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چكيده :ثشسػي ّوكبسي ٍ هٌبصػِ ٍ ًقؾ قذست دس ثجبت ٍ اهٌيت ثييالوللي دس چبسچَة سّيبفت
سئبليؼن هَضَع اصلي ايي هقبلِ اػت .سئبليؼن داساي ؿبخِّبي هختلفي اػت كِ ػليسغن ثؼضي اص
تفبٍتّب دس هفشٍضبت ،داساي ثك ّؼتِ هشكضي اػت ٍ دس ػِ هحَس اػبػي ّنػقيذُ ّؼتٌذ كِ
ؿبهل دٍلت هحَسي ـ اصل ثقب ٍ اصل خَديبسي اػت توبم گشايـبت سئبليؼن هيپزيشًذ كِ دٍلت
كٌـگش اصلي دس سٍاثط ثييالولل اػت ٍ ّذف آى حفظ ثقب دس هحيط آًبسؿيك ثييالوللي اػت ٍ
ّويي فضبي اقتذاسگشيضي اصل خَديبسي سا ثِ دٍلتّب ديكتِ هيكٌذ ثِصَستي كِ ّش دٍلت تٌْب
هيتَاًذ ثشاي حفظ اهٌيت ٍ ثقب ثِ خَدؽ هتكي ثبؿذً .تبيح ثشسػيّب ًـبى هيدّذ كِ ثشاػبع
هفشٍضبت سئبليؼنّ ،وكبسي دس سٍاثط ثييالولل يك هتغيش ٍاثؼتِ ثِ قذست اػت ٍ ثِ ػختي قبثل
دػتيبثي اػت ٍ تالؽ دٍلتّب ثشاي كؼت قذست ٍ هٌبفغ ًؼجي ٍ ّوچٌيي اقتذاسگشيضي حبكن ثش
ًظبم ثييالوللي اصخولِ ػَاهل هحذٍد كٌٌذُ ّوكبسي ّؼتٌذ ٍ تأكيذ هيكٌٌذ كِ ّوكبسي ثذٍى تَخِ
ثِ دػتبٍسدّبي ًؼجي آى هيتَاًذ اهٌيت ٍ ثقبي دٍلت سا ثِ خطش اًذاصد .ديذگبُ ًئَليجشال كِ چبلـگش
اصلي ًظشيِ ٍاقغگشايي اػت ضوي پزيشؽ ثشخي هفشٍضبت اػبػي ٍاقغگشايي ثب تأكيذ ثش هٌبفغ
هطلق ثدبي هٌبفغ ًؼجي ٍ ثذٍى تَخِ ثِ سيـِ هٌبصػِ ٍ خٌگ تالؽ هيًوبيذ ساّي ثشاي سفتي ثِ
ػَي ّوكبسي پيذا كٌذ ٍ هؼتقذ اػت كِ ًْبدّبي ثييالوللي ٍ سطينّب هيتَاًٌذ ّوكبسي هيبى
دٍلتّب سا تؼْيل كشدُ ٍ ّضيٌِ تقلت ٍ ػذم پبيثٌذي ثِ تؼْذات هتقبثل سا ثبال ثجشًذ.

واژگان كليديّ :وكبسي ٍ هٌبصػِ ـ ٍاقغگشايي ـ ًئَليجشاليؼن ،اقتذاسگشيضي ،قذست.

 .1آقبي اسدؿيش ًَسيبى ،پظٍّـگش هؼبئل ػيبػي.
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كئبِيٌتٞب ٔ٤تمـ٘ـ و٠٘ ٝلي ٝغبِت ؿك كٚاث ٚثيٗإُِّ٠٘ ،لي ٝكئبِيٌٓ اًت
ميلا تٗٛيظ وب ُٔ ٔ ٚؤحلي ؿكثبك ٜر ًٙوُ ٝلاي ٚغبِت م٘ـٌي ؿك ٘٠بْ ثيٗإِّّي
ٔغٌٛة ٔيُٛؿ ،اكائٔ ٝيوٙـٞ .لصٙـ ايٗ ا٘ـيِ ٝثب ا٘تمبؿٞبيي كٚثٝكُ ٚـ ٜاًت أب
ثبيـ پقيلفت و ٝعـالُ ث٤ـ ام ر ًٙؿ ْٚرٟب٘ي ٚالٌ٢لايي يه ٘٠لي ٌّٚٔ ٝؿك كٚاثٚ
ثيٗإِّّي ثٛؿ ٜاًت.
ام ٛلف ؿيٍل پـيـٙٔ ٜبمٕٞ ٚ ٝ٣ىبكي ٔيبٖ ثبميٍلاٖ ٓغً ٝٙيبًت
ثيٗإِّّي يىي ام ٔغٛكيتليٗ ٔ٣ٛٗٛبت ٌٔ ٚبئّي اًت و ٝام مٔبٖ تِىيُ ًيٌتٓ
ؿِٚت ـ ّٔتٞب ،ؿك ًٚتفبِي ث ٝيىي ام ٔ٣ٛٗٛبت آّي ٜٔبِ٤بت ثيٗإِّّي تجـيُ ُـٜ
اًت  ٚثٝؿِيُ ٘مَ عيبتي ؤ ٝف« ْٟٛلـكت» ؿك صٍٍ٘ٛي ٚل ١ٛايٗ ؿ ٚپـيـ ٜؿاُتٝ
 ٚؿاكؿ ٕٛٞاك ٜيه پي٘ٛـ ٘بٌٌٌتٙي ثيٗ ايٗ ًٔ ٝف ْٟٛيٙ٤ي ٔٙبمٕٞ ،ٝ٣ىبكي  ٚلـكت
ٚرٛؿ ؿاُت ٝو٘ ٝتيز ٚ ٝثلآيٙـ وبكولؿٞبي ٔؾتّف آٖ ٌٔتميٕبً ثل ٔف ْٟٛؿيٍلي ثٝ
٘بْ «أٙيت» ثب اث٤بؿ ٔتفبٚت آٖ احلٌقاك اًت ِقا تغّيُ ّٓظ  ٚأٙيت ثيٗإِّّي تٟٙب
ؿك صبكصٛثٝاي أىبٖ پقيل اًت و ٝثتٛاٖ پـيـٙٔ ٜبمٕٞ ٚ ٝ٣ىبكي ٣ٛٗٛٔ ٚبت ٚاثٌتٝ
ث ٝآٖ كا ثلكًي  ٚتزني ٚ ٝتغّيُ ولؿ.
يىي ام ٘٠ليبت وال٘ي و ٝؿك كٚاث ٚثيٗإِّّي تٛاٌ٘ت ٝاًت تجييٗ ٌ٘جتبً
ٌٌتلؿٜاي ام ت٤بُٔ پـيـٜٞبي ٔٛكؿ٘٠ل ٔب٘ٙـ لـكت ،أٙيتٙٔ ،بمٕٞ ٚ ٝ٣ىبكي،
آ٘بكُي ٘ ٚمَ ؿِٚتٞب اكائٕ٘ ٝبيـ كٞيبفت كئبِيٌٓ اًت .كئبِيٌٓ يىي ام پبكاؿايٓٞبي
آّي اًت و ٝؿك وٙبك ِيجلاِيٌٓ ٠٘ ٚلي٠٘ ٝبْ رٟب٘ي ٔـ٣ي ٌٞتٙـ و ٝثٟتل ٔيتٛا٘ٙـ
رٙجٞٝبي ٔؾتّف ًيبًت ثيٗ إِّّي كا ٌ٘جت ث ٝيىـيٍل تجييٗ ولؿ ٚ ٜتٗٛيظ ؿٙٞـ
اِجت ٝعميمت آٖ اًت وٞ ٝل وـاْ ام ايٗ ً ٝكٚيىلؿ ،ؿك ٚال ٢ام يه ٔ٠ٙل ؽبّ ثٝ
كٚاث ٚثيٗإِّّي ٔي ٍ٘ل٘ـ يب ث٣ ٝجبكت ؿيٍل ً ٝكٚيىلؿ ٔؾتّف ث ٝيه رٟبٖ ٘يٌتٙـ
ثّى ٝكٚيىلؿٞبي ٔتفبٚت ام ؿ٘يبٞبي ٌ٘ٛبٌٌٞ ٖٛتٙـ .ثٛٙ٣ٝاٖ ٔخبَ كاث ٜٝلـكت ٔيبٖ
ؿِٚت ٞب ثلاي پبكاؿايٓ كئبِيٌٓ آُ ٔ ٚغٛك اًت ؿك عبِي و ٝتٛرِ ٝيجلاِيٌٓ ثٝ
ت٤بٔالت كيِٝاي ثيٗ ثبميٍلاٖ ؿِٚتي  ٚغيلؿِٚتي اًت ٠٘ ٚلي٠٘ ٝبْ رٟب٘ي ثل
اٍِٞٛبي التٔبؿ رٟب٘ي ٔتٕلون اًت.
ؿك ٞل عبَ آ٘ض ٝو ٌّٓٔ ٝاًت ايٗ اًت وٞ ٝلوـاْ ام ايٗ ً ٝكٚيىلؿ ُبيـ
رٙجٝاي ام ًيبًت ثيٗإِّّي كا ثٟتل تٗٛيظ ثـٙٞـ ِٚي ٞل وـاْ ام آٟ٘ب تجييٗٞبي
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ؽبّ ؽٛؿ كا ؿاك٘ـ.
ؿك ايٗ ٔمبِ٤ً ٝي ٔي ُٛؿ ٕٗٗ ثلكًي پـيـٕٞ ٜىبكي ٙٔ ٚبم ٝ٣ؿك كٚاثٚ
ثيٗإُِّ ،ث٘ ٝمَ لـكت ؿك عفّٓ ٞظ  ٚأٙيت ثيٗإِّّي  ٓٞتٛرٕ٘ ٝبييٓ  ٚام
آ٘زبيي و ٝؿيـٌبٚ ٜالٌ٢لايي ٔـ٣ي اًت و ٝتٛاٌ٘ت ٝاًت ؿكؽٔ ّٛايٗ ٔفبٞيٓ
وّيـي تٗٛيغبت كُٙٚي ثـٞـ ،صبكصٛة ثلكًي ٔب ٘ين ٜٔٛ٤ف ثٕٞ ٝيٗ كٞيبفت ٚ
ميلُبؽٞٝبي آٖ ؽٛاٞـ ثٛؿ .اِجت ٝثلاي تجييٗ  ٚتغّيُ ربٔ٢تل ٔفلٗٚبت ٚالٌ٢لايي ٚ
ؿك ٟ٘بيت كًيـٖ ث ٝيه اكميبثي ؿليكتل ام تٛاٖ تجييٗ ايٗ پبكاؿايٓ ٔب ثلؽي
ؿيـٌبٜٞبي كليت  ٚا٘تمبؿات ٓٛكت ٌلفتٌ٘ ٝجت ث ٝكئبِيٌٓ كا ٘ين ٜٔلط ٔيوٙيٓ .ؿك
ايٗ ٔمبًِ ٝؤاالت وّيـي ميل كإٙٞبي ٔ ُٕ٣ب ؽٛاٙٞـ ثٛؿ:
 .1آيب يه ٘ ١ٛكئبِيٌٓ ٚرٛؿ ؿاكؿ يب ٌٞٝ٘ٛبي ٔؾتّفي ام كئبِيٌٓ؟ ٔفلٗٚبت
ٞل ُبؽ ٝام آٖ ؿك ٔٛكؿ ٘مَ لـكت ٕٞ ٚىبكي ٙٔ ٚبمٔ ٝ٣يبٖ ؿِٚتٞب صيٌت؟ آيب
ؿيـٌب ٜكئبِيٌٓ ثب تٕبٔي ُمٛق آٖ ؿاكاي يه ٌٞتٔ ٝلوني اًت يب ٘ٝ؟
 .2ا٘تمبؿٞبيي و ٝث ٝؿيـٌبٚ ٜالٌ٢لايي ٓٛكت ٌلفت ٝاًت ٔجتٙيثل صٝ
اًتـالِي ٌٞتٙـ؟ وـاْ كٞيبفت صبٍِِل آّي ؿيـٌبٚ ٜالٌ٢لايي اًت ٔ ٚفلٗٚبت
آّي آٖ ؿك اكتجب ٙثب ٔ ١ٛٗٛؿك ؿًت ثلكًي صيٌت؟  ٚاًبًبً كيِٞٝبي ٔٙبمٚ ٝ٣
ٔغـٚؿيتٞبي ٕٞىبكي ؿك ٔغي ٚثيٗإِّّي وـأٙـ؟
ثلاًبى ايٗ ؿٔ ٚغٛك آّي  ٚؿك صبكصٛة كٞيبفت ٚالٌ٢لايي ً٤ي ؽٛاٞيٓ
ولؿ و ٝث ٝثلكًي ٔٙٔ ١ٛٗٛبمٕٞ ٚ ٝ٣ىبكي ٘ ٚمَ لـكت ؿك حجبت  ٚأٙيت ثيٗإِّّي
ثپلؿاميٓ.
يك نوع رئاليسن يا انواع رئاليسن؟
ٙٔ ٓٞتمـاٖ ٔ ٓٞ ٚـاف٤بٖ كئبِيٌٓ ٔ٤تمـ٘ـ وٕ٘ ٝيتٛاٖ ام يه ٘ ١ٛكئبِيٌٓ
ؿك كٚاث ٚثيٗإُِّ ٓغجت ولؿً .بؿٜتليٗ وبك تمٌيٓثٙـي ايٗ ٘٠لي ٝثل عٌت
ؿٚكٜٞبي مٔب٘ي اًت ِقا ٔيتٛاٖ ايٗ كٞيبفت كا اي ٍٝ٘ٛٙتمٌيٓثٙـي ولؿ:
.1كئبِيٌٓ والًيه :تب للٖ ثيٌتٓ،
 .2كئبِيٌٓ ٔـكٖ،1939-1979 :
٘ .3ئٛكئبِيٌٓ :ام  1979ث ٝث٤ـ.
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ٌٔئّٝاي وٚ ٝرٛؿ ؿاكؿ ،ايٗ اًت و ٝايٗ تمٌيٓثٙـي ِٔىُ تٌ٘ٛ ٚ ١ٛٙبٌ٘ٛي
ؿيـٌبٜٞبي كئبِيٌتي كا عُ ٕ٘يوٙـ ٔخالً كئبِيٌتٞبي والًيه كار ٢ث ٝر ٚ ًٙيب ؿك
()1
ٔٛكؿ ايٙىٛٔ ٝام٘ ٝلٛا ٛجي٤ي اًت يب ثبيـ ايزبؿ ُٛؿ تٛافك ٘ـاك٘ـ.
تمٌيٓثٙـي ؿيٍلي و ٝت ًٚٛاك .ثي .ري ٚاولٛٓ 1كت ٌلفت ٝثيٗ كئبِيٌٓ
تبكيؾي  ٚكئبِيٌٓ ًبؽتبكي تفىيه ولؿ ٜاًت )2(.ثلاًبى ايٗ تمٌيٓثٙـي ٔيتٛاٖ
صٟبك ٘ ١ٛكئبِيٌٓ كا ام  ٓٞتِؾيْ ؿاؿ.
رئاليسن نوع اول
ثلاًبى ايٗ تمٌيٓثٙـي ٔبويبِٚي ٕ٘بيٙـ ٜثلرٌت ٚ ٝوالًيه كئبِيٌٓ
تبكيؾي اًت ا ٚؿكيبفت ٝثٛؿ و ٝآ َٛاؽاللي ٕ٘يتٛا٘ٙـ كإٙٞبي  ُٕ٣ؿِٚت ثبُٙـ ٚ
تغييل ،يه فلآيٙـي ٌٔتٕل اًت ِقا ًلاٖ وِٛكٞب ثبيـ ٕٛٞاك ٜاعتيب ٙوٙٙـ ُ ٚلايٚ
كا ؿك ٘٠ل ثٍيل٘ـ .اي .اس .وبكٔ 2بويبِٚي ٘ٛيٗ اًت ا٤ٔ ٚتمـ ث٣ٛ٘ ٝي ًيبًت ؽبكري
اًت و ٝثل ت٤بُٔ لـكت  ٚاؽالق ،كٗبيت  ٚارجبك  ٚلـكت  ٚأتٙب ١تىي ٝؿاكؿ .وبك
ٔ٤تمـ اًت ؤٌ ٝبِ ٝآّي ًيبًت ثيٗإِّّي ايٗ اًت وٝ؛ صٍٔ ٝ٘ٛيتٛاٖ ثـٖٚ
()3
ت ًُٛث ٝر ًٙتغييل ٌٔبِٕتآٔيني كا ثيٗ لـكتٞبي كاٗي ٘ ٚبكاٗي ايزبؿ ٕ٘ٛؿ.
ٔتفىل ثلرٌت ٝؿيٍل كئبِيٌٓ تبكيؾي ٔٛكٌٙتب 3ٚاًت  ٚام آحبك ثلرٌت ٝؿك مٔي ٝٙايٗ
٘ ١ٛكئبِيٌٓ ٔيتٛاٖ ثً« ٝيبًت ٔيبٖ ّٔتٞب» ام ٚي  ٚوتبة «ُٟليبك» احل ٔبويبِٚي
اُبك ٜولؿ ؿك وُ ٣ميـ ٜآّي ايٗ ُبؽ ٝام كئبِيٌٓ ؿك ايٗ عميمت ؽالٓٔ ٝيُٛؿ و:ٝ
آ َٛتبثً ٢يبًتٞبًت ٟٔ ٚبكت آّي كٞجل يه وِٛك ايٗ اًت و ٝفلآيٙـ
ُىٌُيلي لـكت  ٚتغييلات آٖ كا ثبيـ ؿكن وٙـ  ٚؽٛؿ كا ثب آٖ اٜ٘جبق ؿٞـ.
رئاليسن نوع دوم
4

كئبِيٌٓ ًبؽتبكي ام تًٛيـيـ آغبم ٔيُٛؿ ا٤ٔ ٚتمـ ثٛؿ ًيبًت لـكت
«لب٘ ٖٛكفتبك اٌ٘بٖ» اًتٔ .يُ ث ٝلـكت  ٚاكاؿ ٜرٟت غّج ٝثل ؿيٍلاٖ ثٙيبؿيتليٗ
1. R. B. J. Walker
2. E. H. Carr
3. Morgenthau
4. Thucydide
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رٙجٛ ٝجي٤ت ثِلي اًت  ٚكفتبك ؽٛؿؽٛاٞب٘ ٚ ٝؽٛؿٔغٛكا٘ ٝؿِٚت تٟٙب ثبمتبثي ام
ُؾٔيت افلاؿي اًت و ٝؿِٚت كا تِىيُ ٔيؿٙٞـ ،ؿك عميمت تًٛيـيـ كئبِيٌٓ كا ثٝ
ُلايٛ ٚجي٤ي ثِل تمّيُ ؿاؿ .تًٛيـيـ ثٞ ٝلد ٔ ٚلد  ٚؽٛؿيبكي ؿك ًيٌتٓ
ثيٗإِّّي ي٘ٛبٖ ثبًتبٖ تٛر ٝولؿ  ٚث٘ ٝغ ٜٛكلبثت اًپبكتٞب  ٚآتٙيٞب ثب يىـيٍل ثلاي
وٌت لـكت ٘ ٚفٛف ًيبًي ٔ ٚتغـاٖ تأويـ ولؿ (ًيبًت لـكت)ٚ .ي ؿك احل ثلرٌتٝ
ؽٛؿ ث٘ ٝبْ «تبكيؼ رًٞٙبي پّٛپ٘ٛني» 1تٓٛيف ؿليمي ام ٘جٛؿ اؽالليبت ؿك أٛك
ؿِٚتٞب اكائ ٝولؿ (تٓٛيف ٔٙبٟلِّٔ ٜيبٖ  ٚاُبك ٜث ٝايٗ ٌفت٤ٔ ٝلٚف آتٙيٞب ؿك ٔٛكؿ
ٌٕٞبيٍبٖ ٗ٤يفتل ؽٛؿ و٤ٔ ٝتمـ ثٛؿ٘ـ :لـكتٕٙـاٖ آ٘ضٔ ٝيؽٛاٙٞـ ،ا٘زبْ ٔيؿٙٞـ
٤ٗ ٚيفبٖ آٖ ٛٛك و ٝثبيـ مرل ٔيوِٙـ) .اِجت٣ ٝـٜاي ام ا٘ـيِٕٙـاٖ ٘ين ثب ؿيـ
كٚاِ٘ٙبًي ًيبًي ث ٝتًٛيـيـ ٍ٘ب ٜولؿٜا٘ـ .آٟ٘ب ٔ٤تمـ٘ـ و ٝتًٛيـيـ تٟٙب ام
ٚيوٌيٞبي ؿِٚت يب اٍ٘ينٜٞبي لـكت ثلاي تجييٗ ر ًٙاًتفبؿ٘ ٜىلؿ ٜاًت ثّىٔ ٝب٘ٙـ
يه كٚاُٖٙبى ًيبًي ألٚمي ٔـ٣ي اًت و ٝرلل ٝآّي رٔ ًٙيبٖ آتٗ  ٚاًپبكت
ثٝؿِيُ تلى ؿٛ ٚلف ام يىـيٍل مؿُ ٜـ .اًپبكتٞب ام لـكت كٚم افن ٖٚآتٙيٞب ٚ
ًيبًتٞبي تّٛ ٝ٤ًٛجب٘ ٝآٟ٘ب ٔيتلًيـ٘ـ  ٚآتٙيٞب فىل ٔيولؿ٘ـ و ٝلـكت ٘٠بٔي
ثيكعٓ ٌٌ ٚتلؿٜاي ً٤ي ٔيوٙـ ثل ًل وُ ي٘ٛبٖ ثب آ٘بٖ كلبثت وٙـ .ايٗ اؿكاوبت
٘بؿكًت ٛلفيٗ ام ٕٞـيٍل ٘تيزٝاي رن رٍٙيـٖ ٘ـاُت٘ .تيز ٝايٗ رٍٙيـٖ ٗ٤ف
ٞل ؿ ٚؿِٚت ُٟل ٚ ٚيلا٘ي ي٘ٛبٖ ثٛؿ و ٝؿك ر ًٙثب ايلاٖ ُ ٓٞىٌت ؽٛكؿ٘ـ.
تًٛيـيـ ٔ٤تمـ ثٛؿ و ٝايٗ كٚاِ٘ٙبًي تلى  ٚاؿكان ٘بؿكًت ثٛؿ و ٝؿّٔ ٚت كا ثٝ
فبرٝ٤اي ؽ٘ٛيٗ ٞـايت ولؿ  ٚثيت ٛرٟي ثٛ٣ ٝأُ كٚا٘ي ؿؽيُ ؿك آتٗ  ٚاًپبكت ّ٣ت
()4
ٚال٤ي ر ًٙثٛؿ ٜاًت.
ؿك ٞل ٓٛكت تمّيُ كئبِيٌٓ ثُ ٝلايٛ ٚجي٤ي ثِل ث٤ـاً ؿك آحبك ٔتفىلا٘ي
ٕٞضٛٔ ٖٛكٌٙتب٘ ٚين ٔ٤ٙىي ُـ ٔٛكٌٙتب٤ٔ ٚتمـ اًت ثٛٛٝك وُ ًيبًت ٕٞب٘ٙـ
ربٔ ٝ٤ثًٚٝيّ ٝلٛا٘يٗ ٣يٙي اؿاكٔ ٜيُٛؿ و ٝكيِ ٝؿك ٛجي٤ت ثِل ؿاك٘ـ )5(.ثٙبثلايٗ
 ٓٞام ٘٠ل تًٛيـيـ ٛٔ ٓٞ ٚكٌٙتب ٚتـا ْٚاًبًي كفتبك لـكتّٛجب٘ ٝؿِٚتٞب ؿك ٛ٣أُ
ثيِٛٛهيه اٌ٘بٖٞب كيِ ٝؿاكؿ٣ .ميـ ٜآّي ؿك ايٗ ٘ ١ٛكئبِيٌٓ ايٗ اًت وً ٝيبًت
ثيٗإِّّي ثٚٝاً ٜٝتٙبم ١رٟت لـكت اؿاكٔ ٜيُٛؿ و ٝؽٛؿ ؿك ٛجي٤ت ثِل كيِٝ
1. A History of Peloponesion War
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ؿاكؿ٣ .ـاِت ،لب٘ ٚ ٖٛربٔ ٝ٤يب ربيٍبٞي ٘ـاك٘ـ  ٚيب ٘مَ ٔغـٚؿي ؿاك٘ـ.

