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چكيده

ٗوػٞؼ ايٗ ٚوبٓ ٠ثيب ٙايٌٛ ٚت ٠است ًً ٠ست هؽـت ثفاي اٛساب ٙن٢ٜاب اق قفيان

ٗيْ ؼايٖ ا ٝث ٠اهتؽاـ  ٝنأسيس ؼٓٝت ثافآٝـؼٛ ٟطاؽ ٟثٌٔاٝ ٠ي ثا ٠قاٞـ قجيؼا ثا٠
ٛبثٞؼسبقي اهتؽاـ١بي ٗطيف ٗ ٝسأف ؼٓٝات١ابي ثيِبٛاٛ ٝ ٠بثيِبٛا ٠ـٝي ٗا آٝـؼ.
قجيؼت اٛسب ٙغفكبً ؼـ سبغت ٚؼٓٝات ١اب ٛيساتب ثٌٔاًٞ ٠ضاص اٛساب ٛثاٛ ٠ابثٞؼي
ؼٓٝت١ب ٛيك ٗؼكٞف است .نطوين ؼـثبـ ٟاٌٗاب ٙؾاؽؼٓٝت ًٞضطا ثافاي ضاٜبغت
ـا١ٟبي ؼيِف ٝضؽت سيبس ُاف١ٟٝابي اق اٛساب١ٙبسات ًا ٠نا ٚثا ٠ؼٓٝات ضا٢ف
 ٘ٛؼٜ١ؽٗ .وػٞؼ ايٞٛ ٚضت ٠نجيي ٚخاؽاي ٜٗابكغ سيبسا ؼٓٝات١اب اق ٞ١يات١ابي
ٛبثٞؼًٜٜؽ ٟؼـ ٝ ٛٝثيف ٛٝآ٢ٛبست .ثف اي ٚاسبس ،سفٞٛضت ٛظٖ خ٢ب ٙن٢ٜب ٜٗٞـ ثا٠
ؼٓٝت١ب  ٝضبً٘يات ١ابي ٗٞخاٞؼ ٛيسات ثٌٔا ٠ثسات ٠ثاٗ ٠ػابقف١ٟابي اسات ًا٠
ؾؽؼٓٝت١ب ػٔي ٠ؼٓٝت١ب ثٝ ٠خٞؼ ٗ آٝـٛؽ.
ؾؽؼٓٝت ث ٠ؼٓيْ ٗب١يت آ ،ٙنبـيػ ث ٠ـٝض ٜنابـيع ٗل٢ا ٕٞؼٓٝات ٗ ٝل٢إٞ
نبـيػ ؼٓٝت ٛؽاـؼب اٗب نأثيف آ ٙؼـ سفاسف نبـيع ٘١فا ٟثب اهتؽاـ ؼٓٝت ٝخٞؼ ؼاضتٝ ٠
٢ٛب ٛيب آضٌبـ ؼـ ثفاثف ضؤ ٙٝآ ٙايستبؼ ٟاسات .اق اياٚـ١ ٝفُٛٞاٗ ٠كبٓؼا ٠نابـيػ
ؼٓٝت ٗطفٝـ ث ٠ضٜبغت نبـيػ ثفاثف ٢ٛبؼ آ ٙاست ً ٠ؼـ ؼٝـ١ٟب  ٝاقُٗٛٞ ٠ٜابُٙٞ
ث ٠ضي١ٟٞب  ٝغٞـت١بي ُٛٞبُ ٙٞؼـ غلاب  ٝخٔا و٢اٞـ ؼاضات ٠اسات .ؼـ ؼٝـٗ ٟاب
«پؽيؽ ٟساتتبٗجف» ٛطاب ٠ٛاي اق و٢اٞـ ؾاؽؼٓٝت ؼـ ثفاثاف اهتاؽاـ  ٝضبً٘يات خ٢ابٛ
اثفهؽـن ثٛ ٠بٕ آٗفيٌبست.

كليدواژهها :ؾؽؼٓٝت ،ؼٓٝت ،پؽيؽ ٟستتبٗجف ،ؼيبٌٓتيي هؽـتٞ١ ،يت
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هقدهه
ضِلت اق ضبؼث ٠يبقؼ ٖ١ستتبٗجف  ٠ٛث ٠سجت نـييف ز٢فٛ ٟيٞيٞـى ا ض٢في ً ٠ؿّٞآسبنفيٚ
سبغت اخت٘بػ ثطف ؼـ كؿبي آ ٙثٝ ٠خٞؼ آٗؽ ٟا ثٞؼ  ٠ٛ ٝث ٠غبقف آسيتپؿيفي ًطٞـ
ايبالت ٗتطؽ ٠ً ٟؼاـاي پٔيس  ٝسبقٗب١ٙبي اٜٗيت ثسيبـ ًبـآٗؽ  ٝضفك٠اي است .نؼدت اق
ايٛ ٚجٞؼ ً ٠زُِ ٠ٛٞف ١ٝنفٝـيست ٗ نٞاٛؽ ثف ًٜ ٠٘١تفّ١بي ٝسيغ اٜٗيت  ٝاقالػبن آٙ
 ٖ١ؼـ ًطٞـي ً ٠پٔيس ؼـثبـ ٠٘١ ٟانجبع غٞؼ ث ٠خكي نفي ٚاقالػبت كفؼي  ٝاخت٘بػ
ؼستفس ؼاـؼ ،نلٞم يبثؽ  ٝآ٢ٛب ـا ثلفيجؽ.
ضِلت ؼـ اي ٚثٞؼ ً ٠زِ ٠ٛٞؼٓٝت١بي خ٢ب ٙث آ ٠ٌٛثػٞاٜ١ؽ  ٝيب اـاؼًٜٜ ٟؽ ٗ ،نٞاٜٛؽ
ؼـ قفك٠اي ث ٠قفف ٛبثٞؼي ـاٛؽ ٟضٛٞؽ .ضِلت اي ٚثٞؼ ًٞٗ ٠خجبت خ َٜس ٕٞخ٢ب ٛـا
ؼيِف  ٠ٛن٢ٜب ؼٓٝت١ب ٠ً ،غٞؼ نبً ٜٙٞخ١َٜبي خ٢ب ٙاػٖ اق خ١َٜبي اهٔي٘ ٜٗ ،كو٠اي ٝ
خ٢ب ، ٛـا كفا ٖ١سبغت٠اٛؽ ،ثٌٔٞ١ ٠يت١بي پفهؽـن ً ٠ؼيِف ػٜٞا ٙؼٓٝت١ب ـا ضْ٘ ًٜٜ ٘ٛؽ
يؼ« ٜؾؽ ؼٓٝت»١ب ،نؽاـى ؼيؽٟاٛؽ .ايٜي ِ٘١ب ٙضب١ؽ ثٞؼٛؽ ً ٠اسبس نفي ٚض٘ٔ ٠ث ٠ايبالت
ٗتطؽ ٟاٗفيٌب اق قٗب ٙنطٌيْ ايً ٚطٞـ ٠ٛ ،نٞسف ؼٓٝت اثفهؽـت ً٘ٛٞيست

ٛظيف انطبؼ

خ٘ب١يف ضٞـٝي  ٝيب هؽـت ثيٚآ٘ٔٔ ؼيِف  ٝيب انطبؼي اق آ٢ٛب ٠ٛ ٝ ،اق قفين ضٞـش يب
اٛوالة اخت٘بػ نٞسف ًبـُفا ٝ ٙقجو١٠بي كفٝؼست ثٌٔ ٠اق قفين ُف١ٟٝبي ثسيبـ ًٞزٌ
غٞـت ُفكت ٠است ً ٠ؼـ نٞغيق ٗب١يت آ٢ٛب ٗل ٝ ٕٞ٢نؼجيفي خك «ؾؽ ؼٓٝت» ٗؼٜ
 ٘ٛيبثؽ.
آوبػؽٗ ،ٟد٘ٞػ٠اي اق ُف١ٟٝبي قيفقٗيٜ

ٗ ٝسٔ٘بٛبٛ

است ً ٠ؼـ ثفاثف ن٢ؽيؽات

ـٝقاكك ٙٝآٗفيٌب  ٝؼض٘١ ٜبٓ ،دبخت١ب  ٝنطويف١بي خ٢ب ٙؿفة ؼـ هجبّ ضوٞم ؼيٜ
ٗسٔ٘بٛب ٙضيٟٞاي خك نفٝـ كفؼي  ٝخ٘ؼ  ٝاـػبة  ٝن٢ؽيؽ ٛيبكت٠اٛؽ .اػؿبي آوبػؽ ٟـا
ثيطتف خٞاٛب ٛنطٌيْ ٗ ؼٜ١ؽ ً ٠اِٛيك ٟآ٢ٛب ثفغبست ٠اق ُفايص ٛبة  ٝغبٓ اق ٝسٞس١٠بي
هؽـت  ٝپ ّٞاست ًً٘ ٠بثيص  ٠٘١ؼٓٝت١بي ٗستوف ؼـ سفقٗي١ٚبي اسالٗ ثؽاُ ٙفكتبـ
ضؽٟاٛؽ .اي ٚخٞاٛب ٙـا  ٘ٛنٞا ٠ٜ٢ً ٙپفست  ٝؼٝـاق خ٢بٗ ٙت٘ؽ ٝ ٙثيِب ٠ٛاق ػػف ثفغٞـؼاـ
اق كٜأٝـي ؼاٛست ٛ ٝجبيؽ آ٢ٛب ـا ثب ؼاؼ ٙآوبث قضتًٞ ,نٛ٠ظف ٛبٗيؽ  ٝث ٠نطويف ،آٛب ٙـا
ؼستٌٖ ُفكت  ٝيب ١ير  ٝپٞذ نٔو ًفؼ.
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اقالػبت ٗفثٞـ ث ٠نٞاٛبي ١بي ضػػ اي ٚاكفاؼ  ٝضي ٟٞػْ٘ آ٢ٛب ٛطب ٗ ٙؼ١ؽ ً ٠ثسيبـ
ٗك٘ئ ،ٚثبٞ١شٗ ،ػٖ٘  ٝؼٓيف ثٞؼٟاٛؽ .ؼـ يبقؼ ٖ١ستتبٗجف ،ض٢فٛٝؽاٗ ٙـٔٞة ًطٞـ١بي ؿبٓت
ؼـ خ َٜخ٢ب ٛضؽٙب كفغت يبكت٠اٛؽ ندفث ٠آقاؼي كبـؽ اق ؼٓٝت١ب ـا ضب١ؽ ثبضٜؽ .ؼٓٝت١ب
ٛيك ثؽ ٙٝآ ٠ٌٛهٔ٘ف ٝ ٝسفقٗيٚضبٞٗ ٙـؼ نؼفؼ ٗستويٖ ؼيِف ؼٓٝت١ب هفاـ ُيفؼ ث ٠خبٖ١ ٙ
اكتبؼٟاٛؽ .ندبٝق ث ٠هٔ٘ف ٝيي ًطٞـ ٗب١يت  ٝنؼفيق نبقٟاي يبكت ٠است  ٝاٜٗيت ؼٓٝت١ب ؼـ
ز٢بـزٞة هؽي٘  ٠ٜ٢ً ٝؼٝـا ٙخ َٜسفؼ ؼيِف هبثْ نؼفيق ٛيست قيفا ً ٠اٜٗيت ؼٓٝت١ب
ث٘١ ٠ب ٙاٛؽاق ٠ً ٟنٞسف ؼٓٝت١بي ـهيت ن٢ؽيؽ ٗ ضٞؼ ،نٞسف ٗب١يت١بي «ؾؽ ؼٓٝت» ٛيك
ثٗ ٠ػبقف ٗ ٟاكتؽ  ٝث ٠ؼٓيْ ضي ٟٞپ٢ٜبًٙبـي ؾؽؼٓٝت ،ـٝيبـٝي ؼٓٝت١ب ثب آ ٙثسيبـ ٗػبقفٟ
ثبـنف اق ٗػبقفٗ ٟأٓٞف خ١َٜب  ٝؼـُيفي١بي ٗفس ٕٞؼٓٝت١ب ثب يٌؽيِف غٞا١ؽ ثٞؼ« .خَٜ
آٗفيٌب ػٔي ٠ثٚالؼ ،»ٙخ َٜخ٢ب ٝ ٛكؼبٓيت ٗطتفً است ً ٠اًثف ًطٞـ١بي ثب ٛلٞؾ ٗ ٝتؼيٚ
اـٝپبي  ٝآسيبي ؼـ آٛ ٙوص ٗستويٖ  ٝيب ؿيفٗستويٖ ؼاـٛؽ .خ َٜاغيف ،خ« َٜؼٓٝت» ٝ
«ؾؽؼٓٝت» است)1(.
آوبػؽ ٟؼـ خ َٜػٔي ٠ؼٓٝت ايبالت ٗتطؽ ٟآٗفيٌب پيصؼست ًفؼ .ايبالت ٗتطؽ ،ٟآٝي ٚثبـ
ثٞؼ ً ٠ؼـ خٝ ِٜاـؼ ٗ ضؽ ً ٠ؼض٘ ٚپيطبپيص ؼـ ؼـ ٙٝهٔ٘ف ٝآ ٙخبي ُفكت ٝ ٠ـغً ٠ٜفؼٟ
ثٞؼ .ايٛ ٚػستي ٚثبـ ثٞؼ ً ٠ايبالت ٗتطؽٝ ،ٟيفا ٙضؽ ٙؼـ اثؼبؼ ض٢في ـا ٗطب١ؽً ٗ ٟفؼ .ثب
١ؽف هفاـ ُفكت ٚپٜتبُ ٙٞؼـ پؽيؽ ٟستتبٗجف ،خ َٜآوبػؽ ٟثب ؼٓٝت ايبالت ٗتطؽ ٟآؿبق ٗ ضٞؼ.
خ َٜاق ٞٛع ؼيِفي ًٞٗ ٠ؾٞع  ٝقفف آ ٙكوف ثب ؼـ ثفاثف ؼٓٝت ثٞؼٗ ٙؼ ٗ ٜضٞؼ .ايٚ
قفف ٗوبثْ ؼٓٝت  ٝث ٠ػجبـن «ؾؽ ؼٓٝت» ٗ ,نٞاٛست آٛوؽـ هؽـت ؼاضت ٠ثبضؽ ًٗ ٠وبثٔ ٠ثب
آ ٙثب اػال ٙخ َٜاق قفف ؼٓٝت ٘١فا ٟثبضؽ .ؼٓٝت ايبالت ٗتطؽ ،ٟضبؼث ٠ستتبٗجف ـا ٘١سٙٞ
پفّ ١بـثف ٛبٗيؽ ،نب اي ٚخٞٛ َٜي ،ٚخ َٜؼ ٝهؽـت ٗتػبغٖ ايبالت ٗتطؽ ٝ ٟلاپ ٚـا نؽاػ
ًٜؽٗ .ب١يت ؾؽ ؼٓٝت ثب ؼـ ثفاثفثٞؼُ آ ٙثب ؼٓٝت نؼيي ٗ ٚضٞؼ .سبقٗب ٙضجٌ٠اي ٞٛيٜ
سفثفآٝـؼ ٠ً ٟثفغالف ـٝي ٠اًثف سبقٗب١ٙبي نفٝـيست ًالسيي ٘١س ٙٞكفاًسي ٙٞاـنص
سفظ ،ثفيِبؼ سفظ  ٝاـنص سفي ،ثٗ ٠سٔص سبغتٗ ٚفؼٕ ؼـثفاثف پٔيس  ٝاـنص ًطٞـ١بي
اـٝپبي  ٝايبالت ٗتطؽ ٘ٛ ٟاٛؽيطؽ .ـٝش آوبػؽُ ٝ ٟف١ٟٝبي اق اي ٚهجيْ ؼـ ٛػج٠اي ػْ٘
ًفؼ ٙآ١ٙبست)2(.
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ـييس ؼٓٝت آٗفيٌب ؼـ آٝيٝ ٚاًٜص ٛسجت ث ٠پؽيؽ ٟستتبٗجف ٗلٞٛ ٕٞ٢ي ٜاق خ َٜـا
ٗكفش سبغت  ٝثؽي ٠ُٛٞٚثٝ ٠خٞؼ ؾؽ ؼٓٝت اػتفاف ًفؼ .اي ٚخٞٛ َٜي ،ٚؼيِف خَٜ
ًالسيي اػٖ اق خ َٜثب سالش١بي ٗتؼبـف يب ٛبٗتؼبـف ثب ًطٞـ١بي ثيِبٗ ٝ ٠ٛتػبغٖ ٛجٞؼ.
اػال« ٙخ َٜػٔي ٠نفٝـيسٖ» ث ٠وب١ف ِٜ١بٗ ٗٞخ ٠ثٞؼ ًٗ ٠طْ ٞٗ ٝق ٚنفٝـيست١ب ٗٞقٚ
ٗأٓٞف آ٢ٛب ٛجبضؽ .اٗب پس اق ض٘ٔ ٠ستتبٗجف ،نفٝـيست١بي ض٢فٛٝؽ ،ؼيِف ٞ٘١قٗ ٚطسٞة
 ٘ٛضٛٞؽ  ٞٓٝآ ٠ٌٛنجؼً ٠طٞـ١بي ؼيِف ٛيك ٛجبضٜؽ .نٌفاـ اغكالش «خ َٜػٔي ٠نفٝـيسٖ»
نٞسف پٞني ٚـيبست خ٘ٞ٢ـ ـٝسي ٠ؼـ غٛٞيٚنفي ٚضبؼثُ ٠فُٝبُٙيفي خ٢ب ٙؼـ ٗؽـس٠
اٝستيبي ض٘بٓ (ؼٝاقؼ ٖ١ض٢فيٞـ سبّ  )1383ثٗ ٠ثبثُ ٠بٕ١بي ٗوؽٗبن ؼٓٝت١ب ثفاي نؼفيق
 ٝنطؽيؽ ٗلٞٛ ٕٞ٢ي ٚخٗ َٜطسٞة ٗ ضٞؼ.

