٝؿ ٚؿًت٠٘ ٝليٞٝبي عُإٌِبلّي  ٚا٘تمبؿي تمٌيٓ ٔيوٙاـ
وٛ٠ٙٔ ٝك ام ٘٠ليٞٝبي عُإٌِبلّيٕٞ ،ابٖ ٘٠لياٞٝابي ٚالاٌ٢لاياي ِ ٚيجلاِيٌآ اًات .اياٗ
٘٠ليٞٝب ثب ٔفلٌ ٕٚلفتٗ ٛٔ ٢ٗٚرٛؿ ،ثلاي عُ ِٔىالت آٖ ث ٝاكال ٝكاٜعُ ٔيپلؿام٘اـ .ؿك
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ٔمبثُ٠٘ ،ليٞٝبي ا٘تمبؿيٛٔ ٢ٗٚ ،رٛؿ كا ٔفلٍ٘ ٕٚلفت ٚ ٝصٍاٍ٘ٛي ُاىٌُيالي  ٚأىابٖ
تيييل ؿك آٖ كا ٔٛكؿ ًؤاَ للاك ٔيؿٙٞـ.
اًتي ٛإًيت ٘ين ٕٞض ٖٛت٤ـاؿي ؿيٍل ام ا٘ـيِٕٙـاٖ ايٗ كُت٠٘ ،ٝليٞٝب كا ؿك ؿٛ ٚي
وّي احجبتٌلا (پٛميتيٛيٌت)  ٚپٌباحجبتٌلا (پٌبپٛميتيٛيٌت) ثلكًي ولؿ٠٘ ٚ ٜليٞٝبي
رليبٖ آّي كا تجييٗ  ٚرنء ؿًت ٝا٠٘ ٚ َٚليٞٝبي ا٘تمبؿي كا ؿك ؿًت ٝؿ ْٚللاك ٔيؿٞـ )3(.ام
٘٠ل ٚي٠٘ ،ليٞٝبي پٛميتيًٛت كٚاث ٚثيٗإُِّ ثل ٔجٙبي صٟبك ٔفل ٕٚآّي احجبتٌلايي
للاك ٔيٌيل٘ـ و٣ ٝجبكتٙـ ام :ا٣تمبؿ ثٚ ٝعـت  ٚ ّْٛ٣اًتفبؿ ٜام كٍُٙٚبًي  ٚاپيٌتِٕٛٛهي
ِٔبثٝ؛ تٕبين ثيٗ اكمٍٞب ٚ ٚال٤يبت؛ ٚرٛؿ لٛا٣ـ (لبثُ ُٙبؽت) ؿك  ّْٛ٣ارتٕب٣ي ٕٞضٖٛ
ٛ ّْٛ٣جي٤ي؛  ٚاحجبت يب اثٜبَ تزلثي ثٛٙ٣ ٝاٖ ِ٘ب٘ ٝتغميك ٚال٤ي.
وٙت ٚاِتن ٘ين ؿك احل ٔ ٟٓؽٛؿ تغت ٛٙ٣اٖ «٘٠ليً ٝيبًت ثيٗإُِّ» ام ٔ٠ٙلي ؿيٍل
٘٠ليٞٝب كا ث ٝؿ ٚؿًت ٝتمّيٌُلا ً ٚيٌتٕي تمٌيٓ ٔيٕ٘بيـ .ام ٘٠ل ٚي ،آ٘ض٠٘ ٝليٞٝب كا ثٝ
ايٗ ؿ ٚؿًت ٝتمٌيٓ ٔيوٙـ ٝ٘ ،آٖ صيني اًت و ٝث ٝآٖ پلؿاؽتٔ ٝيُٛؿ ثّى ٝصٍٍ٘ٛي وٙبك
ٌ ٓٞقاُتٗ ٜٔبِت اًت٠٘ .ليٞٝبي تمّيٌُلاٚ ،لبي ٢ثيٗإِّّي كا ام ٛليك تلويجي ام ٛ٣أُ
ؿك ًٜظ ّٔي  ٚيب فلّٔٚي تٗٛيظ ٔيؿٙٞـ؛ ِٚي ٘٠ليٞٝبي ًيٌتٕيّ٣ ،ت كا ؿك ًٜظ والٖ ٚ
٘٠بْ ثيٗإُِّ رٌتزٔ ٛيوٙٙـ .ث٣ ٝجبكتي ؿيٍلٌٔ ،أِ ٝايٗ اًت و ٝاِٛٚيت ثب ًٜظ ثيٗإُِّ
اًت يب ثب ؿك ٘٠ل ٌلفتٗ ٚاعـٞب ًٜ ٚظ ؿِٚت)4(.
اِجت ٝقمْ ث ٝفول اًت و ٝآ٘ض٠٘ ٝليٞٝبي ٔؾتّ

كا ام يىـيٍل تفىيه ٔيوٙـٔ ،فلٗٚبت

ثٙيبؿيٗ ٞل يه ام آٟ٘ب اًت و ٝثلاي پيَثيٙي  ٚتغّيُ ٌٔبلُ ث ٝآٖ تىئ ٝيوٙٙاـ .اياٗ ثاـيٗ
ٔٙ٤ي ٘يٌت و٠٘ ٝليٞٝبي ٔؾتّ

ٕ٘يتٛا٘ٙـ تغّيُ  ٚپيَثيٙي ِٔابثٟي ؿاُات ٝثبُاٙـ  ٚاياٗ

پيَثيٙيٞب ٗلٚكتبً ٘جبيٌتي ٔتفبٚت ام يىـيٍل ثبُـ؛ ثّى٠٘ ٝلياٞٝابي ٔؾتّا ٞ ،ال ياه ثاب
ت ًُٛث ٝاًتـقَٞبي ؽٛؿ ٔ ٚفلٗٚبتي و ٝؿك ٘٠ل ٌلفتٝا٘ـٕٔ ،ىٗ اًت يه كٚياـاؿ ؽابّ
كا ثٛٛ ٝك ِٔبثٟي پيَثيٙي ٕ٘بيٙـ.
ؿك ايٗ ٔمبِ ٕٗٗ ٝثلكًي وّي ٘٠ليٞٝبي كٚاث ٚثيٗإُِّ ؿك ؿ ٚثؾَ وّاي٠٘ ،لياٞٝابي
رليبٖ آّي ُبُٔ ٚالٌ٢لاييِ ،يجلاِيٌآ ٔ ٚبكوٌيٌآ ٠٘ ٚلياٞٝابي ا٘تمابؿي ُابُٔ ٘٠لياٝ
ا٘تمبؿي ثٙ٤ٔ ٝي ؽبّ ؤّٕ( ٝىتت فلا٘ىفٛكت) ،پٌبتزـؿٌلايي (پٌت ٔـك٘يٌآ) ،فٕيٙيٌآ
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ً ٚبمٜاٍ٘بكي كا ٜٔلط ٔيوٙيٓ  ٚؿيـٌب ٜآٟ٘ب كا ؿك ٔٛكؿ ؿِٚت  ٚربيٍب ٜآٖ ؿك ايٗ ٘٠لياٞٝاب
ٔٛكؿ ثلكًي للاك ٔيؿٞيٓ.

بً .ظريِّاي جرياى اصلي
رليبٖ آّي ٘٠ليٝپلؿامي ؿك كٚاث ٚثيٗإُِّ كا ً٠٘ ٝلي ٝآّي ايزبؿ ولؿ ٜاًت واٞ ٝال
يه ث ٝصٙـيٗ ُبؽ ٝفل٣ي تمٌيٓ ُـٜا٘ـ .ايٗ ً٠٘ ٝلي٣ ٝجبكتٙـ امٚ :الاٌ٢لايايِ ،يجلاِيٌآ ٚ
ٔبكوٌيٌٓ .ؿك ايٗ ثؾَ ،ؿيـٌبٞ ٜبي ٞل يه ام ايٗ ً٠٘ ٝلي ٚ ٝميلٔزٕٞٝ٣ٛابي آ٘ابٖ كا ثاٝ
ٛٛك وّي ٍ٘ ٚب ٜآٟ٘ب ث ٝؿِٚت كا ثٛٛ ٝك ؽبّ ٔٛكؿ ثلكًي للاك ٔيؿٞيٓ.

ٍ .1اقعگرايي
ٚالٌ٢لايي ام ٘٠ليٞٝبي آّي ؿك  ّْٛ٣ارتٕب٣ي اًت و ٝتغت ٙ٣بٚيٗ ٔؾتّ

ؿك تٕبٔي

ايٗ كُتٞٝب ٜٔلط ٔيُٛؿ .ؿك ً ّْٛ٣يبًي  ٚكٚاث ٚثيٗإُِّ ٘ين ام آٖ ثٛٙ٣ ٝاٖ ٚالٌ٢لايي
ًيبًي ٘بْ ثلؿٜا٘ـٚ .الٌ٢لايي ثٛٛ ٝك وّي يٙيتليٗ  ٚلـيٕيتليٗ ٔىتت فىلي ؿك ٣لٓٝ
كٚاث ٚثيٗ إُِّ اًت و ٝلـٔت آٖ كا عتي تب لجُ ام ٔيالؿ ٌٔيظ  ٚتب مٔبٖ تًٛيـيـ ٘ين فول
ولؿٜا٘ـ .اِجتُ ٝبيـ ثٟتل ثبُـ ث ٝربي آ٘ىٚ ٝالٌ٢لايي كا ٘٠ليٝاي ّٕ٣ي تّمي وٙيٓ ،آٖ كا ثٝ
ٛٙ٣اٖ ؿيـٌبٞي فٌّفي ٔ ٚزٕٝ٣ٛاي ام ٔفلٗٚبت ؿك ٘٠ل ثٍيليٓٚ .الٌ٢لايي ًيبًي ثٛٙ٣ ٝاٖ
ٍ٘لُي ٌ٘جت ثٛ ٝج ٢ثِل ؿك ٘٠ل ٌلفتٔ ٝيُٛؿ و ٝثلؽالف آكٔبٍ٘لاييٌ٘ ،جت ث ٝپيِلفت
اؽاللي  ٚتٛا٘بييٞبي ثِل ثـثيٗ اًت )5(.ايٗ ٘٠ليٍ٘ ٝبٞي ثـثيٙبٌ٘٘ ٝجت ثً ٝلُت اٌ٘بٖ
ؿاكؿ  ٚر ،ًٙؽِ٘ٛت  ٚلـكتّٛجي كا فاتي ثِل ٔيؿا٘ـ .ايٗ ثلؿاُت اِٚي ٝام اٌ٘بٖ ٚ
ًلُت ٚي ؿك ؿيٍل رٙجٞٝبي ٘٠لئ ٝقوٛك ث ٝا٘غبي ٔؾتّ

ثبمتبة يبفت ٝاًت.

ٔٛكٌٙتب ثٛٙ٣ ٝاٖ يىي ام ا٘ـيِٕٙـاٖ آّي ٚالٌ٢لاياي والًايهُ ،اَ آاُ كا ؿك اياٗ
مٔئٜ ٝٙلط ٔيوٙـ و٣ ٝجبكتٙـ ام:
يكٚ .رٛؿ لٛا٣ـ ٣يٙي ؿك ًيبًت و ٝحبثت ثٛؿ ٚ ٜكيِ ٝؿك ٛج ٢ثِل ؿاك٘ـ.
دٍٙٔ .بفٔ ٢ف ْٟٛوّيـي ثلاي ؿكن ًيبًت ثيٗإُِّ اًت و ٝثل اًبى لـكت ت٤لي

ٔيُٛؿ.

سِٔ .فٙٔ ْٟٛبف ،٢حبثت اًت ِٚي ُىُ ٔ ٚبٞيت لـكت ؿِٚتٞب ؿك  َٛٛمٔبٖ تيييل ٔيوٙـ.

 110ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلٌاهِ هطالعات راّبردي شوارُ 27

چْار .كفتبك ؿِٚتٞب ٔتأحل ام آ َٛاؽاللي ٣بْ ٘يٌت .اٌل صٕٔ ٝىٗ اًت اياٗ كفتابك احالات
اؽاللي ؿاُت ٝثبُٙـ.
پٌجٔ .زٕٝ٣ٛاي ام لٛا٣ـ اؽاللي ٣بْ ٔٛكؿ لجٚ َٛرٛؿ ٘ـاكؿ.
شش .ثِ ٝغب٠٘ ٝلي ،عٛمً ٜيبًي ام ؿيٍل عٛمٜٞب رـاًت)6(.
ٔيتٛاٖ ٌفت و ٝؿك ٣لٓ ٝكٚاث ٚثيٗإُِّٚ ،الٌ٢لايي ًيبًي عتي ام مٔبٖ تًٛيـيـً ،اٝ
ٔفل ٕٚآّي ؿاُت ٝاًت:
ا َٚآ٘ىٝ؛ ؿِٚتٞب (يب ؿِٚت ُٟلٞب) ٚاعـ آّي و ٚ َٙت٤بُٔا٘ـ.
ؿ ْٚآ٘ىٝ؛ ؿِٚتٞب ؿك پي وٌت لـكت ص ٝثٛٙ٣ ٝاٖ ٞـف  ٚيب ثٛٙ٣ ٝاٖ اثاناكي ثالاي وٌات
اٞـاف ؿيٍل ٔيثبُٙـ.
ً ْٛآ٘ىٝ؛ ؿِٚتٞب ثٛٛ ٝك ٣مال٘ي كفتبك ٔيوٙٙـ  ٚفم ٚؿك پي ٔٙبف ٢ؽٛؿ ٌٞتٙـ .ثٙابثلايٗ ثاٝ
ٛٛك ٣مال٘ي ٘ين ثلاي ؿيٍلاٖ لبثُ ؿكن ٔيثبُٙـ.
ٌٔبلُ ثيٗإِّّي ثل ٔجٙبي ٔفلٗٚبت فٛق ثـيٌٗ ٝ٘ٛتغّيُ ٔيُ٘ٛـ و ٝؿِٚتٞب ثٙ٣ ٝاٛاٖ
ثبميٍلا٘ي ا٘فلاؿي  ٚيب ام ٛليك التالف ثب ٔ ٓٞايتٛا٘ٙاـ تٟـياـاتي كا ايزابؿ ٕ٘بيٙاـ .واٚ َٙ
ٚاو َٙؿِٚتٞب ثـيٌٗ ٝ٘ٛتغّيُ ٔيُٛؿ و ٝآٟ٘ب ٓلفب ثل ٔجٙبي ًيبًتٞبي ا٣الٔي ؽٛؿ  ٚياب
ثل اًبى ٔالع٠بت اؽاللي كفتبك ٕ٘يوٙٙـ ،ثّى ٝؿك پي وٌت ،افنايَ  ٚعف ٞلـكت ؽاٛيَ
ٌٞتٙـ)7(.
ٚالٌ٢لايي و ٝثٛٙ٣ ٝاٖ ٔىتت ًيبًت لـكت ُٙبؽتٔ ٝيُٛؿ ،ثل ؿِٚت ثٛٙ٣ ٝاٖ ٔلون حمُ
لـكت تأويـ ٔيوٙـ .ايٗ لـكت ام ثبق ًلصٌِٕ ٝلفت ٚ ٝث ٝپبييٗ ٔيآيـ؛ يب ث ٝلٛٔ َٛكٌٙتب،
ؿك ًيبًت ثيٗإُِّ و ٝثٛٓ ٝكت ٔجبكم ٜثلاي لـكت ت٤لي

