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 چكيده
  ايٗ  ثٝ  ٚرٛد داسد؟پشداختٗ  آٖ  ثٝ  دػتيبثي  أىبٖ  ٚ چٍٛ٘ٝ  چيؼت  ٚالٔي  أٙيت

ٔىتت   ٔتفىشاٖ  ِ٘شات  خلٛف  ثٝ ىشاٖ لجّيدس ِ٘شات ٔتف  ثبصثيٙي ٔٙذ٘يبص  ػؤاَ

ٚ دس   فشاٚاٖ  ِ٘بٔي  ػبصٚثشي ثب  لٛي  دِٚتيحوٛس   سا دس ػبيٝ  أٙيت  وٝ  اػت ٓسئبِيؼ

  ايٗ  آتمبد داسد وٝ  ٘ٛيؼٙذٜ وٙٙذ. رؼتزٛ ٔي  ٚ خـٛ٘ت چبسچٛثٟبي ٔتىي ثش رجش

 ٚ  ٚالٔي  أٙيت  ثٝ  دػتيبثي  ثشايثٙبثشايٗ .  خٛاٞذ داؿت  سا دس پي  ثيـتش ٘بأٙي ، تٔشيف

  يٙذٞبيآسا دس فش  ٚ آِٖ٘ش  تزذيذ  أٙيت  دس ثبة  ٔٛرٛد  پبيذاس ثبيذ دس ٔفبٞيٓ

  ٚ ٕٞىبسي  ، ٚفبق ػبصي ارتٕبٓي  يٙذٞبيآ، فش فشٍٞٙي  ٞبي اسصؽ  ٕٞچٖٛ  تشي ثٙيبدي

اص  . ٍ٘شيؼت  آٖ  ثٝ  ؿٙبػب٘ٝ اص ِٔٙش ربٔٔٝ ديٍش،  ٓجبست  ثٝٚ  رؼتزٛ وشدرٕٔي 

سٚ ٔمبِٝ حبهش، ٞٓ تحّيّي اػت ٚ ٞٓ كجغٝ تزٛيضي داسد ٚ ثٝ ايٗ پشػؾ پبػخ  ايٗ

وٙٙذ ٚ وذاْ سٚاثي  ٞبيي ثٝ ايزبد احؼبع ايٕٙي وٕه ٔي دٞذ وٝ چٝ ٔؤِفٝ ٔي

ارتٕبٓي ـ ػيبػي ٚ التلبدي ثيـتشيٗ أىبٖ ايزبد حذاوخش أٙيت سا ثشاي افشاد، 

س٘ذ؟ ثشاي ايٗ ِٔٙٛس ٘ٛيؼٙذٜ ٔفْٟٛ أٙيت سا دس چبسچٛثي وشٜ صٔيٗ دا  ٞب ٚ وُ ّٔت

وٙذ تب ػٝ ػٌح فشدي، ّٔي  ٍ٘شا٘ٝ ًشح ٚ تجييٗ ٔي ؿٙبختي ٚ دس ٓيٗ حبَ وُ ربٔٔٝ

إِّّي سا دسثشٌيشد. ثٝ ِ٘ش ٚي ايٗ ديذٌبٜ ربْٔ ٘يبصٔٙذ تجييٗ ٘ؼجت أٙيت ثب دٚ  ٚ ثيٗ

 آٖ اػت.  ؿٙبختي ٔمِٛٝ ايذئِٛٛطي ٚ ٔشص دس ثشداؿت ربٔٔٝ

 

 . داخّي  ، ِ٘ٓ ٌشايب٘ٝ ٚالْ  ، ٍ٘شؽ ّٔي  ، أٙيت أٙيت  ؿٙبػي ربٔٔٝ ها: كليد واژه
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  هقدهه
  اص إٓبَ  ٚػئي  ًيف  وٝ  اػت  ٚ ٔفشٚم  ٔٔبسهٝ ٘ؼجتبً ثي  اص ٔفبٞيٓ  يىي« أٙيت»

ٚ   ػيبػي  سٞجشاٖ ، إِّّي ٚ ثيٗ  ّٔي  وٙذ. دس ػٌٛح ٔي  سا تٛريٝ  ٚ ارتٕبٓي ، ِ٘بٔي  ػيبػي

  )٘يشٚي  ٚ لٟشآٔيض دِٚت  لٟشي  دػتٍبٟٞبيٞب ٚ  ِ٘بْ  وٙٙذ تب ثٝ اػتٙبد ٔي« ّٔي  أٙيت«  ثٝ  ِ٘بٔي

،  ثيٕٝ  ٞبي ثخـٙذ. ؿشوت  ( ٔـشٚٓيت ػشي  ربػٛػي  ٚػبصٔبٟ٘بي  لوبئيٝ  ، لٜٛ ، پّيغ ِ٘بٔي

  دس ٔمبثُ  ٔـتشيبٖ وشدٖ سا ثب ثيٕٝ 1» ٘يسٚا  آسأؾ»يب   أٙيت ، دسٔب٘ي  ٌشاٖ  ثيٕٝ  اِخلٛف ّٓي

ٞبي خلٛكي فٔبَ دس  ؿشوت  ٔحّي  سػب٘ٙذ. دس ػٌح ٔي  فشٚؽ  ، ثٝ ٚ حٛادث  ٔـىالتا٘ٛاّ 

أٙيتي ٔب٘ٙذ  ٞب ٚ اثضاسٞبي ػيؼتٓ  اسائٝ  اص ًشيك افضاسٞبي أٙيتي، تِٛيذ ٚ فشٚؽ ػخت

،  ٞب اص ؿشوت  حشاػت  ثٝ  غيشٜ ٚ  ؿخلي  ، ٔحبفِبٖ اِىتشٚ٘يه ٞبي  دصدٌيشٞب، ٔشالجت

تٟٙب   ذ وٝ٘ٚرٛد داس٘يض ٌشٟٚٞب  ػبيشاص   اي ٌؼتشدٜ  پشداص٘ذ. ٔزٕٛٓٝ ٔي افشاديب  ٞب  خب٘ٛادٜ

 . اػت  كٙٔتي  2ٚ ايٕٙي  ٚحفَ أٙيت  آٟ٘ب تِٙيٓ  ٞذف

  بِياحتٕ  اص تٟذيذات  ًيفي  سا دس ٔمبثُ  خبكي  وٛؿٙذ رٛأْ ٔي«  ٔحّٝ  ٍٟ٘جبٖ»  ٌشٟٚٞبي

  تٔذاد صيبديآٔشيىب   ٔتحذٜ  ٕ٘بيٙذ. دس ايبالت  حفبُت  ؿٟشٚ٘ذاٖ  غيش سػٕي  ٞبي ؿجىٝ  اص ًشيك

يب   لٛسيت  ٚسص٘ذ تب ثب تٟذيذات ٔي  ٚ ديٍش ػالحٟب ٔجبدست  دػتي  اػّحٝ خشيذ  اص افشاد ثٝ

 وٙٙذ.  ٔمبثّٝخٛد   ؿخلي  أٙيتّٓيٝ   ٚالٔي

اص آٟ٘ب   ٘يؼت  ربِت  ػالح  يب افشاد رٛيبي  أٙيتي  ثٍٙبٟٞبي ،ثيٕٝ  ٞبي ؿشوت ،ٞب دِٚت ثشاي

اص ِ٘ش آٟ٘ب   ٕٞچٙيٗ ؟ آٚسد يب ٘ٝ ٔي  اسٔغبٖ  سا ثٝ  ٚالٔي «أٙيت» ؿبٖ  آيب الذأبت  وٝ ؿٛد پشػيذٜ

سػذ.  ِ٘ش ٕ٘ي  ثٝ  ربِت٘يض   أٙيت  ٔٔٙبي  ٍ٘ش دس خلٛف يب ٘ؼجي  ا٘تمبدي  ديذٌبٜ اتخبر

 حذالُيب   فشٚؽ  لبثُ  وباليي  أٙيت  وٝ داس٘ذ اكشاسٔزوٛس ثش ايٗ ٚالٔيت  يٟبٌشٚٞ  ثبِٔىغ

 » أٙيت  يب دِٚتي  خلٛكي  ٔتخللبٖ» سا  آٖ  دليك  ٚيظٌيٟبي  وٝ  اػت  اوتؼبة  لبثُ » چيضي»

  تٔبٞي  ثٝ  ا٘ذوي  تٛرٝ  أٙيت  پيشأٖٛ  دس ثيـتش ٔجبحج  وٝ  ٔٔٙبػت  ثذاٖ  وٙٙذ. ايٗ ٔي  ٔـخق

  فشآيٙذٞبي  ثٝ  ٚػيّٝ  ثذاٖ  ٚرٛد داسد وٝ  ٞبيي ؿيٜٛ  ثٝ٘ؼجت   ٘بچيضي  آٌبٞي  ٚ حتي  آٖ  ٘ؼجي

 پشداص٘ذ. ٔي  ٚ ًجئت  ٔشدْ  ٚ ٔيبٖافشاد   ٔيبٖسٚاثي   دس حٛصٜ  أٙيتي

                                                                                                                                        
1 . Peace of Mind 
2 . Safety 
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  ؿٙبػي اثٔبد ربٔٔٝ ػبختٝ ٚ ثشخي  پشػـٟب سا ٌٔشح  اص ايٗ  وٛؿذ تب ثشخي ٔي  ٔمبِٝ  ايٗ

  ٚاثؼتٝ ئتغيشآٖ اػت وٝ أٙيت   ٔخبِف  ٔمبِٝ  ايٗ  ًٛس خبفٝ ٕ٘بيذ. ث  ٔـخق سا  تأٙي

ثٝ حؼبة  1 التوبييٚ يب   احتٕبِي )چيضي وٝ ثبيذ دس ٟ٘بيت ٚ ثٝ ؿىُ ٌّٔك ثٝ دػت آيذ(،

  ِيىٗ  ٔتحَٛ ٓوٛ)  اػبػي  فشآيٙذ ارتٕبٓي سا ثٝ ٔخبثٝ  أٙيتثتٛاٖ   وٝ  اػت  آٖ  . ٞذف آيذ

 .ؿٛد ٔي  ٔٔٙب ٚ ٘ؼجتبً خٌش٘بن ثي  ص٘ذٌي  آٖ  ثذٖٚ  وٝ ػبخت  سٚاثي(، ٌٔشح  ٕٞٝ  ٙفهالي

  چٝ  وٝ  اػت  ايٗ  . ٔؼأِٝداسد  تزٛيضيكجغٝ   ٚ ٞٓ اػت  تحّيّي  ٞٓحبهش،   سٚ ٔمبِٝ اص ايٗ

  تلبديٚ ال  ـ ػيبػي  سٚاثي ارتٕبٓي  وذاْذ ٚ ٙوٙ ٔي  وٕه  ايٕٙي  احؼبعايزبد   ثٝ ٞبيي ٔؤِفٝ

 ٘ذ؟داس  صٔيٗ  وشٜ  ٞب ٚ وُ افشاد، ّٔت  سا ثشاي  ايزبد حذاوخش أٙيت  أىبٖ  ثيـتشيٗ

سا  آٖ  وٝ  اػت  دس ٔٛسد أٙيت  ٌشا ٘خجٝ غبِت  ديذٌبٟٞبي  ثب  چبِؾ  ٔٔٙبي  ثٝأش   ايٗ

٘ـأت   فشاٚاٖ  ِ٘بٔي  ٚ ػبص ٚ ثشي  لٛي  اص ٚرٛد دِٚت  اَٚ  دس دسرٝ  ٙذ وٝ٘دا ٔي  ٔتغيشي

دس   أٙيت  آٖ  ثش اػبع  آٚسد وٝ ٚرٛد ٔيٝ ث  سا دس ٔٛسد أٙيت  ديذٌبٞي ٕٞچٙيٗ  ٌيشد. ٔي

 ٚ  أٙيت ثٛدٜٔٙـأ   ٘چٝآ  ِيىٗ .ؿٛد ٔي  توٕيٗ  حمٛلي  ٚ ٟ٘بدٞبي  تٛػي دِٚت  ٟ٘بيت

  وٝ  اػت  ٟ٘فتٝ  تشي ثٙيبدي  دس فشآيٙذٞبيآيذ،  ثٝ حؼبة ٔي  تِبٞش ٚ ثشٚص آٖٔلذاق   تشيٕٟٗٔ

ٚ   ٚفبق ، ػبصي  ارتٕبٓي  ، فشآيٙذٞبي فشٍٞٙي  ، اسصؿٟبي داس٘ذ. ثٙبثشايٗ  ربي  ربٔٔٝ ثٌٗدس 

  دِٚتي ِ٘بٟٔبي ٞؼتٙذ ٘ٝ  ٚالٔي  أٙيتايزبد   ٓٛأُ  تشيٕٟٗٔاص احتٕبال  ارتٕبٓي، ٕٞىبسي 

  لٟشآٔيض ٚ ارجبسي  ٞبي ٔـي الذأبت ٚ خييب ديٍش كٛس   ِ٘بٔي  ثش ٘يشٚي  لذستـبٖ  وٝ  لٛي

 .ٔتىي اػت

ثيـتش   وٝ  )ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ  دا٘ؼتٗ  لٛي  ّٔي  اص دِٚت  ٘بؿي  احتٕبِي  ٔتغيشي  ٓٙٛاٖ  سا ثٝ  أٙيت

ارجبسآٔيض   لذست  وٝ  ٔٔٙبػت  ايٗ  ٘بٌضيش ثٝ ،ا٘ذيـٙذ( ٔي  چٙيٗ  / ٘ئٛسئبِيؼت  سئبِيؼت ٔتفىشاٖ 

 ٚالٔي  اص إٞيت  ثيؾ  ٔشاتت  ثٝ  إٞيتي ،ؿٛد ّٛس ٔئتج ٟ٘بدٞبي ا٘تِبٔي ٚ ِ٘بٔي دس  وٝ  دِٚت

ثش   وٝ  أٙيت  ثٝ  ٘ؼجت  ٔويك  ديذٌبٜ  . ايٗ اػت  يبفتٝ  إِّّي ثيٗ  ٚ كّح  داخّي  دس حفَ ِ٘ٓ  آٖ

ٔتىي ثش   ٚ ػٙبسيٛٞبي ساٞجشدي  ، ثشآٚسد تٟذيذات دفبٓي ـ  تٟبرٕي  تٛا٘بييٞبيي ٔب٘ٙذ  ٔؤِفٝ

ثشداسي اص تؼّيحبت دس ٔيبٖ  ثٟشٜ  فشًٞٙ  تٛػٔٝ  ٔٛرتٗ، ٔجتٙي اػت، ٕٔى  حبِت  ثذتشيٗ

 وٙذ. سا ثيـتش ٔي  ايزبد ٘بأٙي  ثٝ  ٔيُ  ًٛس ًجئي  ثٝ  ؿٛد وٝ ٔي دِٚتٟب ٚ ؿٟشٚ٘ذاٖ آٟ٘ب

                                                                                                                                        
1 . Contingency 



 28ــــــــــ فصلناهه هطالعات راهبردي شواره ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 284

 

  وٝ ٘يشٚٞبي ِ٘بٔي اػتٚ   اص لذست  ٔـشّٚ  اػتفبدٜ  ا٘ذ وٝ ٔذٓي  سئبِيؼتي  ديذٌبٜ  حبٔيبٖ

اص   . يىييبثذ ٘يض ثٝ ٚاػٌٝ آٟ٘ب هٕب٘ت ارشايي ٔي  لبٖ٘ٛ  ٚ حبوٕيت  ثٛدٜ  ّٔي  اسصؿٟبي  هبٔٗ

  ثبس آٚسدٜ  ثٝ  ثيـتش ٘بأٙي ، ّٔي  أٙيت  ثٝ  ٍ٘شؿي  چٙيٗ  وٝ  اػت  آٖ  ٔمبِٝ  ايٗ  اكّي  ٔذٓيبت

  وٝ  يٙذيٚ فشآ  ٚ اص ٔفْٟٛ ٌشفتٝلشاس   دِٚت  دس ٔمبثُ  ٔشدْ  ؿٛد وٝ ٔي  ٔٛرتٚ غبِجبً   اػت

ٚ   ارتٕبٓي  ، حفَ ِ٘ٓ ارتٕبٓي  ِ٘بٟٔبي  ؿٛ٘ذ. تذاْٚ  داسد، ثيٍب٘ٝ  ثٙيبدي  إٞيت ٖ يـبثمب  ثشاي

ثٟتش  آٔيض ٚ ثٝ دٚس اص خـٛ٘ت ٔلبِحت  فشآيٙذٞبيتىيٝ ثش سا ثب   ايٕٗ  ثبِٙؼجٝ  ٞبي ايزبد ٔحيي

  دس ثيـتش وـٛسٞبي  خـٛ٘تس اص ثٝ دٚ  تجبدالت  وٝ  سٚػت  أش اص آٖ ايٗ تجييٗ وشد.  تٛاٖ ٔي

ايٗ أٛس سا ثبيذ لبٓذٜ ثٝ حؼبة آٚسد؛ أب چشثذ.  ٔي ثبس خـٛ٘ت  رٟبٖ ٞٙٛص ثش تجبدالت

  فشهي  ثش پبيٝ  ّٔي  أٙيتي  ٞبي سطيٓ  ثبؿٙذ. ثشپبيي ٔي ء ثش لبٓذٜلٟشآٔيض اػتخٙب  فشآيٙذٞبي

 وٙٙذ. ٔي  توٕيٗ  صٔبٖ  سا دس ًَٛثمبء اكُ   ٚالْٝ ث  وٝ  اػت  فشآيٙذٞبيي  رفب دس حك  ٔٔىٛع

  خٛد سا ثٝ  ٕٞيـٝ  ثشاي  ٘ذاس٘ذ وٝ  ٘يبصيديٍش  ، ٔذسٖ  پؼت/   ٔذسٖ  پشداصاٖ  ِ٘شيٝ  ثٙبثشايٗ

تٛػي ٞبثض ٚ   وٝ  ديذٌبٟٞبيي .ثـش ٔحذٚد ػبص٘ذ  ًجْ  ٚ تبس دسثبسٜ  ٚ تيشٜ  ثذثيٙب٘ٝ  ديذٌبٟٞبي

 دس حٛصٜ ٔزذدػبصي  ٔفْٟٛا٘ذ.  ؿذٜ  ٕ٘ٛد، ٌٔشح  وٕه  آٖ دايزب  ثٝ  ٚي  وٝ  سئبِيؼتي  ٔىتت

 اص ًشيك  ثيـتش اؿخبف  ثذٞذ وٝ ثٝ سٚؿٟب ٚ اثضاسٞبييسا   حك  وٝ  ٞبيي ؿيٜٛ  ثٝٚ تٛرٝ   أٙيت

ثب   ٔٛارٟٝ  ثشايسا   تشي خاللب٘ٝ  ٞبي تٛا٘ذ ؿيٜٛ ٔي ،احؼبع وٙٙذسا   ٚالٔي  آٟ٘ب أٙيت

 دس  أٙيت  ٔفْٟٛ . ٟ٘بديٙٝ ؿذٖوٙذ  اسائٝ  ٚ ٍ٘شا٘ي  ، ٞشاع ات، تٟذيذ ػجٔيت ، ٚحـيٍشي