الف .هعنا و هفهوم ضددولت
يبقؼ ٖ١ستتبٗجف ،ضٌ ٝ ٟٞخالّ ؼٓٝت ايبالت ٗتطؽ ٟـا ٗػؽٝش سبغت .اق ؼيؽُبٟ
ٗبًيب ،ّٝؾفث ٠ث ٠ضٌ ٝ ٟٞخالّ ؼٓٝت ،ؾفث ٠ثٗ ٠ل ٕٞ٢ؼٓٝت نٔو ٗ ضٞؼ .ػ٘ٔيبت آوبػؽٟ
ؼـ 11ستتبٗجف اق ضٌ ٝ ٟٞخالّ آقاـؼٜ١ؽ ٟيي ؾؽؼٓٝت ضٌبيت ٗ ًٜؽ .آجت ٠ث ٠ضٌ ٝ ٟٞاث٢ت
ؼٓٝت ايبالت ٗتطؽ ٟغؽٗٝ ٠اـؼ ضؽب اٗب هؽـت اي ٚؼٓٝت ثٗ ٠ػبقف٢ٛ ٟبي ٛيلتبؼ.
ثٜبثفاي ٚپؽيؽ ٟستتبٗجف غٞؼ ثف١بٛ

ثفاي نفخيص كٔسل ٠سيبس

١بثك ثف كٔسل ٠سيبس

ٗبًيب ّٝاست .ؾفٝـت هؽـت ،يي ؾفٝـت ػي ٜاست ً٘١ ٠سُٞ ٙٞي ؼـ ٗيب ٙؼٓٝت ٝ
اهتؽاـ آٗ ٝ ٙػبٓلب ٙؼٓٝت  ٝاهتؽاـ آ٢ٛب ؼـ ضفًت است .ث ٠ـؿٖ ٗيْ ٗب ،ضيط١٠بي پفضٌٝ ٟٞ
خالّ هػف١بي ؼٓٝت١ب  ٖ١اق ؼـ ٖ١ ٝ ٙٝاق ثف ٙٝضٌست ٝ ٠كف ٗ ٝـيكٛؽ .ؾؽ ؼٓٝت،
٘١سٗ ٙٞبضي ٚثبقؼاـٛؽٗ ٟطؽٝؼ ٓٝيٌٗ ٚؤثف ،ن٢ٜب اق قفين نأثيفي ً ٠ثف ؼٓٝت ٗ ُؿاـؼ،
هٞاٛي ٚاخت٘بػ ٗ ٝؽ ٛـا نـييف ٗ ؼ١ؽ .ايٜي ثػص ثكـُ اق هٞاٛي ٚض٢في ،ض٢فسبقي،
ٗؽيفيت ض٢فيٗ ،ؼ٘بـي  ٝغب٠ٛسبقي ؼـ اثف ض٘الت يبقؼ ٖ١ستتبٗجف ؼـ ايبالت ٗتطؽٝ ٟ
ثفغ ًطٞـ١بي اـٝپبي نـييف يبكت ٠اٗب  ٠٘١اي ٚنطٞالت  ٝنـييفات ؼـ هٞاٛي ،ٚنٞسف ؼٓٝت١ب
غٞـت پؿيفكت ٠است.
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ؾؽؼٓٝت ،ند٘غ ؼاٝقٔجب ٛاست ًُ ٠فز ٠ث ٠اـاؼ ٝ ٟاِٛيػت ٠غٞؼ ث ٠سبقٗبٗ ٙػبٓق
پيٞست٠اٛؽ اٗب اـاؼ ٟآ٢ٛب پس اق خؿة ث ٠آ ٙسبقٗب ٙؼـ اـاؼ ٟؾؽؼٓٝت ٗط ٗ ٞضٞؼ١ .ير قٝـ ٝ
اخجبـي ؼـ ًبـ ٛيست  ٝؼاٝقٔجب ٙاق اػ٘بم هبـ ٟسيب،ٟاق سٞؼا ٝ ٙاق ؼٝـؼست١بيخكيفة آؼفة
١ًٟٞ ٝبي پٜدبة ُفؼ ٗ ٖ١آيٜؽ نب ؼـ غؽٗت ١ست١٠بي ًبـآٗؽ ًٞ ٝزي ٗطٔ  ٝسبقٗبٙ
ٜٗكو٠اي  ٝيب ثيٚآ٘ٔٔ آوبػؽ ٝ ٟاٗثبّ آ ،ٙث ٠پفاًٜؽ ٙنػٖ نفس ؼـ ؼّ ؼٓٝت١ب ثتفؼاقٛؽ.
اػؿبي آوبػؽ ٟؼـ پ ـٝيبي قٛؽُ سبؼ ٟغؽـ اسالٕاٛؽ .اي ٚقٛؽُ ثفپبي ٠اغٗ ّٞبؼي،
٘١س ٙٞثفٝت  ٝقـم  ٝثفم ضيبت يب پيسيؽ ٟثٞؼ ٙآٛ ٙيست .اي ٚقٛؽُ ٗ ،ؼٜٞي است ٝ
ٗؼٜٞيت خبٗؼ ٠ـا ؼـ پ ٛل اـقش١بي ٗبؼيُفايب ٠ٛخستدًٜ ٗ ٞؽ .ؼـ آ ٙقٛؽُ ٗؼٜٞي،
استث٘بـ  ٝاستؼ٘بـ ٛ ٝبثفاثفي اهتػبؼي  ٝث٢فًٟط

خبي

ٛؽاـؼ .ثفاي ُف١ٟٝبي

٘١سٙٞ

آوبػؽ ٠ٛٞ٘ٛ ٠ً ٟقٛؽ ٝ ٟؼـ غٞـ اػتٜبي ؾؽؼٓٝت است  ٝثفغ اسالٕخٞيب ٙػػف ضبؾف،
كبـؽ اق پفسص١بي ٗفثٞـ ث ٠اٌٗب ٙثبقُطت ث ٠ضيبت اخت٘بػ غؽـ اسالٕ ،غفف غبقفٟ
ثبقُطت اق ػؿٝثت  ٝضالٝن ثفغٞـؼاـ است ً١ ٠فزيك ؼيِف ـا ؼـ ضبضي ٠هفاـ ٗ ؼ١ؽ.
ضويوت اي ٚاست ً ٠يبؼآٝـي ضؿٞـ پيبٗجف اسالٕ ؼـ خ٘غ ٗسٔ٘بٛب ،ٙآ ٙـٝق١ب ٘١ ٝيط١ ٝ ٠ف
قٗب ٙثفاي ١ف ٗسٔ٘ب ٛثسيبـ كفش ثػص  ٝسفٝـآكفي ٚاست  ٝث٢تفي ٚندبـة ٗؼٜٞي اق يبؼ ٝ
غبقف ٟآ ٙـٝقُبـا ٙثفٗ غيكؼ.
آوبػؽ ٟث ٠ـؿٖ ض٘ٔ ٠ث ٠آٗفيٌب١ ،ير ٗل ٕٞ٢ـٝض ٝ ٚنؼفيق ضؽٟاي اق ًبپيتبٓيسٖ ٛؽاضت٠
است .ػال ٟٝثف ايٗ ،ٚفؼا ٙآوبػؽ١ ٟير ايؽٟاي ثفاي خبيِكيٜ

ًبپيتبٓيسٖ ٛؽاـٛؽ .اسبسبً

ؾؽؼٓٝت  ٝآوبػؽًٞ ٟضص١بي سيبس  ٝيب ٛظبٗ غٞؼ ـا ٗطفٝـ ثٞٛ ٠ع ضٌٗٞت آيٜؽٝ ٟ
ضي ٟٞآن هؽـت ًٜٜ ٘ٛؽ١ .فُِٛ ٠ٛٞفض ً ٠ؼـثبـ ٟخبيِكي ٗ ٜاٛؽيطؽ اق ٛوكٛ ٠ظف ايٚ
سبقٗب١ٙب غٞؼث٠غٞؼ ثبقؼاـٛؽ ٟاست ث ٠غػٞظ ِٜ١بٗ ً ٠خ٢بؼ ٗ ٝجبـق ٟػٔي ٠ثكـٍنفيٚ
هؽـت  ٝسٔك ٠ثطفي ؼـ اي ٚقٗب ٙثبضؽ.
 ٠ٛآٛبـضيست١ب  ٠ٛ ٝـهيجبًٛٞ٘ ٙيست آ٢ٛب نبًٛ ٜٙٞتٞاٛست٠اٛؽ ؼـثبـ ٟآيٜؽ ٟاهتؽاـ ٝ
سفٞٛضت سٔك ٠ثطفي نػ٘ي ٚؼـست ث ٠ؼست ؼٜ١ؽ .آ٢ٛب ؼـ ٛظفيبت غٞؼ زِ ِٛٞاٛطالّ ٝ
يب نؤيْ هؽـت ٗسٔف ًبپيتبٓيسٖ ـا ثٛ ٠ط ٞخؽي نؼيي ٝ ٚنٞغيق ٌٛفؼٟاٛؽ  ٝؼـ ٗيؽا ٙػْ٘
ٛيك ٛبنٞاٙنف اق ػبٖٓ ٛظفي ٠وب١ف ضؽٟاٛؽ .ؼـ ثفاثف ،ؾؽؼٓٝت١بي ز ٙٞآوبػؽ ٟثب پيِيفي ٗجبـقٟ
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ث ٝهل ٝ ٠پفؼاٗ ٝ ٠ٜث ٠ـاست ٗؤثف ،ػ٘الً ٛطب ٙؼاؼٟاٛؽ ً ٠ـا١ٟبي ٗجبـق ٟثب اٗتفيبٓيسٖ غفكبً
ٗجت ٜثف نئٞـي١بي كٔسل ٠نٌبْٗ سٞسيبٓيست  ٝؼاـٝيٜيسٖ اخت٘بػ ٛيست.
ٗبـًسيست١ب ؼـ ٗجبـق ٟثب اٗتفيبٓيسٖ اق آٛبـضيسٖ ثسيبـ سٞؼ ٗ ثفٛؽ اٗب ً٘تف ث ٠آٙ
اػتفاف ٗ ًٜٜؽ .ؼـ ًطٞـ ٗب ٛيك ًٗ ٠بـًسيسٖ ثيص اق ٛوبـ ؼيِف اق كوؽا ٙنطٔيْ١بي
ٝاهغُفايب ٠ٛـٛح ٗ ثفؼ ،آوبػؽ ٟنٞسف ثسيبـي اق ٗبـًسيست١ب ثٜٗ ٠كٓ ٠خفيب ٛاـندبػ ٝ
ؿيفٗتفه هٔ٘ؽاؼ ضؽ ٟاست.
ٗب ثب ٗد٘ٞػ٠اي اق نطٔيْ١بي ؼهين ٛ ٝبؼهين  ٝآقٗاٞؼٛ ٝ ٟابآقٗٞؼ ٝ ٟؼاؼ١ٟابي ٜٗبسات ٝ
ٛبٜٗبست ؼـثبـٞ١ ٟيتً ،بـًفؼ  ٝكؼبٓيت١بي آوبػؽ ٟـٝثف١ ٝستيٖ )3(.پس اق ضبؼثا يابقؼٖ١
ستتبٗجف ؼاٛط ؼـغٞـ اػتٜب ؼـثبـ ٟسبقٗب١ٙبي ٗػفة  ٝؾؽؼٓٝت خ٢ب ٙنٞساف سايب  ٝؼيِاف
سبقٗب١ٙبي اقالػبن ٗطبث٘١ ٝ ٠سٜيٗ ٚفاًك ػٔ٘  ٝؼاٛطِب ١خ٘اغآٝـي ضاؽ ٟاساتب اٗاب
نطويوبت ٗؿًٞـ ثب آِٞي ٗكبٓؼ ٠ؼـثبـ ٟؼٓٝت١بي ٗػبٓق آٗفيٌب ( ٝؼيِف ؼٓٝت١ابي ؿفثا )
ن٢ي ٠ضؽ ٝ ٟاق ايٚـ ٝكبهؽ خبٗؼيت ٗل ٗٞ٢اق ٜٗظف كٔسل ٠سيبس است .ثٜيبؼ١ابي نابـيػ آٙ
ثٛ ٠ط ٞؼيبٌٓتيٌ نٞؾيص ؼاؼٛ ٟطؽٜٞ١ ٝ ٟق ػٜٞا ٙؾؽؼٓٝت ـا ثٗ ٠ثبثا ٠ؼاٛطاٞالٟاي ػٔ٘ا ٝ
سيبس ٛيبكت ٠است .ايٗ ٚوبٓ ٠ؼـ پ قفش  ٝنجييٗ ٚوؽٗبن ـيط١٠بي نبـيػ ٞ١يت١بي «ؾاؽ
ؼٓٝت» است .ؿفؼ ٢ٛبي آ ٙاست ًٗ ٠كبٓؼ ٠ضؼٞـ خ٢ب ٝ ٛنبـيع ٗٔت١ب ـا نب آٛدب ًٗ ٠يسف
است اق قاٝي٢ٛ ٠بؼ١بي نٜبهؽآٗيك  ٝنؿبؼآكفي ٚؼٓٝت  ٝؾؽؼٓٝت ثيبقٗبييٖ.

