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چكيذُ
زيسٌبٜٞبي ٘ٓطي ٌ٘ٛبٌ٘ٛي زضثبض ٜر ،ًٙلسضت ٘ٓبٔي  ٚأٙيت ٚرٛز زاض٘س وٝ
اظ ٔٓٙطي ذبل ٔ ٚتفبٚت ث ٝايٗ ٔمٔ ِٝٛيپطزاظ٘س ٞ ٚيچ يه ث ٝتٟٙبيي پبؾد ٔٙبؾجي
ث ٝپطؾفٞبي ُٔطٚحٕ٘ ٝيزٙٞس .زض ايٗ ٘ٛقتبض أٙيت ،ر ٚ ًٙلسضت ٘ٓبٔي اظ
زيسٌبٓ٘ ٜطيبت والٖ ضٚاثٍ ثيٗإُِّ يٗٙي ضئبِيؿِٓ ،يجطاِيؿٓ ٓ٘ ٚطيٓ٘ ٝبْرٟب٘ي
ثطضؾي قس ٚ ٜزض وٙبض آٟ٘ب زيسٌب ٜؾبظٜاٍ٘بضاٖ ثٖٛٙ ٝاٖ ٘ٓطيٝپطزاظاٖ ٔٙبْط ٜچٟبضْ
زض ضٚاثٍ ثيٗإُِّ ٘يع قطح زاز ٜقس ٜاؾت .زض ايٗ چبضچٛة ضئبِيؿتٞب ث ٝلسضت
ؾرتافعاضي ٘ٓبٔي تٛرٔ ٝيوٙٙس  ٚر ًٙضا ٘ٓٓ َجيٗي أٛض ٔيزا٘ٙس .زض ٔمبثُ
ِيجطاَٞب ر ًٙضا تٕبيُ َجيٗي أٛض ٕ٘يزا٘ٙس  ٚيٕٗ تٛر ٝث ٝلسضت ٘طْافعاضي ثط
ايٗ اٖتمبز ٞؿتٙس ؤ ٝيتٛاٖ اظ َطيك تٛؾٗ ٝاضتجبَبت التهبزي  ٚآظازي تزبضت ٚ
٘يع ٌؿتطـ ؾبظٔبٖٞبي ثيٗإِّّي ،حجبت  ٚأٙيت ضا ايزبز ٕ٘ٛز  ٚاظ ر ًٙارتٙبة
ٚضظيسٓ٘ .طيٓ٘ ٝبْرٟب٘ي ٘يع ضٚاثٍ اؾتخٕبضٌطايب٘ ٝالتهبزي  ٚثيٖساِتي زض
ضٚاثٍثيٗإُِّ ضا ّٖت انّي ر٘ ٚ ًٙبأٙي ٔيزا٘سٔ .ىتت ؾبظٜاٍ٘بضي ٘يع ث ٝز٘جبَ
پي٘ٛس ٔيبٖ أٛض ٔبزي  ٚغيطٔبزي زض ٔم ِٝٛأٙيت اؾت .ايٗ زيسٌب ٜث ٝتغييط ٍ٘طـٞب،
تفؿيطٞب  ٚازضاوبت تٛر ٝزاضز  ٚثيٗ ٛٞيتٙٔ ،بفٕ  ٚأٙيت ضاثُٔ ٝؿتميٕي ثطلطاض
ٔيوٙس .زض تزعي ٚ ٝتحّيُ أٙيت زض ؾُح ثيٗإِّّي ثب تطويجي اظ ايٗ ٘ٓطيبت
ٔٛارٟيٓ ظيطا ٞيچ وساْ اظ آٟ٘ب ث ٝتٟٙبيي لبزض ث ٝتجييٗ أٙيت ٘يؿتٙس.

كليذٍاشُّب :ر ،ًٙأٙيت ،لسضت ٘ٓبٔيٙٔ ،بفٕ ّٔيٛٞ ،يت
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هقذهِ

ٟٔٓتطيٗ ٔؿإِٞ ٝط پػٞٚكٍط زض ٖهط حبيط ثطاي ف ٟٓؾيبؾت رٟب٘ي حزٓ ثؿيبض ظيبز

وتبةٞبٔ ،مبالت  ٚاَالٖبت ٌ٘ٛبٌ ٖٛاؾت .زض ايٗ ضاؾتب  ٚثطاي زضن اضتجبٌ ُٔٙمي
ٔٛيٖٛبت  ٚاَالٖبت ٌ٘ٛبٌ ،ٖٛاؾتفبز ٜاظ ٘ٓطيٞٝب ٔيتٛا٘س ث ٝپػٞٚكٍط وٕه ثؿيبضي ٕ٘بيس.
٘ٓطئ ٝ٘ ،ٝسَ فطاٌيط  ٚضؾٕي؛ ثّى ٝاثعاضي ثطاي ؾبزٜؾبظي اؾت و ٝقٙبذت ا٘ؿبٖ ضا زض
ٔٛضز ضثٍيبثي حمبيك ثب يىسيٍط تؿٟيُ ٔيوٙس .ثبيس تٛر ٝزاقت وٓ٘ ٝطي ٝيه ا٘تربة ٘يؿت
ثّى ٝاثعاضي اؾت و ٝاظ َطيك آٖ ث ٝحمبيك ٔيٍ٘طيٓ تب ثجيٙيٓ وساْ يه اظ ٔيّيٖٞٛب ٚالٗيت زض
اَطاف ٔب ثٛٔ ٝيٛٔ ٔٛضز ٘ٓط ٔطتجٍ اؾت.
زض ؾبَ ٚ 9999لتي زيٛيس زيٛيؽ 9ثرف ؾيبؾت ثيٗإُِّ ضا ايزبز وطزٞ ،سف ٚي
رٌّٛيطي اظ ر ًٙثٛز )9(.ثيؿت ؾبَ ثٗس ،ايٗ ضقت ٝقبٞس تحٛالتي ثطاي تغييط رٟبٖ (زيسٌبٜ
ٙٞزبضي( ثٛزُٔ .بِٗبت آوبزٔيه زض ايٗ ظٔي ٝٙثب ٞسف تجسيُ رٟبٖ ثٔ ٝىب٘ي ثٟتط ز٘جبَ
ٔيقس .ايٗ زيسٌب ،ٜآضٔبٍ٘طايب٘ ٝثٛز  ٚاظ ٔٓٙط «رٟبٖ چٍ ٝ٘ٛثبيس ثبقس» ،تالـ ٔيوطز حٛازث
ضا زض ايٗ ٔؿيط پيف ثجطز .زيسٌبٔ ٜمبثُ و ٝثٚ ٝالٌٕطايي ٔكٟٛض اؾت ،رٟبٖ ضا «آٍ٘ ٝ٘ٛوٝ
ٞؿت» ٔيقٙبذت ٘« ٝآٍ٘ ٝ٘ٛؤ ٝيذٛاٞيٓ» ثبقس .اظ ايٗ زيسٌب ،ٜرٟبٖ ربي چٙساٖ ٔٙبؾجي
٘يؿت  ٚا٘ؿبٖٞب زض ثٟتطيٗ حبِت ،ذٛزذٛاٞ ٜؿتٙس  ٚقبيس  ٓٞثستط اظ آٖ ثبقٙس .احؿبؼ
وبٔ ُ ثٛزٖ ا٘ؿبٖ  ٚأىبٖ ثٟجٛز ٚيٕ زض ؾيبؾت رٟبٖ ث ٝضاحتي لبثُ حه٘ َٛيؿت  .رساَ
ز ٚزيسٌب ٜآضٔبٍ٘طا ٚ ٚالٌٕطا تب أطٚظ ازأ ٝيبفت ٝاؾت؛ أب اٌط ٔٙهف ثبقيٓ ثبيس اشٖبٖ وٙيٓ
و ٝزض ايٗ ٔزبزِٚ ،ٝالٌٕطايي ثطتطي زاقت ٝاؾت .ظيطا ثبٚضٞبي ضئبِيؿتي ثب ٖمُ ؾّيٓ
ٕٞبٍٙٞي ثيكتطي زاضز ،ثٚ ٝيػ ٜوٞ ٝط ضٚظ ٜثب ؾيُ اَالٖبت  ٚاذجبض ضؾب٘ٞٝب  ٚظقتي وطزاض
ا٘ؿبٖٞب ٔٛارٞ ٝؿتيٓ .زض وٙبض ايٗ زيسٌبٜٞبي والٖٓ٘ ،طيبت زيٍطي ٘يع ُٔطح اؾت و ٝزض
ايٗ ٔيبٖ ٘ٓطي ٝؾبظٜاٍ٘بضي ؾٗي زاضز تب اظ ٔٓٙطي ٘ٛيٗ ،تغييط  ٚتحٛالت أٙيتي ضا تزعيٚ ٝ
تحّيُ وٙس .زض ايٗ ٘ٛقتبض ،يٕٗ ثطضؾي ربيٍب ٜأٙيت  ٚر ًٙزض پبضازايٓٞبي والٖ ضٚاثٍ
ثيٗإُِّ ,ث ٝزيسٌب ٜؾبظٜاٍ٘بضي زض ايٗ ٔٛضز ٘يع ذٛاٞيٓ پطزاذت.

1 . David Davis
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الف .اهٌيت ٍ ًظريِّبي كالى در رٍابط بييالولل
ؾ ٝزيسٌبٓ٘ ٜطي والٖ ثطاي ف ٟٓؾيبؾت ثيٗإُِّ ٚرٛز زاضز وٖ ٝجبضتٙس اظٚ :الٌٕطايي،
ِيجطاِيؿٓ ٓ٘ ٚطيٓ٘ ٝبْ رٟب٘ي .ثطذي اظ آٌبٞبٖ ّٖ ْٛؾيبؾي  ٚضٚاثٍ ثيٗإُِّ ،ايٗ ؾٓ٘ ٝطيٝ
ضا ؾ ٝپبضازايٓٔ 9ي٘بٔٙس .زض ز 9981 ٝٞثحجٞبي ٔيبٖ پبضازايٕي ٕٔٗ َٛقس .ث ٝايٗ ٔف ْٟٛوٝ
ؾٓ٘ ٝطئ ٝصوٛض ،ؾ ٝپبضازايٓ ضليت ٞؿتٙس .زض ٍ٘ب ٜا ،َٚثٓ٘ ٝط ٔيضؾس وٞ ٝط يه اظ ايٗ
ضٚيىطزٞب ،ثطذي اظ رٙجٞٝبي ؾيبؾت ثيٗإُِّ ضا ثٟتط اظ زيٍطاٖ تٛييح ٔيزٞس  ٚتطويجي اظ
ايٗ ؾ ٝضٚيىطز ٔيتٛا٘س ٌٛيبي ُّٖ انّي ثبقس .أب ايٗ أط چٙساٖ و ٝثٓ٘ ٝط ٔيضؾس ؾبزٜ
٘يؿت؛ ظيطا ايٗ ؾ ٝضٚيىطز ٝ٘ ،ضٚيىطزٞبي ٔرتّف ث ٝيه رٟبٖ ،ثّى ٝؾ ٝضٚيىطز اظ ز٘يبٞبي
ٌ٘ٛبٌٞ ٖٛؿتٙسٞ .ط يه اظ ايٗ ضٚيىطزٞب ث ٝرٙجٝاي اظ ؾيبؾت ثيٗإُِّ ثيكتط ٔيپطزاظ٘س.
ثطاي ٕ٘ ٝ٘ٛضئبِيؿٓ ث ٝضاثُ ٝلسضت ٔيبٖ زِٚتٞب إٞيت ٔيزٞسِ ،يجطاِيؿٓ ث ٝيه ضقتٝ
تٗبٔالت ضيكٝاي ثيٗ ثبظيٍطاٖ زِٚتي  ٚغيطزِٚتي تٛر ٝزاضز ٓ٘ ٚطيٓ٘ ٝبْ رٟب٘ي ،ثط اٍِٞٛبي
التهبز رٟب٘ي ٔتٕطوع اؾت .أب ٞط يه اظ آٟ٘ب ٔسٖي چيعي فطاتط ٞؿتٙس  ٚازٖب ٔيوٙٙس وٝ
ٟٔٓتطيٗ رٙجٞٝبي ؾيبؾت ثيٗإُِّ ضا ا٘تربة وطز ٚ ٜزاليُ ثٟتطي اظ ضٚيىطزٞبي ضليت اضايٝ
ٔيزٙٞس .ايٗ ؾ ٝضٚيىطز زض ٔٛضز آ٘چٚ ٝالٗبً ٚرٛز زاضز ،اتفبق ٘ٓط ٘ساض٘س .ثبيس زا٘ؿت وٝ
ٞيچ يه اظ ايٗ ضٚيىطزٞب ث ٝتٟٙبيي پبؾرٍٛي وبُٔ ٔؿبيُ ؾيبؾت ثيٗإُِّ  ٚاثٗبز ٌ٘ٛبٌٖٛ
آٖ ٘يؿتٙس .ثٖ ٝجبضت ثٟتط ،آٟ٘ب  ٕٝٞپبؾدٞب ضا زض ٘عز ذٛز ٘ساض٘سٞ .طيه اظ آٟ٘ب ٘ٓبْ ثيٗإُِّ
ضا اظ ظاٚيٝاي ذبل ٔيثيٙس ٕ٘ ٚيتٛاٖ ٌفت و ٝوساْ يه ثٟتطيٗ اؾت .ايٗ ٔمبِ ٝزيسٌبٜٞبي
والٖ تئٛضيه ضا اظ ٔٓٙط ربيٍب ٜأٙيت  ٚلسضت ٘ٓبٔي زض ٞطيه اظ آٟ٘ب ثطضؾي ٔيٕ٘بيس.

 .1رئبليسن
ٍ٘طـ ضئبِيؿٓ ث ٝضٚاثٍ ثيٗإُِ ثط ؾ ٝثبٚض انّي اؾتٛاض اؾت :اٍل آًكِ زِٚتٞب،
ثبظيٍطاٖ انّي ؾيبؾت رٟب٘ي ٞؿتٙس  ٚزض ايٗ ٔيبٖ ٘مف لسضتٞبي ثعضي ٟٔٓتط اؾت؛ ظيطا
ايٗ زِٚتٞب ثط ؾيبؾت ثيٗإُِّ حبوٓا٘س  ٚآٖ ضا قىُ ٔيزٙٞس .يٕٗ آ٘ىٙٔ ٝكبء ٚلٔٛ
ّٟٔهتطيٗ رًٞٙب ٞ ٓٞؿتٙس.