ٔيُٛؿ؛ ؿِٚتٞب ثٔ ٝخبثٚ ٝاعـ

آّي تغّيُ ٔغٌٛة ٔيُ٘ٛـ وٓ ٝلف ٘٠ل ام ٚيوٌيٞبي ٔتفبٚتي ؤٕ ٝىٗ اًت ؿاُتٝ
ثبُٙـٍٕٞ ،ي ؿك پي ث ٝعـاوخل كًب٘ـٖ لـكت ؽٛؿ ٔيثبُٙـٚ )8(.الٌ٢لايي ًيبًت كا
ٔجبكمٜاي ثلاي لـكت ٔيثيٙـ .ثل ٔجٙبي ايٗ ٘٠لي٠٘ ٝبْ ثيٗإُِّ آ٘بكُيه اًت .يٙ٤ي ثلؽالف
٤ٗٚيت ؿاؽّي ،ؿاكاي ًبمٔبٖ ٔلوني كٞجلي وٙٙـ ٜو ٝلب٘ ٢ٗٚ ٖٛوٙـ  ٚؽبٛيبٖ كا ٔزبمات
ٕ٘بيـ٘ ،يٌت .ثٙبثلايٗ ٞل ؿِٚت ثلاي وٌت لـكت ٛٔ ٚام٘ ٝلٛا ثبيـ ؿك پي وٌت  ٚافنايَ
لـكت ؽٛيَ ثبُـ .لـكتي و ٝثل ٔجٙبي تٛا٘بييٞبي ٞل ؿِٚت (٘٠بٔي  ٚالتٔبؿي)  ٚؿك كاثٜٝ
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ثب ؿيٍلاٖ ت٤ييٗ ٔيُٛؿٚ .الٌ٢لايي ؿك ٕٞيٗ كاًتب ثٙ٣ ٝبٓل ٣يٙي  ٚفينيىي لـكت ٘٠بٔي
تأويـ ٔيوٙـ )9(.ام ٘٠ل ٚالٌ٢لايبٖٞ ،ـف اِٚيٞ ٝل ؿِٚت تٕ٘يٗ أٙيت ؽٛؿ اًت.
ٍ٘بٚ ٜالٌ٢لايي ث ٝؿِٚت ٕٞض ٖٛتٛح ثيّيبكؿ اًت و ٝرن ثلاي ثلؽٛكؿ ،ثاٞ ٝآ ٘نؿياه
ٕ٘يُ٘ٛـٓ .لف ٘٠ل ام ٘ ١ٛكهيٓ ٞ ٚيأت عبوٕ ٝؿك ؿاؽُٔ ،يتٛاٖ كفتبكٞابي ِٔابث ٚ ٝلبثاُ
پيَثيٙياي ام ؿِٚت ٞب ؿيـ و ٝثل ٔجٙبي ٕٞبٖ ٔفلٗٚبت اِٚي ٝاًتٛاك اًتٚ .الٌ٢لايي ٌ٘اجت
ث ٝأىبٖ ٕٞىبكي ؿِٚتٞب ثـثيٗ ثٛؿ٤ٔ ٚ ٜتمـ اًت ٔغبًج ٝؿِٚاتٞاب ام ٕٞىابكي ،ثلٔجٙابي
ًٛؿ ٌ٘جي اًت .يٙ٤ي اٌل ثلؿاُت  ٚاعٌبى ؿِٚتٞب ام ٕٞىبكي ثب ؿيٍل ؿ َٚايٗ ثبُاـ واٝ
ٓلف ٘٠ل ام ًٛؿي و ٝؽٛؿ ٔي ثل٘ـ ،ؿيٍلاٖ ام لِجَاُ اياٗ ٕٞىابي ًاٛؿ ثيِاتلي ٔايثل٘اـ؛
ٕٞىبكي ٘ؾٛاٙٞـ ولؿ تب ؿك آيٙـٛٔ ،ٜام٘ ٝلٛا ثٗ ٝلك آٟ٘ب ث٘ ٓٞ ٝؾٛكؿ.
ٚالٌ٢لايي ،ث ٝأىبٖ ٕٞبٍٙٞي ٔٙبف ٢ثايٗ ؿِٚاتٞاب ا٣تمابؿ ٘اـاكؿ  ٚثلؽاٛكؿ ٔٙابف ٢ثايٗ
ؿِٚتٞب كا ارتٙبة٘بپقيل ٔيؿا٘ـ .ثل ايٗ اًبى تٟٙب كا ٜارتٙبة ام ايٗ ثلؽٛكؿ ،تِىيُ ًيٌاتٓ
ٔٛام٘ ٝلٛا ثيٗ ؿِٚتٞب اًتٚ .الٌ٢لايبٖ ٔٛام٘ ٝلاٛا ثايٗ ؿِٚاتٞاب كا ٘ا ٝتٟٙاب ّ٣ات رٙاً
ٕ٘يؿا٘ٙـ؛ ثّى ٝام آٖ ثٛٙ٣ ٝاٖ ٣بُٔ ّٓظ  ٚتٛامٖ يبؿ ٔيوٙٙـ.
ٚالٌ٢لايي ؿك ٚال ٢تٔٛيلي «ؿِٚتٔغٛك» ام رٟبٖ ث ٝؿًت ٔايؿٞاـ  ٚؿِٚات كا ٔغاٛك
آّي ؿك كٚاث ٚثيٗإُِّ ٔيؿا٘ـ .ايٗ ٘٠ليٚ ،ٝرٛؿ ؿِٚات كا ٔفالٔ ٕٚايٌيالؿ  ٚام أىابٖ
تغ َٛؿِٚت ثٚ ٝيو ٜؿك ٣لٓ ٝثيٗإُِّ ثغخي ثٔ ٝيبٖ ٕ٘ايآٚكؿ .ثٙابثلايٗ ،ؿِٚات ٣ابِيتاليٗ
ُىُ ًبمٔب٘ـٞي ًيبًي اًت  ٚصيني فلاتل ام آٖ ٔتٔٛك ٘يٌت.
ٚالٌ٢لايبٖ والًيه ام رٙجٞٝبي ٔؾتّ

ثٚ ٝيو ٜام ًٛي كفتبكٌلايبٖ ٔٛكؿ ا٘تمبؿ للاك

ٌلفتٙـ .اكالٔ ٝفلٗٚبت ييللبثُ آمٔبيَ ؿك ٔٛكؿ ٛج ٢ثِل؛ ٣ـْ أىبٖ تفىيه ٣يٗ  ٚفٗٞ
ثلؽالف ٘٠ل آٟ٘ب؛ ثيتٛرٟي ث ٝتفبٚتٞبي ؿك٘ٚي ؿِٚتٞب  ٚيىٌبٖ فلٕ ٕ٘ٛؿٖ  ٕٝٞآٟ٘ب؛
٣ـْ تٛر ٝث ٝثبميٍلاٖ فلأّي ٣ ٚـْ أىبٖ تغّيّي فلاتل ام ًٜظ ّٔي؛ ثـثيٙي ث ٝعمٛق
ثيٗإُِّ ُ ٚيئيتثؾِي ث ٝؿِٚت ام رّٕ ٝايٗ ا٘تمبؿات ٔيثبُٙـٚ .الٌ٢لايي ام ايٗ ٘٠ل وٝ
ثيِتل ٔتٛر ٝحجبت اًت ،أىبٖ تيييل كا ؿك ٘٠ل ٕ٘يٌيلؿ  ٚثٙبثلايٗ ٔغبفٝ٠وبكا٘ ٝاًت.
ث ٝؿ٘جبَ ٛلط ا٘تمبؿات ٔؾتّ
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ٛٙ٣اٖ «٘ٚٛالٌ٢لايي يب ٘ئٛكلبِيٌٓ» ٜٔلط ُـ .ث ٝؿِيُ إٞيت ايٗ ٘٠لي ٝؿك كٚاث ٚثيٗإُِّ آٖ
كا ثٛٛ ٝك رـاٌب٘ٛٔ ٝكؿ ثلكًي للاك ٔيؿٞيٓ.

ًٍَ .2اقعگرايي
ٕٞبٜ٘ٛك و ٝؿك ًٜٛك لجُ ٘ين فول ُـ ،ث ٝؿ٘جبَ ا٘تمبؿات ٚاكؿ ُـ ٜثل ٚالٌ٢لايي والًيه،
٘٠ليٚٛ٘ ٝالٌ٢لايي ثٙ٣ ٝاٛاٖ تالُاي ثالاي تجيايٗ ّٕ٣اي ًيبًات ثايٗإِّاُ اكاياٌ ٝلؿياـ.
٘ٚٛالٌ٢لايي ،تفبٚتٞب ُ ٚجبٞتٞبيي ثب ٚالٌ٢لايي والًيه ؿاكؿ .ثلاي ٔخبَ ؿك ٘ٚٛالٌ٢لاياي،
ؿِٚت ٕٞضٙبٖ ثبميٍل آّي كٚاث ٚثيٗإُِّ اًتٚٛ٘ .الٌ٢لايبٖ ،أٙيات كا رابيٍنيٗ لاـكت
ٔيوٙٙـ  ٚثل ًٜظ ٘٠بْ ثيٗإُِّ ً ٚبؽتبك آٖ تأويـ ٔايٚكم٘اـ .ام اياٗ ٘٠الً ،ابؽتبك ٘ماَ
ٔغـٚؿوٙٙـٜاي ثل كفتبك ؿِٚت ٞب ؿاكؿ؛ ثـيٗ ٔٙ٤ي و ٝاربم ٜا٘زبْ ثلؽي كفتبكٞب كا ث ٝؿِٚتٞاب
٘ـاؿ ٚ ٜؿك ٔمبثُ ،آٟ٘ب كا ٔزجٛك ث ٝا٘زبْ كفتبكٞبي ؽبّ ٔيوٙـٚ .اِتان ثاٙ٣ ٝاٛاٖ ٟٔآتاليٗ
٘٠ليٝپلؿام ٘ٚٛالٌ٢لا ،آٖ كا ؿك وتبة ؽٛؿ تغت ٛٙ٣اٖ «٘٠لياً ٝيبًات ثايٗإِّاُ» تئاٛكينٜ
ٕ٘ٛؿ ٜاًتٚ .اِتن ٕٗٗ ،كؿ ٘٠ليٞٝبي تمّيٌُلا ٠٘ ٚليٞٝبيي و ُّ٣ ٝعٛاؿث كا ؿك ًٜظ ّٔي
 ٚفلّٔٚي رٌتزٔ ٛيوٙٙـ ،ثل ٘٠لياً ٝيٌاتٕي تأوياـ ؿاكؿ٠٘ .لياٝاي واّ٣ ٝات كا ؿك ًاٜظ
ثيٗإُِّ رٌتزٔ ٛيوٙـ.
ًؤاَ آّي وٚ ٝاِتن ٔي ؽٛاٞـ ث ٝآٖ پبًؼ ؿٞـ ،ايٗ اًت و ٝصلا ؿِٚتٞب ث ٝكيٓ تفبٚت
ايـلِٛٛهي ٞبي ٔت٤بكٕ ٠٘ ٚبْ ٞبي ًيبًي ٔتفبٚت ،ؿاكاي كفتابك ًيبًات ؽابكري ِٔابثٟي
ٌٞتٙـ؟ ٚي ٔ٤تمـ اًت و ٝايٗ ُجبٞت ٘بُي ام تغٕيُ ٔغـٚؿيتٞبي ًبؽتبكي ثل ؿِٚتٞاب
اًتً .بؽتبكي و ٝثل اًبى تٛمي ٢تٛا٘بييٞب ثيٗ ثبميٍلاٖ وٕٞ ٝبٖ ؿِٚاتٞاب ٌٞاتٙـ ت٤يايٗ
ٔيُٛؿٚ .ي ٘مَ  ٚتأحيل ٔؤِفٞٝبي ؿاؽّي كا ثل ًيبًت ؽبكري كؿ ٔيوٙـ.
ؿِٚت ٞبٚ ،اعـٞبيي ٌٞتٙـ و ٝت٤بٔالت آٟ٘ابً ،ابؽتبك ٘٠ابْ ًيبًاي ثايٗإِّاُ كا ُاىُ
ٔيؿٞـ .ت٤لي

ًبؽتبك ام ٘٠ل ٚاِتن ثل ًٔ ٝجٙب اًت:

اٍل ،آُ ٘ ٓ٠ؿٙٞـ ٜوٕٞ ٝبٖ آ٘بكُي اًت.
دٍمِٔ ،ؾٔبت وبكولؿي ٚاعـٞب و ٕٝٞ ٝآٟ٘ب ام ايٗ ٘٠ل ِٔبثٝا٘ـ.
سَم ،تٛمي ٢تٛا٘بييٞب ثيٗ ٚاعـٞب ؤ ٝتفبٚت اًت.
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ٟٔٓتليٗ آُ ؿك ًبؽتبك ٘٠بْ ثيٗإُِّ ام ٘٠ل ٚاِتن ،آ٘بكُي اًت وٓ٠٘ ٝؿٙٞـ ٜث٠٘ ٝبْ
ٔغٌٛة ٔيُٛؿ .يٙ٤ي ثلؽالف ٘٠بْ ؿاؽّي و ٝؿك آٖ ًٌّّٔ ٝلاتت عىٕفلٔبًت٣ ،ـٜاي
ؿًتٛك ٔيؿٙٞـ ٣ ٚـٜاي ؿيٍل اٛب٣ت ٔيوٙٙـ٠٘ .بْ ًيبًي ثيٗإُِّ ثل ٔجٙبي ٕٞبٍٙٞي اًت
 ٚصٙيٗ ًٌّّٔ ٝلاتجي ٚرٛؿ ٘ـاكؿ .ثٙبثلايٗ ييلٔتٕلون  ٚآ٘بكُيه اًت .آ٘بكُي ثب٣ج
ٔيُٛؿ تب ٣لٓ ٝثيٗإُِّ ث ٝلّٕلٚيي ٔجتٙي ثل آُ ؽٛؿيبكي تجـيُ ُٛؿ ،يٙ٤ي ؿِٚتٞب ثلاي
تأٔيٗ أٙيت ؽٛؿ ث ٝؿيٍلاٖ صِٓ ٕ٘يؿٚم٘ـ .ؿيٍلاٖ ٕٔىٗ اًت ث ٝؿِٚتي وٕه وٙٙـ يب
٘ىٙٙـ؛ ثٙبثلايٗ ٞل ؿِٚت فم ٚثبيـ ث ٝؽٛؿ ٔتىي ثبُـ.
«وبكولؿ ؿِٚتٞب» ِٔبث ٚ ٝيىٌبٖ اًت .ايٙىٌ ٝفتٔ ٝيُٛؿ و ٝؿِٚتٞب ُجي ٝثٌٞ ٓٞ ٝتٙـ؛
ثـيٗ ٔٙ٤ي اًت وٞ ٝل ؿِٚت ٕٞض ٖٛؿيٍل ؿِٚتٞبٚ ،اعـ ًيبًي ٌٔتمُ  ٚؽٛؿٔؾتبك ثٛؿٜ
 ٚيب ث٣ ٝجبكت ؿيٍل ؿاكاي «عبوٕيت» اًت .اِجت ٝؿاكا ثٛؿٖ عبوٕيت ثـيٗ ٔٙ٤ي ٘يٌت وٞ ٝل
ؿِٚت ٔيتٛا٘ـ ٞل وبكي ثؾٛاٞـ ا٘زبْ ؿٞـ ٔ ٚغـٚؿ ٘يٌت يب تغت تأحيل ؿيٍلاٖ للاك
ٕ٘يٌيلؿ؛ ثّى ٝثـيٗ ٔٙ٤ي اًت و ٝؿِٚت ؽٛؿ تٕٔيٓ ٔيٌيلؿ ثب ٌٔبلُ ؿاؽّي  ٚؽبكري
ؽٛيَ صٍ ٝ٘ٛثلؽٛكؿ وٙـ .ام رّٕ ٝايٙى ٝام ؿيٍلاٖ ؿكؽٛاًت وٕه ثىٙـ  ٚام ايٗ ٛليك ثب
ؿاؿٖ تٟ٤ـاتي ،آماؿي ؽٛؿ كا ٔغـٚؿ وٙـ .ثب ايٗ ٚرٛؿ ،ؿِٚتٞب ام ٘٠ل تٛمي ٢تٛا٘بييٞب
ٔتفبٚتٙـ .يٙ٤ي ا٘ـام ،ٜحلٚت ،لـكت ُ ٚىُ آٟ٘ب ثب ٔ ٓٞتفبٚت اًت .ايٟٙب تفبٚتٞبيي ؿك ثيٗ
ٚاعـٞبيي ِٔبث ٝاًت .ث ٝثيبٖ ؿيٍل ،ؿِٚتٞب ام ٘٠ل ٟٚبيفي و ٝثلٟ٣ـ ٜؿاك٘ـُ ،جيٝ
يىـيٍل٘ـ .تفبٚت ؿِٚتٞب ؿك تٛا٘بيي آٟ٘بًت  ٝ٘ ٚؿك وبكولؿُبٖ ٕٝٞ .ؿِٚتٞبٟ٘ ،بؿٞبي
ؽبّ ؽٛؿ كا ثلاي  ،٢ٗٚارلا  ٚتفٌيل لٛا٘يٗ ،افنايَ ؿكآٔـ  ٚؿفب ١ام ؽٛيِتٗ ؿاك٘ـ .ايٗ
ثٙ٤ٔ ٝي تٛا٘بيي يىٌبٖ ؿِٚتٞب ؿك ا٘زبْ ٟٚبي

 ٚوبكولؿ ؽٛؿ ٘يٌت.

تٛمي ٢تٛا٘بييٞب ثيٗ ؿِٚتٞبي ًٔٛ ٛ٘٣يٗ آُ كا تِىيُ ٔيؿٞـ .ايٗ آُ ،ؿك َٛٛ
مٔبٖ ثيٗ ؿِٚتٞب تيييل ٔيوٙـ  ٚتيييل آٖ ثب٣ج تيييل ٘٠بْ ٔيُٛؿ .تيييل ؿك ًبؽتبك ،تيييل
ا٘ت٠بكات ؿك ٔٛكؿ صٍٍ٘ٛي كفتبك ٚاعـٞب كا ثٕٞ ٝلأ ٜيآٚكؿ  ٚايٙى ٝت٤بُٔ آٟ٘ب ث ٝص٘ ٝتبيزي
ٔٙزل ٔيُٛؿ .ثٛٙ٣ ٝاٖ ٔخبَ ؿك پبيبٖ ر ًٙرٟب٘ي ؿ ،ْٚآ٘ض ٝتيييل ولؿ٘ ،غ ٜٛتٛمي ٢تٛا٘بييٞب
ثٛؿ وٙٔ ٝزل ثُ ٝىٌُيلي ٘٠بٔي رـيـ ُـ)15(.
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ثٙبثلايٗ ٘ٚٛالٌ٢لايبٖ ؿِٚتٞب كا ًبؽتبك ًيبًي ًبمٔبٖيبفتٕ٠ٙٔ ٚ ٝي ٔيؿا٘ٙـ وٝ
ٚاعـٞبي آّي ٘٠بْ ثيٗإُِّ كا تِىيُ ٔيؿٙٞـ.
٘ٚٛالٌ٢لايبٖ ٘ين ٕٞضًّ ٖٛ