ب« .آنارشي» و «ضد – دولت»
آٛبـغٞس ٝال ٟيٛٞب ٛثٗ ٠ؼٜبي ثؽ ٙٝضبًٖ استٛ .ػستيً ٚس ً ٠آٛبـضا كئساٞكب ٠ٛـا
قفش ًفؼ ،ق ٙٞٛـٝاه است ً ٠ث ٠خبٗؼ ٠آقاؼ  ٝثؽ ٙٝضٌٗٞت اػتوابؼ ؼاضات .خبٗؼا٠اي ًا٠
ٗػبٓق ٝخٞؼ ؼٓٝت ايؽٟآّ است .ؿفيك ٟخبٗؼا٠پاؿيفي ؼـ اٛساب ٙؼـ ثفاثاف غاٞؼ ا ٗطاٞـي،
ؿفيك ٟغيبٛت ؾات است .ث ٠ػويؽ ٟق ،ٙٞٛسفاٛدبٕ قٗاب ٛكفاغٞا١اؽ ـسايؽ ًا ٠خبٗؼا ٠ثاؽٙٝ
هب ٙٞٛهٞإ يبثؽ ٛ ٝيبقي ث ٠هبٗ ٝ ٙٞٛوفـات ٛؽاضت ٠ثبضؽ.
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ؼـ ؼٝـ ٟخؽيؽ ،پفٝؼٛ ٙٝػست ًس است ًٗ ٠ً٘ٔ ٠فًت آٛبـض  1ـا ثً ٠بـ ثفؼ .ايٚ
آٛبـض ثٗ ٠ؼٜبي «ؾؽ  -ؼٓٝت» ٛيست اٗب ثٗ ٠ؼ ٠ٛ« ٜا ؼٓٝت» است .پفٝؼٛ ٙٝػستيً ٚس
ثٞؼ ً ٠غٞؼ ـا ؼـ  1840آٛبـضيست غٞاٛؽ .پيفٝا ٙپفٝؼ ٙٝنفخيص ٗ ؼاؼٛؽ غٞؼ ـا قفكؽاـاٙ
اغ ّٞنؼب ٙٝثؽاٜٛؽ نب آٛبـضيست .ؼـ اٝاغف ؼ 1870 ٠١پس اق ضٌبف ٗيب ٙقفكؽاـاٗ ٙبـًس ٝ
ثبًٛٞي ٠ً( ٚغٞؼ پيف ٝپفٝؼ ٙٝثٞؼ) ،اغكالش آٛبـضيسٖ ـٝاج يبكت  ٝكبغٔ ٝ ٠اغتالف ٗيبٙ
آٛبـضيست١ب  ٝؼيِف ٗػبٓلبٝ ٙؾغ ٗٞخٞؼ ؼـسبّ١بي پس اق خ َٜثيٚآْ٘ٔ ؼ ٕٝضؽيؽنف
ضؽ.
ؾؽؼٓٝت ،آ ٠ً ٠ِٛٞٛاق ٝالٗ ٟفًت «ؾؽ ا ؼٓٝت» ٗفاؼ ٗ ًٜيٖ ،ثيص اق آٛبـضيسٖ ٗتؼبـف
ثب ٝالُب ٙآٛبـغٞس ٘١ػٞا ٛؼاـؼ .پؽيؽ ٟؾؽ ؼٓٝت ثف غالف آٛبـضيسٖ ،هؽـنٜ٘ؽا ٙـا ٗٞـؼ
١ؽف هفاـ  ٘ٛؼ١ؽ ثٌٔٛ ٠ل هؽـت هؽـنٜ٘ؽا ٙـا اـاؼًٜ ٗ ٟؽ  ٝهؽـت ـا ٗٞـؼ نطويف ٝ
ا١بٛت هفاـ ٗ ؼ١ؽ  ٠ٛهؽـنٜ٘ؽا ٝ ٙيب ـليٖ١بي ُٛٞبُ ٙٞسيبس ـا .ثفغالف پؽيؽ ٟآٛبـضيسٖ
ؼـ اٛوالة كفاٛس ،٠پؽيؽ ٟؾؽؼٓٝت غفكبً ٘١فا ٟثب خفايٖ كفؼي  ٝاخت٘بػ ٘١س ٙٞندبٝق
ٗستويٖ ث ٠ؼاـاي ١ب ٛ ٝوؽ اٜٗيت  ٝسالٗت كفؼي  ٝخ٘ؼ  ٝنفٝيح كسبؼ اغالم كفؼي يب
اخت٘بػ ٛيست.
پؽيؽ ٟؾؽ ؼٓٝت ٘١ب ٠ً ٠ِٛٞٛاق غٞؼ ايٝ ٚال ٟث ٠ؾٗ ٚ١تجبؼـ ٗ ضٞؼ ،ؾؽ ا ؼٓٝت است.
ؾؽؼٓٝت ؼـ پ خبٗؼ٠اي ث ؼٓٝت  ٝضت ثؽ ٙٝهب ٝ ٙٞٛيب ٗوفـات ٛيستب ثٌٔ ٠ن٢ٜب ؾؽ ٝ
ؼـ ثفاثف هؽـت  ٝاهتؽاـ است .ػْ٘ ؾؽؼٓٝت غٞاٛ ٟبغٞا ٟؼـ ثفاثف اضت٘بّ اهتؽاـ  ٝسيكفٟ
ؼٓٝت  ٝاٜٗيت است ً ٠ؼٓٝت ،غٞؼ ـا ٗسئ ّٞآٗ ٙؼفك ٗ ًٜؽ .اق ايٚـ ٝث ٠ـؿٖ نطبث٢بت
كفاٝاٛ ،ٙجبيؽ ؾؽؼٓٝت ـا ثب آٛبـض يٌسب ٙاِٛبضت .اي ٚؼ ،ٝاق ٗ ٖ١ت٘بيكاٛؽ ١ ٝؽف ٗب ؼـ
ايٗ ٚوبٓٛ ٠طب ٙؼاؼٝ ٙخ ٟٞن٘بيك اي ٚؼ ٝخفيب ٙنبـيػ  ٝاخت٘بػ است.

1 . An-archy
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ج .ريشههاي آنارشي ضد دولت
آٛبـضيسٖ اق خ٢ب ٙآـٗب ٛث ٠سػت ـ١اب ضاؽ ٛاسات .ايا ٚاٗاف ،ؼـ اؼثيابت آٛبـضيسات
٘١س ٙٞؼٛيبي قيجبي  1،ٞٛاق آٓؽٝس ١بًسٔ ث ٠غٞث ٜٗؼٌس است .آٛبـضيسٖ ؼـ ؾات غاٞؼ
١ير ضويوت ـا ؼـ هؽـت اٛسب ٘ٛ ٛثيٜؽ  ٝثب آ ٠ٌٛثب هؽـت ،سيكف ٝ ٟاساتيالي ؼٓٝات١اب ؼـ
خٞاٗغ ثطفي ٗػبٓق است ١ ٓٝير ضيٟٞاي ـا ثفاي ٛل  ٝيب ًاب١ص اهتاؽاـ ؼٓٝات ثاٛ ٠طاٞ
ٜٗظٖ  ٝسبٗب ٙيبكت ٠پيط٢ٜبؼ ًٜ ٘ٛؽ  ٝضت  ٘ٛنٞاٛؽ ضٌ٘ اغاله ػٔي ٠ؼٓٝات غابؼـ ًٜاؽ.
ثبًٛٞي( ٚپؽـ آٛبـضيسٖ ٞٛي )ٚثٝ ٠خٞؼ ٛظفي٠اي ػبٓ ٗ ٝبؼـ ؼـثابـٛ ٟلاس آٛبـضيساٖ ٗؼتواؽ
ٛيست:
«ٛ ٠ٛظفيٛ ٠ٛ ،٠ظبٗ آٗبؼ ٟضؽً ٠ٛ ٝ ٟتبث ً ٠نبًٞٛ ٜٙٞضات ٠ضاؽ ٟاسات٘ٛ ،ا نٞاٜٛاؽ
خ٢ب ٙـا ضلظ ًٜٜؽ ٚٗ .ث١ ٠ير ٛظبٗ [كٌفي] ن٘سي  ٘ٛخٞيٖٗ .ا ٚياي خٞيٜاؽٟ
ضويو إ)4(».

آجت ٠زٜبٛس ٠آٛبـضيسٖٛ ،بثٞؼي ٗطؽ ؼٓٝت ـا آـقًٜ ٝؽ ،ؼٝإ اي ٚآـق ٝ ٝاٗياؽ ٗ ٝجابـقٟ
قٞال ٛثفاي نطون آ ٙـا ٗ نٞاٞٛ ٙػ اغالم ث ٠ض٘بـ آٝـؼ.
ضؼبـ پيفٝا ٙپفٝؼٝ ،ٙٝيفا ،ًٖٜ ٗ ٙؼٝثبـ ٗ ٟسبقٕ2ب ثٞؼ  ٝثبًٛٞيٛ ٚيك ًتبة غٞؼ اـندبع
ؼـ آٓ٘ب ٙـا ثب اي ٚػجبـت ث ٠پبيب ٙـسبٛؽ:
«ثيبيؽ اي٘ب ٙثيبٝـيٖ ث ٠ـٝش خبٝؼا٠ٛاي ًٝ ٠يفاًٜ ٗ ٙؽ ٛ ٝبثٞؼ ٗ سبقؼ ،قيفا ً ٠اياٚ
ًبـ سفزط٘ ٠غالم اثؽي  ٝؼست ٛيابكت ٜقٛاؽُ اسات .ضاٞـ ٝيفاِٛافي ضاٞـي
سبقٛؽٛ ٟيك ١ست؟»

ُبؼٝي ٚغٞؼ ـا آٛبـضيست  ٘ٛؼاٛست .آٛبـض ؼـ ٛظف ا ٝث ٛظ٘ ثفغبست ٠اق كافٝـيػتٚ
ٛظٖ سبغت ٠ؼٓٝت ثٞؼ .ثٛ ٠ظف ٗ ـسؽ ػوبيؽ ا ٝثب آٛبـضيسٖ ايدبث  ٝكؼابّ اٗافٝق ٘١فا١ا ٝ
٘١ػٞا ٛثيطتفي ؼاـؼ.
ًفٝپٞنٌيٛ ٚيك ؼـ ٗوبٓ ٠غٞؼ ٗٞس ٕٞث« ٠ـيط١٠بي آٛبـضيسٖ» ،ث ٠ؼ ٝهسٖ اٛوالث آٛبـضا
اضبـًٜ ٗ ٟؽ:

1 . Brave New World
2 . Destruamet Aedifiabo
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«يي ُف ٟٝاق ايٜب ٙػٔي١ ٠ف هؽـن ً ٠خبٗؼ ٠ـا نطت ستٖ هفاـ ؼ١ؽ هيبٕ ٗ ًٜٜؽ .آ٢ٛب
اهتؽاـ ـا ث ٠قٞـ ٗكٔن ٛبثٞؼ ًٜٜ ٘ٛؽ ،ثٌٔ ٠سؼ ٗ ًٜٜؽ غٞؼ ـا اق ؼست آ ٙثف١بٜٛؽ.
آ٢ٛب ث ٠خبي هؽـن ً ٠وبٖٓ است ؼـ پ ايدبؼ هؽـن نبقٟاٛؽ ً ٠غٞؼ ؾبٗ ٚآٜٛؽ ٝ
اؿٔت ثف اي ٚثبٝـٛؽ ً ٠هؽـت خؽيؽي ً ٠ث ٠آ٢ٛب نلٞيؽ ضؽ ٟث ٠ـاست سؼبؼت ٗفؼٕ
ـا ث ٠اـٗـب ٙغٞا١ؽ آٝـؼ ٘ٛ ٝبيٜؽٝ ٟاهؼ

آٛب ٙغٞا١ؽ ثٞؼ .اٗب هسٖ ؼيِف اق

آٛبـض خٞيب ٠ً ٙاق يٛٞب ٙهؽيٖ نبًٛ ٜٙٞيك ٝخٞؼ ؼاضتٜؽ ،اكفاؼ  ٝخفيب١ٙبي كٌفي ٝ
ػ٘ٔ ١ستٜؽ ً ٠ػويؽ ٟؼاـٛؽ ٛجبيؽ هؽـت غبغ ـا ث ٠خبي هؽـت ٛػست ٛطبٛؽ .ثبيؽ
 ٠٘١هؽـت١بي ـا ً ٠ثف ٢ٛبؼ١بي ػ٘ٗ ٗٞسٔف ضؽٟاٛؽ ٛبثٞؼ سبغت ٛ ٝجبيؽ ١ير
هؽـت ٞٛي ٜـا خبيِكي ٚهؽـت پيطيٞ٘ٛ ٚؼ)5(».