1 . Paradigm
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دٍم آًكِ ضفتبض لسضتٞبي ثعضيٕٖ ،ستبً تحت تإحيط ٔحيٍ ثيط٘ٚي اؾت .ؾبذتبض ٘ٓبْ
ثيٗإُِّ ،ثرف آٖٕي اظ ؾيبؾت ذبضري زِٚتٞب ضا قىُ ٔيزٞس  ٚلسضتٞبي ثعضي
نطف٘ٓط اظ ٘ ٔٛفطٓ٘ ٚ ًٙٞبْ ؾيبؾيَ ،جك ُٔٙك ٚاحسي ُٖٕ ٔيوٙٙس.
سَم آًكِ ثط ٔجٙبي ضئبِيؿٓ آ٘چ ٝثط زِٚتٞب حبوٓ اؾت تٕبيُ ث ٝافعايف لسضت اؾت ٚ
آ٘بٖ ثطاي وؿت لسضت زض ٔيبٖ ذٛز ث ٝضلبثت ٔيپطزاظ٘س .ايٗ ٌ ٝ٘ٛضلبثتٞبٌ ،بٞي ٔٛرت
ثطٚظ رٔ ًٙيق٘ٛس .ضئبِيؿٓ ،ر ًٙضا ازأ ٝؾيبؾت ثب اثعاضي زيٍط تٗطيف ٔيوٙس .زض ايٗ
قطايٍ ٚيػٌي  ٚذهٛنيت ايٗ ضلبثت ،ثبظي ثب حبنُ رٕٕ نفط اؾت.
ضئبِيؿٓ ،تئٛضيٞبي ٔتٗسزي ضا زض ذٛز ربي ٔيزٞس ٌ ٚبٞي ث ٝتئٛضيٞبي ٔرتّفي
تمؿيٓ ٔيقٛز ِٚي ثَٛ ٝض وّي ٔيتٛاٖ آٖ ضا ث ٝز ٚزؾتة ضئبِيؿٓ والؾيه ٘ ٚئٛضئبِيؿٓ
تمؿيٓ وطز.

1ـ .1رئبليسن كالسيك
ضئبِيؿٓ زض قىُ والؾيه ذٛز زض احط تٛؾيسيس يٗٙي «ر ًٙپّٛپ٘ٛع» ٔٗٙىؽ قس ٜاؾت.
ايٗ ضٚيىطز ضا زض ٖهط ٔسضٖ زض اضٚپب افطازي ٘ٓيط والٚؼٚيتع ز٘جبَ وطز٘س  ٚزض آٔطيىب
ٔحممبٖ  ٚؾيبؾتٕساضا٘ي ٔب٘ٙس ٞب٘ؽٔٛضٌٙتب ٙٞ ٚطيوؿيٙزط ث ٝاضايٓ٘ ٝطي ٚ ٝثحج پيطأ ٖٛآٖ
پطزاذتٙس.
ايٗ ٍ٘طـ ثطايٗ پيف فطو ؾبز ٜاؾتٛاض اؾت و ٝزِٚتٞب ثٚ ٝؾيّ ٝا٘ؿبٖٞبيي ضٞجطي
ٔيق٘ٛس و ٝشاتبً قطٚض ثٛز ٚ ٜزضپي وؿت لسضتا٘س .آٟ٘ب اقتيبق ؾيطي ٘بپصيطي ثطاي وؿت ٚ
افعايف لسضت زاض٘س .ايٗ ثساٖ ٔٗٙي اؾت و ٝزِٚتٞب ثَٛ ٝض زايٓ زض پي فطنتا٘س تب حبِت
تٟبرٕي ث ٝذٛز ثٍيط٘س  ٚثط زيٍط ٖٛ٘ٓٞبٖ تؿٍّ يبثٙس .ثطايٗ اؾبؼ٘ ،يطٚي ٔحطو ٝانّي زض
ؾيبؾت ثيٗإِّّي ،ذٛاٞف  ٚاقتيبق شاتي ثطاي لسضت اؾت و ٝزض ؾطقت تٕبٔي زِٚتٞبي
ٔٛرٛز زض ٘ٓبْ ثيٗإُِّ ثٚ ٝزيٟٗ٘ ٝبز ٜقس ٚ ٜآٟ٘ب ضا ٚأيزاضز تب ثطاي وؿت ثطتطي  ٚتفٛق
وٛقف وٙٙس .اظ زيسٌب ٜآٟ٘ب ،زِٚتٞب ٕٞچ ٖٛا٘ؿبٖٞب زاضاي ذٛاٞفٞبي زض٘ٚي ثطاي ؾُّٝ
ثط زيٍطاٖ ٞؿتٙس و ٝآٟ٘ب ضا ث ٝؾٛي ر ًٙضٔ ٖٕٛٙٞيقٛز .اظ ايٗض ٚؾيبؾت ثيٗإُِّ ،نحٝٙ
چبِف زِٚتٞب ثطاي ث ٝزؾت آٚضزٖ لسضت اؾت ٞ ٚط زِٚتي ٔيوٛقس تب أٙيت ٙٔ ٚبفٕ ّٔي
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ذٛز ضا ث ٝحساوخط ثطؾب٘س .چٞ ٖٛيچ لسضت حبوٕي فطاتط اظ زِٚت ٚرٛز ٘ساضز وٓ٘ ٝبْ
ؾيبؾي ثيٗإِّّي ضا ؾبٔبٖ زٞس ،ؾيبؾت رٟب٘ي ٘ٓبٔي ٔجتٙي ثط ذٛزيبضي 9اؾت و ٝزض آٖ
زِٚت ٞب ثطاي ضؾيسٖ ث ٝاٞساف ذٛز ثبيس ثٙٔ ٝبثٕ ٘ٓبٔي ٔتىي ثبقٙسٛٓٙٔ .ض اظ ذٛزيبضي آٖ
اؾت وٞ ٝيچ زِٚتي ٕ٘يتٛا٘س ثمبي زِٚت زيٍطي ضا تًٕيٗ وٙس ،ظيطا زض ؾيبؾت ثيٗإُِّ،
ؾبذتبض ٘ٓبْ اربظ ٜزٚؾتي  ٚاٖتٕبز ضا ٕ٘يزٞس  ٚآ٘چٚ ٝرٛز زاضز ٖسْ لُٗيت پبيساض زض
غيبة حىٔٛت رٟب٘ي اؾت .زض ايٗ ضاؾتب ٕٞعيؿتي ٔؿبِٕتآٔيع 2اظ َطيك ٔٛاظ٘ ٝلٛا حبنُ
ٔيقٛز  ٚتٟٙب ؾُحي اظ ٕٞىبضي ٔحسٚز زض تٗبٔالت ٚرٛز زاضز.
زض ٘ٓبْ ثيٗإُِّ ٞيچ لسضتي فطاتط اظ زِٚت ٘يؿت و ٝاظ ثٝوبضٌيطي ظٚض رٌّٛيطي وٙس ٚ
أٙيت تٟٙب اظ َطيك ذٛزيبضي لبثُ حه َٛاؾت .أب ظٔب٘ي و ٝزِٚتٞب زض چبضچٛة انُ
ذٛزيبضي ٔيذٛاٙٞس أٙيت ذٛز ضا حفّ وٙٙس  ٚتٕٟيساتي زض ايٗ ظٔي ٝٙثيب٘سيكٙس ،ذٛز ثٝ
ذٛز ٔٛرت ٘بأٙي ؾبيط زِٚتٞب ٔيق٘ٛس .انُالحي و ٝزض ايٗ ظٔي ٝٙث ٝوبض ثطزٔ ٜيقٛز
ٕٔٗبيأٙيت 3اؾتٕٗٔ .بي أٙيت ظٔب٘ي ْبٞط ٔيقٛز و ٝآٔبزٌي ٘ٓبٔي يه زِٚت،
پطؾفٞبيي زض ش ٗٞزِٚتٞبي زيٍط ثٚ ٝرٛز ٔيآٚضز ٔجٙي ثط ايٙى ٝآٔبزٌي ٘ٓبٔي حطيف
زاضاي اٞسافي تسافٗي اؾت يب تٟبرٕي؟ آيب زِٚت ٔٛضز ٘ٓط زض رٟبٖ ٘بأٗ ث ٝز٘جبَ تإٔيٗ
أٙيت ذٛز اؾت يب ايٙىٔ ٝيذٛاٞس ٚيٕ ٔٛرٛز ضا ث٘ ٝفٕ ذٛز تغييط زٞس؟ زض َ َٛتبضيد
رسيس ٘ٓبْ زِٚتٞبٛٔ ،يٛٔ ٔٛاظ٘ ٝلٛا ثطاي حفّ آظازي ُٖٕ آ٘بٖ أطي حيبتي ث ٝحؿبة
ٔيآيس .اظ ايٗض ٚحفّ ٔٛاظ٘ ٝلٛا انّيتطيٗ ٞسف ؾيبؾت ذبضري لسضتٞبي ثعضي ثٛزٜ
اؾتَ .طفساضاٖ ضئبِيؿٓ ثطايٗ ثبٚض٘س وٛٔ ٝاظ٘ ٝلٛا تبثٕ قطايٍ حبثتي ٘يؿت  ٚؾطا٘زبْ ثب رًٙ
يب ثطذي تحٛالت زيٍط زضٔ ٓٞيقىٙس ٛٔٚاظ٘ ٝرسيسي اظ لسضت پسيس ٔيآيس .آ٘چٔ ٝيتٛاٖ اظ
زض ٓٞقىؿتٗ ٔٛاظ٘ ٝلٛا ،آٔٛذت ايٗ اؾت و ٝزِٚتٞب زض ثٟتطيٗ حبِت ذٛز فمٍ ٔيتٛا٘ٙس
٘تبيذ ٘بذٛقبيٙس ٕٔٗبيأٙيت ضا تٗسيُ وٙٙس أب ٕ٘يتٛا٘ٙس اظ آٖ ثٍطيع٘س٘ .جٛز اٖتٕبز زض ضٚاثٍ
ثيٗإُِّ ّٖت انّي ايٗ أط اؾت.