  چبِؾ  ٔٛسد ثٝايٗ سا دس   حبوٓ  ػيبػي  تٛا٘ذ ديذٌبٟٞبي ٔي  ارتٕبٓي  ثٙيبديٗ  فشآيٙذٞبي

  آيب ٟ٘بدٞبي  وٝ سا ثٝ آٖ ػٕت ٞذايت وٙذ تب ثٝ ايٗ ػؤاَ پبػخ دٞٙذ  ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ  ٜذيًّج

 ؟آٚس٘ذ ٔي  دٞٙذ، فشاٞٓ ٔي  ٚٓذٜ  سا وٝ  ٚالٔبً آ٘چٝ  د أٙيتايزب  ثشاي  ؿذٜ  تأػيغ

  دس اِٚيٗ  ٔمبِٝ[  اخيش آٔٛخت  چٙذ ٔبٜ  ػيبػي  اص ا٘مالثبت  تٛاٖ ٔيسا   ثؼيبسي  دسػٟبي

ٔجتٙي ثيـتش تغيييش٘بپزيش پٙذاؿتٗ ٔٙبػجبت   آ٘ىٝ  . اَٚ]اػت  ؿذٜ ٘ٛؿتٝ ٔيالدي  90  دٞٝػبِٟبي 

  ٚ ٔـشٚٓيت  ، لذست آ٘ىٝ  دْٚ  ٚ ػيبػي  ارتٕبٓي  ٚالٔيبت تب   ٔبػت  تلٛسات  ثش ويفيت

وٙٙذ  ٔي  احؼبع  وٝ  داسد. ؿٟشٚ٘ذا٘ي  ثؼتٍي  حىٛٔت  افشاد تحت  سهبيت  ثٝ  دِٚتي  ِ٘بٟٔبي

ثش  كشفبً  سا ثشوٙبس وٙٙذ. آ٘بٖ  ٚ ٔؼئِٛيٗ  داس٘ذ تب ٔمبٔبت  حك، وٙذ ايزبد ٔي  ثيـتش ٘بأٙي  دِٚت
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  آٖ  يب اػبػبً ٔذيٖٛ ؿتٝدا  دِٚت  الذأبت  ثٝ  ا٘ذوي  ديٗ  وٝ  أٙيت  يب آٔٛختٝ  ؿٟٛدي  حغ بئجٙ

 وٙٙذ.  وبس الذاْ  ايٗ  تٛا٘ٙذ ثٝ ، ٔي ٘يؼت

 

 ؟ چيست  اهنيتالف. 
دؿٛاستش ٘يض   آٖ  وشدٖ  ّٕٓيبتيحتي ٌشيضد ٚ  ٔي  اص تٔشيف  ؿذت  ثٝ  وٝ  اػت  يا ٚاطٜ  أٙيت

ٚاطٌب٘ي ٕٞچٖٛ ٌيش٘ذ ٚ ثش  ٔي  ٘بديذٜ  ًٛس وبُٔٝ سا ث  ٔفْٟٛايٗ   ؿٙبػبٖ تش ربٔٔٝثيـ . اػت

،  ا٘تخبثبتي  فشآيٙذٞبئٛاسدي ٔب٘ٙذ ثش   ؿٛ٘ذ. آ٘بٖ ٔي ٔتٕشوض  ٚ وٙتشَ  ، التذاس، ِ٘ٓ لذست

 وٙٙذ. تأويذ ٔي  ػيبػي  پزيشي ٚ ربٔٔٝ  ريٙفٛر، ػبصٔب٘ذٞي  ٌشٟٚٞبي

  ثمبي  ٔٔٙبي  ثٝ بًاػبػ  أٙيتٔفٟٓ   پٙذاس٘ذ وٝ ٔيچٙيٗ   يبػتػ  ديٍش ّٕٓبي  اص ػٛي

دس أب دٞٙذ.  آصاس ٕ٘ي  آٖ  تفليّي  تٔشيف  ثشاي  خٛد سا ثب تالؽ ثذيٙؼبٖ ٚ  اػت  ّٔي  دِٚت

دس   ّٔي  اص اسصؿٟبي  ٚ حشاػت  دِٚت  ٚ حشٔت  حفَ تٕبٔيت  ثٝ  أٙيت  پٙذاس٘ذ وٝ ٔي  ٓٛم

  ثٝ  أٙيت تب  ؿذٜ  أش ثبٓج  ايٗ  ( دس 1ُٕٓ).ؿٛد ٔي ٔشثٛى  يب ٚالٔي  يخيبِ  دؿٕٙبٖ  ٔمبثُ

ٚ   ، ػيبػتٕذاساٖ ِ٘بٔي  ، پشػُٙ أٙيتي  ٞب، ٔتخللبٖ ديپّٕبت  ٞبي ثب فٔبِيت  اليٙفىي  كٛست

  چيضي  آٖ  أٙيت  . ثٙبثشايٗؿٛد  پشداص٘ذ، ٕٞشاٜ افشاد ٔي  ايّٕٗٓىشد   ٌٔبِٔٝ  ثٝ  وٝ  ّٕٓبيي

  تب ّْٔٔٛ  ٌشفتٝ  كٛست  ا٘ذوي  تالؽ  ًٛس ِٕٔٔٛيٝ ٌٛيٙذ. ث ٔي  ّٔي  أٙيت  ٘خجٍبٖ  ؿٛد وٝ ئ

  ٚػئتش ؿٟشٚ٘ذاٖ يب ديذٌبٟٞبي   دِٚت  ديٍش لٛاي  ثب آساي  ٚالْٝ ديذٌبٟٞب ث  آيب ايٗ  ؿٛد وٝ

 ؟ ٘ٝ يب  اػت  ٌٔٙجك

  ٚيظٜٝ )ث  ػيبػت  ّٕٓبي  وٝ ؿٛد ٔي  فشم  دٞٙذٜ ػبصٔبٖ ٔفٟٛٔي  سٚ، أٙيت اص ايٗ

ٚ   ثحج  ثذٖٚ  آ٘بٖ  ثٛسٚوشات  ( ٚ ٕٞىبساٖ اػتشاتظيه ُ يٚ ٔؼب  إُِّ سٚاثي ثيٗ  ٌشاٖ تحّيُ

( دس 2ثبؿٙذ(.) ٔي  ٟٔٓ  ِذ ِٚفشص دٚ اػتخٙبيٛٚ آس٘  ثٛصاٖ  ثبسي)اِجتٝ ٌيش٘ذ  ٔي وبسٝ ٚ چشا ث  چٖٛ

  تٛكيف  فمي ثٝ  اػتشاتظيه  ٚ ٌٔبِٔبت  ُّإِ سٚاثي ثيٗ دس  تزشثي  ثيـتش ٌٔبِٔبت  ٚالْ

دٚ   ثيٗ  اكّي  سلبثت  ٙذ ٚ ثٝٙو حفَ ٔي  داخُ ٔٛرٛد سا دس  ٚهْ  پشداص٘ذ وٝ ٔي  فشآيٙذٞبيي

ٞشچٙذ وٝ ايٗ سلبثت ٘يض ايٙه اص سٚاد ذ. ٙثخـ ٔي  تذاْٚ  رٟبٖ  دس ػٌح  يا ٞؼتٝ  اثشلذست

اسائٝ   ػٕت  ثٝ  ٌشايؾ  ٔٛرتثٝ ًٛس ا٘حلبسي  اخيش  ػبَ 45دس   ٔزوٛس  سلبثتافتبدٜ اػت. 
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  ـ فشٍٞٙي  ربٔٔتش ارتٕبٓي  ٞبي ثب تٔشيفؿذٜ اػت وٝ   اص أٙيت  ٚ ِ٘بٔي  ػيبػي  يفبستٔ

 ٔجبيٙت داس٘ذ.

 :  اػت  ؿشحايٗ   ثٝ » أٙيت»ٚ  » أٗ»  يِٛغ  تٔشيف

  ـٛؽٔيب تشديذ،   اص ٞشاع  ، سٞبيي ي٘سٚا  ، ايٕٙي ٚ يب ٌِٕبت  اص خٌش يب ٔخبًشات  سٞبيي»

  دٞذ ٚ إًيٙبٖ ٔي  ايٕٙي  وٝ  چيضي ، ٘بوبٔي  احتٕبَ  ، ٘جٛدٖ إًيٙبٖ  ٓذْ  يب فمذاٖ  ٘جٛدٖ

 ، إًيٙبٖ ، يب ٞشاع  تشديذ، تـٛيؾ اص  سٞبيي ، ايٕٙي ، اص خٌش يب ٔخبًشٜ  سٞبيي ،ثخـذ ٔي

  التيٗ  ( سيـ3ٝ). «ٚحيمٝٚ   اػت  ؿذٜ  اؿتٌٝز  ٚدئٝ  تٟٔذ ثٝ  اص ارشاي  إًيٙبٖ  ثشاي  وٝ  چيضي

ِزا   .ثبؿذ ٔي»  دغذغٝ  ثذٖٚ»  ٔٔٙبي  دس ِفَ ثٝ  وٝ  اػت( Securus)  ٚاطٜ ،(Security)  وّٕٝ

ٚ دس ٓٛم ذ ٙوبٞ سا ٔي  ٔخبًشات  ٌيشد وٝ ٔي  ٘ـأت  ارتٕبٓي  فشآيٙذٞبيآٖ دػتٝ اص   أٙيت

اص   وبُٔ  ٙذ. ا٘تِبس سٞبييٙو ٔي  سا تمٛيت  ٔتمبثُ  ٙبٖٚ إًي  پزيشي  ثيٙي پيؾ،  ٓبدي  ٚهٔيت

 1 ٚ تٔبسم  إًيٙبٖ  ٓذْ  صيشا لذسي  اػت  ٘بٌّٔٛة  ِحبٍ ارتٕبٓيٝ ٚ ث  ٘بٕٔىٗ ، تـٛيؾ

  سا ٔتٛلف  ؿٛ٘ذ، آٔٛختٗ ٞب دچبس سوٛد ٔي ا٘ؼبٖ  آٖ  ٚ ثذٖٚ  اػت  ص٘ذٌي  راتي  خلٛكيت

 دٞٙذ. ٔي  پبيبٖ  خيبِپشداصي  ػبص٘ذ ٚ ثٝ ٔي

ٚ   خاللب٘ٝ  تالؽاسائٝ   ثشاي  ٚ ٘بأٙي  إًيٙبٖ  ٓذْ تب چٝ ٔيضاٖ  وٝ  اػت  ايٗ  اػبػي  ٔؼأِٝ

  ثٝ  وٝ  ٌزاسد؟ افشادي ٔي  ٔٙفي  احشاتآٖ ٚ افشاد   ربٔٔٝ  ثش  ٘بأٙي  ٚلت  ٚ چٝ  اػتالصْ   ثٟيٙٝ

  پشداص٘ذ ثٝ ٚ ِ٘يش ايٟٙب ٔي  ػٛاسي  ، وبيت وٛٞٙٛسدي ، استفبّ اص  پؼٙذ ِ٘يش پشؽ ٓبٔٝ  ٚسصؿٟبي

  وٝ  وٙٙذ. دس حبِي  ٚ رجشاٖ  سا خٙخي  سٚصٔشٜ  ص٘ذٌي  ٚ حجبت  أٙيت  يبص٘ذ تب ثب آٖ ٔي  دػت  ٘بأٙي

وٙٙذ، آسصٚ داس٘ذ  ٔي  صيؼت  ٚ ص٘ذٌي  ٔشي  ٞبي پشخٌش ٚ دس ِجٝ دس ؿشايي ثؼيبس  وٝ  ديٍشا٘ي

 وٙٙذ.  سا توٕيٗ  خٛيؾ  س٘ذ تب ثمبيآٚ  دػتٝ سا ث  أٙيتاص   يالّ تب

  ٌزاساٖ ٚ ػيبػت  ٌشاٖ تحّيُ  سا ثشاي  ّيئؼب  چٙيٗ  وٝ  اػت  أٙيت  دٚ پّٟٛي  ٔبٞيت  ايٗ

 ثٝ فميسا خٌشپزيشي   ثٟيٙٝ  ٔيضاٖثٙبثشايٗ  .ٚرٛد ٘ذاسد  ٌّٔك  أٙيتثٝ ٘بْ   آٚسد. چيضي پذيذ ٔي

  ؿخليتيا٘ؼزبْ اص   ٕ٘ٛد. ٔب ٘يبصٔٙذ حذالّي  ـخقٔ  تٛاٖ ٔي  ٚ دس تٔبٔالت  تزشثي  كٛست 

٘بؿي اص فشآيٙذ   اص تزبسة  ا٘ؼزبٔي  . چٙيٗ وٙيٓ  ُٕٓ  ارتٕبٓي  كٛستٝ ث  تب ثتٛا٘يٓ  ٞؼتيٓ

 تٛا٘ذ ايٗ أش ٔي .ٌيشد ٔي  ٘ـأت  ٚ وٛدوبٖ  ٚاِذيٗ  ثيٗ  ، ِ٘يش سٚاثي ٘ضديه ٔٛفك  پزيشي ربٔٔٝ

                                                                                                                                        
1 . Paradox 
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  اٚلبتدس   ٔبِيتفٚ   ٕٓٛٔي  وبس، فوبٞبي ، وّيؼب، ٔحُٝ دس ٔذسػ ٞبػبيش ثشخٛسد  شايث  يا پبيٝ

اص تٟذيذ   ٓٙبكشي،  پزيشي ربٔٔٝ  فشآيٙذٞبي  اِٚيٝ  دس ٔشاحُ ايٙىٝثب ثٝ حؼبة آيذ.   فشاغتٕبٖ

٘يؼتٙذ.   ٔؤحش ٚ احشثخؾ » ارتٕبٓي  سفتبس ٔمجَٛ»فٛايذ   ا٘ذاصٜ  ثٝايٗ ٓٙبكش   ِيىٗ ،ذ٘ٚرٛد داس

،  ّٔي  أٙيت  )ٔؼئِٛيٗتجييٗ ٚ ٕٞؼبٖ ػبص٘ذ   سا ثب تٟذيذ ٚ ٔزبصات  وٛؿٙذ أٙيت ٔي ٝ و  آ٘بٖ

دس   رٟبٖ  وـٛسٞبي افشاد دس ثيـتش ثؼيبسي اص ثش٘ذ. ثٝ ػش ٔي  دس الّيت ،( ٔؼّح  رب٘يبٖٚ   پّيغ

  شٚسيؿشايي ه  ثٙبثشايٗ وٙٙذ ٚ ٔي  ٔخُ  ثٝ  ٚ ٔمبثّٝ  ٔحذٚديتإٓبَ  ، خٛيؾ  سٚاثي ؿخلي

هذتٟذيذ ٚ / تٟذيذ   ثش پبيٝ  آٚس٘ذ. اٌش ٞش وغ ٔي  سا فشاٞٓ  ٚ أٗ  ثبحجبت  ارتٕبٓي  تٔبُٔ  ثشاي

  ثذاٖ اِجتٝ   خٛاٞذ ثٛد. ايٗ  ٔحبَ اؽ  ارتٕبٓي  ٕ٘بيذ، حيبت  ُٕٓ  ديٍشاٖ  ثٝ  ٘ؼجت  ثذا٘ذيـي

.  آٔيض اػت اؿتجبٜ  پزيشي ربٔٔٝ  يزٝ٘ت كشفبً  ٘بأٙي  ثّىٝ ؛ٚرٛد ٘ذاسد  تٟذيذي  ٞيچ  وٝ  ٔٔٙب ٘يؼت

غيش   چيضي ثش  ٚ التلبدي  ـ ػيبػي  ارتٕبٓي  ، أٙيت ثب آسأؾ  ، سفتبس تٛأْ ٓبدي  ارتٕبٓي  حيبت

ثب احؼبع آتٕبد   ٕٞشاٜ  ُٕٓ  ثٝ  أش ثش ٔيُ  . ايٗ اػتٛاس اػت  اص خٌش ٚ ٔخبًشات  اص ارتٙبة

أب  ؿٛد، ٔجتٙي اػت. ٔي  رجشاٖ  ديٍشاٖ  آتٕبد فشد ثٝ بًغبِج  ا٘تِبس وٝ  ايٗاِجتٝ ٚ ٔتمبثُ 

 ؿٛد: ٔتزوش ٔي  ٚايّذاٚػىي

ٚ خٌش   أٙيت  . صيشا دس ثيـتش اٚلبت ٘يؼت  ٚ ٔؼتميٓ  ػش ساػت  ا٘ذاصٜ  ايٗ  ثٝ  ص٘ذٌي»
  وٝ  )يب غّي(، ٞش چيضي  ؿشايي كحيح  ذ. تحت٘ٚرٛد داس  ٚاحذي  دس اؿيبء ٚ إٓبَ

غزا  ؛وٙذ  تٛا٘ذ غشق ٔي  ثبؿذ: آة  يب وـٙذٜ  وٙٙذٜ  تٛا٘ذ فّذ ٔي  اػت  الصْ  ص٘ذٌي  ثشاي
ٔتِٛذ   ٔبدساٖ  خٌش ثشاي  ثذٖٚ  وٙذ. اًفبَ  خفٝ  اػت  ٞٛا ٕٔىٗ ؛وٙذ  تٛا٘ذ ٔؼْٕٛ ٔي

 ٞذف  ؿٛ٘ذ. ثٙبثشايٗ  تٛا٘ٙذ، ثضسي ٕ٘ي  ثيـٕبس ٞٓ  ثب خٌشات  ٔٛارٟٝ  ثذٖٚ .ؿٛ٘ذ ٕ٘ي
  چٍٍٛ٘ي  ثّىٝ . اػت  أش ٔحبَ  صيشا ايٗ . شٞيض اص خٌش ٘يؼتپ  چٍٍٛ٘ي  وـف

  أٙيت  ثيـتش خيش ثشػب٘ذ ٚ وٕتش ؿش. رؼتزٛي  وٝ اي ثٝ ٌٛ٘ٝ  اص خٌش اػت  ٌيشي ثٟشٜ
 اي ٌضيٙٝ ؿٛد،  پزيشفتٝ  استجبًٕٙذي  ٔٛهٛٓٝ  . صيشا اٌش اكُ اػت  ثبصي دٚدٚصٜ  ٘ٛٓي

 (4)«ؿذ.آٚس ٘جب صيبٖ  وٝ  ٚرٛد ٘خٛاٞذ داؿت

  ػؤاالت يبثذ وٝ  ٔي  ٚالٔي  ٔٔٙبي  تٟٙب صٔب٘ي ٚ   اػت  ثؼيبس رٞٙي  ٔفٟٛٔي  سٚ أٙيت اص ايٗ

 ، ٌشٟٚٞب، ثبصيٍشاٖ  سا ثش حؼت  ذ تب أٙيت٘ػبص ٔب سا لبدس ٔي  وٝ  ػؤاالتي . وٙيٓ  ٌٔشح  ثيـتشي

 ٔٔٙبي  آ٘ىٝ  ثشاي  . أٙيت يٓلشاس دٞ  ٔٛسد ٔالحِٝ ٔب٘ٙذ آٖٚ   خبف  ٞبي ، ّٔت ػبصٔبٟ٘ب، رٛأْ
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ٚ   وبسي  چٝ  ، ثشاي وؼي  چٝ  ثشاي  لشاس ٌيشد. أٙيت  چيضي  ثبؿذ، ثبيذ ثش پبيٝ  داؿتٝ  ٔحلّي 