اي ٚخ٘بػتٗ ،ػبٓق اهتؽاـ كفؼي  ٝخ٘ؼ

 ٝؼـ پ

آقاؼسبقي ٢ٛبؼ١بي ػ٘ٗٞ

اق

اهتؽاـ١بي ككايٜؽ ٟاست  ٗ ٝغٞا١ؽ آقاؼي ـا ث ٠ـٝش اخت٘بػ نٞؼ١ٟب اػكب ًٜؽٗ .ؼتوؽا ٙث٠
ايٞٛ ٚع آٛبـض ٛيك اق قٗب١ٙبي ً ٚ٢نبً ٜٙٞؼـ خٞاٗغ يٛٞب ٙؼـ هفٝ ٙٝسك  ،ؼـ كٔٞـاٛس ٝ
ؿيفٝ ٟخٞؼ ؼاضت٠اٛؽ)6(.
١فًُٞ ٠ٛٞضص اخت٘بػ

ثفاي ٛل

ؼٓٝت ث آ ٠ٌٛؾفٝـنبً سيبس

ثبضؽًٞ ،ضط

آٛبـضيست است .اق ٛظف آٛبـضيست ـاؼيٌبّ ،آـبي ًبْٗ ؼٓٝت ثبيؽ ثؽ١ ٙٝير ثفٛبٗ ٠سيبس
سٜت اٛدبٕ ضٞؼ .نبًتيي  ٝـا١جفؼ ٗػبٓلب ٙؼٓٝتٛ ،ل ثؽٝ ٙٝاسك ٝ ٠كٞـي آ ٙاست .ايٚ
غٞاست ٠زيكي ٛيست ً ٠اق قفين كؼبٓيت اضكاة ُ ٝف١ٟٝبي سيبس ٗفس ٕٞپيِيفي ضٞؼ.
آقاؼي ؼكؼ

اق ؼٓٝت ثسيبـ انٞپيبي

است .سػ ٚآغف آٛبـضيسٖ اي ٚاست ً ٠خبٗؼ ٠ثبيؽ

ثٌٞضؽ نب ث ؼٓٝت ُفؼؼ  ٝآٛبـضيست١ب ٗظ٢ف زٜيًٞ ٚضص اخت٘بػ ثفاي ٛل ؼٓٝتاٛؽ.
آٛبـضيست١ب ،ػْ٘ سيبس

ـا ن٢ٜب اق قفين آـبي ًبْٗ ؼٓٝت ٗؼٜ

ٗ ًٜٜؽ  ٝثؽ ٙٝآ،ٙ

١فُ ٠ٛٞػْ٘ سيبس ٗجت ٜثف اغالش ؼٓٝت ـا ز ٠اق ٛظف ٗلب١يٖ ثٜيبؼي  ٝيب ًبـًفؼ آٗ ٙفؼٝؼ
ٗ ض٘بـٛؽ.
٘١س ٙٞآٛبـضيست١ب  ٝثبًٛٞي ٗ ٚنٞا ٙپؿيفكت ً ٠اٛسبٞٗ ،ٙخٞؼ ٗ ٝب١يت است ً ٠غٞؼ
ـا ٗطون سبغت ٝ ٠قاييؽ ٟخبٗؼ ٠استب اٗب ث ٠ـاست خبٗؼ ٠ثب ز ٠زيكي نطػع غٞؼ ـا وب١ف
ٗ سبقؼ؟ آيب ثؽ ٙٝنطػيع  ٝضٜبغت خفيب ٙهؽـت  ٝسبغتبـ١بي ضٌٗٞت  ٝاٗبـت ؼـ
خبٗؼ ،٠ؼـ ٗويبس كفؼيُ ،ف ٝ ١ٝيب اخت٘بػ  ٗ ،نٞا ٙيي خبٗؼ ٠ـا اق ؼيِفي ن٘ييك ؼاؼ؟
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ٗسٔ٘بً نؼيي١ ٚف خبٗؼ ٠ث ٠ضي١ٟٞبي ندسٖ اهتؽاـ  ٝنسفي ضٌٖ  ٝهب ٙٞٛآ ٙثبق ٗ ُفؼؼ .ؼـ
١ف ٛوكٗ ٠طػػ اق قٗيٚب هؽـت ،ضٌٗٞت  ٝؼٓٝت يي خبٗؼٛ ٠سجت ث ٠خبٗؼ ٠ؼيِف ٝؾغ
ٗتطػع ٗ ٝتؼي ٜؼاـؼ  ٝاٛسب ٠ً ٛؼـ خبٗؼ ٠قٛؽُ ٗ ًٜؽ ث٘١ ٠ب ٙاٛؽاق ٟثب خبٗؼ ٠غٞؼ
ضٜبغت ٗ ٠ضٞؼ ً ٠ثب ؼٓٝت غٞؼ  ٝث٘١ ٠ب ٙاٛؽاق ٟث ٠ؼٓٝت غٞؼ نؼٔن ؼاـؼ ً ٠ث ٠خبٗؼ ٠غٞؼ.
ز ٠اٗ ٝػبٓق ؼٓٝت ثبضؽ ٝيب ًبـُكاـ ٘١ ٝفاٖ١ ٝ ٟػويؽ ٟثب آ ،ٙاق اي ٚنؼٔن اؾبك  ٝقفكيٜ
ًبستٛ ٠ػٞا١ؽ ضؽ.
غكبي آٛبـضيست١بي زً ٙٞفٝپٞنٌي ٚاي ٚاست ًُ٘ ٠ب ٗ ٙثفٛؽ هؽـت ٗٔت١ب غبـج
اق ٗدبـي هؽـت  ٝاهتؽاـي ً ٠ؼـ ٞ١يت ؼٓٝت١ب ،سبقٗب١ٙب  ٝيب خفيب١ٙبي ؾؽؼٓٝت آضٌبـ
ٗ ضٞؼ ٗ ،نٞاٛؽ غٞؼ ث ٠غٞؼ كؼٔيت ؼاضت ٠ثبضؽ )7(.ؼـ ٛظف ًفٝپٞنٌي:ٚ
«ٗٔت١ب اق آٙـ ٠ً ٝهؽـت ؼاـٛؽ ٗ نٞاٜٛؽ ثف آٛب ٠ً ٙستٖ ٗ ًٜٜؽ زيفُ يبثٜؽ.
اؾ٘طالّ ؼٓٝت١ب ثست ٠ث ٠قٗب ٙاست  ٝؼـ آ ٙنفؼيؽي ٛيست .غٔص خٞنفيٚ
كئسٞكب ٙقٗبٞٛ ٛـ سبقؼ ـا غٞاٜ١ؽ ؼيؽ ً ٠نٞسف آ ٙثكـٍنفي ٚاٛوالة ٘ٛبيبٙ
غٞا١ؽ ضؽ)8(».

ؾؽؼٓٝت ؼـ كٔسل ٠اخت٘بػ ٗطفم قٗي ٚـيط٠اي ػ٘يننف اق آٛبـضيسٖ ؼـٗـفة قٗيٚ
ؼاـؼ١ .ؽف ٛظبٕ  ٝاٛؽيط ٠ؾؽؼٓٝت٘١ ،س ٙٞاس٘بػئي ٠ؼـ سفقٗيٗ ٚب ،ايدبؼ ؼُفُ١ ٛٞبي
اسبس ؼـ سبغت٘ب ٙخبٗؼ ٠استب اٗب ن٢ٜب اق قفين ٛل ٗ ٝجبـق ٟثب ضٌٗٞت اهتؽاـُفا .ؼيؽُبٟ
آٛبـضيست ًالسيي  ٘ٛنٞاٛؽ زٜيٗ ٚجبـقٟاي ـا ٗٞخ ٌٚ٘ٗ ٝ ٠ثؽاٛؽ.
پبيب ٙػ٘ف سيبس آٛبـضيسٖ ث ٠آؿبق سؽ ٟهجْ  ٝاٛؽً پس اق پيفٝقي اٛوالة ثفاي نأسيس
ٛظبٕ سٞسيبٓيست

ؼـ انطبؼ خ٘ب١يف ضٞـٝي ( ٝ )1917هٔغ  ٝه٘غ آٛبـضيست١ب نٞسف

سٞسيبٓيست١ب ثبقٗ ُفؼؼ .اي ٚهٔغ  ٝه٘غ پس اق ـٝسي ٠ؼـ ايبالت ٗتطؽ٘١ ٝ ٟسٜي ٚؼـ اـٝپب
اؼاٗ ٠يبكت نب ث ٠پبيب ٙغٞؼ ؼـ استبٛيب ـسيؽ .آٛبـضيسٖ ؿفث  ،وفف يي سؽ ،ٟث ٠ن٘بٗ نٞسف
ؼٓٝت١بي زپ  ٝـاست ؼـ ًطٞـ١بي خ٢بٛ ٙبثٞؼ ضؽ .اي ٚاٗف آضٌبـ سبغت ً ٠ؼض٘ٚ
ثبٓلؼْ ؼٓٝت١ب  ٘ٛنٞاٛؽ آٛبـض ثبضؽ ً ٠غٞؼ ٗفضٔ٠اي اٛلؼبٓ  ٝاٛتكاػ اق كوؽا ٙهؽـت ـا
نػٞيف ٗ ًٜؽ .ؼض٘ٝ ٚاهؼ ؼٓٝت١ب ،قفف ؼيِف ؼيبٌٓتيي ؼٓٝت يؼ ٜؾؽؼٓٝت است ً٠
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ـيط١٠بي ثسيبـ ً ٚ٢ؼـ ٗطفم قٗي ٚؼاـؼ  ٝؼـ نبـيع اغيف ٗـفة قٗيٛ ٚيك وٞ٢ـ ٘ٛ ٝبيط
ُستفؼ ٟؼاضت ٠است.
ؾؽؼٓٝت ،آٛبـضيسٖ ٗتؼبـف ـا اق ثالنٌٔيل غبـج ٗ سبقؼ  ٝـا١ٟبي نطون ػي ٜخبٗؼ٠
ثؽ ٙٝاهتؽاـ ـا ؼـ ػْ٘ ،خستد١ ٝ ٞؽفُيفي ٗ ًٜؽ .اُفز ٠نب پيص اق يبقؼ ٖ١ستتبٗجف ١ير
ؼٓٝت ثٝ ٠خٞؼ ٢ٛبؼ١بي اخت٘بػ ؾؽ ؼٓٝت ـس٘بً ٗؼتفف ٛجٞؼب اٗب اي ٚثؽاٗ ٙؼٛ ٜيست ً٠
زٜي٢ٛ ٚبؼ١بي ٝخٞؼ ٛؽاضت ٠است .ؾؽ ؼٓٝت ،ثػط اختٜبة ٛبپؿيف  ٝخؽاٛبضؽ ٛاق نبـيع
نٌٞي ٚؼٓٝت١بست .اُف ؼـ پؽيؽ ٟستتبٗجف ،زٜي ٚهؽـت ٛبثٞؼ ًٜٜؽٗ ٝ ٟػفث ؼـ سكص خ٢بٙ
وٞ٢ـ يبكتٞٓ ،اقٕ ٜٗكو  ٝنبـيػ آ ٙـا ثبيؽ ؼـ وٞ٢ـ ٗل ٕٞ٢نبـيػ هؽـت  ٝنٞا ٙؼٓٝت
ٗتٜبوف  ٝقفف ٜٗبقػ ٠آ[ ٙؼـ ايٜدب ؼٓٝت ايبٓت ٗتطؽ ٟاٗفيٌب] خستدٞ٘ٛ ٞؼ.
اق ايٚـ ٗ ٝنٞاُ ٙلت ؾؽؼٓٝت ؼـ ٗجبـق ٟػٔي ٠ؼٓٝت ،اغاله نف اق آٛبـضيسٖ ؼٝـٟ
ٜٗٞـآلٌفي ٗ ٝتؼبـف هفٞٛ ٙقؼ٘١

ػْ٘ ٗ ًٜؽب قيفا اغْ ٗجبـق ٟػ٘ٔ  ،غٞؼ ث ٠غٞؼ

نفخيص ثيطتفي ثف يي ٗجبـق ٟاٛلؼبٓ  ٝيب ث ٠اغكالش ٗوبٗٝت ٜٗل ؼاـؼ.