() 6

رئاليسن نوع سوم
1

ايٗ ٘ ١ٛكئبِيٌٓ ٘ ١ٛؿ ْٚكئبِيٌٓ ًبؽتبكي اًت و ٝام ٘٠لي ٟٓٔ ٝوٙج ٚاِتن
يٙ٤ي ٘٠ليً ٝيبًت ثيٗإُِِّٙٔ 2بء ٔيٌيلؿ ٛ٠ٙٔ ٚك اُبك ٜث ٝايٗ اًتـالَ
كئبِيٌتٞبًت و ٝؿِيُ ٔؾبٕٓبت كا ؿك ًبؽتبك ٞلدٔٚلدآٔين ٘٠بْ ثيٗإِّّي
ٔيؿا٘ٙـٚ .اِتن ؿك ٘٠ليً ٝيبًت ثيٗإُِّ تٗٛيغي ًبؽتبكي يب ًيٌتٕبتيه ام
ًيبًت ثيٗإِّّي ٔيؿٞـ .ث٠٘ ٝل اً ٚيبًت ثيٗإِّّي لّٕلٗ ٚلٚكت ً ٚيبًت
لـكت اًتٚ )7(.اِتن ٔ٤تمـ اًت ٞلد ٔ ٚلد عبوٓ ثل ًبؽتبك ٘٠بْ ثيٗإِّّي اغّت
ٌٔبٚي ثب ٤ٗٚيت ر ًٙاًت .كئبِيٌتٞبي ًبؽتبكي ٔ٤تمـ٘ـ و ٝاعتٕبَ ٚل ١ٛرًٙ
ٔبرلايي ٔغتُٕ ؿك ٔغيٞ ٚلدٔٚلدآٔين اًت .ثٙبثلايٗ عتي اٌل ؿِٚتٕلؿاٖ ث ٝؿ٘جبَ
()8
ّٓظ ثبُٙـً .بؽتبك ٘٠بْ ثيٗإُِّ ٔيتٛا٘ـ وِٛكٞب كا ثًٛ ٝي رًٛ ًٙق ؿٞـ.
ٚاِتن ؿك وتبة اٌ٘بٖ ،ؿِٚت  ٚر )1964( ًٙتالٍ ولؿ ٜاًت و ٝپـيـ ٜرًٙ
3
ٙٔ ٚبم ٝ٣كا ؿك كٚاث ٚثيٗإُِّ تٗٛيظ ؿٞـ .ا٤ٔ ٚتمـ اًت ؤ ٝيتٛاٖ ث ًٝ ٝتٔٛيل
اُبك ٜولؿ و٣ ٝجبكتٙـ امً :لُت اٌ٘بٖ يب تٔٛيل ا َٚو ٝكيِ ٝر ًٙكا ؿك ًلُت
رًّٛٙت اٌ٘بٖ يب اٌ٘بٖٞبي ؽبّ رٌتزٔ ٛيوٙـ؛ ؿِٚت يب تٔٛيل ؿ ْٚو ٝر ًٙكا
ثلاًبى رًّٛٙجي ؿِٚتٞبي ؽبّ ثب ايـئِٛٛهيٞب  ٚكهيٓٞبي ؽبّ ًيبًي تجييٗ
ٔيوٙـ؛ ً ٚبؽتبك ٘٠بْ ثيٗإِّّي يب تٔٛيل ً ْٛوٚ ٝل ١ٛر ًٙكا ثلٔجٙبي ؽٔٓٛيت
آ٘بكُيه ٘٠بْ ثيٗإِّّي تجييٗ ٔيوٙـ( )9أب ؿك وتبة ٘٠ليً ٝيبًت ثيٗإُِّ
( )1979ؿ ٚتٔٛيل ٘ؾٌت كا تمّيٌُلايب٘ٔ ٝيؿا٘ـ ،ميلا ؽٔٓٛيبت ٘٠بْ كا ثٝ
ؽٔٓٛيبت ٚاعـٞبي تِىيُؿٙٞـ ٜآٖ يٙ٤ي افلاؿ يب ؿِٚتٞب ٔيوبٙٞـ  ٚتٗٛيظ لبثُ
()10
لج َٛكا تجييٙي ًبؽتبكي يب ًيٌتٕبتيه ٔ٤لفي ٔيوٙـ.
ٚاِتن ٔ٤تمـ اًت وً ٝبؽتبكٞبي ًيبًت ثلاًبى ًٔ ٝؤِف ٝت٤ليف ٔيُ٘ٛـ:
آُ ًبمٔبٖؿٙٞـٜ؛ ت٤ييٗ وبكولؿٞبي ٚاعـٞب يب ارناء  ٚتٛمي ٢تٛإ٘ٙـيٞب .آُ
ًبمٔبٖؿٙٞـ ٜؿك ٘٠بْ ثيٗإِّّي آ٘بكُي اًت يٙ٤ي ٘٠بْ فبلـ ٔلر ٢التـاك ٔلوني
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اًت ؿك ٘تيزٔ ٝغي ٚثيٗإُِّٔ ،غي ٚؽٛؿيبكي 1اًت ث ٝايٗ ٔٙ٤ب و ٝص ٖٛؿِٚتي
ثلاي تأٔيٗ أٙيت ا٘٣ب (ؿِٚتٞب) ٚرٛؿ ٘ـاكؿ ٔ ٕٝٞيتٛا٘ٙـ تٟٙب ث ٝلـكت ؽٛؿ ثلاي
تأٔيٗ أٙيت تىي ٝوٙٙـ  ٚتغييل ؿك ايٗ ٤ٗٚيت ٓلفبً ٍٙٞبٔي كػ ٔيؿٞـ و ٝف٘بي
آ٘بكُيه ربي ؽٛؿ كا ثً ٝبؽتبكي غيل آ٘بكُيه ثـٞـ )11(.ؿك ٔٛكؿ وبكولؿٞبي ٚاعـٞب
٘ين ٔ٤تمـ اًت ص٘ٛى ٝؿغـغ ٝآّي  ٕٝٞؿِٚتٞب تأٔيٗ أٙيت اًت پي  ٕٝٞثبيـ
ؿ٘جبَ ثمب ثبُٙـ  ٚوبكولؿ ؿِٚتٞب تأٔيٗ ثمبي ؽٛؿ  ٚأٙيت رٛيي اًت  ٚتٛمي٢
تٛإ٘ٙـيٞب ٘ين ؿك ٘٠بْ ثيٗإِّّي ٣بُٔ تٕبين ٔيبٖ ٚاعـٞبًت .ثٕٞ ٝيٗ ؿِيُ اٌل
تٛإ٘ٙـي ثيٗ ؿٚ ٚاعـ ثبُـ ٘٠بْ ؿ ٚلٜجي  ٚاٌل ثيٗ صٙـ ٚاعـ ثبُـ  ٚلـكتٞبي
ثنكي ٔت٤ـؿي ٚرٛؿ ؿاُت ٝثبُٙـ ٘٠بْ صٙـلٜجي اًت  ٚام آ٘زبيي و ٝآ٘بكُي ٚ
وبكولؿٞبي ٚاعـٞب حبثت ٌٞتٙـ آ٘ض ٝإٞيت ؿاكؿ تٛمي ٢تٛإ٘ٙـيٞبًت )12(.ث٣ ٝجبكت
ؿيٍل ٚاِتن ٔ٤تمـ اًت و ٝكفتبك ثبميٍلاٖ ؿك ٘٠بْ ثيٗإِّّي ثٌتٍي ث ٝتٛمي ٢لـكت
ؿاكؿ  ٚايٗ ًبؽتبك اًت و ٝكفتبك كا ٔغـٚؿ ٔيوٙـ .ايٗ ايزبؿ ٔغـٚؿيت ام ٛليك يه
ًبؽتبك ؿٚ ٚرٟي ٓٛكت ٔيٌيلؿ يٙ٤ي يب ام ٛليك ربٔٝ٤پقيلي 2ثبميٍلاٖ و ٝؿك لبِت
پبؿاٍٞب يب ٔزبماتٞبيي اًت و ٝؿك ثلاثل كفتبكٞبي ؽٛؿ ؿكيبفت ٔيوٙٙـ  ٚيب ايٙى ٝام
ٛليك كلبثت 3و ٝؿِٚتٞب ٘بٌنيل٘ـ كفتبكي كا ثلاي عف ٞعمٛلِبٖ  ٚكًيـٖ ث ٝتٛاٖ
()13
كلبثت ثب ًبيليٗ ام ؽٛؿ ِ٘بٖ ثـٙٞـ.
ٚاِتن ؿك ٔٛكؿ ٕٞىبكي ٘ين ٔ٤تمـ اًت و ٝؿك ف٘بي آ٘بكُيه أىبٖ ٕٞىبكي
ثٌيبك ٔغـٚؿ اًت ثبٚرٛؿ ايٙىٕٔ ٝىٗ اًت ؿِٚتٞب ام ٕٞىبكي ًٛؿ التٔبؿي ٓٞ
ثجل٘ـ ،أب ٘٣ٛبً ٛ٣ايـ التٔبؿي تغتاِِ٤بٛ٣ ١ايـ ًيبًت للاك ٔيٌيلؿ  ٚؿِٚتٞب ٕٛٞاكٜ
ٍ٘لاٖ ًٛؿ ثيِتل ؿيٍلاٖ ٌٞتٙـ .ثٙبثلايٗ ّ٣يكغٓ ايٙىٕٔ ٝىٗ اًت ًٛؿ ٛ٣ ٚايـ
ّٜٔك٘ 4بُي ام ٕٞىبكي ميبؿ ثبُـ أب آ٘ض ٝو ٝإٞيت ثيِتلي ؿاكؿ ؿًتبٚكؿٞبي
ٌ٘جي 5اًت و ٝاٌل ث ٝميبٖ آٟ٘ب ثبُـ ٔبٕ٘ٞ ٢ىبكي ٔيُٛؿ )14(.پي ايٗ آ٘بكُي اًت
()15
و ٝؿك ٔيناٖ ٕٞىبكي  ٚعٛمٜٞبي آٖ ٔغـٚؿيت ايزبؿ ٔيوٙـ.
ٚاِتن ؿك ٔٛكؿ حجبت ؿك ٘٠بْ ثيٗإِّّي ٘ين ٔ٤تمـ اًت و ٝام ٔيبٖ ا٘ٛا ١تٛمي٢
4. Self help
1. Socialazation
2. Competition
3. Absolute gain
4. Relative gain
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لـكتً ،بؽتبك ؿٚلٜجي ثب حجبت تل اًت  ٚؿك ايٙزب ؿك ٔمبثُ ٔٛكٌٙتب ٚللاك ٔيٌيلؿ وٝ
()16
٘٠بْ صٙـلٜجي ٕٞلا ٜثب يه ٣بُٔ ايزبؿ تٛامٖ كا ثب حجبت تّمي ٔيوٙـ.
اِجت ٝث٠٘ ٝلي ٝكئبِيٌٓ ًبؽتبكي ا٘تمبؿٞبي ميبؿي ٚ ٓٞاكؿ ُـ ٜاًت امرّٕٝ
ٔيتٛاٖ ث٘ ٝمـٞبيي وِٛ٘ ٝيجلاَٞب ٚاكؿ ولؿٜا٘ـ اُبك ٜولؿ.ايٗ ؿيـٌب٤ٔ ٜتمـ اًت وٝ
ٚاِتن ٌ٘جت ث ٝأىبٖ ٕٞىبكي ثيٗإِّّي ثٌيبك ثـثيٗ اًت٘ ،مَ ٙٞزبكٞب  ٚعمٛق ٚ
لٛا٣ـ ثيٗإِّّي كا وٕلً٘ ٔيثيٙـٟ٘ ،بؿٞبي ثيٗإِّّي كا ُىٙٙـ ٜفلٕ ٔيوٙـ  ٚثٝ
ٟلفيتٞبي ٟ٘بؿيٗ ؿك ٘٠بْ ثيٗإِّّي ثيتٛر ٝاًت .ثلؿاُت ٚاِتن ام لـكت٤ٗ ،ف
احجبتٌلايي ؿاكؿ ميلا ا ٚلـكت كا ثب تٛإ٘ٙـيٞبي ؿِٚت ٔب٘ٙـ تٛاٖ التٔبؿي٘ ،يلٚي
٘٠بٔي ،حجبت ًيبًت  ... ٚثلاثل ٔيؿا٘ـ أب ٔ٤يبكي ثلاي أتيبم ؿاؿٖ ث ٝآٟ٘ب ِٔؾْ
()17
ٕ٘يوٙـ.
1
اِجت ٝاًتي ٖٛاَ ِٕي ؿك ٔمبِٝاي تغت ٛٙ٣اٖ :كٚيىلؿٞبي ٔ٤بٓل  ٚرـيـ ـ
٘ئٛكئبِيٌٓ ٘ ٚئِٛيجلاِيٌٓ تمٌيٓثٙـي ٍ٘ ٚب ٜؿيٍلي كا ٌ٘جت ث ٝكئبِيٌٓ ًبؽتبكي
ٜٔلط ولؿ ٜاًتٚ )18(.ي ٔيٌٛيـ ٘٠لي ٝكئبِيٌٓ ًبؽتبكي «وٙت ٚاِتن» تٟٙب يه
2
ٕ٘ ٝ٘ٛام ٘ئٛكئبِيٌٓ اًت ١ٛ٘ .ؿ٘ ْٚئٛكئبِيٌٓ ثًٚٝيّ ٝافلاؿي ٕٞض ٖٛرٛمف ٌليىٛ
ُٙبؽتٔ ٝيُٛؿ و ٝتالٍ ولؿٜا٘ـ ٣مبيـ ٚاِتن كا ثب كئبِيٌتٞبي والًيه ٔب٘ٙـ
ٔٛكٌٙتب ،3ٚكيٕ ٖٛآك ،4ٖٚاًتّٙي ٞبفٕٗ ٚ 5كاثلت ٌيّپيٗ 6اؿغبْ وٙٙـ ٣ٛ٘ ٚي كئبِيٌٓ
كئبِيٌٓ ٔـكٖ ت٤ليف ٕ٘بيٙـ .ثلؿاُت ًٔٛي ٘ين اك ٘ئٛكئبِيٌٓ ٚرٛؿ ؿاكؿ و ٝثيِتل ؿك
ٜٔبِ٤بت أٙيتي ثل آٖ تىئ ٝيوٙٙـ ؿك ايٗ ثلؿاُت كئبِيٌٓ ث ٝؿُ ٚبؽ ٝتٟبرٕي ٚ
تـاف٤ي تمٌيٓ ٔيُٛؿ.
ام ٘٠ل «ِٕي» تفبٚت ٞبيي ثيٗ كئبِيٌٓ ًٙتي ثب كئبِيٌٓ ًبؽتبكي ٚاِتن ٚرٛؿ
ؿاكؿ٘ .ؾٌتيٗ تفبٚت ٔلث ٙٛثٚ ٝاعـ تغّيُ اًت .كئبِيٌٓ والًيه تٗٛيغبت پبييٗ
ث ٝثبال كا اكائٔ ٝيوٙـ يٙ٤ي ًيبًت ثيٗإِّّي كا ثب ٍ٘ب ٜث ٝإ٣بَ  ٚت٤بٔالت ؿِٚتٞب
تٗٛيظ ٔيؿٞـ .ؿك عبِي و ٝكئبِيٌٓ ًبؽتبكي ٚاِتن ٔ٤تمـ اًت وً ٝبؽتبك ام ٛليك
1. Steven L, Lamy
2. Joseph Grieco
3. Morgenthau
4. Raymond Aron
5. Stanly Hafman
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لٛا٣ـ آٔل٠٘ ٜبْ ثيٗإِّّي يٙ٤ي ٞلد ٔ ٚلد  ٚتٛمي ٢لبثّيت ثيٗ ٚاعـٞب ت٤ليف
ٔيُٛؿ ٕٞ ٚضٙيٗ ثيٗ ّٕ٣ىلؿ ٚاعـٞب (ؿِٚتٞب) تٕبيني ٘يٌت (تٗٛيظ كٚاثٚ
ثيٗإُِّ ام ثبال ث ٝپبييٗ).
تفبٚت ؿٔ ْٚلث ٙٛث ٝؿيـٌب ٜآٟ٘ب ٌ٘جت ثٔ ٝف ْٟٛلـكت اًت .ام ٘٠ل
كئبِيٌتٞب لـكت في٘فٌ ٝيه ٞـف اًتٛٔ )19(.كٌٙتبٔ ٚفٙٔ ْٟٛف٤ت كا ؿك لبِت
لـكت كيؾت٤ٔ ٚ ٝتمـ اًت« :كإٙٞبي  ُٕ٣ؿِٚتٞب ٔفٙٔ ْٟٛف٤ت اًت و ٝؿك لبِت
لـكت ت٤ليف ُـ ٜثبُـ ٔب فلٕ ٔيوٙيٓ و ٝؿِٚتٕلؿاٖ ؿك لبِت ٔٙبف ٢و ٝثٛٙ٣ٝاٖ
لـكت ت٤ليف ُـ ٜاًت تفىل ٔ ُٕ٣ ٚيوٙٙـ» )20(.ثٙبثلايٗ كئبِيٌتٞبي ًٙتي اٌلصٝ
ٔؤِفٞٝبي التٔبؿي  ٚفٙبٚكي لـكت كا ٘ين لج َٛؿاك٘ـ أب تأويـ آٟ٘ب ث ٝلـكت ٘٠بٔي
ثٛٙ٣ٝاٖ ثبكمتليٗ ٔؤِف ٝلـكت يه وِٛك اًت .ؿك عبِي و٘ ٝئٛكئبِيٌتٞبي ٚاِتني
لـكت كا ثٛٙ٣ٝاٖ تٛإ٘ٙـيٞبي تلويت ُـ ٜيه ؿِٚت ٔيؿا٘ٙـ ٣ ٚبُٔ تٕبين ؿِٚتٞب
ام ٕٞـيٍل كا لـكت ٔيؿا٘ٙـ ٘ ١ٛ٘ ٝكفتبك( )21ث٣ ٝجبكت ؿيٍل ايٗ لـكت اًت و ٝربيٍبٜ
ؿِٚتي كا ؿك ًبؽتبك ت٤ييٗ ٔيوٙـ  ٚايٗ ربيٍب ٜكفتبك كا ُىُ ٔيؿٞـ .ثٙبثلايٗ ٔجٙبي
تفبٚت ؿِٚتٞب ثٌتٍي ث ٝلـكت آٟ٘ب ؿاكؿ.
ٚاِتن ؿك ٔٛكؿ ٘ ٚ ٓ٠حجبت  ٚأٙيت ؿك ٘٠بْ ثيٗإِّّي ثب كئبِيٌتٞبي
والًيه ٓ ٓٞـا ٔيُٛؿ ٤ٔ ٚتمـ اًت كا ٜايزبؿ حجبت  ٚأٙيت ٔٛام٘ ٝلٛاًت  ٚايٗ
ٌفتِٛ٘ ٝيجلاَٞب كا كؿ ٔيوٙـ ؤ ٝيٌٛيٙـ :ام ٛليك ٟ٘بؿٞبي ثيٗإِّّي ٔؤحل ٔيتٛاٖ
فلآيٙـٞبي رٟب٘ي ُـٖ كا وٙتلَ ولؿٚ .اِتن ٔ٤تمـ اًت ٔؤحل ثٛؿٖ ٟ٘بؿ ثٌتٍي ثٝ
عٕبيت لـكتٞبي ثنكي ؿاكؿ.
تفبٚت ًٔٛي و ٝثيٗ كئبِيٌتٞبي والًيه ثب كئبِيٌتٞبي ًبؽتبكي ٚاِتن
ٜٔلط ٔي ُٛؿ ٔلث ٙٛثٚ ٝاوِٙي اًت وٞ ٝل وـاْ ٌ٘جت ثٞ ٝلد ٔ ٚلد ؿك ٘٠بْ
ثيٗإِّّي ِ٘بٖ ٔيؿٙٞـ .كئبِيٌتٞبي والًيه ٔ٤تمـ٘ـ وٚ ٝيوٌي ٘٠بْ ثيٗإِّّي
ٞلد ٔ ٚلد  ٚالتـاكٌليني اًت  ٚؿِٚتٞب ثلاًبى ثنكٌيٛٔ ،ل٤يتً ،يبًت ؿاؽّي ٚ
ٚيوٌي كٞجلاٖ ؽٛؿ ث ٝآٖ ٚاوِ٘ َٙبٖ ٔيؿٙٞـ .ؿك ٔمبثُ كئبِيٌتٞبي ًبؽتبكي
ٔ٤تمـ٘ـ وٞ ٝلد ٔ ٚلد ٔٙ٣ل ت٤ليف وٙٙـ٠٘ ٜبْ ٌٞت أب ؿِٚتٞب ام ِغبّٕ٣ ٝي
ٍٕٞي ِٔبثٝا٘ـ ث ٝايٗ ٔٙ٤ب و ٝتٍٙٙبٞبي ِٔبثٝاي تزلثٔ ٝيوٙٙـ و ٝام ٛليك
التـاكٌليني ثٛرٛؿ آٔـ ٜاًت ٤ً ٚي ؿاك٘ـ ربيٍب ٜؽٛؿ كا ؿك ايٗ ٘٠بْ ت٤ليف وٙٙـ.
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ِقا تفبٚت ؿك كفتبك ؿِٚتٞب ٘بُي ام تفبٚت ؿك ٔيناٖ تٛإ٘ٙـيٞبي آ٘بٖ اًت ٔخالً
وِٛكٞبي وٛصه ٤ٗ ٚيف ثلاي وٌت أٙيت ث ٝائتالف ٛ٘٣ ٚيت ؿك ًبمٔبٖٞبيي وٝ
ث ٝؿ٘جبَ وٙتلَ تٌّيغبت ٌٞتٙـ ٔيك٘ٚـ ِٚي وِٛكٞبي ثنكي  ٚلـكتٕٙـ ثلاي
تٕ٘يٗ أٙيت ث ٝؿ٘جبَ افنايَ لـكت  ٚا٘تؾبة اًتلاتويٞبي يهرب٘جٌٞ ٝتٙـ ؿك ايٗ
ٓٛكت ٞل ؿِٚت ثٌت ٝث ٝربيٍبٞي و ٝؿك ًبؽتبك ؿاكؿ  ٚلـكت ؽٛؿٍ (و٘ ٝبُي ام
تٛإ٘ٙـيٞبي اًٚت) ؿيـٌبٔ ٜتفبٚتي ٌ٘جت ث ٝأٙيت رٟب٘ي پيـا ٔيوٙـ.
ٕٞبٖٛٛكي وٌ ٝفتُ ٝـ ثلؿاُت ؿٔٚي و ٝام كئبِيٌٓ ًبؽتبكي ٓٛكت ٌلفتٝ
تٕلون ثل ٔفٙٔ ْٟٛبفّٜٔ ٢ك ٙٔ ٚبفٌ٘ ٢جي ؿِٚتٞب ٔيوٙـ و ٝؿك اؿأٔ ٝمبِ ٝثٛٓٝكت
ٔجٌ ٙٛكار ٢ث ٝآٖ تٗٛيظ ؽٛاٞيٓ ؿاؿ .ايٗ ؿيـٌب٤ٔ ٜتمـ اًت وٕٞ ٝىبكي ثيٗ
ؿِٚتٞب ثٝؿِيُ تلى ام تمّت  ٚفليجىبكي ثً ٝؾتي ٓٛكت ٔيٌيلؿ  ٚتأويـ ؿِٚتٞب ثل
ٔٙبفٌ٘ ٢جي ٣ ٚـْ ل٤ٜيتي و ٝثل كٚاث ٚآٟ٘ب عبوٓ اًت ٕٞىبكي كا تِٛيك ٕ٘يوٙـ.
ؿك ٚال٠٘ ٢ل ٌليىٕٞ ٚ ٛفىلاٖ ا ٚثٕٞ ٝىبكي  ٚكًيـٖ ث ٝحجبت ؿك ٘٠بْ ثيٗإِّّي ايٗ
٘يٌت و ٝآيب ٕٞىبكي ٔٙبف٤ي ؿاكؿ يب ؽيل؟ ثّى٠٘ ٝل آٟ٘ب ايٗ اًت و ٝاٌل ٕٞىبكي
()22
ٓٛكت ثٍيلؿ ص ٝوٌي ًٛؿ ثيِتلي ٔيثلؿ؟
ثلؿاُت ًٔٛي و ٝام كئبِيٌٓ ًبؽتبكي ٓٛكت ٌلفت ٝثيِتل ث ٝؿ٘جبَ فٟٓ
تٟـيـٞبي أٙيتي اًت و ٝثًٚٝيّ٠٘ ٝبْ ثيٗإِّّي ٌ ٚنيٞٝٙبي اًتلاتويه وٝ
ؿِٚتٞب ثلاي ثمب  ٚپيِلفت ؿك ايٗ ٘٠بْ ثبيـ ت٤ميت وٙٙـٔ ،يثبُـ .ايٗ ثلؿاُت ام
كئبِيٌٓ ًبؽتبكي ث ٝؿُ ٚبؽ ٝتمٌيٓ ٔيُٛؿ٘ :ئٛكئبِيٌٓ تٟبرٕي٘ ٚ 1ئٛكئبِيٌٓ
تـاف٤ي .2آٖ ٛٛكي و ٝاًتيِٕ ٖٛي تأويـ ٔيوٙـ ٘ئٛكئبِيٌتٞبي تٟبرٕي ثيِتل
٣مبيـ ٚاِتن  ٚفلٗيٞٝبي كئبِيٌٓ ًٙتي كا ٔيپقيل٘ـ ٘ ٚئٛكئبِيٌتٞبي تـاف٤ي
ٔ٤تمـ٘ـ و ٝفلٗيٞٝبيِبٖ ؿك ٔٛكؿ ٕٞىبكي ثب ؿيٍل وِٛكٞب ّٓ ٚظ  ٚحجبت ثٌتٍي ثٝ
ايٗ ؿاكؿ ؤ ٝؾبٛت ٔب ص ٝوِٛكي اًت؟ آيب ؿًٚت ٔب ٌٞتٙـ يب ؿُٕٗ ٔب؟ اٌل وِٛك
ٔؾبٛت ؿًٚت ٔب ثبُـ ٍ٘بٔ ٜب ث ٝكٚاثٜٙٔ ٚجك ثل فلٗيٞٝبي ِ٘ٛيجلاَٞبًت ِٚي اٌل
ثب ؿِٚت تّٛٝ٤ًٛتٜٔ ،لٚؿ يب يه ؿُٕٗ ًٙتي كٚثٝك ٚثبُيٓ ثيٗ ٘ئٛكئبِيٌٓ تٟبرٕي
()23
 ٚتـاف٤ي فلق ثٌيبك ا٘ـوي ؽٛاٞـ ثٛؿ.