ؽٛؿ ٔٛكؿ ا٘تمبؿات فلاٚا٘ي للاك ٌلفتٝا٘ـ .ام رّٕا ٝثاـيٗ

ّ٣ت و ٝربيي ثلاي تيييل ًيٌتٕي تٚ ًٚٛاعـٞبي تِىيُؿٙٞاـ٠٘ ٜابْ ؿك ٘٠ال ٕ٘ايٌيل٘اـ.
ثلؽي ِيجلاَٞب ٘ين ٔ٤تمـ٘ـ وٌٌ ٝتلٍ ؿِ َٚيجلاَ  ٚعُ ٌٔابِٕتآٔيان اؽتالفابت ثايٗ آٟ٘اب
صبِِي ثلاي ٘ٚٛالٌ٢لايي اًت و٘ ٝمَ ؿِٚتٞب كا ؿك تيييل ٘٠بْ ؿًتىٓ ٔيٌيالؿ  ٚفما ٚثال
اًتفبؿ ٜام مٚك ؿك كٚاث ٚتأويـ ٔيوٙـ« .كيضبكؿ كٚمولا٘ي»٤ٔ ،تمـ اًت وٌٌ ٝتلٍ ٚاثٌتٍي
ٔتمبثُ التٔبؿي ثب٣ج ربيٍنيٙي ؿِٚتٞبي تابرل ثا ٝرابي ؿِٚاتٞابي ٘٠ابٔي ٔاٛكؿ تأوياـ
٘ٚٛالٌ٢لايي ُـ ٜاًتُ .يئيتثؾِي ث٠٘ ٝبْ ثيٗإُِّ و ٝؿاكاي تبكيؼ ؽبّ اًتٔ ،فالٕٚ
ٌلفتٗ ايٗ ٘٠بْ ٕٞ ٚضٙيٗ ٣ـْ اكاي ٝربيٍنيٗ ثالاي آٖ ٘يان ام ٔٔابؿيك ٘ماـ اپيٌاتِٕٛٛهيه
ٔتفىليٙي ٘٠يل وبوي  ٚاُّي ثل ٘ٚٛالٌ٢لايي ٔٛكؿ ٘٠ل ٚاِتن اًت .وبوي ٕٞضٙيٗ ام ايٗ ٘٠ل
وٚٛ٘ ٝالٌ٢لايي ٚاِتن ث ٝتيييل تٛر٘ ٝىلؿ ٚ ٜفم ٚتـاْٞٚب كا تٗٛيظ ٔايؿٞاـ  ٚايٙىا ٝكٚاثاٚ
ثيٗإُِّ كا تب ًٜظ ٔـيليت لـكتٞبي ثنكي تمّئُيؿٞـ ،آٖ كا ٔٛكؿ ٘مـ للاك ٔيؿٞـ)11(.
٘ٚٛالٌ٢لايبٖ ،ؿِٚت كا ام ٘٠ل ٣يٙي ٔفلٌ ٕٚلفت ٚ ٝآٖ كا ثٛٓ ٝكت ثلًبؽتٝاي تبكيؾي
 ٚثيٗاقفٞب٘ي ؿك ٘٠ل ٕ٘يٌيل٘ـ.
اُّي ٘ين ؿك ٔمبِٝاي تغت ٛٙ٣اٖ «فمل ٘ٚٛالٌ٢لايي» ،ايٗ ٘٠لي ٝكا ٔٛكؿ ا٘تمبؿ للاك ؿاؿٚ ٜ
ٔ٤تمـ اًت وٚٛ٘ ٝالٌ٢لايي٠٘ ،ليٝاي ؿِٚتٔغٛك ثٛؿٔ ٚ ٜـِي ام ؿِٚت كا ثٔ ٝخبث ٝثبميٍلي
ؿك ًٜظ رٟبٖ اكائ ٝيؿٞـ .ايٗ ٘٠لي ٝؿِٚت كا ثٛٙ٣ ٝاٖ ٔٛرٛؿيتي ؿك ٘٠ل ٔيٌيلؿ وٝ
في٘فٌ ٝاٞـاف ٙٔ ٚبف ٢ؽبٓي ؿاكؿ .ثل ايٗ اًبى ،ؿِٚت ٔٛرٛؿيتي ٌٔأِٝآفليٗ ؿك ٘٠ل
ٌلفتٕ٘ ٝيُٛؿ؛ يٙ٤ي ٚرٛؿٔ ،لمٞبً ،بؽتبكٞبي ت٤لي وٙٙـِٔ ،ٜل٣ٚيتٙٔ ،بف ٚ ٢اتؾبف
تٕٔيٓ ؽٛؿؽٛاٞب٘ٝأٌٍ ،تمُ ام ٛجمبت فلأّي ٙٔ ٚبف ٢اٌ٘ب٘ي ٔفلٌ ٕٚلفتٔ ٝيُٛؿ.
ثلؽالف اؿ٣بي ًبؽتبكٌلا ثٛؿٖ ،ايٗ ٘٠لي ،ٝام ٘٠ل ٌٞتيُٙبًي لبيُ ثٚ ٝرٛؿ ؿِٚت لجُ ام
ٚرٛؿ ٘٠بْ ثيٗإُِّ اًت .يٙ٤ي ايٗ ؿِٚتٞب ٌٞتٙـ و٠٘ ٝبْ ثيٗإُِّ كا ُىُ ٔيؿٙٞـ .ثٝ
ثيبٖ ثٟتل ٘ٚٛالٌ٢لايي لجُ ام ايٙىً ٝبؽتبكٌلا ثبُـ ،ؿِٚتٔغٛك اًت)12(.
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ام ٘٠ل وبوي ٘ين ٘ٚٛالٌ٢لايبٖ ثل ؿِٚتٞبيي تأويـ ؿاك٘ـ و ٝث٘ ٝيلٞٚبي ٔبؿيُبٖ تمّيُ
ؿاؿٔ ٜي ُ٘ٛـ  ٚثٕٞ ٝيٗ ٛليك ٘ين ًبؽتبك ٘ ٓ٠رٟب٘ي كا ثٛٔ ٝام٘ ٝلٛا ثٛٙ٣ ٝاٖ ٘٣ٛي ام
ُىُثٙـي ٘يلٞٚبي ٔبؿي تمّيُ ٔيؿٙٞـ .ايٗ ٘٠لي٘ ،ٝيلٞٚبي ارتٕبي كا ثّ٣ ٝت ٘بٔلث ٚ ٙٛيب
٘بٔلتج ٚثٛؿٖ كؿ ولؿ ٚ ٜصٙـاٖ ث ٝاُىبَ ٔتفبٚت ؿِٚتٞب تٛرٕ٘ ٝيوٙـ  ٚاكمٍ ا٘ـوي ثلاي
رٙجٞٝبي ٙٞزبكي ٟ٘ ٚبؿي ٘ ٓ٠رٟب٘ي لبيُ اًت )13(.ام ٘٠ل آٟ٘ب ٘ ١ٛكهيٓ ؿاؽّي ،ؽٛاٜ
ِيجلاَ ا ؿٔٛولاتيه ،التـاكٌلا يب ؿيىتبتٛكي ،ام إٞيت ميبؿي ثلؽٛكؿاك ٘يٌتٞ .ل ؿِٚتي
ثبميٍلي «ؽٛؿٔغٛك» اًت و ٝتالٍ ؿاكؿ ؿك ُلايٞ ٚلد ٔ ٚلد ُـيـ ،ثمبي ؽٛيَ كا عفٞ
وٙـ .ثٙبثلايٗ ٛجي٤ي اًت وٞ ٝل صين ؿيٍل ؿك ثلاثل ايٗ أل ٗلٚكي ،إٞيت ؽٛؿ كا ام ؿًت
ٔيؿٞـ)14(.
٘ٚٛالٌ٢لايي ث ٝكيٓ تٕبٔي ا٘تمبؿٞبيي و ٝثل آٖ ٚاكؿ ُـ ٜاًتٕٞ ،ضٙبٖ ثٛٙ٣ ٝاٖ يىي ام
ٟٔٓتليٗ ٘٠ليٞٝبي كٚاث ٚثيٗإُِّ ٔغٌٛة ٔيُٛؿ  ٚعزٓ ثٌيبك ٌٌتلؿٜاي ام ُ٘ٛتٞٝبي
كٚاث ٚثيٗإُِّ ث٣ٛ٘ ٝي ث ٝايٗ ٘٠لي ٝپلؿاؽت ٚ ٝيب آٖ كا ٔٛكؿ ا٘تمبؿ للاك ٔيؿٙٞـ .ا٘تمبؿات
ميبؿي و ٝثل ايٗ ٘٠لئ ٝيُٛؿ ٘ين ِ٘بٖؿٙٞـ ٜإٞيت آٖ اًت .ث ٝكيٓ تٕبٔي ا٘تمبؿات ٚاكؿ،ٜ
٘ٚٛالٌ٢لايي ٚاِتن ؿك عميمت ٟٔٓتليٗ تالٍ ثلاي اكاية ٘٠ليٝاي ّٕ٣ي ؿك عيٜة كٚاثٚ
ثيٗإُِّ اًت.

 .3ليبراليسن
ِيجلاِيٌٓ ام ٘٠ليٞٝبي رليبٖ آّي  ٟٓٔ ٚكٚاث ٚثيٗإُِّ ث ٝعٌبة ٔيآيـ .ايٗ ٔىتت
فىلي وٕٞ ٝضٚ ٖٛالٌ٢لايي ثيِتل ٘٣ٛي فٌّفً ٝيبًي اًتٛ ،ي

ٌٌتلؿٜاي ام ٘٠ليبت ام

آكٔبٌٖلايي ٚيٌّ٘ٛي تب ٘٠ليٞٝبي ٔ٤بٓلي ص٘ ٖٛئِٛيجلاِيٌٓ ٠٘ ٚليّٓ ٝظ ؿٔٛولاتيه كا
ؿكثلٔيٌيلؿ .صبكصٛة ايٗ ا٘ـيِ ٝثُٛ٘ ٝتٞٝبي ا٘ـيِٕٙـا٘ي ص ٖٛوب٘ت  ٚكٚ ًٛٚ
ا٘ـيِٕٙـاٖ ٔ٤بٓلي ص ٖٛؿٚيُ ،فٛوٛيبٔب ِٛٔ ٚل ثبم ٔيٌلؿؿ .ايٗ ٘٠لي ،ٝثٚ ٝيو ٜتغت ٛٙ٣اٖ
آكٔبٌٖلايي ام ٕٞبٖ اثتـا ؿك ٍ٘ب ٜثً ٝلُت اٌ٘ب٘ي ثب ٚالٌ٢لايي اؽتالف ٘٠ل ؿاُت ٝاًت.
ٛلفـاكاٖ ايٗ ٘٠لي ٝثلؽالف ٘٠ل ٚالٌ٢لايبٖ وً ٝلُت ٛجي٤ي اٌ٘بٖ كا ُلٚك  ٚرًّٛٙت
ٔيؿاٌ٘تٙـ٤ٔ ،تمـ٘ـ و ٝاٌ٘بٖ ً ٚلُت ٛجي٤ي ٚي ثـ ٘يٌت؛ ثّىُ ٝلاي ٚارتٕب٣ي اًت وٝ
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ٔٛرت كفتبكٞبيي ٕٞض ٖٛرًّٛٙجي ،ؽِ٘ٛت ُ ٚلاكت ٔيُٛؿ .ثٙبثلايٗ ام ٛليك آٔٛمٍ ٚ
فلا ٓٞآٚكؿٖ مٔيٙٔ ٝٙبًت ارتٕب٣ي  ٚآالط آٖ ،اٌ٘بٖ ٘ين آالط ُـ ٚ ٜلبؿك ؽٛاٞـ ثٛؿ تب
ؽٛي ؽِٗ  ٚرًّٛٙت ؽٛيَ كا وٙبك ثٍقاكؿ .ايٗ تفبٚت رٞٛلي ؿك ؿيٍل ثلؿاُتٞبي
آ٘بٖ ؿك ًبيل عٛمٜٞب ٘ين ثبمتبة يبفت ٝاًت.
ٔفلٗٚبت آّي ِيجلاِيٌٓ ؿك مٔي ٝٙكٚاث ٚثيٗإُِّ ثـيٗ ُلط اًت:
يك .ؿِٚتٞب ،تٟٙب ثبميٍلاٖ ٣لٓ ٝثيٗإُِّ ٘يٌتٙـ؛ ثّى ٝثبميٍلاٖ ؿيٍلي ٕٞضٖٛ
ًبمٔبٖٞبي ثيٗإِّّي ٘ين ؿك ايٗ ٣لٓ ٝث ٝايفبي ٘مَ ٔيپلؿام٘ـ.
دٍ .أىبٖ ٕٞىبكي ثيٗ ؿِٚتٞب ٚرٛؿ ؿاكؿ.
سِ .تفبٚتٞبي ؿاؽّي ؿِٚتٞب ٕٞض ١ٛ٘ ٖٛعىٔٛت ،فل٠٘ ٚ ًٙٞبْ التٔبؿي آٟ٘ب ثل ت٤ييٗ
اِٛٚيتٞب  ٚتلريغبت آ٘بٖ تأحيل ٔيٌقاك٘ـ؛ ثٙبثلايٗ كفتبك  ٕٝٞؿِٚتٞب ث ٝيه ُىُ ٘ؾٛاٞـ
ثٛؿ.
ؿك ٔٛكؿ ؿِٚت ٘ين ايٗ ٘٠ليٞٝب ٔ٤تمـ٘ـ و ٝر ًٙؿك ًلُت اٌ٘بٖٞب ٘يٌت  ٚؿك ٓٛكتي
وُ ٝلايٙٔ ٚبًت ثلايِبٖ فلا ٓٞآيـ ،لبؿك ث ٝثلللاكي ّٓظ ٔيثبُٙـ .اِجت ٝؿك ٍ٘ب ٜآٟ٘ب ؿِٚت
پـيـٜاي ٔٛلت اًت  ٚؿك ٘تيز ٝآٟ٘ب ٔ٤تمـ ث ٝتِىيُ ٟ٘بؿٞبيي ثيٗإِّّي ثلاي وٙتلَ  ٚتمّيُ
آ٘بكُي عبوٓ ؿك كٚاث ٚؿِٚتٞب ٌٞتٙـ .ؿك ٟ٘بيت ٘ين ثب ٔغ ٛؿِٚتٞبي ٔؾتّ ً ،بمٔبٖ يب
ؿِٚتي رٟب٘ي ثٚ ٝرٛؿ ٔيآيـ و٘ ٝتيز ٝآٖ ؽبتٕ ٝرٔ ًٙيبٖ ؿِٚتٞبًتِ .يجلاَٞب ؿك تالٍ
ثلاي ثبمتِٛيـ ٔفبٞيٓ  ٚكٚيٞٝبي لٛا٘يٗ ؿاؽّي ؿك ًٜظ ثيٗإُِّ ثلاي كًيـٖ ثّٓ ٝظ ٔٛكؿ
٘٠ل ؽٛؿٛ ،لط أٙيت ؿًتٝرٕ٤ي كا ٜٔلط ٕ٘ٛؿ٘ـ وٛ ٝجك آٖ  ٕٝٞؿِٚتٞب ؿك عفّٓ ٞظ
ٌٔئِٛيت ؽٛاٙٞـ ؿاُت .آٟ٘ب ؿك ٘٠ل ؿاُتٙـ تب ثب ايٗ ٛلط٣ ،ال ٜٚثل ٟ٘بؿي ٝٙولؿٖ ٔٛام٘ ٝلٛا،
اًتفبؿ ٜام مٚك ّ٣ي ٝوِٛك ؽبٛي كا ثٍٙٞ ٝبْ ٗلٚكتِٔ ،ل ١ٚوٙٙـ)15(.
ٟ٘بؿٌلايبٖ ِيجلاَ ٔ٤تمـ٘ـ ٟ٘بؿٞبي ثيٗإِّّي ث ٝؿِٚتٞب وٕه ٔيوٙٙـ تب آٟ٘ب ثل كفتبك
ؽٛؿؽٛاٞب٘ ٝؽٛيَ يّجٕ٘ ٝبيٙـ ٙٔ ٚبف ٢ؿكامٔـت كا ثل ٔٙبف ٢وٛتبٜٔـت تلريظ ؿٙٞـ.
ِيجلاَٞب ٌلص٤ٔ ٝتمـ٘ـ وٌٌ ٝتلٍ ثبميٍلاٖ فلأّي ا ثٚ ٝيوُ ٜلوتٞبي صٙـّٔيتي ا ثٝ
تـكيذ عٛم ٜلـكت ؿِٚتٞب كا ٔغـٚؿ ٔيوٙـ؛ ِٚي ثٛٛ ٝك وّي آ٘بٖ ٘ين ،ؿِٚتٞب كا ثبميٍلاٖ
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آّي ٣لٓ ٝثيٗإِّّي ٔيؿا٘ٙـ .ثٙبثلايٗ ِيجلاَٞب ،عتي ثٌ٘ ٝجت ٔ٤تـَتليٗ ٚالٌ٢لايبٖ ٘ين
أىبٖ ٕٞىبكي كا ٌٌتلؿٜتل ٔيثيٙٙـ)16(.
ام ٘٠ل ًيبًيِ ،يجلاَٞب ثيِتل ثل ٛلط ٘٠ليّٓ ٝظ ؿٔٛولاتيه تأويـ ٔيوٙٙـ و٤ٔ ٝتمـ
اًت ؿِٚتٞبي ؿٔٛولات ثب يىـيٍل ٕ٘يرٍٙٙـ؛ ميلا ام آ ٚ َٛكٚيٞٝبي ِٔتلوي پيلٚي
ٔيوٙٙـ« .ؿٚيُ» ثٛٙ٣ ٝاٖ يىي ام ٘٠ليٝپلؿاماٖ ايٗ كُت ٝؿك كؿ ٔبٞيت آ٘بكُيه ٘٠بْ ثيٗإُِّ
ٔ٤تمـ اًت و ٝؿِٚتٞبي ّٓظّٛجي ٚرٛؿ ؿاك٘ـ و ٝيبؿٌلفتٝا٘ـ اؽتالفبت ؽٛؿ كا ام ٛليك
ٌٔبِٕتآٔين عُ  ٚفُٔ ٕ٘بيٙـ .ام ٘٠ل ٚيٟٓٔ ،تليٗ ٚيوٌي ؿٚكاٖ پي ام وٕ٘ٛيٌٓ ٌٌتلٍ
ت٤ـاؿ  ٚعٛمٕٞ ٜيٗ ؿِٚتٞبي ّٓظّٛت اًت)17(.
ٟ٘بؿٌلايبٖ ٘ئِٛيجلاَ ث٘ ٝمَ لـكت ،ؿِٚت ٙٔ ٚبف ٢تٛر ٝثيِتلي ِ٘بٖ ؿاؿ٤ٔ ٚ ٜتمـ٘ـ وٝ
ؿِٚتٞب ٕٞىبكي ٔيوٙٙـ ص ٖٛايٗ ٘غ ٜٛت٤بُٔٙٔ ،بف ٢ثيِتلي ثلاي آ٘بٖ ثٕٞ ٝلأ ٜيآٚكؿ .ؿك
ث٤ـ التٔبؿي ٘ين ث٠٘ ٝل آ٘بٖ رٟب٘ي ُـٖ التٔبؿ  ٚثبماك رٟب٘يٌٌ ،تلٍ ًبمٔبٖٞبي
ييلؿِٚتي  ٚاكتجبٛبت ثب٣ج تغّيُ لـكت ؿِٚت  ٚتيييل تٕلون ام ٌٔبلُ أٙيتي ث ٝالتٔبؿي
ُـ ٜاًت.
ٟ٘بؿٌلايبٖ ٘ئِٛيجلاَ ،آ ٚ َٛپيَفلٕٞبي ٘ٚٛالٌ٢لايي كا ٔيپقيل٘ـ .ثلاي ٔخبَ ث٠٘ ٝل
آٟ٘ب وِٛكٞب ٟٔٓتليٗ ثبميٍلاٖ ثيٗإِّّي  ٚثبميٍلا٘ي ٣بلُ  ٚيىپبكصٝا٘ـٕٞ .ضٙيٗ ٔ٤تمـ٘ـ
و٠٘ ٝبْ ثيٗإُِّ ثي٘ ٓ٠اًت  ٚايٗ ثيٕ٘٠ي كفتبك ؿِٚتٞب كا ُىُ ؿاؿ ٚ ٜثل ٘تبيذ ؿاؿٜٞبي
ثيٗإِّّي احل ٔيٌقاكؿ .ؿك ٣يٗ عبَ ايٗ ؿ٘ ٚغّ ٝفىلي ،ؿك ٔٛكؿ أىبٖ ٕٞىبكي ثيٗإِّّي ٚ
تٛا٘بيي ٟ٘بؿٞبي ثيٗ إِّّي ؿك تٌٟيُ ٕٞىبكي ثيٗ وِٛكٞب ثب  ٓٞاؽتالف ٘٠ل ؿاك٘ـٌٞ .تٝ
آّي ٟ٘بؿٌلايي ٘ئِٛيجلاَ ثل پٙذ پيَفلٕ آّي اثتٙب يبفت ٝاًت:
يك .كٚيىلؿ ٘٠بْٔٙـ يب ًٜظ تغّيُ ًيٌتٕي؛
دٍ .ثيٕ٘٠ي ثيٗإِّّي؛
سِ .تّمي وِٛكٞب ثٔ ٝخبث ٝثبميٍلا٘ي ٣بلُ و ٝثًٛ ٝؿ ّٜٔك ؽٛؿ ٔيا٘ـيِٙـ؛
چْار .وِٛكٞب ثٔ ٝخبثٟٓٔ ٝتليٗ ثبميٍلاٖ ثيٗإِّّي؛ (ٕٗٗ آ٘ى ٝثل ٘مَ ثبميٍلاٖ ييلؿِٚتي
٘ين تأويـ ٔيُٛؿ).
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پٌج٘ .مَ ٌٔتمُ ٟ٘بؿٞبي ثيٗإِّّي .يٙ٤ي ام ايٗ ٘٠لٟ٘ ،بؿٞب پـيـٜٞبي ؿًت ؿ٘ ْٚيٌتٙـ ٚ
ٌٔتمُ ام ٔٙبث ٢لـكت  ٚتلريغبت وِٛكٞب ثل ك٘ٚـٞبي ثيٗإِّّي  ٚكفتبك وِٛكٞب
تأحيلٔيٌقاك٘ـ.ث ٝثيبٖ ؿيٍل ايٗ ٟ٘بؿٞب پي ام تأًيي ٌٔتمُ ٔ ُٕ٣يوٙٙـ)18(.
ِيجلاَٞب ثٛٛ ٝك وّي ٘مَ لـكت كا تغتاِِ٤بٔ ١الع٠بت التٔبؿي ً ٚيبًي للاك
ٔيؿٙٞـ ٕٞ ٚيٗ ؿًت وٓ ٌلفتٗ ٘مَ لـكت يىي ام ٟٔٓتليٗ ٔغـٚؿيتٞبي آ٘بٖ ٔغٌٛة
ٔيُٛؿ.