 ؟ؿٛد ثشلشاس ٔي  ٚ احٛاِي  ؿشايي يب اٚهبّ  چٝ  تحت

  ايٗ  يٙىٝ. ثب اآيٙذ ثٝ حؼبة ٔي  أٗ  ٔحُثبسصي اص   ٕ٘ٛ٘ٝ  ٓٙٛاٖ  ٞب ٕٔٔٛال ثٝ ، خب٘ٛادٜٔخالً

  تٛرٟي  لبثُ  الّيتأب ثبؿذ،   كحيح  دس ثيـتش رٛأْٚ ٞب  تٛا٘ذ دس ٔٛسد ثيـتش خب٘ٛادٜ أش ٔي

ٚ ػتيض   خـٛ٘ت  ٓشكٝ  حتيٚ   ثؼيبس ٘بأٗ ، كٕيٕي  رٛأْ  آٟ٘ب ايٗ  ثشاي  ذ وٝ٘٘يض ٚرٛد داس

 ٟٔٓ  ايٗ  فٟٓ  ثشاي  ، ثّىٝ ٘يؼت  ٟ٘بد خب٘ٛادٜ  ّٓيٝ  احتزبد  ٔٔٙبي  ثٝ  ٌفتٝ  ايٗ  . تلذيك اػت

ٔلذاق ٚ  ٌشفتٝلشاس   اػتفبدٜ ػٛء تٛا٘ذ ٔٛسد ٔي٘يض   كٕيٕيتٓبّٔي ٔخُ   ٌبٜ  وٝ  اػت

  دس ٟ٘بيت  وٝ  ٘يؼت  چيضي  أٙيت  ثٙبثشايٗ ثبؿذ. ارتٕبٓي  حيبت  ٕٞٝ  پزيشي ٚ آػيت  ؿىٙٙذٌي

  وٝاػت   ٓٙبكشي  وشدٖ  پشسً٘  ثشاي  كتيٕ٘بيبٍ٘ش فش  ارتٕبٓي  ٞش ٔجبدِٝ  آيذ، ثّىٝ  دػتٝ ث

  ثيٙي پيؾ  اتفبلبت  ٔٛرت  يب ثبِٔىغٚ ذ ٘ثش آتٕبد سا ثبال ٔي ،ٙذٙو ٔي  سا تمٛيت ٔزذد  إًيٙبٖ

دٞٙذ صيشا  ٔي  خٛد ادأٝ  ثمبي  ثٝ  صٔبٖ  دس ًَٛ فمي  . رٛأْؿٛ٘ذ ٔي  ٚ آؿٛثؼبصا٘ٝ  ٘بؿذ٘ي

 دٞٙذ. ص٘ٙذٜ حجبت تشريح ٔي سا ثش سفتبس ثشٞٓ  ثخؾ  سفتبس إًيٙبٖ ، ثيـتش ثبصيٍشاٖ

  اص ٔٙبفْ  آ٘بٖ  ٞبي سٚ دسيبفت آٌبٞٙذ. اص ايٗ  أٙيت  ؿىٙٙذٌي  ثٝ  ٘ؼجت  اص ٔشداٖ  ثيؾ  ص٘بٖ

ٚ   إًيٙبٖ ،آتٕبد  تمٛيت  آٖ  ٞذف  ؿٛد وٝ ٔي  ٚ ٔشداٖ  ثب ديٍش ص٘بٖ  تٔبُٔ  ٔٙزش ثٝ  ،ؿخلي

تفىش رذيذ دس دس ِ٘بْ  ؿٛد. ٔي  ٔٙتٟي  اص أٙيت  ٔتفبٚتي  ٞبي ثشداؿت  ثٝ أش  . ايٗ اػت  ارتٕبّ

ثش  ٘مذٞبي ٔزوٛسد صيشا اد  ربي  سا ٞٓ  فٕيٙيؼتي  ثبيذ ٘مذٞبي  ٚ رٟب٘ي  ّٔي  أٙيت حٛصٜ 

. وٙٙذ ٔي، تأويذ  فشدي  ساحّٟبي  ثٝ  ٘ؼجت 1 رٕٔي  حّٟبي ساٜ  وفٝ  تشوشدٖ ػٍٙيٗ  هشٚست

  :ٌٛيذ ٔي 2 اص ثبوبٖ  پيشٚي  ( ث5ٝ) ٚحش٘ٛت
ٚ ، اثشاص ٚرٛد  اص خٛيـتٗ  حشاػت  ٚ ثٝ ٔحٛس٘ذ  ٓبّٔيت  ثيـتش اص ص٘بٖ  ٔشداٖ»

ثب   ثٛدٖ   ٕٞشاٜ  ٔحٛس٘ذ ٚ ثٝ  ثيـتش رٕبٓت  ص٘بٖ  وٝ  دس حبِي ؛داس٘ذ  ٔيُ 3 خٛدٌؼتشي
  ثٝ  ٟٙبتش اص ص٘ب٘ٙذ وٝتش ٚ ت تش، ثيٍب٘ٝ ٔٙضٚي  سٚ ٔشداٖ ٔٙذ٘ذ. اص ايٗ ديٍش ٓاللٝ  اؿخبف
  .«داس٘ذتٕبيُ   ٔٔبؿشت

                                                                                                                                        
1 . Communal 
2 . Bakan 
3 . Self - expansion 
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ٞٓ   ا٘ذيـٙذ ٚ ص٘ب٘ي ٔحٛس ٔي  رٕبٓتوٝ ٚرٛد داس٘ذ ٘يض   ٔشدا٘ي  ايٙىٝ  ثٝ  ثب ارٓبٖ  ٚحشتٛ٘

 ٌٛيذ: ٔي ،وٙٙذ ٔحٛس فىش ٔي  ٓبّٔيت  وٝٞؼتٙذ 

ت ٚ ا٘شطي ٚل  فشدي  ؿيٜٛ  استجبى ثٝثشلشاسي ٚ   وشدٖ  ، ُٕٓ ا٘ذيـيذٖ ثشاي  ٔشداٖ ...»
ٞش دٞٙذ.  لشاس ٔي  تٛرٝ  دس وبٖ٘ٛ٘يض سا   رْٕدس حبِي وٝ  وٙٙذ ثيـتشي سا كشف ٔي

ٚ   اص أٙيت  ٔتفبٚتي  تٔبسيف  ثبؿٙذ ثٝ  غبِت  وٝ » ٚالٔيت»دٚ سٚيىشد يب  يه اص ايٗ
 » ٚالٔيت» ، اخاللي  دس احش خٛد دس ٔٛسد تحَٛ  ٌيّيٍبٖوبسَٚ خٌش ٔٙزش خٛاٞٙذ ؿذ. 

ٚرٛد وٙذ ٚ  ٔي  ٚ دػتبٚسد تٔشيف  فشد، تفىيه  اكبِت  سا ثش حؼت  أٙيت  ٓبّٔيتي
  أٙيت ، ارتٕبٓي»  ٚالٔيت»حٛصٜ دس وٙذ  ٚي تلشيح ٔي. دا٘ذ ٔي دس كٕيٕيتسا خٌش 

 (6)«ؿٛد. ٔي  تٔشيف  تفىيه  ٚ خٌش ثش اػبع  استجبى ٚ ٔشالجت  ثش حؼت

  . تأويذ ثش يىيؿٛ٘ذحفَ   ػبِٓ  تٔبُٔ  ثشاي يذثب  ٞؼتٙذ وٝ  ٞبيي ايٟٙب لٌت  وٝ  اػت  ٚاهح

 :داسد. ثٝ ثيبٖ ٘ٛتشٚحسا   دخٛ  خبف  ٔـىالت  ػش ًيفدٚ  اص

تٛا٘ذ ثش  ٔيوٝ   اػت آِي ايذٜ ،ٚ غيش  خٛيؾ  ٚ دغذغٝ  ٍ٘شا٘ي  آٔيختٗ  لبثّيت»
بصٔٙذ ُبٞشاً ٘ي  اص ًفُ  ثٍزاسد. ٔشالجت دس ٘ضد ٞش دٚ تأحيش  ُٕٓ  ٔشثٛى ثٝ  تلٕيٕبت 

  دس ٔمبثُ  اص خٛيـتٗ  دفبّ  ثٝ  ٘ؼجت  اػت  ٚ استجبى رٕٔي  اص ٓبّٔيت  ٔتٕبيضي تشويت 
 (7)«. صٖ  ويف

دٞذ  ٔي  ٘ـبٖ  ٚرٛد داسد وٝ  ؿٛاٞذ فشاٚا٘ي، دٚ  ايٗ  ثيٗ  ايزبد تٔبدَ  اص چٍٍٛ٘ي  فبسٕ

وٛؿٙذ  ٔيخٛد   ؿخلي  ٙيتأ  ٚ توٕيٗ  وؼت  ثشاي  ٔتٕبيض اص ثيـتش ٔشداٖ  ٞبيي ؿيٜٛ  ثٝ  ص٘بٖ

  وٝ  ٘ىتٝ  ايٗ لشاس دادٖ   داس٘ذ. ٔفشٚم  إِّّي ٚ ثيٗ  ّٔي  اص أٙيت  ٞٓ  ٔتفبٚتي  ٞبي ثشداؿت ٚ 

  ٞبي ، ؿيٜٛ ٔٔتجش اػت  يىؼبٖ  ثٝ  ٚ ص٘بٖ  ٔشد دس ٔٛسد ٔشداٖ » ّٔي  أٙيت  ٔذيشاٖ» ديذٌبٟٞبي

ايٗ  .وٙذ ٔي  ٘في ،ٚسص٘ذ ٔي  آٟ٘ب ٔجبدست  ثٝ  يؾخٛ  أٙيت  توٕيٗ  ثشاي  ص٘بٖوٝ سا   ٔتفبٚتي

لشاس   ٔشداٖ  آساي اِـٔبّ سا تحت  ص٘بٖ  ديذٌبٟٞبي ٚ ٜدشو   سا تحشيف  رٙؼيتي  تفبٚتٟبياٍ٘بسٜ 

 دٞذ.  ٔي

ٔٙزش ؿذٜ ٚ   ص٘بٖٔٛرٛديت ٚ حمٛق   ٌشفتٗ ٘بديذٜ  تٛا٘ذ ثٝ أش ٔي  ايٗ  اص ػٛي ديٍش

 .تفبٚتي ايزبد ٕ٘بيذ ثي  ّٔي  أٙيت ٖ ٌفتٕبحٛصٜ آٟ٘ب دس  ٘ؼجت ثٝ

ا٘ذ، صيشا  ٟٔٓ  أِبدٜ فٛق  ٔمبِٝ  ايٗ  اػتذالِٟبي  ( ثشاي8) دس ٔٛسد أٙيت  فٕيٙيؼتي  ٍ٘شؿٟبي

ٕ٘بيذ، تأويذ   سا تؼٟيُ  ٔتمبثُ  ٚ ٚاثؼتٍي  ثٛدٜاستجبى ٔؼتّضْ   وٝ  سٚاثٌي  ٘يبص ثٝ ٞش دٚ ثش
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  سٚاثٌـبٖ  ويفيت  ٞب ثٝ افشاد، ٌشٟٚٞب، ػبصٔبٟ٘ب ٚ دِٚت  رٝتٛ  هشٚست ٞب ثش . فٕيٙيؼتوٙٙذ  ٔي

  اؿغبَ  وٝ  ٚ ارتٕبٓي  ، فىشي ، ٓبًفي فيضيىي  فوبٞبي  دسخلٛف  ٚ هٕٙي  كشيح  ٚ تٛافمبت

سفتبس   سا ثشاي » ٘ؼجتبً أٙي  فوبي»  آ٘چٝ ٘يضدس ايٙزب   حتي  حبَ  وٙٙذ، تأويذ داس٘ذ. ثب ايٗ ٔي

 .ؿٛد ٔي  ٚ ًجمبتي  رٙؼيتي  ٟٔٓ  تفبٚتٟبي  آٚسد، ٔٛرت ٚرٛد ٔيٝ ث  ٓبدي  ارتٕبٓي

  ٘ذ.ا صدٜ   رٙؼيت  أِبدٜ ٘يض فٛق  «ٓيٞبٔف»ِ٘يش   اص غشم  خبِي  چيضٞبيثؼيبسي اص   حتي»
آ٘بٖ  .آٚس٘ذ ٔي  دػتٝ ث  ثيـتشي  فوبي، ثيـتش  ٚ لذست  ؿأٖ  داساي  افشاد ٚ ٌشٟٚٞبي

ٚ   فوب ٔحذٚد اػت  وٝ  حبِي دس .داس٘ذ  ثيـتشي » ن٘م  غيشلبثُ»  خلٛكي  فوبي
ٌشٟٚٞبيي لشاس داسد وٝ اص ؿأٖ ٚ لذست وٕتشي افشاد ٚ   ٞزْٛ  دس ٔٔشم  ٕٞٛاسٜ

  ثٝ  رٙؼيتٔمِٛٝ  سا ثب  ٘ىتٝ  ايٗ  ساثٌٝ  ارتٕبٓي  سٚا٘ـٙبختي  . ٌٔبِٔبتثشخٛسداس٘ذ
 بً٘ؼجت ( ٔحذٚدٜ  غشثي  ٛأْدس ر  وٓ  )دػت  . ٔشداٖ اػت  آؿىبس وشدٜ  تٕبْ  ٚهٛح
  ؿأٖ  داساي  ، ثزض ٔشداٖ تٛػي ديٍشاٖ  داس٘ذ وٝ  خٛيؾ  دس اًشافسا اص فوب   ٚػئي

  وٕتشي  فوبياص چـٍٕيش   ارتٕبٓي  ٞبي دس ٔٛلٔيتص٘بٖ ؿٛد.  ٕ٘ي  ثبالتش، ٞشٌض ٘من
ذ. دس لشاس داس٘ارتٕبٓي ٚ تحميش رٙؼيتي   فـبسٞبي  ٔٔشم دس ثيـتشٚ  ثشخٛسداس٘ذ
اص ِحبٍ   ٕٞچٙيٗ . اػت  اؿىبَ  ٕٞٝ  دس  فيضيىي  اػتفبدٜ ػٛء  ٔتوٕٗ ، فوب ٔٛسد ص٘بٖ

خـٛ٘تٟبي  ، ِ٘يش آصاس رٙؼي ٔٛاسدي  ثيـتش دس ٔٔشم  ص٘بٖ ٘يض  سٚا٘ـٙبختي  فوبي
 (9)«لشاس داس٘ذ.ٞبي فشاٚاٖ  اػتفبدٜ ٌؼيختٝ ٚ ػٛء  ِزبْ

ٚ   وٛچه  ٞبي سٚد. ّٔت وبس ٔي  ثٝ  ٘يض  إِّّي ثيٗ  دس ػٌح  حٚ٘ٛتش  ؿخلي  ثيٗ  ٞبي ٌضاسٜ

 ٘ؼجت ثٝ  اػتٛ٘يٚ ، ٘يىبساٌٛا، ٘يٛصيّٙذ، ػبٔٛا، ربٔبئيىب  پب٘بٔب، ِيتٛا٘ي ،ٌشا٘بداب٘ٙذ ٔ  لشثب٘ي

ثب خي   ٚرٝ  ثٟتشيٗ  ثٝ  آ٘بٖ  ٔٙبفْ  دا٘ٙذ وٝ پزيشتش٘ذ ٚ ٔي آػيت  اػتشاتظيه ٚ  ٟٔٓ  ٞبي ّٔت

  آ٘ىٝ  سٚ احتٕبَ د. اص ايٗؿٛ ٔي  ثخـٙذ تأٔيٗ سا استمبء ٔي  ارٕبّٚ   سيٕٞىب  وٝ  ٞبيي ٔـي

  ّٔي  ٔٙبفْ  توٕيٗ  ثشاي  چٙذرب٘جٝإِّّي  ثيٗ  ٚديٍش اسٌبٟ٘بي  ُّٔ  اص ػبصٔبٖ ،ثضسٌتش  وـٛسٞبي

 (10.) وٙٙذ، ثيـتش اػت  اػتفبدٜ  خٛيؾ

  ٞٓ  خبف ثؼيبس  أٙيتي  ٓاليك  ثشخي ٚرٛد ٓٙبكش ٓبْ دس لبٔٛع أٙيت،  دس ٓيٗ  ثٙبثشايٗ

  ٞب ٘ـأت ّٔت  ٚ ٔيبٖ  دس ربٔٔٝ  ٔختّف  ٌشٟٚٞبي  ػبختبسي  اص ٔٛلٔيت  وٝ ؿٛ٘ذ يبفت ٔي

 » أٙيت  ارتٕبٓبت»يب  » أٙيت  ٞبي حٛصٜ»ثٝ  ًٛس يىؼبٖ  ثٝ  وٝ اػت  ٔٙبػت  پغ (11.)ذٌ٘يش ٔي

ثذاٖ اؿبسٜ « ٞبي ٓذاِت حٛصٜ»ثب ٓٙٛاٖ  وتبثؾٚاِضس دس   ٔبيىُ  وٝ  يا ؿيٜٛ  ٕٞب٘ٙذ ؛ ثيب٘ذيـيٓ
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  اػت  يىذيٍش ٕٔىٗ  ثٝ آٟ٘بسثي   ٞب ٚ چٍٍٛ٘ي حٛصٜ  خٌٛى ايٗ  تشػيٓ (12وشدٜ اػت.)