1. Offensive Realist
2. Deffensive Realist
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ربٖ ٔلُبيٕل 1و ٝيه ٘ئٛكئبِيٌت تٟبرٕي اًت ٔ٤تمـ اًت و ٝلـكت ٌ٘جي
ثلاي ؿِٚتٞب ٟٔٓتل ام لـكت ّٜٔك اًت  ٚكٞجلاٖ وِٛكٞب ثبيـ ٕٞيًِ ٝيبًتٞبي
أٙيتي كا ؿ٘جبَ وٙٙـ وٙٔ ٝزل ث ٝت٘٤يف ؿُٕٙبٖ ثبِم ٜٛآ٘بٖ ثِٛؿ  ٚلـكت آٟ٘ب كا
ٌ٘جت ث ٝؿيٍلاٖ افنايَ ؿٞـٚ .ي تأويـ ٔيوٙـ و ٝاٜ٘جبق٘بپقيلثٛؿٖ اٞـاف ٙٔ ٚبف٢
ؿِٚتٞبٔ ،بٞيت كلبثتآٔين ٘٠بْ ٞلد ٔ ٚلد مؿ ٜكا ثيِتل ٔيوٙـ  ٚؿكٌيلي كا ٕٞب٘ٙـ
ٕٞىبكي ارتٙبة٘بپقيل ٔيًبمؿ )24(.ام ٘٠ل ايٟٙب ؽًّ ٢الط لـكتٞبي ثنكي وبكي
اعٕمب٘ ٚ ٝؽالف ّٓظ  ٚأٙيت رٟب٘ي اًت ميلا ثٝكاعتي ؿِٚتٞبي تّٛٝ٤ًٛت كا ثٝ
عّٕ ٝتِٛيك ٔيوٙـ.
٘ئٛكئبِيٌتٞبي تـاف٤ي ٔ٤تمـ٘ـ و ٝر ًٙام كا ٜايزبؿ ٟ٘بؿٞبي أٙيتي (ٔخالً
پيٕبٖٞب يب ائتالفٞب يب كهيٓٞبي وٙتلَ تٌّيغبت) وٛٔ ٝرت ٔيُ٘ٛـ ؿ ٚكاٞيٞبي
أٙيتي وب َٞيبفت ٚ ٝأٙيت ٔتمبثُ كا ثلاي ؿِٚتٞب ايزبؿ ٔيوٙٙـ ،لبثُ ارتٙبة اًت
اِجت ٝايٟٙبٟ٘ ،بؿٞب كا ٔؤحلتليٗ ُي ٜٛثلاي رٌّٛيلي ام  ٕٝٞرًٞٙب ٕ٘يؿا٘ٙـ (ثلؽالف
ِ٘ٛيجلاَٞب).
ٕٞضٙيٗ ٘ئٛكئبِيٌتٞبي تـاف٤ي ٔب٘ٙـ ُبؽ ٝتٟبرٕي كئبِيٌت ث٘٤ي
ثـثيٙيٞب كا ٔـ٘٠ل ؿاك٘ـ امرّٕ ٝايٙى٤ٔ ٝتمـ٘ـ ٔٙبم ٝ٣ؿك ث٘٤ي ُلاي ٚارتٙبة٘بپقيل
اًت ٔخالً :تّٛٝ٤ًٛجي  ٚتزبٚم ث٘٤ي ؿِٚتٞب و ٓ٠٘ ٝرٟب٘ي كا ث ٝصبَِ ٔيوِٙـ ٚ
يب ايٙى ٝوِٛكي ؿك كاًتبي تٙٔ ٝ٤ًٛبفّٔ ٢ي ؽٛؿ ٕٔىٗ اًت ؿكٌيلي ثب ًبيل
()25
وِٛكٞب كا ارتٙبة٘بپقيل ًبمؿ.
ؿك ٚالٔ ٢يتٛاٖ ٌفت و٘ ٝئٛكئبِيٌتٞبي تـاف٤ي ثيٗ ؿٛ ٚيف ٘ئٛكئبِيٌٓ
تٟبرٕي ٘ ٚئِٛيجلاَ للاك ؿاك٘ـ .آٟ٘ب ٔٙبم ٝ٣كا تٟٙب ؿك ثلؽي ُلاي ٚغيلٗلٚكي ٔيؿا٘ٙـ
(ٔخالً كٚاث ٚالتٔبؿي)ٕٞ .ضٙيٗ ٕ٘يتٛا٘ٙـ ٌ٘جت ث ٝالـأي تزبٚمٌلا٘ ٝو ٝام ًٛي يه
ؿِٚت ٓٛكت ٔي ٌيلؿ إٛيٙبٖ عبُٓ وٙٙـ و ٝآيب ايٗ يه ٘ ُٕ٣ ١ٛتّٛٝ٤ًٛجب٘ٝ
اًت ٞ ٚـفَ ث ٝصبَِ وِب٘ـٖ ٘ٛٔ ٓ٠رٛؿ اًت  ٚيب ايٙى ٝالـأي ثبمؿاك٘ـ ٜاًت ٚ
ثٛ٠ٙٔٝك عٕبيت ام أٙيت ؽٛؿ ؿِٚت ٓٛكت ٔيٌيلؿ .ؿك ٚال ٢ثِ ٝغب ٝثـثيٙي ٚ
ثي ا٣تٕبؿي ٌ٘جت ث ٝؿيٍلاٖ ثيٗ ؿٛ ٚيف ِيجلاَ  ٚتٟبرٕي للاك ٔيٌيل٘ـ ٘ ٚىتًْٛ ٝ
ايٙى٘ ٝئٛكئبِيٌتٞبي تـاف٤ي ٔيپقيل٘ـ و ٝعٛمٜٞبيي ام ٔٙبفِٔ ٢تلن يب ٔتمبثُ
3. John Mearsheimer
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ٚرٛؿ ؿاكؿ ؤ ٝي تٛاٖ ثلاًبى آٖ ٕٞىبكي ولؿ ِٚي ٕٛٞاك٤ٔ ٜتمـ٘ـ و ٝيبفتٗ صٙيٗ
عٛمٜٞبيي وبكي ًؾت ثٛؿ ٚ ٜث ٝكاعتي ٕ٘يتٛاٖ ٔجٙبيي ثلاي ٕٞىبكي ٟ٘ ٚبؿًبمي
ايزبؿ ولؿ (آٖ ٛٛك و٘ ٝئِٛيجلاَٞب ٔيٌٛيٙـ) .ثٙبثلايٗ ٕٛٞاكٍ٘ ٜلاٖ ٣ـْ پبيثٙـي ٚ
تمّت ثلؽي ؿِٚتٞب ثٝؽٔ ّٛؿك عٛمً ٜيبًتٞبي أٙيتي ٌٞتٙـ.
رئاليسن نوع چهارم :رئاليسن ليبرال
٘ ١ٛآؽل كئبِيٌٓ و ٝام آٖ ثٛٙ٣ٝاٖ كئبِيٌٓ ِيجلاَ ٘بْ ٔيثليٓ ام آحبك ٞبثن
ُىُ ٔيٌيلؿ .اٌلصٞ ٝبثن ؿك احل ٔ٤لٚفَ ث٘ ٝبْ ِٛيبتبٖ 1تٔٛيل ثـثيٙب٘ٝاي ام ًلُت
ثِل اكائ ٝولؿ ٜاًت أب ٔيتٛاٖ ام آحبك ا٣ٛ٘ ٚي عٕبيت ام كئبِيٌٓ ِيجلاَ كا ثلؿاُت
ولؿٔ .مبيٌٞ ٝبثن ثيٗ افلاؿ ؿك ٛ ٢ٗٚجي٤ي  ٚوِٛكٞب ؿك  ٢ٗٚر ًٙثيبٍ٘ل آٖ اًت
و٣ٛ٘ ٝي رً ًٙلؿ ؿائٕي ٚرٛؿ ؿاكؿ و ٝؿِٚتٞب ٕٛٞاك ٜؿك تلى ام ٔٛكؿ عّٕ ٝللاك
ٌلفتٗ ،للاك ؿاك٘ـ أب ٞبثن ٔ٤تمـ اًت و ٝؿِٚتٞب ٌ٘جت ث ٝافلاؿ ؿك ٤ٗٚيت ٛجي٤ي،
آًيتپقيلي وٕتلي ؿاك٘ـ .ام ايٗكٔ ٚيتٛا٘ٙـ ثب ؿيٍل عبوٕيتٞب ٕٞنيٌتي ؿاُتٝ
ثبُٙـ  ٚثٔ ٝغٖ ايٙى ٝلٛا٘يٗ اِٚيٕٞ ٝنيٌتي ٔب٘ٙـ آ َٛعبوٕيت ٣ ٚـْ ٔـاؽّٝ
ُىُ ٔيٌيلؿ ٘٠بْ ٞلد ٔ ٚلدآٔين ث ٝربٔٞ ٝ٤لد ٔ ٚلدآٔين تجـيُ ٔيُٛؿ  ٚكئبِيٌٓ ثٝ
ُىّي ام كئبِيٌٓ ِيجلاَ تغييل ٔبٞيت ٔيؿٞـ )26(.ايٗ ُبؽ ٝام كئبِيٌٓ ثٚ ٝيوٛٔ ٜكؿ
تٛر٠٘ ٝليٝپلؿاماٖ ٔىتت اٍّ٘يٌي للاك ؿاكؿٕٞ .بٖٛٛكي و ٝربٖ ٚيٌٙٙت 2ثيبٖ ولؿٜ
اًت آٟ٘ب ثب تمّيـ ام ٞبثن ثً ٝتبيَ ا ٚپلؿاؽتٝا٘ـ )27(.اِجت ٝايٗ ٘ٔ ١ٛمبيٌ ٝثيٗ افلاؿ
ؿك ٛ ٢ٗٚجي٤ي  ٚؿِٚتٞب ؿك ٤ٗٚيت ٞلد ٔ ٚلد ثيٗإِّّي ٔٙتمـيٙي ٘ين ؿاكؿ
امرًّٕ ٝي ثيتن 3و٤ٔ ٝتمـ اًت ايٗ ٔمبيٌ ٝث ٝصٟبك ؿِيُ ٘بؿكًت اًت ميلا:
ثبميٍلاٖ فم ٚث ٝؿِٚتٞب ٔٙغٔل ٕ٘يُ٘ٛـ؛ لـكت ؿِٚتٞب ثٌيبك ٘بثلاثل اًت؛ ؿِٚتٞب
ٌٔتمُ ام يىـيٍل ٘يٌتٙـ  ٚث ٝكغٓ ٘جٛؿ يه ؿِٚت رٟب٘ي و ٝلبؿك ثبُـ لٛا٘يٗ كا
()28
المْاالرلا ًبمؿ ،اٍِٞٛبي ٕٞىبكي ٚرٛؿ ؿاك٘ـ.
ثبتٛر ٝثٌٞٝ٘ٛٝبي ٔؾتّف كئبِيٌٓ ؤ ٝلٚكي ارٕبِي ث ٝآٟ٘ب ولؿيٓ ربي
ت٤زت ٘يٌت و ٝايٗ ًٙت ٌّٔ ٚؿك كٚاث ٚثيٗإُِّ ثب صبَِ كٚثٝك ٚثبُـٕٞ .بٌٖٝ٘ٛ

