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  Dieter Fröhlich �و���ده:

  �ر�ردان از آ	���� �� ��ر�� دری: ا�د ا	م

 دوم��ش 
  �و���ده��د�� 

�ور ھ�ی رو �� �����و��	��م و دو	ت ھ�ی ��� در 
  ا�!��ف

  در ا�&���%�ن $و���روه ھ�ی  ھ�#را����!"ت 

�%��� را �� روی د�ت دار�د ��وق و ��%!ر آن (رو���ور ر�� �و��) (Rene Königود� (. 
ھ��ر�ش ھر%س �%�4%و�)  (ژوھ��) �ر�ز ١٩۶۵ -�١٩۶٣رای �- دوره دو��	� ( را �,�رف آن 

)Heinrich-Herz-Stiftung) ن�	ت �وردھ��ن و�%�4	ا�� (Nordhein-Westfalen ن %���ن��	آ (
%8ر�� در (ژوھش در دا�ل ا�&���%�ن ,ورت �ر�ت. ھدف ��ر �� در اوا�ل �-  (ژوھش ھ���ود و 

وب %�ور�- ��را، در ا�&���%�ن �ود. ا�� ��دان �- �9ر9 $و���روه ھ�ی  ھ�#را���ورد ��!"ت 
��ل >�و�� از ����و��	��م و دو	ت ھ�ی ��� را ا	زا�� �رد. �� ا�ن �و�� �- دوره دو ��	� =% -�

��ر (�@م �و8ود آ�د: �- طرح %�ور�- از ����و��	��م و >�ت ھ�ی (�دا�ش آن �ر (��� ����� %�ور�- 
  و8ود آ�د.���، در ا�&���%�ن � ھ�#را��و �ر��A ھ� �- %=��ل (�را�ون ��!"ت 

�,�رف  در�وا�ت	طف  از روی ا��	ت �وردھ��ن و�%�4	�ن وز�ر �رھ�) )�Vogtmannو�%�ن (
�رد. دا�%ر �ورت ھ� ھ��در��!ون ( %��Bدآن را  ���ور�Kurt H. Hendrikson ت�) �را�م ���ر

�ور�� �روه ��ور%� در وزارت ("ن  (ژوھ��دو �4ر ���ھ� ا�&���%�ن را ��!ن ���ت �� �ن ��  
�دم. �����- آن ھ� �� ���طق ,Cب ا	�Cور و ��!"ت ����د��ن آن ���طق آ  

�ن در دا��#�ه ���ل �� �ن Oswald Hahn(رو���ور او�و	د ھ�ن (�) �ر(ر�ت %�م ا$%,�دی �@ر 
�� ����ر �=�ت (��E ��م ھ (ژوھشم، �� %���Aی �4ر و �� �رد��ر  شدر آن ز��ن �� =�ث د�%��ر

  ��Fت داد.

ا�ن و�%�4	�ن �,�رف ا$%,�دی د�%��ری ر از ���ل، وزارت �رھ�) ا��	ت �ورد�Cد از �ر��ت �ن 
�ن �زد (رو���ور ر�� �و��) را �� >@ده �ر�ت. (رو���ور �و��- �- ا���ن (ر =و,�� و ���ور 

�ن زوا��ی 8د�دی �� �=ث ھ� �� دو�%�ن ا�&� �ود. در 8ر و(ژوھش �@��� در ا���ل ا�ن ��م در ���ل و 
�و��ت �� ارز�� در �ورد ����� C� ده و�آوردم. ���م �ن %��$�Aت ��ط��  �� د�ت ���Bلرو�م ��ز 

ا�ن اFر را رد���� �رده و در ��وه �#�رش آن ��- �راوا�� �� �ن �رد و �را��8م از �- د�%�و�س 
  �- و =���ت ھ�� ���ون و �(��#زارم.�وا�� ���ت. از � �%�و�س�Hر �وا�� �� %�پ آن �- د

�ن ��رچ �  )Dieter Fröhlichد�%ر �رو	�ش ( 1970
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  ��د�� 

�ور آ����� �ا�&���%�ن ا�ت. طرح ا�ن ��!ل در $دم  �� ��م�وAوع ��ر �� ��!ل ��ت �دن �- 
ا�ن �وAوع در >,ر =�Aر ��  �� (ردا�%ن�� %� �9 =د  �ر �� ا�#�زد���ت ا�ن �وال را �رای �� 

��"ن » One World«�� را �� �وی ا%=�د 8@��� ��8ور �� ��د و �� طرف �- ��8>ت 8@��� 
�ت؟ آ�� و$ت ھ(ژوھش دارد، �ود��د ا�ت. آ�� ����و��	��م در >,ر =�Aر �- �وAوع 8دی �رای 