اص   ثبالتشي  ػٌٛح  ؿٛد ٚ ثٝ  إِّّي ٚ ثيٗ  ، ّٔي فشدي  رٛيي  أٙيت  ثيٗ  تـذيذ تٙبلوبت  ٔٛرت

  پٙذاس٘ذ وٝ ٔيچٙيٗ   ّٔي  أٙيت  ٔذيشاٖ  اغّت شاي ٔخبَثآٟ٘ب ثيب٘زبٔذ.   ثيٗ  ٕٚٞبٍٞٙي  ٕٞبٚايي

حٛصٜ داخّي، خٛد دس ٝ ٚ خٛد ث  خٛاٞذ داؿتدسثش  إِّّي ثيٗ  ٔخجت  احشات  آ٘بٖ  تلٕيٕبت

  اػت  ٚ ؿبيؼتٝ  اػت اٍ٘بسٜ ٔجٟٓ  خٛاٞذ ٕ٘ٛد. ؿٛاٞذ ايٗ  سا تمٛيت  ٚ ٌشٚٞي  فشديأٙيت 

  تش، ٚاثؼتٍي سٚاثي أٗتٛا٘ٙذ  ٔي  تلٕيٕبت  ايٗ  يا  ؿيٜٛ  چٝ ٝ ٚ ث  چٍٛ٘ٝ  وٙٙذ وٝ  ػؤاَ  ٔشدْ

 آٚس٘ذ؟  ٚرٛدٝ ث  ٚ خبسد  دس داخُسا تش  ٚالٔي  ثيـتش ٚ ارتٕبٓي  ٔتمبثُ

 وٝ  أٙيت  دس خلٛف  ِ٘شا٘ٝ  ا٘حلبسٌش ٚ تًٙ  ديذٌبٟٞبي  ثٝ  ٘ؼجت  وٝ  اػت  ٟٔٓ  ثٙبثشايٗ

ؿٛد،  ٔي  دادٜ  تٕٔيٓ  ٔشدْ  ٚ ٕٞٝ  ؿٟشٚ٘ذاٖ  ، ٕٞٝ ًجمبت  ، ٕٞٝ ٞش دٚ رٙؼيت  ثٝ  دٓبٚيـبٖ 

  وؼت  ٌٛ٘بٌٖٛ  ٞبي ؿيٜٛ  وٌٝؼتشدٜ ثبؿذ  حذي  ثبيذ ثٝ  أٙيتتٔشيف .  ثبؿيٓ  ُٚٙيٗ  ؿىبن

  ٔويك  اي ا٘ذاصٜ  ثٝثبيذ   حبَ  ؿٛد ٚ دس ٓيٗ  سا تٛػي افشاد ٚ ٌشٟٚٞب ؿبُٔآٖ   افضايؾ ٚ  أٙيت

ٚ   أٙيت  تأٔيٗ  آٟ٘ب دس ٔٛسد تٛا٘بيي  دٞذ تب ثش حؼت  دػتٝ ث  اسصؿي  ٔٔيبسٞبي  ثبؿذ وٝ

  ّٕٓيبتي  تٔشيف  يه  ٓٙٛاٖ  ثٝ  ثٙبثشايٗ .ٌّٔٛثي إٓبَ ؿٛد  لوبٚت ٔشثٛى ثٝ آٖ  الذأبت

ٚ   خٛديٝ خٛد ث  ٚيظٌيٟبي  )ثب ثشخي  ثٙيبديٗ  فشآيٙذ ارتٕبٓي٘ٛٓي سا   أٙيت  تٛاٖ ٔي

 ٚ  ، ػيبػي ( ارتٕبٓي )فوبٞبي  ارتٕبٓبت  ٚرٛد آٚسدٖٝ ث  آٖ  ٞذف ٝ ودا٘ؼت (  خٛدرٛؽ

  داؿتٝ  وٙٙذ، تحشن  ص٘ذٌيتب ذ ٙدٞ ٔي  افشاد أىبٖ  ثٝ  رٛأٔي  . چٙيٗ اػت  أٗ بً٘ؼجت  التلبدي

يب   آٔيض ٔؼتميٓ خـٛ٘ت  اص تٟذيذات  ٞشاع  ، ثذٖٚ ؿبٖ ٚ ٞٛيت  ، صثبٖ فشًٞٙ  ثبؿٙذ ٚ ثٝ

ٚ ثش   اػت  أٙي  فوبٞبي  چٙيٗ  َّٔٔٛ  ٚ ٞٓ  ّٓت  ٞٓ ، سٚاثي ربْٔ ٚفبداس ثٕب٘ٙذ.  غيشٔؼتميٓ

  اػت  ٟ٘بدٞبييٚرٛد   أٗ  رٛأْ  ٔـخلٝ (13)تٟذيذٌش ٔؼّي خٛاٞٙذ ؿذ. ٚ  سٚاثي ٔخشة

ثب   تٛأْ  ارتٕبٓي  ٚ تحَٛ  ٔٙبصٓبت آٔيض ٔؼبِٕت  ٚ فلُ  حُٔيبٖ ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ   ٕٞىبسي  وٝ

 ٕ٘بيٙذ. ٔي  ا تؼٟيُس  آسأؾ

دس   وٙذ وٝ ٔي  سا تٛكيف  ٞبيي ٔحيي داساي اثٔبد تحّيّي ٚ ٞٙزبسي اػت ٚ   تٔشيف  ايٗ

، ثب  أٗ  ربٔٔٝ  ٌيشد وٝ دسثشٔي  سا ٞٓ  ٘ىتٝ  ايٗ  ِيىٗ ؛داس٘ذ  ايٕٙي  احؼبع  آٟ٘ب ثيـتش ٔشدْ

  لٟشآٔيض ٚ تٟٔذات  ثش أىب٘بت بًٕٓذت  وٝ  اص رٛأٔي  ، ثيؾ لٛي  ارتٕبٓي  پيٛ٘ذٞب ٚ تٟٔذات

سطيٕٟب  دس ٔٛسد اخيش .آٚسد ثبس ٔي  ثٝ  افشاد أٙيت  ثشايوٙٙذ،  تىيٝ ٔيغيشارتٕبٓي   لشاسدادي
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ٝ ث  وٙٙذ، ِيىٗ  توٕيٗ  لٛا سا دس خبسد  ٚ تٛاصٖ  سا دس داخُ  ٚ ِ٘ٓ  ثتٛا٘ٙذ لبٖ٘ٛ  اػت  ٕٔىٗ

دس اختيبس ٘يض   لٟشآٔيض وٕتشي  أىب٘بت  وٝ «تش هٔيف»  ٞبي اص دِٚت  ثيؾ  آٚسي ؿٍفت  كٛست

  ارتٕبٓي  ٕٞب٘ٙذ تٟٔذات  لشاسدادي  تٟٔذات  وٝ  اػت  أش آٖ  ايٗ  پزيش٘ذ. دِيُ داس٘ذ، آػيت

  ٚ ٔبرشارٛيب٘ٝ ختٝپشدا  ٔخبًشات  ٔحبػجٝ  ثٝ  ػبصد وٝ سا لبدس ٕ٘ي پزيش ٘يؼتٙذ ٚ افشاد اٌ٘ٔبف

 .ٞؼتٙذ  لشاسدادي ٚ  اص سٚاثي ارتٕبٓي  يا آٔيضٜ  ٔذسٖ  كٙٔتي ْ رٛأ  وٝ  اػت  سٚؿٗ .وٙٙذ  ُٕٓ

پزيش  آػيت  ٌٛ٘بٌٖٛ  اؿىبَ  ثٝ  ؿٛد، ربٔٔٝ   ٕبئُت  ػٕت اص دٚ  يىي  ثٝ  تٛاصٖ  ٞش ٌبٜ ثٙبثشايٗ

٘يض اٍ٘يض  آٚس ٚ ٔالَ وؼبِت  اػت  ا٘ذ أب ٕٔىٗ ثيٙي پيؾ  لبثُ  ارتٕبٓي  خٛاٞذ ؿذ. رٛأْ

  تحت  ، ِيىٗاي ثشخٛسداس ثبؿٙذ اص فوبي آصادا٘ٝ  اػت  ٕٔىٗٞشچٙذ   لشاسدادي ْ رٛأ ذ.ٙثبؿ

  وٝ  اػت  ُٕتٔح  صٔب٘ي  ٚالٔي  أٙيت  ٌشيض اص ٔشوض لشاس داس٘ذ. ثبص ٞٓ  ٘يشٚٔٙذ ثشاي  فـبسٞبي

ِ٘يش ٘يٛصيّٙذ، ٘شٚط   وٛچه  ثبؿذ. رٛأْ  ٚرٛد داؿتٝ  اص ٞش دٚ ٓٙلش دس آٖ  كحيحي  تشويت

ٚ اتحبد   ٔتحذٜ  ايبالت ثضسٌتش ِ٘يش  رٛأْ  آ٘ىٝ  ا٘ذ، حبَ ٔبيُ  ارتٕبٓي  پبيب٘ٝ  ػٛئذ ثٝ ٚ

 داس٘ذ.  تٕبيُ  لشاسدادي  ( ثٝ )ػبثك  ؿٛسٚي

  فٛق  ّٕٓيبتي  تٔشيف  وٝ وٙٙذ ٔي  اػتذالَچٙيٗ ( 14)  ٚ ٘ئٛسئبِيؼت  سئبِيؼت  پشداصاٖ  ِ٘شيٝ

  ثشاي  حّي  ٌزاسد ٚ ساٜ ( سا وٙبس ٔي ِ٘بٔي  ، صٚس ٚ تٛاٖ ت)لذس  ثٙيبديٗ  ػيبػي  ٞبي ٚالٔيت

ديٍشي ٘يض ٚرٛد داس٘ذ وٝ ؿَٕٛ   ديذٌبٟٞبيدس ٓيٗ حبَ ( 15دٞذ.) ٕ٘ي  اسائٝ » أٙيت  ٕٔٔبي»

اص   خٌشتشي ٚ وٓ  تش، ِٕٔٔٛي ثبحجبت  ٔفبٞيٓاسائٝ  ٌيش٘ذ ٚ ثيـتشي اص ٚاطٜ أٙيت سا دس ثش ٔي

 ذ.٘ػبص ٔي  ٕٔىٗ  رٟبٖ  ٞب ٚ وُ ، ّٔت فاؿخب  سا ثشاي  أٙيت

ٚالٔيت آٖ اػت د، أب سدا لشاس  ٚ تحِٛي  آِيؼتي ايذٜ  دس ػٙت  ٚهٛحٝ ث  تٔشيف  ايٗ  ٌشچٝ

  ثشاي  ٔجبسصٜ  ( ٕٞٛاس16ٜٚرٛد ٘ذاسد.)  أٙيتـ اتٛپيبپي   آِيؼتي ايذٜ  ٔفْٟٛ  ثشاي  ربيٍضيٙي وٝ 

 سا دس  دِٚت  ٚ ٟٔٓ  ٔذاْٚ  ٘مؾ تٛاٖ ٕ٘يٚ  داسدٚرٛد   اص أٙيت  ٔٔمِٛي  حفَ ػٌٛح ٚ  وؼت

  ٘بديذٜ  إِّّي ٚ ثيٗ  ّٔي  سا دس ػٌح  لٟشيٝ  صٚس ٚ لٜٛ ٚ يب اػتفبدٜ اص  ٔختّف  ٞبي ٚهٔيت

  ٔذيشاٖ  وٝ  ، آٍ٘ٛ٘ٝ ِ٘بٔي ٔحذٚدٚ   ٔويك  ديذٌبٟٞبياسائٝ   وٝ  ثبيذ دس ِ٘ش داؿت.  ٌشفت

ٔيضاٖ احشٌزاسي   تٔييٗ  ثشاي  ارتٕبٓي  افشاد ٚ رٙجـٟبي  ، تٛا٘بييٙذوٙ ٔي  تشػيٓآٖ سا   أٙيتي

 ، ٟ٘بيي  ثشد. دس تحّيُ ٔي  اص ٔيبٖدس تأٔيٗ أٙيت سا خبف   إِّّي ثيٗ يب  ، ّٔي فشدي  الذأبت

للذ   ثٝ اكٙبفيب   دِٚت  وٝ  آيب الذأبتي  وٙٙذ وٝ  لبدس٘ذ ٔـخق  ٞؼتٙذ وٝ  افشاد تٟٙب ثبصيٍشا٘ي
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،  ّٔي  أٙيت  وٙذ يب ٘ٝ دس ثيـتش ٔجبحخبت ٔي  سا تأٔيٗ  آٖ  ٚالْٝ ث دٞٙذ، ٔي  ا٘زبْ  أٙيت  مٛيتت

 ٌيشد. لشاس ٕ٘ي  ٔٛسد تٛرٝ  أٙيتي  ٔتخللبٖ  ٓاليك  ا٘ذاصٜ  ثٝ  فشدي  ٞبي دغذغٝ  ايٗ

  ثشاي  ٟٕٔي  ٔٔيبسٞبي ، أٗ  فوبٞبي  ٚ تٛػٔٝ  ػبصي  ارتٕبّفشآيٙذ ثب   آؿىبس أٙيت استجبى

  خبف  سفتبسي  وٝ ػبص٘ذ  وٙذ تب ٔـخق ٔي  فشاٞٓ  ػيبػي  ٚ سٞجشاٖ  ارتٕبٓي  افشاد، رٙجـٟبي

 ٞب، افشاد ٚ حىٛٔت  الذأبتوٙذ. ثشاي ٕ٘ٛ٘ٝ اٌش  ٔي  يب تؤيف  سا تمٛيت  أٙيت  ؿجىٝ

٘ـٛد، احتٕبال  ٙزشٔ  سٚاثي ٍٕٞشاوٙٙذٜ  ٌؼتشؽ  ثٝ  إِّّي ثيٗ  يب ػبصٔبٟ٘بي  ثضسي  ٞبي ؿشوت

اٌش ايٟٙب  آٚسد. ٚرٛد ٔيٝ تٟذيذ ٚ هذتٟذيذ ث  ػٕت  ثٝ  ػٛق  ٚ أىبٖوٛتبٜ ٚ ثّٙذٔذت   ٘بأٙي

 ، )ٔحّي  ٔزاوشٜ  تحت  ٞبي ٚ ٔؼئِٛيت  اص تٟٔذات  يا  ثب ٔزٕٛٓٝ  اص أٙيت  ٌؼتشدٜ  ٔفٟٛٔي  ثٝ

 ؿذ. خٛاٞذ  تمٛيت  ( ثيب٘زبٔذ، احتٕبال أٙيت إِّّي ، ثيٗ ّٔي

 

  و اهنيت  ايدئولوژيب. 
  ٚ فّؼفي  ايذئِٛٛطيه  ، ٔفشٚهبت أٙيت ثش تٔبسيف  ػبختبسي  ربيٍبٜ  ٕٓيك تأحيشثش   ٓالٜٚ

 دس ايٗ حٛصٜ ٞؼتٙذ.  تأحيشاتيداساي ٘يض   خبف

  ، ثحج أٙيت اص  رٞٙي  ٞبي ثش دسيبفت  / ايذئِٛٛطيه  فىشي  ٍ٘شؿٟبي  تأحيش تفبٚت  اص  تبوٖٙٛ

  وبسا٘ٝ  ٔحبفِٝ ٚ  / ٘ئٛسئبِيؼتي  سئبِيؼتي  ديذٌبٜ  وٝ  وؼب٘ي دس ِٔٙش  اػت  سٚؿٗ ايٓ أب ٘ىشدٜ

  ٔتفبٚتي  ٔٔب٘يداساي   داس٘ذ، أٙيت  / تحِٛي  آِيؼتي ايذٜ  ثيٙي رٟبٖ  وٝ  ا٘ذ ٚ وؼب٘ي اتخبر وشدٜ

 ،ؿٛ٘ذ(  ٛا٘ٙذ تمؼيٓت ٔي  ثبص ٞٓ  )وٝ ثٙذيٟب ايٗ ٔزٕٛٓٝ تمؼيٓ  دس ٞش دٚي  حبَ دس ٓيٗ. اػت

ٞٓ   وٙٙذ ٚ اؿخبكي  ثٙذي ٔفْٟٛ  ٔويك  كٛستٝ سا ث  ٔبيّٙذ أٙيت  ٚرٛد داس٘ذ وٝ  افشادي

  تمؼيٕي  ٔٛاصات  ثٝ  تب حذٚدي  تمؼيٓ  تش ثبؿذ. ايٗ ربْٔ  خٛاٞٙذ ديذٌبٞـبٖ ٔي  ٞؼتٙذ وٝ

  ثٝ  وٝ  ٚ وؼب٘ي  اػت  ٔٙفي  كّح  ؿبٖ اكّي  دغذغٝ  وٝ  وؼب٘ي  ثيٗ  كّح  دس ٌٔبِٔبت  وٝ  اػت

اص   يهٞش ٌيشد.  كٛست ٔي ،ٔٙذ٘ذ ( ٓاللٝ ٚ ٓذاِت  كّح  آٚسدٖ ثٝ دػت )  ٔخجت  كّح

ٚ   ٔوبس خٛد سا داس٘ذ. ٘فْ ٚ  ٔٙبفْ ، ٚ أٙيت  كّحٔشثٛى ثٝ   ٚ ا٘حلبسي  ربْٔ  ديذٌبٟٞبي

،  لذست ُ ئؼب  اسد ٚ ثٝدتٕبيُ   ٔحٛسي  دِٚت  ثٝ  وٝ  اػت  آٖ  ٔويك  ديذٌبٜ  اكّي  هٔف

  غفّت  ٚ التلبدي  ، ارتٕبٓي سٚا٘ي  اص ٔتغيشٞبي  ًٛس وّيٝ پشداصد ٚ ث ٔي  ٘فٛر ٚ الٙبّ ، ػيبػت

  تٔييٗ  وٙذ ٚ اغّت ٔي  اسائٝ  صيبدي  پيچيذٌي  وٝ  اػت  آٖ٘يض   ربْٔ  ديذٌبٜ  ٟٔٓ  ٚسصد. اؿىبَ ٔي
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  ٔبْ٘  اٌش ثخٛاٞيٓ  . ِيىٗ ا٘ذ، دؿٛاس اػت حبئض إٞيت  ٘تبيذدسيبفت   ٞب ثشاي ٔىب٘يؼٓ  وذاْ  ايٙىٝ

ثب   اػت  وٙٙذ، الصْ  تٔييٗسا   أٙيت  ٔجحج  پبسأتشٞبي » خـٛ٘ت  ٔتخللبٖ» وٝ  ؿٛيٓ  اص آٖ

 . تش ثشٌشديٓ تش ٚ ا٘حلبسي ٔويك  ٚ ديذٌبٟٞبي  ِ٘شيبت  ثٝ  ػپغ ٚ  آغبص وٙيٓ  ديذٌبٜ ربٔٔي

  ثذثيٙي يب  خٛؿجيٙي  دسرٝ  ثٝ  دس ٔٛسد أٙيت  آِيؼتي ٚ ايذٜ  ِيؼتيسئب  ديذٌبٜ  ٕٓذٜ  تفبٚت

آٟ٘ب آغبص   ثذتشيٗ  ٚ ٘ٝ  ٔفشٚهبت  دٞذ اص ثٟتشيٗ ٔي  تشريح  يؼتِآ ايذٜ  ؿٛد. ديذٌبٜ ٔي ٔشثٛى

ثـش   ( تبسيخ وـي ٚ ٘ؼُ  إِذت ًٛيُ  ٞبي رًٙ  ثشخي  سغٓ ثٝ )  وٝ  اػت  أش آٖ  ايٗ  . دِيُوٙذ

 . اػت  ثٛدٜ  ثب كّح  تٛأْ  ذٚد صيبديتب ح

 اص دٜ  ؿٛد، دؿٛاس ثتٛا٘ذ ثيؾ ٔي  ٌٔشح  تبسيخي  دس وتت  ثشرؼتٝ  چٙيٗ  ايٗ  وٝ  رًٙ»
 ؿبُٔ  دسكذ يب ٔبثمي 90. صدػب  خٛيؾ  سا ٔلشٚف  ثـشيت  ٚ صٔبٖ  دسكذ ا٘شطي 
 (17)«. اػت  ثٛدٜ  ٚ ػبص ٚ غيشٜ  ، ػبخت ، ثبفٙذٌي ، دسٚ وشدٖ ٚ وبس، ثزسپبؿي  وـت 

 ، وٙذ أٙيت سا اتخبر ٔي  يب سئبِيؼتي  آِيؼتي ايذٜ  اص ديذٌبٟٞبي  وذأيه  ؿخق  اص ايٙىٝ  فبسٕ

 ٖ يبفتٗ آ  ثشاي  ٚ وٛؿؾ  ٚرٛد ٘ذاسد ٚ پيٍيشي  ٌّٔمي  أٙيت  ؿٛد. ٞيچ ٔي  رٞٙي ٚ  ٘ؼجي

 ػشؿتٕٞچٙيٗ ٚ   يبثيٓ ٔي  دس آٖ خٛد سا  وٝ  ٚ ثؼتشي  صٔيٙٝ  ثٝ  ٔب ثؼتٝ  . ٕٞٝ اػت  ٘بٔٔمَٛ