1. Leviathan
2. John Vincent
3. C. Beitz
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و ٝفٛكؿ 1ثيبٖ ولؿ ٜاًت تغٕيُ يه اٌ٘زبْ ٘ين ٔيتٛا٘ـ وبكي ؽٜل٘بن ثبُـ أب
ٔيتٛاٖ فلٗيٞٝبيي كا ُٙبًبيي ولؿ و ٕٝٞ ٝكئبِيٌتٞب ؿك آٖ ًٟيٓ ثبُٙـ يٙ٤ي
ٔي تٛاٖ ٌٞتٔ ٝلوني كا تِؾيْ ؿاؿ ؤ ٝجب٘ي كئبِيٌٓ كا ُىُ ٔيؿٙٞـ ً ٚپي
٘مَ لـكت كا ؿك آٟ٘ب تغّيُ  ٚثلكًي ولؿ وٕٞ ٝىبكي ؿك صُ ٝلايٜي أىبٖپقيل
()29
اًت  ٚصٍّٓ ٝ٘ٛظ  ٚأٙيت ٔيتٛا٘ـ ؿك كٚاث ٚثيٗإُِّ ايزبؿ  ٚتٕ٘يٗ ُٛؿ.
ٕٞبٖ ٛٛك و ٝتيٓ ؿاٖ  ٚثلايبٖ إُيت ِ٘بٖ ؿاؿٜا٘ـ  ٕٝٞكئبِيٌتٞب ثٝكغٓ
ٛجمٝثٙـي ٞبي ٔتفبٚت ؿك ًٔ ١ٛٗٛٔ ٝغٛكي و٘ ٝمَ ٔجب٘ي آّي كا ثلاي كئبِيٌٓ
ؿاك٘ـ ِٔتلن ٌٞتٙـ .ايٗ ً٣ ١ٛٗٛٔ ٝجبكتٙـ ام :ؿِٚت ٔغٛكي ،2ثمب ،3ؽٛؿيبكي.)30( 4
دولت هحوري
ام ٘٠ل كئبِيٌتٞب آّيتليٗ وٍِٙل ؿك كٚاث ٚثيٗإِّّي ؿِٚتٞب ٌٞتٙـ ٚ
عبوٕيت ٘ين ٚيوٌي ٕٔتبك آٖ ثُٕٝبك ٔيكٚؿٔ .ف ْٟٛلـكت ؿك ايٗ ت٤ليف ٟ٘فت ٝاًت
ث٤ـ ؿاؽّي ايٗ لـكت ؿك ٌفتِٟٛٔ ٝك ٔبوي ٚثل آٔـ ٜاًت و٤ٔ ٝتمـ اًت :ؿِٚت يٙ٤ي
عك ا٘غٔبكي اًتفبؿِٔ ٜل ١ٚام لـكت فينيىي ؿك ؿاؽُ ًلمٔيٗ ِٔؾْٕٞ .بٖٛٛكي وٝ
ٞبثن ٌفت ٝاًت آماؿي ٔلؿْ ؿك لجبَ تٕ٘يٗ أٙيت آٟ٘ب ام ًٛي ؿِٚت يب ث٣ ٝجبكت
ؿيٍل ٔ٤بّٔ ٝأٙيت ثب آماؿي و ٝثٛٓٝكت للاكؿاؿ ٘بُ٘ٛتٝاي ثيٗ ٔلؿْ  ٚؿِٚت ٓٛكت
ٔيٌيلؿ .ثٙبثلايٗ ام ٘٠ل كئبِيٌٓ ٞل وِٛكي يه ؿِٚت ؿاكاي لـكت اًت )31(.كئبِيٌٓ
ٌٔئّ ٚ ٓ٠٘ ٝأٙيت كا ؿك ؿك ٖٚؿِٚت (ربٔ ٝ٤ؿاؽّي) عُ ُـ ٜفلٕ ٔيوٙـ أب
ٌ٘جت ثٔ ٝغي ٚؽبكد صٙيٗ فلٗي ٘ـاكؿ ٤ٔ ٚتمـ اًت و ٝؿك كٚاث ٚثيٗ وِٛكٞبي
ٌٔتمُ٘ ،بأٙي ،ؽٜل  ٚتٟـيـ ٌ٘جت ثٛٔ ٝرٛؿيت ؿِٚت ٚرٛؿ ؿاكؿ .ؿِٚتٞب ؿك ُلايٚ
آ٘بكُي ثب ؿيٍل ؿِٚتٞب ثلاي أٙيت ،ثبماكٞب ،وٌت ٘فٛف  ٚپلًتيو ث ٝكلبثت ٔيپلؿام٘ـ.
ٔبٞيت ايٗ ٘ ١ٛكلبثت ٘ين ثبمي ثب عبُٓ رٕٓ ٢فل اًت .ثٙبثلايٗ ٜٔٙك كلبثتآٔين
ًيبًت لـكت كًيـٖ ث ٝتٛافك ٕٞ ٚىبكي كا ُىُ ٔيؿٞـ پي اِٚيٗ الـاْ ؿِٚت
ًبمٔب٘ـٞي لـكت ام ِغب ٝؿاؽّي  ٚؿٔٚيٗ الـاْ آٖ ٌلؿآٚكي لـكت ؿك ٣لٓٝ
4. Forde
1. State – centric
2. Surviral
3. Self - help
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ثيٗإِّّي اًت ً ٚيبًت ثيٗإِّّي ٘ين تٙبم ١ثلاي وٌت لـكت اًت .ثٙبثلايٗ ت٤ليف
لـكت ام ٘٠ل كئبِيٌٓ ٕٞبٖٛٛكي وٛٔ ٝكٌٙتبٔ )1995 :26( ٚيٌٛيـ ٣جبكت اًت ام:
«وٙتلَ اٌ٘بٖ ثل افىبك  ٚإ٣بَ اٌ٘بٖٞبي ؿيٍل» )32(.كئبِيٌتٞب ث ٝؿ٘ ٚىت ٟٓٔ ٝؿك ٔٛكؿ
ٔف ْٟٛلـكت اُبكٔ ٜيوٙٙـ٘ :ؾٌت ايٙى ٝلـكت يه ٔف ْٟٛاكتجبٛي اًت يٙ٤ي ايٙىٝ
لـكت ؿك ؽالء ثىبكٌيلي ٕ٘يُٛؿ ثّى ٝؿك اكتجب ٙثب ؿيٍلي ثٝوبك ٔيكٚؿ  ٚؿ ْٚايٙىٝ
لـكت يه ٔفٌ٘ ْٟٛجي اًت ث ٝايٗ ٔٙ٤ب و ٝ٘ ٝتٟٙب يه ثبميٍل ثبيـ لـكت ؽٛؿٍ كا
ٔغبًج ٝوٙـ ثّى ٝثبيـ ٌ٘جت لـكتَ كا ثب لـكت ًبيل ثبميٍلاٖ ٘ين ثٌٙزـ .اِجتٌ٘ ٝجت
ث ٝايٗ ت٤ليف ام ٔف ْٟٛلـكت ؿك ا٘ـيِ ٝكئبِيٌٓ ؿ ٚاًتخٙبء ٚرٛؿ ؿاكؿ :اًتخٙبء اَٚ
ٔلث ٙٛث ٝرٙبط ِيجلاَ كئبِيٌٓ اًت و٤ٔ ٝتمـ اًت :لـكت ثبيـ اثناك وٌت ا٣تجبك ٘ ٚفٛف
ثبُـ يٙ ٤ي ثلاي كًيـٖ ثٔ ٝمبٓـ  ٚاٞـاف ٘جبيـ ٔت ًُٛث ٝمٚك يب تٟـيـ ُـ ثّى ٝثبيـ
ثب ٘فٛف ؿيپّٕبتيه يب التـاك ثٙٔ ٝبف ٢كًيـ  ٚاًتخٙبء ؿٔ ْٚلث ٙٛث ٝاي .اس .وبك اًت وٝ
()33
٘يلٚي التٔبؿي  ٚايـئِٛٛهيه كا ث٤ٔ ٝبؿًِٙ ٝتي لـكت اٗبف ٝولؿ.
كئبِيٌتٞبي ًبؽتبكي تالٍ ولؿ٘ـ و ٝت٤ليف ؿليكتل  ٚوبُٔتلي ام لـكت
اكائ ٝؿٙٞـ ميلا كئبِيٌٓ ًيبًي ثب ًئٛاالت ثيپبًؾي ؿك اكتجب ٙثب ٔف ْٟٛلـكت كٚثٝكٚ
ُـ ٜثٛؿ ،امرّٕ ٝايٙى ٝصلا ؿِٚتٞب ثلاي وٌت لـكت ثٙٔ ٝبمٔ ٝ٣يپلؿام٘ـ؟ يب ايٙىٝ
آيب ٕٞبٖ ٛٛكي وٛٔ ٝكٌٙتب ٚاًتـالَ ولؿ ٜثٛؿ ٕٛٞاك ٜاِٚيٗ ٞـف ٌلؿآٚكي لـكت
اًت؟  ٚآيب اًبًبً لـكت ٞـف اًت يب ًٚيّٝاي ثلاي كًيـٖ ثٞ ٝـف؟ وٙت ٚاِتن
(٤ً )1979:131ي ولؿ ثب تٕلون ثل ٔف ْٟٛلبثّيتٞب 1ثزبي لـكت ت٤ليف ؿليكتلي ام
آٖ اكائ ٝوٙـٚ .ي ٔ٤تمـ ثٛؿ ؤ ٝيتٛاٖ لبثّيتٞب كا ثلاًبى رٕ٤يتً ،لمٔيٗٔ ،يناٖ
ٔٙبث ،٢أىب٘بت التٔبؿي٘ ،يلٚي ٘٠بٔي  ٚحجبت ًيبًي ؿًتٝثٙـي ولؿ( )34أب ٔٙتمـاٖ
ٔي ٌٛيٙـ و ٝايٗ ٔٙ٤بي ام لـكت ؿك كئبِيٌٓ ًبؽتبكي ٘بلْ اًت  ٚف ٟٓپيضيـٜتل ام
لـكت ثل تٛا٘بيي يه ؿِٚت ؿك وٙتلَ يب تأحيل ثل ٔغي ٚؽٛؿ تٕلون ؿاكؿ  ٚآ٘ ٟٓؿك
ُلايٜي ؤ ٝغي ٚاِنأبً عبِت تؾبٓٓ ٘ـاكؿ .ا٘تمبؿ يب ٗ٤ف ؿيٍلي و ٝث ٝؿيـٌبٜ
كئبِيٌتٞب ٌ٘جت ث ٝلـكت ٜٔلط ٔيُٛؿ ايٗ اًت و ٝتٕلون ؽبّ كئبِيٌٓ كا ثل
لـكت ؿِٚتٞب ٘بؿكًت ٔيؿا٘ٙـ .كئبِيٌتٞب ٔ٤تمـ٘ـ و ٝتٟٙب ؿِٚتٞب ٌٞتٙـ وٝ
ثبميٍلاٖ ٘٠بْ ثيٗإِّّي ٌٞتٙـ  ٚؿيٍلاٖ ث ٝعٌبة ٕ٘يآيٙـ ً ٚبيل ثبميٍلاٖ ٔزجٛك٘ـ
1. Capabilities
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ؿك ٌٔيلي ؿك ٘٠بْ ثيٗإِّّي علوت وٙٙـ و ٝلٛا٣ـ آٖ ثًٚٝيّ ٝؿِٚتٞب ُىُ
ٔيٌيلؿٕٞ .ضٙيٗ كئبِيٌت ٞب ٔ٤تمـ٘ـ و ٝالتٔبؿ ٠٘ ٚبْ تزبكي آماؿ ثٚ ٝرٛؿ يه
لـكت ٌّٔ ٚثٌتٍي ؿاكؿ و ٝعبٗل ثبُـ ثبك ٔـيليت ايٗ ٘٠بْ كا ث ٝؿ ٍٚثىِـ .ايٗ
٘٠ل كئبِيٌتٞب ث٠٘ ٝلي ٝحجبت ٞؤ٘ٛيهِٟٛٔ 1ك اًت  ٚتأويـ ٔيوٙـ وٓ٠٘ ٝ
التٔبؿي ثيٗإِّّي ثٚ ٝرٛؿ يه ؿِٚت غبِت ثٌتٍي ؿاكؿ .ايٗ ثـاٖ ٔٙ٤بًت و ٝاٌل
ؿِٚت ثلتل  ٌّٚٔ ٚاكاؿ٘ ٜىٙـ حجبت ٕٞ ٚىبكي ٚرٛؿ ٘ؾٛاٞـ ؿاُت  ٚت٤بُٔ ٕٞ ٚىبكي
ثيٗ ؿِٚتٞب ؿك ايٗ مٔي ٝٙؿك ٌٔيلي أىبٖپقيل اًت و ٝؿِٚت ٌّٔ ٚاكاؿ ٜولؿ ٜثبُـ.
بقا
ثمب ٔ ١ٛٗٛؿٔٚي اًت و ٝكئبِيٌتٞب ثب ٞل ٌلايِي و ٝثبُٙـ ٔ٤تمـ٘ـ ؿك
ًيبًت ثيٗإِّّي ٞـف آّي ؿِٚتٞب ٞ ٚـف ثلتل ثمب اًت  ٚؿغـغٟ٘ ٝبيي ؿِٚتٞب
أٙيت اًت .أٙيت ؿك ٔ٠ٙل كئبِيٌٓ پيَ ُل ٕٝٞ ٙاٞـاف اًت صٗ ٝلٚكتي ثل
پيلٚمي يبفتٗ ثل ؿيٍلاٖ ٚرٛؿ ؿاُت ٝثبُـ  ٚص ٝفم ٚعف ٞاًتمالَ المْ ثبُـٚ .اِتن
(٤ٔ )1979:79تمـ اًت ٚكاي اٍ٘ين ٜثمب اٞـاف ؿِٚتٞب ثيٟ٘بيت ٔؾتّف اًت )35(.ؿك
پبًؼ ث ٝايٗ ًئٛاَ و ٝآيب ٞـف ؿِٚت تأٔيٗ أٙيت اًت يب افنايَ لـكت،
كئبِيٌتٞبي تـاف٤ي  ٚكئبِيٌتٞبي تٟبرٕي پبًؼٞبي ٔتفبٚتي ٔيؿٙٞـ و ٝثٌت ٝثٝ
ايٙى ٝوـاْ ؿيـٌب ٜكا ثپقيليٓ ؿٚكٕ٘بي أٙيت ٕٞ ٚىبكي ؿك كٚاث ٚثيٗإُِّ ٔتفبٚت
ؽٛاٞـ ثٛؿ .كئبِيٌتٞبي تـاف٤ي ٔب٘ٙـ ٚاِتن ٌ ٚليى٤ٔ 2ٛتمـ٘ـ و ٝؿِٚتٞب ٞـف آّي
كا أٙيت ٔي ؿا٘ٙـ ِ ٚقا ثٔ ٝينا٘ي ام لـكت كاٗي ٌٞتٙـ و ٝأٙيت آٟ٘ب كا تٕ٘يٗ وٙـ
 ٚآٟ٘ب ث ٝؿ٘جب َ ث ٝعـاوخل كًب٘ـٖ لـكت ؽٛؿ ٘يٌتٙـ ٔؾٔٓٛبً مٔب٘ي وٛٔ ٝرت ثٝ
ؽٜل افتبؿٖ أٙيت آٖٞبًت )36(.كئبِيٌتٞبي تٟبرٕي ٔب٘ٙـ ٔلُبيٕل ()1994/5
ٔ٤تمـ٘ـ وٞ ٝـف ؿِٚت ٞب ايٗ اًت و ٝث ٝربيٍبٞ ٜؤ٘ٛيه ؿك كٚاث ٚثيٗإُِّ ؿًت
يبثٙـ ٛجك ايٗ ؿيـٌب ٜؿِٚتٞب ٕٛٞاك ٜث ٝؿ٘جبَ ربيٍبٞ ٜؤ٘ٛيه ؿك ٘٠بْ ثيٗإِّّي
ثٛؿ ٚ ٜاٌل ثتٛا٘ٙـ ث ٝؿ٘جبَ ثل  ٓٞمؿٖ تٛمي ٢لـكت  ٚوٌت ربيٍب ٜا َٚثلاي ؽٛؿ
()37
ٌٞتٙـ عتي اٌل ايٗ الـاْ ٔٛرت ث ٝؽٜل افتبؿٖ أٙيت آٟ٘ب ثبُـ.

2. Hegemonic Stability Theory
1. Grieco
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كئبِيٌتٞبي تـاف٤ي ثلاًبى ؿيـٌب ٜثمب ثل ايٗ ثبٚك٘ـ و٤ٗٚ ٝيت ٔٛرٛؿ 1ؿك
٣لٓ ٝتٛمي ٢لـكت ،كلبثت كا ثلاي وٌت آٖ وبٔ َٞيؿٞـ ؿك عبِي و ٝؿيـٌبٜ
تٟبرٕي ٔ٤تمـ ث ٝكلبثت ُـيـ اًت  ٚتأويـ ٔيوٙـ و ٝؿِٚتٞبي تزـيـ ٘٠ل ّٛت
ٕٛٞاك ٜث ٝؿ٘جبَ وٌت ربيٍبٞ ٜؤ٘ٛيه ٌٞتٙـ.
خودياري
ٚاِتن ؿك وتبة ٘٠ليً ٝيبًت ثيٗإُِّ ٔيٌٛيـ (ً :)1979:111يبًت
ثيٗإِّّي ثٝؿِيُ رٙٔ ٚ ًٙبمٙٔ ٝ٣غٔل ث ٝفلؿ ٘يٌت؛ ميلا ؿك صٙيٗ ٤ٗٚيتي ؿك
ؿاؽُُٟ ،ل٘ٚـاٖ ٔزجٛك ث ٝؿفب ١ام ؽٛؿ ٘يٌتٙـ ؿك عبِي و ٝؿك ٘٠بْ ثيٗإُِّ،
عبوٕيت ثلتلي ٚرٛؿ ٘ـاكؿ تب رّٛي اًتفبؿ ٜام لـكت كا ثٍيلؿ .ثٙبثلايٗ أٙيت تٟٙب ام
ٛليك ؽٛؿيبكي ث ٝؿًت ٔيآيـ .ؿك ًبؽتبك ٞلد ٔ ٚلدآٔين ،ؽٛؿيبكي اِنأبً لب٣ـُٕ٣ ٜ
اًت( )38ث٣ ٝجبكت ؿيٍل أٙيت ٞل ؿِٚت تٟٙب ؿك ٌل ٚتٛاٖ  ٚلـكت ؽٛؿ اًٚت و ٝايٗ
ؽٛؿيبكي  ٚتالٍ ؿِٚت ٞب ثلاي تأٔيٗ أٙيت ٕٔىٗ اًت ٘بأٙي ؿيٍل وِٛكٞب كا ٘ين ثٝ
ؿ٘جبَ ؿاُت ٝثبُـ ٛٔ ٚرت ُٛؿ و ٝآٟ٘ب اعٌبى ٘بأٙي ثيِتلي ثىٙٙـ ايٗ ٤ٗٚيت
ٕٞبٖ صيني اًت و ٝام آٖ ثٛٙ٣ٝاٖ تٍٙٙبي أٙيت٘ 2بْ ٔيثل٘ـ.
2. Status quo