 �%�آ�� �� %وان ��  �ت؟ و �را%ر از آن ا�ن �وال �طرح �� �ود ��ھو ز��ن ����و��	��م �ذ
�رد.؟ ����و��	��م و ��!"ت وا��%� �� آن ا,"ً  ���  �ر�ورد >

 �ت؟ھ(ژوھش آ�� ����و��	��م در >,ر =�Aر %� ھ�وز �- �وAوع �ود��د �رای  .1

�!� از وظ��ف >�8ل >�وم ا8%��>�  �4@وم آنو واژه ��ت از �8دد و �� %Cر�ف %Cر�ف ��ز «
از  �Hر $��ل ا�,راف ا�ت، ز�را (�دا�ش ��ت ھ��ظر �� د�Oل %�ور�- ا�ت. �(ردا�%ن �� آن 

آن ,ر��ظر �رد  ان از��� %و(د�ده ھ�ی �@م %�ر�E �درن ا�ت و �ظر �� د�Oل >��� ��ز 
�%��ش از ��ت ھ� و �ر��!�ری �� ا�ن واژه �%��P %ر����� را در (� دا�%�  ز�را %!ر�م و

  1»ا�د.

در �ورد ����و��	��م را �ط�	�� �� (ژوھش ا�ن ,دای �- ��%�د ارو(��� ا�ت �� Aرورت 
��د %� از �طرات آن 8�و��ری �ود. و	� د�د��ه او �- طر�� ا�ت. 8وا�ب ��Fت ����و��	��م 

� �� �� >�وان�8ر��، در ا�ن اوا�ر ���ز �� ھ��ن ��ن Aرورت �� %و�8 دار�د. �8) دا�
آ��� و ا�ر���  2دھ�ی ��ن دا��� ����� در �- %Cداد دو	ت ھ�ی 8د�د��و�� ����#ر �ر�ور

�ورھ� را ���ن ��دھد. ��ش ھ�ی از �ردم و ا�ت �� >وا$ب ��طرات ����� �رای ا�ن 
ا=��س ھ���%#� �� دو	ت ھ�ی ��ن �دا�%� و �ط�	�� ا��8د ��ز��ن ����� �رای �ود��ن را 

ھم در �ورد %�ش ھ�ی ����� و �8) ھ�ی ,=�ت �� ���م  ��� ���د. و$%� �� از �طرا%
�ورھ�ی رو �� � ���ور ھ��� ا�!��فدا���!ل �Hر  �ورد �ظرا�ت و ھم در �ورد  �� ��

�ور�رای  �� و�ژه��%��م از ا�ن �طرات �%FQر ا�د و �ھ�ی ,�C%�. در =�	� �� �رای =ل  
�ورھ�ی ���ل ���ن ا%=�د ��8ھ�ر  �� و�ژه���ز>�ت �رق ـ Hرب در �طR روا�ط ��%��م �� 

�وروی و ا��Oت �%=ده آ�ر�!� ھ�U ��رج ��%ر�� ��� %وان ���ت، ���ز>�ت ا�د�و	وژ�- 
�ور ھ�ی 8@�ن �وم ��%�ل �� �و�د. ھر ���ز>� ����� در ��%ر از ھر �8ی د�#ری در ��

آ���، ا�ر��� و ا�ر�!�ی O%�ن =��ل �ر�ورد ھ�ی �ظ��� در �طR 8@�ن ا�ت. =وادث ا�%�"ل 
�  ا�ن را �� �و�� ���ن �� دھد. ،��#و ��%�Cره آن ز��ن ���8م

�ورھ�ی ,�C%� در ا�%=!�م ������ت �ا�� �دون در �ظردا�ت %���ل �رق و Hرب ��ت ھ�ی 
�ورھ�ی رو �� �، >"$� ��د ا�د. ��- ھ�ی ا�!���� �� �ر�%�دن ��ر��دان ا�!��ف����� در 

                                                             
1 Walter Zulzbach, Die neuen Nationen, in: Zeitschrift für die gesamten Staatswissenschften, 
Bd. 119 (1963), S. 22. 

��«واژه در ���� �� �� ���م 
�	� د��� آن  2��*#ف �� دو�  ھ�ی �)'&% ا�#وزی از ز�# "	!� » دو�  ھ�ی 
، ا�� �� در ا��25 ا�4 واژه را در ��رد دو�  ھ�ی �)'&% "5'� ��ون دا1'4 23#�� �� 1����0 ��ر /#.'� ا"'-,�ر ارو+� 