 .4هاركسيسن
ٔبكوٌيٌٓ ام ا٘ـيِٞٝبي كاؿيىبَ  ٚافلاٛي ؿك مٔيً ّْٛ٣ ٝٙيبًي  ٚكٚاث ٚثيٗإُِّ اًت
٠٘ ٚليٞٝبي ؿيٍل كا ث ٝصبَِ ٔيوِـ .ايٗ ٘٠لي ٝثٛ ٝجمبت ٌ ٚلٜٞٚب تٛر ٝؽبٓي ؿاُتٚ ٝ
آٟ٘ب كا ٟٔٓتليٗ ٚاعـ تغّيُ ؽٛؿ ؿك ٘٠ل ٔيٌيلؿ .ام ٘٠ل ٔبكوٌيٌٓ التٔبؿ ميلثٙب اًت ٚ
ًيبًت  ٚفل ًٙٞؿك ربيٍب ٜكٚثٙب تغت تأحيل آٖ للاك ٔيٌيل٘ـ .ام ايٗ ٘٠ل ،آ٘ض ٝإٞيت ؿاكؿ
ُي ٜٛتِٛيـ ًلٔبيٝؿاكي اًت.
تب ؿٔ ،85 ٝٞبكوٌيٌٓ ٟٔٓتليٗ ربيٍنيٗ ٘٠ليٞٝبي رليبٖ آّي يٙ٤ي ٚالٌ٢لايي ٚ
ِيجلاِيٌٓ ثٛؿ ٜاًت .ايٗ ا٘ـيِ٘ ٝين ثُ ٝبؽٞٝبي فل٣ي ٔت٤ـؿي ام رّٕٔ ٝبكوٌيٌٓ والًيه،
٘ئٔٛبكوٌيٌٓ يب ٘٠ليٚ ٝاثٌتٍي ٠٘ ٚلي٠٘ ٝبْ رٟب٘ي تمٌيٓ ٔيُٛؿٔ .بكوٌيٌٓ اِٚي،ٝ
ًلٔبيٝؿاكي كا ّ٣ت آّي ٔٙبم٣بت ثيٗإِّّي  ٚر ًٙؿِٚتٞبي ًلٔبيٝؿاك ثب يىـيٍل ٚ
ؿيٍل وِٛكٞب كا ثلاي وٌت ًٛؿ ٔيؿاٌ٘ت٠٘ .ليٚ ٝاثٌتٍي ٘ين ؿِٚتٞب كا ث ٝؿ ٚؿًتٝ
پيِلفت٣ ٚ ٝمتٔب٘ـ ٜتمٌيٓ ٕ٘ٛؿ٣ٛ٘ ٚ ٜي كاثٔ ٜٝلون  ٚپيلأ ٖٛكا ثيٗ آٟ٘ب ؿك ٘٠ل ٔيٌيلؿ.
لبيّيٗ ث ٝايٗ ٘٠لي ،ٝل ٢ٜكٚاثً ،ٚلٍ٘٘ٛي عىٔٛتٞبي ٔٛرٛؿ  ٚپيٍيلي تٌٔ ٝ٤ًٛتمُ كا
پيِٟٙبؿ ٔيوٙٙـ.
ٔبكوي ٔ٤تمـ ثٛؿ وٌٌ ٝتلٍ ًلٔبيٝؿاكي ٔٛرت ام ثيٗ كفتٗ تمٌيٓثٙـي والًيه
ؿِٚت ا ّٔت ٔيُٛؿ .ام ٘٠ل ٚي ربًٔ ٝ٤لٔبيٝؿاكي رٟب٘ي ،ربيٍنيٗ ربٔ ٝ٤ثيٗإِّّي يب
ؿِٚت ّٔي ؽٛاٞـ ُـٔ .بكوي ثبٚك ؿاُت وُ ٝىُ آّي ٔجبكم ٜثيٗ ٛجمبت ؽٛاٞـ ثٛؿ .ؿٚ
ٛجم ٝثٛكهٚامي رٟب٘ي  ٚپلِٚتبكيبي ثيٗإُِّ ثب يىـيٍل ٔجبكمٔ ٜيوٙٙـ ٟ٘ ٚبيتبً ا٘مالة
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پلِٚتبكيب ثب٣ج ام ثيٗ كفتٗ ٘٠بْ ًلٔبيٝؿاكي ُ ٚىٌُيلي ربًًٔٛ ٝ٤يبِيٌتي ٔجتٙي ثل آماؿي
 ٚثلاثلي ؽٛاٞـ ُـ .ث٠٘ ٝل ٚي ثِل تبكيؼ كا ٔيًبمؿ ِٚي ٘ ٝآٍ٘ ٝ٘ٛو ٝؽٛؿ ٔيؽٛاٞـ.
تٛا٘بيي ثِل ؿك ًبؽتٗ تبكيؼ ؽٛؿ ،ث ٝؿِيُ لـكت  ٚعك ت٤ييٗ ًلُ٘ٛت اًٚت؛ ِٚي ؿكٖٚ
ًبؽتبك ٔغـٚؿوٙٙـٜاي للاك ؿاكؿ و ٝاربمٞ ٜل ّٕ٣ي كا ثٚ ٝي ٕ٘يؿٞـً .يل وّي تبكيؼ اٌ٘بٖ
ثًٕ ٝت ؿك ؿًت ٌلفتٗ تبكيؼ ؽٛؿ اًت .ايٗ علوت ثِل ثًٛ ٝي رٟب٘يُـٖ ُ ٚىٌُيلي
ربٔ ٝ٤ثِلي اًت .ايٗ ٔ ،١ٛٗٛؿك ا٘ـيِٞٝبي وب٘ت ٘ين ث ٝصِٓ ٔيؽٛكؿ .ث٠٘ ٝل ٔبكوي
علوت ثًٛ ٝي رٟب٘يُـٖ ٘٘ ٝبُي ام كاث ٜٝؿَٚ؛ ثّى ٝؿك فات ٘٠بْ ًلٔبيٝؿاكي اًت.
٘٠لي ٝأپليبِيٌٓ ِٙيٗ ثٛٙ٣ ٝاٖ يىي ام ٘٠ليٞٝبي ٔبكوٌيٌتي٘ ،مـي ثل ٘٠ليِ ٝيجلاَ ثٛؿ
و ٝا٣تمبؿ ؿاُت ؿِٚتٞب ث ٝؽبٛل تزبكت آماؿ ثب ٕ٘ ٓٞيرٍٙٙـِٙ .يٗ ٔ٤تمـ ثٛؿ و ٝؿِٚتٞب
ثلاي كًيـٖ ث ٝاٞـاف التٔبؿي ا ًيبًي ؽٛؿ ث ٝؽِ٘ٛت  ٚرٔ ًٙتٔ ًُٛيُ٘ٛـ)19(.
ث٣ ٝميـٔ ٜبكوٌيٌتٞبٍٙٞ ،بٔي ؤ ٝجبكمٛ ٜجمبتي ث٘ ٝتيزٟ٘ ٝبيي ثلًـ؛ ؿِٚت ام ٔيبٖ
ؽٛاٞـ كفت .ؿك ايٗ فبّٓ ،ٝؿِٚت ٓلفبً ثبمتبةؿٙٞـ٘ ًّٜٝ ٜيلٞٚبي التٔبؿي  ٚارتٕب٣ي
ٔ٤يٙي اًت .ايٗ ٛجمبت يب ؽٛؿ كأًب عىٔٛت ٔيوٙٙـ  ٚيب ٘ؾجٍبٖ ًيبًي اؽتيبكات ؿِٚت كا
ث٘ ٝف ٢ايٗ ٛجم ٌّٚٔ ٝث ٝوبك ؽٛاٙٞـ ٌلفت .احل يبيي ك٘ٚـ فٛق آٖ اًت و ٝؿِٚت ث٣ ٝبُٔ
ؿًت  ٚپب ثٌت ٝايٗ ٛجم ٝتجـيُ ٔيُٛؿ  ٚثلاي اًتمالَ  ُٕ٣آٖ ربي صٙـا٘ي ثبلي ٕ٘ئب٘ـ.
ؿِٚت اًبًبً ييلًيبًي  ٚام ؽٛؿٔؾتبكي ثيثٟل ٜاًت .ؿك تزـيـ ٘٠لٞبي ث٤ـي ؿك ايٗ
ؿيـٌب ٜثلاي ؿِٚت ؽٛؿٔؾتبكي ٔغـٚؿي ؿك ٘٠ل ٌلفتُ ٝـِٚ ٜي ٛٙٞم ايٗ تّمي ٚرٛؿ ؿاكؿ
و ٝؿِٚت كيِٞٝبي ٕ٣يمي ؿك ربٔ ٝ٤ؿاكؿ؛ ٞلصٙـ و ٝالتـاك آٖ فبلـ ًلصٌِٕٔ ٝتمّي اًت.
ؿك ًٜظ ثيٗإُِّٔ ،بكوٌيٌتٞب ثب ايٗ ا٘ـيِِ ٝيجلاَٞب ٕٞلاٙٞـ ؤ ٝيٌٛيـ ٍٙٞبٔي وٝ
٘يلٞٚبي التٔبؿي ٔٛكؿ٘٠ل ٔب لـكت كا ث ٝص ًٙآٚك٘ـ،ر ًٙام ٓغ٘ ٝٙبپـيـ ؽٛاٞـ ُـ)25(.
ٔبكوٌيٌتٞب ،تيييلات التٔبؿي رٟب٘ي  ٚفلآيٙـ تِٛيـ كا ثٛٙ٣ ٝاٖ ِٔٙبء تِىيُ ؿِٚت
ٔٛكؿ تٛر ٝللاك ؿاؿٜا٘ـ .ام ٘٠ل آ٘بٖ ؿِٚت ،تِىيالت حب٘ٛي ٝاًت  ٚوبكولؿ ٔخجتي ثلاي ربٔٝ٤
٘ ـاكؿ .ثٙبثلايٗ ثلؽالف افلاؿي ٔب٘ٙـ ٌيّپيٗ و٤ٔ ٝتمـ٘ـ ٘مَ ؿِٚت عُ ٌٔئّ ٝاًت،
ٔبكوٌيٌتٞب ثلآ٘ٙـ و ٝؿِٚت ٕ٘يتٛا٘ـ يه «ِٔىُ عُ وٗ» ؽٙخي ثبُـ؛ ثّىٕٞ ٝيِٕ٘ ٝبيٙـٜ
ث٘٤ي ام ٓبعجبٖ ٔٙبف ٢اًت)21(.
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ٟٔٓتليٗ ايـٔ ٜبكوٌيٌٓ ؿك كٚاث ٚثيٗإُِّ ،ا٘ـيِ ٝرٟبٖٙٛٚي ٔبكوي ؿك ؽّٔٛ
فلآيٙـ تـكيزي اتغبؿ رٛأ ٢ثِلي ُ ٚىٌُيلي ربٔ ٝ٤ثلؽٛكؿاك ام آماؿي  ٚثلاثلي اًت وٝ
ؿك آٖ تٕبٔي ؿٛٔ َٚرٛؿ ام ثيٗ كفت ٚ ٝؿِٚت ٚاعـ رٟب٘ي ُىُ ٔيٌيلؿٔ .بكوٌيٌٓ٘ ،مَ
ؿِٚت كا تب عـ وبكٌناك يه ٛجم ٝؿك ربٔ ٝ٤تٙنَ ؿاؿ ٚ ٜآٖ كا ثبمٚي ارلايي ٛجمً ٝلٔبيٝؿاك
يبِت ٔي ؿا٘ـ و٣ ٝبُٔ اًتخٕبك ؿيٍل ٛجمبت اًت .آٟ٘ب ث ٝإٞيت وٙتلَ ا٘غٔبكي اثناك
ؽِ٘ٛت ؿك ؿًت ؿِٚت ،تٛا٘بيي آٖ ؿك الـاْ ٌٔتمُ ام ٛجمبت ثلاي تأٔيٗ أٙيت ربٔ،ٝ٤
ٔمبثّ ٝثب تٟـيـات ؽبكري ،آٔبؿٌي ٘٠بٔي ُ ٚلوت ؿك رًٞٙب تٛرٕ٘ ٝيوٙٙـ.
ؿك ؿٞٝٞبي ٘ 85 ٚ 75ين ٘٣ٛي ثبما٘ـيِي ؿك ٔبكوٌيٌٓ ٓٛكت ٌلفت و ٝثل اًبى آٖ ثٝ
ؿِٚت ٕ٘ٞ ٝضٔ ٖٛبكوٌيٌت ٞبي افلاٛي ؿك صبكصٛة ُي ٜٛتِٛيـ؛ ثّى ٝؿك ًٜظ ٘٠بْ
ثيٗإُِّ تٛرٔ ٝي ُٛؿٚ .اِلُتبيٗ و٠٘ ٝلي٠٘ ٝبْ رٟب٘ي كا ٛلط ولؿ ث ٝؿِٚت ؿك فلآيٙـ
ت ٝ٤ًٛتبكيؾي ًلٔبيٝؿاكي ٍ٘بٔ ٜيوٙـ ٤ٔ ٚتمـ اًت و ٝؿِٚت ،اثناك ايزبؿ ُـ ٜثلاي
ًلٔبيٝؿاكي ؿك رٟت تٌٟيُ ت ٝ٤ًٛآٖ اًت)22(.
ث٠٘ ٝل ٚاِلُتبيٗ ؿك تبكيؼ٠٘ ،بْٞبي رٟب٘ي ٔتفبٚتي ٚرٛؿ ؿاُت ٝاًت ٠٘ ٚبْ رٟب٘ي
ٔـكٖ و٘ٛٙي فم ٚيىي ام ايٗ ٘٠بْٞبًت .تفبٚت ايٗ ٘٠بْ ثب ٔٛاكؿ لجّي ؿك ايٗ اًت و ٝايٗ
اِٚيٗ ٘٠بٔي اًت و ٝؽٛؿ كا ؿك لبِت التٔبؿ رٟب٘ي ًلٔبيٝؿاكي ت٠ٙيٓ ٕ٘ٛؿ ٜاًت .ايٗ ٘٠بْ
اثتـا ؿك اكٚپب ُىُ ٌلفت ً ٚپي ٛي صٟبك للٖٔ ،لمٞبي ؽٛؿ كا ٌٌتلؿ  ٚام للٖ  19تٕبٔي
رٟبٖ كا تغت پ َُٛؽٛؿ للاك ؿاؿ .ايٗ اِٚيٗ ٘٠بْ تبكيؾي ؿك تبكيؼ ثِل اًت و ٝث ٝصٙيٗ
ٔٛفميت ٕٟٔي ٘بيُ آٔـ ٜاًت.
ٛجك ايٗ ٘٠لي ،ٝتٟٙب ٘٠بْ رٟب٘ي ٔـكٖ (التٔبؿ رٟب٘ي ًلٔبيٝؿاكي) اًت وً ٝبؽتبك
ًيبًي ٔلوت ام ؿِٚتٞبيي كا ايزبؿ ٕ٘ٛؿ و ٝاؿ٣بي عبوٕيت ثل ٔغـٚؿ ٜريلافيبيي ؽبٓي كا
ؿاك٘ـ  ٚثٛٛ ٝك ؿًتٝرٕ٤ي ؿك ٘٠بْ ثيٗ ؿِٚتي ثب ٔ ٓٞلتجُ ٚـٜا٘ـ .ايٗ ًبؽتبك ًيبًي ؿك
عميمت تٟٙب ًبؽتبكي اًت ؤ ٝيتٛا٘ـ ٚرٛؿ ٘٠بْ ثبماك ٌ٘جتبً آماؿ كا تٕ٘يٗ ٕ٘بيـ .صيني وٝ
٘يبم آّي ٘٠بْ ٔجتٙي ثل ا٘جبُت ثيٚلفً ٝلٔبي ٝاًت .ث٠٘ ٝل ٚيً ،لٔبيٝؿاكي ٠٘ ٚبْ ؿِٚتي
ٔـكٖ ؿ ٚكٚي ٔتفبٚت يه ًىٝا٘ـ .آٟ٘ب ؿ ٚثؾَ يه وُ ٌٞتٙـ وٞ ٝيشيه ثـ ٖٚؿيٍلي
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لبثُ تٔٛك ٘يٌت .ايٗ ؿٕٞ ،ٚنٔبٖ ثب  ٓٞت ٝ٤ًٛيبفتٝا٘ـ ٞ ٚيش وـاْ ٕ٘يتٛا٘ٙـ ثـ ٖٚؿيٍلي
ٚرٛؿ ؿاُت ٝثبُٙـ.
ٚاِلُتبيٗ ٔ٤تمـ اًت و٠٘ ٝبْ رٟب٘ي ٔـكٖ ؿك عبَ ث ٝپبيبٖ كًيـٖ پي ام ٛي فلآيٙـ
ؽٛؿ اًت .اٌلصٛٙٞ ٝم ؿك اثتـاي ٔلعّ ٝتيييل ٘٠بْ ٌٞتيٓ؛ أب اعتٕبَ ثٌيبك وٕي ٚرٛؿ ؿاكؿ
و٠٘ ٝبْ ربِ٘يٗ٠٘ ،بٔي ثيٗ ؿِٚتي ام ٘٣ٛي و ٝاؤ ٖٛٙيُٙبًيٓ ثبُـٕٞ .ضٙيٗ ييلٔغتُٕ
اًت وً ٝبؽتبك ؿِٚتٞبي ؿاكاي عبوٕيت ٘ين تـا ْٚيبثـ)23(.
ثٛٛ ٝك وّي ٔبكوٌيٌتٞب ،تجييٙي التٔبؿي ام ٔٙبم٣بت اكائ ٝيؿٙٞـ  ٚث٘ ٝمَ رٚ ًٙ
ؿِٚت تٛر ٝصٙـا٘ي ٕ٘يوٙٙـ .آٟ٘ب أىبٖ ثلللاكي كاثًٛ ٜٝؿٔٙـ ثيٗ ؿٔ َٚلون  ٚپيلأ ٖٛكا
ث٘ ٝغٛي و ٝث٘ ٝفٞ ٢ل ؿ ٚثبُـ ،ؿك ٘٠ل ٕ٘يٌيل٘ـ ٤ٔ ٚتمـ٘ـ وٕٞ ٝيِ ٝكاثٜٝاي ٘بثلاثل ثيٗ
آ٘بٖ ثلللاك اًتُ .ىبف ٛجمبتي ٔٛرٛؿ ؿك رٛأ ٢ثيٗ ٛجم ٝوبكٌل ٛ ٚجمً ٝلٔبيٝؿاك ،ؽٛؿ كا
ؿك ًٜظ ثيٗإُِّ  ٚكاث ٜٝثيٗ ؿِٚتٞب ٘ين ثبمتِٛيـ ٔيوٙـ٠٘ .ليٞٝبي ٔبكوٌيٌتي ث ٝؿِيُ ٣ـْ
ثلٚم رٔ ًٙبثيٗ ؿً َٚلٔبيٝؿاك ؿك  َٛٛرً ًٙلؿ ٛٔ ٚفميت ثلؽي ؿ َٚؿك عبَ ت ٝ٤ًٛؿك
ت٠ٙيٓ كاثٜٝاي ًٛؿٔٙـ ثيٗ ؽٛؿ  ٚؿ َٚپيِلفتُ ٚ ٝلوتٞبي صٙـّٔيتي ،ثيا٣تجبك ُـ .اٌلصٝ
ؿك لبٔٛى ٜٔبِ٤بت ثيٗإُِّ ٛٙٞم  ٓٞثلؽي تغّيُٞبي ٔبكوٌيٌتي ث ٝصِٓ ٔيؽٛك٘ـ)24(.