Security dilema .1؛ كِ دس ادثيبت اهٌيتي ثِ هؼوبي اهٌيتي اطـال هـيؿـَد هفْـَهي ػـبدُ داسد .دس
هحيط ثييالوللي دس هَاخِْ ثب آًچِ كِ دسػت يب غلط هحيط تْذيذآهيض تلقي هيؿَد ،سّجشاى هلي ثشاي
دفبع اص كـَس خَد دس ثشاثش تْذيذات خبسخي دػت ثِ اقذاهبتي هيصًٌذ كِ اص ًظـش آًْـب دفـبػي تلقـي
هي ؿَد هثالً تقَيت استؾ ،افضايؾ ثَدخِ ًظبهي ٍ  . ...ايي سّجشاى ،اقذاهبت خَد سا كبهالً دفبػي تلقي
هيكٌٌذ ٍ فكش هيكٌٌذ كِ ًيبت ٍ اًگيضُّبي آًْب ثِ ّويي اًذاصُ ًيض ثشاي ّوؼبيگبى ٍ ديگـش كــَسّب
ٍاضح ٍ سٍؿي اػت ،دس حبلي كِ چٌيي ًيؼت .دس حقيقت آًچِ كـِ يـك ػـاله تْـبخوي سا اص يـك
ػاله تذافؼي هتوبيض هيكٌذ ًيت صبحت آى اػت ٍ ثؼتگي ثِ ايي داسد كِ اص كذام طشف لَلـِ اػـلحِ
ثِ دسٍى آى ًگبُ كٌي! هـكل ػيبػت گزاساى دس ثشخَسد ثب ايي هؼضل يب هؼوبي اهٌيتـي دٍ خٌجـِ داسد:
يك خٌجِ ادساكي ٍ يك خٌجِ اػٌبدي .دس دًيبي ٍاقؼي اهٌيت ًويتَاى ثِ ًيّبت ٍاقؼي حشيف ثِ ػبدگي
پي ثشد ٍ ػول هتقبثل دس هقبثل يك دٍلت ثؼتگي ثِ ادساكي داسد كِ پغ اص ثشسػي اقذاهبت آًْب حبصل
هيؿَد .ثِ ػجبست ديگش دٍلتّب توبيل داسًذ اقذاهبت ديگشاى سا ثِ خصَصيبت راتي آًْب يب سّجشاًـبى
ًؼجت ثذٌّذ ٍ ًقؾ ػَاهل هحيطي سا دس ثشٍص سفتبسّب كوتش هحبػجِ هيكٌٌـذ هبًٌـذ تقَيـت ًيشٍّـبي
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كئبِيٌتٞب ؿك ٔٛكؿ تٍٙٙبي أٙيتي ٌ ٚلين ام آٖ اؽتالف٘٠ل ؿاك٘ـ.
كئبِيٌت ٞبي ًبؽتبكي ٔ٤تمـ٘ـ و ٝتٍٙٙبي أٙيتي يه ٤ٗٚيت ؿائٕي ؿك ًيبًت
ثيٗإِّّي اًت أب كئبِيٌتٞبي تبكيؾي ٔ٤تمـ٘ـ ام ٛليك ٔٛام٘ ٝلٛا ٔيتٛاٖ عتي ؿك
ُلاي ٚؽٛؿيبكي ايٗ ٔ ُ٘٤كا ت٤ـيُ ولؿ.
كئبِيٌتٞبي ًبؽتبكي ٔ٤تمـ٘ـ وٛٔ ٝام٘ ٝلٛا ثٛٓٝكت تٔبؿفي ايزبؿ ٔيُٛؿ
عتي اٌل ًيبًت آٌبٞب٘ٝاي ثلاي تمٛيت ٔٛام٘ ٝلٛا ٚرٛؿ ٘ـاُت ٝثبُـٚ .اِتن ٔ٤تمـ ثٛؿ
وٛٔ ٝام٘ ٝلٛا ثـ ٖٚؽٛاًت  ٚتٕبيُ ؿِٚتٞب ثٚ ٝرٛؿ ٔيآيـ ميلا ؿك ٘٠بْ آ٘بكُيه
ؽٛؿ ث ٝؽٛؿ ائتالفٞبيي ايزبؿ ٔيُٛؿ وٞ ٝـف آٟ٘ب وٙتلَ ٛٔ ٚام٘ ٝولؿٖ لـكت ؿك
ٔمبثُ وِٛكٞبي تٟـيـوٙٙـ ٜاًت (ٔب٘ٙـ ًيٌتٓ التٔبؿ ِيجلاَ) .ؿك عبِي وٝ
كئبِيٌتٞبي ِيجلاَ ٔ٤تمـ٘ـ ايٗ ٔٛام٘ ٝثبيـ ايزبؿ ُٛؿ( )39أب ؿك ٞل ٓٛكت ٕٝٞ
كئبِيٌت ٞب لج َٛؿاك٘ـ و ٝايٗ ٔٛام٘ ٝثلاي حجبت  ٚأٙيت ًيٌتٓ ص ٝتٔبؿفي  ٚصٝ
ثل٘بٔٝكيني ُـٌٔ ،ٜتٕل  ٚثب حجبت ٘يٌتِ .قا ؿِٚتٞب ؿك ثٟتليٗ عبِت ُ ٚلايٚ
ٔيتٛا٘ٙـ ثـتليٗ پيبٔـٞبي تٍٙٙبي أٙيت كا وب َٞثـٙٞـ ِٚي ٕ٘يتٛا٘ٙـ آٖ كا ام ثيٗ
ثجل٘ـ .ؿِيُ ايٗ ٤ٗٚيت غيللبثُ عُ٘ ،جٛؿٖ ا٣تٕبؿ ؿك ثيٗ ثبميٍلاٖ ٘٠بْ ثيٗإِّّي
اًت .ث٣ ٝجبكت ًبؿ ٜتل آ٘ض ٝوٛٔ ٝرت اؽالَ ٣ ٚـْ ٕٞىبكي ؿك ثيٗ وِٛكٞب ٔيُٛؿ
٣ـْ ا٣تٕبؿ ًٛ ٚء ٛٔ ٟٗرٛؿ ٔيبٖ ؿِٚتٞبًت و ٝ٘ ٝتٟٙب مٔيٕٞ ٝٙىبكي كا ايزبؿ
ٕ٘يوٙـ ثّى ٝثُ ٝـت ٔب٘ ٢تٌٟيُ ٞل ٕ٘ٞ ١ٛىبكي اًت .وٙج ٚاِتن ؿك وتبة اٌ٘بٖ،
ؿِٚت ،ر ًٙثب اُبك ٜث ٝتٕخيُ كٔ ًٛٚيٌٛيـ:
« فلٕ وٙيـ پٙذ ٔلؿ و ٝتٛاٖ ٓغجت  ٚف ٟٓيىـيٍل كا ؿاك٘ـ ؿك وٙبك  ٓٞللاك
ٌيل٘ـ  ٕٝٞ ٚآٟ٘ب ٌلًٝٙا٘ـٌ .لًٍٙي ٞل يه ام آٟ٘ب ثب ؽٛكؿٖ يه پٙزٓ ام ٌُٛت
ٌٛمٖ ثل ٛلف ٔيُٛؿ ثٙبثلايٗ آٟ٘ب تٛافك ٔيوٙٙـ تب ثلاي ُىبك يه ٌٛمٖ ٕٞىبكي
وٙٙـ .أب ٌلًٍٙي ٞل يه ثب ؽٛكؿٖ يه ؽلٌ٘ ٍٛين ثلٛلف ٔيُٛؿ ثٙبثلايٗ ثٝ
ٔغٖ آ٘ى ٝؽلٌُٛي ؿك تيلكى آٟ٘ب للاك ٔيٌيلؿ يىي ام آٟ٘ب آٖ كا ُىبك ٔيوٙـ ايٗ
ُؾْ ث ٝثمي ٝپِت ولؿ ٜاًت  ٚكا ٜثل ٛلف ولؿٖ ٌلًٍٙي ؽٛؿ كا پيـا ولؿ ٜاًت
ًظبهي ؿَسٍي ػبثق دس اسٍپبي ؿشقي كِ هيتَاًؼت تشع اص تـكيل ًبتَ ثبؿذ ٍ ًِ ثِدليل اّـذاف
تَػؼِ طلجبًِ ؿَسٍيّب .دس ّش صـَست ايـي تٌگٌـبي اهٌيتـي هــكل ٍ هؼضـلي اػـت كـِ دس ًظـبم
ّشجٍهشج گًَِ ثييالوللي ٍخَد داسد ٍ ثش سفتبس دٍلتّب تأثيش هيگزاسد.
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أب ثب ا٘زبْ ايٗ وبك ثب٣ج فلاك ٌٛمٖ ُـ ٜاًت ؿك ايٙزب ٔٙبف ٢ؽٛؿي ا ٚثل ٔٙبف٢
()40
ؿًٚتبَ٘ پيِي ٔيٌيلؿ».
ٚاِتن ثب ايٗ تٕخيُ ٘جٛؿ ا٣تٕبؿ ث٘٤ي وِٛكٞب كا ٣بّٔي رٟت ؽـُٝؿاك ُـٖ
الـاْ رٕ٤ي ٔيؿا٘ـ  ٚثيا٣تٕبؿي كا ٔبٕ٘ٞ ٢ىبكي تّمي ٔيوٙـِ .يجلاَٞب كاٜعُ ايٗ
ِٔىُ كا تأًيي كهيٓٞبي ثيٗإِّّي ٔيؿا٘ٙـ  ٚكئبِيٌتٞبي ًبؽتبكي ؿك ايٗ ٌٔئّٝ
ثب آٟ٘ب ٔٛافك ٌٞتٙـ  ٚلجٔ َٛيوٙٙـ و ٝكهيٓٞب ٕٞىبكي كا ٔيتٛا٘ٙـ ؿك ُلايٜي
تٌٟيُ وٙٙـ أب ؿك ٣يٗ عبَ ٔ٤تمـ٘ـ و ٝؿك ٘٠بْ ؽٛؿيبكي ؿًتيبثي ثٕٞ ٝىبكي
ًؾت  ٚتمٛيت آٖ ًؾتتل اًت  ٚثيِتل ث ٝلـكت ؿِٚت ٚاثٌت ٝاًت .ث٣ ٝجبكت ؿيٍل
ام ٘٠ل ايٗ ؿيـٌبٕٞ ٜىبكي تبث٤ي ٚاثٌت ٝث ٝلـكت اًت ٣ٛ٘ ٚي ٔتغيل ٚاثٌتٔ ٝغٌٛة
ٔيُٛؿ )41(.ث٠٘ ٝل كئبِيٌت ٞبي ًبؽتبكي ؿِيُ ايٗ ٌٔئّ ٝث ٝإٞيت ٔٙبفٌ٘ ٢جي ثل
ٔيٌلؿؿ.
رٛمف ٌليى ٛو ٝؿك ٜٔبِ٤بتَ ثل ٔفٙٔ ْٟٛبفٌ٘ ٢جي ٙٔ ٚبفّٜٔ ٢ك تٕلون
ؿاكؿ ٔ٤تمـ اًت و ٝؿِٚتٞب ٣اللٕٙـ ث ٝافنايَ لـكت ٘ ٚفٛف (ٔٙبفّٜٔ ٢ك) ؽٛؿ
ٌٞتٙـ  ٚثٙبثلايٗ ثب ؿيٍل ؿِٚتٞب يب ثبميٍلاٖ ؿك ايٗ ٘٠بْ ٕٞىبكي ٔيوٙٙـ تب
لبثّيتٞبي ؽٛؿ كا افنايَ ؿٙٞـ .ؿك ٣يٗ عبَ ؿِٚتٞب ٍ٘لاٖ ؿًتبٚكؿٞبي ؿيٍلاٖ ام
ايٗ ٕٞىبكي ٌٞتٙـ ث ٝايٗ ٔٙ٤ب ؤ ٝيناٖ لـكت ٘ ٚفٛفي و ٝؿيٍل ثبميٍلاٖ ث ٝؿًت
ٔيآٚك٘ـ (ٔٙبفٌ٘ ٢جي) ؿك يه الـاْ ٕٞىبكيرٛيب٘ ٝثلاي ٞل ؿِٚتي إٞيت پيـا
ٔيوٙـ٘ .ئِٛيجلاَٞب ٔ٤تمـ٘ـ ؿك صٙيٗ ٤ٗٚيتي ٍٙٞبٔي و ٝؿِٚتٞب ٘تٛا٘ٙـ ام لٛا٘يٗ
پيلٚي وٙٙـ ،ثلاي تأٔيٗ أٙيت ؽٛؿ ث ٝتقلب كٚي ٔيآٚك٘ـ ٕٞ ٚىبكي ٕ٘يتٛا٘ـ ٔؤحل
ثبُـ ،أب ٘ئٛكئبِيٌتٞب ٔ٤تمـ٘ـ و ٝؿٔ ٚب٘ ٢ثل ًل كإٞ ٜىبكي ثيٗإِّّي ٚرٛؿ ؿاكؿ:
تمّت ٙٔ ٚبفٌ٘ ٢جي ثبميٍلاٖ ؿيٍل )42(.ث٣ٝالٚ ٜٚلتي ؿِٚتٞب ٘تٛا٘ٙـ ث ٝلٛا٘يٙي وٝ
ٕٞىبكي ثب ؿيٍلاٖ كا تِٛيك ٔيوٙـ پبيجٙـ ثٕب٘ٙـ ،ؿيٍل ؿِٚتٞب ٕٔىٗ اًت الـأبت
صٙـرب٘ج ٝكا كٞب  ٚثٛٛٝك يهرب٘ج ُٕ٣ ٝوٙٙـ  ٚؿك ُلايٜي وٙٔ ٝبفٌ٘ ٢جي ؿك ٔٛكؿ
ثمب يه وِٛك ٜٔلط ثبُـ ٛجك ٘٠ل ٌليى ٚ ٛؿيٍلاٖ و ٝؿيـٌب٘ ٜئٛكئبِيٌتي ؿاك٘ـ
ٌٔئّ ٝايٗ ٘يٌت و ٝآيب ٌ ٕٝٞلٜٞٚب ام ٕٞىبكي ًٛؿ ٔيثل٘ـ يب ؽيل ،ثّىٌٔ ٝئّ ٝايٗ
()43
اًت و ٝاٌل ٕٞىبكي ٓٛكت ٌيلؿ ص ٝوٌي ًٛؿ ثيِتلي ٔيثلؿ.
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آنارشي و هحدوديت هوكاري
ام ٘٠ل ٚالٌ٢لايي التـاكٌليني ثيٗإِّّي كلبثت  ٚت٤بكٕ كا ؿك ثيٗ وِٛكٞب
كُـ ٔيؿٞـ ٔ ٚب٘ ٢اكاؿ ٜآٟ٘ب ؿك رٟت ٕٞىبكي ٔيُٛؿ عتي ٍٙٞبٔي وٙٔ ٝبف٢
ِٔتلوي ؿاك٘ـ ٟ٘ ٚبؿٞبي ثيٗإِّّي لبؿك ٘يٌتٙـ آحبك ٔغـٚؿوٙٙـ ٜآ٘بكُي ثل ٕٞىبكي
ٔيبٖ ؿِٚتٞب كا تؾفيف ؿٙٞـ .ثٙبثلايٗ ٚالٌ٢لايي تغّيُ ثـثيٙب٘ٝاي ٌ٘جت ثٝ
()44
صِٓا٘ـامٞبي ٕٞىبكي ثيٗإِّّي ؿاكؿ.
ؿيـٌبٞي و ٝصبَِ ٕ٣ـ ٜثب ٚالٌ٢لايي ؿاُت ٝاًت ثٝؽٛثي ت ًٚٛرٛمف
ٌليى )1988( ٛؿك ٔمبِٝاي ث٘ ٝبْ «التـاكٌليني ٔ ٚغـٚؿيتٞبي ٕٞىبكي :يه ٘مـ
ٚالٌ٢لايب٘ ٝام ٟ٘بؿٌلايي ِ٘ٛيجلاَ» ٔٛكؿ ثلكًي للاك ٌلفت ٝاًتٟ٘ )45(.بؿٌلايي ِيجلاَ
ً ٝكٚايت تبو ٖٛٙؿاُت ٝاًت و٣ ٝجبكتٙـ ام٠٘ :ليٍٕٞ ٝلايي وبكولؿٌلا ؿك ؿ1940 ٝٞ
 ٚاٚايُ ؿ٠٘ ،1950 ٝٞليٛ٘ ٝوبكولؿٌلايي ٜٔٙمٝاي ؿك ؿ٠٘ ٚ 1960 ٚ 1950 ٝٞليٝ
ٚاثٌتٍي ٔتمبثُ ؿٞ )46(.1970 ٝٞل ً ٝكٚايت اؿ٣بٞبي ٚالٌ٢لايي ؿك ٔٛكؿ ؿِٚت ٚ
ؿكن ثـثيٙب٘ ٝآٖ ام ًيبًت رٟبٖ كا كؿ ٔيوٙٙـ  ٚام ايٗ ٕٟٔتل ايٙىٞ ٝل ً ٝكٚايت
ٔـ٣ي ٌٞتٙـ وٟ٘ ٝبؿٞبي ثيٗإِّّي ٔيتٛا٘ٙـ ثٕٞ ٝىبكي ٔيبٖ ؿِٚتٞب وٕه
()47
وٙٙـ.
ؿك ؿُ 1980 ٝٞىُ رـيـ ام ٟ٘بؿٌلايي ِيجلاَ تلًيٓ ُـ وٟ ٝبٞلاً ايٗ
()48
اًتـالَ ٚالٌ٢لايي كا ٔيپقيلؿ و ٝالتـاكٌليني ٔب٘ ٢ؿًتيبثي ثٕٞ ٝىبكي ٔيُٛؿ.
أب وٕبوبٖ ٔ٤تمـ اًت و ٝؿِٚتٞب ثب ٕٞىبكي ٟ٘بؿٞبي ثيٗإِّّي ٔيتٛا٘ٙـ ٕٞىبكي
وٙٙـ .اًتـالَ آّي ٌليى ٛؿك ٔمبِ ٝآ٘بكُي ٔ ٚغـٚؿيتٞبي ٕٞىبكي ايٗ اًت وٝ
ؿكن ٟ٘بؿٌلايي ِ٘ٛيجلاَ ام تغّيُ ٚالٌ٢لايبٖ ؿك ٔٛكؿ احل التـاكٌليني ثل تلريغبت
ٚاوَٞٙبي ؿِٚتٞب غّ ٚاًت  ٚآٟ٘ب ٔتٛر ٝفِبك آّي و ٝآ٘بكُي ثل اكاؿ ٜؿِٚتٞب
ٚاكؿ ٔيوٙـِ٘ ،ـٜا٘ـ .ثٙبثلايٗ ٘٠لي ٝرـيـ ِ٘ٛيجلاَٞب ؿك ٔٛكؿ ٕٞىبكي ثيٗإِّّي
()49
٘بؿكًت اًت  ٚاؿ٣بي ٚالٌ٢لايي ٓغيظ اًت.
ام ٘٠ل ٟ٘بؿٌلايي ِ٘ٛيجلاَ ؿِٚتٞب ثٙٔ ٝف٤تٞبي ّٜٔك فىل ٔيوٙٙـ  ٚوبكي
ثٙٔ ٝبفٌ٘ ٢جي ٘ـاك٘ـ .ؿك ٣يٗ عبَ ثنكٌتليٗ ٔبٕ٘ٞ ٢ىبكي فريبكاري اًت أب
ؿِٚتٞب ٔيتٛا٘ٙـ ثب وٕه ٟ٘بؿٞبي ثيٗإِّّي ٔٛإ٘ٞ ٢ىبكي كا وٙبك ثن٘ٙـ  ٚالـاْ
رٕ٤ي ثىٙٙـ أب ٚالٌ٢لايبٖ ٔ٤تمـ٘ـ ؿِٚتٞب ٣ال ٜٚثل ٔٙف٤تٞبي ّٜٔك ثٙٔ ٝبف٢
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ٌ٘جي  ٓٞتٛر ٝؿاك٘ـ .ثٙبثلايٗ ام ٘٠ل ٚالٌ٢لايبٖ عـالُ ؿٔ ٚب٘ ٢ثلاي ٕٞىبكي
ثيٗإِّّي ٚرٛؿ ؿاكؿٍ٘ :لا٘ي ؿِٚت ٌ٘جت ث ٝفليجىبكي ٍ٘ ٚلا٘ي ؿِٚت ٌ٘جت ثٝ
ؿًتبٚكؿٞبي ٌ٘جي ؿيٍلاٖ ؿك مٔيٙٔ ٝٙف٤تٞب .ؿك عبِي وٟ٘ ٝبؿٌلايي ِ٘ٛيجلاَ ٓلفبً ثٝ
اِٚي تٛر ٝؿاكؿ.
ٌليى٤ٔ ٛتمـ اًت ( :)1988كيِ ٝتٛرٚ ٝالٌ٢لايي ثٙٔ ٝبفٌ٘ ٢جي ٘بُي ام
٤ٗٚيتي اًت و ٝالتـاكٌليني ثلاي كفتبك ؿِٚتٞب ايزبؿ ٔيوٙـ ميلا ؿك صٙيٗ ٤ٗٚي
ؿِٚت ألٚم ٔيتٛا٘ـ ؿُٕٗ ثبِم ٜٛؽٜل٘بن فلؿا ثبُـٟ٘ .بؿٌلايي ِ٘ٛيجلاَ ث ٝتٟـيـ
ر٘ ًٙبُي ام ٤ٗٚيت آ٘بكُي تٛر٘ ٝـاكؿ ٕ٘ ٚيتٛا٘ـ ٔٙج ٢آّي ٕٔ٣ٛٙيت ؿِٚت ؿك
مٔيٕٞ ٝٙىبكي ثيٗإِّّي كا ِٔؾْ ًبمؿ .ثٙبثلايٗ ٚالٌ٢لايي ؿكن وبُٔتلي ام
()50
ٌٔئّٕٞ ٝىبكي ثيٗإِّّي ؿاكؿ.
تقابل واقعگرايي و نهادگرايي ليبرال
ث ٝصبَِ وِيـٖ ٔفلٗٚبت يه ٘٠لي ٝام ٛليك ٔفلٗٚبت ٘٠لي ٝكليت كاٜ
ٔٙبًجي اًت تب ثتٛاٖ ث ٝتٛاٖ تجييٗ  ٚتٗٛيظ ٚلبي ٚ ٢پـيـٜٞبي ٜٔلط ؿك ٣لٓٝ
ًيبًت ثيٗ إِّّي پي ثلؿ ثٕٞ ٝيٗ ؿِيُ لٔـ ؿاكيٓ ٔفلٗٚبت  ٚاؿ٣بٞبي ٘٠ليٝ
ٚالٌ٢لايي كا ثب ٔفلٗٚبت ٘٠ليٟ٘ ٝبؿٌلايي ِيجلاَ ً ٚپي ا٘تمبؿات ٔ ٚفلٗٚبت
ٟ٘بؿٌلايي ِ٘ٛيجلاَ ثلكًي ٕ٘بييٓٚ .الٌ٢لايي ُبُٔ پٙذ ٔفل ٕٚاًت:
()51
 .1ؿِٚتٞب وٍِٙلاٖ آّي ٕ٣ ٚـ ٜكٚيـاؿٞبي رٟبٖ ٌٞتٙـ.
 .2اٌل ؿِٚتٞب ٔٙبف ٢عيبتي ؽٛؿ كا عف٘ ٞىٙٙـٔ ،غي ٚثيٗإِّّي آٟ٘ب كا
()52
تٙجي ٝؽٛاٞـ ولؿ .ثٙبثلايٗ ؿِٚتٞب وٍِٙلاٖ ٜٔٙمي ٌٞتٙـ.
 .3التـاكٌليني آّي ًبمٔبٖ ؿٙٞـ٘ ٚ ٜيلٚي ٔؤحل ُ ٚىُ ؿٙٞـ ٜث ٝاٍ٘ينٜٞب،
()53
٘يّبت  ٚوَٞٙبي ؿِٚتٞبًت.
 .4ؿك ٤ٗٚيت آ٘بكُي ِٔغّ ٝآّي ؿِٚتٞب لـكت  ٚأٙيت اًت ٚ ٚر ٝغبِت
كفتبكٞب كلبثت اًت  ٚعتي ثب ٚرٛؿ ٔٙبفِٔ ٢تلن ؿِٚتٞب ٔٛفك ثٕٞ ٝىبكي
()54
ٕ٘يُ٘ٛـ.
ٟ٘ .5بؿٞبي ثيٗإِّّي تأحيل صٙـا٘ي ثل كٚاث ٚؿِٚتٞب ٘ـاُت ٚ ٝثٛٓٝكت
()55
عبُيٝاي ثل صِٓا٘ـام ٕٞىبكي احل ؿاك٘ـ.
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ٟ٘بؿٌلايبٖ ِيجلاَ تالٍ ولؿٜا٘ـ ايٗ ؿكن ثـثيٙب٘ٚ ٝالٌ٢لايي كا ام ًيبًت
ثيٗإِّّي كؿّ وٙٙـ( ٚ )56ؿك ٔمبثُ پٙذ اؿ٣بي ؿيٍل كا ٜٔلط ٔيوٙٙـ و٘ ٝمٔ ٜٝمبثُ
ٔفلٗٚبت آّي ٚالٌ٢لايي اًت:
 .1ؿِٚت ٔغٛكي كا ؿك ؿيـٌب ٜكئبِيٌٓ لج٘ َٛـاك٘ـ )57(.وبكولؿ ٌلايبٖ ٔ٤تمـ٘ـ
و ٝوبكٌناكاٖ آّي ٣جبكتٙـ ام :وبكٌناكيٞبي ثيٗإِّّي تؾٔٔي ٔ ٚؾٔٓٛبً وبكٌناكاٖ
فٙي ٛ٘ ٚوبكولؿٌلايبٖ ٔ٤تمـ٘ـ ،اتغبؿيٞٝبي وبكٌلي ،اعناة ًيبًئ ،لاون تزبكي ٚ
ثٛكٚولاًيٞبي فلأّي وبكٌناك آّيا٘ـ ٔ ٚىتت ٚاثٌتٍي ٔ٤تمـ اًت وُ ٝلوتٞبي
صٙـّٔيتي  ٚائتالفٞبي فلأّي وبكٌناك آّي ًيبًت ثيٗإِّّي ٌٞتٙـ .ث٣ ٝجبكت
وّي تل ُمٛق ٔؾتّف ٟ٘بؿٌلايبٖ ِيجلاَ ٔغٛكيت ؿِٚت ؿك ًيبًت رٟبٖ كا ميل ًؤاَ
()58
ٔيثل٘ـ.
()59
ٟ٘ .2بؿٌلايي ِيجلاَٜٙٔ ،مي ثٛؿٖ ؿِٚتٞب كا ٘ين ميل ًؤاَ ٔيثل٘ـ.
وبكولؿٌلايبٖ ٔ٤تمـ٘ـ و ٝالتـاك ؿك ؿك ٖٚؿِٚت ٘بٔتٕلون اًت  ٚؿك ًٜظ ثيٗإِّّي
٘ين صٙيٗ فلآيٙـي كا ٛي ٔيوٙـ(٠٘ ٚ )60ليٚ ٝاثٌتٍي ٔتمبثُ ٘ين ٔ٤تمـ ثٚ ٝرٛؿ
«ٔزبكي ؿًتلًي صٙـٌب٘ »ٝاًت وٛٔ ٝرت ٔيُٛؿ ًيبًت ؽبكري وٕتل تغت
()61
تٌّ ٚتٕٔيٌٓيل٘ـٌبٖ ٔلون ثبُـ.
ِ .3يجلاَٞب ٔ٤تمـ٘ـ ثٝؿِيُ ٚرٛؿ ًالطٞبي ٌٞتٝاي  ٚأىبٖ ثٌيذ ٔلؿٔي ٚ
پلٞنيُ ٝٙـٖ ر ،ًٙؿِٚتٞب وٕتل ث ٝلـكت  ٚأٙيت تٛرٔ ٝيوٙٙـ( ٚ )62ثٝؿِيُ تالٍ
()63
ؿِٚتٞب ثلاي كُـ التٔبؿي ،آٟ٘ب ثيِتل ثٚ ٓٞ ٝاثٌتُ ٝـٜا٘ـ.
 .4ام ٘٠ل ؿاؽّي ٘ين پيـايَ ؿِٚت كفبٞي ٔٛرت تٛر ٝوٕتل ث ٝلـكت ٚ
عيخيت  ٚتٛر ٝثيِتل ث ٝكُـ التٔبؿي  ٚأٙيت ارتٕب٣ي ُـ ٜاًت )64(.ثٙبثلايٗ
اؿ٣بي ٚالٌ٢لايي ؤ ٝيٌٛيـ ؿِٚتٞب تٕبيّي ثٕٞ ٝىبكي ٘ـاك٘ـ غّ ٚاًت  ٚثل٣ىي
ؿِٚتٞب ثٝؿِيُ ٚاثٌتٍي ٔتمبثُٕٞ ،ـيٍل كا ٘ ٝتٟٙب ؿُٕٗ  ٓٞفلٕ ٕ٘يوٙٙـ ثّىٝ
()65
ثلاي ت ٚ ٝ٤ًٛكفب ٜؿًٚت ٕٞـيٍل ٌٞتٙـ.
ٟ٘ .5بؿٌلايبٖ ثب ثـثيٙي ٚالٌ٢لايي ثب ٟ٘بؿٞبي ثيٗإِّّي ٘ين ٔؾبِفت ٔيوٙٙـ
٤ٔ ٚتمـ٘ـ وبكٌناكيٞبي ثيٗإِّّي تؾٔٔي ٔيتٛا٘ٙـ ٕٞىبكي كا تمٛيت وٙٙـٚ )66(.
٘٠ليٚ ٝاثٌتٍي ٔتمبثُ ٘ين ِ٘بٖ ؿاؿ ٜاًت و ٝؿك رٟبٖ ٌٔبئُ صٙـالي ٚ ٝپي٘ٛـٞبي
٘بلْ و ٝائتالفٞبُ ،ىّي فلأّي ؿاك٘ـ ٘مَ ٟ٘بؿٞبي ثيٗإِّّي ؿك صب٘ٝم٘ي ًيبًي ٚ
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تٌٟيُ ٕٞىبكي ثٌيبك ٌٌتلؿُ ٜـ ٜاًت.
اِجت ٝعٛاؿث ؿِ٘ 1980 ٚ 1970 ٝٞبٖ ؿاؿ و ٝمٚك ٕٞضٙبٖ يه كاٜعُ
ِٔىالت ؿِٚتٞب ؿك كٚاث ٚثيٗإُِّ اًت اٌلصٕٞ ٝىبكي ثيٗإِّّي ؿك ايٗ ؿ ٚؿٝٞ
فل٘ ٚپبُيـ ٚ ٜؿِٚتٞب ام ٛليك ٟ٘بؿٞبي ثيٗإِّّي ثٕٞ ٝىبكيٞبيي ٔجبؿكت ولؿ٘ـ ٚ
ٕٞيٗ ٤ٗٚيت صبَِ رـيـي كا ثلاي ٚالٌ٢لايي ؿكًت ولؿ و ٝؿيـٌبٟ٘ ٜبؿٌلايي
ِيجلاِي رـيـ ؽٛا٘ـٔ ٜيُٛؿ.
نهادگرايي ليبرالي جديد و واقعگرايي
رـيـتليٗ كٚايت ِيجلاِيٌٓ ٔيپقيلؿ و ٝؿِٚتٞب وٍِٙل آّي ٓغ ٝٙرٟبٖ
ٌٞتٙـ  ٚوبكٌناكا٘ي ٜٔٙميا٘ـٕٞ .ضٙيٗ ٔيپقيلؿ و ٝالتـاك ٌليني ٘يلٚي ٔؤحل ٚ
ًبمٔبٖ ؿٙٞـ ٜث ٝاٍ٘ينٜٞب  ٚوَٞٙبي ؿِٚتٞبًت )68(.اوٌّلاؿ تالٍ ٔيوٙـ ِ٘بٖ
ثـٞـ و ٝؿك صُ ٝلايٜي ؿك يه رٟبٖ ثـ ٖٚالتـاك ٔلوني ٔ ٚلوت ام ؽٛؿپلًتبٖ
ٕٞىبكي پـيـاك ٔيُٛؿٚ )69(.ي ٔ٤تمـ اًت اٌ٘بٖٞب و ٝفلُت٘ ٝيٌتٙـ  ٚثبيـ ؿيـ ؿك
ُلاي٣ ٚـْ ٚرٛؿ يه التـاك ٔلوني صٍٔ ٝ٘ٛيتٛاٖ ٕٞىبكي كا ُىُ ؿاؿ .اوٌّلاؿ
اٗبفٔ ٝيوٙـ و ٝپبًؾي ؤ ٝب ث ٝايٗ ًؤاَ ٔيؿٞيٓ ثٌتٍي ث ٝايٗ ؿاكؿ و ٝصٍ ٝ٘ٛؿك
ارتٕب ١ؽٛؿٔبٖ فىل ٔيوٙيٓ  ٚپبًؾي و ٝؿيٍلاٖ ث ٝايٗ ًؤاَ ٔيؿٙٞـ ثٌتٍي ثٝ
ايٗ ؿاكؿ و ٝآٟ٘ب صمـك ثلاي ٕٞىبكي ثب ٔب آٔبؿٌي ؿاك٘ـٕٞ )70(.يٗٛٛك ثلؿاُت
اوٌّلاؿ  ٚوٞٛيٗ ثٌٝ٘ٛٝاي اًت و ٝآٟ٘ب ٔيپقيل٘ـ يه التـاك ٔلوني يب عىٔٛت
ِٔتلوي ثلاي ارلاي لب٘ٚ ٖٛرٛؿ ٘ـاكؿ ِ ٚقا ثلاًبى اًتب٘ـاكؿٞبي ربٔ ٝ٤ؿاؽّي،
()71
ٟ٘بؿٞبي ثيٗإِّّي ٗ٤يفا٘ـ.
ؿك ٣يٗعبَ ٟ٘بؿٌلايي ِ٘ٛيجلاَ ٔ٤تمـ اًت وٚ ٝالٌ٢لايي ٟلفيتٞبي
ٕٞىبكي ؿك كٚاث ٚثيٗإُِّ كا ؿًت وٓ ٔيٌيلؿ ميلا ٟ٘بؿٞب ٔيتٛا٘ٙـ ؿك رٟت وٕه
ث ٝؿِٚتٞب ثلاي ٕٞىبكي ٔؤحل ثبُٙـ )72(.وٞٛيٗ ؿك احل ؽٛؿ ٔ ًْٛٛث« ٝپي ام
ًيبؿتّٛجي» ٔيٌٛيـ ٗٔ :وبكْ كا ثب ثيٚ َٙالٌ٢لايي ؿك ٔٛكؿ لـكت  ٚآحبك ًيبؿت
ُلٔ ١ٚيو ٓٙأب ثلاًبى ًٙت  ٚاًتـالَ ٟ٘بؿٌلايي پيِٗ ٔيك ْٚث ٝايٗ ٔٙ٤ب و ٝثل
پبيُ ٝلايٜي وٙٔ ٝبفٔ ٢ىُٕ كا تٔ ٝ٤ًٛيؿٞـ ٔيتٛاٖ ٌفت وٟ٘ ٝبؿٞب ٔيتٛا٘ٙـ ثل
اٍِٞٛبي ٕٞىبكي احل ثٍقاك٘ـ )73(.ؿك ٚال ٢وٞٛيٗ ٔيٌٛيـ و ٗٔ ٝؿك پي كؿ