1 . Self-help
2 . Peacefull Coexisting
3 .Security Dilemma
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1ـً .2ئَرئبليسن
ايٗ تئٛضي و ٝاغّت ضئبِيؿٓ ؾبذتبضي ٘يع ٘بٔيسٔ ٜيقٛز؛ يٕٗ تإويس ثط فمساٖ التساض
ٔطوعي (آ٘بضقي) زض٘ٓبْ ثيٗإُِّ ،ؾُح تحّيُ ضا ٘ٓبْ ثيٗإُِّ لطاض ٔيزٞس ٗٔ ٚتمس اؾت
و ٝؾبذتبض ٘ٓبْ ثيٗإُِّ ٚ ٔٛ٘ ،لٛاٖس ثبظي ضا ٔكرم ٔيوٙس )2(.زضحبِيى ٝضئبِيؿتٞبي
والؾيه ،ضيكٞٝبي لسضت ضا ثيكتط زض َجيٗت ا٘ؿبٖ رؿتزٔ ٛيوٙٙس٘ ،ئٛضئبِيؿتٞب ث٘ ٝجٛز
التساض ٔطوعي  ٚآ٘بضقي زض ٘ٓبْ ثيٗإُِّ اقبض ٜزاض٘س و ٝا٘جبقت لسضت ضا ثطاي ثمبي زِٚتٞب
يطٚضي ٔيوٙس .لسضت ،وب٘ ٖٛتٛر٘ ٝئٛضئبِيؿٓ اؾت أب رؿتزٛي لسضت ٔب٘ٙس ضئبِيؿٓ
والؾيه ثٔ ٝخبثٞ ٝسفي زضذٛضٛٔ ،ضز تٛر ٝلطاض ٍ٘طفت ٚ ٝاظ َجيٗت ا٘ؿب٘ي ٘بقي ٕ٘يقٛز
ثّى ٝزِٚتٞب ٕٞيك ٝثطاي ثمبي ذٛيف ث ٝز٘جبَ لسضتا٘س )3(.ثٙبثطايٗ زض ٘ٓبْ ثيٗإُِّ ،ضفتبض
زِٚتٞب ٘ؿجت ث ٝيىسيٍط ثط پبي٘ ٝجٛز التساض ٔطوعي تٓٙيٓ ٔيقٛز .انُ ٘ٓٓ زٙٞسٓ٘ ٜبْ
ثيٗإُِّ ،زِٚتٞب ضا ٚأيزاضز تب ثس ٖٚتٛر ٝثٔ ٝيعاٖ ْطفيت ذٛز ثْٚ ٝيف ٝاِٚي ٝذٛيف
يٗٙي تمٛيت لسضت ٘ٓبٔي  ٚذٛزيبضي الساْ وٙٙس .زض ايٗ فطآيٙس ،زِٚتٞب ٔيآٔٛظ٘س و ٝيٕٗ
اتىب ث ٝذٛز  ٚثياٖتٕبزي ٘ؿجت ث ٝزيٍطاٖ ،اظ َطيك ا٘جبقت أىب٘بت ثطاي رٍٙيسٖ ّٖيٝ
يىسيٍط ،أٙيت ذٛيف ضا حفّ ٕ٘بيٙس)4(.
كٌتٍالتس و ٝاظ ا ٚثٖٛٙ ٝاٖ ثٙيبٍ٘صاض ٘ئٛضئبِيؿٓ يبز ٔيقٛز ،ثطذالف ضئبِيؿٓ والؾيه ٚ
زيسٌب ٜا٘سيكٕٙسا٘ي ٘ٓيط ٔٛضٌٙتبٗٔ ،تمس ٘يؿت و ٝلسضتٞبي ثعضي ث ٝزِيُ ذٛاؾت زض٘ٚي
وؿت لسضت ،ثَٛ ٝض شاتي تٟبرٕي ٞؿتٙسٚ .ي ايٗ فطو انّي ضا ٔس٘ٓط زاضز و ٝلهس
زِٚتٞب فمٍ ثمب اؾت .آٟ٘ب فطاتط اظ ٞط چيع زض پي أٙيت ٞؿتٙس.
ٚاِتع ٔٗتمس اؾت و ٝؾبذتبض ٘ٓبْ ثيٗإُِّ ،لسضتٞبي ثعضي ضا ٚازاض ٔيوٙس تب تٛرٝ
زليمي ثٛٔ ٝاظ٘ ٝلٛا زاقت ٝثبقٙس .ؾبذتبض آ٘بضقيه ٘ٓبْ ثيٗإُِّ ،زِٚتٞبي أٙيتَّت ضا
ٚأيزاضز تب ثب يىسيٍط ثط ؾط لسضت ث ٝضلبثت ثپطزاظ٘س؛ ظيطا لسضت ثٟتطيٗ ٚؾيّ ٝثمب اؾت .زض
ضئبِيؿٓ والؾيهَ ،جيٗت ثكطي ّٖت انّي ضلبثت ٘ٓبٔي  ٚأٙيتي ثيٗ لسضتٞبي ثعضي
اؾت؛ زضحبِيى ٝزض ٘ئٛضئبِيؿٓ ،آ٘بضقي ايٗ ٘مف ضا ثبظي ٔيوٙس .ثٓ٘ ٝط ٚاِتع فمساٖ التساض
ٔطوعي  ٚآ٘بضقي ،زِٚتٞب ضا تكٛيك ٔيوٙس تب ثَٛ ٝض تسافٗي ضفتبض وٙٙس ٛٔ ٚاظ٘ ٝلٛا ضا حفّ
ٕ٘بيٙس ٘ ٝايٙى ٝآٖ ضا ثط ٓٞظ٘ٙس .ثٙبثطايٗ ،اِٚيٗ ٍ٘طا٘ي  ٚزَٔكغِٛي زِٚتٞب ،حفّ ٚيٗيت
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ذٛز زض ٘ٓبْ ثيٗإُِّ اؾت .زيسٌبٚ ٜاِتع زض ٔٛضز ُّٖ رٗٙٔ ،ًٙىؽوٙٙسٌ ٜطايف ث ٝحفّ
ٚيٕ ٔٛرٛز اؾت .زض تئٛضي ٚي ٞيچٌ ُّٖ ٝ٘ٛثٙيبزيٗ ٕٖ ٚيمي ثطاي رٚ ًٙرٛز ٘ساضز.
ٚاِتع ثٔ ٝعايبيي و ٝاحتٕبالً اظ ر ًٙحبنُ ٔيقٛزٚ ،لٗي ٕ٘يٟ٘س .ثٓ٘ ٝط ٚي رًٞٙب ٖٕستبً
٘تيزٔ ٝحبؾجبت غٍّ ٖ ٚسْ لُٗيت ٞؿتٙس  ٚزِٚتٞب اٌط آٌبٞي زاقتٙس  ٚزا٘ؿتُٕٖ ٝ
ٔيوطز٘سٞ ،يچٌب ٜرًٞٙب ضا ث ٝضإ٘ ٜيا٘ساذتٙس)5(.
«ضٚثطت رطٚيؽ»« ،ره اؾٙبيسض» « ٚاؾتفٗ  ٖٚاٚضا» ثب تٛر ٝثٔ ٝف ْٟٛؾبذتبضي ٔٛاظ٘ٝ
تٟبرٕي ـ تسافٗي 9ث ٝتمٛيت ٘ٓطي٘ ٝئٛضئبِيؿٓ پطزاذتٙس .آٟ٘ب ٔٗتمس٘س و ٝلسضت ٘ٓبٔي ضا زض
ٞط ظٔب٘ي ٔيتٛاٖ ثب تٛر ٝث ٝايٗ أط و ٝآيب ث٘ ٝفٕ تٟبرٓ اؾت يب تسافٕ ،تمؿيٓثٙسي ٕ٘ٛز.
چٙب٘چ ٝتسافٕٔ ،عيت آقىبضي ٘ؿجت ث ٝتٟبرٓ زاقت ٝثبقس  ٚغّج ٚ ٝتؿريط ٔكىُ ثبقس؛
لسضتٞبي ثعضي اٍ٘يع ٜوٕي ثطاي اؾتفبز ٜاظ ظٚض ثٛٓٙٔ ٝض وؿت لسضت ذٛاٙٞس زاقت  ٚثٝ
ربي آٖ ،تٛر ٝذٛز ضا ثط حفّ آ٘چ ٝزاض٘س ٔتٕطوع ذٛاٙٞس ٕ٘ٛز .اظ َطف زيٍط ،چٙب٘چٝ
تٟبرٓ آؾبٖتط ثبقس ،زِٚتٞب ٚؾٛؾٔ ٝيق٘ٛس تب ثط يىسيٍط غّجٕ٘ ٝبيٙس و٘ ٝتيز ٝآٖ
رًٞٙبي ٔتٗسز زض ٘ٓبْ ثيٗإُِّ ذٛاٞس ثٛز .آٟ٘ب اؾتسالَ ٔيوٙٙس وٛٔ ٝاظ٘ ٝتسافٗي ـ
تٟبرٕي ثيكتط ث ٝؾٕت تسافٕ ٌطايف زاضز  ٚثطلطاضي ٔٛاظ٘ ٝلٛاي ٔؤحطٕٞ ،طا ٜثب ٔعايبي
َجيٗي تسافٕ  ٚحفّ ٚيٕ ٔٛرٛز ،لسضتٞبي ثعضي ضا اظ تٗميت اؾتطاتػيٞبي تٟبرٕي
ثبظذٛاٞس زاقت)6(.
اظ زيسٌب٘ ٜئٛضئبِيؿتٞب ،ؾيبؾت لسضت أطٚظ ٚ ٜزض زٚضاٖ پؽ اظ ر ًٙؾطز ٘يع ٕٞب٘ٙس
ٌصقت ٝاؾت ٌ ٚفتٕبٖ انّي و٘ٛٙي زضثبض ٜتغييط  ٚتحٛالت رٟب٘ي ٕٞچٙبٖ لسضت  ٚزض ضؤؼ
آٖ لسضت ٘ٓبٔي اؾت .اظ ايٗ زيسٌبٔ ٜفبٞيٕي ٘ٓيط رٟب٘ي قسٌٖٕ ،طا ٜوٙٙس ٜاؾت .آ٘چ ٝزض
ايٗ ضاؾتب ثبيس ا٘زبْ قٛزٔ ،سيطيت ٔحتبَب٘ ٝربٔٗ ٝثيٗإُِّّ زؾترٛـ ٞطد ٔ ٚطد  ٚوبؾتٗ
اظ ذُطات اؾت)7(.

1 . Offense-Defense Balance
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1ـً .3قذ ٍ ارزيببي رٍيكرد رئبليستي
ثَٛ ٝض وّي چٟبض ا٘تمبز ٘ؿجت ث ٝايٗ ضٚيىطز ٚاضز اؾت:
 .9زِٚتٞب تٟٙب ثبظيٍطاٖ ضٚاثٍ ثيٗإُِّ ٘يؿتٙس.
 .2لسضت زِٚتٞب وبٔالً ٘بثطاثط اؾت.
 .3زِٚتٞب ٔؿتمُ اظ يىسيٍط ٘يؿتٙس.
 .4اٍِٞٛبيي اظ ٕٞىبضي ٔيبٖ زِٚتٞب ث ٝضغٓ تًبز ٔٙبفٕ ٚرٛز زاضز.
ا٘تمبز زيٍط ايٗ اؾت و ٝثمبي اوخطيت ٔطزْ زض ؾيبؾت رٟب٘ي ٘ ٝتٟٙب اظ ؾٛي ٘يطٞٚبي
ٔؿّح ذبضري ثّى ٝاغّت تٛؾٍ حىٔٛتٞبي آ٘بٖ ٘يع ٔٛضز تٟسيس لطاض ٔيٌيطز .آ٘بٖ ثَٛ ٝض
ٌؿتطز ٜثٚٝؾيّ ٝؾبذتبض ؾطٔبيٝزاضي رٟب٘ي وٞ ٝطضٚظ ث ٝتِٛيس  ٚثبظ تِٛيس ٔهبئجي ٘ٓيط
ؾٛءتغصئ ،ٝطي ثط احط أطاو ٚاٌيطزاض ،ثطزٌي ،فحكب  ٚاؾتخٕبض ٔيپطزاظز؛ زض ٔربَط ٜلطاض
ٔيٌيط٘س.
9

رابرت اشلي ثط ايٗ ثبٚض اؾت و ٝضئبِيؿتٞبي ؾبذتبضٌطا ،ؾبذتبض ٘ٓبْ ثيٗإُِّ ضا
َٛضي تهٛيط ٔيوٙٙس و ٝاٍ٘بض فمٍ يه ؾبذتبض يٗٙي ؾبذتبض لسضت ٚرٛز زاضز  ٚازأ ٝحيبت
آٖ ٔؿتمُ اظ زِٚت ثٛز ٚ ٜتٛؾٍ آٟ٘ب ايزبز ٘كس ٜاؾت .ثٕٞ ٝيٗ زِيُ ،ضئبِيؿٓ ؾبذتبضٌطاي
فّٗي يه تئٛضي ٔحبفٓٝوبضا٘ ٝايؿتب اؾت)8(.
زض ايٗ ضاؾتب ،زيسٌب ٜضئبِيؿٓ زضثبض ٜتكطيح  ٚتزعي ٚ ٝتحّيُ رًٞٙبي ثعضي لطٖ ثيؿتٓ
ثؿيبض حبئع إٞيت اؾت .وّيٖٛ ٝأُ ٔب٘ٙس وٛقف ثطاي وؿت ٔؿتٕٗطات  ٚايزبز ضلبثتٞبي
تؿّيحبتي و ٝث ٝحسٚث ر ًٙرٟب٘ي اٙٔ َٚزط قس ،وبٔالً ثب ٔفبٞيٓ ضئبِيؿٓ ُٔٙجك ثٛز٘س.
ٕٞچٙيٗ افعايف لسضت ٘ٓبٔي  ٚزفبٔ رسي اظ ٔٙبفٕ ّٔي ،رٍّٕي اظ ٔٛاضزي ثٛز٘س وٝ
ظٔيٞٝٙبي ٚل ٔٛر ًٙرٟب٘ي ز ْٚضا فطا ٓٞوطز٘س .ثب ٚرٛز ايٗ حتي زض اضتجبٌ ثب ر ًٙرٟب٘ي
ز ْٚو ٝثطذي ّٖت ٚل ٔٛآٖ ضا ثطٚظ ثحطاٖ التهبزي پؽ اظ ر ًٙا َٚرٟب٘ي ٔيزا٘ٙس،
ضٚيىطز ضئبِيؿتي وٕه چٙسا٘ي ثٔ ٝب ٕ٘يوٙس .ظيطا ثحطاٖ التهبزي ثبٖج ثٔ ٝربَط ٜافتبزٖ
أٙيت ثيٗإِّّي قس ،زضحبِيى ٝضئبِيؿتٞب ٖٕستبً ثط أٙيت ٘ٓبٔي تإويس وطزٜا٘س .حتي زض
اٚاؾٍ زٚضاٖ ر ًٙؾطز ٘ ٚيع زض پبيبٖ رٚ ًٙيتٙبْٚ ،ل ٔٛاتفبلبتي اظ رّٕ ٝوبٞف اضظـ زالض
1 . Robert Ashley
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٘بقي اظ رٚ ًٙيتٙبْ  ٚثحطاٖ ا٘طغي ٘كإت ٌطفت ٝاظ ر ًٙضًٔبٖ (ر ًٙاوتجط  9973اٖطاة ٚ
اؾطاييُ)  ٚثبالذط ٜثيحجبتي زض حٛظٜٞبي ٔٓ٘ ٟٓبٔي ٘ٓيط تٗميت ؾيبؾت ؾس ٘فٛش (ٟٔبض)
قٛضٚي تٛؾٍ آٔطيىب ٘يع اظ ٚلبيٗي ثٛز٘س و ٝضئبِيؿتٞب اظ تحّيُ آٖ ٖبرع ٔب٘س٘س .ثٖ ٝالٜٚ
آ٘بٖ زض ٔٛضز ضٚيسازٞبيي ٘ٓيط فطٚپبقي قٛضٚي  ٚپبيبٖ ر ًٙؾطز پبؾد لبٕ٘ وٙٙسٜاي
٘ساقتٙس .ظيطا تإويس آٟ٘ب ثط لسضت ٘ٓبٔي  ٚتزعي ٚ ٝتحّيُ آٟ٘ب اظ أٙيت ثط اؾبؼ ٔؿبيُ
٘ٓبٔي ثٞ ٝيچ ٚرٔ ٝبٕ٘ اظ فطٚپبقي قٛضٚي ٘كس  ٚايٗ زض حبِي ثٛز و ٝآٖ وكٛض ثِ ٝحبِ
لسضت ٘ٓبٔي زض اٚد آٔبزٌي لطاض زاقت  ٚاظ پيكطفتٝتطيٗ تزٟيعات ٘ٓبٔي  ٚزفبٖي ثٟطٜ
ٔيثطز.
9

2

ٖال ٜٚثط ايٗ ،ضئبِيؿتٞب ؾيبؾت ضا ث ٝنٛضت اّٖي  ٚاز٘ي تمؿيٓ ٔيوٙٙس ٔ ٚؿبيُ
٘ٓبٔي ضا زض ٖساز ؾيبؾت اّٖي  ٚأٛض ضفبٞي  ٚالتهبزي ضا زض ظٔط ٜؾيبؾت از٘ي لطاض
ٔيزٙٞس .ايٗ زض حبِي اؾت وٕٖ ٝالً ثب تحٛالتي و ٝايٙه زض ٖطن ٝضٚاثٍ ثيٗإُِّ پسيس آٔسٜ
اؾت ثؿيبضي اظ ٔؿبيُ ثٟساقتي ٘ٓيط ايسظٔ ،كىالت ظيؿتٔحيُي ،التهبزي ،ضفبٞي ٚ
فٙأٚضا٘ ٝث ٝنٛضت ؾيبؾت اّٖي ٔ ٚؿبيُ ٘ٓبٔي زض چبضچٛة ؾيبؾتٞبي از٘ي تّمي
ٔيق٘ٛس .ثسيٗتطتيت ،تٗبضيف ٔزسز اظ ٔفبٞيٓ ضٚاثٍ ثيٗإُِّ ٘ٓيط حبوٕيت ،لسضتٙٔ ،بفٕ
ّٔي ،أٙيت ّٔي ٓ٘ ٚبيط آٖ ؾجت قس ٜاؾت تب ٖٛأُ أٙيتظزا  ٚأٙيتظا ربي ذٛز ضا ثٝ
يىسيٍط زٙٞس و ٝايٗ ذٛز زض اغّت ٔٛاضز ا٘تمبزاتي ضا ث ٝتحّيُٞبي ضئبِيؿتي ٚاضز ٔيوٙس.