 .8�  �)'&�8 ا"'-,�ری ���50 ا.;�0)'�ن، �3�	�5 و ��:#�� 9�0 �� ��ر �� �#
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�ت �� >"$� ا ��Cط� .�� �!ل ا>%��ر ���!� �� ����د �� ا�Fراً ,ورت �� ��رد و �ر���� 
اط����ن و �� ھدر �ر�%ن ا�ن ��- ھ� و8ود دارد. ��- ھ�ی ا�!���� از د�د ��ب �رای 

دراز �دت �ر ����ی >"�ق ����ت ا$%,�دی و ����ت %�8رت ��ر�8 ,ورت �� ��ر�د، 
$%,�دی در آن �@4%� ا�ت. ا�ن ھر �9د د�Oل ��ر دو�%��� �رای آن ذ�ر �� �ردد ا�� >"�ق ا

��- ھ� %� =دودی ��ر دو�%��� ��ز �� ����د. �� ��- ھ�ی ا$%,�دی دراز�دت �ر�- ھ�ی 
�و�د و >"�ق �و�8 ای و8ود دار�د �� ا�ن رو�د را از �طرات » ا��8د«آ��ده ��زر����  ��

  %�ر�ب ����د �8) ھ�ی دا��� ��8ت �دھ�د.

�ورھ�ی ,�H �%Cر��  ،در ��8�%���- ھ�ی ا�!���� در دراز �دت ����ت ,�R ا�ت. در 
و��W �%و�ط، و�@رو�د �دن  �و8ود آ�دن �- $�ر ر��دن �� �طO�� ٌ�%��� Rی ز�د�� و

�د و ا�د�و	وژی �8) ط���%� و ا=%��Oت د�Oل ا�%��ده از  W$ر واFش ا��"�� �ردم �و��
�� در ���طق ارو(�ی Hر�� و ا�ر�!�ی ���	� %� =د  ��و�ت را ���F ��ود. ا�ن ا�د�و	وژی

 ����د در روا�ط ���ن دو	ت ھ� �� %واز��دی ز�ر (�ی آن ��	� �ده ا�ت، در �طR ��ن ا	�
�ر�%� و دو	ت  �� و�ژهوز�� اش را ��%�ل ��د. ا�ن �) �%C�, ورھ�ی��در �ورد روا�ط ��ن 

��4را�س ���دو�) (�!� از �@ر  ,�دق ا�ت. 3»��ت ھ�ی (رو	%�ر��«ھ�ی 8د�د 8@�ن �وم 
�� و�A=ت رو�ن  ا�ن %���"ت را در �طR 8@��� $�"ً  1955ھ�ی ا�دو��ز��. م) در ��ل 

���ز>�ت ا%=�د ��8ھ�ر �وروی و �9ن در ا�ن را�ط� �� %وا�د �� ����F ھ���9ن �رده ا�ت. 
د ��8ھ�ر �وروی %���دی د�ده �ود و ھم ز��ن �زد�- �دن ���%ر ا��Oت �%=ده آ�ر�!� و ا%=�

�ورھ�ی 8د�د در ��ورھ�ی (��ر�%� ,�C%� و ��- ��Fل �و�� �رای ������� >"�ق 
��ت ھ�ی رو در روی در ���Bل �@م 8@��� ا�ت. ���از ا�!�ن ھ�ی ��	�وه  در ,ور%� 

�ور ھ� در اFر ��آرا�� ھ�ی ����� دا��� ا�%�4ده » ��دارھ�«��طر %�زه  ،��وددر �ود ا�ن 
  . ا�زا�ش �� ���د» ��دارھ�«و » داراھ�«��ن �دن %�ش ھ� 

�و � ��دی�� ھ��ن ��وال >"$���ن  ر���#�ن دو	ت ھ�ی 8د�د �رای ا�%=!�م او�Aع ����� 
�!���% Wر�ت �ر��ا$%,�دی و ���Oردن  -��ز و8ود دارد. ����ر د�Oل ��%�ف اھداف ��ن (�

����F (�ش �رط ، ا�#�زه ھ� و . �� �� ���د �طR ز�د�� �رد��ن ��ن، %=ت $��دت �ود��ن 
�رھ�#� از ��8ب �ردم  –��ری �رای �ذار ا8%��>�  �ر�ز %,��م =�ث��ز���دھ� دو	ت �� 