بً .ظريِّاي اًتقادي در رٍابط بييالولل
٘٠ليٞٝبي ا٘تمبؿي ؿك كٚاث ٚثيٗإُِّٛ ،ي

ًٚي٤ي ام ٘٠ليٞٝب كا ُبُٔ ٔيُا٘ٛـ واٞ ٝال

يه ٔ ١ٛٗٛؽبٓي كا ٔٛكؿ ثلكًي ٘٠لي للاك ؿاؿٜا٘ـ .ثٛٛ ٝك وّي تٕبٔي ٘٠ليٞٝابي ا٘تمابؿي
ثب تٕبٔي اؽتالفبت ؽٛؿ؛ اٌل فم ٚؿك يه ٔ ١ٛٗٛاُاتلان ٘٠ال ؿاُات ٝثبُاٙـ ،آٖ ثا ٝصابَِ
وِيـٖ  ٚكؿ ٘٠ليٞٝبي رليبٖ آّي كٚاث ٚثيٗإُِّ اًت.
ُبيـ ثتٛاٖ ٔبكوٌيٌٓ كا ٔجٙبي آّي ٘٠لي ٝا٘تمبؿي ؿاٌ٘ت؛ ميلا فلٕ ٔيوٙـ وً ٝبؽتبك
آّي ًلٔبيٝؿاكيٛ ،جي٤ي  ٚتيييل٘بپقيل ٘يٌت .ث ٝكيٓ ٘مَ ٔٔ ٟٓبكوٌيٌٓ ؿك پيـايَ ٘٠ليٝ
ا٘تمبؿي ٛ ٚلط ٔجبعج رـيـ ،ثٌيبكي ام ٘٠ليٞٝبي ٔبكوٌيٌتي ٘ين ٔٛكؿ ٘مـ ٘٠ليٝپلؿاماٖ
ا٘تمبؿي للاك ٌلفت ٝاًت .ثلاي ٔخبَ فٕيٙيٌٓ  ٚپٌتٔـك٘يٌٓ٠٘ ،ل ٔبكوٌيٌتٞب كا ؿك
ؽٔ ّٛعلوت ٟ٘بيي ربٔ ٝ٤ثِلي ثًٛ ٝي ربٔ ٝ٤رٟب٘ي  ٚيىپبكصٛٔ ٝكؿ ا٘تمبؿ للاك ؿاؿٚ ٜ
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رٟبِِٕ٘ٛي ٔبكوٌيٌٓ كا كؿ ٔيوٙٙـ .ثل ايٗ اًبى آٟ٘ب ث ٝتفبٚتٞبي لٔٛي  ٚفلٍٙٞي تٛرٝ
ثيِتلي ِ٘بٖ ٔيؿٙٞـٕٞ .ضٙيٗ پلٚه ٜكٞبًبمي ٔبكوٌيٌٓ كا ث ٝؿِيُ اكٚپبٔغٛكي ٔ ٚخجت
فلٕ ولؿٖ پيِلفت يلة ٔٛكؿ ٘مـ للاك ؿاؿ٤ٔ ٚ ٜتمـ٘ـ و ٝكٚي ؿيٍل كُٙٚفىلي ٔ ٚـك٘يت،ٝ
ًلوٛة وِٛكٞبي ييليلثي  ٚيب ث ٝل َٛاٍّ٘ي وِٛكٞبي ثـ ٖٚتبكيؼ اًت)25(.
ؿك ايٗ ثؾَ  ٚؿك لبِت ٘٠ليٞٝبي ا٘تمبؿي ؿك كٚاث ٚثيٗإُِّ ث ٝثلكًي آكاء ٚ
ا٘ـيِٞٝبي ًبمٜاٍ٘بكي ،فٕيٙيٌٓ  ٚپٌبتزـؿٌلايي ٔيپلؿاميٓ.

 .1سازُاًگاري
ؿك ثيٗ ٘٠ليٞٝبي ا٘تمبؿيً ،بمٜاٍ٘بكي 1يىي ام رـيتليٗ صبَِٞب كا ؿك ثلاثل ٘٠ليٞٝبي
رليبٖ آّي ثٚ ٝيوٚٛ٘ ٜالٌ٢لايي ٘ ٚئِٛيجلاِيٌٓ ايزبؿ ٔيوٙـ .ايٗ ٘٠لي ،ٝثلؿاُتٞبي
رـيـي ام ثلؽي ٔفبٞيٓ ٜٔلط ؿك كٚاث ٚثيٗإُِّ ام رّٕ ٝآ٘بكُيٛٔ ،ام٘ ٝلٛا ،كاثٛٞ ٜٝيت ٚ
ٔٙبف ٚ ،٢تيييل ؿك رٟبٖ ًيبًت اكائ ٝيوٙـ .اِجتً ٝبمٜاٍ٘بكاٖ ٘ين ث ٝؿًتٞٝبي ٔؾتّفي صٖٛ
ًبمٜاٍ٘بكاٖ ٔت٤بكف  ٚا٘تمبؿي تمٌيٓ ٔيُ٘ٛـ .ام ٘ٛيٌٙـٌبٖ ًبمٜاٍ٘بك ٔيتٛاٖ ث ٝاِىٌب٘ـك
٘ٚت ،ربٖ كاٌي ،فلؿكيه ولاتٛصٛيُ٘ ،يىالى ا٘ٚ

 ٚتـٞبف اُبكٕٛ٘ ٜؿ.

ًبمٜاٍ٘بكي ،صٍٍ٘ٛي ُىٌُيلي  ٚتغٛٞ َٛيت ٙٔ ٚبف ٢كا ثلكًي ولؿ ٚ ٜث٘ ٝمَ
فلآيٙـ  ٚكٚيٞٝب ؿك ُىٌُيلي ايٗ ؿٔ ٚف ْٟٛتٛرٔ ٝيوٙـ.
ًبمٜاٍ٘بكي ؿاكاي ً ٝآُ ٔ ٟٓاًت:
اٍل ايٙىٝ؛ ًبؽتبكٞبي فىلي ٙٞ ٚزبكي ٘ين ثا ٝا٘اـامً ٜابؽتبكٞبي ٔابؿي (ٔاٛكؿ تٛراٝ
٘ٚٛالٌ٢لايبٖ) إٞيت ؿاك٘ـ .ميلا ٘٠بْٞبي ثبٔٙ٤ب ٔيتٛا٘ٙـ ت٤لي

وٙٙـ وا ٝوِٙاٍلاٖ صٍ٘ٛاٝ

ثبيـ ٔغئ ٚبؿي ؽٛؿ كا تفٌيل وٙٙـ.
دٍم ايٙىٝ؛ آ٘ض ٝثٙٔ ٝبف ٚ ٢وَٞٙب ُىُ ٔيؿٞـٛٞ ،يت اًت .ف ٟٓايٙىٙٔ ٝبف ٢صٍٝ٘ٛ
ُىُ ٔيٌيل٘ـ؛ وّيـ ف ٟٓثٌيبكي ام پـيـٜٞبي ثيٗإِّّي تّمي ٔيُٛؿ و ٝؿكًت ؿكن ِ٘ـٜ
 ٚيب ام آٟ٘ب يفّت ُـ ٜاًت.
سَم ايٙىٝ؛ وبكٌناكاٖ ً ٚبؽتبكٞب ٔتمبثالً ث ٝيىـيٍل ُىُ ٔيؿٙٞـ)26(.
1 . Constructivism
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ًبمٜاٍ٘بكاًٖ ،بؽتبكٞبي فىلي ٛٙ٤ٔ ٚي كا تب عـ ٔتييلي ٌٔتمُ اكتمبء ؿاؿ٤ٔ ٚ ٜتمـ٘ـ وٝ
ايـٜٞب ،ثبٚكٞب  ٚاكمٍٞبي ِٔتلن ؿاكاي ٚيوٌيٞبي ًبؽتبكي ٌٞتٙـ ٘ ٚفٛف ٔؤحلي ثل
وَٞٙبي ارتٕب٣ي ً ٚيبًي ؿاك٘ـً .بمٜاٍ٘بكاٖ ثلؽالف ٘ٚٛالٌ٢لايبٖ وٞ ٝل يه ث ٝتلتيت
ثل إٞيت ًبؽتبكٞبي ٔبؿي ٔٛام٘ ٝلٛا ٠٘ ٚبٔي ً ٚبؽتبك ٔبؿي رٟبٖ ًلٔبيٝؿاكي تأويـ
ٔيوٙٙـ٤ٔ ،تمـ٘ـ و ٝايٗ ايـٜٞب  ٚثبٚكٞبي ِٔتلنا٘ـ وٙٔ ٝبفٛٞ ٚ ٢يتٞبي ثبميٍلاٖ كا ُىُ
ٔيؿٙٞـ  ٚتفٌيل ثبميٍلاٖ ام ٔغي ٚاٛلاف ؽٛؿ كا ت٤ييٗ ٔيوٙٙـ .ثٙبثلايٗ ٘ ١ٛكفتبك ثبميٍلاٖ
ؿك ٔٛكؿ ٞل ٔ٣ٛٗٛي ثٌت ٝث ٝت٤ليفي وٞ ٝل وِٛك يب وٍِٙل ؿاكؿٔ ،تفبٚت ؽٛاٞـ ثٛؿ .ثٝ
ٛٙ٣اٖ ٔخبَ٘ ،مٖ عليٓ ٛٞايي وِٛكي ام ًٛي وِٛك ؿيٍل و ٝثٛٙ٣ ٝاٖ ؿًٚت ت٤لي
ثب ا٘زبْ ٕٞيٗ  ُٕ٣ام ًٛي وِٛكي ؿيٍل و ٝييل ام ايٗ ت٤لي