 .2ليبراليسن
ِيجطاَٞب ،تهٛيط ٔتفبٚتي اظ ٘ٓبْ ثيٗإُِّ اضائ ٝيوٙٙس .ايٗ ٍ٘طـ ،زاليُ ضئبِيؿتٞب اظ
ؾيبؾت رٟب٘ي ضا وٓإٞيت ٔياٍ٘بضز ظيطا اظ ايٗ زيسٌب ،ٜزِٚتٞب ٕٞب٘ٙس ٌصقت ٝتٟٙب ثبظيٍطاٖ
انّي زض ضٚاثٍ ثيٗإُِّ ٘يؿتٙس .ث ٝربي ثبظيٍطاٖ زِٚتي ،ثبظيٍطاٖ زيٍطي ثب زضربت إٞيت
ٔرتّف زض لّٕطٞٚبيي ؤ ٝرهٛل زِٚتٞب ثٛز ،ٜحًٛض يبفتٝا٘سِ .يجطاَٞب ث ٝتىِٛٛٙغي،
اضتجبَبت ٌ ٚؿتطٕٞ ٜىبضيٞب تٛرٚ ٝيػٜاي زاض٘س  ٚرٟبٖ ضا ٔب٘ٙس قجىٝاي اظ ضٚاثٍ
1 . High Politics
2 . Low Politics
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ٔيپٙساض٘س و ٝوٕتط قجئ ٝسَ ٚالٌٕطايي اؾت .اؾبؼ تفىط ِيجطاِيؿتي ايٗ اؾت و ٝا٘ؿبٖ
لبثّيت تىبُٔ زاضز  ٚزٔٛوطاؾي الظٔ ٝتٛؾٗ ٚ ٝاضتمبي ايٗ تىبُٔ اؾت .اظ ايٗضِ ٚيجطاَٞب ايٗ
ٔف ْٟٛضئبِيؿتي ضا ضز ٔيوٙٙس و ٝرٚ ًٙيٗيتي َجيٗي زض ؾيبؾت رٟب٘ي اؾت .آ٘بٖ ٞطچٙس
ٔٙىط إٞيت زِٚت ٘يؿتٙس أب ٔٗتمس٘س و ٝزض ثطذي ٔٛاضز ،ثبظيٍطاٖ فطأّي ٘ٓيط ٌطٜٞٚبي
تطٚضيؿتي  ٚؾبظٔبٖٞبي ثيٗإِّّي ثبظيٍط انّي ؾيبؾت رٟب٘ي ٞؿتٙس.
ِيجطاَٞب٘ ،فٕ ّٔي ضا وٕتط زض حٛظٓ٘ ٜبٔي ٔيثيٙٙس  ٚثط إٞيت ٔؿبيُ التهبزي،
ظيؿتٔحيُي  ٚتىِٛٛٙغيه تإويس ٔيوٙٙس ٓٓ٘ .زض زيسٌبِ ٜيجطاِيؿتي اظ تٛاظٖ لٛا حبنُ
ٕ٘يقٛز ثّى ٝحبنُ تٗبٔالتي اؾت و ٝثيٗ اليٞٝبي ٔرتّف تطتيجبت حبوٕيتي ،ؾبظـ ثيٗ
لٛا٘يٗٙٞ ،زبضٞبي ٔكتطن ،ضغيٓٞبيثيٗإِّّي ٔ ٚمطضات ٟ٘بزي قسٚ ٜرٛز زاضز .تإويس
ِيجطاَٞب ثط إٞيت ٔؿبيُ التهبزي ،ظيؿتٔحيُي  ٚتىِٛٛٙغيه ثساٖ ٔٗٙب ٘يؿت و ٝآ٘بٖ
٘ؿجت ثٔ ٝؿبيُ ٘ٓبٔي ثياٖتٙب ٞؿتٙس؛ ثّى ٝاِٛٚيت ضا ٖٕستبً ث ٝاثٗبز غيط٘ٓبٔي آٖ ٔيزٙٞس)9(.
زض ايٗ ضاؾتب ِيجطاَٞب ثطاي تطغيت ٕٞىبضي اظ َطيك ٟ٘بزٞبي ثيٗإِّّي ،ذّٕ ؾالح  ٚحمٛق
ثيٗإُِّ ،ثط تمٛيت چٙسرب٘جٌٝطايي ٓ٘ ٚبْ ٔجتٙي ثط ٕٞىبضيٞبي زؾتٝرٕٗي ث ٝربي
ثطلطاضي اتحبزٞبي ز ٚرب٘ج ٚ ٝاؾتمطاض ث ٝانُالح ٔٛاظ٘ ٝحبنُ اظ اتحبزٞبي ٔعثٛض تإويس
ٔيوٙٙسِ .يجطاَٞب ٔٗتمس٘س و ٝثٟطٌٜيطي اظ ٘يطٚي ٘ٓبٔي و ٝثطاي تحت تإحيط لطاض زازٖ ؾبيط
ثبظيٍطاٖ  ٚيب تغييط اٍِٞٛبي ضفتبضي آٟ٘بؾت ،زض ٔمبيؿ ٝثب ؾبيط اثعاضٞب (زيپّٕبؾي) ثؿيبض
پطٞعي ٝٙاؾت .ايٗ زض قطايُي اؾت ؤ ٝيتٛاٖ اظ َطيك ؾبظٔبٖٞبي ثيٗإِّّي ،ضغيٓٞب ٚ
لٛا٘يٗ ثيٗإِّّي  ٚايزبز ٙٞزبضٞب  ٚلٛا٘يٗ ،فًبي ٔؿبِٕتآٔيعتطي ضا ثطاي حُ  ٚفهُ
اذتالفبت فطا ٓٞوطز.
يىي اظ ٘ٓطي ٝپطزاظاٖ ِٔ ٟٓيجطاَ ،استبًلي ّبفوي 9اؾت .رٞٛطِ ٜيجطاِيؿٓ اظ زيسٌبٜ
ٞبفٕٕٗٞ ،ب٘ب ثبظزاض٘سٌي ،اٖتساَ  ٚنّح اؾت .زض حبِيى ٝرٞٛط ٜؾيبؾت رٟب٘يٗٔ ،ىٛؼ آٖ
يٗٙي زض ثٟتطيٗ حبِت ،نّح تٛؤْ ثب ٞطد ٔ ٚطد يب ر ًٙاؾت)91(.
ِيجطاِيؿٓ و ٝزض ٖطن ٝضٚاثٍ ثيٗإُِّ ث ٝايسٜآِيؿٓ ٘يع قٟطت زاضز ،ان َٛشيُ زض ٔٛضز
ر ٚ ًٙنّح ضا ٔؿّٓ فطو ٔيوٙس:
1 . Stanley Haffman
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 .9رًٞٙب ٔٗطف ثستطيٗ چٟط ٜاظ ٘ٓبْ ثيٗإُِّ ٞؿتٙس.
 .2ر ًٙارتٙبة ٘بپصيط ٘يؿت ٔ ٚيتٛاٖ آٖ ضا ٕٞطا ٜثب ؾبظٔبٖٞبي ٔٛرس آٖ اظ ثيٗ ثطز.
 .3رًٔٙؿإِٝاي ثيٗإِّّياؾت و ٝثطاي اظ ثيٗثطزٖ آٖ تالقي فطاتط اظ ؾُح ّٔي الظْ اؾت.
 .4ربٔٗ ٝثيٗإِّّي ثبيس حصف ٟ٘بزٞبي رًٙذيع ضا ْٚيف ٝذٛز ثسا٘س)99(.
 .5ثب اؾتفبز ٜاظ اثعاضٞبي ٔؿبِٕتآٔيع ٘ٓيط زيپّٕبؾي ،حمٛق ثيٗإُِّ ،ؾبظٔبٖٞبي ثيٗإِّّي
٘ ٚيع ثب تٛؾٗ ٝضغيٓٞبي ثيٗإِّّي ٗٔ ٚبٞسات ٔيتٛاٖ اظ ثطٚظ ر ًٙرٌّٛيطي ٕ٘ٛز.
 .6ثبيس ثٓ٘ ٝبْ أٙيت زؾت ٝرٕٗي تٛر ٝوطز .يٗٙي أٙيت ٞط زِٚت ٔٛضز تٛر ٝزِٚتٞبي
زيٍط ٘يع ٞؿت .ثٙبثطايٗ زِٚت ٔيپصيطز و ٝزض ٔمبثّ ٝثب تٟبرٓ ،پبؾد رٕٗي ضا
ثطٌعيٙس.
 .7حىٔٛت رٟب٘ي ،ايسٜاي اؾت ٕٞطا ٜثب ثبٚضٞبي ِيجطاَٞب زضثبض ٜايٙى ٝنّح ٕ٘يتٛا٘س زض
رٟب٘ي و ٝث ٝزِٚتٞبي ٔرتّف تمؿيٓ قس ،ٜحبنُ قٛز .ثٖ ٝجبضت ثٟتط حبِت رٚ ًٙ
ذهٔٛت زض ربٔٗ ٝثيٗإِّّي ثبيس اظ َطيك ايزبز حىٔٛت رٟب٘ي پبيبٖ يبثس)92(.
ِيجطاِيؿٓ زض حيبت رسيس ذٛز زض ٖطن ٝضٚاثٍ ثيٗإُِّ زض ؾ ٝقىُ ٔتزّي قسٜ
اؾت:

2ـ .1اًتر ًبسيًَبليسن ًئَليبرال
يىي اظ ايسٜٞبي ُٔطح زض ضٚاثٍ ثيٗإُِّ زض ز 9991 ٝٞزض ٔمبْ تئٛضي « ،ُٕٖ ٚنّح
زٔٛوطاتيه» ثٛزٔ .ف ْٟٛانّي ايٗ آٔٛظ ٜو ٝضيكٞٝبي آٖ ضا ٔيتٛاٖ زض زيسٌب ٜفّؿفي وب٘ت
ثب ٖٛٙاٖ نّح پبيساض 9رؿت ،آٖ اؾت و ٝزِٚتٞبي ِيجطاَ ثب يىسيٍط ٕ٘يرٍٙٙس .زض ايٗ
ٔف ،ْٟٛزِٚتٞبي ِيجطاَ چيعي ثٚ ٝرٛز آٚضزٜا٘س ؤ ٝيكُ زٚيُ 2آٖ ضا نّح رساٌب٘ٝ

3

ٔي٘بٔس .آ٘بٖ اظ زيسٌب ٜزٚيُ ثب يىسيٍط ضٚاثٍ نّحآٔيعي زاض٘س ،أب ايٗ زِٚتٞب ٘يع زض ضٚاثٍ
ذٛز ثب ضغيٓٞبي التساضٌطا  ُّٔ ٚفبلس زِٚت ،حبِت تٟبرٕي ث ٝذٛز ٔيٌيط٘س)93(.

1 . Perpetual Peace
2 . Michael Doyle
3 . Seperated Peace
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اِجت ٝايٗ ازٖب ٘يبظ ث ٝاحجبت زاضز .زِ َٚيجطاَ ث ٝحطٚت ٖاللٕٙس٘س  ٚزض نٛضت ؾتيعـ ٚ
ر ،ًٙآ٘چ ٝاظ زؾت ذٛاٙٞس زاز ،زض ثطاثط آ٘چ ٝث ٝزؾت ذٛاٙٞس آٚضز ثؿيبض ظيبز ذٛاٞس ثٛز.
قبيس تٛييح لبٕ٘ وٙٙس ٜايٗ ثبقس و ٝزِٚتٞبي ِيجطاَ ،ضٚاثٍ نّحآٔيع ضا تطريح ٔيزٙٞس.
ثطاي ٔخبَ غيطلبثُ تهٛض ثٛزٖ ر ًٙثيٗوب٘بزا  ٚايبالت ٔتحس ٜآٔطيىب احتٕبالً ٘ ٝفمٍ ث ٝايٗ
زِيُ اؾت و ٝزِٚتٞبي ِيجطاَ زض ٞط ز ٚوكٛض حبوٕٙس ،ثّىٖ ٝال ٜٚثطآٖ ،ايٗ ز ٚوكٛض ثب
يىسيٍط زٚؾت ٞؿتٙس  ٚاظ ٘ٓبْٞبي زٔٛوطاتيه ِيجطاَ ثطذٛضزاض٘س .ايٗ زضحبِي اؾت وٝ
چٙيٗ ٚيٗيتي زض ٔٛضز زِٚتٞبي فميط التساضٌطا ٔٗىٛؼ اؾت.
زض ايٗ ضاؾتب ،فطا٘ؿيؽ فٛوٛيبٔب زض ٔمبِٝاي تحت ٖٛٙاٖ «پبيبٖ تبضيد» و ٝزض آٖ پيطٚظي
ِيجطاِيؿٓ ثط ايسئِٛٛغيٞبي زيٍط ركٗ ٌطفت ٝقس ،ٜازٖب ٔيوٙس و ٝزِٚتٞبي ِيجطاَ اظ ِحبِ
زاذّي ،زِٚتٞبي ثب حجبتي ٞؿتٙس  ٚزض ضٚاثٍ ذبضري ضفتبض نّحآٔيعي زاض٘س)94(.