د .شعور ديالكتيكي دولت
ايٜي ثبيؽ پفسيؽ آيب ؼٓٝتٗ ،ؤٓل٠اي اق ٢ٛبؼ١بي ضٌٗٞتًٜٜؽ ٟاست؟ آيب سبقٗب ٝ ٙسبغتبـ
ثٜيبؼي هٞاٛيٗ ٚؽٗ ٝ ٛوفـات ضوٞه است؟ يب غٞـن اق ضؼٞـ سيبس ضٌٗٞت ًٜٜؽٝ ٟ
اؼاـًٜٜ ٟؽ ٝ ٟنٜظيٖ ًٜٜؽ ٟاست؟
اق قٗب ٙاـسك ٞنب ٗبًيبٓٝ

ؼـثبـ ٟخبيِب ٟؼٓٝت ؼـ ٗٞؾٞع ٗ ٝجطث كٔسل ٠سيبس
1

ثطث١بي قيبؼي ضؽ ٟاست .ثفاي اـسكٞٗ ٞؾٞع ػٔ ٕٞسيبس  ،ض٢ف ثٞؼ  ٝپفسص١بي اق
سفقٗي ٝ ٚهٔ٘ف ،ٝض٢فٛٝؽي  ٝنبثؼيت ،هؽـت  ٝهب ٙٞٛؼـ ؾيْ آٗ ٙكفش ٗ ضؽ .ؼـ هٔ٘فٝ
ؼاٛص سيبس ث ٠نؽـيح ايٞٗ ٚؾٞع اق ض٢ف ث ٠ؼٓٝت 2نجؽيْ ضؽ ٞٗ ٝؾٞػبن ز٢ٛ ٙٞبؼ١بي
اخت٘بػ  ٝهب ٝ ٛٞٛضت ٗؿ١ج  ٠٘١پس اق ٗل ٕٞ٢ثٜيبؼي ٚؼٓٝت ٗكفش ٗ ضٛٞؽ .نفخيص
ٗل« ٕٞ٢ؼٓٝت» ثٗ ٠ل« ٕٞ٢ض٢ف» ،سجت خؽا ضؽ ٙثػص١بي اق ػٔ ٕٞسيبس ًالسيي ٞ١ ٝيت
1 . Polis
2 . State
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يبكت ٚآ٢ٛب ؾيْ خبٗؼ٠ضٜبس  ،خبٗؼ٠ضٜبس سيبس  ،ضوٞم ٗؽ ، ٛضوٞم اخت٘بػ  ٝضوٞم
سيبس ضؽ ٟاست )9(.خبٗؼ٠ضٜبسب٘١ ٛسٗ ٙٞبـًس ،ؼٝـً٢يٖ ٝ ٝثف اق زٜي ٚقاٝي٠اي ث٠
ٗكبٓؼ ٠ؼٓٝت ٗ پفؼاقٛؽ .هؽـنٜ٘ؽضؽ ٙؼٓٝت١بي اـٝپبي ؼـ ًٜبـ يٌؽيِف ؼـ ـهبثت آٗيػت٠
ثب خ ٝ َٜغٔص ٘١ ٝسٜي ٚثسف ٢ٛبؼ١بي ػبٕ ؼٓٝت ٗؽـ٘١ ٙس ٙٞاـنص ،ؼستِب ٟؼيٞاٝ ٛ
ٛظبٕ ٗبٓيبن ُستفؼ ٝ ٟث ٠ػجبـت ؼيِف ـضؽ ًيل  ً٘ ٝؼٓٝت١ب  ٝيب نٌبْٗ آ٢ٛب ،سفٞٛضت
ـٝيٌفؼ ؼٓٝت ا ٗؽاـي ـا ثفاي ػٔ ٕٞسيبس ٗؼبغف ـهٖ قؼ ٟاست.
ـٝيٌفؼ١بي ُٛٞبُ ٛٞؼـثبـٗ ٟل ٕٞ٢ؼٓٝت ؼـ ؼاٛص خؽيؽ ػٔ ٕٞسيبس ٝخٞؼ ؼاـؼ( .اق
ؼٓٝت پٔٞـآيست١ب ُفكت ٠نب ؼٓٝت ٛػجُ٠فايب ،ٙؼٓٝت ضفًت غػٞغ ٗ ،بـًسيست١ب،
ٗبـًس ُ ٝفاٗط ٛ ٝظفي ٠اٛتػبة ػ٘ ٗٞثًٞبٛبٛ ٝ ٙظفي ٠ـاثفت ٞٛقيي ً ٠ثف كبػٔيت ٝ
ٗػتبـ ثٞؼ ٙاٛسب ٙنأًيؽ ٗ ًٜؽ ٠٘١ ).اي ٚؼيؽُب١ٟب اق اي ٚؾؼق اسبس ثفغٞـؼاـٛؽ ً ٠ث٠
پفسص١بي ؼستٞـي ؼـثبـ ٟؼٓٝت ٝهؼ

ُ ٘ٛؿاـٛؽ .آ٢ٛب ث ٠نٞؾيص  ٝنٞغيق ؼٓٝت١ب

ٗ پفؼاقٛؽ ث آ ٠ٌٛاسبسبً پبسع ؼٜ١ؽ «ؼٓٝت زيست يب ز ٠ثبيؽ ثبضؽ؟»()10
غٞضجػتب ٠ٛؼـ كٔسل ٠سيبس ؼ ٝؼ ٠١اغيف« ،ؼٓٝت» ثٗ ٠ثبث ٠ػبْٗ نفًيج ثٜيبؼي ث ٠قٞـ
ٛسج ٗستوْ اق ـٝاثف اخت٘بػ ٗكبٓؼ ٠ضؽٛ ٝ ٟظٖ ٢ٛبؼي ٝ ٠ٜسبغتبـ١بي هب ٛٞٛؼـ نؼفيق
ؼٓٝت اٗٞـي ٗ ٖ٢ث ٠ضسبة آٗؽٟاٛؽ .ثفغ
ثبقُفؼاٛؽ ٙؼٓٝت ث ٠ػٔ ٕٞسيبس

اي ٚاٗف ـا ثٗ ٠ثبث ٠ثػط

اق خفيب ٙآـإ

ثفٗ ض٘بـٛؽ )11(.اي ٚـٝيٌفؼ ٗت٘بيْ ث ٠ؼٓٝت ،ضت

زٜبٛسٗ ٠كبٓؼبت سيبس ٗب ثيص اق اٛؽاق ٟث ٠اٛؽيط١٠بي ؼٓٝت ـ ٗطٞـ ٗت٘بيْ ضٞؼ٘١ ،سٜبٙ
ؾفٝـي ٗ ٝثجت است.
 ِْ١ؼـ كٔسل ٠ضوٞم ؼـثبـ ٟؼٓٝت  ٝن٘بيك آ ٙاق خبٗؼٗ ٠ؽ ٛسػُٞ ٗ ٚيؽ .ؼـ ٛظف ٝي
ؼٓٝت ٗت٘بيك اق خبٗؼٗ ٠ؽ ، ٛاغبٓتبً ػٌ٘ٔفؼ١بي سيبس

ـا ث ٠اٛدبٕ ٗ ـسبٛؽ قيفا اـاؼٟ

ػ٘ ٗٞـا ٘ٛبيٜؽُ  ٝاخفا ٗ ًٜؽ .زٜي ٚثفؼاضت اق ؼٓٝت ،زٜؽا ٙثب ٛظبٕ ؼٌٗفاس خٞـ
ؼـ ٘ٛآيؽ  ٝؼـ ػي ٚضبّ ايٗ ٚل ٕٞ٢اق ؼٓٝت ؼـثفُيفٛؽ ٠٘١ ٟاٞٛاع ؼٓٝت١ب ٗ ثبضؽ .ؼـ ٛظف
 ،ِْ١اسبسبً ؼٓٝت سبغتبـ پيسيؽٟاي است ً ٠سٔكٜت ٗٞـٝث  ٝؼيٞا ٙسبالـي ػوال ٛـا
نفًيت ٗ ًٜؽ .ث ٠ػويؽ ،ِْ١ ٟسٔكٜت نٞسف خ١ٞف ؼٓٝت  ٝايؽ ٟاغاله آ١ ٙؿٖ ضؽ ٟاست.
اي ٚؼـ ضبٓ است ً ٠هؽـت ٝاهؼ ؼـ هب ٙٞٛاسبس هفاـ ؼاـؼ ً ٠ثٗ ٠ثبث ٠نطون ػوالٛيت پػت٠
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ضؽ ٟاست .اق ٛظف ٜ١ ،ِْ١دبـ١بي هب ٛٞٛث ٠غٞؼي غٞؼ ثفاي نطون اـاؼً ٟبك ٛيست  ٝايٚ
ٜٗظٞـ ،ضػع غبغ ـا ٗ قٔجؽ نب ثِٞيؽ «ٗ ٗ ٚغٞا ٝ »ٖ١ث ٠اي ٚقفين اٛتوبّ اق اـاؼ ٟث٠
ػْ٘  ٝكؼٔيت ـا ٌٗ٘ ٚسبقؼ.
آٛؽـًٞ ٝنفٝكٔ ٞثؽ ٙٝاٛتوبؼ اق پؽيؽاـضٜبس  ِٔ١سؼ ٗ ًٜؽ ٛطب ٙؼ١ؽ ً ٠ايٛ ٚظفي٠
ٜٞ١ق خبي پفؼاغت ث٢تف ـا ؼاـؼ .ايٛ ٠ِٜٛٞيست ً ٠كٔسل ٝ ٠ضؼٞـ نبـيػ

٠٘١ ،ِْ١

نٞسؼ١٠بي ٌٗ٘ ٚـا ؼـ نبـيع اٛؽيط ٠غٞؼ اضػب ًفؼ ٟثبضؽ )12(.ثٜؽ سيكؼٗ ٟوؽٗ٠

پؽيؽاـضٜبس

ـٝش ثٗ ٠ب ٗ ُٞيؽ ً ٠زِ ٠ٛٞآُب١

اق غٞـت خؽيؽ ٗظ٢فيت ـٝش ُؿـ

ٗ ًٜؽ  ٝاق ٗؿ٘ ٙٞغٞؼ  ٝضبًٔ ٠آ ٙكفانف ٗ ـٝؼ .اي ٚهب ٙٞٛثبيؽ ؼـثبـ ٟسفآٗؽ ـٝش ٗتدٔ
ضؽ ٟؼـ ؼٓٝت ٛيك ثيص اق ١ف ٞ١يت  ٝپؽيؽ ٟؼيِفي غبؼم ثبضؽ.
نطٞالت اخت٘بػ  ،ن٢ٜب قٗي١ ٠ٜبي نؿبؼ ٗيب ٙؼٓٝت  ٝثفاثف ٢ٛابؼ آ ٙـا نـيياف ٗا ؼٜ١اؽ ؼـ
ضبٓ ً ٠اغْ ستيك ؼٓٝت ثب ؼض٘ ٚغٞؼ ا ز ٠ثف ٛٝثبضؽ  ٝز ٠ؼـ ٛٝا اغٔ نـيياف ٛبپاؿيف
است١ .ير قجو٠اي اق قجوبت اخت٘بػ ث ٠غٞؼي غٞؼ ٘ٛا نٞاٛاؽ ٘ٛبيٜاؽُ نابٕ  ٝن٘ابٕ اياٚ
ؼض٘ ٜثب ؼٓٝت ـا ثف ػ٢ؽُ ٟيفؼ٘١ .سٜب ٠ٌٛنبـيع ٗجبـقات ٝسيغ اخت٘بػ ؼ ٝهف ٙاغيف آسايب،
اـٝپب ٝآٗفيٌب ٛطب ٙؼاؼ ٟاست،ؼ١وب١ٙب ٘١بٛوؽـ ثٗ ٠ػبٓلت ثب اهتؽاـٗطتبماٛؽ ً ٠پفٓٝتبـيب)13(.
ٝخٞؼ ؾؽؼٓٝت١ب ـا ؼـ خفيبٝ ٙسيغ نبـيع  ٝؼـ ٗيؽاٛ

ؼيبٌٓتيٌ

ٗيب ٙؼ ٝغق

ٛيف١ٝبي ؼٓٝت  ٝؾؽؼٓٝت ،يؼٛ ٜيف١ٝبي سبقٛؽ ٟضبً٘يت ٛ ٝبثٞؼًٜٜؽ ٟآ ،ٙاػٖ اق ضؼٞـ
آُب١ب ٠ٛيب ٛبغٞؼآُب ٗ ،ٟنٞاٗ ٙطب١ؽ ٝ ٟندفثٞ٘ٛ ٠ؼ .ث ٠ػجبـت ؼيِف١ ،ير ؼٓٝت ١فُك ثٛ ٠وك٠
ً٘بّ غٞؼ ٛفسيؽِٗ ٟف آ ٠ٌٛثٛ ٠يف١ٝبي ٗػفة ؼـ ٛٝغٞؼ ٝاهق ضؽ ٝ ٟاق ـٝيبـٝي ًبـسبق
ثب ٛيف١ٝبي ٛبثٞؼًٜٜؽ ٟؼـ ٛٝخب ٙسبٖٓ ث ٠ؼـ ثفؼ ٟثبضؽ١ .ير قجو ٠غبغ اق خ٘ٔ ٠قجو٠
پفٓٝتبـيبي ٗبـًس ـا  ٘ٛنٞا ٙضبْٗ يِب٘ٛ ٝ ٠ٛبيٜؽ ٟث ز ٝ ٙٞزفاي ايٛ ٚيف١ٝبي ٛبثٞؼُف
ؼاٛست.
اقسٞي ؼيِف٘١ ،ب ٠ً ٠ِٛٞٛكفؼ ِٜ١بٗ ٗ نٞاٛؽ ث ٠غٞؼآُب ١ؼست يبثؽ ً ٠غٞؼ ـا ث٠
غكف ثيبٛؽاقؼ ،ؼٓٝت ٛيك كوف ِٜ١بٗ ٗظ٢ف نبٕ ٗل ٕٞ٢غٞؼآُب ١غٞا١ؽ ثٞؼ ً ٠غٞؼ ـا ث٠
ٗػبقف ٟاكٌٜؽ  ٝيب ثٗ ٠ػبقف ٟاكتؽ ِْ١ .ثيطتفي ٚغكف ٗفٍ ـا  ٠ٛؼـ ٗيؽاٗ ٙفٍ ً ٠ؼـ ايثبـ
خب ٗ ٙثيٜؽ .ايثبـي ً ٠ثب اػتفاف اٛسب ٛـظ ٗ ؼ١ؽ .اٗب اي ٚاػتفاف ضؼٞـ ٛبضبؼ ثؽيٗ ٚوػٞؼ
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ٛيست ً ٠ثفاي ضلظ  ٝثبقؼاضت ٚغٞؼ اق هفثب ٛضؽ ،ٙغٞيطت ٚـا هفثبًٜ ٛؽ .ايٗ ٚؼٜب ؼـثبـٟ
ضؼٞـ ٗكٔو ً ٠ثب ٗل ٕٞ٢ؼٓٝت ،سبقُبـ ٗ آيؽ ٛيك غبؼم است.
اػتفاف ؼٓٝت ثٝ ٠خٞؼ ؾؽؼٓٝت ،ثكـٍنفي ٚغكف ـا ثفاي ؼٓٝت ؼـ پ غٞا١ؽ ؼاضت
قيفا ثيص اق ١ف زيك ثٗ ٠ؼ ٜضؿٞـ ؾؽؼٓٝت ؼـ ػفغ ٠ضؼٞـ  ٝغٞؼآُب ١است .اٗب زٜبٛس٠
ؼٓٝت ثٝ ٠خٞؼ ؾؽؼٓٝت اػتفاف ًٜؽ  ٝآ ٙـا ثبقضٜبسؽ ثبق  ٖ١ثؽاٗ ٙؼٛ ٜػٞا١ؽ ثٞؼ ً ٠ؾؽ
ؼٓٝت ؼيِف ثف ؼٓٝت ؼست ؼـاقي ٌٜٛؽ  ٝث ٠هؽـت كبئو ٠ا ٝن ٚؼ١ؽ  ٝؼٓٝت ثفاي ٘١يط ٠اق
هفثب ٛضؽ ٙـ١بي يبثؽٝ .خ ٠ػٌس آٛ ٙيك ؼـثبـ ٟؾؽ ؼٓٝت غبؼم است.
اُف اضػبظ ؼـ ثفاثف ًٔيسب يب ؼٓٝت اػتفاف ٗ ًٜٜؽ ،ؼٓٝت١ب ؼـ ثفاثف زً ٠س ثبيؽ
اػتفاف ًٜٜؽ؟ ٗسٖٔ است ً ٠اػتفاف ؼٓٝت١ب ؼـ ثفاثف ٗفخغ ؼيِفي ٛػٞا١ؽ ثٞؼ .ضؼٞـ
نبـيػ  ،اػتفاف ؼٓٝت ؼـ ٗوبثْ ضػع ٗ ٝفخؼ