�ود، ز�را (��ر�ت ا$% �%�����ور ھ� در ,در ��ر �� ر���ت � و	ت $رارد,�دی در ا�ن 
ً %�ر�� =!و�ت �و�د��نطرز %4!ر ، در 8وا�B��� �%�� Wلدارد. در ���ر ���ر  � � ��� ھ��

���د>�وان �- ���W %��رز  �� ����د  �دو	%��  %�8رب �ردم. در ,ور%� �� �%�ز�ر ���C دا
�ظردا�ت =����ت ھ�ی ا�%��Cری ارو(�  	� �� درQو ا�ن �� –��ط� �- =����ت ز��%� ����د

دو	ت ھ� ھ���� �� �ط�	��ت �Fل ا�ذ ��	��ت، ��رک و �د�ت  9ون –ھ���� �وده ا�ت
�ا�ن �%��8  در ،�د��ر��زی ظ�ھر �� �و�د �دون آن �� در ����ل ا�%ظ�رات �ردم را �رآورده 

در ا�Fر �وارد �وء ا>%��د در ����ل ھر $درت �ر�زی �و8ود �� آ�د. در ����ل %�8رب ���4 
اد ��Cن دارای ا>%��ر ���%ر ا�ت. %Cر�ف =�Oت و�ژه و��داری �� $����، $وم، ���واده و ا�ر

                                                             
ھ,�4 �)�# در . ��1960 ��ر �#ده ا" . +�ر�<  )Pierre Moussaا�4 واژه را �#ای 0=)'�4 ��ر +�#ی ��"� ( 3

��0 دو�  ھ� را ����E �� "�)'8 ھ�ی ط:&�ت ا�',��A�3 �B@ دھ�5. �#ا�-� 1�د ��:� ا.�Fری و��د دار8'(�" �� �0 
Johan Caltung, International Relations and Internatioanl Conflicts: A Sociological Approach  
Peter Heintz, Hrsg Soziologie der Entwicklungsländer und Berlin 1962, S. 45-69   
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 آن ا�ت �� و��داری �9 و$ت و در ����ل �� %��Aن �ود. �ط�	��ت �را�ز %,��م ���ده %��Cن
ً 	����Hر�ده �رای و��داری  =!و�ت  و –,رف �� �!ل �ط=� $�ول �ده و را�ط� دو	ت  �

 ��$� �� =!و�ت �و�د��ن���%ر در �- =�	ت ���و�ت (���و (�Hر ��Cل) از طرف  �و�د��ن
ات %&��ر���د. �دون �- ا�ن �و�� �ر�ورد �ردم �� دو	ت، �� �����%ر�ن (�ش �رط �رای 

  ا$%,�دی �� ���د. –ا��%8>� 

��ز  =!و�ت �و�د��نھ�راه �� ا�ن �وء ا>%��د %�ر���، �ر9��� ��زاری د�#ری ھم �رای 
ز�د�� ا8%��>� ��%�، %4!رات و ا�#�زه  �!ل ���%�ر ھ� در%&��ر: �ذار ا8%��>�، �ردد ��

�� ����%���ر روا�� =س �� ��د، ��>ث  آن را�- ا�Fر�ت  ھ�ی ا� -� ���F� ردد��� �� ،
%دا��ری را �� دو	ت �رای ر��ع >�و�� روی د�ت �ر�%�، در دراز�دت �ورد $�ول آ�@� $رار 

  . �ردا�د �د �و8ود را �د�د%ر�#�ر�د و �وء ا>%�

 –�� ا�ن �و�� در ����ل ���#�ن ����� دو	ت ھ�ی 8د�د �� %�@� وظ��4 ا�!��ف %���!� 
�ور ھ�ی ��ن $رار دارد: ��!� ا�زون �ر آن �� ����ت �� آ�@� را�ط� ز�رد�%�ن و �ا$%,�دی 

��ن �روه ھ�ی ��Oد�%�ن را �ر (��� 8د�دی ا�%وار ��ز�د، %�ش ھ�ی ��%� و �,و�ت ھ� 
��ری و �@�د ھ��ش را �� �ر�ز ھو�ت �����  در دو	ت �م ���د و �را�ز %,��م �ردم را

آورد. �� ���ن  �� د�ت=�Oت  ا�ن ز�رد�%�ن %�د�ل �����د، و (�%���� و ھ�!�ری آ�@� را در
 د�#ر: آ�@� �� ����ت، ��ت ���ز�د. ا�ن �� %� �9 =د $�در �واھ�د �د %� در دا�ل �رز ھ�ی