منازعه و همكاري در روابط بينالملل :نقش قدرت در حفظ صلح و امنيت جهاني  245 
()74

٘تيزٌٝيليٞبي ٚالٌ٢لايي ؿك ٣يٗ اًتفبؿ ٜام ٔفلٗٚبت آٖ ٌٞتٓ.
ؿك ٚالِٛ٘ ٢يجلاَٞب ثب ٔفلٗٚبت ٚالٌ٢لايي ُلٔ ١ٚيوٙٙـ  ٚثب اؿ٣بي تأييـ
٣مبيـ ًٙت ِيجلاِي ث ٝوبك ؽٛؿ پبيبٖ ٔيؿٙٞـ )75(.آٟ٘ب ٔيپقيل٘ـ و ٝؿِٚتٞب ؿك ُلايٚ
التـاكٌليني ثب ٤ٗٚيتٞبيي كٚثٝكٌٞ ٚتٙـ و ٝثب ثبمي ٔ ُ٘٤م٘ـا٘ي لبثُ تٗٛيظ
اًت )76(.ؿك ايٗ ثبمي ٞل ؿِٚت ٕٞىبكي ٔتمبثُ كا ث٣ ٝـْ ٕٞىبكي ٔتمبثُ تلريظ
ٔيؿٞـ أب ٕٞضٙيٗ فليت وبكي ٔٛفك كا ثل ٕٞىبكي ٔٛفك  ٚوٙبك وِـٖ ٔتمبثُ كا
ثلللثب٘ي ُـٖ ثّ٣ ٝت فليتوبكي ٛلف ؿيٍل تلريظ ٔيؿٞـ .ؿك صٙيٗ ُلايٜي  ٚثب
٘جٛؿٖ يه ٔلر ٢التـاك ٔلوني ثلاي ٔميـ ولؿٖ ؿِٚتٞب ث ٝارلاي ٣ٚـٜٞبيِبٖٞ ،ل
ؿِٚت ثـ ٖٚتٛر ٝث ٝآ٘ض ٝو ٝا٘ت٠بك ؿاكؿ ؿيٍلي ا٘زبْ ؿٞـ ؽٛؿ كا وٙبك ٔيوِـ.
ؿك ٣يٗ عبَ ِ٘ٛيجلاَٞب تأويـ ٔيوٙٙـ و ٝاعتٕبَ ؿاكؿ ؿِٚتٞب ثب ا٘تؾبة
«اًتلاتوي رٛاة «ٞبي»ٛٞ «،ي اًت» 1ث٣ٛ٘ ٝي ٕٞىبكي ِٔل ٙٚتٗ ثـٙٞـ يٙ٤ي تب
مٔب٘ي و ٝؿيٍلاٖ ث ٝتٟ٤ـات ؽٛؿ پبيثٙـ ٌٞتٙـ آٟ٘ب ٘ين پبيثٙـ ثٕب٘ٙـ ثٙبثلايٗ ام
ٛليك اًتلاتوي ٔمبثّ ٝثٔ ٝخُ ٔيتٛاٖ ثٕٞ ٝىبكي أيـ ؿاُت  ٚام ٛليك ٟ٘بؿٞب،
ٞنيٞ ٝٙبي ٔلالجت ام كفتبك كا وب َٞؿاؿ ٔ ٚزبمات فليجىبكاٖ كا آًبٖ ولؿ .وٞٛيٗ
()77
ٔ٤تمـ اًت ايٗ وبكولؿٞب ام ٟ٣ـ ٜكهيٓٞبي ثيٗإِّّي ثل ٔيآيـ.
وٞٛيٗ  ٚاوٌّلاؿ ٔ٤تمـ٘ـ و« ٝكهيٓٞبي ثيٗإِّّي ربِ٘يٗ ٔمبثّ ٝثٔ ٝخُ
ٕ٘يُ٘ٛـ .ثّى ٝثيِتل آٖ كا تمٛيت ٟ٘ ٚبؿئ ٝٙيوٙٙـ .كهيٓٞب وٙبكٌ ٜلفتٗ ٘بِٔل ١ٚكا
ؿك ٙٞزبك ٔمبثّ ٝثٔ ٝخُ اؿغبْ ولؿ ٚ ٜثلايٗ اًبى آٖ كا پلٞنئ ٝٙيوٙٙـ» )78(.وٞٛيٗ
ٔيٌٛيـ و ٝاعتٕبالً ثلاي ٕٞىبكي ٗلٚكت ؿاكؿ و ٝيه لـكت ًيبؿتّٛجي ثبُـ أب ٔب
()79
ثلاي ٕٞىبكي پي ام ؿٚكاٖ ًيبؿت ّٛت ٘يبمٔٙـ ٟ٘بؿٞب ٌٞتيٓ.
ٌليى٤ٔ ٛتمـ اًت و ٝاٌلصِٛ٘ ٝيجلاَٞب ٔـ٣يا٘ـ ؤ ٝيتٛا٘ٙـ فلٗيبت
ٚالٌ٢لايي كا ؿك ٔٛكؿ ؿِٚتٞب  ٚالتـاكٌليني ٘پقيل٘ـ  ٚؿك ٣يٗعبَ ث ٝاًتـالَٞبي
ًٙتي ِيجلاِي ؿكٔٛكؿ ٟ٘بؿٞب ٕٞ ٚىبكي ثيٗإِّّي ٘ين پبيجٙـ ثبُٙـ أب ؿك عميمت
صِٓا٘ـامٞبي ايٗ ؿٚؿيـٌب ٜؿك ٔٛكؿ ؿِٚتٞب  ٚالتـاكٌليني ٕ٣يمبً ٔتفبٚتٙـ ٚ
ٚالٌ٢لايي ؿكن وبُٔتلي ام ٌٔئّٕٞ ٝىبكي ؿك كٚاث ٚثيٗإُِّ ام ؽٛؿ ِ٘بٖ
“TIT FOR TAT” .1يب اصطالحبً «صدي ضشثتي ،ضشثتي ًَؽ كي» ثيبًگش ايي حقيقت اػت كِ دٍلـتّـب ًيـض
هبًٌذ افشاد هيتَاًٌذ تب صهبًي كِ هَسد خيبًت قشاس ًگشفتِاًذ ثِ قَل ٍ قشاسّب ٍ تؼْذاتـبى پبيجٌذ ثوبًٌذ.
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ٔيؿٞـ.

()80

ِ٘ٛيجلاَٞب ٔيپقيل٘ـ و ٝؿِٚت ٞب ث ٝؿ٘جبَ يه ٞـف ٌٞتٙـ  ٚآٖ  ٓٞكًيـٖ
ث ٝثيِتليٗ ٔٙف٤تٞبي فلؿي ٕٔىٗ اًت .اوٌّلاؿ ٔيٌٛيـ «ٔ ١ٛٗٛآّي ؿك ا٘تؾبة
ثٟتليٗ كاٞجلؿ ؿك ٔ ُ٘٤م٘ـا٘ي ـ و ٝآٖ كا اٍِٛي لـكتٕٙـ ٕٞىبكي ؿك ثلاثل
التـاكٌليني ٔيپٙـاك٘ـ ـ تٟٙب اعلام ايٗ ٌٔئّ ٝاًت و ٝوـاْ كاٞجلؿ ث ٝيه وٍِٙل
ثبالتليٗ ٕ٘لٕٔ ٜىٗ كا ٔيؿٞـِ )81(.يپٌ٤ٔ ٖٛتمـ اًت و ٝثبميٍلاٖ ؿك پي ث ٝعـاوخل
كًب٘ـٖ ٔٙبف ٚ ٢پبؿاٍ ٞبي فلؿي ؿك ثّٙـٔـت ٌٞتٙـ  ٚثٕٞ ٝيٗ ؿِيُ تىلاك آٖ كا
ٔيپقيل٘ـ( )82ميلا يه وٍِٙل تٟٙب ث ٝؽبٛل ٔيُ ث ٝعـاوخل كًب٘ـٖ پبؿاٍٞبي
ثّٙـٔـت فلؿي ؽٛؿ ث ٝتىلاك للاكؿاؿي ٔ ُ٘٤م٘ـا٘ي ثٛٓٝكت ٕٞىبكي ِٔل ٙٚپبًؼ
ٔيؿٞـ.
اوٌّلاؿ ٔيٌٛيـ وٞ ٝـفَ آُىبك ولؿٖ ايٗ ٌٔئّ ٝاًت و ٝوٍِٙلا٘ي وٝ
()83
ٔٙبف ٢ؽٛؿ كا ت٤ميت ٔيوٙٙـ صٍ ٝ٘ٛاعتٕبَ ؿاكؿ و ٝثب ٕٞ ٓٞىبكي ٕ٘بيٙـ.
وٞٛيٗ ٘ين ؿك تغّيُ ؽٛؿ ام ٕٞىبكي ثيٗإِّّي فلٕ كا ثل ايٗ ٔيٌقاكؿ وٝ
ؿِٚت ٞب ثبميٍلا٘ي ؽٛؿ ٔغٛك٘ـ أب ؿك ُلاي ٚآ٘بكُيه ثبميٍلا٘ي ؽٛؿ ٔغٛك ٣مال٘يا٘ـ.
٣مال٘ي ثٙ٤ٔ ٝي ؿاُتٗ تلريغبت ٔ ٓ٠ٙؿكامٔـت ٔ ٚغبًجًٛ ٝؿ  ٚميبٖ ؿك
كفتبكٞبيِبٖ ثلاي عـاوخلًبمي ٔٙبف ٚ ٢ثٌ ٝفت ٝوٞٛيٗ ايٗ ٘ف٢پلًتي ِ٘بٖ ٔيؿٞـ
و ٝؿِٚت ٞب ًٛؿ  ٚميبٖ ؽٛؿ كا ثلاًبى ًٛؿ  ٚميبٖ ؿيٍلاٖ ٔغبًجٕ٘ ٝيوٙٙـ  ٚيب ثٝ
ؽبٛل ؿيٍلاٖ ًٛؿ  ٚميبٖ ٕ٘يثيٙٙـ )84(.ؿك ٣يٗ عبَ تأويـ ٔيوٙـ ؤٌ ٝئّٝ
فليجىبكي يب تمّّت فِبك آّي كا ؿك ٤ٗٚيت التـاكٌليني ثلاي ٕٞىبكي ث ٝؿِٚتٞب ٚاكؿ
ٔيوٙـ ٌ ٚل٘ ٝؿِٚتٞب فم ٚث ٝفىل عـاوخل ًبؽتٗ ٔٙبف ٢ؽٛؿ ٌٞتٙـ (ٔٙبفّٜٔ ٢ك) ٚ
وبكي ثًٛ ٝؿ  ٚميبٖ ؿيٍلاٖ ٘ـاك٘ـ (ٔٙبفٌ٘ ٢جي).
٘٠ليٚ ٝالٌ٢لا ،تٕلون ِ٘ٛيجلاَٞب ثل ٌٔئّ ٝفليجىبكي كا لج٘ َٛـاكؿ  ٚتفبٚت
ايٗ ؿ ٚؿيـٌب ٜؿك ٔٛكؿ ايٗ ٌٔئّ ٝث ٝؿِيُ تفبًيل ٌ٘ٛبٌ ٖٛآٟ٘ب ؿك ٔٛكؿ التـاكٌليني
ثيٗإِّّي اًت .ام ٘٠ل ِ٘ٛيجلاَٞب التـاكٌليني ثٙ٤ٔ ٝبي «٘جٛؿٖ عىٔٛت ِٔتلن ؿك
ًيبًت رٟبٖ اًت»( ٚ )85ثٝؿِيُ ٕٞيٗ التـاكٌليني ،ؿِٚتٞب ثبٚك ٔيوٙٙـ وٞ ٝيش
وبكٌناكي ثلاي ارلاي لٛا٣ـ  ٚيب  ٚ ٢ٗٚارلاي لٛا٣ـ كفتبكي ؿك كٚاث ٚثيٗإُِّ يب
ٔزجٛك ولؿٖ ؿِٚتٞب ثلاي ٕٞىبكي ثب يىـيٍل ٚرٛؿ ٘ـاكؿ )86( .ؿك ٘تيز ٝفليجىبكي ٚ
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ٌ َٛمؿٖ ألي ُبي ٢ؿك كٚاث ٚثيٗإُِّ اًت )87(.ايٗ ٌٔئِّ٘ ٝبٖ ٔيؿٞـ و ٝؿك
ُلاي ٚالتـاكٌليني ؿِٚت ٞب اعتٕبالً تٕبيُ ثٕٞ ٝىبكي ؿاك٘ـ أب صٔ ٖٛيؿا٘ٙـ وٝ
فليجىبكي ألي ًٛؿٔٙـ  ٚكايذ اًت فبلـ يه وبكٌناكي ًٛؿٔٙـ ثلاي ارلاي پيٕبٖٞب
 ٚا٘زبْ تٟ٤ـات ٌٞتٙـ  ٚؿك اؿأ٘ ٝتيزٔ ٝيٌيل٘ـ و ٝايٗ ِٔىُ كا ثبيـ ام ٛليك
ٟ٘بؿٞبي ثيٗإِّّي آالط وٙٙـ.
ٚالٌ٢لايبٖ  ٕٝٞتأويـ ٔيوٙٙـ و ٝالتـاكٌليني ثٙ٤ٔ ٝبي ٘جٛؿ يه عىٔٛت
ثيٗؿِٚتي ِٔتلن اًت أب ايٗ ٓلفبً ثٙ٤ٔ ٝي ٘جٛؿٖ يه وبكٌناكي لبثُ ا٣تٕبؿ
ثيٗؿِٚتي ثلاي ارلاي پيٕبٖٞب ٘يٌت ـ آٖٛٛكي وِٛ٘ ٝيجلاَٞب ٔيٌٛيٙـ ـ ثّى ٝتأويـ
ٚالٌ٢لايبٖ ايٗ اًت و ٝؿك ُلاي ٚالتـاكٌليني ٔلر ٢پ َُٛؿٙٞـ ٜوّي ٚرٛؿ ٘ـاكؿ

تب ام وبك ثلؿ مٚك يب تٟـيـ ث ٝاًتفبؿ ٜام آٖ ث ٝؿًت ؿيٍلاٖ ثلاي ٘بثٛؿ ولؿٖ يب ثٝ
اًبكت ؿك آٚكؿٖ ؿِٚتٞب رٌّٛيلي وٙـٕٞ .بٖٛٛكيوٚ ٝاِتن ٌفت ٝاًت« :ؿك ُلايٚ
التـاكٌليني رًٞٙب ث ٝايٗ ؿِيُ كػ ٔيؿٙٞـ و ٝصيني ٚرٛؿ ٘ـاكؿ ٔب٘ ٢آٟ٘ب ُٛؿ»ٚ .
ثٙبثلايٗ«ؿك ًيبًت ثيٗ إِّّي مٚك ٘ ٝتٟٙب ٕٗب٘ت ارلاي ٟ٘بيي ثّىٕٗ ٝب٘ت ارلاي
ا ٚ َٚآؽل» اًت )88( .ثٙبثلايٗ ؿك صٙيٗ ُلايٜي ؽٜل ر ًٙثب٣ج ٔيُٛؿ ؿِٚتٞب
ٕٞيِ ٝؿك تلى ُ ٚلاي٣ ٚـْ إٛيٙبٖ ثبُٙـ( ٚ )89ؿك ٟ٘بيت ثب ايٗ ؿكوي وٝ
ٚالٌ٢لايي ام التـاكٌليني ؿاكؿ صٙيٗ ٘تيزٔ ٝيٌيلؿ و ٝؽٛة ميٌتٗ ٞـف ٘يٌت
ثّى ٝثمب ٘ف ٢عيبتي اًت .ثٛٙ٣ٝاٖ ٔخبَ ٌيّپيٗ ٔ٤تمـ اًت و« :ٝعميمت ،ميجبيي ٚ
٣ـاِت اٞـاف ميجبيي ٌٞتٙـ أب  ٕٝٞايٗ اٞـاف ُليف ام ؿًت ٔيك٘ٚـ ٍٔل آ٘ىٝ
()90
اٌ٘بٖ ؿك وِٕىَ لـكت ؿك ٔيبٖ ٌلٜٞٚب ،ثلاي أٙيت ؽٛؿ آٔبؿ ٜثبُـ.
ام ٘٠ل ٚالٌ٢لايبٖ ٞـف ثٙيبؿيٗ ؿِٚتٞب ؿك ٞل كاثٜٝاي ٕٔب٘٤ت ام ايٗ أل
اًت و ٝؿيٍلاٖ ؿك تٛا٘بييٞبي ٌ٘جي ؽٛؿ پيِلفت وٙٙـ  ٚثٕٞ ٝيٗ ؿِيُ ؿِٚتٞب ثٝ
تٛا٘بيي ٌ٘جي ؽٛؿ عٌبىا٘ـ اي .اس .وبك ٔ٤تمـ اًت « رـيتليٗ رًٞٙب ث ٝايٗ

ؿِيُ اتفبق ٔيافتـ و ٝيه وِٛك ام ِغب٠٘ ٝبٔي لٛيتل ُٛؿ  ٚيب ٔبُ٘ٛ ٢ؿ و ٝؿيٍلاٖ
ام ِغب٠٘ ٝبٔي لٛيتل ُ٘ٛـ» )91(.يب ٌيّپيٗ ٔيٌٛيـ و٠٘ ٝبْ ثيٗإِّّي يه ؿِٚت كا
تغليه ٔي وٙـ و ٝلـكت ؽٛؿ كا افنايَ ؿٞـ  ٚيب عـالُ ثب تـثيل ٔب٘ ٢افنايَ لـكت
()92
ؿِٚتٞبي كليت ثِٛؿ.
ثٙبثلايٗ ؿِٚتٞب ٌ٘جت ث ٝتٛا٘بييٞبي ٌ٘جي ؿيٍلاٖ عٌبى ٌٞتٙـ ٕٛٞ ٚاكٜ
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كفتبك آٟ٘ب كا اكميبثي ٔيوٙٙـ .ؿك ايٗ كاثٌ ٜٝليى٤ٔ ٛتمـ اًت و« :ٝؿِٚتٞب ثِ ٝغبٝ
ؽٔٓٛيت ٔٛل٤يتي ٌٞتٙـ ٘ ٝؽٛؿ ٔـاك  ٚام ٕٟٔ ٕٝٞتل ايٙىٛٔ ٝل٤يتي ثٛؿٖ ؿِٚتٞب اعتٕبالً
تٕبيُ آٟ٘ب كا ثٕٞ ٝىبكي ًؾت ٔيٌلؿا٘ـ» )93(.ؿِٚتٞب ٔيتلًٙـ و ٝيبكاٖ آٟ٘ب ثٛٛٝك