ؼيِف ـا خبيك  ٘ٛؼاٛؽ .اػتفاف ؼٓٝت

اػتفاك ؼـ ثفاثف ؾؽؼٓٝت ٛيك ٛيست قيفا ؾؽؼٓٝت ؼـ ٗٞؾؼ هفاـ ٛؽاـؼ ً ٠ث ٠ػٜٞا٢ٛ ٙبؼ
ٗفخغ ٗطب١ؽ ٟضٞؼ .اق ايٚـ ٝاػتفاف ؼٓٝت ،اػتفاك ؼـ ٝ ٛٝك ٛلس ٠است  ٝاػتفاك ٛيست
ً ٠نٞسف ٛيفٝي ثيف ، ٛٝقٔت  ٝاستؽػب ضؽ ٟثبضؽ.
اق سٞي ؼيِف ،ؼـ ضبٓ ً ٠اػتفاف كفؼ ؼـ ثفاثف ًٔيسب اػتفاك ٛسجت ث ٠غكبي غػٞغ
استب اػتفاف ؼـ ثفاثف ؼٓٝت ،اػتفاك ٛسجت ث ٠غكبي ػ٘ ٗٞاست .اػتفاف ٛػستي ٚؼـ ثفاثف
اي ٚاػتفاف است  ٝثٛ ٠ل  ٝقفؼ ؼٓٝت ٗ اٛدبٗؽ .اػتفاف ؼٓٝت ؼـ ثفاثف ًيست؟ ٗسٔ٘بً
زٜبٛس ٠اي ٚاػتفاف ؼـ ثفاثف ًٔيسب ثبضؽ ثبق ثٛ ٠ل ثٜيبؼ اسبس ؼٓٝت ٜٗدف غٞا١ؽ ضؽ .پس
ؼٝثبـ ٗ ٟپفسيٖ اي ٚاػتفاف زِ ٠ٛٞاػتفاك است؟
ُٞ ٗ ِْ١يؽ اػتفاف اٛسب ٛثٗ ٠ؼٜبي غٞاـي ،1نطويف  ٝيب غٞؼ ـا ؼـ پيٛٞؽ ثب ؼيِفي ث٠
١الًت اٛؽاغتٛ ٚيست .زٜي ٚاو٢بـ اػتفاك  ،اٗفي يي خبٛجٛ ٠يست ً ٠اغتالف يي قفف ـا
ثب ؼيِفي ثٜب ٗ ٢ٛؽب ثفػٌس ،اٛسب ٙكوف ثفضست ايٞ١ ٠ٌٜيت غٞؼ ـا ثب ؼيِفي ٗ ثيٜؽ اهفاـ
ث ٠اػتفاف ٗ ًٜؽ .ا ٝاق خبٛت غٞؼ ؼـ اػتفاف غٞيص ثٞ١ ٠يت ٗطتفى اؾػبًٜ ٗ ٙؽ)14(.
ثؽي ٠ُٛٞٚؾؽؼٓٝت سجت ضؽ نب ؼٓٝت ثٗ ٠ثبثٗ« ٠بي٘ٔي ث ٠ؼست آٗؽ« ٝ »ٟث ٝاسك ٠ؼـى
ٛطؽٛ »ٟجبضؽ نب ٜٗلؼْ ث٘بٛؽ .ؾؽؼٓٝت ثب غفٝج اق اي١ ٚست ٗ ،فضٔ٠اي ً ٠ضؼٞـ نبـيػ ـا
1 . Abasement/ Erniedrigung
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ثب آ ٙث ٠پبيب ٙـسبٛؽ ٝ ٟيٌسفً ٟفؼ ،ٟـ١ب ٗ ًٜؽ ٘١ ٝسٜب ٙكؼبّ ٘١ ٝفا ،ٟخفيب ٙضفًت ـٝش
ـا ث ٠سٞي ؼـى غٞؼ پيص ٗ ثفؼ .زٜبٛس ٠ؼٓٝت ،غٞؼآُب ١ؼـ ػبٓ نفيٗ ٚفنج ٠ثبضؽ ،ايٚ
غٞؼآُب ١ث ٠سجت غٞؼآُب ١ؼيِفي ٝخٞؼ ؼاـؼ .ن٢ٜب اق قفين غٞؼآُب ١ؾؽ ؼٓٝت است
ً ٠يِب ِٛؼٓٝت  ٝغٞؼآُب ١ؼٓٝت ،آضٌبـ ٗ ضٞؼ.
ٗٞاخ ٠٢ؼٓٝت ثب ؾؽ ؼٓٝتٞٗ ،اخ ٠٢يي غٞؼآُب ١ثب غٞؼآُب ١ؼيِف است .غٞؼآُب١
ؼٓٝت ث ٠خبٛج ٗيْ ٗ ًٜؽ ً ٗ ٠غٞا١ؽ آ ٙـا ٛبثٞؼ  ٝيب ؼستًٖ هؽـت آ ٙـا ٗطؽٝؼ سبقؼ ٝ
غٞؼآُب١

ؾؽؼٓٝت ٗت٘بيْ ث ٠خبٛج

است ً ٠هؽـت غٞؼ ـا ثفاي ثسف ثيطتف ثف

اٌٗبٛٙيبكت١٠ب ٗ ُ٘بـؼ .ؼٓٝت ؼـ ثفاثف ؾؽؼٓٝت ،غٞؼ ـا ُٖ ٗ ًٜؽ .ؼٓٝت غٞؼ ـا ثٗ ٠ثبث٠
ٝخٞؼ ؼيِفي ٗ يبثؽ  ٝاق اي« ٚاقغٞؼثيِبٝ » ِٛا ٗ ٠٘١يبثؽ .ؼـ ٗٞاخ ٠٢ؼٓٝت ايبالت ٗتطؽٟ
ثب آوبػؽ ٟؼـ ٗبخفاي يبقؼ ٖ١ستتبٗجف ،ايٗ ٚؼٞ٘ٛ ٜؼ وب١في يبكت .ؼـ آ ٙـٝق ؼٓٝت ايبالت
ٗتطؽ ٟزٜب ٙثٞؼ ًُٞ ٠ي ثفاي سبػبن هؽـت نػ٘يٖ  ٝاـاؼ ٟغٞؼ ـا اق ؼست ؼاؼ ٟاست .آجت٠
ؼٓٝت ،ؾؽؼٓٝت ـا ثٗ ٠ثبثٝ ٠خٞؼي ًبٗالً ٗستوْ ٛ ٝبٝاثست ٠اق غٞيطت ٘ٛ ٚثيٜؽ ثٌٔ ٠ؼـ
پؽيؽ ٟؾؽؼٓٝت ،غٞيطت ٚـا ٗطب١ؽًٜ ٗ ٟؽ.
ؼـ ٗكبٓؼ ٠اؼٝاـ ٗ ٝفاضْ نبـيع ضؼٞـ ٗكٔن ثبيؽ ؼـ ثفاثف ٗفضٔ ٠ؾؽؼٓٝت غجٞـ ثٞؼ .ايٚ
ثف٘١ ٠١س ٙٞثف ٠١ؼٓٝت ؾفٝـي است  ٝثبيؽ ؼـ آ ٙؼـٞ٘ٛ َٛؼ .كوف ؼـ زطٖاٛؽاق ـٝش
ٗكٔو ً ٠اي ٚؼٗ ٝفضٔ ٠ـا ؼـثفٗ ُيفؼ ٗ ،نٞا ٙث ٠نؼيي ٚهؽـ ١فيي اق اي ٚؼ ٝپفؼاغت .ـٝش
خ٢ب ٛآ ٠ً ٠ُٛٞٙنبًٛ ٜٙٞطب ٙؼاؼ ٟاست ٛسجت ثٗ ٠ب اٛسب١ٙب ثسيبـ غجٞـنف است  ٝزٜبٛس٠
ايٛ ٠ُٛٞٚجٞؼً ،بـ ػظيٖ نبـيع ثسيبـ پيصنف پبيب ٙيبكت ٠ثٞؼ .ضؼٞـ نبـيػ ن٢ٜب كؼٔيت نبٕ ٝ
ن٘بٕ ؼٓٝت ٛيست ثٌٔٗ ٠ؿ٘ٛٞ

است ً ٠ػال ٟٝثف كؼٔيت ؼٓٝت ؼـ پ

نطون  ٝكؼٔيت

ؾؽؼٓٝت ٛيك ١ست.
اٗب اٗتيبق ٗفضٔ٠اي اق غٞؼآُب١

نبـيػ

ث٘ٛ ٠بيٜؽُ

ؾؽؼٓٝت ٛسجت ثٗ ٠فضٔ٠

غٞؼآُب ٠ً ١ؼٓٝت ٘ٛبيٜؽ ٟآ ٙاست ،زيست؟ ٝاهؼيت اي ٚاست ً ٠ايٗ ٚفضٔ ٠ؾفٝـت١بي
ٛسج ؼٓٝت ـا ـكغ ٗ ًٜؽ  ٝؼـ زبٓص خؽي ثب ؼٓٝت ،آ ٙـا اق غكفات ثيف ٝ ٛٝؼـٛٝ
ٗ ـ١بٛؽ ٖ٢ٗ .نف اق  ٠٘١ثب پيِيفي ٗجبـق ٟثفاي ٛبثٞؼيٛ ،يفٝي ؼٓٝت ـا ثفاي ضٜبغت غٞؼ ٝ
يِب ِٛث ٝاسك ٠ثب غٞؼ ثيطتف  ٝثيطتف ٗ ٘ٛبيؽ.
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زٜبٛس ٠ثتؿيفيٖ ً ٠ؼـ آغفيٗ ٚفضٔ ٠خفيب ٙؼيبٌٓتيي اهتؽاـ اخت٘بػ  ،ؼٓٝت  ٝؾؽؼٓٝت
ؼـ ؼّ يٌؽيِف  ٝؼـ ثفاثف يٌؽيِف غٞاٜ١ؽ قيستب ثبيؽ ثِٞييٖ ٗفضٔ ٠ؼٓٝت  ٝضٜبغت
غٞؼآُب١ب ٠ٛآ ٙثٗ ٠بٜٛؽ ٗفضٔ ٠ؾؽؼٓٝت ؾفٝـي است١ .ف يي اق اي ٚؼ١ ،ٝيئت ًبٗٔ ـا ؼـ
هيبس ثب نبـيع ضؼٞـ ٗفثٞـ ث ٠آ ٙاثجبت ٗ ًٜٜؽب ثب اي ٚضفـ ً ٠ؼـ زطٖاٛؽاق ٗكٔنٖ١ ٠ً ،
ؼٓٝت  ٖ١ ٝؾؽؼٓٝت ـا ؼـثفٗ ُيفؼب اي ٚؼ١ ٝيئت ـا ٗ نٞا ٙث ٠قٞـ نبٕ  ٝن٘بٕ ؼـيبكت.

هـ  .قرارداد اجتواعي ضددولت
ٛظفي ٠هفاـؼاؼ اخت٘بػ ـٝسً ٞبٗالً ٗبٛغ ًٞضص١ب ًٜ ٝص١بي ؾؽهؽـت  ٝؾؽؼٓٝت پس
اق هفاـؼاؼ ٛيست .ضت زٜبٛس ٠ثتؿيفيٖ ً ٠غٔن  ٝغٞي اخت٘بػ اٛسب ٙثف غٔن  ٝػبؼت
كفؼي اٗ ٝسٔف ثبضؽ١ ،ير ٗبٛغ قجيؼ ؼـ ثفاثف اٛسبٝ ٙخٞؼ ٛؽاـؼ نب ثفغ ٛيف١ٝبي ٗػبٓق
اهتؽاـ ؼٓٝت ٢ٛ ٝبؼ ٗسٔف ،ثبق ؼـ ثفاثف ؼٓٝت هفاـ ُيفٛؽ ً ٠غٞؼ ،ثفغبست ٝ ٠ضبغْ هفاـؼاؼ
است .ػال ٟٝثف اي ،ٚسبقٗب١ٙب ُ ٝف١ٟٝبي ٛبثٞؼ ًٜٜؽٗ( ٟػل يب ػٔ ،) ٜؼـ ٗجٜبي اغاله
ٗتؼ٢ؽ ث ٠هفاـؼاؼ١بي اخت٘بػ اٛؽب ١ف زٜؽ ؼـ ًٜص١ب  ٝكؼبٓيت١بي اخت٘بػ