2ـً .2ئَايذُآليسن
آضٔبٍ٘طايبٖ رسيس ٔٗتمس٘س و ٝنّح ٖ ٚساِت ٘بقي اظ قطايٍ َجيٗي ٘يؿت ثّىٔ ٝحهَٛ
َطاحي آٌبٞب٘ ٝاؾت .آٟ٘ب ٔٗتمس٘س و ٝفطآيٙس رٟب٘ي قسٖ ،تٛؾٗ ٝاضتجبَبت ٘ ٚعزيىي ّٔتٞب
ث ٝيىسيٍط ٘ ٚيع ٚاثؿتٍي ٔتمبثُ ث ٝتٛؾٗ ٝنّح  ٚحجبت زض ٘ٓبْ ثيٗإُِّ ٔٙزط ٔيقٛز .ايٗ
ضٚيىطز ثطآٖ اؾت و ٝانالحبت ثبيس زض ؾُح ثيٗإِّّي ا٘زبْ پصيطز ،ؾبظٔبٖٞبي ثيٗإِّّي
٘يع ٔب٘ٙس زِٚتٞب ثبيس ثيف اظ ٌصقت ٝزٔٛوطات ثبقٙس  ٚرٙجفٞبي ارتٕبٖي رٟب٘ي ثبيس ربيي
زض ؾبذتبضٞبي تهٕيٌٓيطي رٟب٘ي زاقت ٝثبقٙس .ظيطا اغّت زض ٔمبيؿ ٝثب حىٔٛتٞب ثٔ ٝطزْ
ٖبزي ٘عزيىتط٘س  ٚچ ٖٛغبِجبً ٔٙبفٕ ٖبْ  ٚرٟب٘ي ضا ٔس٘ٓط زاض٘سٔ ،يتٛا٘ٙس ث ٝتٛؾٗ ٝنّح ٚ
حجبت  ٚرٌّٛيطي اظ ر ٚ ًٙذ٘ٛطيعي وٕه وٙٙس)95(.
اظ زيسٌب ٜآضٔبٍ٘طايبٖ رسيس ،ؾيبؾت رٟب٘ي ثبيس ثيف اظ پيف حبِت زٔٛوطاتيه زاقتٝ
ثبقس .آ٘بٖ ثٔ ٝسَ زٔٛوطاؾي رٟبٖ َٙٚي 9اٖتمبز زاض٘س و ٝزض ٌبْ ٘رؿت٘ ،يبظٔٙس ايزبز
پبضِٕبٖٞبي ُٔٙمٝاي يب ٌؿتطـ التساض چٙيٗ ٟ٘بزٞبيي ٘ٓيط پبضِٕبٖ اضٚپبؾت .پؽ اظ آٖ،
ٔٗبٞسات حمٛق ثكط ثبيس زض پبضِٕبٖٞبي ّٔي ٔٛضز تٛر ٚ ٝتحت ٘ٓبضت زازٌب ٜثيٗإِّّي
1 . Cosmopolitan Model of Democracy
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ثبقٙسٕٞ .چٙيٗ انالحبت زض ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس يب ربيٍعيٙي آٖ ثب پبضِٕبٖ رٟب٘ي وبٔالً
زٔٛوطاتيه ٔ ٚؿئِٛيتپصيط ثبيس زض زؾتٛض وبض ثبقس  ٚثبالذط ٜايٙى ٝزٔٛوطاؾي ثبيس ثٟ٘ ٝبزٞب
 ٚضغيٓٞبيي و ٝؾيبؾت رٟب٘ي ضا ازاضٔ ٜيوٙٙس٘ ،فٛش وٙس .ثط ايٗ اؾبؼ ،حًٛض ٕ٘بيٙسٌبٖ
وكٛضٞب زض ايٗ ٟ٘بزٞب  ٚتكىيُ ضغيٓٞب ثسيٗ قي ٜٛوٕٞ ٝطا ٜثب ٌفتٍ ٚ ٛتٛر ٝثٙٔ ٝبفٕ
وكٛضٞبؾت؛ ظٔي ٝٙحجبت زض ٘ٓبْ ثيٗإُِّ  ٚزض ٘تيز ٝرٌّٛيطي اظ ر ًٙضا فطأ ٓٞيوٙس ٚ
تٛؾٗ ٝضاٜوبضٞبي ٔؿبِٕتآٔيع  ٚنّحرٛيب٘ ٝضا زض پي ذٛاٞس زاقت .آٟ٘ب ٘ ٝتٟٙب ث ٝانالحبت
زض ٟ٘بزٞبي والٖ ٔيا٘سيكٙس ثّىٔ ٝطزٔي وطزٖ أٛض زض ؾُح تٛزٜٞبي ٔطزْ ضا ٘يع ٔس٘ٓط
زاض٘س .آ٘بٖ ٔٗتمس٘س ايٗ أٛض ٔيتٛا٘س اظ ٚل ٔٛثي حجبتي  ٚتٕبيُ وكٛضٞب ث ٝثٟطٌٜيطي اظ
لسضت ٘ٓبٔي ثطاي زؾتيبثي ث ٝاٞساف ٙٔ ٚبفٕ ّٔي ثىبٞس)96(.

2ـًْ .3بدگرايي ًئَليبرال
تٛؾٗ ٝتفىط ٟ٘بزٌطايي ٘ئِٛيجطاَ زض پبؾد ث ٝايس٘ ٜئٛضئبِيؿٓ اؾت و ٝتٛؾٍ وٙت ٚاِتع زض
وتبة ًظريِ سيبست بييالولل اضاي ٝقسٟٓٔ .تطيٗ رٙجٞٝبي ٟ٘بزٌطايي ٘ئِٛيجطاَ ضا و ٝزض
چبضچٛة ٔٛي ٔٛپػٞٚف حبيط لطاض ٔيٌيطزٔ ،يتٛاٖ زض ؾ٘ ٝىت ٝذالنٕٛ٘ ٝز:
اٍل آًكِ ٟ٘بزٌطايبٖ ٘ئِٛيجطاَٚ ،يٕ تٛؤْ ثب ٞطد ٔ ٚطد ضا زض قطايٍ ؾبذتبضي ٘ٓبْ ثيٗإُِّ
ٔيپصيط٘س أب ثط ايٗ ٖميسٜا٘س وٞ ٝطد ٔ ٚطد  ٚفمساٖ التساض ٔطوعي ثساٖ ٔٗٙي ٘يؿت وٝ
ٕٞىبضي ثيٗ زِٚتٞب غيطٕٔىٗ ثبقس  ٚآٟ٘ب زض ٚيٗيت تًبز ٔٙبفٕ ث ٝؾط ثط٘س .ثٓ٘ ٝط آٟ٘ب
ٟ٘بزٞب  ٚضغيٓٞبي ثيٗإِّّي ٔيتٛا٘ٙس ٕٞىبضيٞب ضا تؿٟيُ ،نّح  ٚحجبت ضا ثطلطاض ٞ ٚطد ٚ
ٔطد ضا وٙتطَ  ٚازاض ٜوٙٙس.
دٍم آًكِ ٍٕٞطايي زض ؾُٛح ُٔٙمٝاي  ٚرٟب٘ي زض حبَ افعايف اؾت .زض ايٗ ٔٛضز اتحبزيٝ
اضٚپب ٕ٘ٚ ٝ٘ٛايحي ث ٝقٕبض ٔيضٚز .تٛؾٍٕٗٞ ٝطايي ٔٛرت افعايف ٕٞىبضئ ،جبزِٚ ٝ
تٛؾٗ ٝاضتجبَبت ٔيقٛز  ٚايٗ أط ث ٝوبٞف تًبزٞب  ٚاذتالفبت و ٝظٔيٝٙؾبظ ٚل ٔٛرٚ ًٙ
ثحطاٖ ٞؿتٙسٔ ،يا٘زبٔس.
سَم آًكِ ٘ئِٛيجطاَٞب ٔٙتمس ٘ٓطات ِيجطاَٞبي والؾيه ٞؿتٙس و ٝتزبضت ضا ٔؿجت نّح
ٔيزا٘ؿتٙس  ٚيبزآٚض ٔيق٘ٛس وٚ ٝرٛز ٘ٓبْ تزبضت آظاز ،اٍ٘يعٜٞبي الظْ ضا ثطاي ٕٞىبضي

 538ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلٌبهِ هطبلعبت راّبردي شوبرُ 25

فطأ ٓٞيآٚضزِٚ ،ي آٖ ضا تًٕيٗ ٕ٘يوٙس .آٟ٘ب ٕٞىبضي ضا ؾبذت ٚ ٝپطزاذت ٝافطاز ٟ٘ ٚبزٞب
ٔيزا٘ٙس ٗٔ ٚتمس٘س وٕٞ ٝىبضي  ٚتحمك آٖ ٔؿتّعْ ثط٘بٔٝضيعي ٔ ٚصاوط ٜاؾت)97(.
ٔٙبفٕ ٔخجت ٘بقي اظ ٕٞىبضيٞبي فطأّي اظ زيٍط ٔجبحج ٔحٛضي اؾت و ٝربيٍب ٜذبني
زض ايٗ ٍ٘طـ زاضز .ثط ايٗ اؾبؼ ؾيبؾت رٟب٘ي زيٍط ٕ٘يتٛا٘س ٔب٘ٙس لطٌ ٖٚصقت ٝتٟٙب زض
ا٘حهبض زِٚتٞب ثبقس .ايٙه ثبيس ث٘ ٝمف ٔحٛضي ثبظيٍطا٘ي ٔب٘ٙس ٌطٟٞٚبي شي٘فٛش،
ؾبظٔبٖٞبي غيطزِٚتي  ٚقطوتٞبي چٙسّٔيتي زض ايزبز نّح  ٚحجبت زض ٘ٓبْ ثيٗإُِّ تٛرٝ
زاقت ٘ ٚمف آٟ٘ب ضا زض ثحطاٖٞبي ُٔٙمٝاي  ٚثيٗإِّّي ،تزعي ٚ ٝتحّيُ وطز.

2ـً .4قذ ٍ ارزيببي رٍيكرد ليبراليستي
زض ٘مس  ٚاضظيبثي ِيجطاِيؿٓ ثبيس زيس و ٝتب چ ٝا٘ساظ ٜايٗ ٍ٘طـ تٛا٘ؿت ٝاؾت ضٚيسازٞبيي
٘ٓيط ر ًٙضا پيفثيٙي وٙس يب زض نّح  ٚحجبت ٘ٓبْ ثيٗإُِّ ٘مف زاقت ٝثبقس؟ ثؿيبضي اظ
ِيجطاَٞب اظ رّٕٚٚ« ٝزضٚ ٚيّؿ ُّٖ ،»ٖٛثطٚظ ر ًٙرٟب٘ي ا َٚضا ثطضؾي وطز٘س  ٚزض پي
يبفتٗ ضاٜٞبيي ثطاي پيكٍيطي اظ ٚلٔ ٔٛزسز ايٗ ٘ ٔٛرًٞٙب زض آيٙس ٜثٛز٘س.
ضاٜوبضٞبيي و ٝآٟ٘ب اضاي ٝوطز٘سٕٖ ،ستبً زض چبضچٛة تمٛيت ؾبظٔبٖٞبي ثيٗإِّّي ،حمٛق
ثيٗإُِّ ٘ ٚيع ٘ٓبْ أٙيت زؾت ٝرٕٗي ثٛز و ٝاِجت ٝثب ثطٚظ ر ًٙز ْٚرٟب٘ي٘ ،بوبضآيي
ؾبظٚوبضٞبي ٔعثٛض ث ٝحجٛت ضؾيس .پؽ اظ ر ًٙرٟب٘ي ز ٚ ْٚر ًٙؾطز ٘يع ِيجطاَٞب حطف
چٙسا٘ي ثطاي ٌفتٗ ٘ساقتٙس  ٚثب تٛر ٝث ٝر ٛحبوٓ زض ٘ٓبْ ثيٗإُِّ ٍ٘طـ ضئبِيؿتي اظ
وبضآيي ثيكتطي ثطذٛضزاض ثٛز.
ضٚيىطز ِيجطاَ زض ز٘ 9991 ٝٞيع ثب چبِف ضٚثط ٚقس .ذٛقحبِي ِيجطاَٞب زض پبيبٖ رًٙ
ؾطز  ٚؾم ٌٛپطز ٜآٙٞيٗ زيطي ٘پبييس .وكٕىفٞبي ٔتٗسز پؽ اظ ر ًٙؾطز زض ؾٔٛبِي،
ثط٘ٚسي ،ضٚآ٘سا ،ؾيطاِئ ،ٖٛثٛؾٙي ٞ ٚطظٌٛيٗ ،چچٗ ،افغب٘ؿتبِٖ ،يجطيبٖ ،طاق  ٚزيٍط ٔٙبَك،
حبوي اؾت و ٝزض اغّت ٘مبٌ رٟبٖ ،قطايُي وٛٔ ٝرت پسيس آٔسٖ تٙفٞب زض زٚضاٖ رًٙ
ؾطز قس ٜثٛزٕٞ ،چٙبٖ پبثطربؾت .اظ ٔٓٙط ِيجطاِيؿٓٚ ،يٗيت نّح  ٚحجبت ،پؽ اظ رًٙ
ؾطز ظٔب٘ي ٚذيٓ قس و ٝر ًٙزض يٌٛؿالٚي ؾبثك زضٌطفت .ثطذالف وكتبض  ٚر ًٙزض
ضٚآ٘سا  ٚثط٘ٚسي ،ر ًٙزض ثٛؾٙي ٞ ٚطظٌٛيٗ زض پكت زضٞبي ُٔٙمِ ٝيجطاَ اتفبق افتبز .چطا

تحليل اهٌيت در پبراداينّبي حبكن بر رٍابط بييالولل ـــــــــــــــــــــــــــــــ 539

ث ٝضغٓ ٞ ٕٝٞكساضٞب چٙيٗ رٍٙي زض غطة ضٚي زاز؟ ثطؾط ازٖبٞبي ِيجطاَ زض ذهٛل
حمٛق ثكط  ٚحمٛق ثكطزٚؾتب٘ ٝچ ٝآٔس؟  ٚچطا اضظـٞبي ِيجطاَ زض ذبؾتٍب ٜآٖ يٗٙي اضٚپب
ٔٛضز تٟبرٓ لطاض ٌطفت؟ قبيس ٘بتٛا٘ي آٟ٘ب زض ايٗ ٔٛاضز ضا ثتٛاٖ ٘بقي اظ ايٗ ٘ىت ٝزا٘ؿت وٝ
ِيجطاِيؿٓ ٍ٘طـ ٚاحسي ٘ساضز .ثطاي ٕ٘ ٝ٘ٛزذبِت زض ر ًٙيٌٛؿالٚي ؾبثك ثطاي رٌّٛيطي
اظ ٘ؿُوكي وٛٔ ٝضز حٕبيت ا٘تط٘بؾي٘ٛبِيؿٓ ِيجطاَ ثٛزٛٔ ،ضز پصيطـ  ٚپكتيجب٘ي انَٛ
رٟب٘كِٕ َٛيجطاَ اؾت و ٝاضظـ يىؿب٘ي ثطاي افطاز لبئُ اؾت؛ أب ِيجطاَٞبي زيٍط ثط ايٗ
ثبٚض٘س و ٝتىبِيف ٔب زض ٔمبثُ ٘ ٔٛثكط ،زض ٔمبيؿ ٝثب ْٚبيفي و ٝزض لجبَ قٟط٘ٚساٖ ذٛز زاضيٓ
إٞيت وٕتطي زاضز .ثب ٕٞيٗ تفىطٕٔ ،ىٗ اؾت ر ًٙزض ثٛؾٙي ثطاي  ٕٝٞحمبضتآٔيع ثبقس
أب ايٗ زِيُ لبَٗي ٘يؿت و ٝوكٛضي ثرٛاٞس ظ٘سٌي قٟط٘ٚساٖ ذٛز ضا ثطاي زفبٔ اظ
اضظـٞبي ٔزطز اذاللي ث ٝذُط ثيٙساظز .ثب ايٗ تفبؾيط چٍٔ ٝ٘ٛيتٛاٖ ثِ ٝيجطاِيؿٓ ثٖٛٙ ٝاٖ
ايسئِٛٛغي ضإٙٞب ٍ٘طيؿت زض حبِيى ٝايٗ زيسٌب ٜاظ ز ٚظاٚئ ٝرتّفٔ ٓٞ ،ساذّٖ ٓٞ ٚ ٝسْ
ٔساذّ ٝضا تٛنئ ٝيوٙس؟
ٌطچ ٝثطذي اضظـٞبي ِيجطاَ ٔب٘ٙس احتطاْ ث ٝحمٛق ثكط  ٚزٔٛوطاؾي اظ ٔمجِٛيت
ضٚظافع ٖٚزض اغّت ٘مبٌ رٟبٖ ثطذٛضزاض اؾت؛ أب قىُ أطٚظي آٖ ثطاي پبؾرٍٛيي ثٝ
ٔؿبيُ ٔ ٚكىالت زض ٘مبٌ ٔرتّف رٟبٖ زضحبَ تٛؾٗ٘ ٝبوبضآٔس اؾت ٕ٘ ٚيتٛا٘س ضاٜحّي
ٔٙبؾت ثطاي ٔؿبيّي ٕٞچ ٖٛفمط ،لُجي قسٖ ربٔٗ ،ٝر ،ًٙزذبِت ٔ ٚب٘ٙس آٖ ثبقس)98(.