ٌ٘جي ٔٙف٤ت ثيِتلي ث ٝؿًت آٚكؿ٘ـ  ٚتٛا٘بيي ٌ٘جي ميبؿتلي وٌت وٙٙـ ً ٚلا٘زبْ
يبكاٖ ألٚم ث ٝؿِيُ وٌت لـكت ٌ٘جي ثلتل ؿك آيٙـ ٜث ٝؿُٕٙب٘ي لٛيتل تجـيُ
ُ٘ٛـ )94(.ؿك صٙيٗ ُلايٜي عتي اٌل ٕٞىبكي ًٛؿ ّٜٔك ميبؿي  ٓٞؿاُت ٝثبُـ
ثٝؿِيُ ٘بٔتٙبًت ثٛؿٖ ٔٙبف ،٢ايٗ ٕٞىبكي يب ثُ ٝـت ٔغـٚؿ يب وٙبك ٌقاُتٔ ٝيُٛؿ.
ٕٞبٖٛٛكي وٌ ٝليى ٛتأويـ ولؿ ٜاًت ثبيـ ٌفت وٛٔ :ٝل٤يتي ثٛؿٖ ؿِٚتٞب
ثٙ٤ٔ ٝي تالٍ تٟبرٕي ثلاي ث ٝعـاوخل كًب٘ـٖ تفبٚت ؿك ٔٙف٤تٞبي ٕٞىبكي ٘يٌت
ثّى ٝاًتـالَ ايٗ اًت و ٝثبيـ ٔٛاٟت ٔٙبفٌ٘ ٢جي يبكاٖ ؿك ٕٞىبكي ثبُـ تب ٔجبؿا ايٗ
ٔٙبفٛٔ ٢رت ٟٟٛك اعتٕبِي يه ؿُٕٗ ثبِم ٜٛؽٜل٘بن ثِٛؿ .ؿك ٘تيزٚ ٝالٌ٢لايي
ٕٗٗ ايٙى ٝلج َٛؿاكؿ ؿِٚتٞب ٔٛل٤يتي ٌٞتٙـ أب تأويـ ٔيوٙـ وٛٔ ٝل٤يتي ثٛؿٖ
ؿِٚتٞب ٔبٞيت تـاف٤ي ؿاكؿ ٘ ٝتٟبرٕي (يٙ٤ي يه ٘ ١ٛرٙج٘ ٝفي ثلاي ٔٙبف ٢ؿيٍلاٖ
()95
ؿاكؿ ٘ ٝيه ٘ ١ٛرٙج ٝاحجبتي ثلاي ٔٙبف ٢ؽٛؿ).
ٚالٌ٢لايي تأويـ ٔيوٙـ وٛٔ ٝل٤يتي ثٛؿٖ تـاف٤ي ؿِٚت ٌٔ ٚئّٙٔ ٝف٤تٞبي
ٌ٘جي ٕٞىبكي يه ٘٣ ١ٛـْ إٛيٙبٖ ؿائٕي ؿك كٚاث ٚثيٗإُِّ كا ِ٘بٖ ٔيؿٞـ ِقا
ؿِٚت ٞب ٕٛٞاكٌ٘ ٜجت ث٘ ٝيبت ٕٞـيٍل ًٛء ٟٗؿاُتٍ٘ ٚ ٝلاٖ ٌٞتٙـ و ٝآيب ٕٞىبكي
ثل تٛا٘بييٞبي ٌ٘جي ؽٛؿ  ٚؿيٍلاٖ احل ؿاكؿ يب ٘ٝ؟( )96ثٙبثلايٗ ٔيتٛاٖ ٌفت و ٝؿِٚتٞب
ؿك صٙيٗ ُلايٜي ثب ؿٌٔ ٚئّ ٝكٚثٝكٌٞ ٚتٙـ :فليجىبكي ٙٔ ٚف٤تٞبي ٌ٘جي.
ٛجك٘٠ل ٚالٌ٢لايبٖ ،ؿِٚتٞب تٛامٖ ٣ ٚبؿال٘ٝثٛؿٖ ٔٙبف ٢كا ث ٝايٗ ٔٙ٤ب
ٔيپقيل٘ـ و ٝؿك ُلايٕٞ ٚىبكي ٞلٌ ٝ٘ٛتٛميٙٔ ٢بف ٢ثٌٝ٘ٛٝاي ثبُـ وٛٔ ٝام٘ٞٝب ٚ
تٛا٘بييٞبي پيَ ام ٕٞىبكي كا ٍ٘ ٝؿاكؿٛ )97( .جك ٘٠ل ٔٛكٌٙتب ٚالـاْ ؿِٚت ؿك تٛامٖ
ثؾِيـٖ ثٙٔ ٝبفِٔ ٢تلن يه ؽٔٓٛيت رٟب٘ي ثلاي ؿيپّٕبًي ٔجتٙي ثل ٕٞىبكي
اًت  ٚايٗ ؽٔٓٛيت كا ٔجتٙي ثل تٛامٖ لٛا ٔيؿا٘ـ  ٚاًتـالَ ٔيوٙـ ٞيش ّٔتي ثٝ
ّٔت ؿيٍل أتيبمي ًيبًي ٕ٘ي ؿٞـ ٍٔل آ٘ى ٝام ٔنايبي ٔتٙبًجي ؿك لجبَ آٖ ثلؽٛكؿاك
()98
ُٛؿ.
ؿك ٔزٕٔ ١ٛيتٛاٖ ٌفت وِٛ٘ ٝيجلاَٞب ث ٝايٗ ٘تيز ٝكًيـٜا٘ـ وٝ
التـاكٌليني ام ٛليك ايزبؿ ر٣ ّٛـْ إٛيٙبٖ ؿك ؿِٚتٞب ؿك مٔي ٝٙتٟ٤ـاتي و ٝيبكاٖ
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آٟ٘ب ؿاك٘ـٔ ،بٕ٘ٞ ٢ىبكي ٔيُٛؿ  ٚثيِتليٗ ٍ٘لا٘ي ؿِٚتٞب ام فليجىبكي ؿيٍلاٖ اًت ٚ
ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝوٞٛيٗ  ٚاوٌّلاؿ ِ٘بٖ ؿاؿٜا٘ـ ،اًتـالَٞبيي ٔب٘ٙـ ٔ ُ٘٤م٘ـا٘يُ ،ىبك
ٌٛمٖ ،تلً ٛويٝ؟ ٍٕٞي ايٗ عميمت كا ِ٘بٖ ٔيؿٙٞـ و ٝپيٍيلي ٔٙبف ٢ؽٛؿپلًتب٘ٝ
صمـك ٔيتٛا٘ـ ؿك كٚاث ٚثيٗإُِّ ٔٔيجت ثبك ثبُـ  ٚايٗ صِٓا٘ـام كا ِ٘بٖ ٔيؿٞـ وٝ
ٞل ؿٛ ٚلف ٓلفبً اٌل ثٕٞ ٝىبكي ؿًت يبثٙـ ٔيتٛا٘ٙـ ثٛٓٝكت ثبِم ٜٛام آٖ ٔٙتف٢
()99
ُ٘ٛـ.
ٚالٌ ٢لايبٖ اعٌبى ٣ـْ إٛيٙبٖ ثٌيبك ميبؿتلي ؿك ٔٛكؿ ٕٞىبكي ؿِٚتٞب ؿك
٤ٗٚيت التـاكٌليني ؿاك٘ـ .آٟ٘ب ٣الٜٚثل ٍ٘لا٘ي ؿك ٔٛكؿ فليجىبكي ٍ٘لاٖ ؿًتبٚكؿٞبي
ٌ٘جي ٘ين ٌٞتٙـ ام ٘٠ل ِ٘ٛيجلاَٞب ٕٞىبكي ؿك ٤ٗٚيت آ٘بكُي ٕٔىٗ اًت عبُٓ
ِ٘ٛؿ  ٚؿك ايٗ ٓٛكت ٘تيز ٝآٖ ام ؿًت كفتٗ يه فلٓت اًتِٚ ،ي ثلاي ٚالٌ٢لايبٖ
٣ال ٜٚثل آٖ ٕٔىٗ اًت ٕٞىبكي كٚمي ٔٛرت ام ؿًت كفتٗ اًتمالَ  ٚأٙيت آٟ٘ب
ثِٛؿ .ثٙبثلايٗ ؿأ ٝٙؽٜلٞب ٣ ٚـْ إٛيٙبٖٞبيي و ٝؿِٚتٞب ٔيثبيٌت ؿك ٕٞىبكي ثب
ؿيٍلاٖ ثل آٟ٘ب فبيك ثيبيٙـ ثيِتل اًت ُ ٚبيـ ايٗ ؿِيّي ثبُـ و ٝثٍٛييٓ ؿكن
ٚالٌ٢لايبٖ ام ٌٔئّٕٞ ٝىبكي ؿك كٚاث ٚثيٗإُِّ ربٔ٢تل اًت .اِجتٕٞ ٝبٖٛٛكي وٝ
ٌليى ٛتأويـ ولؿ ٜاًت .ؿك ٔٛكؿ ٞل ؿ٠٘ ٚلي ٚ ٝاًتـالَٞبي آٟ٘ب ؿكؽٕٔٞ ّٛىبكي
ٙٔ ٚبم٘ ٚ ٝ٣مَ لـكت ؿك حجبت  ٚأٙيت ؿك ًيبًت ثيٗإِّّي ٔيثبيٌت آمٖٔٞٛبي
ثيِتلي ٓٛكت ٌيلؿ .ثٛٙ٣ٝاٖ ٔخبَ اٌل ٤ٗٚيتي ٚرٛؿ ؿاُت ٝثبُـ و ٝؿك آٖ ؿ١ٛ٘ ٚ
تلتيجبت رٟب٘ي ٚرٛؿ ؿاك٘ـ وٙٔ ٝف٤تٞبي ّٜٔك ٣لٗٔ ٝيوٙٙـ أب يىي ؿيلپبتل ٚ
ٌٔتـاْ تل اًت يٙ٤ي يىي ٌ٘جت ث ٝؿيٍلي ٞني ٝٙؽلٚد ثيِتلي ؿاكؿ ِ٘ٛيجلاَٞب
ٔ٤تمـ٘ـ ؿِٚتٞب تلتيجبتي كا ثلاي ٕٞىبكي ا٘تؾبة ٔيوٙٙـ و ٝوٕتل ؿيلپبًت ٞ ٚنيٝٙ
ؽلٚد ام آٖ وٕتل اًت ميلا ؿِٚتٞب ٍ٘لاٖ ٔٙبفٌ٘ ٢جي ٌٞتٙـ ٔ ٚيؽٛاٙٞـ و ٝاٌل
()100
ُىبف ٔٙبف ٢ث٘ ٝف ٢ؿيٍلي ثٛؿ ثلاي ؽلٚد ام آٖ آٔبؿٜتل ثبُٙـ.
فرصتي براي هوكاري :رئاليسن هشروط؛ هرج و هرج هعقول
ثلؽالف ؿيـٌبٞ ٜبي ثـثيٙب٘٘ ٚ ٝئٛكئبِيٌتي افلاؿي ٕٞضٚ ٖٛاِتن ٔ ٚلُبيٕل وٝ
ٔ٤تمـ٘ـ پي ام پبيبٖ رً ًٙلؿ ٘ين أىبٖ ٕٞىبكي وٓ اًت افلاؿي ٕٞض ٖٛصبكِن
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ٌالًل٤ٔ 1تمـ٘ـ :ثلؽالف ثلؿاُت كايذ ام فلٗيبت ثٙيبؿيٗ كئبِيٌت ًبؽتبكئ ،يُ
ثبٙٛي ٛ ٚجي٤ي  ٚلـكتٕٙـ ؿُٕٙبٖ ث لاي كلبثت٘ ،تيزٜٙٔ ٝمي  ٚغيللبثُ ارتٙبة ايٗ
فلٗيٞٝب ٘يٌتٌ )101(.الًل و ٝثيِتل تزني ٚ ٝتغّيُٞب  ٚفلٗيٞٝبي كئبِيٌت كا لجَٛ
ؿاكؿ ٔ٤تمـ اًت وُ ٝلايٜي ٚرٛؿ ؿاك٘ـ و ٝؿك ٓٛكت تغمك آٟ٘ب وِٛكٞبي كليت يب
ٔتؾبٓٓ ٔيتٛا٘ٙـ ثزبي كلبثت ام ٛليك ٕٞىبكي ث ٝاٞـاف أٙيتي ؽٛؿُبٖ ثلًٙـ.
ايٗ ؿيـٌب ٜو ٝث ٝكئبِيٌٓ ِٔلِٟٛٔ ،ٙٚك اًت ٔ٤تمـ اًت و ٝكئبِيٌٓ ًبؽتبكي ثٝ
ً ٝؿِيُ ٘بلْ اًت:
 ٝ٘ .1تٟٙب ثٝؿِيُ ايٙىٚ ٝيوٌي كٚاث ٚثيٗإِّّي «ؽٛؿيبكي» اًت ٕ٘يتٛاٖ
٘تيزٌ ٝلفت و ٝوِٛكٞب ٔغى ْٛث ٝكلبثت اثـي ٌٞتٙـ  ٚايٗ كلبثت ًجت ٚل ١ٛرًٙ
ٔيُٛؿ .ثٛٙ٣ٝاٖ ٔخبَ ؿك ؿ 1980 ٚ 1970 ٝٞو ٝكلبثت تٌّيغبتي عبوٓ ثٛؿ وِٛكٞب
تلريظ ؿاؿ٘ـ ثلاي وب َٞؽٜلات  ٚام ثيٗ ثلؿٖ ثيا٣تٕبؿي ثٕٞ ٝىبكي كٚي ثيبٚك٘ـ.
 .2كئبِيٌٓ ِٔل٤ٔ ٙٚتمـ اًت ،وِٛكٞب ث ٝايٗ ؿِيُ ثٕٞ ٝىبكي كٚي
ٔيآٚك٘ـ و ٝث ٝؽٜلات پيٍيلي ٔـاٙٔ ْٚبفٌ٘ ٢جي آٌبٌٞ ٜتٙـ ٕٞ ٚبٖٛٛكي وٝ
ٕٔ٤بي أٙيتي ؿيىتٔ ٝي وٙـ ثٟتل اًت ث ٝربي تالٍ ثلاي ث ٝعـاوخل كًب٘ـٖ ٔٙبف٢
وً ٝجت ُىُ ٌيلي ؿٚك رـيـي ام كلبثت تٌّيغبتي  ٚوب َٞأٙيت ؿك ثّٙـٔـت
ٔيُٛؿ ثلاثلي تمليجي كا ثپقيليٓ.
 .3تأويـ ثيَ ام عـ كئبِيٌٓ ًبؽتبكي ث ٝفليجىبكي  ٚتمّت ٓغيظ ٘يٌت.
كلبثت تٌّيغبتي ِٔ ٓٞىالتي كا ايزبؿ ٔيوٙـٕٞ ،بٖٛٛكي و ٝتمّت ِٔىالتي ايزبؿ
ٔيٕ٘بيـ .ثٙبثلايٗ ثلاي فلاك ام ِٔىالت ٔلث ٙٛث ٝتمّت ٕ٘يتٛاٖ ث ٝكلبثت تٌّيغبتي
٘بٔغـٚؿ كٚي آٚكؿ )102(.كئبِيٌتٞبي ِٔلٔ ٙٚـ٣يا٘ـ و ٝافلاؿي ٔب٘ٙـ ٚاِتن ٚ
ٔلُبيٕل ايٗ ٘ىت ٝكا ٘بؿيـٔ ٜيٌيل٘ـ و ٝؽٜل ٔٛرٛؿ ؿك وٙتلَ تٌّيغبت ٔيتٛا٘ـ ثل
ؽٜل ٔٛرٛؿ ؿك ٌٔبثم ٝتٌّيغبتي اكرغيت ؿاُت ٝثبُـّٕ٣ .ىلؿ اثللـكتٞب ؿك پبيبٖ
ؿٔ 1980 ٝٞيتٛا٘ـ ثلاًبى ٕٞيٗ كٞيبفت تغّيُ ُٛؿ و ٝصلا ؿ ٚاثللـكت ثًٕ ٝت
أ٘بي پيٕبٖٞبي ؽًّ ٢الط كٚي آٚكؿ٘ـ.
افلاؿ ؿيٍلي ٕٞض« ٖٛثلي ثٛماٖ» 2و ٝام پبيٌٝقاكاٖ «ٔىتت وپٟٙبن» ٘ين
ٌٞت(٤ٔ )103تمـ٘ـ ؤ ٝيتٛاٖ تٍٙٙبي أٙيتي كا ام ٛليك رّت ٕٞىبكي ؿِٚتٞب ؿك
1. Charls Glaser
1. Barry Buzan
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٘٠بْ ثيٗإِّّي ثٟجٛؿ ثؾِيـ .ثٛماٖ ٔ٤تمـ اًت و ٝؿك ؿ 1990 ٚ 1980 ٝٞف٘بيي ثل
كٚاث ٚثيٗإُِّ عبوٓ ُـ و ٝؿك آٖ وِٛكٞب ٌ٘جت ث ٝؽٜلات  ٚتٟـيـات اؿأ ٝكلبثت
تٟبرٕي تٌّيغبتي ؿك رٟب٘ي ٌٞتٝاي ٚالف ُـ٘ـ ٚي ايٗ ف٘ب كا «ٞلد ٔ ٚلد
ٔ٤م٘ 1»َٛبٔيـ ٜاًت .ثٛماٖ تأويـ ٔيوٙـ و:ٝ
وِٛكٞبي ثيِتلي ث ٝايٗ ؿكن ٔيكًٙـ و ٝأٙيت ّٔي آٟ٘ب ث ٝيىـيٍل
ٚاثٌتٍي ٔتمبثّي ؿاكؿً .يبًتٞبيي و ٝثٛٓٝكت افلاٛي ثبتٛر ٝثٙٔ ٝبف ٢أٙيتي
ٛلاعي ُـ ٜثبُـ ٞل لـك و ٝرقاثيتٞبي ٔتٔ٤جب٘ٗٛٚ ٝپلًتب٘ ٝآٟ٘ب ثبال ثبُـ ٟ٘بيتبً
()104
ٔغى ْٛثُ ٝىٌت اًت».
ٛلفـاكاٖ ٘٠ليٞ« ٝلد ٔ ٚلد ٔ٤م٤ٔ »َٛتمـ٘ـ و ٝك٘ٚـ ٔتٕـُٖـٖ كا و ٝؿك
اكٚپب ؿك عبَ تزلثُٝـٖ اًت ٔيتٛاٖ ٌٌتلٍ ؿاؿ تب ث ٝربٔ ٝ٤أٙيتي ٌٌتلؿٜتلي
ؿًت پيـا ولؿ و ٝثب آٟ٘ب كٚاثً ٚيبًي  ٚالتٔبؿي ك ٚث ٝكُـي ٚرٛؿ ؿاكؿ.
نتيجهگيري
ؿك پبًؼ ث ٝؿً ٚؤاَ آّي ٔمبِٔ ٝيتٛاٖ صٙيٗ رٕ٢ثٙـي ولؿ وّ٣ ٝيكغٓ
تٌٌّ٘ ٚجي پبكاؿايٓ ٚالٌ٢لايي ؿك كٚاث ٚثيٗإُِّ ٕ٘يتٛاٖ ام يه ٌٔئّ ٝفىلي
كئبِيٌتي ٓغجت ولؿ اٌلص ٝتٕبْ اُىبَ ٔتفبٚت كئبِيٌٓ ؿك يه ٌٞتٔ ٝلوني ثب ٓٞ
ِٔتلنا٘ـ أب ٞل وـاْ ام ايٗ ُبؽٞٝبي فىلي و ٝميل ٔزٕ ٝ٣ٛپبكاؿايٓ آّي للاك
ٔيٌيل٘ـ ٌ٘جت ث٣ٛٗٛٔ ٝبت كٚاث ٚثيٗإُِّ ؿيـٌبٜٞبي ٔتفبٚتي ؿاك٘ـٔ .خالً ٍ٘بٜ
كئبِيٌٓ والًيه ث ٝكيِ ٝلـكتّٛجي يب ٘ ١ٛكفتبك ؿِٚتٞب ثب ؿيـٌب ٜآٟ٘ب ث ٝفات ثِل
ثلٔيٌلؿؿ ؿك ٓٛكتي و٘ ٝئٛكئبِيٌٓ يب كئبِيٌٓ ًبؽتبكي ثلاًبى ًبؽتبك ٘٠بْ
ثيٗإُِّ ٘ ١ٛكفتبك  ٚربيٍب ٜوِٛكٞب كا تغّيُ ٔيوٙـ يٙ٤ي ٍ٘بٞي ام ثبال ث ٝپبييٗ ؿاكؿ
يب كئبِيٌٓ ًٙتي لـكت كا ثب مٚك  ٚتٛاٖ ٘٠بٔي ٔيًٙزـ ؿك عبِي و ٝكئبِيٌٓ
ًبؽتبكي ٔ٤تمـ اًت لـكت يه ؿِٚت ثب تٛإ٘ٙـيٞبي تلويت ُـ ٜآٖ ثلاثل اًت  ٚيب
ت٤ليفي و ٝايٗ ؿُ ٚبؽ ٝام آ٘بكُي ؿاك٘ـ ٘ين ٔتفبٚت اًت .كئبِيٌٓ والًيه ٔ٤تمـ
اًت كفتبك ؿِٚت ٞب ٘بُي ام ٚيوٌي ؽٛؿ آٟ٘بًت ِٚي كئبِيٌٓ ًبؽتبكي ٔ٤تمـ اًت
ربيٍب ٜآٟ٘ب ؿك ًبؽتبك ٘٠بْ ٔ ٚيناٖ ثٟلٜٙٔـي آٟ٘ب ام تٛإ٘ٙـيٞب  ٚلبثّيتٞبيِبٖ
2. Mature anachy
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ت٤ييٗ وٙٙـ ١ٛ٘ ٜكفتبك آٟ٘ب اًت.
ُبؽ ٝكئبِيٌٓ ًبؽتبكي تمٌيٓثٙـيٞبي ٔتفبٚتي ؿاكؿ ١ٛ٘ .ا َٚآٖ ٔجتٙي ثل
٘٠لات ا٘ـيِٕٙـا٘ئ ،ب٘ٙـ تًٛيـيـ  ٚث٤ـاً ٔٛكٌٙتب ٚاًت .ؿك ايٗ ؿيـٌب ٜكئبِيٌٓ ثٝ
ُلايٛ ٚجي٤ت ثِل تمّيُ ٔييبثـ  ٚلب٘ ٖٛكفتبك اٌ٘بٖ ام لـكت تج٤يت ٔيوٙـ.
ٕٞبٖٛٛكي وٛٔ ٝكٌٙتبٌ ٚفت ٝاًت ربٔ ٝ٤ثًٚٝيّ ٝلٛا٘يٗ ٣يٙي اؿاكٔ ٜيُٛؿ  ٚتـاْٚ
كفتبك لـكتّٛجب٘ ٝؿِٚت كا ؿك ٛ٣أُ ثيِٛٛهيه رٌتزٔ ٛيوٙٙـ.
ؿك ٘ ١ٛؿ ْٚآٖ و٤ٔ ٝلٚف ث ٝكئبِيٌٓ ًبؽتبكي ٚاِتني اًت ث ٝربي تأويـ ثل
ؿِٚت ثل ًبؽتبك ٘٠بْ ثيٗإُِّ تأويـ ٔيُٛؿ ٙٔ ٚبم ٝ٣كا ٘تيزٛ ٝجي٤ي ف٘بي
آ٘بكُيه عبوٓ ثل ًبؽتبك ٔيؿا٘ٙـ .ؿك ايٗ ؿيـٌب ٜؿِٚت يه پـيـ ٜكلبثت ر ٛتّمي
ٔيُٛؿ  ٚأىبٖ ٕٞىبكي ثٌيبك وٓ ُ ٚىٙٙـ ٜاًت ًْٛ ١ٛ٘ .كئبِيٌٓ ًبؽتبكي وٝ
اِجت ٝام آٖ ثٛٙ٣ ٝاٖ ٘ئٛكئبِيٌٓ أٙيتي ٔ ٓٞيتٛاٖ يبؿ ولؿ ،تٕلون آّي كا كٚي پـيـٜ
أٙيت  ٚلـكت للاك ٔيؿٞـ .ؿك ٚالٌٔ ٢ئّ ٝآّي ايٗ ؿيـٌب ٜايٗ اًت و ٝآيب أٙيت
اِٛٚيت ؿاكؿ يب لـكت؟ ٔىتت وپٟٙبن رنء ايٗ ثؾَ ام ٘ئٛكئبِيٌٓ اًت ٜٔ ٚبِ٤بت
أٙيتي ٌٌتلؿٜاي ٓٛكت ٌلفت ٝاًت٣ٛٗٛٔ .بت ٔغٛكي ٔب٘ٙـ أٙيتي ُـٖ يب أٙيتي
ولؿٖ پـيـٜٞبٔ ،لر ٢أٙيت ؿك كٚاث ٚثيٗإُِّ ،أٙيت ٔ ٢ًّٛؿك ثلاثل أٙيت ّٔ٘يك
امرّٕٔ ٝغٛكٞبي ايٗ ُبؽ ٝام ٘ئٛكئبِيٌٓ ٌٞتٙـ و ٝؽٛؿ ايٗ ُبؽ ٝثب ؿ ٚميلٔزٕٝ٣ٛ
تٟبرٕي  ٚتـاف٤ي ٍ٘بٔ ٜتفبٚتي ثٌٔ ٝئّٕٞ ٝىبكي ٙٔ ٚبم ٚ ٝ٣لـكت ؿاكؿُ .بؽٝ
٘ئٛكئبِيٌٓ تـاف٤ي و ٝثيِتل ٔ٤ٙىي وٙٙـ٠٘ ٜلات ٚاِتن ٌ ٚليىٌٞ ٛتٙـ ؿك ث٘٤ي
ُلاي ٚر ًٙكا لبثُ ارتٙبة ٔيؿا٘ٙـ  ٚتٕلون آّي آٟ٘ب ثل ٌٔئّٙٔ ٝبفّٜٔ ٢ك ٚ
ٔٙبفٌ٘ ٢جي ؿك كٚاث ٚؿِٚتٞب ثب ٕٞـيٍل اًت  ٚفليت ٘ ٚيلً٘  ٚتمّت كا ٔب٘٢
ٕٞىبكي ؿِٚتٞب ٔيؿا٘ٙـ .اِجت ٝفلٗيبت ايٗ ُبؽ ٝؿك ٔٛار ٟٝثب وِٛكٞبي ؿًٚت
ٔب٘ٙـ فلٗيبت ٘ئِٛيجلاَٞبًت أب ؿك ٔمبثُ ؿِٚتٞبي ٜٔلٚؿ يب ؿُٕٗ تفبٚتي ثب ُبؽٝ
تٟبرٕي ٘ئٛكئبِيٌٓ ٘ـاك٘ـ.
ُبؽ٘ ٝئٛكئبِيٌٓ تٟبرٕي و ٝثيِتل ثب ٣مبيـ ربٖ ٔلُبيٕل ِٟٔٛك اًت ثل
لـكت ٌ٘جي تأويـ ؿاك٘ـ  ٚثٕٞ ٝىبكي ؿك كٚاث ٚؿِٚتٞب ؿك ٔغي ٚآ٘بكُيه ثٌيبك
ًؾت ٍ٘بٔ ٜيوٙٙـ .ايٟٙب ٔ٤تمـ ث ٝر ًٙپيِـًتب٘ ،ٝرٌّٛيلي ام لـكتيبثي كلجب ٚ
ؿُٕٙبٖ ٌٞتٙـ .ايٗ ؿيـٌب٤ٔ ٜتمـ اًت ؿك ف٘بي التـاكٌليني ؿكٌيلي ارتٙبة٘بپقيل
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اًت ٞ ٚل وِٛكي و ٝلـكت ٌ٘جي آٖ وب َٞيبثـ ؿك ٔ٤لٕ ؽٜل عتٕي اًت.
٘ ١ٛؿيٍلي ام كئبِيٌٓ  ٓٞو ٝث ٝكئبِيٌٓ ِيجلاَ ام آٖ ٘بْ ثلؿيٓ ثب تىي ٝثل
٣مبيـ ٞبثن ٔ ٚمبيٌ ٝؿِٚتٞب ؿك ٛ ٢ٗٚجي٤ي ثب اٌ٘بٖ ؿك ٤ٗٚيت ٛجي٤ي ٔ٤تمـ٘ـ وٝ
اٌل تٛافك اِٚي ٝاي كٚي إٓٞ َٛنيٌتي ٔب٘ٙـ آُ ٣ـْ ٔـاؽّ ٝيب عبوٕيت ٓٛكت
ٌيلؿ ث ٝربي ٘٠بْ ٞلد ٔ ٚلد ٌٔ ٝ٘ٛيتٛاٖ ربٔٝ٤اي ٞلد ٔ ٚلد ٌ ٝ٘ٛؿاُت ِ ٚقا
صِٓ أيـي  ٓٞثٕٞ ٝىبكي ؿاك٘ـ.
ثٞ ٝل عبَٓ ،لف٘٠ل ام تمٌيٓثٙـيٞبي ٔؾتّف  ٚؿيـٌبٜٞبي ٔتفبٚت ؿك
ؿك ٖٚپبكاؿايٓ كئبِيٌٓ ٔي تٛاٖ ا٣تمبؿ ؿاُت و ٝكئبِيٌٓ ٔتىي ثل يه ٌٞتٔ ٝلوني
اًت و ًٝ ٝآُ ثٙيبؿيٗ ؿاكؿ :ؿِٚت ٔغٛكي؛ ثمب  ٚؽٛؿيبكي .تٕبْ ُبؽٞٝبي كئبِيٌٓ ثب
ٞل آً ٛٙ٣ ٚا٘ي ث ٝايٗ ٌٞتٔ ٝلوني ٚفب ؿاك٘ـ ٕٝٞ .لج َٛؿاك٘ـ و ٝؿِٚت آّيتليٗ
وٍِٙل ؿك ٣لٓ ٝكٚاث ٚثيٗإُِّ اًت ٔ ٚغي ٚعبوٓ ثل ٘٠بْ ثيٗإُِّ آ٘بكُيه اًت ٚ
ؿك ايٗ ٔغي ٚكلبثت ثلاي وٌت ٔٙبف ٢رـي اًت ٞ ٚـف تٕبْ ؿِٚتٞب عف ٞثمب اًت.
ثٙبثلايٗ ،ؿك صٙيٗ ف٘بيي أٙيت ٞل ؿِٚت فم ٚام ٛليك ؽٛؿيبكي عبُٓ ٔيُٛؿ ميلا
يه عبِت ٣ـْ ل٤ٜيت غيللبثُ عّي ثل ٔغي ٚت٤بُٔ ؿِٚتٞب عبوٓ اًت و ٝؽٛؿ ايٗ
ف٘بي ٣ـْ ل٤ٜيت كلبثت  ٚت٤بكٕ كا تِٛيك  ٚتلغيت ٗ ٚلٚكي ٔيٕ٘بيـ .كئبِيٌٓ ؿك
صٙيٗ ثلؿاُتي ام ف٘بي التـاكٌليني  ٚت٤بكٕ ،آُ تٛامٖ لٛا كا ٜٔلط ٔيوٙـ و ٝؿك
٘غُ ٜٛىٌُيلي آٖ اؽتالف ٘٠ل ؿاك٘ـُ .بؽٝاي آٖ كا تٔبؿفي (كئبِيٌٓ ًبؽتبكي) ٚ
ثؾِي آٖ كا ثل٘بٔٝكيني ُـٞ ٚ ٜـايت ُـٔ ٜيؿا٘ـ (والًيه).
ٔغٛك آّي ؿ ْٚؿك ايٗ ٔمبِٔ ٝلث ٙٛاًت ث ٝفلٗيبت  ٚصبَِٞبي آّي آٟ٘ب
وٕ٣ ٝـتبً ؿك صبكصٛة ؿيـٌب٘ ٜئِٛيجلاَٞب ٜٔلط ٌلؿيـ .ؿيـٌب ٜوّي كئبِيٌٓ ايٗ اًت
وٕٞ ٝىبكي ؿك كٚاث ٚثيٗإُِّ يه ٔتغيل ٚاثٌت ٝث ٝلـكت اًت ،اٌل لـكت ٚرٛؿ
٘ـاُت ٝثبُـ ٕ٘يتٛاٖ ُبٞـ ٕٞىبكي ؿك كٚاث ٚثيٗإُِّ ثٛؿ ٕٞ ٚىبكي آًيتپقيل
اًت .ؿك عبِي و ٝؿيـٌب ٜوّي ِيجلاِيٌٓ ايٗ ٌٔئّ ٝكا كؿ ٔيوٙـ  ٚثيِتل ثلاي ّٓظ ٚ
حجبت  ٚرٌّٛيلي ام ٔٙبم ٝ٣ث ٝكهيٓٞب ٟ٘ ٚبؿٞبي ثيٗإِّّي تىئ ٝيوٙـ .اوٌّلاؿ
ٔيٌٛيـ ؿِٚتٞب ثٝؿِيُ ًبي ٝآيٙـ ٜو ٝثل عبَ عبٗل افىٙـٔ ٜيُٛؿ ثب ٕٞ ٓٞىبكي
ٔيوٙٙـ ميلا ث ٝفىل ٔٙبف ٚ ٢پلًتيو ٌٞتٙـ .ؿك يه ٔمبيٌ ٝوّيٚ ،الٌ٢لايي آ٘بكُي كا
ٔبٕ٘ٞ ٢ىبكي ٔيؿا٘ـ .ايٗ ؿيـٌب٤ٔ ٜتمـ اًت و ٝؿك ف٘بي آ٘بكُي و ٝيه وبكٌناك
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ٔلوني ٚرٛؿ ٘ـاكؿ ؿك ٚالً ٢بمٚوبكي ثلاي رٌّٛيلي ام ر ٚ ًٙرٌّٛيلي ام إ٣بَ
مٚك ّ٣ي ٝؿيٍلاٖ ٚرٛؿ ٘ـاكؿ ميلا ٞـف آّي ثمب اًت  ٚف٘بي التـاكٌليني  ٚتالٍ
ؿِٚتٞب ثلاي كًيـٖ ثٙٔ ٝبف٘ ٚ ٢فٛف ٔٛرت ايزبؿ  ٚكُـ كيِٞٝبي ٔٙبم ٚ ٝ٣ؿكٌيلي
اًت ٔ ٚىب٘ينٔي ثلاي رٌّٛيلي ام آٖ ٚ ٓٞرٛؿ ٘ـاكؿِ .قا مٚك  ٚلـكت تٟٙب ٕٗب٘ت
ارلا اًت .ؿك عبِي و ٝؿيـٌبٔ ٜمبثُ ٘جٛؿٖ يه وبكٌناكي ٔلوني كا ٣بّٔي ثلاي ٚرٛؿ
اعتٕبَ تمّت  ٚفليت ؿك كٚاث ٚؿِٚتٞب ٔيؿا٘ـ  ٚثل ٘مَ ٟ٘بؿٞب  ٚكهيٓٞبي ثيٗإِّّي
ثلاي رٌّٛيلي ام فليت  ٚتمّت ؿك كٚاث ٚؿِٚتٞب تأويـ ٔيوٙـ٘ .ئِٛيجلاِيٌٓ وٝ
صبٍِِل آّي ٚالٌ٢لايي اًت ٘جٛؿ ٕٞىبكي ؿك ت٤بُٔ وِٛكٞب كا يه فلٓت ام ؿًت
كفتٔ ٝيؿا٘ـ .ؿك عبِي و٘ ٝئٛكئبِيٌٓ و٤ٔ ٝتمـ ثٙٔ ٝبف ٚ ٢ؿًتبٚكؿٞبي ٌ٘جي اًت
ٔ٤تمـ اًت ؿك ٓٛكت ٕٞىبكي  ٚثـ ٖٚتٛر ٝثٙٔ ٝبفٌ٘ ٢جي آٖ اعتٕبَ ام ثيٗ كفتٗ
ثمبي ؿِٚت  ٚأٙيت آٖ ٚرٛؿ ؿاكؿ .ث٣ ٝجبكت ؿيٍل ؿ ٚتفٌيل ًّجي  ٚايزبثي ام
ٕٞىبكي ٘ ٚتيز ٝآٖ ؿك ٔمبثُ  ٓٞللاك ٔيٌيل٘ـٚ .الٌ٢لايي ثٚ ٝرٛؿ كيِٞٝبي ٔٙبمٝ٣
ؿك كٚاث ٚثيٗإُِّ تٛرٔ ٝيوٙـ ؿك عبِي و٘ ٝئِٛيجلاِينْ ث ٝتٟـيـ تٛرٟي ٘ـاكؿ ٚ
تالٍ ٔيوٙـ ؿك وٙبك پقيلٍ فلٗيبت ٚالٌ٢لايي ِ٘بٖ ثـٞـ و ٝاٌلص ٝؿِٚتٞب ؽٛؿ
ٔغٛك٘ـ أب ٣مال٘ي ٌٞ ٓٞتٙـ  ٚتلريغبت ٔ ٚ ٓ٠ٙؿكامٔـتي  ٓٞؿاك٘ـ  ٚثلاي كًيـٖ
ث ٝآٟ٘ب تٕبيُ ثٕٞ ٝىبكي ٘ين ٚرٛؿ ؿاكؿ ٘ ٚمَ ٟ٘بؿٞب ً ٚبمٔبٖٞب ثلاي تٌٟيُ ايٗ
ٕٞىبكي ٘ين ًٔ ٚ ٟٓبم٘ـ ٜاًت .ؿك عبِي وٚ ٝالٌ٢لايي ثب ؿيـٌبٞي ثـثيٙب٘ ٓٞ ٝتأويـ
ثل ٔٙبفٌ٘ ٢جي ؿاكؿ  ٓٞ ٚا٣تمبؿ صٙـا٘ي ث٘ ٝمَ ٟ٘بؿٞب ؿك تٌٟيُ ٕٞىبكي  ٚوبَٞ
كيِٞٝبي ٔٙبم ٝ٣ؿك كٚاث ٚثيٗإُِّ ٘ـاكؿ.
ؿك وٙبك ايٗ ؿيـٌب ٜثـثيٙب٘ٚ ٝالٌ٢لايي ٌ٘جت ثٕٞ ٝىبكي  ٚتٛرٚ ٝيو ٜآٖ ثٝ
ت٤بكٕ ؿك ف٘بي آ٘بكُيه ثيٗ إِّّي ،ؿيـٌبٞي  ٓٞو ٝثب ٘بْ كئبِيٌٓ ِٔل ٙٚام آٖ يبؿ
ولؿيٓ ٘٣ٛي ؽٍٛثيٙي ثٕٞ ٝىبكي  ٚوب َٞت٤بكٕ ٙٔ ٚبم ٝ٣ؿك كٚاث ٚثيٗإُِّ ؿاكؿ.
كئبِيٌٓ ِٔل٤ٔ ٙٚتمـ اًت و ٝآُ ؽٛؿيبكي ِنٔٚبً ث ٝرٙٔ ًٙتٟي ٕ٘يُٛؿ  ٚتمّت
 ٓٞآٖ لـك ٔغتُٕ ٘يٌت و ٝثل آٖ تأويـ ُـ ٜاًت ٕٗٗ ايٙى ٝؽٜل وٙتلَ
تٌّيغبت وٕتل ام ؽٜل كلبثت تٌّيغبتي اًت ِقا ٕٞىبكي ؿك كٚاث ٚثيٗإُِّ ٕٔىٗ
اًت .ؿيـٌب ٜؿيٍلي  ٓٞو٤ٔ ٝتمـ ثٞ ٝلد ٔ ٚلد ٔ٤م َٛاًت  ٚثيِتل ؿك صبكصٛة
ٔىتت وپٟٙبن  ٚت٠٘ ًٚٛليٝپلؿاماٖ آٖ ٜٔلط ُـ ٜاًت ٔ٤تمـ اًت و ٝأٙيت ؿك
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ؿٚكاٖ ٌٞت ٝاي آٖ لـك پل ٞنيُ ٝٙـ ٜاًت  ٚاث٤بؿ أٙيت آٖ لـك ٤ًٚت يبفت ٝاًت وٝ
ٞني ٝٙكفتٗ ثًٕ ٝت رٙٔ ٚ ًٙبم ٝ٣كا ثٌيبك ٚعِتٙبن ولؿِ ٜقا يه ثّٛغي ثٚ ٝرٛؿ
آٔـ ٜاًت و ٝعلوت ثًٕ ٝت ٕٞىبكي كا تلريظ ٔيؿٞـ.
 ٚأب ًؾٗ آؽل ايٙىٝ؛ ٞلصٙـ ؿيـٌبٚ ٜالٌ٢لايي  ٚميلٔزٕٞٝ٣ٛبي آٖ
ٔٙتمـيٗ ميبؿي ؿاكؿ ٔ ٚفلٗٚبت آٖ ثب صبَِٞبيي ٘ين كٚثٝكًٚت أب ث٠٘ ٝل ٔيكًـ
ايٗ ؿيـٌب ٜؿك اكتجب ٙثب ف٘بي عبوٓ ثل كٚاث ٚثيٗإِّّي ٔ ٚؾٔٓٛبً ؿك ٔٛكؿ أٙيت ٚ
كيِٞٝبي ت٤بكٕ ؿكن ٓغيظتلي ٌ٘جت ث ٝؿيـٌبٔ ٜمبثَّ ؿاكؿ .عٛاؿحي و ٝؿك ؿٝٞ
پبيب٘ي للٖ ثيٌتٓ كٚي ؿاكؿ  ٚيهرب٘جٌٝلايي ايبالت ٔتغـ ٜپي ام فلٚپبُي ُٛكٚي ٚ
تغٛالت ٘٠بْ ثيٗإُِّ پي ام آٖٚ ،ل ١ٛرًٞٙبي ٔت٤ـؿ ،ثيحجبتيٞب ،ؿكٌيليٞبي
ٜٔٙمٝاي ٍٕٞي ث٣ٛ٘ ٝي ِ٘بٖ ٔيؿٞـ و ٝلـكت ثُ ٝىُ ًؾتافناكي آٖ ٛٙٞم علف
ا َٚكا ٔيم٘ـ  ٚلـكت ٘لْافناكي پِتيجبٖ ٔ ٚىُٕ آٖ اًتٛٙٞ .م ٟ٘بؿٞبي ثيٗإِّّي،
تٛاٖ رٌّٛيلي ام ر ٚ ًٙت٤بكٕ كا ٘ـاك٘ـ عتي ث ٝاثناكي ثلاي تغٕيُ ؽٛاًتٞٝبي
لـكتٞبي ثنكي ث ٝوِٛكٞبي ٗ٤يفتل تجـيُ ُـٜا٘ـّ٣ .يكغٓ ايٙى ٝؽٍٛثيٙيٞبيي
ٚ ٓٞرٛؿ ؿاكؿ أب ؿاليُ ميبؿي ٌٞت و ٝپقيلٍ ايٗ ؽٍٛثيٙيٞب كا وٙـ ٤ٗ ٚيف
ٔيوٙـ.
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 257   نقش قدرت در حفظ صلح و امنيت جهاني:منازعه و همكاري در روابط بينالملل