غٞؼ اق آٙ

ُفيكا ٙثبضٜؽ .ؼـ ػي ٚضبّ هفاـؼاؼ اخت٘بػ ؼـ ث٢تفي ٚنلسيف غٞؼ١ ،فزٜؽ ً ٠غٞؼ ـٝسٛ ٞيك
ثف آ ٙنػفيص ٌٛفؼ ٟاست ،ؾانبً ثب آقاؼي كفؼي ؼـ نؼبـؼ ٛػٞا١ؽ ثٞؼب قيفا اي ٚپفسص ً ٠آيب
آقاؼي كفؼ ثفهفاـؼاؼ اخت٘بػ نفخيص قٗب ، ٛنبـيػ  ٝيب ضت ٗل ٗٞ٢ؼاـؼ ٠ٛ ،ـاُٟطبست ٝ
 ٠ٛسٞؼٜٗؽ .اخت٘بػ ثٞؼ ٙثطف ثب آقاؼي ٗكٔن ا ٝؼـ نؼبـؼ ٛيست ز ٠آقاؼي اٛسب ٙثٗ ٠ثبث٠
ٗٞخٞؼ ٗكٔوبً ٗػتبـِٜ١ ،بٗ ٗؼٗ ٝ ٜل ٕٞ٢غٞا١ؽ يبكت ً ٠اخت٘بػ ثٞؼ ٙا ٝؼـ ضؽ اػٔ
ٗطون ٗ ٝسٖٔ ثبضؽ .اخت٘بػ ثٞؼ ٙاٛسبٛ ٙيك آِٛبٗ ٟؼ ٜثػص غٞا١ؽ ثٞؼ ً ٠ا ٝـا ٗكٔوبً
ٝث ١ير ًٖ ً ٝبست آقاؼ ثؽاٛيٖ .آٛ ٙظفي ٠ً ٚ٢ً ٠اق قٗب ٙيٛٞبٗ ٙفس ٕٞثٞؼ ٟاست ـ ٛظفي٠اي
ً ٠ؼـ آ ٙآقاؼي اٛسب ٛـا ثب ٗطؽٝؼيت١بي ٛبض اق ًٜص١ب ٝ ٝاًٜص١بي اخت٘بػ  ٝضؽٝؼ
ض٢فٛٝؽي ،نؼيي ٝ ٚنطؽيؽ ٗ ًفؼٛؽ ا ثبيؽ ٗٞـؼ ندؽيؽ ٛظف هفاـ ُيفؼ.
اق ؼيؽُب ٟثفغ آٛبـضيست١ب آقاؼي كفؼي ثب نأسيس ؼٓٝت١ب پبيب ٘ٛ ٙيبثؽ ثٌٔ ٠ث ٠ؼٓيْ
نـييف ؼـ ٗل ٕٞ٢اٛسب ٙؼـ پ

نأسيس ؼٓٝت١ب ،آقاؼي كفؼي ٛيك نؼيّٗ ٝ ٚدبّ نبقٟاي پيؽا

ٗ ًٜؽ .آقاؼي كفؼي ثب آؿبق ؼٓٝت ،آؿبق نبقٟاي ٗ يبثؽ .ضبيستِ ١ب  ٝنٞاٛبي ١بي اٛسب ٙثب
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نأسيس ؼٓٝت ٗطؽٝؼ  ٘ٛضٞؼ ،ثٌٔ ٠نطؽيؽ  ٝنؼفيل  ٞٛث ٠غٞؼ ٗ ُيفؼ .ثٜبثفاي ٘ٛ ٚنٞاٙ
ُلت ثب پؽيؽاـ ضؽ ٙاهتؽاـ١ب ،هؽـت١ب  ٝضٌٗٞت١ب ،آقاؼي١بي كفؼي اٛسب١ٙب ؼـ خٞاٗغ
ُٛٞبُٗ ٙٞطؽٝؼ ٗ ضٞؼ ثٌٔ ٠غٞـت١بي نبقٟاي ثفاي خفيب ٙاَػ٘بّ ٗػتبـ اٛسب ٙوب١ف
ٗ ضٞؼ .ػويؽ ٟـٝسٗ ٞج ٜثف اي ٠ٌٜاٛسب ٙهجْ اق ٝـٝؼ ث ٠اخت٘بع اق آقاؼي قجيؼ ثفغٞـؼاـ
است  ٝآقاؼي ٘١س١ ٙٞؽي٠اي آ ٢است ،ثفاي ثبًٛٞي ٚهبثْ هجٛ ّٞيست .ز ٠ؼـ آ ٙػويؽ،ٟ
آقاؼي قجيؼ اٛسب ٛؼـ خبٗؼٛ ٠ل ٗ ضٞؼ  ٝخبٗؼ ٠اٛسب ٛثؽ ٙٝآقاؼي قجيؼ هبثٔيت نطون
ٗ يبثؽ )15(.ثٛ ٠ظف ٗ ـسؽ ً ٠ػويؽ ٟثبًٛٞيٗ ٚج ٜثف اي ٠ٌٜنٌٞي ٚؼٓٝت١ب ؼـ ثفاثف نطون
آقاؼي قجيؼ

اٛسبٛ

هفاـ ؼاـؼ  ٝثب ٝخٞؼ ؼٓٝت ،آقاؼي قجيؼ

اٛسبٛ

اٌٗبٙپؿيف ٛيست،

ٗكفٝؼ ثبضؽ .قيفا ؼـ اي ٚػويؽ ،ٟآقاؼي قجيؼ ؼـ خٞاٗغ كؼٔ ً ٠٘١ ٠ثب ٝخٞؼ ؼٓٝت١ب نؼييٚ
 ٝنوؽيف ضؽ ٟاست ،اٌٛبـ ٗ ضٞؼ  ٝنٌٞي ٚؼٓٝت١ب ثؽ ٙٝآقاؼي قجيؼ اٛسب١ٙب نؼفيق ٝ
نطؽيؽ ٗ ُفؼؼ.
1

ثبًٛٞي ٚؼـ ًبنطيسٖ اٛوالث ُفي ،ضؼٞـ اٛسبٛ

ـا ن٢ٜب ٗجٜبي ػؽآت ٗ ؼاٛؽ  ٝآقاؼي

كفؼي  ٝاخت٘بػ ـا يِبٜٗ ٠ٛطبء ٛظٖ ؼـ خبٗؼ ٠ثفٗ ض٘بـؼ .آقاؼي ضن ٗكٔن ١ف اٛسب ٙاق قٙ
ٗ ٝفؼ ثبٓؾ است ١ ٝير ٜٗؼ ثفاي اػ٘بّ آٝ ٙخٞؼ ٛؽاـؼ ِٗف ضؼٞـ  ٝػوْ غبظ آ٢ٛب.
اٛسب١ٙب ؼـ آؿبق ثفاي غٞؼ ٗسئّٞاٛؽ  ٝآِٛب ٟؼـ ثفاثف خبٗؼ٠اي ٗٞولٜؽ ً ٠ث ٠اغتيبـغٞؼ
ثفٗ ُكيٜٜؽ)16(.
ًفٝپٞنٌيُٞ ٗ ٚيؽ ٛظٖ خبٗؼ ٠آٛبـضيست ٗجت ٜثف هٞاٛيٛ ٚيست ثٌٔ ٠غفكبً ثفپبي ٠نٞاكن
ٗتوبثْ اػؿب  ٝاق قفين ٗد٘ٞػ٠اي اق ـس ٝ ٕٞػبؼات اخت٘بػ هٞإ  ٝثسف ٗ يبثؽ .ثف پبي٠
اي ٚسػ ٚثبيؽ ُلت ٛظٖ اخت٘بػ ٗوؽٕ ثف هب ٝ ٙٞٛهب ٙٞٛقاييؽٛ ٟظٖ است  ٠ٛ ٝثفػٌس.
آقاؼي١بي اخت٘بػ  ٝاٛسبٗ ، ٛطفٝـ ٗ ٝويؽ ث١ ٠ير هبٛ ٛٞٛيست٘١ .ي ٠ً ٚـٝاثف ٗتوبثْ
خبٗؼ٠اي ثف ٛظٖ استٞاـ ثبضؽٛ ،طب ٙؼٜ١ؽ ٟآقاؼي ػْ٘ اٛسب ٙؼـ زٜي ٚاخت٘بػ است.
٘١سٜيً ٚفٝپٞنٌي ٚاؼػب ٗ ًٜؽ ً ٠ثب ٗكبٓؼ ٠ؼٓٝتٛ ،وص نبـيػ آ ٝ ٙندكي ٝ ٠كسبؼي
ً ٠اٗفٝق ٟؼٓٝت ثب آٞٗ ٙاخ ٠است ٗ ،نٞا ٙؼـيبكت ً ٠ايٞٛ ٚع اق سبقٗب ٠٘١ ٙه ٟٞغٞؼ ـا ث٠
كؼٔيت ؼـآٝـؼ ٝ ٟاٗفٝق ٟقيف كطبـ كفؼ  ٝاضت٘بّ١بي غٞؼ ؼـ ضبّ ٛبثٞؼي است  ٝثبيؽ ـاٟ
1 . Catechism
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غٞؼ ـا ث ٠غٞـ نبقٟاي اق سبقٗب ٙثستبـؼ ً ٠ثف اغ ّٞنبقٟاي ٗجت ٜاست« )17(.ؼـ اي ٚقٗبٙ
آ٢ٛبي ً ٠ث ٠ؼهت ثسف اكٌبـ ـا ؼـ هٔت خبٗؼ ٠اٗفٝقي ٗطب١ؽًٜٜ ٗ ٟؽً ،بٗالً اق ضٞـ  ٝضٞم
اٛسب ٙثبضؼٞـي آُبٜ١ؽ ً ٠ثب آ ٙاي ٚـٝق١ب ثً ٠بـ ثبقِٛفي كفؼ١بي پفؼاغت ٠ً ٠اق هفٙٝ
ُؿضت ٠ث ٠ؼست آٝـؼ ٝ ٟؼـ پ

سبغت  ٝپفؼاغت ٛظبٕ١بي ٞٛكٔسل

 ٝػٔ٘

است ً٠

ٗوػٞؼضب ٙكفا ٖ١سبغت ٚثٜيبؼ١بي ٗب ؼـآيٜؽ ٟاست)18(».

نتيجهگيري
ثف اسبس آٛس ٠آٗؽ ثٛ ٠ظف ٗ ـسؽ ً ٠ثبيؽ ؼـ ٗالضظبت كٔسل ٠سيبس ًالسيي ؼـثبـٟ
ؼٓٝت ندؽيؽ ٛظف ًفؼ .ؼـ اي ٚكٔسل ،٠پفسص اق ث٢تفيٛ ٚظبٕ١بي سيبس ثٗ ٠ثبث ٠آٝي ٚپفسص

هفاـ ٗ ُيفؼ ؼـضبٓيٌ ٠پفسص اق اغْ ٝخٞؼ ٛظبٕ١بي سيبس

 ٝيب ؾفٝـت ٝخٞؼ ٛظبٕ

سيبس ٗ ،وؽٕ ثف غٞة ثٞؼ ٙيب ٛجٞؼ ٙآ ٝ ٙثفنفي ؼاضت ٚيب ٛؽاضت ٚآ ٙثف ؼيِف ٛظبٕ١ب است.
اٛسب٘١ ،ٙسٜبٗ ٠ٌٛطػ ّٞخبٗؼ ٠استب ً٘بّ اخت٘بػ اٛ ٝيك ٗطػ ّٞؼٓٝت اٝست .اٛسبٙ
خبٗؼ ٠غٞؼ ـا اٛتػبة ًٜ ٘ٛؽ ً٘ب ائٗ ٠ٌٜت ٛيك ؼٓٝت غٞؼ ـا اٛتػبة ًٜ ٘ٛؽ .خبٗؼٝ ٠
ؼٓٝت ٗطػ ّٞاٛتػبة كفؼ اٛسبٛ ٛيست اٗب ضِلت ايٜدبست ً ٠ؾؽ ؼٓٝت يِب ٠ٛاٛتػبة اٝ
ؼـ ثفاثف خبٗؼ ٝ ٠ؼٓٝت است .ـ١بي ؼٝثبـ ٟاٛسبٗ ٙطػ ّٞؾؽ ؼٓٝت اٝست .ؼٓٝت ث ٠نجغ
خبٗؼ ٠ـيط ٠ؼـ قجيؼت اٛسب ٙؼاـؼ ،اٗب ـيط ٠ؾؽؼٓٝت ؼـ اـاؼ ٟؾؽ اهتؽاـ اٛسب ٙاست .زٜبٛس٠
ث ٠وب١ف ثِٜفيٖ اٛسب ٗ ٙنٞاٛؽ ؼٓٝت ـا ث ٠قيف ًطيؽ ٝ ٟاهتؽاـ آ ٙـا اق ثي ٚثجفؼ ،اٗب ٝاهغ اٗف
اي ٚاست ًٛ ٠وطٛ ٠بثٞؼي ؼٓٝت١ب ـا ؼٓٝت١ب نؼييًٜٜ ٗ ٚؽ ٔٗ ٠ٛ ٝت١بٔٗ .ت١ب ١يسِبٟ
 ٘ٛنٞاٜٛؽ خك اق قفين ٢ٛبؼ١ب ،پبي١٠ب ٗ ٝدبـي اخت٘بػ  ٝاؼاـي  ٝهؽـت ٗتدسٖ ؼٓٝت ث٠
ٛبثٞؼي ًبْٗ ؼٓٝت ٗتجٞع غٞؼ  ٝيب ؼٓٝت ثيِب ٠ٛاهؽإ ًٜٜؽٛ .بثٞؼي ًبْٗ ؼٓٝت ث ٠يوي ٚثب
ٛبثٞؼي ًبْٗ ٗٔت ٗتجٞع آ ٝ ٙسٔكٞٛ ٠ي ٚؼٓٝت نبق ٟثف آٔٗ ٙت ٘١فا ٟغٞا١ؽ ثٞؼ .آٛس ٠ؼـ
پؽيؽ ٟاٛوالة انلبم ٗ اكتؽ خبيِكي ٜؼٓٝت١بست .خبيِكي ٜؼٓٝت١ب ث ٠ايٗ ٚؼ ٜاست ً٠
١يسِب ٟؼـ نبـيع اٛسب١ٙب ٗٔت ـا ٛػٞا١يؽ يبكت ً ٠ثفاي ثف٠١اي هبثْ نٞخ ٠ؼـ نبـيع ،ثؽٙٝ
ؼٓٝت ث ٠ضيبت اؼاٗ ٠ؼ١ؽ .ؼٓٝت سٞسيبٓيست انطبؼ خ٘ب١يف ضٞـٝي خبي ؼٓٝت نكاـ  ٝؼٓٝت
ٛبپٔئ ٙٞخبي ؼٓٝت اٛوالة ـا ٗ ُيفؼ  ٝؼٓٝت ٗٞهت خبي ؼٓٝت ضب ٟـا . ...ٝ
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اق سٞي ؼيِف ؾؽؼٓٝت ،ثيص اق آٗ ٠ٌٛدبّ نبقٟاي ثفاي آقاؼي قجيؼ ثبضؽ ،كفغت ثفاي
نؼ٢ؽ سيبس است١ .ف اٛسب ٠ً ٛث ٠ؼٛيب ٗ آيؽ ،پيطبپيص آقاؼ است ١ ٝير نؼ٢ؽ ٝ ٝويل٠
سيبس پيص اق اي ٚآقاؼي ٛؽاـؼ .ؼـضبٓيٌ ٠ضفـ نؼ٢ؽ سيبس ٛيك ٝخٞؼ ٗوؽٗبن آقاؼي قجيؼ
است .آجت ٠ث ٠ؼٓيْ آًٞ ٠ٌٛضص١بي ؾؽؼٓٝت  ٝاهتؽاـ ٛيك ث١ ٠فضبّ ثفغبست ٠اق نؼ٢ؽ سيبس
است (ثب اي ٚنلبٝت ً ٠اي ٚنؼ٢ؽ  ٠ٛثفاي سبغت ٚؼٓٝت ً ٠ثفاي ٗجبـق ٟثب آ ٙاست) ،ثفاي
نجيي ٚنؼ٢ؽ سيبس ٛيبق ثٛ ٠ظفي٠اي است ً ٠ثب نٞخ ٠ثًٞ ٠ضص١بي سيبس سٔج ُٗ ،٠ٛٞجبٛ
نبقٟاي ـا ثفاي آ ٙخستدً ٝ ٞطق ًٜؽ ٗ .ثبيست اغكالش «نٞاكن  ٝاخ٘بع سيبس » الى ـا
ً ٠غفكبً ؼـ ٗٞاـؼي ثً ٠بـ ٗ ـٝؼ ًٗ ٠فؼٕ ثب اغتيبـ غٞؼ اق ٗٞا١ج ً ٠خٞاٗغ سيبس ٗ٢يب
ٗ ًٜٜؽ ثفغٞـؼاـ ٗ ضٛٞؽ ،نٞسؼ ٠ؼ١يٖ .ث ٠يويٞٛ ،ٚع ٗػبٓلت١بي سيبس ػٔي ٠ؼٓٝت ٛيك
غٞؼ ث ٠غٞؼ اق نٞاكن  ٝنؼ٢ؽ سيبس