  ٔتوٕٗ  خاللٝ  . حيبت ٞؼتيٓ  أٙيت  داساي  ٚ ثيؾ  ، وٓ لشاس داسيٓ  دس آٖ  وٝ  سٚاثٌي 

  سػب٘ذٖ  حذالُ  ثٝ  ٔتوٕٗ،  ٔؼئٛال٘ٝ  اٌش حيبت  . حتي اػت  تٛرٟي  لبثُ  پزيشي آػيت

  كٛستٝ ثسا   يب ّٔتي  ٞش فشد، ٌشٜٚ،  ٚػيّٝ  ثذاٖ  ٚرٛد ٘ذاسد وٝ  ساٞي  ٞيچ؛ ثبؿذ  ٔخبًشات

  افشادي  وٝ  ٚ ؿٟٛدي  هٕٙي  الذأبت  ثب آؿىبسػبختٗ  ِيىٗ. ػبصد  ٘بپزيش يب ايٕٗ آػيت  ٌّٔك

  چٍٍٛ٘ي  تٔييٗ  ٞبي ؿيٜٛ  ٚ تحّيُ  ثب تزضيٝ٘يض وٙٙذ ٚ  ٔي اتخبر  اص خٛيؾ  حفبُت  ثشاي

ـ   فشدي  الذأبت  ثيٗتٔبُٔ   ، ثبيذ ثتٛا٘يٓ تٔتفبٚ  ايذئِٛٛطيه  تٛػي ٔفشٚهبت  أٙيت  احؼبع

حفَ آٟ٘ب سا ٕٞچٙيٗ ٘حٜٛ ٚ   أٗ  ثبِٙؼجٝ  رٛأْ ٚثش ػش فوبٞب   س تٛافكد  ٚ ػيبػي  ارتٕبٓي

 . ٕ٘بئيٓ  ٚ تحّيُ  تزضيٝ

 

  از اهنيت  نگرانه  كل  برداشتي  سوي  بهج. 
  ديذٌبٞي  االٔىبٖ حتيوٝ داس٘ذ تأويذ ثش ايٗ ٘ىتٝ ( 19ٚاِتض)  ( ٚ وٙت18ثٛصاٖ)   سيبث

 حفَ ؿٛ٘ذ.  إِّّي ٚ ثيٗ  ، ّٔي فشدي  ِ٘بْ  ػٌح  اتخبر ؿٛد تب ػٝ  أٙيت  ثٝ  ٘ؼجت  ٍ٘شا٘ٝ  وُ
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ٔشتجي   ٞٓ  ثٝ  سا اص ٘ضديه  إُِّ ثيٗ  ٞب، ٚ ِ٘بْ افشاد، دِٚت  آ٘چٙبٖ  أٙيت  ٔفْٟٛ»
  تٛاٖ ٔي  ٍ٘ش اتخبر ؿٛد. ٌش چٝ وّي  ديذٌبٞي  آٖ  ثشسػي  ثشاي  اػت  الصْ  وٝ ػبصد ٔي

دس خٛد   ٔفبٞيٕي  كٛست  ثٝ  إِّّي ثيٗ  ٚ أٙيت  ّٔي  ، أٙيت فشدي  أٙيت اص  ٔٔٙبيي
ديٍش   دٚ ػٌح  بث  ٞش يه استجبى  اص آٟ٘ب ٔٙٛى ثٝ  ٞش وذاْ  وبُٔ  فٟٓ  وشد، ِيىٗ  دسيبفت

 (20)«. اػت

  ايٗ ، ٔـتشن  خلٛكيبت  وذاْ  وٝ  اػت  وٙٙذ ايٗ ٕ٘ي  ٚاِتض ٌٔشح  ٚ٘ٝ  ثٛصاٖ  ٘ٝ  وٝ  پشػـي

 ٚ ا٘حلبسي  ، ربْٔ آِيؼتي ، ايذٜ سئبِيؼتي  ٟبياص ديذٌبٞ  فبسٕ ؟وٙذ ٔي  ٔتلُ  ٞٓ  سا ثٝ  ػٌح  ػٝ

اص   دس پيـٍيشي  ٔـتشوي  ٔٙبفْ  رٟب٘ي  ٔتحَٛ  ٞب ٚ ِ٘بْ دِٚت ،، ثيـتش افشاد دس ٔٛسد أٙيت 

يب   ٔذت  وٛتبٜ  (، ثمبي آٖ  يب ٔحذٚد ػبختٗ  اص ٌِٕبت  )ٕٔب٘ٔت  خٛدؿبٖ  ثٝ  ٚاسدٜ  ٌِٕبت

ٚ   ، حجبت ؿٟشت  حؼٗ ، ، ٔحجٛثيت التلبدي  سفبٜ  ، استمبي ربٔٔٝ  تمٛيت ، ، اػتمالَ ثّٙذٔذت

ؿشًٟبي   پيؾ  ي،حذالّ  ٔـتشن  ٚ ٓاليك  ٔٙبفْ  داس٘ذ. ايٗ  خبف  ٚ ٓميذتي  فشٍٞٙي  حفَ ِ٘بْ

 .ٞؼتٙذ  خٛاٞي  ٚ ٔٔٙٛيت  تش، تخيُ رؼٛسا٘ٝ  خالليت جي،ًّ تفشيح

وٝ ٓجبستٙذ اص:  لبيُ اػت  آٖ  ثشاي  دٞٙذٜ  رضء تـىيُ  ػٝ  ّٔي  دِٚت  دس تحّيُ  ثٛصاٖ  يثبس

٘يض   ٚ رٟب٘ي  فشدي  ػٌٛح  اثٔبد ثٝ  ايٗ  ( تٕٔي21ٓ.)  ٟ٘بدي ٚ اثشاص  ، ايذٜ ( )فيضيىي  ًجئي  اػبع

  ًجئي  ثٙيبٖ  چيضي  چٝ  وٝ  ثذا٘يٓ  اػت  الصْ  فشدي  دس ػٌح  سػذ. ثٙبثشايٗ ٔيِ٘ش   ٔفيذ ثٝ

)غزا، ثٟذاؿت، ا٘ؼزبْ سٚا٘ي ـ ارتٕبٓي ٚ ٔب٘ٙذ آٖ( وٙذ  ٔي  فشد سا حفَ ٚ توٕيٗ ( )فيضيىي

ذ وٙٙ ٔي  ( ُٕٓ ٚ وبسي  ، تفشيحي ، آٔٛصؿي ٔزٞجي  ٟ٘بدٞبييب   )خب٘ٛادٜ  چٝ ٟ٘بدٞبييافشاد دس ٚ 

ٚ   ص٘بٖ  چٍٛ٘ٝ ؟وـب٘ذ ثب يىذيٍش ٔي  تجبدَ  آٟ٘ب سا ثٝ ، يب فشٍٞٙي  فىشي  ٔفشٚهبت  ٚ وذاْ

  ثٝ  افشاد چٍٛ٘ٝ  وٙٙذ؟ دس ُٕٓ ٔي  ثٙذي سا ٔفْٟٛ  أٙيت ، الّيتٚ   اوخشيت  ٌشٟٚٞبيٚ   ٔشداٖ

يب   سا تمٛيت  ؿبٖ فشدي  آٟ٘ب ٞٛيتثٝ ٔشثٛى   ٟ٘بدٞبي  پشداص٘ذ؟ چٍٛ٘ٝ ٔي  اص خٛيؾ  ٔحبفِت

  ؿٙبخت ؟وٙٙذ ٔي  حفبُت  ؿبٖ فىشي  ٚ ػالٔت  رؼٕب٘ي  ػالٔت اص  ٙذ ٚ چٍٛ٘ٝٙو ٔي  تؤيف

 . اػت  الصْ  أٙيت اص  ربْٔ  ثشداؿت  ثشايثٝ ٚيظٜ فشآيٙذٞب   ايٗ

  دس ٔٛسد اػبع  ٘ىبتي  تٗ٘ؼ٘يض، دا  ّٔي  وٙذ، دس ػٌح ٔي  ًشح  ثٛصاٖ ي ثبس  ٕٞبٌ٘ٛس وٝ

اًالّ اص ٚ   ٚ ؿٟشٚ٘ذاٖ  تٛػي سٞجشاٖ  آٖ  ثٙذي ٚ ٔفْٟٛ  دسن  ٚ چٍٍٛ٘يأٙيت   فيضيىي

 . اػتثشخٛسداس  يثؼيبس  إٞيتاص  ، آٖ  وّيذي  ٟ٘بدٞبي وبسوشد
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  ، ٓٙلشي إِّّي ثيٗ  ٔـتشن  أٙيت  ٘بپزيش دس اوتؼبة تمؼيٓ  ٔٛرٛديت  ٔخبثٝ  ثٝ  رٟبٖ  دسن

  ٕٞبٖ  ثٝ  ٞٓ  رٟب٘ي  اص ِ٘بْ  ٚ رٕٔي  فشدي  ٔتّٙٛ  ٞبي داؿتثش  . ِيىٗ آيذ ثٝ ؿٕبس ٔي  حيبتي

ٚ   ثيبٖ  ثشاي  ٟ٘بدٞبيي  ثبيذ ثبؿذ ٚ چٝ  چٍٛ٘ٝ  رٟب٘ي  أٙيت  . ِ٘بْ اػت  إٞيت  ؿبيبٖ  ا٘ذاصٜ

  حىٛٔتي  ٟ٘بدٞبي  ؿتبثبٖ  تٛػٔٝ  سغٓ ثٝ   رٟب٘ي  تلٛس ِ٘بْ ؟ اػت  الصْ  ِ٘بْ  ايٗ اثشاص ٟ٘بدي دس

 (22.) اػت  ّٔي  دِٚت  دؿٛاستش اص دسن  ٔشاتتٝ ث  إِّّي ثيٗ  يشحىٛٔتيٚ غ

  ٞب اص أٙيت صيشا ثشداؿت . اػت  صٔبٖ  ؿٛد، ٔفْٟٛ  افضٚدٜ زٕٛٓٝٔ  ايٗ  ثٝ  اػت  الصْ  آ٘چٝ

  ٞبي خٛاٞذ وشد. ٔميبع  ، تفبٚت ٔٛسد اػتفبدٜ  صٔب٘ي  ٔميبع  ثش پبيٝ  ػٌٛح  اص ايٗ  دس ٞش وذاْ

ػبصد تب  ٔيؼش ٔي  أٙيت  سا دس خلٛف  تش ٚ وٕتش ؿتبثضدٜ پشتأُٔ  ديذٌبٟٞبي بًٕٓٛٔ  ٔذتثّٙذ

  ايٕٗ  ايزبد فوبٞبي  ثبؿٙذ. ثٙبثشايٗ   ٔجتٙي  ٚ ٔؼتميٓ  آ٘ي  تٟذيذات  ثٝ  ٚاوٙؾ ثش  وٝ  ديذٌبٟٞبيي

اص ِحبٍ   ٚ رٟب٘ي  ، ّٔي فشدي  يٙذٞبيآفش  ٚ ايزبد استجبى ثيٗ  ٔالحِٝ  ٔؼتّضْ ،أٗ  رٛأْٚ 

 ػت.آٟ٘ب  ٚ ٟ٘بدي  فىشي  ٓٙبكش فوبيي

  كحٝ  )اِجتٝ سٚاثي خلٕب٘ٝ(سٚاثي   ثش إٞيت  ّٔي  اص أٙيت  ٔويك  ٞبي دسيبفت  ثب ايٙىٝ

ٚ   ِ٘بٔي  ثش لبثّيت  سٚاثي سا ثب تٕشوض اكّي  ايٗ  ٍ٘شا٘ٝ  ٚ وّي  چٙذثٔذي  ػشؿتأب  ،ٌزاسد ٔي

  اغّت ،وٙٙذ تٕشوض ٔي  ٞبيي پذيذٜ  ثش چٙيٗايٗ أٛس  ثٝ دِيُ آ٘ىٌٝيشد.  ٔي  ، ٘بديذٜ ػيبػي ٘يبت

ٞب  ٌضيٙٝ  آ٘ىٝ  ربيٝ ث ، رجشي  ؿٛ٘ذ. اتىب ثش لذست ٔي  غبفُ دس سٚاثي خلٕب٘ٝ  ٓٙبكش ٘شْاحش اص 

 ٘يض، سٚاثي  آٔيضتشيٗ ٔٙبصٓٝ ٚ  تشيٗ دس پيچيذٜ  صيشا حتي .دٞذ ٔي  وبٞؾآٟ٘ب سا دٞذ،   سا افضايؾ

 .ذ٘ٚرٛد داس٘يض (  )تٔبٖٚ  ثش ٕٞىبسي  ٔجتٙي  ٞبي رٙجٝ،  خلٕب٘ٝ  ٞبي دس وٙبس رٙجٝ

 سا آٖ  ساحتي  ثٝ  ثبصيٍشاٖ  وٝ  پزيش سٚاثي ٚ تأويذ ثش سٚاثٌي ٚ اٌ٘ٔبف  ٔجٟٓ  تأويذ ثش ٔبٞيت

فش ٚ غيشك  رْٕ  پيـجشد سٚاثي ثب حبكُ  ثشاي  خٛاٞذ ا٘زبٔيذ وٝ  ؿشايٌي  وٙٙذ، ثٝ ٔي  تحىيٓ

  ٚ آتٕبد سا افضايؾ  إًيٙبٖ  وٝ  سٚاثٌي  حذاوخش سػب٘ذٖثٝ   . ثشائٙبػت اػت  ٚالٔي  أٙيت

  سا دس ٕٞٝ  ٕٞذال٘ٝ  فٟٓ  ثيبٔٛص٘ذ وٝسا  ٜٔزاوشاص   يٞبي ؿيٜٛ  وّيذي  ثبصيٍشاٖ  اػت  دٞذ الصْ 

دس سٚاثي سا   ٕبد ٚ أٙيتآت  دس خلٛف  اِٚيٝ  دسػٟبي  ثٝ دِيُ آ٘ىٝ( 23.)وٙذ  تمٛيت  جبدالتٔ

  ٔٔبدَ  ثبيذ إٞيتي  ٘ضديه  جبدالتٔ  ايٗ  ثٙيبديٗ  ، اكَٛ آٔٛصيٓ ٔي خٛد  ؿخلي  ٘ضديه

 » ّٔي  أٙيت«  ٔتخللبٖ  وٙٙذ. ثشاي  وؼت  أٙيتي  ٔجبحخبت دس  ثضسي  ٞبي اػتشاتظيؼت  اؿتغبالت

  دِٚتٚرٛد   سا حبكُ  فشدي  أٙيت  بٖوٙٙذ صيشا آ٘  أش ٕٞبًٞٙ  خٛد سا ثب ايٗ  وٝ  دؿٛاس اػت



 297ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــشناسي اهنيت  به سوي جاهعه

 

اص سا   ارتٕبٓي  ٞب ٔبيّٙذ أٙيت اػتشاتظيؼتثٙبثشايٗ .  أٗ  دِٚت  اِٚيٝ  ّٓت  دا٘ٙذ ٚ ٘ٝ ٔي  ػخت

اٌش   وٙٙذ وٝ ٔي  تلذيك٘يض ٞب  اػتشاتظيؼت  حتي  ثذا٘ٙذ. ِيىٗ  ّٔي  أٙيت  دس ٔٔبدالت  ٓٙبكش ٘شْ

  لذست  ثش اػبع آٖ  ٘ذاسد وٝ ٚرٛد  ساٞي ،ثبؿٙذ  ٘ذاؿتٝ  يتٞب أٙ ٚ الّيت  افشاد، رٛأْ

  ؿشلي  دس اسٚپبي اخيش  ثخـذ. حٛادث  تذاْٚ  ٔذت سا دس ثّٙذ يب وٛتبٜ  دِٚت  ثمبي ،ارجبسآٔيض

 ،فشيمبٔب٘ٙذ آد٘يب   ؿذٜ  فشأٛؽ  دس ثخـٟبي  ِٚي.  اػت  دادٜ  ٘ـبٖ  ٚهٛحٝ سا ث  سا ٘ىتٝ  ايٗ

  دس  ػيبػيٚ   ِ٘بٔي  لذست  ثش حؼت  ّٔي  اص أٙيت  ٌفتٗ  ، ػخٗ ؿشلي  بيٚ آػي  خبٚسٔيب٘ٝ

 ٘بثٛدي ٔحيي صيؼت،،  التلبدي  وـٛسٞب اص تٟذيذات  ايٗ  اص اٞبِي  ي ا ٌؼتشدٜ  اوخشيت  وٝ  حبِي

 تٛػي  ارتٕبٓي  ثٙيبديٗ  يٙذٞبيآفش  ٔذاْٚ  ٚ تؤيف  فشٍٞٙي  ٞٛيت  ثـش، فمذاٖ  حمٛق  ٘من

  ربيٍضيٗٚ ٔزذد   ػبصي ٔفْٟٛ ثٙبثشايٗ ، دؿٛاس اػت.ثش٘ذ ٔي  س٘ذ  تغزيٝ ٚ ػٛء  يٕبسيفمش، ث

٘يض   ٚ ارتٕبٓي  فشدي  سفبٜ  دٞذ ثب استمبي ٔي  إٞيت  دِٚتي  ٟ٘بدٞبي حفَ  ثٝ  وٝ  ا٘ذاصٜ  ثبيذ ٕٞبٖ

 يزبدا  ِضْٚفشدي،   فشآيٙذٞبي  اِٚٛيتثشاي ديٍش ٚ ؿبيذ ٌيشاتش   دِيُ .ؿٛد  ٕٞبًٞٙ

 ثبؿذ ايٗ  الصْ  اػت  ٕٔىٗ  ىٝثٝ دِيُ آ٘.  اػت  خٛدؿبٖ  تٛػي افشاد ثشاي  حٕبيتي  ٞبي ٔىب٘يؼٓ

  ايزبد آٟ٘ب ٔٙٛى ٚ ٚاثؼتٝ  وٝ  اػت  ثؼيبس ٟٔٓ ،ؿٛ٘ذ  ثشاٍ٘يختٝ٘يض   خٛد دِٚت  ٞب ّٓيٝ ٔىب٘يؼٓ 

  دس حفَ سفبٜ  دِٚت  اكّي  إٞيت  پٙذاسد وٝ ٔي  ِيجشاَ  ػيبػي  ٘جبؿذ. فّؼفٝ  دِٚتٚرٛد   ثٝ

  ٔجتٙي  ؿٛ٘ذٌبٖ  ٚ حىٛٔت  وٙٙذٌبٖ  حىٛٔت  ثيٗ  لشاسداد ثش  تلٛساتي  . چٙيٗ اػت  ؿٟشٚ٘ذاٖ

دٞٙذ ٚ  ٔي  يىذيٍش ا٘زبْ  ثٝ  سا ٘ؼجت  خٛيؾ  تٟٔذات  ًشفيٗ اص  ٞش وذاْ  دس آٖ  وٝ  اػت

  وٝ  سا داس٘ذ. صٔب٘ي  دِٚت  اص ػٛي  هشٚسي  ٚ ٔشالجت  حشاػت ، ا٘تِبس حٕبيت  ؿٟشٚ٘ذاٖ

  ٌشا٘ٝ فؼبدآِٛد ٚ ػشوٛة ، خٛدػشا٘ٝ  ي ا ؿيٜٛ  وٙٙذ ٚ ثٝ ٔي  لشاسداد سا ٘من  ٞب ايٗ حىٛٔت