 ���� را ا�!��ف �دھ�د، $��ل (�ش ���� ���ت. ا�� �� %وان =دس زد �� در ��� Wو8ود 8وا��
از �#�ه %�ر��� %� =دود ز��دی، از ��8ب ا�%��Cر ارو(���  –8&را���ی ����� آ��� و ا�ر��� 

�ده ا�ت �� �� �درت �ورد $�ول $رار دار�د  ا��8د�رز ھ�ی ا8%��>� �ود�را�� و %�ر��� 
 ����واھ�د ���د. ا�ن �وال �� آ�� ����و��	��م �- (روژه  %&��رھ� ھ�ی آ��ده �دون �� در د

در را�ط� �� دو	ت ھ�ی 8د�د، ��Fت 8واب  �� و�ژها�ت، �� ����ت �� (ژوھش ارزش �رای 
  داده �ود.

  �ت.؟ھاز �ظر>��� $��ل 	�س  آ�� ����و��	��م ا,"ً  .2

%��"ت رو��4!ران ارو(��� را �� �ود �,روف طرف  ھ� ��ل �� ا�نه ز دا����و��	��م  
�رده ا�ت. دراوا�ل  ���F� �� د و����%�ر �����  )(ر���پا,ول (���%ر ��Fت ارز���� �� 

>�ل �� آ�د. ا$��ت ھ� �� آن �� ����F طرح %�ور�!� �� د�د�د � �C��8 ا����� از آن %��8د �
���و��	��م %� �� �طR >ر���� ��O ر�ت و �� �� و���� آن �� %وا��د �� ا�%�"ل �ر��د. %4!ر �

�� اد>�ی �ط���ت �8@ز �د �� آن را %� �رز �- �ذھب �زد�- �رد و ھر �ر�وردی را در 
. دو	ت ��� %وا��ت و��داری ����� �@رو�دان =وزه �� �رد%و��8 » د�#ر��وران«����ل 

  �ود را ��ب ��د. 8&را�����

�� ا>%��ر ���ت. ����8%� ����ری %=ت ا�ن ��م ھر دو �8) 8@��� ا�ن ا�ده را در ارو(� 
 ��,ورت �ر�ت. در �%��8 آن �ظرات و %4!رات ����ر ���4 در ����ل ����و��	��م ا��8د �د 

�!ل رھ�ری �ده ای �4رت از ��#��#�ن ا�ت.«�� �!ل ا�%��دات 8دی ����د  ��» ا=��س �
در =�	�!� در �ذ�%�، ����و��	��م �� اد>�ی و��داری �ط�ق %��8د �� �د، �Cد  ��F%4ت �رد�د.

                                                             
4 Walter Sulzbach, a.a. O. S. 17 
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از آن �ورد �4ر�ن $رار �ر�ت: در داد��ه �ور��رگ �� �رای ���%�ن ��ر آن ھ��� را �� در 
. ا�ن >�ل �ود �رد�د�8) و �8) %@���8 �@�م �ود�د �� ����F ���8%!�ران �8#� ��8زات 

  ا�ت �� ھو�����م �ر%ر از ����و��	��م $رار �� ��رد.����� از �- ا�"ق 8د�د 

�- $�Aوت �%�Cدل را در �ورد  ��!"ت ����� آ���، ا�ر��� و ا�ر�!�ی O%�ن �را��8م
 RAورھ� وا������و��	��م �و8ود آورد. �ط�	��ت ����و��	��%� %و�ط ���#�ن ����� ا�ن 

�!��- (د�ده %�ر��� 8@��� ا�ت ��  ���ت �� ����و��	��م ,رف �- (د�ده ارو(��� ���ت �
ن، زدودن �� %وا���د ھم �=��ن و ھم ���Cب آن را د�د. از �8�� ���8 ھ�ی ��Fت آن را 

��AC از ا,ط!�ک ھ�ی ����� دا��� و از ��ن �ردن ���Bل �ورد ���ز>�، �رای ���%ن 
��رد. %وا���د ا8%��>� ����� و��8>ت �-  ،  

�� �ود را از �� در ����و��	��م �@4را �طرا%� � �C��8 :ا�ت، ��ز ��� %وان ��د�ده �ر�ت �%
�=�ط ��=و	ش 8دا ���ت و �� ,ورت ��	C4ل �� %��م >وا$ب ���� از آن �� Aد آن %�د�ل �د 

�ور ھ�ی 8@�ن �وم ��ز ا�ن  و ارو(� را �- �ده دا�ل �8) ھ�ی دا��� �و���� �رد.�در 
 ��ھ�د ��ن ھ�دو ھ� و �������ن �Cد از %���م ��ر %!رار �د. �� در ا�ن �8 از �8) ھ� دا�

  ��دآوری �� ���م. �1947رز��ن ھ�د �ر�%������ ��ن �������ن و ھ�دو ھ� در 

�ور ھ�ی رو ��  %��Fر ��!"ت ����� در �رازھ�� �Cد از �8) 8@��� دوم، ���$�ل �
�د �� �- ا�!��ف �%��@ن و >��� رو��4!ری  ��Q	�، �ط�	ب ز��دی در ��ره ����و��	��م �و

 ��را دو��ره �� ,ورت 8دی ز�ده ���ت: ��ت ��9ت، و ����و��	��م ��9ت؟ ا�ن �وا	��ت 
. ھر �9د �%�ب ���� ھ� در ��ره ا�ن �وAوع (ر دھد��  %�!�ل�� را (ژوھش �وAوع �ورد 

�9پ �� �و�د، ا�� �� » ر�د ��ت ھ�«و » ��ت ��زی«ا�ت و (�@م �ط�	ب 8د�دی در ��ره 
�� ����و��	��م و ��ت 9#و�� %Cر�ف �ود، و �� ھم ا�ن و8ود دارد  �4ق �ظری در �ورد آنا%
�� �رای (�دا�ش آن و8ود دار�د و �9 >وا��� روی  -و ا�ن �%��8 ��ط�4 آن ا�ت –�O�9 د ��

(�دا�ش آن اFر �� �ذار�د. �و���د��ن ����� ���%ر %�Cر�ف و %و�A=�ت ����4 ا8%��>� از آن 
�رد �Bارا ��آ��$� آن �رای ھر �ردی ����!ن �ود، ا�� دا����دان >�وم >��� و  آز���شه ا�د 

�ده �� (�دار�د و �Cد �,ورت (ژوھش ا8%��>� ا�روز (د�ده �ورد  �%������ن را از $�ل 
��ن �� رو�د. �,��  5%و�A=� �� د���ل �ر�ورد >��� �ظرات 

در���د�� >�و�� در ا�ن �ورد ,=�ت %Cداد ��� ا�د �� ��	,��� �� �� �,�رت ���ل از 
�� �� «) ا�ت �� �� �و��د: Rober emersonر ا��ر�ون (������د. از �8�� ا�%��Fآت رو

                                                             
5 8�����G �0"�����0)8 را 0,� #-3 %� �� ا�4 /��0 �� در آ�Iر ذ
William L. Holland, Hrsg, Asian Nationalism and the West, New York 1953; W. Macmahon 
Ball, Nationalism and Comunism in East Asia, New York 1953; Georg McTuran Kahin, 
Peter, Nationalism and revoluation in Indonesis, Ithaca, N. Y. 1953; David E. Apter, The 
Political Kingdom in Uganda; A Study in Bureaucratic Nationalism, Princeton, N. J. 1961; 
Lucian W. Pye, Politics, Personality and Nation- Bilding; Burmas Search for Identity, New 
haven and London 1962; Wilber Schram, Mass media and National development: The Role of 
Information in the Developing Countries, Stanford, cal, und Paris 1964 
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�ود و 9را ����و��	��م در  �� �%����ت ��9ت و 9#و�� � ��اط����ن ���ل �4%� ��� %وا��م 
�رد �� 6».ا�ن >,ر و %=ت ��9ن �را�ط� �� ����ت ظ@ور ��د 

  

 ا�ن %=��ق ��=� - 4

 �� ������و��	��م دو��ره >���%ر �!ر  ��Q	�ا>%راف ا��ر�ون در ����ل �� ا�ن وظ��4 را �ذا�ت 
����و��	��م از  (ژوھش ھ�ی��رو�ن  8واب���م و %"ش ورز�م %� �� طرح ھ�ی >�وم ا��%8>� �� 

��� رو��� ���داز�م و �� آن �ظم �دھ�م.  �=�Aر��4 و �� طور %وC% ظر�  

�� و8ود دارد و ��%4 �ود �� ا�ن ��!ل (��9ده ا�ت، ا�ن در �ورد ا�ر !�� ��اد>� �ود 
 ً"���,دق �� ��د، ز�را ��!ل آن در %��م =وزه ھ�ی ��ری >�وم ا8%��>� ��%رش  ����و��	��م 

�� �� �ذ�%� %�ر��� ���د %و�8 �ود� �� ���د: رو�ن ا�ت �� �� ا�ن �وAوع � �@�%،  �� �!��
�را�ط 8&را����� ��ز ھ��ن ا�دازه  �� ����Fل ��!ل �رزھ�ی  ��ود. �� �و�� ای د$ت�� ����ت 