ً .3ظبم جْبًي
زض ٔمبيؿ ٝثب ٔىبتت ضئبِيؿٓ ِ ٚيجطاِيؿٓٓ٘ ،طيٓ٘ ٝبْ رٟب٘ي ،زيسٌبٞي ٘ؿجتبً ٘بآقٙب اظ
ضٚاثٍ ثيٗإُِّ ،اضائ ٝيوٙس .ثٕٞ ٝيٗ زِيُ اؾت و ٝحٛازث آقٙب زض ؾيبؾت ثيٗإُِّ ٘ٓيط
رًٞٙب ،پيٕبٖٞبّٕٖ ،يبت وٕهٞبي ثيٗإِّّي ٓ٘ ٚبيط آٟ٘ب  ٕٝٞزض ؾبذتبضي ضخ ٔيزٞس وٝ
ايٗ حٛازث ضا قىُ زازٜا٘س .ايٗ ؾبذتبض چيعي اؾت و ٝثٓ٘ ٝبْ رٟب٘ي قٟطت زاضز  ٚثط
اؾبؼ ُٔٙك ؾطٔبيٝزاضي رٟب٘ي ثٚ ٝرٛز آٔس ٜاؾتٍ٘ .طـ ٘ٓبْ رٟب٘ي ضيك ٝزض تفىط
ٔبضوؿيؿتي زاضز  ٚثطايٗ ثبٚض اؾت و ٝؾيبؾت ثيٗإُِّ ضا ٍٙٞبٔي ٔيتٛاٖ زضؾت ثطضؾي
وطز و ٝآٖ ضا زض ٔتٗ ؾبذتبض ؾطٔبيٝزاضي رٟب٘ي ُٔبِٗ ٝوٙيٓ.
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زض ٘ٓطيبت ٚالٌٕطايب٘ ،ٝتفبٚت ؾبذتبضٞبي التهبزي وكٛضٞب إٞيت ٘ساضز  ٚوكٛضٞبي
حطٚتٕٙس  ٚلسضتٕٙس چٓ٘ ٝبْ التهبزي آٟ٘ب ؾٛؾيبِيؿتي ثبقس  ٚيب ؾطٔبيٝزاضي ،اٞساف ٔكبثٟي
ضا پيٌيطي ٔيوٙٙس؛ أب ِيجطاِيؿٓ زض ايٗ ظٔي ٝٙلبيُ ث ٝتفبٚت اؾت .ثيكتط ٘ٓطيٝپطزاظاٖ ِيجطاَ
ٔٗتمس٘س وٙٔ ٝبفٕ ؾطٔبيٝزاضاٖ زض تزبضت آظاز  ٚثبظاضٞبي پطض٘ٚك ذبضري ث ٝپيكجطز نّح
رٟب٘ي وٕه ٔيوٙس .ايٗ زض حبِي اؾت ؤ ٝبضوؿيؿتٞب ٔسٖيا٘س و ٝوكٛضٞبي ؾطٔبيٝزاضي
ٔحتٕالً ث ٝؾيبؾت ذبضري تزبٚظٌطا٘ٔ 9ٝجبزضت ٔيٚضظ٘س .اٖٕبَ تزبٚظٌطا٘ ٝنطفبً ٔحسٚز ثٝ
رٕ٘ ًٙيق٘ٛس .زض ٔٛالٗي ٘ٓبْ ؾطٔبيٝزاضي ؾطٔٙكإ ثؿيبضي اظ اٖٕبَ أپطيبِيؿتي ث ٝقٕبض
ٔيآيسَ .طفساضاٖ ايٗ ٘ٓطي ٝايٌٗ ٝ٘ٛاٖٕبَ ضا ثٔ ٝخبث ٝتالقي زض رٟت وٙتطَ ٘ٓبٔي  ٚؾيبؾي
وكٛضٞبي يٗيف  ٚوٛچىتط ٔيزا٘ٙس .زذبِتٞبي ٘ٓبٔي  ٚؾيبؾي زض وكٛضٞبي وٕتط تٛؾٗٝ
يبفتٛٔ ٝضز ٖاللٚ ٝيػ ٜزِٚتٞبي أپطيبِيؿتي اؾتٛٔ .يٖٛبت لبثُ تٛر ٝزيٍط قبُٔ ٔربضد
٘ٓبٔيٓ٘ ،بٔيٌطي ٔ ٚؿبثمبت تؿّيحبتي ٔيقٛز.
٘ٓطيٝپطزاظاٖ ٘ٓبْ رٟب٘ي اظ ايٗ ِحبِ و ٝوساْ ٚر ٝاظ ٚر ٜٛؾطٔبيٝزاضي ٔيتٛا٘س ؾطٔٙكإ
ر ًٙثبقس؛ ثب يىسيٍط اذتالف ٘ٓط زاض٘س .ثطذي ٘ٓطيٝپطزاظاٖ ضازيىبَ ثب اقبض ٜث٘ ٝيبظٞبي
التهبزي ؾطٔبيٝزاضئ ،سٖيا٘س و ٝحيبت ؾطٔبيٝزاضي ٚاثؿت ٝثٔ ٝهبضف ٘ٓبٔي  ٚزؾتطؾي
زايٓ ث ٝثبظاضٞبي ذبضري رٟت فطٚـ وبالٞب يب ؾطٔبيٌٝصاضي اؾت .ثطذي زيٍط ،ثط لسضت ٚ
ٔٙبفٕ ٌطٜٞٚب َ ٚجمبت ذبل تإويس زاض٘س .ؾطٔبيٌٝصاضاٖ ذبضرئ ،زتٕٕٞبي ٘ٓبٔي ـ نٗٙتي
يب زيٍط ٌطٜٞٚبي التهبزئٕ ،ىٗ اؾت زض السأبت تزبٚظوبضا٘ ٝيب ٌؿتطـَّجي زِٚتٞبي
ذٛز وٙٔ ٝبفٗي ضا ثطاي آٟ٘ب زض پي زاضز ،ؾٟيٓ ثبقٙس .زض ايٗ ذهٛلٕٞ ،چٙيٗ تئٛضيٞبيي
اضاي ٝقس ٜو ٝوٕتط ٚرٔ ٝبزي زاضز  ٚذٛي تزبٚظٌطي ؾطٔبيٝزاضي ضا ثيكتط زض ايسئِٛٛغي
٘ٓبْٞبي ؾطٔبيٝزاضي رؿتزٔ ٛيوٙس .ثط ايٗ اؾبؼ ،ايسئِٛٛغي ؾطٔبيٝزاضي ثٕٞ ٝبٖ ا٘ساظ ٜوٝ
٘ؿجت ث ٝحفّ ايٗ ٘ٓبْ حؿبؼ اؾت؛ ث ٝتٛؾٗ ٝآٖ ٘يع تٕبيُ ٘كبٖ ٔيزٞس  ٚايٗ أط ثٝ
ٌؿتطـ َّجي ،تزبٚظ  ٚرٔ ًٙيا٘زبٔس)99(.
ثؿيبضي اظ ٘ٛيؿٙسٌبٖ ٔبضوؿيؿت زض ؾبَٞبي اِٚي ٝلطٖ ثيؿتٓٓ٘ ،طيٞٝبيي زض ذهٛل
أپطيبِيؿٓ اضاي ٝزاز٘سٔ .كٟٛضتطيٗ آٟ٘ب ِٙيٗ اؾتَ .جك ٘ٓط ٚي ،فطآيٙس ا٘حهبضي تِٛيس زض
1 . Aggressive
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٘ٓبْ ؾطٔبيٝزاضي ،ث٘ ٝبچبض ؾطٔبئ ٝبظاز تِٛيس ٔيوٙس  ٚؾٛزٞبي ثب٘ىي  ٚنٗٙتي ثب يىسيٍط
رٕٕ ٔيق٘ٛس .اظ ايٗض ٚوكٕىف ث ٝؾٛي نبزضات ؾطٔبئ ٝبظاز ث ٝربي ايٙى ٝنطفبً
قطوتٞب ضا ث ٝضلبثت ٚازاضز ،ث ٝضلبثت وكٛضٞب ٟ٘ ٚبيتبً رٔ ًٙيبٖ لسضتٟبي ؾطٔبيٝزاضي ٔٙزط
ٔيقٛز)21(.
ايٗ ٌط ٜٚاظ ٘ٓطيٝپطزاظاٖ ،تٛؾَّٗٝجي اؾتٕٗبضي لسضتٞبي ثعضي ضا ّٖت انّي ثطٚظ
ر ًٙرٟب٘ي ا ٚ َٚزٔ ْٚيزا٘ٙس .تٛؾَّٗٝجي اؾتٕٗبضي ثٚ ٝيػ ٜپؽ اظ آ٘ى٘ ٝيٕىط ٜرٛٙثي
تمطيجبً ث٘ ٝح ٛوبُٔ ٔيبٖ زِٚتٞبي أپطيبِيؿتي تمؿيٓ قس ،ث ٝزضٌيطيٞبي فعايٙس ٜثط ؾط
ٔطظٞبي اؾتٕٗبضي  ٚحٛظٜٞبي ٘فٛش ا٘زبٔيسٙٔ .بظٖبت اؾتٕٗبضي ،اٍ٘يع ٜلسضتٞبي ثعضي ضا
زض تإؾيؽ  ٚتسا ْٚاضتفٞبي ثعضي ظٔيٙي  ٚزضيبيي ،ثَٛ ٝضي و ٝلبزض ثبقٙس اظ لّٕطٞٚبي
اؾتٕٗبضي ذٛز ث ٝذٛثي زفبٔ وٙٙس؛ تمٛيت وطز .افع ٖٚثط ايٗٙٔ ،بظٖبت ٔعثٛض ثٕٞ ٝطاٜ
ٔؿبثمبت تؿّيحبتي  ٚپيبٔسٞبي آٖ ٔٛرت قس تب ضٚاثٍ ذهٕب٘ٝاي ٔيبٖ لسضتٞبي ثعضي ثٝ
ٚرٛز آيس ٟ٘ ٚبيتبً ثحطاٖٞبيي ضا ثٕٞ ٝطا ٜزاقت و ٝآذطيٗ آٟ٘ب ث ٝر ًٙرٟب٘ي ا ٚ َٚزْٚ
ٔٙزط قس .آٟ٘ب ثب ثطضؾي زاضايي ٞبي ايٗ وكٛضٞب ٔ ٚربضد ٘ٓبٔي  ٚغيط ٜقٛاٞس ٔحىٕي زض
پي٘ٛسٞبي ثيٗ ايٗ ظ٘زيط ٜيبفتٝا٘س .افع ٖٚثط ايٗٛ٘ ،يؿٙسٌبٖ ٔعثٛض ث ٝايٗ ٘تيز ٝضؾيسٜا٘س وٝ
فكبضٞبي التهبزي ٘بقي اظ افعايف زضآٔسٞب ،رٕٗيت  ٚتزبضت ثبٖج ٔيق٘ٛس وٌ ٝطايف ثٝ
ؾٛي ثبظاضٞبي ذبضري ٛٔ ٚاز اِٚي ٝذبضري ثيكتط قٛز  ٚايٗ أط ٟ٘بيتبً ث ٝضلبثت ثطاي
ٌؿتطـ لّٕطٞٚبي اؾتٕٗبضي َ ٚجيٗتبً ر ًٙتجسيُ قٛز)29(.

3ـ ً .1ظريِ جذيذ ًظبم جْبًي
وٕتط ٘ٓطي ٝرسيسي اؾت و ٝؾٙت والؾيه ٔبضوؿيؿتي ضا وبٔالً ثپصيطز؛ ٞطچٙس و ٝثًٗي
اظ ٘ٓطيبت ٔتإذط ،ثطذي ٚرٓ٘ ٜٛطيبت ٔبضوؿيؿتي ضا ث ٝذسٔت ٌطفتٝا٘س .ثطاي ٔخبَ آ٘بٖ
اؾتسالَ ٔيوٙٙس ؤ ٝربضد ٖٓيٓ ٘ٓبٔي ٕٞطا ٜثب تِٛيس  ٚتٛؾٗ ٝتؿّيحبت ٔسضٖ ثٓ٘ ٝبْٞبي
ؾطٔبيٝزاضي وٕه ٔيوٙس تب ضفب ٜذٛز ضا تًٕيٗ ٕ٘بيٙسَ .جك ٘ٓط آٟ٘ب ؾطٔبيٝزاضي
ا٘حهبضَّتِٛٛٔ ،ز ٔبظاز ؾطٔبي ٝاي اؾت و٘ ٝبچبضاً ثبيس آٖ ضا رصة ٕ٘بيس .ايٗ وبض تٟٙب ثٝ
وٕه ٔبِيبت ٞ ٚعي ٝٙزِٚتي ا٘زبْ ٔيپصيطز .ثطذي ٔربضد زِٚتٟبي ضفب ٜنطفبً تب ظٔب٘ي لبثُ
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لج َٛاؾت و ٝث ٝاٍ٘يعٜٞبي ثبظاض وبض ُِٕٝاي ٚاضز ٘ىٙس  ٚيب ضليجي ٖٕس ٜثطاي ثرف
ذهٛني ٘جبقس .اظ ايٗض ٝ٘ ،ٚتمبيبي ثرف ذهٛني ٔ ٝ٘ ٚربضد ٖٕٔٛي ٖبْإِٙفٗ ،ٝثٝ
تٟٙبيي ٕ٘يتٛا٘س التهبز ضا پبثطرب ٍ٘ ٝزاضز .زض ايٗ قطائٍ ،ربضد ٘ٓبٔي وبٔالً لبثُ پصيطـ
اؾت؛ ظيطا ثب ٔٙبفٕ ثرف ذهٛني ضلبثت ٘ساضز ٚ ٚارس أتيبظي ٚيػ ٜزض وٙتطَ  ٚرٟتزٞي
فٗبِيتٞبي التهبزي ٔيثبقس )22(.تؿّيح ٔزسز وكٛضٞب ثطاي ر ًٙرٟب٘ي زٔ ،ْٚحطن
التهبزي آٔطيىب ثٛز تب اظ زٚض ٜضوٛز ز 9921 ٝٞضٞبيي يبثس .ثٙبثطايٗ پؽ اظ ر ًٙرٟب٘ي زْٚ
 ٚزض زٚضَٛ ٜال٘ي قىٛفبيي٘ ،ؿجت ٔربضد ٘ٓبٔي آٔطيىب ث ٝزضآٔس ٘بذبِم ّٔي ،زض ٔمبيؿ ٝثب
ثطٞٝٞبي نّح ٌصقت ٝثبال ضفت.
ا٘سيكٕٙسا٘ي ٘يع ٔٗتمس٘س و ٝؾطٔبيٌٝصاضيٞب  ٚتزبضت ذبضري ثطاي ٘ٓبْ ؾطٔبيٝزاضي
نٗٙتي ٔٗبنط ثؿيبض حيبتي اؾت  ٚتالـ ثطاي ث ٝزؾت آٚضزٖ ثبظاضٞبي ذبضري ٛٔ ٚاز ذبْ
اِٚيٙٔ ٝزط ث ٝاؾتٕٗبض ٘ ،ٛزضٌيطي  ٚضلبثت لسضتٞبي ثعضي ثطاي تحهيُ حٛظٜٞبي ٘فٛش
ٔيقٛز .ثط ايٗ اؾبؼ ٔساذّ ٝزِٚتٞب زض ٕٔبِه ذبضري ٖال ٜٚثط اٞساف التهبزيٚ ،ارس
اٞساف ؾيبؾي  ٚاؾتطاتػيه ٘يع ٞؿتٚ .اثؿتٍي اؾبؾي وكٛضٞبي نٗٙتي ثٛٔ ٝاز اِٚيٝ
ذبضري ٘ٓيط ٘فتٌ ،بظ ،اٚضا٘ي ،ْٛلّٕ ٔ ٚب٘ٙس آٖ٘ ،كب٘ٞٝبيي اظ ايٗ أط اؾت .يطٚضت
زؾتطؾي ثٙٔ ٝبثٕ ذبْ ،أىبٖ ٔساذّ ٝضا پيف ٔيآٚضز ٕٞ ٚيٗ ٔؿإِ ٝاظ اٍ٘يعٜٞبي انّي
ايبالتٔتحس ٜثطاي ٔساذّٓ٘ ٝبٔي زض وكٛضٞبي زضحبَتٛؾٗ ٚ ٝثٚٝيػ ٜزضذبٚضٔيب٘ ٝاؾت)23(.
زض ايٗ ضاؾتب ثؿيبضي اظ نبحت٘ٓطاٖ ؾيبؾي ٓ٘ ٚبٔي حّٕ ٝاذيط آٔطيىب ثٖ ٝطاق زض ؾبَ
 2113ضا ٘بقي اظ ٕٞيٗ اٍ٘يع ٚ ٜزض رٟت تًٕيٗ  ٚتإٔيٗ قطيبٖ حيبتي ٘فت  ٚتؿٍّ ثط
ثعضٌتطيٗ ُٔٙم٘ ٝفتي رٟبٖ ٔيزا٘ٙس.