  ربيٍضيٗ  د٘جبَ  داس٘ذ ثٝ  حك  ٔشدٔي  ٞبي سٚد ٚ ٟ٘وت ٔي  اص ٔيبٖ  وٙٙذ، ٔـشٚٓيت ٔي  ُٕٓ

فبػذ ٚ ػشوٛثٍش سا   سطيٕٟبي  ٚدثٛدٖٔحذ ، ؿشلي  رذيذ دس اسٚپبي  ٔشدٔي  ثٍشد٘ذ. رٙجـٟبي

 . اػت  دادٜ  ٘ـبٖ

  ٕٞٝ . ػشوٛثٍش ٘يؼت  سطيٕٟبي  خلّت فمي  اٍ٘يختٝ  يب دِٚت  حىٛٔتي  ٘بأٙي  حبَ  ثب ايٗ

افشاد ٚ   أٙيت  آٟ٘ب توٕيٗ  ٚرٛدي  ػٛ فّؼفٝ  داس٘ذ. اص يه  ٔتٙبلن  ٌشايـٟبي  دِٚتي  ٟ٘بدٞبي

 سا  ؿٟشٚ٘ذاٖ  دِٚتي  ٓيبس، ٟ٘بدٞبي  تٕبْ  كٛستٝ ديٍش ٚ ث  اص ػٛيٚ ٞبػت  فشًٞٙ  خشدٜ

اص   ؿٟشٚ٘ذاٖ  ّٓيٝ  وٝ وٙذ تأويذ ٔي  تٟذيذ ارتٕبٓي  چٟبس ّ٘ٛٚرٛد ثش   وٙٙذ. ثٛصاٖ تٟذيذ ٔي
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  )آصاس، ٔزشٚح  فيضيىي  تٟذيذات :ٓجبستٙذ اصتٟذيذات . ايٗ ؿٛ٘ذ إٓبَ ٔي  دِٚتػٛي 

  ٔـبغُ  ثٝ  اص دػتيبثي  ، ٔحشٚٔيت أٛاَ  يبتخشيت  )تلشف  لتلبديا  تٟذيذات ،( ، وـتٗ ػبختٗ

  ( ٚ تٟذيذ ٔٛلٔيت اِٚيٝ  ٔذ٘ي  آصاديٟبي اص  ٚ ٔحشٚٔيت  ػبختٗ  )ص٘ذا٘ي  (، تٟذيذ حمٛق يب ٔٙبثْ

  ٚ تٟذيذات  تِٛيذ ٘بأٙي  ثٝثتٛا٘ٙذ  ٟ٘بدٞب ٙىٝ اي .(24() يب تحميش ٕٓٛٔي  دسرٝ  )تٙضَ  ٚ ٔٙبكت

ثبؿٙذ يب   لٛي ٞبٟ٘بد  ايٗ  وٝ ٔٙٛى ثٝ آٖ اػت،  ثذٞٙذ يب ٘ٝ  پبيبٖ  ؿٟشٚ٘ذاٖ  دس ثيٗ  ٕبٓيارت

ثبؿٙذ يب   داؿتٝ » حذاوخشي»  ديذٌبٜ  ٚ دس ٔٛسد ُٚبيفـبٖ ػبِٓ، فبػذ ثبؿٙذ يب  هٔيف

 ثبؿٙذ وٝ  ؿذٜپزيش  ربٔٔٝ  يا ؿيٜٛ  ثٝ  ؿٟشٚ٘ذاٖ  داسد وٝ  ثؼتٍي  ٞٓ  ايٗ  ثٝ  اِجتٝ. (25)» حذالّي»

  ٚ لشاسدادؽ وشدٜ  ُٕٓ  خٛدػشا٘ٝ  دِٚت  چٝ صٔب٘يؿٛد ٚ  تٟذيذ ٔي  ؿبٖ أٙيت  ٚلت  ثذا٘ٙذ چٝ 

  ّٓيٝ  اص تِٛيذ تٟذيذات  دِٚتي  ٞيچ  وٝ  اػت  آٖ  ٚالٔيت ٌزاسد؟ ٔي صيش پب  سا ثب ٔشدْ

  ّٔي  أٙيت  سصيبثيااص   ذ وٝؿٛ٘  ػٙزيذٜ  ٔٙبفٔي  ايٟٙب ثبيذ دس ٔمبثُ ٚ  ٘يؼت  ٔلٖٛ  ؿٟشٚ٘ذا٘ؾ

  ؿبيبٖ  خبسري  تٟذيذات  خٌشات  ا٘ذاصٜ  ثٝ  ؿٟشٚ٘ذاٖ  ّٓيٝ داخّي  ؿٛد. تٟذيذات ٔي  حبكُ

ثبؿٙذ   يا  ٌٛ٘ٝٝ ا٘ذ ٚ ثبيذ ث ٘ـذٜ  تٟذيذ ٔـخق  كٛستٝ ث ٕٔٔٛالًآٟ٘ب   حبَ  ا٘ذ. ثب ايٗ إٞيت

  أٙيتي  ِ٘بْٚرٛد   حميمي  ؿٛد ٚ اٞذاف  ؿفبفٚ   سٚؿٗ ثتٛا٘ذ  ٔذ٘ي  ٚ ربٔٔٝ  سٚاثي دِٚت  وٝ

ٞب ٚ  ٔحذٚديت ،ا٘ذ سا ِغٛ وشدٜ  آذاْ  ٔزبصات  وٝ  ؿٛد. ٔخال وـٛسٞبيي  آٟ٘ب يبدآٚسي  ثٝ  دِٚت

  اص حمـبٖ  ِ٘ش وشدٖ  ٞب ثب كشف دِٚت  ا٘ذ. ايٗ وشدٜ  ٔـخق  دِٚتي  لذست  ثشاي  حذٚد سٚؿٙي

  وٝ  ٞبيي دِٚت  وٝ؛ دس حبِي ؿٛ٘ذ ٔي  لبيُ  ص٘ذٌي  ثشاي  مذعت  ، ٘ٛٓي ٚ ص٘ذٌي  دس ٔٛسد ٔشي

 آيب  وٝ  اػت  ربِت  ٘ىتٝ  ايٗ  سا ٘ذاس٘ذ. دا٘ؼتٗ  تمذع  ا٘ذ، آٖ ٘پزيشفتٝسا   آذاْ  ِغٛ ٔزبصات

( ثب  ػٍٙيٗ  رشايٓ  ٔزبصات  إٓبَ  ٓٙٛاٖٝ ث  )حتي  ؿٟشٚ٘ذاٖ  ّٓيٝ  اص خـٛ٘ت  اػتفبدٜ  ثٝ  تٕبيُ

  ػبٖ ٕٞيٗ  ثٝ ؟داسد  ٕٞجؼتٍي  إِّّي ثيٗ  ٚ تٟذيذ دس ػٌح  اص خـٛ٘ت  اػتفبدٜ  ثٝ  تٕبيُ

  ا٘ذ، ٔشصٞبيي ِ٘ش وشدٜ  اص خٛد كشف  دفبّ  ثشاي  رٕٔي وـتبس دػتٝ  اثضاسٞبي اص  وٝ  ٞبيي دِٚت

  وٝ  اؿبسٜ  فشآيٙذ ثب ايٗ  ا٘ذ ٚ دس ايٗ وشدٜ  ٔـخق  خٛيؾ  دفبّ  يب ٔمجَٛ  ٔـشّٚ  ٞبي ؿيٜٛ  ثشاي

ػبص٘ذ. دس  تش ٔي سا ايٕٗ  وٙٙذ، خٛيؾ  إٓبَ  ٔـبثٟي  ٔحذٚديت ديٍش ٘يض ثبيذ  ٞبي دِٚت

  ؿٟشٚ٘ذاٖ  ،ٚ ؿيٕيبيي  يا ٞؼتٝ  تِٛيذ ػالحٟبي  ثٝ  ثب الذاْ  ّٔي  أٙيت  ٔذيشاٖ  ٔتحذٜ  ايبالت

ٔحيي   ثٝ  ٚ تٛرٝ  دلت ٖ ثذٚ  فّتغ  ساوي  وبسخب٘ٝ دٞٙذ. ٔخالً خٌش لشاس ٔي  خٛد سا دس ٔٔشم

  چٝ  يب ثيٕبسي  . ٔشي اػت  خٌش لشاس دادٜ  ٚ د٘ٛس سا دس ٔٔشم ثشٚٔفيّذ  ؿٟشٚ٘ذاٖ ، صيؼت
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  ّٔي  أٙيت  تب ثش ٔٙبفْ  اػت  الصْ  ٞبيي وبسخب٘ٝ  چٙيٗ  ٞبي ٞضيٙٝ  دس ٔمبثُ  ؿٟشٚ٘ذاٖ اص  تٔذادي

  افشاد ٚ رٛأْ  خبف  ٓاليك  دٞذ وٝ ٔي  ٘ـبٖ  پشػـٟبيي  چٙيٗ  ثچشثذ؟ ًشح  اص آٖ  حبكُ

  كٛستٝ ث ا٘ذ آٖ سا ثش ٟٓذٜ ٌشفتٝ  ٔويك  دس ٔٔٙبي  ّٔي  أٙيت  تٔييٗ  ُٚيفٝ  وٝ  وؼب٘ي تٛػي

 . اػت  ؿذٜ  ٚالْ  تٛرٝ ٔٛسد  وٕشً٘

  ثٝ  ٘بأٙي  ؿٟشٚ٘ذا٘ؾ  وٙذ تب ثشاي  ُٕٓ  كٛستيٝ ث  ثبؿذ وٝ  داؿتٝ  أىبٖ  دِٚت  اٌش ثشاي

  وبس سا دس لجبَ  ، ٕٞيٗٞبيي تٛػُ ثٝ ؿيٜٛثب   ؿٟشٚ٘ذاٖ  داسد وٝٞٓ ٚرٛد   أىبٖ  س آٚسد، ايٗثب

  آيب ثٝ  ايٙىٝ  ثش حؼت  ٕٞٛاسٜ  دس ٔٛسد ديٍشي  ٞش وذاْ  ادٓبيثٙبثشايٗ دٞٙذ.   ٞب ا٘زبْ دِٚت

 ، أٙيت  ٌيشد. ثٙبثشايٗ س ٔيلشا  ، ٔٛسد اسصيبثي ا٘زبٔذ يب ٘ٝ ٔي آٟ٘ب  ٌّٔك  يب فالوت  ٕٞٝ  ٌّٔك  سفبٜ

  الصْ  ٞؼتٙذ وٝ  ٞبيي ايٟٙب لٌت  وٝ  اػت  ا٘ذ. سٚؿٗ تٙيذٜ  دسٞٓ  ٔفبٞيٕي  ٚ ثشاثشي  دٔٛوشاػي

سا   خٛد  خبف ُ يٞب ٔؼب اص لٌت  تأويذ ثش يىي حفَ ؿٛ٘ذ.  دس وٙبس ٞٓ  ػبِٓ  تٔبُٔ  ثشاي  اػت

  ثٝ  خٛد ٚ ديٍشاٖٞبي   دِٕـغِٛي  آٔيختٗ ٔىبٖا  آَ ايذٜ»  حٚ٘ٛتشثٝ ثيبٖ خٛاٞذ آٚسد.   پيؾ

 «.وٙٙذتأويذ  دٚي آٟ٘بٞش يب   ثش يىي ثتٛا٘ٙذ  يّٕٓ  تلٕيٕبت  وٝ  اػت  يا ٌٛ٘ٝ

 

  و اهنيت هرزد. 
 اص  ٘يبصٔٙذ تلٛسي  فشآيٙذي  . چٙيٗ اػت  أٙيت  ٔؼأِٝ  ٓٙلش ٟٔٓ 1ٚ حفَ ٔشصٞب  تٔشيف

  آٖ  ٘جٛدٖ يب  دس ٔٛسد ٘فٛرپزيشثٛدٖ  ( ٚ تلٕيٓ ، رٙؼي ٍي، فشٞٙ ، صثب٘ي ٔشص )ػشصٔيٙي  ٔبٞيت

  ٘فٛرپزيش ثبؿٙذ أب ثٝ  ثبيذ ثبِٙؼجٝ  االٔىبٖ حتئشصٞب   وٝ  اػت  آٖ  ٔمبِٝ  ايٗ  . اػتذالَ اػت

  تٔشيفاسائٝ   ٙذ. دس ٚالْٙحفَ و  سٚؿٙيسا ثٝ   ٞٛيت  ٔتٕبيض ثبؿٙذ تب احؼبع  ٞٓ  وبفي  ا٘ذاصٜ

  غـبي  ٔٔبدَ  چيضي  ٚ ّٔي  ، ارتٕبٓي فشدي  . ٔشصٞبي اػت  ايزبد أٙيت اص  خـئشصٞب ث  صا

  فوبٞبي  ٚ افضٚدٖ  ٞٛيت  تؼٟيُ  ( ايٟٙب ث26ٝآٚس٘ذ.) ٚرٛد ٔيٝ ث سا  ِٔٛىِٛي  دس ثيِٛٛطي  اِٚيٝ

دس   تدخبِ  ٓذْ  ٚ تٟٔذ ثٝ  ثبحجبت  ذ. ٔشصٞبيٙوٙ ٔي  وٕه ٞب فشًٞٙ  ٌشٟٚٞب ٚ خشدٜ  ثشاي  أٗ

  ّٔي  ٞبي دِٚت  آٔيض ثيٗ سٚاثي كّح  ثشلشاسي  اص ٓٙبكش راتي  ديٍش وـٛسٞب يىي  أٛس داخّي

  اِزْٕ ٔب٘ٔٝ بًايٟٙب ِضٚٔ  . ِيىٗ اػت  اص ديٍشي  أٙيتي  ربٔٔٝ  يه  تفىيه  . ٔشصٞب ٚػيّٝ اػت

 ٘ذآٔيض ٚ ٔٙبلـٝ  بلنپشتٙ  ٌبٜ  وٝاػت  يٕٞپٛؿب٘  ّٕٔٛ اص ٔشصٞبي ، ارتٕبٓي  ٘يؼتٙذ ٚ ٚالٔيت

                                                                                                                                        
1 . Takis 
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  وبٔال ٔتفبٚت  يا  ؿيٜٛ  سا ثٝ  أٙيت  ٚ ص٘بٖ  ٔشداٖ  اػت  ٕٔىٗ  ٔخبَ  . ثشاي ارٕبّ  ٔحُ  ٚ ٌبٜ

  دِٚت  ػشاػشي  ٞبي ص٘ٙذ ٚ ٔحذٚديت ٔي  سا ثش ٞٓ  خٛدؿبٖ  ثيٗ  ٔشصٞبي  وٝ  دس حبِي ،ثفٟٕٙذ

 اػت  ٕٔىٗ  لٛٔي  الّيت  ، ٌشٟٚٞبي پزيش٘ذ. ثبِٔىغ ٞؼتٙذ، ٔي  اص آٖ  ثخـي  سا وٝ  ّٔي

 ايزبد وٙٙذ.دٚس خٛد   صثب٘ي ـ  فشٍٞٙي  ٚ سٚؿٗ  ٔحىٓ  ثخٛاٞٙذ ٔشصٞبي 

  ٔٙبلـٝ  اكّي  اص ٔٙبثْ  يىي ، ايذئِٛٛطيه  ٔشصٞبي  يب حتي  خبف  ػشصٔيٙي  ٔشصٞبي  تشػيٓ

 . اػت  ٚرٛد داؿتٝ  يٚاحذ  دس ٔٛسد فوبي  ٔغبيشي  دٓبٚي  وٝ  اػت  ثٛدٜ  صٔب٘ي دس  ٚيظٜٝ ث

اص   سٚؿٙي  ايزبد ثشداؿت  دؿٛاسيدس ثبة ٔفْٟٛ رٟبٖ،   ا٘ذيـيذٖ  اكّي  اص ٔـىالت  يىي

؟ تٟٙب اص ِٔٙش  آٟ٘بػت  ؿٛد يب ؿبُٔ ٔي  ٞب تٔشيف ّٔت  ٔمبثُ دسايٗ أش . آيب  اػت ٔشص رٟب٘ي

  ٚ فشٍٞٙي  فىشي  صٞبيخٛد سا داسد. ٔش  ٚ سٚؿٗ  ٔـخق  فيضيىي  ٔشصٞبي  رٟبٖ  وٝ  فوبػت

ٚرٛد داس٘ذ،   رٟبٖ  دس وُ  وٝ  ٌٛ٘بٌٛ٘ي  ٞبي فشًٞٙ  ٚ اص ٕٞٝ اػت  تش اص ايٗ پيچيذٜ  حتي  آٖ

 : اػت  ٔتزوش ؿذٜ  ػؤاَ  دس ٔٛسد ايٗ (AFSC)  ٌٔبِٔبتي  ٌشٜٚ  . ٕٞبٌ٘ٛس وٝؿٛد ٔي  تـىيُ

  ٔٛارٝ  ٚ ٚالٔيت، ثب د ٌزسا٘يٓ ٔشصٞب سا اص ِ٘ش ٔي  ٔشثٛى ثٝ ُ ئؼب  ٚلتي»
  ثب ثشلشاسي  خٛيؾ  ٞٛيت  تحىيٓ  ثٝ  ا٘ؼب٘ي  داس رٛأْ سيـٝ بًٕٓيم  :ٌشايؾ ؿٛيٓ ٔي

  دِجخٛاٞي  اػت  ٕٔىٗ  ٔشصٞبيي  چٙيٗ  وٝ  ٚالٔيت  ٚ ايٗ  ٚ ديٍشاٖ  خٛدؿبٖ  ٔشص ثيٗ
 (27)«٘ذ.ثض  ٌِٕٝ  ا٘ؼبٟ٘ب ٚ رٛأْ  ثٝ  آٟ٘ب اغّت  ٚ إٓبَ  ثٛدٜ

ثٝ ؿٕبس ٞب  افشاد ٚ دِٚت  ثيٗ  تفبٚت  تٔييٗ  ٔشصٞب اثضاس اكّي  وٝ  دس حبِي  تيتتش  ايٗ  ثٝ

سا  وؼب٘ي بًا٘ذ ٚ غبِج ا٘ؼب٘ي  ٕٞجؼتٍي  دس ساٜ  ٘يض داس٘ذ. ايٟٙب ٔب٘ٔي  ٔٙفي  خلٛكيبت ،سٚ٘ذ ٔي

. وٙٙذ  ٔٔبؿشت  ثب ٞٓ  تٛا٘ؼتٙذ آصادا٘ٝ ٔي  كٛست دس غيش ايٗ  وٙٙذ وٝ ٔي  تفىيه  اص ٞٓ

  ٚ فشٍٞٙي  ، صثب٘ي لٛٔي  ٔٙبفـبت  ٔٛرت  وٝ  حذيثبؿٙذ تب  ٔي  حجبتي ثي  ًٛس ٔشصٞب ٔٙجْ ٕٞيٗ

ثبٕ اؿبسٜ وشد. ٔٙبصٓٝ ٔذاْٚ دس خبٚسٔيب٘ٝ ٘يض  تٛاٖ ثٝ ٔٙبلـٝ لشٜ )دس ايٗ خلٛف ٔي  ؿٛ٘ذ ٔي