34. Waltz. Op. Ct., p. 131.
35. Ibid., p, 91.
36. Grieco, J. “Realist International Theory and the Study of World
Politics”, in M. Poyle and G. J. Ikenbery (eds), New Thinking in
International Relations Theory (Boulder Colo: Westwiew Press, 1997), p.
163-201.
37. Mearsheimer, J. “The Fales Promise of International Institutions”,
International Security 19 (3), 1994-5, p. 5-49.
38. Waltz. Op. Cit., p. 111.

.349 ّ ،ٗ پيِي، ثلايبٖ إُيتٚ ٖ ٘يٓ ؿا.39
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ٚ  ربٖ ثيّيي: ؿك.ً ًلؿٙكاٖ پي ام رٚ ثيٗإِّّي ؿك ؿٚ ب٘يٟيت رٙٔ ا، ربٖ ثيّيي.102
ٚ يٕٙصٜ كإٝ تلر،1  د،ٗيٛ٘ ٔل٣  ثيٗإُِّ ؿكٚاثٚ ك:ب٘ي ُـٖ ًيبًتٟ ر. إًيتٛاًتي
582. ّ ،)1383 ،بٓل٤ٔ  اثلاك:ٖلاٟ (ت،ٖؿيٍلا
ٖماٛلات ثبكي ث٠٘ ٚ ي» ثلاي آحبكٙئيًٛ  «ثيُ ٔهٝالعي اًت وٜٓ ا:بنٟٙ ٔىتت وپ.103
ٜ وبك ثلؿٝ ثلؽي ؿيٍل ثٚ (De wild) يّـٚ ٚ ؿ،(ole warer) كٛيٚ َ اٚ (Barry Buzan)
كؿٛٔ ٌٖٛ٘بٌٛ بيٞٝجٙيت كا ام رٙٔ اٚ يتي ؿاكؿٙٔبت ا٤ِبٜٔ  ايٗ ٔىتت ٓلفبً تٕلون ثل.اًت
 ؿك ثلاثل٢ًّٛٔ يتٙٔ ا:ـٙ٘بت تٕلون ثيِتلي ؿاكؿ ٔب٣ٛٗٛٔ ٘ي٤ اًت أب ؿك ثٜ للاك ؿاؿٝ٤ِبٜٔ
ٖپلؿاماٝلي٠٘  تٗ امٚك ؿٛيٚ ٚ ٖماٛ ث.»بٜٞيتي ًبؽتٗ پـيـٙٔا: ْٟٛ يب ٔفٚ يت ٔ٘يّكٙٔا
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ٗبتٚ ٔفلٚ  آكاٝاٖ ٌفت وٛـ ِقا ٔيتُٙكئبِيٌت ٔيثبٛ ٘ئٚل ؿٞ ٚ ـٌٙتٞ ف ايٗ ٔىتتٚل٤ٔ
 ثلؽيٝيـ ثٙ وٜي ثيِتل ٍ٘بٞ ثلاي آٌب.ؿٛـ ثٞاٛ ؽٚ ٜؿٛ ثٌّٚٔ بنٟٙكئبِيٌٓ ثل ٔىتت وپٛ٘ئ
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