3ـً .2قذ ٍ ارزيببي ًظريِ ًظبم جْبًي
زض ا٘تمبز اظ ايٗ ٘ٓطي ،ٝايٗ ٘ىت ٝحبئع إٞيت اؾت و ٝأپطيبِيؿٓ زض ٘ ّٝٞٚرؿت ثٖٛ ٝأُ
ؾيبؾي  ٚاؾتطاتػيه تٛر ٝزاضز .اِجتٖٛ ٝأُ التهبزي ٘يع ٔ ٟٓاؾت ِٚي انُ وّي ايٗ اؾت
و ٝؾطٔبيٌٝصاضيٞبي ذبضري  ٚزيپّٕبؾئ ،ىُٕ يىسيٍطا٘س .ثٙبثطايٗ ٖٛأُ التهبزي تٟٙب
قىُزٙٞس ٜزيپّٕبؾي  ٚؾيبؾت ذبضري ٘يؿتٙس  ٚزِٚتٞب ٕٔٗٛالً ٕٖ ٚالً ؾطٔبيٌٝصاضيٞبي
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ذهٛني ضا زض اؾتطاتػي ؾيبؾي ٓ٘ ٚبٔي ؤ ٝؿتميٕبً ثط لسضت تإحيط ٔيٌصاضز ،ث ٝذسٔت
ٔيٌيط٘س .ثطذي اظ ؾطٔبيٝزاضاٖ ٕٔىٗ اؾت اظ رًٙافطٚظي ؾٛز ثجط٘س ِٚي تٗساز آٟ٘ب ثؿيبض
ٔحسٚز اؾت .ر ًٙثطاي ؾطٔبيٝزاضاٖ زض ٔمبثّ ٝثب ظيبٖٞبي آٖ ٔعيت چٙسا٘ي ٘ساضزٕٞ .چٙيٗ
أپطيبِيؿٓ زض ٘ ّٝٞٚرؿت ٔطث ٌٛث ٝؾيبؾتٕساضاٖ ٓ٘ ٚبٔيبٖ اؾت  ٚاؾبؾبً ضيك ٝزض ٍ٘طـٞب
 ٚاٍِٞٛبي ضفتبضي ٘ٓبٔيبٖ زاضزٕٔ .ىٗ اؾت ٔٙبفٕ ثطذي ؾطٔبيٝزاضاٖ ايزبة وٙس و ٝث ٝاقغبَ
ؾطظٔيٗٞب ثب ٞسف تإٔيٗ ٔٛاز اِٚي ٚ ٝثبظاضٞبي ٔٛضز ٘يبظ ٔجبزضت وٙٙس ِٚي ايٗ تّمي وٝ
أپطيبِيؿٓ اظ ٔطاحُ يطٚضي ؾطٔبيٝزاضي اؾت  ٚيب تٛؾٗ ٝؾطٔبيٝزاضي ٔٙزط ث ٝرٚ ًٙ
تزبٚظ ٔيٌطزز ،نحيح ثٓ٘ ٝط ٕ٘يضؾس.
زض ايٗ زيسٌبّٖ ،ٜت انّي ر ًٙزض ٖطن ٝثيٗإُِّ ،ضٚاثٍ اؾتخٕبضٌطا٘ ٚ ٝثب ظيطثٙبي
التهبزي اؾت  ٚايٗ زض حبِي اؾت و ٝرًٞٙب ِعٔٚبً ٘بقي اظ ٖٛأُ التهبزي ٘يؿتٙس ٖٛ ٚأُ
غئٛپِٛتيه ،اذتالفبت ؾيبؾي  ٚايسئِٛٛغيهٔ ،يتٛا٘ٙس ّٖت انّي رًٞٙب ثبقٙس .ثطاي ٕ٘،ٝ٘ٛ
ٕ٘يتٛاٖ ٔٛاضزي ٘ٓيط حّٕ ٝقٛضٚي ث ٝافغب٘ؿتبٖ ،رٚ ًٙيتٙبْ  ٚاذتالفبت  ٚرًٞٙب زض
ثطذي ٔٙبَك رٟبٖ ٘ٓيط آفطيمب ضا زض ايٗ ضاؾتب تزعي ٚ ٝتحّيُ وطز  ٚآٟ٘ب ضا تٟٙب زاضاي
اٍ٘يعٜٞبي التهبزي زا٘ؿتٖ .ال ٜٚثط آٍٖ٘ ،طـٞبي ٔٛرٛز زض ايٗ ٘ٓطيٍٕٞ ٝي ظٔب٘ي البٔٝ
قس٘س و ٝؾٛؾيبِيؿٓ ثبِٙس ٜثٛز  ٚضليت رسي ؾطٔبيٝزاضي فطو ٔيقس .ثب فطٚپبقي
ؾٛؾيبِيؿٓ وكٛضٞبي ثعضي ؾطٔبيٝزاضي زيٍط ٍ٘طاٖ ٘يؿتٙس و ٝوكٛضٞبي ٔ ٟٓزضحبَ تٛؾٗٝ
يب وٕتطتٛؾٗٝيبفت ،ٝاظ ثبظاض رٟب٘ي ثيط ٖٚثط٘ٚس  ٚثٝضغٓ پيفثيٙي ٘ٓطيٝپطزاظا٘ي چِٙ ٖٛيٗ ،اظ
ؾبَ ٞ 9945يچ رٍٙي ثيٗ وكٛضٞبي پيكطفت ٝؾطٔبيٝزاضي ضٚي ٘ساز ٜاؾت.

ةً .ظريِ سبزُاًگبري
ؾبظٜاٍ٘بضي 9اظ ٘ٓطيبتي اؾت و ٝپؽ اظ ر ًٙؾطز ُٔطح قسٔ ٚ ٜم ِٝٛأٙيت ضا اظ
زيسٌبٞي ٔتفبٚت ثب ؾبيط ٘ٓطيبت ٔٛضز ثطضؾي لطاض زاز ٜاؾتُٔ .بِٗبت أٙيتي ؾبظٜاٍ٘بضاٖ ثط
ز ٚفطو ٖٕس ٜثٙب قس ٜاؾتً .خست آ٘ى ٝؾبذتبضٞبي اؾبؾي ؾيبؾت ثيٗإُِّ ؾبذتٚ ٝ
پطزاذت ٝؾبذتبضٞبي ارتٕبٖي اؾت  ٚدٍم آ٘ى ٝتح ٚ َٛتغييط ٍ٘طـ  ٚتفىط زض ُٔبِٗ ٝضٚاثٍ
1 . Constructivism
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ثيٗإُِّ ٔيتٛا٘س ث ٝتغييط ٚيٗيت أٙيت ثيٗإُِّ  ٚثٟجٛز آٖ ٔٙزط قٛز .ثٖ ٝجبضت ثٟتط ،ثيٗ
تغييط ٍ٘طـ  ٚتغييط ٚيٗيت أٙيت اضتجبٌ ٔؿتميٕي ٚرٛز زاضز.
ؾبظٜاٍ٘بضاٖ ٔٗتمس٘س ٞطچٙس و ٝرٟبٖ ٔبزي ٖ ٚيٙي ٕٞبُ٘ٛض وٚ ٝالٌٕطايبٖ ٔيٌٛيٙس ثٝ
ُٖٕ ا٘ؿبٖ ٘ ٚح ٜٛتٗبٔالت ا ٚقىُ ٔيثركٙس ِٚي اظ ُٖٕ ا٘ؿبٖ  ٚتٗبٔالت ا ٚتإحيط ٘يع
ٔيپصيط٘س .اظ زيسٌب ٜآٟ٘بٙٞ ،زبضٞب ثٖٛٙ ٝاٖ ا٘تٓبضات رٕٗي ,الساْ ث ٝتٗييٗ اٖتجبض  ٚثٝ
ضؾٕيت قٙبذتٗ ٛٞيت ثبظيٍطاٖ ٕ٘ٛز ٚ ٜثسيٗ تطتيت آٟ٘ب ضا ثٚ ٝرٛز ٔيآٚض٘س .اظ ٘ٓط آٟ٘ب
ا٘تٓبضات ثيٗإِّّي ثط ٔٙبفٕ ,ؾيبؾتٞبي زاذّي ٛٞ ٚيت ثبظيٍطاٖ تإحيط ثؿيبضي زاضز  ٚزض
ٔمبثُ ،ا٘تربةٞبي ثبظيٍطاٖ ّٔي ٘يع ثط ؾبذتبضٞبي ثيٗإِّّي تإحيط ٔيٌصاضز .زض ٘تيز ٝتالـ
ثطاي پُ ظزٖ ٔيبٖ ٘ٓبْٞبي زاذّي  ٚثيٗإِّّي ،اظ زغسغٞٝبي انّي ؾبظٜاٍ٘بضاٖ اؾت  ٚايٗ
زغسغ ٝثبٖج قس ٜتب آ٘بٖ أٙيت زاذّي  ٚذبضري ضا ٔطتجٍ ثب يىسيٍط ثسا٘ٙس)24(.
ؾبظٜاٍ٘بضاٖٙٔ ،كإ أٙيت ٘ ٚبأٙي ضا زض قي ٜٛتفىط ثبظيٍطاٖ ٘ؿجت ث ٝفطنتٞب  ٚتٟسيسٞب
رؿتزٔ ٛيوٙٙس ٗٔ ٚتمس٘س وٞ ٝط ا٘ساظ ٜازضان ٘ ٚحٍ٘ ٜٛطـ ثبظيٍطاٖ ٘ؿجت ث ٝپسيسٜٞب
٘بٔتزب٘ؽتط ٔ ٚتٙبلىتط ثبقس ثٕٞ ٝبٖ ا٘ساظ ٜزضر ٝثياٖتٕبزي ٔيبٖ آ٘بٖ افعايف ٔييبثس ٚ
زِٚتٞب ثيكتط ث ٝؾٕت ذٛزيبضي  ٚذٛزٔحٛضي تٕبيُ پيسا ٔيوٙٙس .أب اٌط ثتٛاٖ ٔيبٖ
زِٚتٞب ،ؾبذتبضي اظ زا٘ف  ٚثيٙف ٔكتطن ايزبز ٕ٘ٛز؛ ٔيتٛاٖ آٟ٘ب ضا ث ٝؾٛي ربٔٗ ٝأٙيتي
نّحآٔيعتطي ٞسايت وطز )25(.ؾبظٜاٍ٘بضاٖ ،لسضت ضا فمٍ زض ٖٛأُ ٔبزي ٕ٘يثيٙٙس  ٚثط
لسضت ايسٜٞب  ٚا٘سيكٞٝب ٘يع تإويس ٔيوٙٙس .آٟ٘ب ثب َطح ٔؿإِ ٝايسٜٞب  ٚث ٝز٘جبَ آٖ ٙٞزبضٞب ٚ
ٛٞيت ث ٝايٗ ٘تيزٔ ٝيضؾٙس و ٝضفتبض زِٚتٞب تبثٕ آٖ چيعي اؾت و ٝفىط ٔيوٙٙس ٔٙبؾت
اؾت ٝ٘ ,آ٘چ ٝلسضت ا٘زبْ آٖ ضا زاض٘س.
زض ايٗ ٘ٓطيٙٞ ،ٝزبضٞب فٔ ٟٓكتطوي ٞؿتٙس وٛٞ ٝيت ٙٔ ٚبفٕ ثبظيٍطاٖ ضا پسيس ٔيآٚض٘س.
ٚرٛز ٘ ٚفٛش ٙٞزبضٞب ثسيٗ ٔٗٙبؾت وٖٛ ٝأُ ٔ ٚحيٍ ثب  ٓٞزض وٙف ٚ ٚاوٙف ٞؿتٙس.
ثٙبثطايٗ ،ضٚاثٍ ثيٗإُِّ ٔكط ٌٚث ٝربٔٗ ٝاؾت  ٚاظ ٘ٓط ؾبظٜاٍ٘بضاٖ ،أٙيت ،نطفبً زض ٖطنٝ
ثيٗإِّّي  ٚثس ٖٚاضتجبٌ ثب ربٔٗ ٝقىُ ٘رٛاٞس ٌطفت .اظ ايٗ زيسٌب ،ٜأٙيت زض چبضچٛة
ًٔيك لسضت ٘ٓبٔي ٔطزٚز اؾت .ايٗ تإويس ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝنطفبً أٙيت ٘ٓبٔي ٔ ٚه ٖٛثٛزٖ
اظ تٟسيسات ذبضري ٔالن ٘يؿت ,ثّى ٝأٙيت زض زاذُ ارتٕبٔ  ٚزيٍط اثٗبز  ٚؾُٛح ٘يع
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ٔس٘ٓط اؾت .آٟ٘ب تحهيُ أٙيت ضا اظ َطيك ٔٛاظ٘ ٝلٛا  ٚثبظزاض٘سٌي ٘بٔٙبؾت ٔيزا٘ٙس  ٚزض
ٔمبثُ ثط إَيٙبٖ ,اٖتٕبز ٕٞ ٚىبضي ثطاي تحهيُ أٙيت تإويس زاض٘س .ايٗ أط ٘بقي اظ اٖتمبز
آ٘بٖ ث ٝثؿتط ارتٕبٖي أٙيت اؾت )26(.ثط ايٗ اؾبؼ ،نّح  ٚأٙيت زاضاي ز ٚثٗس زض٘ٚي ٚ
ثيط٘ٚيا٘س  ٚثب ٚرٛز آ٘ىٔ ٝف ٚ ْٟٛلّٕطٚقبٖ ٔتفبٚت اؾت ،أب ثطاي ايزبز نّح پبيساض ثب
يىسيٍط زض تٗبُٔ ٕٞ ٚعيؿتي ٞؿتٙس.
اظ زيسٌب ٜآٟ٘ب ،تٍٙٙب يب ًُٔٗ أٙيت وٛٔ ٝرت ٘بأٙي ٔيقٛز ٘بقي اظ ؾبذتبض ارتٕبٖي
ثيٗإِّّي اؾت و ٝزض آٖ ،وكٛضٞب ث ٝلسضي ٘ؿجت ث ٝيىسيٍط إَيٙبٖ  ٚاٖتٕبز ذٛز ضا اظ
زؾت ٔيزٙٞس و ٝزض ذهٛل ٔمبنس يىسيٍط ثستطيٗ فطوٞب ضا زض ٘ٓط ٔيٌيط٘س  ٚايٗ أط
ٔٛرت ٔيقٛز تب ٔٙبفٕ ّٔي ضا زض لبِت فط ًٙٞذٛزيبضي تٗطيف ٕ٘بيٙس .آٟ٘ب ٔٗتمس٘س وٝ
ٙٞزبضٞب ٔيتٛا٘ٙس اظ ثطٚظ ايٗ ٔكىالت  ٚاظ لطاض ٌطفتٗ ضٚاثٍ زِٚتٞب زض تٍٙٙبي أٙيتي
رٌّٛيطي وٙٙس )27(.زض ايٗ ضاؾتب ،آٟ٘ب ثب َطح ٔفٛٞ ْٟٛيت ٔٗتمس٘س و ٝايٗ أط زض ٘حٜٛ
قىٌُيطي تٟسيسٞب ٘ ٚيع تكىيُ اتحبزٞب ٔؤحط اؾت .ؾبظٜاٍ٘بضاٖ ثط ايٗ اٖتمبز٘س وٛٞ ٝيتٞب
ثب فطا ٓٞآٚضزٖ ٔٗٙب ٔ ٚفٚ ْٟٛاحس ،اظ تطزيسٞب ٔيوبٙٞس ٔ ٚيتٛا٘ٙس ثب تٛإ٘ٙسؾبظي وكٛض
ثطاي قٙبذت زقٕٙبٖ ذٛز ,اظ زأ ٝٙتطزيسٞب زض لجبَ ٔؿبيُ أٙيتي ثىبٙٞس  ٚوكٛض ضا اظ
تٍٙٙبي أٙيتي زٚض وٙٙس.