غبغ

ثفغٞـؼاـ است ً ٘ٛ ٠نٞاٗ ٙب١يتِ آ ٙـا

ؾؽاخت٘بػ ؼاٛست .ضت زٜبٛس ٠ثفغ اق ٗػبٓلت١ب  ٝزبٓص١بي سيبس ػٔي ٠ؼٓٝت ثب
غطٛٞت  ٝيب نفٝـ ٘١فا ٟثبضؽ ًبك ٛيست نب ايٛ ٠ُٛٞ ٚبسبقُبـي١بي سيبس ـا ؼـ خ١ٞف ٝ
ؾات غٞؼ ؾؽاخت٘بػ نٔو ًٜيٖ.
اغتيبـ ػْ٘ سيبس ٘١ 1بٛوؽـ ٗب ـا ث ٠هج ّٞآٛبـض سٞم ٗ ؼ١ؽ ً ٠ث ٠هج ّٞهؽـت  ٝيب
ٛل آ .ٙاق آٛدب ً ٠كٔسل ٠سيبس الى ػ٘يوبً ثفپبي ٠ػْ٘ سيبس ٗػتبـ ثٜب ضؽ ٟاست ٗ ،نٞاٙ
آ ٙـا ث٠ُٛٞ ٠اي غٞاٛؽ  ٝنلسيف ًفؼ ًٗ ٠ؤيؽ ٘١ ٝفاٛ ٟظفي ٠ؾؽؼٓٝت ٗ ٠ٛ ٝستث ٜاق آٙ
ثبضؽٝ .اهؼيت خ٢ب ٙسيبس ٛيك ٗب ـا ؼػٞت ث ٠اي ٚاٗف ٗ ًٜؽ .ايُ ٚلتٗ ٠ستٔكٕ آ ٙاست ً٠
ٜٗطبء ٗطفٝػيت ؼٓٝت١ب يب ٗػبٓلب ٝ ٙث ٠ػجبـن ؼيِف «ؾؽ ؼٓٝت١ب» ـا  ٠ٛثف پبي ٠هج ٝ ّٞـؼ
ٛبٗطفٝـ ؼٓٝت١ب يب ؾؽؼٓٝت١ب ثٌٔ ٠ثف اسبس ًٔيت١بي نبقٟاي ثٜب ُؿاـؼٜٞ١ .ق  ٘ٛنٞاٙ
ُلت ٗطفٝػيت ًؽإيي ك ٛلس ٠ضن استب ؼٓٝتٗ ،فؼٕ ث ؼٓٝت (آٛبـض ) يب ؼٓٝت
ث ؼٓٝت (ؾؽؼٓٝت) ٖ١ .ؼٓٝت ٗ ٖ١ ٝفؼٕ ٗ ٖ١ ٝػبٓلب ٙهؽـت ٗ نٞاٜٛؽ ٜٗطبء اػ٘بّ غٞة
 ٝيب ثؽ ثبضٜؽ١ .فًؽإ اق اي٢ٜب ٗ نٞاٜٛؽ ضوٞم اكفاؼ اٛسب ٛـا ث ٠قٞـ ٜٗظٖ يب ٛبٜٗظٖ ،سبقٗبٙ
يبكت ٠يب ث سبقٗب ،ٙآضٌبـ يب پ٢ٜب ،ٙنؼبٓ ثػطٜؽ  ٝيب نؤيْ ؼٜ١ؽ.

1 . Political voluntarism
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ثٜبثف كٔسل ٠سيبس آٛبـضيسٖ ؿيفكؼبّ ،ػْ٘ اـاؼي اٛسب ٗ ٙنٞاٛؽ ػ٘ٔ ؿيف اق ػْ٘ ٗجتٜ
ثف اخ٘بع ثٗ ٠ثبث ٠پبي ٠نؼ٢ؽ سيبس ثبضؽ .اٗب ثف پبيٛ ٠ظفي ٠ؾؽؼٓٝت ٗ ،نٞا ٙنؼبـؼ١بي
اخ٘بع١بي ٗفثٞـ ث ٠نؼ٢ؽات سيبس ٗٞاكن  ٝيب ٗػبٓق ؼٓٝت ـا ث ٠سب ٙپيصكفؼ آٝ
پؿيفكتٛ .تيد ٠اي ٠ٌٜاخ٘بع سيبس ؾفٝـنبً ٗطؽٝؼ ث ٠اخ٘بع ُف١ٟٝب  ٝخٞاٗغ سيبس

ثب

ؼٓٝت٘١ ،فا ٟثب ؼٓٝت  ٝؼـ ـا ٟؼٓٝت ٛيستب ثٌٔ ٠اخ٘بع سيبس  ٝؼـ پ آ ٙنؼ٢ؽات سيبس
ٗ نٞاٛؽ ؼـثفُيفٛؽًٞ ٟضص اكفاؼُ ،ف١ٟٝب  ٝسبقٗب١ٙبي ؼيِفي ٛيك ثبضؽ ً ٠ٛ ٠ن٢ٜب ٘١كاؼ ثب
ؼٓٝت  ٝيب ٘١فا ٟآٛ ٙجبضؽ ثٌٔٛ ٠كاؼ ثب آ ٝ ٙيب ضت ؾؽ آ ٙثبضؽ .ؼـضبٓيٌ ٠ثفغ نؼ٢ؽ ث٠
ٛظفي ٠اخ٘بع ضويو

ـا نؼ٢ؽي ث« ٠آٛبـضيسٖ كٔسل

ٗؼتؽّ» ٗ ؼاٜٛؽٗ )19(،ب ٗؼتوؽيٖ ً٠

ؾفٝـن ٝخٞؼ ٛؽاـؼ نب اخ٘بع ُف ١ٝاق اٛسب١ٙب ،ث ٠ثبقضٜبسبي ؼٓٝت ،هج ٝ ّٞض٘بيت آٝ ٙ
يب اقبػت اق آٜٗ ٙدف ضٞؼ.
نٗٞبسپي ،ٚپيص اق ًفٝپٞنٌي ٚؼـ ًتبة ضوٞم ثطف ثيبًٜ ٗ ٙؽ ً ٠ثػص ثكـُ اق ٛظٖ
اخت٘بػ اٛسب ٙاق خبٛت ضٌٗٞت ثٝ ٠خٞؼ ٛيبٗؽ ٟاستٛ .ظٖ ـيطٗ ٝ ٠جٜبي غٞؼ ـا ؼـ اغّٞ
ٗ ٝجبؼي خبٗؼ٢ٛ ٝ ٠بؼ قجيؼ ثطف ؼاـؼٛ .ظٖ ٗوؽٕ ثف ضٌٗٞت است  ٝضت زٜبٛس ٠ضٌٗٞت
 ٖ١اق ثي ٚثفٝؼ٘١ ،سٜبٛ ٙظٖ ٝخٞؼ غٞا١ؽ ؼاضت:
«ٝاثستِ ٗتوبثْ  ٝػالين ؼ ٝخبٛج٠اي ً ٠اٛسب١ٙب ٛ ٝيك  ٠٘١ثػص١بي اخت٘بع ٗت٘ؽٙ
ث ٠يٌؽيِف ؼاـٛؽ ،ـضت ٠ثكـٍ پيٛٞؽي ـا ثٝ ٠خٞؼ ٗ آٝـؼ ً ٠ث ٠اخت٘بع ن٘بٗيت ٝ
يٌتبـزِ ٗ ؼ١ؽ .قٗيٚؼاـاً ،ٙطبٝـقاً ،ٙبـغب٠ٛؼاـا ،ٙثبقـُبٛب ٠٘١ ٝ ٙپيطٝ٠ـا،ٙ
ًبـضب ٙـا اق قفين ًٌ٘ ً ٠اق آ ٙؼيِفي  ٝاق ػُ٘ ٗ ٕٞيفٛؽ پيص ٗ ثفٛؽ.
ٗػٔطت ػ٘ ٕٞثً ٠بـ١بي آٛبٛ ٙظٖ ٗ ثػطؽ  ٝهب ٙٞٛآ٢ٛب ـا ضٌْ ٗ ؼ١ؽ .نأثيف
هٞاٛي ٠ً ٜػفف ػبٕ ٗوفـ ٗ ؼاـؼ اق هٞاٛي ٚضٌٗٞت ثيطتف است)20(».

ثٜبثفاي٘١ ٚب ٠ً ٠ِٛٞٛپفٝؼُ ٙٝلت ٠ثٞؼ هٞاٛيٝ ٚاهؼ خبٗؼ ٗ ٠نٞاٛؽ ثؽ ٙٝاهتؽاـ ضبً٘٠
٘١سٜبٝ ٙخٞؼ ؼاضت ٠ثبضؽ قيفا اسبسبً خبٗؼ ،٠هٞاٛي ٚثٜيبؼي غٞؼ ـا ٗؽي ٙٞاهتؽاـ ٛيستب ثٌٔ٠
اهتؽاـ ٝخٞؼ غٞؼ ـا ٗؽي ٙٞهٞاٛي ٝ ٚهٞاٛيٝ ،ٚخٞؼ غٞؼ ـا ٗؽيٛ ٙٞظٖ قجيؼ پيص اق هبٙٞٛ
ؼـ اخت٘بع ٗ ؼاٜٛؽ .اـاؼ ،ٟسفاٛدبٕ نبثغ ػوْ غٞا١ؽ ضؽ  ٝهٞاٛي ٚسفاٛدبٕ ٗت٘بيْ ث ٠نبثؼيت اق
ضؼٞـ اخت٘بػ ٗ ضٛٞؽ.
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ؾؽؼٓٝت  ٠ٛن٢ٜب ـٝش سوفاق نٌ٘ي ٚاق هٞاٛي ٚـا  ٘ٛپؿيفؼ (ضت ِٜ١بٗ ً ٠آ٢ٛب ثب
ػؽآت ؼـ ستيك ٛجبضٜؽ) ثٌٔٗ ٠بيْ ث ٠ضٌست ٚهؽـن است ً ٠هٞاٛيٗ ٚكثٞـ ـا ٗدبق ٗ ض٘بـؼ.
آ٢ٛب ؼـ پ ث ٠سػفُ ٟفكت ٚهب١ٙٞٛبي اٛؽ ً ٠ؼٓٝت ؼـ ستيك ثب ػؽآت ،آ٢ٛب ـا ٝؾغ ،نأسيس ٝ
نطٌيٖ ثػطيؽ ٟاست .يي هبِٜ١ ،ٙٞٛبٗ ث ٠سػفُ ٟفكت ٗ ٠ضٞؼ ً١ ٠ير هؽـن ثفاي اخفاي
آٞٗ ٙخٞؼ ٛجبضؽ  ٝؼـ ضبٓ ً ٠ؾؽؼٓٝت هؽـت غٞؼ ـا ؼـ ثفاثف ؼٓٝت ث٘ٛ ٠بيص ٗ ُؿاـؼ
ؼـغؽؼ ث ٠سػفُ ٟفكت ٚهٞاٛي ٜاست ً ٠ؼٓٝت ثب ٛبنٞا ٛآضٌبـ ،غٞؼ ـا ٗٞوق ث ٠اخفاي آ٢ٛب
ٗ ؼاٛؽ .زٜبٛس ٠ؼٓٝت ٛتٞاٛؽ ثفاي ثسف سيكف ٟغٞؼ ؾؽؼٓٝت ـا ٛبثٞؼ سبقؼ ث ٠يوي ٚهٞاٛيٚ
ٗفثٞق ٠ث ٠سػفُ ٟفكت ٠ضؽ ٟاست.
اق ايٚـٗ ٝطب١ؽًٜ ٗ ٟيٖ ً ٠ػٜبغف ٝاثست ٠ث ٠آوبػؽ ٟؼـ ػفثستب ٙسؼٞؼي ،اكـبٛستبٝ ٙ
ػفام ثب ضفًبت اٛتطبـي غٞؼ كوف ث ٠ؼٓٝت ٗتجٞع يب ؼٓٝت١ب ٛ ٝيف١ٝبي ثيِب ٠ٛؾفث ٘ٛ ٠قٜٛؽ
ثٌٔ ٠آ٢ٛب ثب ٛل ٛ ٝبثٞؼي غٞؼٛ ،بنٞا ٛؼٓٝت ـا ؼـ استيال ثف ػٜبغف ٗبؼي  ٝػيٗ ٜػبٓق غٞؼ
ث٘ٛ ٠بيص ٗ ُؿاـٛؽ.
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