ُـ،ٜ

ُـ ٜثب ٚاوَٞٙبي وبٔالً

ٔتفبٚتي ٔٛار ٝؽٛاٞـ ُـ.
ًبمٜاٍ٘بكاٖ ٕٗٗ تأويـ ثل ٚيوٌي ًبؽتٍي ٟ٘ ٚبؿي ٔف ْٟٛؿِٚتٛٞ ،يت آٖ كا ٘ ٝثٝ
ٛٙ٣اٖ ٌٔأِٝاي ُؾٔي يب كٚاِ٘ٙبؽتي ثّى ٝألي كاثٜٝاي تّمي ٔيوٙٙـ و ٝؿك ت٤بُٔ ثبميٍلاٖ
ثب  ٚ ٓٞثب ِٔبكوت ؿك ٔ٤ب٘ي رٕ٤ي  ٚام ؿك ٖٚؿ٘يبي ارتٕب٣ي تىٛيٗيبفت ٝپـيـ ٔيآيـ ٚ
تيييل ٔيوٙـ .ثٙبثلايٗ ٛٞيت ٞب ٘ ٝحبثتٙـ ُ ٝ٘ ٚجي ٝيىـيٍل ،ثّىِٔ ٝلٚ ،ٙٚاثٌت ٝث ٝت٤بُٔ ٚ
ربيٌلفت ٝؿك يه ٔتٗ ٟ٘بؿي ٌٞتٙـ .ثٙبثلايٗ ٞل ؿِٚت ٕٔىٗ اًت ٛٞيتٞبي صٙـٌب٘ٝاي
ؿاُت ٝثبُـٛٞ .يت ّٔي ؿِٚتٞب تب عـ ميبؿي ؿك كاث ٜٝثب ؿيٍل ّٔتٞب  ٚؿِٚتٞب تِىيُ
ٔيُٛؿ ٚ ٚاثٌت ٝثُ ٝلاي ٚتبكيؾي ،فلٍٙٞيً ،يبًي  ٚارتٕب٣ي ،تيييلپقيل اًتٛٞ .يت
ؿِٚتٞبٙٔ ،بف ٢آٟ٘ب كا ُىُ ٔيؿٞـ ٙٔ ٚبفً ٢لصِٕ ٝالـاْٞب  ٚثٚ ٝرٛؿ آٚك٘ـ ٜوَٞٙب
ٔيثبُٙـ .ثٙبثلايٗ ف ٟٓصٍٍ٘ٛي تغٙٔ َٛبف ٢ؿِٚتٞب ثلاي ؿكن ٓغيظ پـيـٜٞبي ثيٗإِّّي
ألي عيبتي اًت)27(.
ام ًٛي ؿيٍل  ٚثلؽالف ٘٠ل ٘ٚٛالٌ٢لايبٖ ،آ٘بكُي ٘يٌت و ٝث ٝايٗ ٛٞيت ُىُ ٔيؿٞـ؛
ثّى ٝوَٞٙب  ُٕ٣ ٚارتٕب٣يٛٞ ،يت ؿِٚتٞب كا ٔيًبم٘ـ .ام ٘٠ل ًبمٜاٍ٘بكاٖ ًيبًت
لـكت ،آُ ؽٛؿيبكي  ٚآ٘بكُي وٛ٘ ٝالٌ٢لايبٖ آٟ٘ب كا ٔفل ٚ ٕٚحبثت ٔياٍ٘بك٘ـ؛
ثلًبؽتٞٝبيي ارتٕب٣ي ثٛؿ ٚ ٜف ٟٓثيٗاقفٞب٘ي وٍِٙلاٖ اًت و ٝث ٝآٟ٘ب ٔٙ٤ي ٔيؿٞـ٘ٚ .ت
ٔ٤تمـ اًت و ٝآ٘بكُي ٕٞبٖ صيني اًت و ٝؿِٚتٞب ام آٖ ٔيفٕٟٙـ .ثٙبثلايٗ آ٘بكُي ٓلفبً ثٝ
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يه ٓٛكت لبثُ تٔٛك ٘يٌت؛ ثّىٕٔ ٝىٗ اًت ث ٝؽٛؿيبكي ثيٙزبٔـ .ثٙبثلايٗ ٘٠بْ ثيٗإُِّ
٘تيزً ٝبؽتبك آ٘بكُيه ٘يٌت.
٘ٚت ٕٗٗ ثلُٕلؿٖ ًيبًت لـكت  ٚؽٛؿيبكي ثٛٙ٣ ٝاٖ ٟ٘بؿ ،ثٙ٤ٔ ٝي ثبٚك  ٚآٌبٞي
ِٔتلوي و ٝؿك ت٤بُٔ ثب ٛٞيتٞب ُىُ ٔيٌيل٘ـ؛ ٔ٤تمـ اًت و ٝايٗ ٟ٘بؿٞب ثٛٓ ٝكت ؿك٘ٚناؿ
 ٚؿك ٘تيز ٝو ُٕ٣ ٚ َٙارتٕب٣ي ثٚ ٝرٛؿ ٔيآيٙـٚ .ي ٕٞضٙيٗ ٛٞيت ٙٔ ٚبف ٢ؿِٚتٞب كا
حبثت ٘ـاٌ٘ت ٚ ٝتغ ٚ َٛتيييل آٟ٘ب كا ام ًٛ ٝليك ٟ٘بؿ عبوٕيت ،تغٕٞ َٛىبكي ثيٗ ؿِٚتٞب
 ٚتيييل ٕ٣ـي ٛٞيت ٕٔىٗ ٔيؿا٘ـ)28(.
ًبمٜاٍ٘بكاٖ ثلؽالف ٘ٚٛالٌ٢لايب٘ي صٚ ٖٛاِتن ،تفبٚت ؿِٚتٞب كا تٟٙب ؿك لـكت (ٔبؿي)
آٟ٘ب ؿاٌ٘ت ٚ ٝصٙيٗ ٘٠لي كا ثٌيبك ٔبؿي  ٚييلارتٕب٣ي ٔيؿا٘ٙـ .ام ٘٠ل آٟ٘ب تٛمي ٢لـكت ٘ٝ
تٟٙب ٚر ٝتٕبين ؿِٚتٞب كا ِٔؾْ ٘ىلؿٜ؛ ثّى ٝتغ َٛآٟ٘ب كا ٘ين تٗٛيظ ٕ٘يؿٞـ .آٟ٘ب تفبٚت
ؿِٚتٞب كا ؿك صيني ثيَ ام تٛمي ٢لـكت ٔيؿا٘ٙـ.
ؿك ٔٛكؿ كاثً ٜٝبؽتبك ا وبكٌناك ٘ين ًبمٜاٍ٘بكاٖ ٕٗٗ كؿ ت٤يٌٗلايي ًبؽتبكي
٘ٚٛالٌ٢لايي ،اكاؿٌٜلا ثٛؿٖ ٓلف كا ٘ين ٕ٘يپقيل٘ـ ٤ٔ ٚتمـ٘ـ ًبؽتبك  ٚوبكٌناك ٔتمبثال ثٝ
يىـيٍل ُىُ ٔيؿٙٞـ .يٙ٤ي ث ٝتلويجي ام ٘مَ ًبؽتبك ٘٠بْ ثيٗإُِّ ٚ ٚاعـٞب ا٣تمبؿ ؿاك٘ـ.
ام يه ً ،ٛاٌ٘بٖٞب ٞـفٕٙـ ٌٞتٙـ  ٚو َٙآٟ٘ب ثل ثبمتِٛيـ  ٚتغ َٛربٔ ٝ٤ام رّٕ٠٘ ٝبْ
ثيٗإُِّ تأحيل ؿاكؿ  ٚام ًٛي ؿيٍل ،ربٔ ٝ٤اٌ٘ب٘ي ٔلوت ام كٚاثٜي اًت و ٝث ٝت٤بُٔ ٔيبٖ
اٌ٘بٖٞب ًبؽتبك ٔيثؾِـ .پي ثبيـ ٕٗٗ تٛر ٝث ٝتٕبين ٌٞتيُٙبؽتي ايٗ ؿ ،ٚث ٝلٛاْثؾِي
ٔتمبثُ آٟ٘ب ٘ين تٛر ٝؿاُت)29(.
ًبمٜاٍ٘بكاٖ ثلاي ثٌيبكي ام ٔفبٞيٓ ِٔ ٚىالت ٔٛرٛؿ ؿك ٘٠ليٞٝبي كٚاث ٚثيٗإُِّ ام
رّٕٛٔ ٝام٘ ٝتٟـيـٕ٤ٔ ،بي أٙيتٕٞ ،ىبكي ثب ٚرٛؿ آ٘بكُي ّٓ ٚظ ؿٔٛولاتيه تجييٗٞبي
ٔتفبٚتي ام ٘٠ليٞٝبي رليبٖ آّي اكائ ٝيوٙٙـ .آٟ٘ب ٕٗٗ ٘مـ ٘ٚٛالٌ٢لايي ث ٝؿِيُ ٣ـْ اكاية
٘٠ليٝاي ؿك ٔٛكؿ صٍٍ٘ٛي ُىٌُيلي تٟـيـ ثلاي ؿِٚتٞب٤ٔ ،تمـ٘ـ و٠٘ ٝل ؿِٚتٞب ؿك ٔٛكؿ
ٛٞيت ؽٛؿ  ٚصٍٍ٘ٛي ُىٌُيلي آٖ ٔيتٛا٘ـ ث ٝف ٟٓايٗ ٘ىت ٝوٕه وٙـ و ٝصٍ ٝ٘ٛوِٛكي
ٕٔىٗ اًت تٟـيـ ٔغٌٛة ُٛؿ؟ ؿك ٔٛكؿ ٕٔ٤بي أٙيت و٠٘ ٝليٞٝبي رليبٖ آّي ،آٖ كا
٘بُي ام ٣ـْ ل٤ٜيت ٔيؿا٘ٙـً ،بمٜاٍ٘بكاٖ ٔ٤تمـ٘ـ وٛٞ ٝيتٞب ثب ٔٙ٤بًبمي  ٚايزبؿ ٔ٤لفت
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ثيٗاقفٞب٘ي ايٗ ٣ـْ ل٤ٜيت كا وبٔ َٞيؿٙٞـ .آٟ٘ب عتي ثب ٚرٛؿ آ٘بكُي ٘ين ٕٞىبكي ثيٗ
ؿِٚتٞب كا ٕٔىٗ ٔيؿا٘ٙـ  ٚثل ٘مَ ٛٞيتٞب  ٚكٚيٞٝب ؿك ُىٌُيلي  ٚت٤لي

ٔٙبفٚ ٢

ٕٞىبكي تأويـ ؿاك٘ـً .بمٜاٍ٘بكاٖ ثلؽالف ِيجلاَٞب ايزبؿ ّٓظ كا ٓلفبً ثيٗ ؿٔٛولاًيٞب
ام يىـيٍل اًت

ٕ٘يؿا٘ٙـ ٤ٔ ٚتمـ٘ـ وٚ ٝل ١ٛر٘ ًٙبُي ام ثلؿاُتي ثيٗاقفٞب٘ي  ٚت٤لي

و ٝؿك احل كٚيٞٝبي ارتٕب٣ي ثيٗإِّّي ُىُ ٔيٌيلؿ  ٚايٗ أل ِنٔٚبً ٔغـٚؿ ث ٝؿٔٛولاًيٞب
٘يٌت)35(.
ؿك ٔزٕ ،١ٛؿيـٌبً ٜبمٜاٍ٘بكاٖ ؿك ٔٛكؿ ؿِٚت كا ٔيتٛاٖ ثـيٗ ٓٛكت ؽالٕٓٛ٘ ٝؿ:
يك .ؿِٚتٞب ًٛهٜٞبيي ايٌتب ٘جٛؿ ،ٜثّى ٝوبكٌناكا٘ي پٛيب ٌٞتٙـ.
دٍٛٞ .يتٞبي ؿِٚتي أٛكي ٌّٔٓ  ٚحبثت ٘يٌتٙـ.
سِٛٞ .يتٞبي ؿِٚتي ام ٛليك كٚيٞٝبي پيضيـٔ ٚ ٜتـاؽُ ( ٚايّت ٔتٙبلٖ) تبكيؾي (ثبم)
لٛاْ ٔييبثٙـ .ؿك ٘تيزً ٝيبَ ،ثيحجبت  ٚثٛٛ ٝك ؿايٓ ؿك عبَ ؿٌلٌ٘ٛي ٌٞتٙـ.
چْار .تٕبين ٔيبٖ ًيبًت ؿاؽّي  ٚثيٗإِّّي ألي ٔٛلت ٘ ٚبپبيـاك اًت.
پٌج .تٕٔيٌٓيلي وٍِٙلاٖ ؿك ًيبًت ثيٗإُِّ ٔجتٙي ثل ايٗ اًت و ٝصٍ ٝ٘ٛرٟبٖ ثٝ
٘٠لُبٖ ٔيكًـ ٘ ٚمَ ؽٛؿ كا ؿك آٖ صٍ ٝ٘ٛتّمي ٔيوٙٙـ)31(.
ًبمٜاٍ٘بكاٖ تأويـ  ٚتٛرٚ ٝيوٜاي ث ٝؿِٚت ؿاك٘ـ  ٚعتي ثٛٙ٣ ٝاٖ ؿِٚتٔغٛك ثٛؿٖ ٔٛكؿ
٘مـ للاك ٌلفتٝا٘ـً .بمٜاٍ٘بكاٖ ام رّٕ٘ٚ ٝت٤ٔ ،تمـ٘ـ و ٝث ٝكيٓ ا٘تمبؿات ٚاكؿ ٜثل ؿِٚت ٚ
افٌ٘ َٛجي آٖ ،ؿِٚتٞب ؿك ٔيبٖٔـت ٕٞضٙبٖ ٟٔٓتليٗ ثبميٍلاٖ ٣لٓ ٝثيٗإِّّي ثبلي
ؽٛاٙٞـ ٔب٘ـُ .بيـ ٟٔٓتليٗ ٔغـٚؿيت ًبمٜاٍ٘بكي كا ثتٛاٖ اي ٍٝ٘ٛٙثيبٖ ٕ٘ٛؿ و ٝؿك تٓٛي
ٌقُتٛٔ ٝفكتل اًت تب پيَثيٙي آيٙـ.ٜ

 .2فويٌيسن
ٛلفـاكاٖ فٕيٙيٌٓ ثٔ ٝخبث ٝرٙجَ ارتٕب٣ي ٔ٤تمـ٘ـ و ٝتٕبٔي ًٙت فىلي ،فٌّفي  ٚؿاَ٘
كٍُٙٚلي يلة ثل ٔجٙبي ٔفلٗٚبت ٔلؿًبقكا٘ ٝعبوٓ وٌت ُـ ٚ ٜثيٛلف ٘يٌتٙـ .ؿك ؿكٖٚ
ايٗ ٌفتٕبٖ ٘مَ م٘بٖ يب ثٛٛ ٝك وّي ٘بؿيـ ٜاٍ٘بُتُ ٝـ ٚ ٜيب ثآ ٝاٛكت فل٣اي  ٚعبُايٝاي
ٔٛكؿ تٛر ٝللاك ٌلفت ٝاًت .فٕيٙيٌتٞب كا ٘ين ٔيتٛاٖ ثا ٝا٘اٛأ ١ؾتّا

ِيجالاَ ،كاؿيىابَ ٚ
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پٌتٔـكٖ تمٌيٓ ٕ٘ٛؿ وٞ ٝل ٌالّ٣ ٜٚاُ ٛ٣ ٚالات ًالوٛة ًابؽتبكي ٟ٘ ٚبؿيٙا ٝم٘ابٖ ؿك
ارتٕب ١كا ام رٙجٞٝبي ٔؾتّ

ارتٕب٣ي ،التٔبؿي ً ٚيبًي ثلكًي ولؿ ٚ ٜثلاي كٞبيي ام ايٗ

ًّ ٚ ٜٝؿًتيبثي ث ٝربٔٝ٤اي ٣بؿق٘ٝتل تالٍ ٔيوٙٙـ.
1

ثلؽالف ٘٠ليٝپلؿاماٖ رليبٖ آّي كٚاث ٚثيٗإُِّ و ٝرٌٙيت كا رنء كٚاث ٚؿك٘ٚي
م٘بٖ ٔ ٚلؿاٖ ؿاٌ٘ت ٚ ٝؿك عٛمٌٔ ٜبلُ ًيبًت ثيٗإُِّ للاك ٕ٘يؿٙٞـ ،فٕيٙيٌتٞب رٌٙيت
كا ثٛٙ٣ ٝاٖ ٔمٕٟٔ ِٝٛي ؿك تغّيُٞبي ؽٛؿ ٔـ٘٠ل للاك ؿاؿ٤ٔ ٚ ٜتمـ٘ـ و ٝرٌٙيت ٔزٕٝ٣ٛاي
ام ٔتييلٞبًت ؤِ ٝؾٔبت ارتٕب٣ي  ٚفلٍٙٞي ثلًبؽتٝاي ؿاكؿ .آٟ٘ب تالٍ ولؿٜا٘ـ و ٝثب
ٛلط ٌٔبلّي و ٝتب پيَ ام ايٗ ؽبكد ام ايٗ عٛم ٜتّمي ٔيُـ ٜاًت ،ث٣ٛ٘ ٝي ثٌٌ ٝتلٍ ٚ
ثٌٔ ٚف٣ ٚ ْٟٛلًٓ ٝيبًت وٕه وٙٙـ)32(.
ؿك ٣لًٓ ٝيبًي ،فٕيٙيٌتٞب ٔ٤تمـ٘ـ و ٝثبيـ تٕبٔي ا٘ـيِٞٝبي ًيبًي كا (و ٝثل
ًبؽتٞٝبيي ٔلؿاٌ٘ٞ ٝتٙـ) ٔٛكؿ ثبمت٤لي