ً .1قذ ٍ ارزيببي سبزًُگبري
ثط اؾبؼ ٔىتت ؾبظٜاٍ٘بضي ،أٙيت يب ٘بأٙي ٘بقي اظ تٗبُٔ ٔيبٖ ربٔٗ ٝزاذّي ٚ
ثيٗإِّّي اؾت .ايٗ تٗبُٔ ثط اؾبؼ ٙٞزبضٞب  ٚلٛاٖس ذبني قىُ ٔيٌيطز .ثط ايٗ ٔجٙب ٛٞيت
ٙٔ ٚبفٕ زِٚتٞب اظ ؾٛي ايٗ ٙٞزبضٞب ذّك ٔيقٛز .ايٗ ٔىتت ثب تإويس ثط ازضان ,تفؿيط ٚ
ايسٜٞب ،ثٔ ٝفبٞيٓ ٛٞيت  ٚفط ًٙٞتٛر ٝذبني زاضز  ٚثط ايٗ اٖتمبز اؾت و ٝأٙيت ّٔي ٞط
زِٚت ثب تح َٛزض ٙٞزبضٞبٔ ،تح ٚ َٛزٌطٌٔ ٖٛيقٛز .زض ٚالٕ ثب تِٛيس ٙٞزبضٞبي ٘ٛيٗ,
ٍ٘طـ ٞبي ٘ٛيٙي زض حٛظُٔ ٜبِٗبت أٙيت ّٔي ايزبز قس ٚ ٜتغييط شٙٞيت ٘رجٍبٖ ٞط وكٛض
پؽ اظ تغييط  ٚتح َٛزض ٘ٓبْ ثيٗإُِّ زض ضٚي آٚضزٖ ث ٝايٗ ؾبظٚوبضٞبي ٘ٛيٗ ثؿيبض ٟٔٓ
اؾت .ثط ايٗ اؾبؼ ،ثب پبيبٖ ر ًٙؾطز  ٚتح َٛزض ٍ٘طـٞب  ٚثبٚضٞبي ثبظيٍطاٖ ضٚاثٍ
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ثيٗإُِّ ٘ ٚيع ثطآٔسٖ زِٚتٞبيي ثب ٛٞيتٞب ٙٔ ٚبفٕ ٔرتّف ْٟٛ ٚض ٙٞزبضٞبي رسيس,
حٛظٜٞبي ُٔبِٗبت أٙيتي ٘يع تغييط وطز .ؾبظٜاٍ٘بضاٖ ؾطچكٕ ٝأٙيت ٘ ٚبأٙي ضا زض ٘حٜٛ
تفىط  ٚازضان ثبظيٍطاٖ اظ يىسيٍط ٔيزا٘ٙس  ٚثط ايٗ اٖتمبز٘س وًٗٔ ٝالت أٙيتيٖٛ ،أّي
َجيٗي  ٚغيطلبثُ ارتٙبة ٘يؿتٙس أب زض ذهٛل أىبٖ ارتٙبة اظ ايٗ ًٔٗالتٔ ،يبٖ آٟ٘ب
اذتالف ٘ٓط ٚرٛز زاضز .ثطذي اظ آٟ٘ب ٔٗتمس٘س و ٝؾبذتبضٞبي ارتٕبٖي ،چٙبٖ ّٖٕىطزٞب ضا
تحت ليس  ٚثٙس ذٛز زضٔيآٚض٘س و ٝاتربش ٞطٌ ٝ٘ٛضاٞجطز  ٚثط٘بٔٝاي ثطاي تغييط آٖ غيط ٕٔىٗ
ٔيقٛز .ايٗ أط ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝاٚالً ؾبظٜاٍ٘بضاٖ زض ذهٛل أٙيتظايي يب أٙيتظزايي
ٖٛأُ ارتٕبٖي ٔتفكاِم٘ َٛيؿتٙس  ٚحب٘يبً ثطذي اظ آٟ٘ب أىبٖ قىٌُيطي زا٘ف  ٚفٔ ٟٓكتطن
ضا زض ؾبذتبضٞبي ارتٕبٖي  ٚزض  ٕٝٞظٔبٖٞب ٔ ٚىبٖٞب ٕٔىٗ ٕ٘يزا٘ٙسٖ .ال ٜٚثط آٖ ثٓ٘ ٝط
ٔيضؾس ايٗ ٔىتت و ٝزض پي پي٘ٛس ٔيبٖ ٖٛأُ ٔبزي  ٚغيطٔبزي زض ٔجحج أٙيت اؾت زض
ثطذي ٔٛيٖٛبت ثيف اظ حس ثط ٖٛأُ شٙٞي تىئ ٝيوٙس  ٚاظ تٛر ٝوبفي ثٖٛ ٝأُ ٖيٙي ٚ
ٔبزي غفّت ٔيٚضظز.

ًتيجِگيري
أٙيت ،ر ٚ ًٙوبضثطز ٘يطٚي ٘ٓبٔي اظ رّٕٔ ٝؿبيّي اؾت و ٝا٘ؿبٖ اظ ٌصقتٞٝبي زٚض
تبو ٖٛٙثب آٖ زؾت ثٌ ٝطيجبٖ ثٛز ٜاؾت .زض ايٗ ذهٛل ٘ٓطات ٔرتّفي ُٔطح قسٞ ٚ ٜطيه
اظ آٟ٘ب ؾٗي زاقتٝا٘س تب ر ٚ ُّٖ ٚ ًٙضيكٞٝبي آٖ ضا ثطضؾي وٙٙس .ثط ايٗ اؾبؼ ٕٞبٍ٘ٝ٘ٛ
ؤ ٝالحٓ ٝقس ضئبِيؿتٞب زض ٘ٓبْ ثيٗإُِّ ثط لٛا٘يٗ ؾيبؾت لسضت تإويس ثؿيبض زاض٘س ٚ
ا٘سيكٕٙسا٘ي و ٝاظ ايٗ ٔٓٙط ث ٝضٚاثٍ ثيٗإُِّ ٔيٍ٘ط٘س ،ثيكتط ث ٝضقت ٝأٙيت ثيٗإُِّ
ٌطايف زاض٘س  ٚزِٚت ضا ثٚ ٝاؾُ ٝزضا٘حهبض زاقتٗ ٘يطٚي ٘ٓبٔيٟٓٔ ،تطيٗ ثبظيٍط ٔيزا٘ٙس.
ثط ايٗ اؾبؼ ثّٖ ٝت فمساٖ التساض ٔطوعي ٞ ٚطد ٔ ٚطد زض ٘ٓبْ ثيٗإُِّٟٓٔ ،تطيٗ ٚيػٌي
آٖ ثطز  ٚثبذت اؾت .زض ايٗ ٘ٓطيٌ ،ٝب ٜث ٝر ًٙثٖٛٙ ٝاٖ ٘ٓٓ َجيٗي أٛض ٌ ٚب ٜث ٝنٛضت
يطٚضت ٘بُّٔٛة ٍ٘طيؿتٔ ٝيقٛز و ٝزض ٞطحبَ ثبظيٍطاٖ ثيٗإِّّي ثبيس ذٛز ضا ثطاي ٚلٔٛ
آٖ آٔبز ٜوٙٙس .تإويس انّي آٟ٘ب ثط لسضت ٘ٓبٔي اؾت ٍٙٞ ٚبٔي و ٝاظ لسضت نحجت ٔيوٙٙس،
تٛا٘بيي ؾرتافعاضي  ٚلسضت ٘ٓبٔي ضا ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٔيزٙٞس.
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رٟبٖثيٙي ِيجطاَ ٘يع غبِجبً ثٙٔ ٝبفٕ ٔكتطوي تٛر ٝزاضز و ٝاظ َطيك ٚاثؿتٍي ٔتمبثُ زض
ضٚاثٍ ثيٗإُِّ حبنُ ٔيقٛز .زض ايٗ ضٚيىطز تٛؾٗٔ ٝجبزالت التهبزي  ٚآظازي تزبضت ثٝ
ٌؿتطـ نّح  ٚحجبت ٔيا٘زبٔس .اظ ايٗ ٔٓٙط ،ر ًٙتٕبيّي َجيٗي ٘يؿت ثّى ٝاظ آٖ ثٖٛٙ ٝاٖ
ذُبي غٓاٍ٘يعي يبز ٔيوٙٙس ؤ ٝيثبيس اظ آٖ ارتٙبة ٚضظيس  ٚيب حسالُ اظ َطيك ؾبظٔبٖٞب ٚ
ٔٛافمت٘بٔٞٝبي ثيٗإِّّي احتٕبَ ٚل ٔٛآٖ ضا ث ٝحسالُ ضؾب٘يس .زيسٌبٓ٘ ٜبْ رٟب٘ي ،ثب تٛرٝ
ث ٝثيٖساِتي ٔٛرٛز زض ضٚاثٍ ثيٗإُِّّٖ ،ت ٚل ٔٛر ًٙضا ضٚاثٍ اؾتخٕبضٌطايب٘ ٝالتهبزي
ٔيزا٘سٔ .ىتت ؾبظٜاٍ٘بضي ٘يع ث ٝتٗبُٔ ؾيبؾت ثيٗإُِّ ثب ؾيبؾت زاذّي  ٚاضتجبٌ أٙيت
زاذّي ثب أٙيت ثيٗإِّّي ٔٗتمس اؾت  ٚثط ايٗ اؾبؼ ثٙٞ ٝزبضٞب ,ضاثُٛٞ ٝيت ثب ٔٙبفٕ ٘ ٚيع
ازضاوبت ,تفؿيطٞب  ٚايسٜٞبي ٔكتطن زض أٙيت ٘ ٚبأٙي تٛرٔ ٝيوٙس.
زض تزعي ٚ ٝتحّيُ ٔؿبيُ ؾيبؾت رٟب٘ي  ٚاظ رّٕ ٝأٙيت  ٚثٝوبضٌيطي ٘يطٚي ٘ٓبٔي ،ثب
تطويجي اظ ايٗ زيسٌبٜٞب ٔٛارٟيٓ .ثب تٛر ٝث ٝا٘تمبزاتي و ٝثٞ ٝطيه اظ آٟ٘ب ٚاضز اؾت  ٚثب
ٖٙبيت ث ٝايٙىٞ ٝطوساْ رٙجٞٝبي ذبني ضا ٔٛضز ُٔبِٗ ٝلطاض زازٔ ٚ ٜس٘ٓط زاض٘س ،ثٓ٘ ٝط
ٔيضؾس وٞ ٝيچ يه اظ آٟ٘ب تٛا٘بيي تبْ تزعي ٚ ٝتحّيُ ؾيبؾت رٟب٘ي ضا ٘ساض٘س ،أب ُٔبِٗٚ ٝ
آٌبٞي اظ ايٗ ٘ٓطيبت ٔيتٛا٘س ٔب ضا زض قٙبذت ثٟتط ضٚاثٍ ثيٗإُِّ  ٚربيٍب ٜر ،ًٙلسضت ٚ
٘يطٚي ٘ٓبٔي زض آٖ وٕه وٙس.
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