ٔشصٞب ثب   ٕٞچٙيٌٗيشد.(  ٞب كٛست ٔي اػبػبً ثش ػش فوبٞبي أٗ ثشاي فّؼٌيٙيبٖ ٚ اػشائيّي

سٚاثي ٘بثشاثش  تٛا٘ٙذ آٖ ٔياص   فميشاٖ  ػبختٗ  ٚ ٔحشْٚثٝ ٔٙبثْ   حشٚتٕٙذاٖ  دػتشػي فشاٞٓ آٚسدٖ 

  ٚ ٔأٔٛساٖ  ، ثب پّيغ ثب دِٚت  ، تٟٙب ٔٛارٟٝ اص ٔشدْ  ثؼيبسي ( اص ِ٘ش28ذ.)ٙثخـ  سا تذاْٚ  ًجمبتي

وٙٙذ ٚ  ٔي  أٙيت  ٓذْ  احؼبع  يٍبٍ٘بٖث  وٝ  . دس آ٘زبػت ؿٛد ا٘زبْ ٔي  ّٔي  دس ٔشصٞبي  ٌٕشن

سا   دػتشػي  ٘بأٗ  ٞبي ؿٛ٘ذ.دِٚت ثشخٛسداس ٔيخٛد   تبثٔيت  ٚ تٟٔذات  اص ٔٛاٞت  ؿٟشٚ٘ذاٖ
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 ثٙبثشايٗدسٔشصٞب ثيـتش خٌش وٙذ.   اػت  تش ثبؿذ، ٔبيُ لٛي  دِٚتي  ٞشچٝٚ ػبص٘ذ  دؿٛاستش ٔي

  ربٔٔٝ  تىبُٔحبَ دس   فبوتٛسٞبي  ّٔي  ٔشصٞبي  دػتشػيلبثّيت ٚ  1 پزيشي ، اٌ٘ٔبف ٘فٛرپزيشي

  ثضسي  وبفي  ا٘ذاصٜ  ثٝ  وٝ  اػت  ئٟٕ  ٘يبصٔٙذ ٚاحذٞبي  أٙيتي  سطيٓ  ٞؼتٙذ. چٙيٗ  رٟب٘ي  أٙيتي

  ذ وٝٙثبؿ  وٛچه  ي ا ا٘ذاصٜ  ثٝ  اػت  ٚ الصْ ؿٛد  تؼٟيُ  ٕٓٛٔي  وبسآٔذ ٔؼبيُ  ذ تب اداسٜٙثبؿ

  حشوت ٘يبصٔٙذ  ذ. ٕٞچٙيٗ٘آٚس  سا فشاٞٓ  ٚ لٛٔي  ، فشٍٞٙي صثب٘ي  تفبٚتٟبي  اثشاص وبُٔ  أىبٖ

  أش  . أب ايٗ اػت  دادٜ  اخيش دس اسٚپب سٚي  دس چٙذ ػبَ  ٔب٘ٙذ آ٘چٝ ؛ ٔشصٞبػت  افشاد ثيٗ  آصادا٘ٝ

  ػىٛ٘ت  تغييش ٔحُ  ثٝ  ٔبيُ  وٝ  وؼب٘ي  ػبختٗ  ٚ ٔحشْٚ  ّٔي  اص اساهي  ٔتٔلجب٘ٝ  ثب ٞٛاداسي

 سٚي  ٔشصٞب ثٝ  ديٍش ٌـٛدٖ  ٞب، ٔيؼش ٘خٛاٞذ ؿذ. اص ػٛي ػشصٔيٗ  آٖ  ثٝ  خٛيـٙذ اص دػتشػي

ٚ ٔضايب   حفَ ٞٛيت  دس خلٛف سا  خٛد  خبف ُ ئؼب ،آسا ٚ افىبس،  آصاد وبس، ٔٙبثْ  رشيبٖ 

  يفوبدس خلٛف   ٔويك  اص تلٛسات  فشاتشسفتٗ يدس ٔٛسد ساٟٞب  آٚسد. پغ پذيذ خٛاٞذ

  پيـجشد فشآيٙذٞبي  ثشاي  پظٚٞـي  ( چٙي29ٗ.) اػت  ٔب٘ذٜثبلي   ٘ـذٜ  ا٘زبْ  ثؼيبسي  ، وبسٞبي ّٔي

  ٚ فشًٞٙ  ايزبد أٙيت  وٝٞؼتٙذ   فشآيٙذٞبيي. ايٙبٖ  اػت  حيبتي  ػيبػي ٚ  ارتٕبٓي،  التلبدي

  سػذ، ثٟتش اػت ٔيِ٘ش  ٝث  آسٔب٘ي لذسي  ٘ىتٝ  ( اٌش اي30ٗخٛاٞٙذ ؿذ.)  سا ٔٛرت  رٟب٘ي  ٔذ٘ي

خٛاٞذ ثٛد   ٔتحذي  اسٚپبي 1992دس   وشد وٝ ٔي  خيبَ  وؼي  پيؾ  ػبَ  آيب پٙزبٜ  وٝ  تلٛس وٙيٓ

  التلبدي  ربٔٔٝ  تحَٛ  ثٙبثشايٗ ؟٘فٛرپزيش ثبؿذ بًٌّٔم  ٚ ٔشصٞبي  ثبصاس ٔـتشن  كبحت  وٝ

 .داس٘ذ  ربي  اص أٙيت  ٔختّف  بيٞ تٔشيف  دس دَ  وٝ  اػت  فشآيٙذٞبيي  دٞٙذٜ  ٘ـبٖ 2اسٚپب

  ٞبي ٔـي دس خي  ػيبػي  لذستإٓبَ ،  ػيبػي  ، ٕٞىبسي وبسوشدي  ٍٕٞشايي فشآيٙذٞبيي چٖٛ

ٞب ٚ  آٔيض ٘بسهبيتي غيشخـٛ٘ت  ثيبٖ  ثشاي  ٟ٘بدي  ، ايزبد ٔىب٘يؼٕٟبي وّيذي ٚ ارتٕبٓي  التلبدي

  فشدي  ٔٙحلش ثٝ  خلٛكيبت  وٝ  اػت  سػتٞب. د دِٚت  ثيٗ 3 ٔتمبثُ  ٚ ُٕٓ  ٔحذٚديت  إٓبَ

ٚ   ػيبػي  اوِٛٛطيه  ثٙيبديٗ  ٞبي اٍ٘يضٜ  ثشخي  ِيىٗ ، اػت  ؿذٜ اسٚپبدس   ٍٕٞشايي  ٔحشن

ٓٛأُ ذ. ايٗ ٙدٞ ٔي  سا تـىيُ  ٔـتشن  رذيذ أٙيت  دوتشيٟٙبي  ؿبِٛدٜ  ٚرٛد داسد وٝ٘يض   أٙيتي

  تغييش٘بپزيشيٓٛأُ ٔزوٛس ٕٞچٙيٗ  .ؿٛ٘ذ پزيشتشداس٘ذ تب ثبصتش ٚ ٘فٛر ٞب سا ٚأي دِٚت

 (31.)ا٘ذ ًّجيذٜ  چبِؾ  سا ثٝ  ّٔي  حبوٕيت

                                                                                                                                        
1 . Malleability 
2 . EEC 
3 .Reciprocity 
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  هلي  از اهنيت  در فرارفتن  هوقت  گاههايهـ. 
 ثب  سفتبس تٛأْ  تـٛيك  اص ساٟٞبي  يىي  ٚ أٙيتي  ، تـٛػٔٝ صيؼت ٔحيي  ثحشاٟ٘بي  وٝ  دس حبِي

  ؿيٜٛ  ثٝ 1اوؼّشد  ساثشت .وـبس ٚرـٛد داسد  ايٗ  ٘يض ثشاي  ـشيديٍ  ، داليـُ ثيـتـش اػت  ٕٞىبسي

سا   غيشٞبثضي  ثب ٕٞىبسي  تٛأْ ُ ئؼب  حُ ،ؿذيذ  خٛدخٛاٞي  وٙذ وٝ ٔي  اػتذالَ  ايٜ ٙذوٙ لبْ٘

 سفتبس  اػتحىبْ  ثش چٍٍٛ٘ي  ٚي » ٔتمبثُ  ُٕٓ  اػتحىبْ»دس ٔٛسد   وٙذ. دس ٘ٛؿتبسي ٔي  تحٕيُ

( 32وٙذ.) تأويذ ٔي 2 خٛدرٛؽ  ٚ أٙيت  ايزبد ِ٘ٓ  ٚ چٍٍٛ٘ي  ثبصيٍشاٖ  ثيٗ  سيثب ٕٞىب  تٛأْ

 .سا ثيبٔٛص٘ذ  ٚ آسأؾ  ثب ٕٞىبسي  تٛأْ  تٛا٘ٙذ سفتبس ٔٔمَٛ ٔي  افشاد ا٘ؼب٘ي  وٝ  اػت  سٚؿٗ

  اػتذالَ  ّٔي  أٙيتدس حٛصٜ   ٚ خلٕب٘ٝ  يىزب٘جٝ  ٞبي ػيبػت  ٘فْ  ثٝ  وٝ  وؼب٘يثٙبثشايٗ 

 .وٙٙذ ٔي پزيش آػيتسا خٛد ٚ ٔحذٚد  سا  آيٙذٜ  ٞبي ، ٌضيٕٙٝ٘بيٙذ ئ

  ٚ ػيبػت  ؿٙبػي ربٔٔٝحٛصٜ سا اص   ( تٛرٟبت33)  دس ٔٛسد أٙيت  َٕٔٔٛ  ثيـتش ٔجبحخبت

  پٟٙبٖ  ٔجبحخبت  ٟ٘بدٞب ٚ افشاد( ثٝ  ثيٗ  ا٘وٕبٔي  دس سٚاثي ٚ تجبدالت  أٙيت  تزّي  )ئٙي  أٙيت

پٙذاسد  ٔي  وٝ  اػت  آٖ  ديذٌبٜ  ايٗ  اكّي  وـب٘ٙذ. ٔـىُ ٔي  ِ٘بٔي  اٞذاف ٚ  ٘بييدس ٔٛسد تٛا

.  اػت  إِّّي ثيٗ  أٙيت  هبٔٗ  ّٔي  ٔٙبفْ  ٚ پيٍيشيثٛدٜ   تفىيه  لبثُ  إِّّي ٚ ثيٗ  داخّي  أٙيت

سا   أٙيت  ٘بپزيشي  پشداص٘ذ، تفىيه ٔي  رٟب٘ي  أٙيتي  ِ٘بٟٔبي ايزبد  ثٝ  وٝ  ديٍش وؼب٘ي  اص ػٛي

 (34ٙذ.)٘دا ٔي  رٟب٘ي  وبٔال ٔغبيش أٙيت سا  ّٔي  ٔٙبفْ  ٚ پيٍيشي ؿتٝپٙذا   راتي

  ثٝ  ٘يبصٔٙذ ٘ٛػبٖ  أٙيت  ، تٔييٗ تىشاس وشديٓ  ٔمبِٝ  دس ايٗ اٍ٘يضي ٔالَحذ   ثٝ  ٕٞبٌ٘ٛس وٝ

ـ   فشآيٙذٞبي التلبدي  تـخيقٚ   أٙيت  إِّّي ٚ ثيٗ  ، ّٔي فشدي  ػٌٛح  ٚ ثيٗ  پغ  ٚ ثٝ  پيؾ

  ٔٔٙبي  ثٝ  ؿٛ٘ذ. ايٗ ٔي  حميمي  أٙيت  يب ٔبْ٘  تمٛيت  ٔٛرت  وٝ  اػتاي   ٚ ػيبػي  ارتٕبٓي

  دس خٌش ٟ٘فتٝ  ثٛدٖ  اص ايٕٗس»  اغّت  وٝ  اػت  ٘ىتٝ  ايٗ  وؼٟب ٚتلذيكٚثب پبساد  وّٙزبس سفتٗ

ِضٚٔبً ثٝ ،  ايٓ ثٛدٜ  حبَ  تب ثٝ  وٝ  ٚهٔيتي  ثٝ  ٘ؼجت  ثٛدٖ تش يٕٗا»  إٞيت  ثٝ  ( ٚ ارٓب35ٖ)» اػت

  ثّىٝ ؛(36)«. ، ٘يؼت ثبؿيٓ  اػت  ٕٔىٗ  وٝ  يي ا٘ذاصٜ  آٖ  ثٝ  ثٛدٖ  ايٕٗ  ٔٔيبس تبسيخئٙضِٝ 

  وؼت  ثشاي  اػت  ديٍشاٖ  ٕىبسيٞ ثب  ؿذٜ  ٔحبػجٝ  خٌشات  ثٝ  صدٖ  دػت  ٔٔٙبي  ثٝ  رٛيي  أٙيت

  ثٝ  ، ايٗ فشدي  .ٔخال دس ػٌح تحّيُ  ػٌٛح  دس ٕٞٝ  أٗ بً٘ؼجت  رٛأْ  ٚ ٟٔيب وشدٖ  دِخٛاٜ  ٘تبيذ

                                                                                                                                        
1 . Robert Axelrod 
2 . Self - propelling 
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ثب   آٔيض ٚ ارتٕبٓي حٕبيت  ٘ضديه  پيٛ٘ذٞبي  ، ثشلشاسي ساديىبَ  ؿذٖ  ارتٕبٓي  فشآيٙذٞبي  ٔٔٙبي

  رٕٔي  أبتالذ اص  ثب ا٘ٛآي  ٘بأٗ  فوبٞبي  ٚ اكالح  ٚ ٕٞىبساٖ  ، ٕٞؼبيٍبٖ دٚػتبٖ ، خب٘ٛادٜ

هشيت   وٝ  دس ربٞبيي  ٚيظٜٝ ث  ػيبػي  دس ٟ٘بدٞبي  ٔـبسوت  ثبال ثشدٖدس ٓيٗ حبَ .  اػت

دس   ثش ٕ٘بيٙذٌي  ٔجتٙي  ٟ٘بدٞبي  وٝ وٙذ ٔي  ، توٕيٗ اػت  پبئيٗ  ٔـبسوت  ثبال ٚ ٔيضاٖ  ثيٍبٍ٘ي

ٚ   زب٘جٝىي  لذأبتا  ّٔي  پبػخٍٛتش ٚ ٔؼئِٛتش ؿٛ٘ذ. دس ػٌح،  ؿٟشٚ٘ذاٖ  ٌٔبِجبت  ٔمبثُ

  ٌٛ٘بٌٖٛ  دس رٟبٖ  دِٚتي  ػيؼتٕٟبي  ػٌٛيشي  ٔٛرت  اػت  ٕٔىٗ  ذ وٝ٘داس ٚرٛد اي  دٚرب٘جٝ

  ثشاي  ٚ وٛؿؾ  يا ٞؼتٝ  ثبصداس٘ذٌي  ٘يٛصيّٙذ دس سد دوتشيٟٙبي  يىزب٘جٝ  الذاْ ؿٛ٘ذ. ثشاي ٔخبَ

  ٔزذد دوتشيٟٙبي  فٟٓ  شايث  ٔفيذي  ٔحشوٟبي ، تٟٔذ اػتشاتظيه  ثش ٔبٞيت  ؿشايٌي  ٚهْ

 (37ثبؿٙذ.) ٔؼّي ٔي  اػتشاتظيه

  ؿٛ٘ذ تب دفبّ  ٕٞشاٜ  رذيذي  أٙيتي  ثب ايزبد پبساديٕٟبي ثبيؼت ٔي  زب٘جٝىي  الذأبت ايٗ

 اص ػٛي دا٘ـٕٙذا٘ي  ٓشكٝ  دس ايٗ  ٚ تٕٔك  ٕ٘بيٙذ. تأُٔ  توٕيٗ ، ٔويك  دس ثشداؿت سا  ّٔي

  ثٝ  تٟبرٕي ِ دفبٓي  اص ٘يشٚي  فشاتشسفتٗ  ثش ٘يبص ثٝ  ٚ ؿبسح  ثضساة،  يٛٞب٘ؼٗ ، ٌبِتًٛ٘  چٖٛ

  ثذٖٚ  ٘بپزيشي  آػيت  ٚػيّٝ  ثذاٖ  وٝ  ٚ ايزبد ساٟٞبيي  يب غيش تٟبرٕي  ٔذافْ  دفبٓي  ٘يشٚي  ػٕت

  ثٝ  ٚ ديٍشاٖ  تش، ؿبسح ساديىبَ  ثيب٘ي  . ثٝ اػت  يبثذ، تأويذ وشدٜ  ٌؼتشؽ  يٙذٜآفض  ايزبد ٘بأٙي

  ًشفب٘ٝ ثي  ٞبي ٚهٔيت  ثشاي  ثش افشاد غيشِ٘بٔي  ٔجتٙيٚ آٔيض  غيشخـٛ٘ت وبٔالً  دفبٓي  ٘يشٚي  ٘فْ

  اتحبدٞب، اػتذالَ  رذيذ دس داخُ  اػتشاتظيٟبي  ٓٙٛاٖٝ يب ث  خبسري  ػيبػت  يب غيشٔتٟٔذا٘ٝ

  وٝ حذيتب   اػت  ّئ  أٙيت  وشدٖ  غيشِ٘بٔي  ثٝ  ٞب ٌٔٔٛف اػتشاتظي  ايٗ  ا٘ذ. ٕٞٝ وشدٜ

 (38.)آٖ سا فشاٞٓ وٙٙذ  أىبٖ  ؿٟشٚ٘ذاٖ

 ثش حفَ ػيؼتٓ آٟ٘باص   أب ثؼيبسي ،ا٘ذ ٟٔٓ  رٟب٘ي  أٙيت  ِ٘بْ  پيـٟٙبدٞب دس ٌزاس ثٝ  ثب ايٙىٝ

  ديذٌبٜ  يذ ايٗيدس تأ  ثؼيبسي  ا٘ذ. ؿٛاٞذ ( ٔجتٙي آٖ  ٔاليٓ بً٘ؼجت  ّ٘ٛاص   ارجبسآٔيض تٟذيذ )اِجتٝ 

دس سٚاثي غيشارجبسآٔيض   أٙيت  تحمك  اص ٔٛاْ٘  خٛد يىي  ػيؼتٕي  حفَ چٙيٗ  وٝ د داسدٚرٛ

  وٕيؼيٖٛ  ٌضاسؽ  وٝ  ٚ پيـٟٙبدٞبيي  پيـٟٙبدٞبيي  چٙيٗ ،ٌزاس  ٚهٔيت ، دس حبَ  . ثب ايٗ اػت

  ِبس وؼتتٛا٘ٙذ ا٘ت ٞب ٕ٘ي ّٔت  ٙذ وٝٙو تأويذ ٔي ، وشدٜ  اسائٝ  ٔـتشن  دس ٔٛسد أٙيت  1پبِٕٝ

وٙٙذ  ٔي  فشاٞٓ  رذيذي  ٟٔٓ  ٞبي اػتٔبسٜايٗ پيـٟٙبدٞب  .ثبؿٙذ  سا داؿتٝ  ديٍشي  صيبٖ  ثٝ  أٙيت

                                                                                                                                        

1 . Palme 
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  فشاتش ثشٚ٘ذ ٚ پّٟبي  دس ٔٛسد أٙيت آٔيض خلٛٔت  تًٙ  وٙٙذ اص ديذٌبٟٞبي  ٞب وٕه ّٔت  تب ثٝ