وبُٔ للاك ؿاؿ .اٌل ثب ٍ٘بٞي ييلرٌٙيتي ثٌٔ ٝبلُ ٚ

ِٔىالت ٔٛرٛؿ ٍ٘بُٛ ٜؿ٣ ،ال ٜٚثل ِٔبٞـٌٔ ٜبلُ ٣ٛٗٛٔ ٚبت رـيـ ،ثلاي عُ آٟ٘ب ٘ين
كاٜعُٞبي ٔتفبٚت ام ٌقُتٛ ٝلط  ٚؿًتيبثي ثّٓ ٝظ  ٚأٙيت ٘ين ٌٔيل ؽٛاٞـ ُـ .ثلؽي
فٕيٌٙت ٞب ٘ين ٔ٤تمـ٘ـ و ٝپلؽبُزٛيي  ٚتزبٚمٌلي ؽّٔتي ٕ٣يمبً ٔلؿا٘ ٝاًت  ٚؿك ٔمبثُِ
ّٓظّٛجي فاتي م٘بٖ للاك ؿاكؿ و ٝثل ٛجي٤ت ٔبؿكا٘ ٚ ٝؽّٔت پلٚكٍؿٙٞـ ٜآ٘بٖ ٔجتٙي اًت.
آٟ٘ب ث ٝايٌتبكٞبي ٔتفبٚت ٔ ٚت٘بؿ م٘بٖ ٌ٘جت ث ٝرّٓ ٚ ًٙظ تٛر ٝؿاك٘ـ  ٚثل ايٗ ثبٚك٘ـ
و ٝاٌل م٘بٖ ؿك ٜٔبِ ُٕ٣ ٚ ٝ٤ؿك ٣لٓ ٝكٚاث ٚثيٗإُِّ ٌّٔ ٚثٛؿ٘ـ ،ف ٟٓام رّٓ ٚ ًٙظ ثٝ
ٛٛك وّي ٔتفبٚت ٔيُـ)33(.
عتي ٌٔبلّي و ٝفٕيٙيٌتٞب ث ٝآٖ تٛرٔ ٝيوٙٙـٔ ،تفبٚت ام ٔ٣ٛٗٛبتي اًت وٛٔ ٝكؿ
تٛر٠٘ ٝليٞٝبي آّي للاك ؿاكؿ .ثٛٙ٣ ٝاٖ ٔخبَ ،ؿكعبِيىٍ٘ ٝبٚ ٜالٌ٢لايبٖ ثً ٝيبًت ثيٗإُِّ
ٔتِىُ ام ٔزٕٝ٣ٛاي ام ٚاعـ (ؿِٚت)ٞبي يىٌب٘ي اًت و ٝؿك ٔغي ٚآ٘بكُي  ٚييلارتٕب٣ي
(فمـاٖ ربٔ )ٝ٤كفتبك ٔيوٙٙـ ،فٕٙيٌتٞب ٔ٤تمـ٘ـ و ٝؿك صٙيٗ ف٘بيي أىبٖ ٛلط ٌٔبلُ ٔٛكؿ
٘٠ل آٟ٘ب ٚرٛؿ ٘ـاكؿ .آٟ٘ب ث ٝاٞـاف كٞبييثؾَ  ٚتلليرٛيب٘ ٝثٚ ٝيو ٜوٌت ثلاثلي ثلاي
م٘بٖ ام ٛليك ٔغ ٛكٚاث٘ ٚبثلاثل رٌٙيتي تٛر ٝؿاك٘ـ  ٚث ٝربي تٛر ٝث ٝؿِٚتٞب ٚ
1 . Gender
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ًبؽتبكٞبي ثيٗإِّّي آ٘بكُيه ،ثل افلاؿ ؿك ؿكٔ ٖٚزٕٞٝ٣ٛبي التٔبؿي ،ارتٕب٣ي ٚ
ًيبًيُبٖ تٛرٔ ٝيوٙٙـ .ؿك ايٗ ٓٛكت كٚاث ٚارتٕب٣يٟٓٔ ،تليٗ ٔم ِٝٛتغّيُ اًت .آٟ٘ب
آ٘ض ٝكا و ٝؿك ٘٠ليٞٝبي رليبٖ آّي ٛجي٤ي رّٔ ٜٛيوٙـ ،ييلٛجي٤ي  ٚثلًبؽتٞٝبيي
ارتٕب٣ي ؿاٌ٘ت٤ٔ ٚ ٝتمـ٘ـ وٛٔ ٓ٠٘ ٝرٛؿ ثل ٔجٙبي ًٌّّٔ ٝلاتت ٔلؿًبقكا٘ ٝايزبؿ ُـٜ
اًت .ث٠٘ ٝل فٕيٙيٌتٞب عتي ٔٙبم٣بت ٘٠بٔي  ٚكفتبك ؿِٚتٞب ؿك ٘٠بْ ثيٗإُِّ ٘ين ثلًبؽتٝ
كٚاث٘ ٚبثلاثل رٌٙيتي اًت)34(.
ثٙبثلايٗ ٣ال ٜٚثل ايٙى ٝام ٘٠ل ٌٞتيُٙبًي ،فٕيٙيٌتٞب پيَفلٕٞب ٔ ٚفبٞيٓ ٘٠ليٞٝابي
آّي كٚاث ٚثيٗإُِّ كا ث ٝصبَِ ٔيوِٙـ؛ ام ٘٠ل ٔ٤لفتُاٙبؽتي ٘يان ًاؤاقت ٔتفابٚتي كا
ٜٔلط ولؿ ٚ ٜؿك پي پبًؼ ث ٝآٟ٘ب ٔيثبُٙـ.
ثٛٙ٣ ٝاٖ ٔخبٍَ٘ ،بٞ ٜل يه ام ايٗ ٘٠ليٞٝب ٌ٘جت ث ٝأٙيت ٔتفبٚت اًت .فٕيٙيٌتٞب ؿك
٣لٓة كٚاث ٚثيٗإُِّ ،أٙيت كا ثٛٓ ٝكت صٙـث٤ـي  ٚصٙـًٜغي ثلكًي ولؿ ٚ ٜآٖ كا
ُبُٔ وب َٞيب فمـاٖ تٕبٔي ا٘ٛا ١ؽِ٘ٛت ام رّٕ ٝؽِ٘ٛت فينيىيً ،بؽتبكي  ٚاوِٛٛهيه
ٔيؿا٘ٙـ .ث ٝؿِيُ آ٘ى ٝم٘بٖ ايّت ؿك ًبؽتبك لـكت ؿِٚتٞب ؿك عبُي ٝللاك ؿاك٘ـ؛ تٛر ٝآّي
فٕيٙيٌتٞب ثٔ ٝم ِٝٛأٙيت م٘بٖ ٜٔٛ٤ف اًت .ت٤لي ٞبي فٕيٙيٌتي ام أٙيت ث ٝربي ؿِٚت
٠٘ ٚبْ ؿِٚتٞب ثب افلاؿ  ٚرٛأُ ٢لٔ ١ٚيُٛؿٚ .الٌ٢لايبٖ والًيه ٟٔٓتليٗ ٣بُٔ ٘بأٙي كا
ؿك ًٜظ ؿِٚتٞب ٚٛ٘ ٚالٌ٢لايبٖ ؿك ًبؽتبك آ٘بكُيه ٘٠بْ ثيٗإُِّ ثلكًي ٔيوٙٙـ ،أب
فٕيٙيٌتٞب ام ٔ٠ٙل ٔتفبٚتي ثٍ٘ ١ٛٗٛٔ ٝليٌت٤ٔ ٚ ٝتمـ٘ـ و٘ ٝبثلاثلي ًبؽتبكي ٔٛرٛؿ ثيٗ
م٘بٖ ٔ ٚلؿاٖ كيِ ٝؿك ٔيلاث تبكيؾي ؿِٚت ٔـكٖ ؿاكؿ و٠٘ ٝبْ ثيٗإُِّ ٘ين ثؾِي ام آٖ
اًت .ايٗ ٘بثلاثلي ًبؽتبكي ٔٙزل ثً ٝلوٛة م٘بٖ  ٚايزبؿ ٘بأٙي ُـ ٜاًت.
فٕيٙيٌتٞب ٘مَ ؿِٚت ثٛٙ٣ ٝاٖ تأٔيٗوٙٙـ ٜأٙيت كا ث ٝصابَِ ٌلفتا٤ٔ ٚ ٝتمـ٘اـ وا ٝؿك
ثٌيبكي ٔٛال ٢ؿِٚت ؽٛؿ ٣بُٔ ٘بأٙي ً ٚلوٛة اًت .فٕيٙيٌتٞب ٕٞضٙيٗ ث ٝربي تأويـ ثال
 ُّ٣ر ،ًٙپيبٔـٞبي آٖ كا ام رّٕ ٝتّفبت ييل٘٠بٔيبٖ ،م٘بٖ  ٚاحلات التٔبؿئ ،اٛكؿ ثلكًاي
للاك ٔيؿٙٞـ .ام ٘٠ل فٕيٙيٌتٞب ثب آيبم ؿِٚتٞبي ٔـكٖ  ٚالتٔبؿ ًلٔبيٝؿاكي ،م٘بٖ ث٘ ٝا٣ٛي
وٙبك ٌقاُتُ ٝـٜا٘ـ .عتي تب ٔـتٞب ٔٛ٠ٙك ام ُٟل٘ٚـاٖ فمٔ ٚالؿاٖ ثاٛؿٕٞ ٚ ٜضٙايٗ عاٛمٜ
ف٤بِيت ٕٔٛ٣ي  ٚؽٔٓٛي (و ٝثيِتل ٣لٓ ٝف٤بِيت م٘بٖ ثاٛؿ ٜاًات) تفىياه ُاـ ٟ٘ ٚبيتابً
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اًتمالَ  ٚؽٛؿوفبيي م٘بٖ ام ثيٗ كفت .تفىيه ايزبؿ ُـ ٜثال ٔجٙابي رٌٙايت ،كفتابك أٙيات
رٛيب٘ ٝؿِٚتٞب كا ٔٛكؿ عٕبيت للاك ٔيؿٞـ .فٕيٙيٌتٞب ٔ٤تمـ٘اـ كٚاثا ٚرٌٙاي ٘ابثلاثل ؿك
عف ٞف٤بِيتٞبي ٘٠بٔي ؿِٚت ٔ ٟٓاًت)35(.
آ٘بٖ ٔ٤تمـ٘ـ و٠٘ ٝبْ ؿِٚت ٞب ت ًٚٛفل ٌّٚٔ ًٙٞوٕٞ ٝبٖ فلٔ ًٙٞلؿا٘ا ٝاًات ُاىُ
ٌلفت٠٘ ٚ ٝبٔي ٔلؿا٘ ٝاًت.
٘٠ل فٕيٙيٌتٞب ؿكثبك ٜؿِٚت ثايَ ام آ٘ىا٠٘ ٝلياٝاي ؿك ٔاٛكؿ ؿِٚات ثبُاـ٘ ،ماـ ًابيل
ؿيـٌبٜٞب ؿك ٔٛكؿ ؿِٚت ثٚ ٝيو ٜاث٤بؿ ؽبٓي ام ؿِٚت اًت و ٝث٘ ٝا٣ٛي ثا ٝكاثٜأ ٝتىاي ثال
رٌٙيت ٔلثٔ ٙٛيُ٘ٛـ)36(.

 .3پساتجددگرايي
پٌبتزـؿٌلايي ،ام ٟٔٓتليٗ ٘٠ليٞٝبي ٜٔلط ؿك ثيٗ ٘٠ليٞٝبي ا٘تمبؿي كٚاث ٚثيٗإُِّ
اًت .اِجت ٝاكاي ٝت٤لي

ام پٌبتزـؿٌلايي ثٌيبك ِٔىُ اًت؛ ميلا ث٣ٛ٘ ٝي ثب ٔبٞيت ايٗ

٘٠لي ٝؿك ت٤بكٕ اًت .پٌبتزـؿٌلايبٖ ٔ٤تمـ٘ـ و ٝت٤لي
ؿك ٔمبثُ ت٤لي

ِٔؾْ ٚ ٚاعـي ٚرٛؿ ٘ـاكؿ ٚ

ٔمبٔٚت ٔيوٙٙـ .آٟ٘ب ثيِتل ثل اًبى ٘في تزـؿ ت٤لي

ٔيُ٘ٛـ تب اٌ٘زبْ

ؿك٘ٚي ؽٛؿ .ام ٘٠ل پٌبتزـؿٌلايي ،پلٚهٔ ٜـك٘يت ٝثٛٙ٣ ٝاٖ ثلًبؽتٝاي تبكيؾي ا فلٍٙٞي ؿك
٘٠ل ٌلفتٔ ٝيُٛؿ و٣ٛ٘ ٝي ُي ٜٛتفىل ٣ ٚمال٘يت كا ث ٝتٕبٔي رٟبٖ ثٌ ٚؿاؿ ٚ ٜتغت ٛٙ٣اٖ
تللي ،ت ١ٛٙكا ٘بثٛؿ ٔيوٙـ٣ .مال٘يت ٘ين ثلًبؽتٝاي ايـلِٛٛهيه ُ ٚىّي ام لـكت اًت .ثٝ
ٛٛك وّي ،پٌبتزـؿٌلايي ٘٠لئ ٝـكٖ كا ٘مـ ٔ ٚـَٞبي رـيـي ام ا٘ـيٍِ٘ ،ٝبكٍ ًٛ ٚهٌي
كا ٜٔلط ٔيوٙـ.
پٌبتزـؿٌلايي ،تٕبٔي ثٙيبٖٞبي ٘٠لي ٔ ٚفلٗٚبت ٔ٣ل كٍُٙٚلي كا ث ٝميل ًؤاَ
ٔيثلؿ٠٘ .لئ ٝـكٖ ثل ٣مال٘يت ،اٌ٘بٖٔـاكي ،رـايي ًٛه ٚ ٜاثو ،ٜأىبٖ ٘يُ ثُٙ ٝبؽت
ٓبؿق ٔتٙبٟل ثب ٚال٤يت ٘ ٚيُ ث ٝعميمت ام ٛليك ث ٝوبكٌيلي كٍٞٚبي ؽبّ ،ثيٛلفي ٚ
٣يٙيت ُٙبؽت ّٕ٣ي ،ثلاثل ؿاٌ٘تٗ ٣مال٘يت ،كٞبيي ،ثلاثلي  ٚتللي تأويـ ؿاكؿ ،أب
پٌبتزـؿٌلايي ثب ٔؾبِفت ثب رٞٛلٌلاييُ ،بِٛؿٜاٍ٘بكيًٛ ،هٌي ٔـكٖ ،والْٔغٛكي،
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تٕبٔيتاٍ٘بكي  ٚكٚايتٞبي والٖ  ٚثب ٛلط كاثُٙ ٜٝبؽت  ٚلـكتُ ،بِٛؿُٜىٙئ ،تٗ
اٍ٘بكي،ثيٙبٔتٙي ثٛؿٖ،صٍٍ٘ٛي ثلًبؽتُٝـٖ ٔٙ٤ب  ٚتأويـ ثلت ٚ ١ٛٙتىخل ُٙبؽتٔ ٝيُٛؿ)37(.
ٚاًىٛلن ؿك ثلكًي تأحيل پٌبتزـؿٌلايي ؿك كٚاث ٚثيٗ إُِّ ث ٝپٙذ ث٤ـ ٔ ٟٓام ايٗ ا٘ـيِٝ
اُبكٔ ٜيوٙـ:
يكً .لُت ؿِجؾٛاٞب٘ ٝتزـؿ .ؿك ا٘ـيِ ٝپٌبتزـؿٌلايي ،ؿ ٚاٍ٘بك ٜآّي تزـؿ يٙ٤ي تللي ٚ
پبيبٖ تبكيؼ  ٚوٕبَ اٌ٘ب٘يت٘ ،في ٔيُٛؿ.
دٍٛ .لطا٘تؾبة ث ٝربي عميمت .يٙ٤ي  ٕٝٞصين ثلًبؽتٞٝبيي ارتٕب٣يا٘ـ و ٝا٘تؾبة ُـٜا٘ـ.
سِٚ .ال٤يت ثٛٙ٣ ٝاٖ ثلًبؽت ٝاي ارتٕب٣يٚ .ال٤يت تغٕيُ اٌ٘ب٘ي اًت  ٚايٗ ثبٚكٞب  ٚكفتابك
اٌ٘بٖٞب اًت وٚ ٝال٤يت كا ثٚ ٝرٛؿ ٔيآٚكؿ .ثٙبثلايٗ ٚال٤يت ّٜٔك  ٚؿايٓ ٚرٛؿ ٘ـاكؿ.
چْار .مثبٖ  ٚصبكصٛةٞبي ٔفٟٔٛي ؿك ٔ٤لٕ پيٍِٛييٞبي ؽٛؿتغمكثؾَ ٌٞتٙـ ٚ
پيَثيٙيٞبي ّٕ٣ي ،ث ٝايزبؿ ٚال٤يت ثل ٕٞبٖ ٔجٙب وٕه ٔيوٙٙـ .ثٙبثلايٗ تغميك ّٕ٣ي فبك ٥ام
اكمٌٍقاكيٞب ٘يٌت؛ ص ٖٛثلؽي ام ا٘ـيِٞٝب ً ٚجهٞبي م٘ـٌي كا تأييـ  ٚثمي ٝكا كؿ ٚ
٘بثٛؿ ٔيوٙـ .ثٙبثلايٗ ٓ ّٓ٣لفبً اثناك ٔفيـ ٘يٌت ثّى ٝكٚيٝاي اًت و٣ٛ٘ ٝي ُي ٜٛم٘ـٌي كا
ؽّك ٔيوٙـ.
پٌج .فلآيٙـ ٛٞيتيبثي  ٚثلًبؽتُ ٝـٖ ٛٞيتُ ،ىّي ام لـكت اًت ٛٞ ٚيتٞب ثلًبؽتٝاي
ارتٕب٣يا٘ـ و ٝثل افلاؿ تغٕيُ ٔيُ٘ٛـ .ثٙبثلايٗ ٛٞيت ٔجتٙي ثل لـكت اًت  ٚص ٖٛا٘تؾبثي
٘يٌت٣ٛ٘ ،ي تؾٜي ام آماؿي اٌ٘بٖ ثُٕ ٝبك ٔيكٚؿ.
ثل ٔجٙبي ايٗ ٘ىبت٘ ،يُ ثٚ ٝال٤يت يب عميمت ،في٘فٌ ٝثئٙ٤ب اًت ٚ ٚال٤يت صيني اًت
وً ٝبؽتٔ ٝيُٛؿ .ثٙبثلايٗ پٌبتزـؿٌلايي ٕٗٗ تأويـ ثل ت ٚ ١ٛٙتىخلُٙ ،بؽتٞبي ثـيُ كا
ؿك ٔمبثُ رليبٖ آّي كٚاث ٚثيٗإُِّ ثٛٙ٣ ٝاٖ ٘٣ٛي ٔمبٔٚت ؿك ثلاثل ُٙبؽت ٔـكٖ للاك
ٔيؿٞـ .تأويـ ثل ث٤ـ ٌفتٕب٘ي  ٚثلًبؽت ٝثٛؿٖ ٚال٤يبت كٚاث ٚثيٗإُِّ ام ًيبًت ٔـكٖ تب
آ٘بكُي ،عبوٕيتٛٞ ،يت  ٚپيبٔـٞبي آٖ ثٚ ٝيو ٜام ٘٠ل كٚاث ٚلـكت  ٚعبُيٌٝقاكي ٔٛكؿ
تٛر ٝپٌبتزـؿٌلايبٖ اًت)38(.
پٌبتزـؿٌلايبٖ ثب تأويـ ثل ثلًبؽت ٝثٛؿٖ تٕبٔي ٚال٤يبت ارتٕب٣ي ٕٞ ٚضٙيٗ ٣ـْ أىبٖ
تفىيه ؿاؽُ  ٚؽبكد ،ثٌيبكي ام ٔفلٗٚبت ٘٠ليٞٝبي رليبٖ آّي كٚاث ٚثيٗإُِّ ام رّٕٝ
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تفىيه ٔٔ٣ٛٙي ٔلمٞب ث ٝؿك٘ٚي  ٚثيل٘ٚيٙٔ ،بفّٔ ٢ي  ٚفلٕ ٚرٛؿ ٛٞيت ؿِٚتي ٚاعـ ٚ
يىپبكص ،ٝعبوٕيت  ٚآ٘بكُي كا كؿ ٔيوٙٙـ.
ٜٔبِ٤بت پٌبتزـؿٌلايي ؿك كٚاث ٚثيٗإُِّ ٘ين ٕٞض٠٘ ٖٛلات آّي ٜٔلط ؿك ا٘ـيِٝ
كٚاث ٚثيٗإُِّ ث ٝؿِٚت ،ؽِ٘ٛت ،عبوٕيت ٔ ٚلمٞبي ريلافيبيي ؿِٚت تٛرٔ ٝيوٙـ ِٚي
ث ٝربي آ٘ىٕٞ ٝض ٖٛؿيٍل ٘٠ليٞٝب ثٛٓ ٝكت ييلا٘تمبؿي آٟ٘ب كا ٜٔبِ ٝ٤وٙـ ،ام ٔ٠ٙل
تجبكُٙبًي ُ ٚبِٛؿُٜىٙي ث ٝثلكًي آٟ٘ب ٔيپلؿامؿ .پٌبتزـؿٌلايي ؿك پي تٗٛيظ ُلايٜي
اًت و ٝثب٣ج ُـ ٜكٚيىلؿ ؿِٚتٔغٛك ؿك كٚاث ٚثيٗإُِّ عبوٓ ُٛؿ .پٌبتزـؿٌلايبٖ
ٕٞضٙيٗ احلات ٔؾتّ