��د. ا�زون �ر آن �طR ا�!��ف ا$%,�دی در  ا�=�بدو	ت ھ�ی ���، %و�8 ��,� را �� آن  ��
ھ��ن ����، >وا�ل ا$%,�دی ھم �� ����ت  $رار دارد و �ر (�و�د %�#�%�) �� (�دا�ش ����و��	��م

�ور ھ�ی رو �� �د�ظر �ر�%� �و�%� �� =وزه ا���ن  Aرور%�ً  ا�!��ف�د. ��!ل ����و��	��م در 
�د �� �رای �� ا��را%� در ��ره (�ش �رط ھ� و رو�د ��ت ��زی در 8@�ن �وم ������ �ر �� 

�ور ھ�ی رو �داده �� %وا�د. ��ش $��ل �"=ظ� ���#�ن ����� و ��آرا�� ھ�ی ��Cول ����� در 
ا�%�4ده �ود. ��!ل و��داری  را �� ��د %� از طرح ھ�ی >�وم ����� ��ز آن ا��8ب�� ا�!��ف 

��د و  %��Cن����� ھر �رد در ����ل ��ت �� را�ط� ھو�%� �رد را �� �روه ����C از �ردم،  ��
�ور ھ�ی رو �� ا�!��ف �� %!��ل آ�@� ����ر �CAف � Wم در 8وا���	و������ ��ا�ن وا$�Cت 

 ����� �C��8 ا8%��>� و �����ا�ت، �� را وادار �� ��د %� �� >�وم روان �����، روان 
���م. %�زه ا�%راک %��م ا�ن =وزه ھ� �رای �� ا�ن ا�!�ن را �� دھد %� (د�ده ����و �C8م �را��	��

A��% �� ر���� �����ت و � �� ��د %� �� =وزه ��ر �ود را را د$��%ر �رر�� ���م. (@�� و ھدف 
$وا>د >�ده ای ا�ن >�وم �=دود ���م. ا���ل %و�A=�ت �رای ھدف �� �� ��!ن، �� $,د �� و �� 

  ھم Aروری ا�ت.

�ور رو �� ا�!��ف ����د ا�&��- ��!"ت ����و��	��م �� در�ظردا�ت ���%�ن (��9ده %ر �� �ود. 
 ������� دو	ت ھ�ی �و8ود ��� را  ھ�#را��8د�د (�ش �رط ھ� و رو�د  (ژوھش ھ�یدر =�	� 

و �� از ا%=�د دو	%� =ر�ت  ���F� ��7 ��ط� آ�Hز ��ر ��ن �رای 8وا�W ����� �زر�%ر �� ��ر�د

                                                             
6 Rupert Emerson, From Empire to Nation; The Rise of Self-Assertion African People, 
Cambridge, Mass., 1960, S. 90 
7 Ernst B. Haas, Beyond the Nation-State: Functionalism and International Organization, 
Stanford, Cal., 1964 ders., The uniting of Europe: Political, Social and Economic Forces 
1950-1957, Stanford, Cal., 1958, Karl W. Deutsch u. a, Political Community and the North 
Atlantic Area, Princeton, N. J. 1957; Karl W. Deutsch u. a, Political Community at the 
International Level, New York 1954; ders u. a. International Political Community: An 
Anthology, Garden City, N. Y. 1966; Bruce M. Russelt, Community and Contention; Britain 
and American in the Twentieth Century, Cambridge, Mass., 1963. 
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�� در ا�&���%�ن ��  8.ز��ن ����ر ز��د �زد�- �ده ا�د �� �� ��و�� دو	ت ��� �� �رور �� ���د
  ����ت از (�ش �رط ھ�ی ���� �%�4وت �روع �� �رد�م.

�ور ھ�ی� ���ر�ت ا$%,�دی و ����� $رار دارد. �(� �� در�ت ا ا�&���%�ن از �8�) Rر�ن �ط%��
�ور ,ورت �ر�%� و �ر ا��س در�8 ��دی (��ر�ت ا$%,�دی و �����  117در ارز���� �� از �

 Wروه از 8وا�� P�) ��» �%��– ر��«%� » �دوی,� Wل آن » 8وا����%���م �ده ا�د، ا�&���%�ن 
 Wور�روه 8وا����#�ه (��ر�ت ا$%,�دی ����� �Cد از ��(�ل �� از  �� ���د» �دوی –��%� «ده 