 (39شاس وٙٙذ.)ثشل  ٚ رذيذ اص أٙيت  لذيٕي  ٞبي ثشداؿت  ثيٗ  يا  ثيٙب٘ٝ  ٚالْ

  استجبى ،آتٕبد  ٚ تؼٟيُ  ( وبسوشدي )ٚفبق  ٍٕٞشايي  ثشلشاسي  ثٝ  ٌٔٔٛف  يا  ٌٔٙمٝ  اثتىبسات

،  ٔزبسػتبٖ  سػذ وٝ ِ٘ش ٔي  ثٝ  . چٙيٗاػت  إٞيت  ٘يض ؿبيبٖ  ّٔي  ٞبي دِٚت  ثيٗ  ٕٞىبسي ٚ

خٛاٞٙذ ثٛد ٚ  EECو  EFTA  ثٝ  ٚ التلبدي  ػيبػي  پيٛػتٍي  خٛاٞبٖ  ٚ ِٟؼتبٖ  چىؼّٛاوي

  . دس حبِي ثبؿيٓ  ي ا يىپبسچٝ  أٙيتي  دس اسٚپب ؿبٞذ ػيؼتٓ  آيٙذٜ  ػبَ  دس پٙزبٜ  وٝ  ٘يؼت  ٔحبَ

  ثشاي  ٘يضديٍش   يا  ٌٔٙمٝ  اص تالؿٟبي ي، تٔذاد اػت  يا  ٌٔٙمٝ  ٍٕٞشايي  خبف  ٕٛ٘ٝ٘ EEC  وٝ

رذا   أٙيت  توٕيٗ  ثشاي  ّٔي  ِ٘شا٘ٝ تًٙ  ٞبي اص وٛؿؾ  ػشا٘زبْ  وٝ  ٞبيي ٔـي خي  تٔييٗ

تٛا٘ٙذ  ٔي أب ،ثيـتش آٟ٘ب ٔب٘ٙذ اسٚپب چـٍٕيش ٘يؼتٙذ  وٝ  ؿٛد. دس حبِي ٔي  خٛاٞٙذ ؿذ، ٔـبٞذٜ

  ؿٛ٘ذ. ثشاي  ٚ تحؼيٗ  تـٛيك  ٚ رٟب٘ي  يا  ٌٔٙمٝ  أٙيتي  سطيٕٟبي  دس ٌزاس ثٝ  ٌبٟٔبيي  ٓٙٛاٖ  ثٝ

  پبػيفيه  ي ا ٞؼتٝ  اص ػالح  ٓبسي  ٌٔٙمٝ ، رٙٛة  اص لٌت  اتٕي  تؼّيحبت  آٚسي رْٕ  ٔخبَ

 ٚاحذ  أٙيتي  ثش ػش ربٔٔٝ  ٚ ٔزاوشات  التيٗ  ٔشيىبيآ  يا  ٞؼتٝ  اص ػالح  ٓبسي  ، ٌٔٙمٝ رٙٛثي

 ٞبيي ثشاي ٌؼتشؽ تالؽا٘ذ،  ؿذٜ  ا٘زبْ  ّٔي  أٙيت  ٟبيٌفتٕب٘چبسچٛة دس   وٝ  اسٚپب، دس حبِي

  سفْ  ثشاي  ثب تٕشوض ثش تالؽ  الذأبت  . ايٗسٚ٘ذ ثٝ ؿٕبس ٔي  يا  ٌٔٙمٝ  ػٌح سد  أٗ  تٔذاد ٘ٛاحي

  يب ٘بخٛاػتٝ  خٛاػتٝ  ي ا ٞؼتٝ  ؿٛد، رًٙ ٔي  ٔحؼٛة  ٕٞٝ  ثشاي تٟذيذ  ثبالتشيٗ  آ٘چٝ  يب ا٘تمبَ

  حذالُ  ، ثٝ يا ٝ ٌٔٙم ُ يدس ٔؼب  ِ٘بٔي  حّٟبي اص ساٜ  رٌّٛيشي  ثشاي  ثب ايزبد ساٟٞبيي  ٚ ػپغ

تِٛيذ   ٘بأٙي  ديٍشاٖ  ثشاي  وٝ  دفبٓي  ٞبي ٔـي خي ٚ ثب اتخبر  ثٙذي ٚ لٌت  ٌيشي رجٟٝ  سػب٘ذٖ

  وٝ  اٞذافي  ثٝ  تب دػتيبثي  دساصي  ساٜ ٔزوٛس ٞٙٛص  ٔٙبًك  ذ. دس ٌٕٞٝ٘يش ٔي  وٙذ، كٛست ٕ٘ي

ٔؼبٓذتش اص   فّٔي  طئٛپّتيه ؿشايي  ِيىٗ .، ٚرٛد داسد اػت  آٔذٜ  دػتٝ اص آٟ٘ب ث  رضئي  تبوٖٙٛ

  ثؼيبس ثيـتشي  ٚ آٌبٞي  داؿت ٚرٛد  ؿٛسٚي  اص فشٚپبؿي  پيؾٞبي  ػبَدس   وٝ  اػت  ؿشايٌي

اص   سٞبيي  ػشئتش ثشاي  ٌبٟٔبي  ثشداؿتٗ  ِضْٚ  ( دس خلٛف ػٙتي  ٞبي اػتشاتظيؼت  ٔيبٖ  )حتي

  ِ٘يش وٙفشا٘غ  فشآيٙذٞبيي  ٔخبَ  ثشاي .ٚرٛد داسددٞٙذ،  ٔي  ٔٔىٛع  ٘تيزٝ  وٝ  اػتشاتظيٟبيي

تأييذوٙٙذٜ ٚ   ٞب ايزبد وشدٜ دِٚت  ٔيبٖ  آتٕبد ثيـتشي ، اسٚپب دس اػتىّٟٓ  ٚ ٕٞىبسي  أٙيت

  يا  ٌٔٙمٝ  ٌبٟٔبي  فشآيٙذٞب ثٝ  ايٗ  اٌش لشاس ثبؿذ وٝ  . ِيىٗ اػت  ٔمبِٝ  اص ٔفبد ايٗ  ثؼيبسي

 خبسد  ٚ دس ٔٙبًك فتٝيب  تٛػٔٝ  اػت  ٔٙزش ؿٛد، الصْ  رٟب٘ي  أٙيتي  يٓسط  دس رٟت  يا  ٌؼتشدٜ
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  وٝ  اػت  آٖ ، تحٛالت  اص ايٗ  ثؼيبسي  دس خلٛف  ٟٔٓ  ( ٘ىت40ٝؿٛد.)ٌشفتٝ وبس ٝ اص اسٚپب ٘يض ث 

  ٔتشليب٘ٝ  ي ا ؿيٜٛ اص ايٗ ِحبٍ ثٝٚ  ٞؼتٙذ  ٔشدٔي  ٞبي خٛاػتٝ  ثٝ  دِٚت  ٘ـبٍ٘ش پبػخ ايٟٙب

 ذ.ٙدٞ لشاس ٔي  ٔٛسد تٛرٝ  تٛأٔبٖسا   إِّّي ثيٗٚ   ّٔي ، فشدي  ٌٛحػ

دس   ٔٙذسد  اسصؿٟبي  دٞٙذ  ٘ـبٖ  وٝ  اػت  ارتٕبٓي  ّْٓٛ  ّٕٓبي  ثش ٟٓذٜ  ايٙه  ٞش حبَ  ثٝ

  ٚ آيٙذٜ  حفَ ٔحيي صيؼت ، ثـش، تٛػٔٝ  ، حمٛق ، ٓذاِت ، كّح أٙيت  ثٝ  سارْ  ربْٔ  ديذٌبٜ

  ٔيؼش خٛاٞذ ثٛد. تٔبسهبت  ثب ٓٙف  تٟذيذ ٚ ارجبس تٛأْ  ػيؼتٕٟبي  ثذٖٚ  ي، ٍٕٞپبيذاس

ٝ ث  إِّّي ثيٗ  تٟذيذٌش دس ػٌح  ٞبي ٚ ّٔت  دس داخُ  ثيٕبسٌٖٛ افشاد  ٚػيّٝٝ ث  وٝ  دٞـتٙبوي

  دٌشٌٛ٘ي  ثٝ  وٝ  ًّجٙذ. افشادي سا ٔي  اي وّيـٝ  اص ؿٔبسٞبي  ثيؾ  پبػخيآيٙذ،  ٚرٛد ٔي

ثبِمٜٛ ٚ ثبِفُٔ ثب تٟذيذ ثبيذ   چٍٛ٘ٝ  دٞٙذ وٝ  ُٔٛفٙذ ٘ـبٖ ،ٔٙذ٘ذ ٓاللٝ ، ـ ػيبػي  ارتٕبٓي

  ثبس ٚ غيش ارجبسي ثشاي غيشخـٛ٘ت  ٞبي اٍ٘يضٜ  وٝ وذاْ  ثذا٘يٓ  اػت  ؿذ. الصْ  ٔٛارٝ  خـٛ٘ت

ٝ ث  رٟب٘ي  دس ػيؼتٓ ٞب ٚ ٌشٟٚٞب، ّٔت ،افشاد  ثيٗ  ٚ ػيبػي  ارتٕبٓي  ٔٙبصٓبت  ٚ فلُ  حُ

  ثبس ٚ حُ خـٛ٘ت  اص ٔٙبلـبت  رٌّٛيشي  ثشاي  ٞبيي ٔىب٘يؼٓ  ؟ چٝ اػت  اػتفبدٜ  لبثُ  ًٛس وّي

 ذ؟ چٕٝٙ٘بي  آٔيض سا تمٛيت ٚ سٚاثي كّح  ٚالٔي  أٙيتتٛا٘ٙذ  ٔي  ذ وٝ٘آٟ٘ب ٚرٛد داس  ٚ فلُ

  ػبصٔبٟ٘بي وذإْ٘بيٙذ؟   ٚ فلُ  سا حُ  وٙٙذ تب آٖ  وٕه  ٔٙبصٓٝ  ًشفٟبي  ثٝ تٛا٘ٙذ ٔي  ٟ٘بدٞبيي 

 ايٗ  تش اص ٕٞٝ ٟٔٓ ؟ارجبسٌش ؿٛ٘ذ  اسٌبٟ٘بي  ربيٍضيٗ ثبيؼت ٔي  حىٛٔتي ٚ غيش  حىٛٔتي

  ،اػت  ؿذٜ  تمؼيٓ  فميش ٚ غٙي  ثيٗ  افشاًي  ؿيٜٛ  ايٗ  ثٝوٝ   آيب دس رٟب٘ي  وٝ  اػت  ثٙيبدي  ٔؼأِٝ 

 ثبؿذ؟  ٚرٛد داؿتٝ  ٞش وغ  تٛا٘ذ ثشاي ٔي  ٚالٔي  أٙيت

ٚرٛد داس٘ذ وٝ ٘ـبٖ   ثؼيبسي  ٓاليٓ  ِيىٗ ؛ؿٛد  تٛا٘ذ ٚ ثبيذ ٌٔشح ٔي  ثؼيبسي  پشػـٟبي

تش لشاس  ربْٔ  ادساوي  سٚاثي ثٝ  اػبػي  اص ػٟٓ پبسادايٕي  ربييٝ ربث  يه  دس آػتب٘ٝ  رٟبٖ دٞٙذ ٔي

اص   صدايي ٔـشٚٓيت  ٝثّى ؛يبثذ  خبتٕٝ  خـٛ٘تٚ تٟذيذ، ارجبس   ،ؿجٝ  يه  وٝ  ٘يؼت  داسد. چٙيٗ

  ثشاي  ٟٕٔيٚ رذيذ   ٞبي فشكت، ( اػت  ا٘زبْ  دس حبَ  اص ٘مبى رٟبٖ  دس ثؼيبسي  )وٝ  خـٛ٘ت

  ٘يشٚي  ٌٛسثبچف  پشصيذ٘ت  . اثتىبسات اػت  آٚسدٜ فشاٞٓ  ٚالٔي  ٚ پيـجشد أٙيت  تمٛيت

  ّٔي  أٙيت  ٔـي خي يتٔٛهٛٓ  وشد ٚ تب حذٚد صيبدي  ٌزاس وٕه  ايٗ  ثٝ  ثٛد وٝ  لذستٕٙذي

 ثٔذ اص ٟٔبس ٚ دس خلٛف  دس ٔٛسد دٚسٜ  حبَ  ثشد. ثب ايٗ  سا اص ٔيبٖدس آٖ صٔبٖ   ٔتحذٜ  ايبالت

 ٚرٛد داسد، ِيىٗ  ثؼيبسي  ػؤاِٟبي  رذيذ، ٓالٔت  ٞبي ٚ ٘بػيٛ٘بِيؼٓ  وٟٙٝ  لٛٔي  ٞبي خلٛٔت 
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ٚ   ثشخٛسد ثب ٔٙبصٓبت  ثشاي  ٔٙبػت  ّٝٚػي  ٓٙٛاٖ  ثٝ  اص خـٛ٘ت  آٚسي ؿٍفت  صدايي  ٔـشٚٓيت 

 . اػت  ، دس رشيبٖ أٙيت تِٛيذ

ثبؿذ تب   ٚرٛد داؿتٝ  ٞٓ  رٟب٘ي  ٔزذد ٍ٘شؿٟبي  ػبصي فشآيٙذ، ثبيذ فٔبَ  ثب ايٗ  ٕٞشاٜ

  ؿشق  سلبثت  تمّيُاص   حٕبيت  ٔخبَ  ثشاي[ثخـذ.   سا ٚػٔت  ٌزاساٖ ٚ ػيبػت  ٔشدْ ديذ  افمٟبي

ٚ   سٚا٘ي  اثٔبد ٔتّٙٛ  ؿٙبختٗ  سػٕيت  ٚ ثٝ  ٚ رٙٛة  ؿٕبَ  تش ثيٗ ٌؼتشدٜ  ٚاتثب ٔؼب  غشةٚ 

، 1985دس  1 دس ٔٛسد تيبس دٚ ؿبسدٖ  ُّٔ  ػبصٔبٖ  ( دس ػٕيٙبس دا٘ـٍبٞي41)]. أٙيت  ٔٔٙٛي

 :ؿذ  دادٜ  خٛدآٌبٞي  دٌشٌٛ٘ي  هشٚست  ثٝ  تٛرٟي  لبثُ  إٞيت

  تحَٛ  ٚ دس رٟت  آٖ  ٔٛاصات  ثٝ  ٞٓ  ديٍشي  دٌشٌٛ٘يثبيذ   ثب كّح  ٔٛارٟٝ  ، ثشاي پغ»
  وُ  ثٝ  تّٔك  ثبيذ احؼبعكٛست ٌيشد.   رٟب٘ي  آٌبٞي  ثٝ  ٚ ّٔي  ي ا لجيّٝ  اص آٌبٞي

  وٙيٓ  تلٛيش  ا٘ذاصي چـٓ ثبيذ . وٙيٓ  سا فٔبَ  ثٛدٖ  ػيبسٜ  ؿٟشٚ٘ذ وُٚ   ثـشي  ارتٕبّ
اص   ِحِٝ  دس ايٗ . ثٍٙشيٓ  وُ  يه  ٓٙٛاٖٝ ث  ثـشي  بّارتٕ  ٚ وُ  اسم  وشٜ  ثٝ  اص آٖ  وٝ

 . داسيٓ  احتيبد  ٞٓ  كّح  ٔذيشاٖ  ثٝ  ثّىٝ ؛ ٘يؼتيٓ  كّح  فمي ٘يبصٔٙذ ػٕجُ  تبسيخ
  ٔجذَ  ٚ حىٕتي  ا٘ذاص، ثيٙؾ ، چـٓ آٌبٞي  افك  سا ثٝ  ػٕجُ  ايٗ ثتٛا٘ٙذ  وٝ  ٔتفىشا٘ي
 (42)«.وٙذ  يبسي  رٟب٘ي  ي ا ٔؼأِٝ ٔخبثٝ  ( ثٝ أٙيت )ٚ كّح  ثٝ  دس پشداختٗٔب سا   ػبص٘ذ وٝ

  سا توٕيٗ  رذيذ رٟب٘ي  أٙيتي  خٛد ايزبد ػيؼتٓ  خٛدي  ثٝ  اُٟبسات  ايٗ  وٝ  اػت  سٚؿٗ

داسد، ٔٙزش   رشيبٖ  اص ٘مبى رٟبٖ  دس ثؼيبسي  وٝ  ٔخشة  ٔٙبصٓبت  تٛلف  وشد ٚ ثٝ ٘خٛاٞذ

ثبص   ثٌشي  سا ثٝ  يا  ٞؼتٝ  ٘خٛاٞذ ؿذ ٚ غَٛ  ختٓ  ٞٓ  أٗ  بيٚ ؿٟشٞ ٞب ٔحّٝ  ٘خٛاٞذ ؿذ. ثٝ

 ،ؿٛ٘ذ  ٔجذَ  أٙيتي  ٌفتٕبٖ  ثٝ  وٝ  ٞؼتٙذ ٚ تب ربيي  ئٟٕ  ٞبي ٘خٛاٞذ ٌشدا٘ذ. أب ايٟٙب ايذٜ

  ٚ ارشاي  ًشاحي  خٛاٞٙذ آٚسد. ُٚيفٝ  تش فشاٞٓ ايٕٗ تش ٚ أٗ  رٟب٘ي  سا ثشاي  فشكت  ثٟتشيٗ

اص   سايذ  ٞبي ثشداؿت  آغبص ؿٛد. اكالح  ربيي ٘خٛاٞذ ثٛد أب ثبيذ اص  آػبٖ  رٟب٘ي  يتأٙ  ػيؼتٓ

  أٙيت  ٚاطٌٛ٘ي  ثشاي  أٙيت  ٚاطٜ اص  وٝ  ثب وؼب٘ي  آٚسد ٚ ٔجبدِٝ ٚرٛد ٔيٝ سا ث  أٙيت  آ٘چٝ

  ٔفشٚمٚ   ؿٟٛدي  ٔبٞيت . تحذيذ حذٚد اػت  خٛثي  وٙٙذ، ؿشّٚ ٔي  اػتفبدٜ  ٚ ٚالٔي ديشپب

  تٔييٗ  اثضاسٞبي ، ثبيذ اػت  ٔتزؼٓ  َٕٔٔٛ  ا٘ؼب٘ي  دس سٚاثي ٚ ٔجبدالت  وٝ  يا  ٌٛ٘ٝ  ، ثٝ أٙيت

 وٙذ.   تش، ٔـخق پيچيذٜ  سا دس ٔٛسد ػبصٔبٟ٘ب ٚ ػيؼتٕٟبي  آٖ  ثٛدٖ  اػتفبدٜ  حذٚد لبثُ
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 تٛا٘ٙذ ئخشد   يأب فشآيٙذٞب  اػت  خشد ٔحبَ  فشآيٙذٞبي  ثٝ  والٖ  فشآيٙذٞبي  فشٚوبػتٗ

سا   ثيـتش دس آيٙذٜ  أٙيت  ٚ تحمك  ػبصي ٔفْٟٛ ، فٟٓ  چٍٍٛ٘ي  اص ػش٘خٟب دس خلٛف  ثؼيبسي

 .ثٝ دػت دٞٙذ
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