صٙيٗ ثيِٙي كا ٔٛكؿ ثلكًي للاك ٔيؿٙٞـ .آٟ٘ب ٔيؽٛاٙٞـ ِ٘بٖ ؿٙٞـ

و ٝايٗ ُي ٌّٚٔ ٜٛفٙٞيت ثٚ ٝيو ٜؿك ٔٛكؿ ؿِٚت ؿاكاي عبوٕيتٛ ٝ٘ ،جي٤ي اًت ٝ٘ ٚ
ٗلٚكيٕٞ .ضٙيٗ پٌتٔـك٘يٌٓ ث ٝربي ٔفلٌ ٕٚلفتٗ ٛٞيتٙٔ ،بف ،٢تٟـيـات  ٚؽٜلٞب،
ثل ت ١ٛٙايـٜٞب  ٚثلؿاُتٞب ؿك ٔٛكؿ ٞل كؽـاؿي تأويـ ٔيوٙـ  ٚثل آٖ اًت تب تٗٛيظ ؿٞـ وٝ
صٌٍ ٝ٘ٛفتٕبٖٞب  ٚإ٣بَ ،آ٘بكُي ثيٗإِّّي ُ ٚي ٜٛفٙٞيت كا ُىُ ؿاؿ ٚ ٜثب٣ج عبوٓ ُـٖ
٘ ١ٛؽبٓي ام ثلؿاُت ً ٚلوٛة ثمي ٝثلؿاُتٞب ٔيُ٘ٛـ.
پٌبتزـؿٌلايي ثب تأويـ ثل ايٙى ٝؿِٚت ٔغٔٔ َٛـك٘يت ٝاًت ،ث ٝتفٌيلي ام ؿِٚت
ٔيا٘زبٔـ و ٝآٖ كا ايّت ؿك فلآيٙـ ُىٌُيلي ٔيثيٙـ وٞ ٝلٌن ث٘ ٝمٟ٘ ٜٝبيي تىبُٔ ؿًت
ٕ٘ييبثـ .ؿِٚت ٞلٌن «يه ثبك ،ثلاي ٕٞيًِ »ٝبؽتٕ٘ ٝيُٛؿ ،ثّى ٝؿاكاي ٟٚيف٘ ٚ ٝمَ ك ٚثٝ
پيِلفت ًيبًي اًت)39(.
ِٔىُ آّي ث٠٘ ٝل پٌبتزـؿٌلايبٖٚ ،رٛؿ اؿ٣بٞبي عبوٓ ثلاي ُىُ ؿاؿٖ ثٝ
ٚفبؿاكيٞبي اٌ٘ب٘ي ،ايزبؿ تبكيؼٞبي ؽٜي  ٚتغٕيُ ٔلمٞبي ًيبًي  ٚارتٕب٣ي ؿك مٔب٘ي
اًت وٌ٘ ٝجت ث ٝعميمت ٙ٤ٔ ٚي ُه ٚرٛؿ ؿاكؿ  ٚاُىبَ ٛٞيت ٔٛكؿ ًؤاَ ٚالُ ٢ـٜا٘ـ.
ام ايٗ ٘٠لٞ ،ل ٘ ١ٛتالٍ ثلاي كًيـٖ ث ٝكاٜعُ ٟ٘بيي ؿك ايٗ عٛمٜٞب ٞيش صين ثيَ ام
تلريغبت ميجبُٙبًب٘ ٝيب ٕ٘بيَ ارجبكي لـكت كا ِ٘بٖ ٕ٘يؿٞـ .پٌبتزـؿٌلايبٖ لٔـ ؿاك٘ـ
تب  ٕٝٞاؿ٣بٞبي ل٤ٜي كا ث ٝصبَِ ثىِٙـ)45(.
ؿك رٟبٖ پٌبٔـكٖ ،ف٘ب ؿيٍل ؿك ريلافيب ٘يٌت ثّى ٝؿك اِىتل٘ٚيه اًت .ؿك ٘تيز٣ٛ٘ ٝي
علوت ام ًيبًت ريلافيبيي (هلٛپِٛتيه) ثًٕ ٝت ًيبًت مٔب٘ي (ولٛ٘ٚپِٛتيه) ٓٛكت
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ٔيٌيلؿ  ٚتٛميً ٢لمٔيٗ ربي ؽٛؿ كا ث ٝتٛمي ٢مٔبٖ ٔيؿٞـ .ثب تٛر ٝث ٝإٞيت ثيِتل تٔٛيل
ٌ٘جت ثٚ ٝال٤يت ،ربيٍنيٙي مٔبٖ ث ٝربي ٔىبٖ ثٛٙ٣ ٝاٖ ٔيـاٖ آّي اًتلاتويه  ٚميل ًؤاَ
كفتٗ ٔفيـ ثٛؿٖ ًالطٞبي ٌٞتٝاي ،قمْ اًت تٛر ٝثيِتلي ث ٝر ًٙثلؿاُتٞبي فٙٞي ٚ
ر ًٙثبمٕ٘بيي ٓٛكت ٌيلؿ)41(.
٘٠لي ٝؿِٚت پٌتٔـكٖ ٘ين ام ؿيٍل ت٤جيلات ثلاي ثيبٖ تيييلات ؿِٚتٞب ؿك ٣لٓ ٝكٚاثٚ
ثيٗإُِّ اًت .ؿِٚت رـيـ ٓٞ ،پبًؾي ث ٝتيييلات ارتٕب٣ي پٌبٔـكٖ ٣ ٓٞ ٚىيإِّ٤ي ثٝ
ك٘ٚـٞبي ربكي رٟب٘ي ُـٖ اًت .ام رّٕ ٝرٙجٞٝبي ٕ٣يك ًيبًت پٌبٔـكٖ ،ثٓٞ ٝ
پيًٛتٍي ثيٗ إِّّي التٔبؿً ،يبًت  ٚفل ًٙٞاًت .ؿك تٕبٔي ًٜٛط ام رّٕ ٝؿك ًٜظ
ًبؽتبك  ٚثبميٍلاٖ ،تـاؽُ ٕٞ ٚپُٛب٘ي ثٚ ٝرٛؿ آٔـ ٜاًت .ام ٘٠ل پٌبتزـؿٌلايبٖ ،ؿِٚت
ًبؽتبكي تبكيؾي اًت  ٚاو ٖٛٙصبَِٞبي فلاكٚي ؿِٚتٞب ٓٞ ،ؿك ث٤ـ ؿاؽّي  ٓٞ ٚؿك ًٜظ
ؽبكري كُـ ولؿٜ؛ تيييل يبفتً ٚ ٝبؽتبك آٖ تغت فِبك للاك ٌلفت ٝاًت٘ .تيز ٝايٙىٝ
ًبؽتبكٞبي ًٙتي ؿِٚت ا ّٔت ؿك عبَ فلٚپبُي اًت)42(.

ًتيجِگيري
٘٠ليٞٝب ٕٞيِ ٝؿك پي تٓٛي  ،تٗٛيظ  ٚتجييٗ ُلاي ٚ ٚكؽـاؿٞبي ٔٛرٛؿ  ٚؿك
ٔلعّٝاي ثبقتل پيَثيٙي آٖ صيني ثٛؿٜا٘ـ ؤٕ ٝىٗ اًت ؿك آيٙـ ٜكػ ؿٞـ .ثٙبثلايٗ٣ ،لٓٝ
٘٠لي ُٕ٣ ٚ ٝاكتجب ٙتٍٙبتٍٙي ثب يىـيٍل ؿاُت ٚ ٝثل  ٓٞتأحيل ٔيٌقاك٘ـ  ٚآ٘ض ٝؿك ٣لٓٝ
 ُٕ٣كػ ٔيؿٞـ ٘٠ليٞٝب كا تغت تأحيل للاك ٔيؿٞـ .اٌل ثؾٛاٞيٓ ام ٔ٠ٙل ًبمٜاٍ٘بكا٘ ٝث ٝايٗ
ٍٔ٘ ١ٛٗٛب ٜوٙيٓ٠٘ ،ليٞٝب ٣ال ٜٚثل ايٙىُ ٝلايٛٔ ٚرٛؿ كا تٗٛيظ ٔيؿٙٞـ؛ ؽٛؿ ٘ين ؿك ايزبؿ
آٖ ام ٛليك اكاي ٚ ٝثيبٖ ايـٜٞبٙٞ ،زبكٞب  ٚثلؿاُتٞبي ثيٗاقفٞب٘ي تأحيل ٔيٌقاك٘ـ.
ايٗ أل ؿك ٔٛكؿ ٘٠ليٞٝبي كٚاث ٚثيٗإُِّ ٘ين ٓبؿق اًت .يٙ٤ي ُلاي ٚعبوٓ ؿك ٣لٓٝ
ثيٗإِّّي  ٚتيييل  ٚتغٛقت ايزبؿ ُـ ٜثل ٘٠ليٞٝبيي و ٝتالٍ ٔيوٙٙـ ايٗ ٤ٗٚيت كا تجييٗ
ٕ٘بيٙـ؛ تأحيل ٌقاُتٔ ٚ ٝتأحل ام ُلاي٣ ٚيٙي ،تزـيـ٘٠ل  ٚثبمثيٙيٞبيي ؿك ٘٠ليٞٝبي ٔؾتّ
٘ين ٓٛكت ٔيٌيلؿ .ثلاي ٔخبَ ٚالٌ٢لايي ثٚٛ٘ ٝالٌ٢لاييِ ،يجلاِيٌٓ ث٘ ٝئِٛيجلاِيٌٓ ٚ
ٔبكوٌيٌٓ ٘ين ث٘ ٝئٔٛبكوٌيٌٓ تغٔ َٛييبثٙـ.
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ايٗ تيييل  ٚتغٛقت ؿك ٘٠ليٞٝب ثبِٜج ٢ؿك ٍ٘بٞ ٜل يه ام آٟ٘ب ٌ٘جت ث ٝؿِٚت ٘ين تأحيل
ٌقاُت ٚ ٝؿِٚت ثٛٙ٣ ٝاٖ ٟٔٓتليٗ ٔفً ْٟٛيبًت  ٚكٚاث ٚثيٗإُِّ ٓٞ ،ؿك ٣لٓ٠٘ ٝلي ٚ
 ٓٞؿك ٣لٓ ُٕ٣ ٝتيييلات ٌٌتلؿٜاي ولؿ ٜاًتٕٞ .ضٙب٘ىٔ ٝؤِفٞٝبي ٔؾتّ

تِىيُؿٙٞـٜ

ؿِٚت ّٔي ُبُٔ عبوٕيت ،عىٔٛتً ،لمٔيٗ  ٚرٕ٤يت ،تغت تأحيل تغٛقت ٌٌتلؿ ٜرٟب٘ي
 ٚؿاؽّي ٔتغُ َٛـ ٚ ٜؿيٍل ٕ٘يتٛاٖ ٕٞضٌ ٖٛقُت ٝآٟ٘ب كا ؿك ٘٠ل ٌلفت .ام ِغب٠٘ ٝلي
٘ين ثب تغِٛي ؿكثلؿاُت يىٌٍ٘ٛلا٘ ،ٝعلوت ثًٕ ٝت صٙـّ٣تي ؿيـٖ ٣ ٚـْ تغّيُ
تهًٜغي ام كفتبك ؿِٚتٞب ث ٝصِٓ ٔيؽٛكؿ .يٙ٤ي ؿك تغّيُ پـيـٜٞبي ثيٗإِّّي ٕٔٛ٤ق
ً٤ي ٔيُٛؿ تب ٛ٣أُ ٔؾتّ

ؿاؽّي  ٚؽبكري تأحيلٌقاك ؿك ا٘زبْ يب ٣ـْ ا٘زبْ ٚ ُٕ٣

ٕٞضٙيٗ ٚل ١ٛكٚيـاؿٞب ُٙبًبيي ٛٔ ٚكؿ ثلكًي للاك ٌيل٘ـٍ٘ .ب ٜث ٝؿِٚت ٘ين ؿيٍل ٘ٝ
ٕٞضٌ ٖٛقُت ٝثٛٓ ٝكت پـيـٜاي اكٌب٘يه و ٝام ؽٛؿ ٔٙبفٚ ٚ ٢رٛؿ ٌٔتمُ ؿاكؿ؛ ثّى ٝثيِتل
ثٛٓ ٝكت اثناكي اًت و ٝثلاي كفب ٜعبَ افلاؿ ايزبؿ ُـ ٚ ٜثبيـ ؿك ٕٞيٗ كاًتب ٘ين تغَٛ
يبثـٕٞ .ضٙيٗ ث ٝكيٓ ت ١ٛٙا٘ـيِٞٝبي ٜٔلط ؿك كٚاث ٚثيٗإُِِّ٘ ،ب٘ٞٝبيي ام ٍٕٞلايي ٚ
٘نؿيهتل ُـٖ آكاء ث ٝيىـيٍل ٘ين ث ٝصِٓ ٔيؽٛكؿٚ .الٌ٢لايي إٞيت فبوتٛكٞبي ؿاؽّي ٔخُ
٘بًي٘ٛبِيٌٓٔ ،يّيتبكيٌٓ  ٚلٔٛيت كا تٔـيك ٔيوٙـِ .يجلاَٞب ٘مَ لـكت ثٛٙ٣ ٝاٖ ٣بُٔ آّي
ٔؤحل ؿك كفتبك ثيٗإِّّي كا ٔـ٘٠ل للاك ؿاؿٜا٘ـً .بمٜاٍ٘بكاٖ ٘ين پقيلفتٝا٘ـ و ٝا٘ـيِٞٝب ٍٙٞبٔي
و ٝام ًٛي ؿِٚتٞبي لٛي  ٚؿاكاي ٘يلٞٚبي ٔبؿي عٕبيت ُ٘ٛـ ،تأحيل ثيِتلي ؽٛاٙٞـ
ؿاُت .ثٙبثلايٗ ثلاي ؿاُتٗ ؿكوي ثٟتل  ٚوبُٔتل ثبيـ تأويـ ٚالٌ٢لايي ثل ٘مَ ٌلين٘بپقيل
لـكت ،تأويـ ِيجلاِيٌٓ ثل ٘مَ ٛ٣أُ ؿاؽّي  ٚؿيـٌبٜٞبي ًبمٜاٍ٘بكاٖ ثلاي تيييل كا ٔٛكؿ
تٛر ٝللاك ؿٞيٓ .ؿك ٍ٘ب ٜا٘تمبؿي وّي ث٠٘ ٝليٞٝبي رليبٖ آّي و ٝؿك ايٗ ُ٘ٛتبك ثٛٛ ٝك
ٔؾتٔل ث ٝآٖ اُبكُ ٜـ ،ثبيـ ٌفت و ٝتمليجب تٕبٔي ايٗ ٘٠ليٞٝب ٜٔٛ٤ف ث ٝكفتبك ؿِٚتٞب ثٛؿٜ
اًت .ايٗ ٘٠ليبت ٚرٛؿ ؿِٚت كا ٔفلٌ ٕٚلفت ٚ ٝآٖ كا ٔٛكؿ ًٛاَ للاك ٕ٘يؿٙٞـ  ٚفمٚ
٘ ١ٛكفتبك ايٗ ؿِٚتٞب ؿك اكتجب ٙثب يىـيٍل كا ٔ ١ٛٗٛثغج  ٚثلكًي ؽٛؿ للاك ٔيؿٙٞـٞ .يش
يه ام ايٗ ٘٠ليٞٝب ثٛٛ ٝك ؽبّ ٘٠ليٝاي ؿك ٔٛكؿ ؽٛؿ ؿِٚت اكالٕ٘ ٝيوٙٙـ .ام ايٗ ٔ٠ٙل،
٘٠ليٞٝبي ا٘تمبؿي  ٚثٚ ٝيوً ٜبمٜاٍ٘بكي ،ثيِتل ٚر ٝارتٕب٣ي ؿِٚت  ٚاكتجب ٙآٖ ثب ربٔٚ ٝ٤
ٕٞضٙيٗ ٘غُ ٜٛىٌُيلي آٖ كا ٔٛكؿ تٛر ٝللاك ٔيؿٙٞـ.
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