�ور 8@�ن ا�&���%�ن �Cد از ��(�ل از �ظر  ��C� .117 در ��ن �� ��د���م دوم را ا�&�ل �
�ور 8@�ن ا�ت. –(��ر�ت ا��%8>� � 9ا$%,�دی >�ب ا�%�ده %ر�ن 

�ور ھ�ی 8@�ن �ردم ا�Fر���%�ن در ���ر �در��زه �دن روان ا�د، ا�&� اً در =�	� �� در ھ�� 
�ور ھ�ی د�#ر و  ھ�وز ا�ن �ذار�د�#ر�و�� ا8%��>� را آ�Hز �!رده ا�ت. در =�	� �� �� در 

آن را  �ردم را %� =د ز��دی �� %وا��م ��د�ده �#�ر�م، در ا�&���%�ن ���Pا����ت �در��زه �ردن و 
  ���د از �و ���ن داد.

�!ل دوم ا,"ً � �	Q�� @� ت ا�ت.طرز %4!ر �ردم ا�&���%�ن در �ورد	�10د ھ�ی دو  ��در =�	� 
8وا�W ���!ره ���	� و %� =دودی ��ز ا�ر�!�ی ���	� از �دت �د�دی �� ا�ن طرف ���ل �- 

در ا�&���%�ن =�	ت ����  �� و�ژه���%م ����� ��ز��ن ���%� دو	%� �� ����د، در ا�ر���، آ��� و 
�� ا�ن طرف و8ود دارد، ا�� %� ا�روز 8وا��C  ���1747!�ل آن و8ود دارد. دو	ت ا�&���%�ن از 

را در �ر دارد �� �� دو	ت را �� ����F �- �@�د $�ول �دار�د و �� از �و8ود�ت و �� از وظ��ف 
�ظر %Cداد ���ر ا�د ���C  در �ورد �روھ� �� از �� و�ژهدو	ت %,ورات ��رو��� دار�د. او	� 

�%ون ھ� ,�دق ا�ت �� در %�ر�E دراز�دت ��ن �دون $درت �ر�زی ز��%� و ا�روز ��ز در )
  ����ل $درت �ر�زی ���C دو	ت ا�&���%�ن در =�	ت ا�%ظ�ر $رار دار�د.

از �- طرف در �را�ر  دو	ت ���، ، ��ط� آ�Hز �طرف ا��8د �-ی��9ن =�	ت �����>د�- در 
�رای آ�@� ز���� ھم و از ��8ب د�#ر ا�ت ��%�ن وظ��4 �ط�ری را $رار داده ��� ا�&����#�ن ��

�ده و �� ��دھ�ی ����ری را �@��  W$ر واFز در 8@ت دادن رو�د %!��ل، �و�Hاز �طرات  %� از آ
�ت �� �و�� ھ�ی %��Fر ا و ���ز>�ت ا=%��	� ��,�� �#�ر�د. در ا�ن ��ر %=���� �و�ش �� ا�ن

���ط %����8ر را در رو�د %!��ل ا��8د دو	ت ��� ھ���9ن  و آن را �>� و و���ل �وFر(ذ�ر ا�%8
���م. �����  

                                                             
8 Amitai Etzioni, Political Unification: A Comparative Study of leaders and Forces, new York 
1965. 
9 Bruce M. Russelt u. a., World Handbook of Political and social Indicators, New Haven und 
london 1964, S. 294-298; die Mittleren drei Gruppen sind, Traditional Civilisations, 
Transitional Society and Industrial Revolution Society, a. a. O. S 295-297. 

10 ��� "�ال +��ا 4��ن �#ار دارد در ا���ه �3ر�=� �!#ح �0) . ا.;�0)'�ن در �K 0&!� ای از �+ K� ���M� ��  دو� N
4 #3�4 3,�ن ھ� و� N�دو�  ھ� را دارد. ���5# ا�FE� 4% +��ا�N دو�  در ا.;�0)'�ن در ا�4 را�!� �#ای ��  �� +��ا

  ��ر�#د �0ارد. در را�!� �� "�ال +��ا�E� N�ر ھ� �#ا�-� 1�د ��: 
William Chr. MacLeod, the Origin of the State Reconsidered in the Light of the Data of 
Aboriginal north America, Philadelphia, Pa., 1924; Robert H. Lowis. The origin of the State, 
New York 1927.; zur exogenen Staatstheorie vgl. Franz Openheimer, Der Staat, 
Frankfurt/Main 1907, und Alexander Rustow, Ortsbestimmung der Gegenwart. Bd 1: 
Ursprung der Herrschaft, Erlenbach und Zurich 1950.  
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 %=��ق ��%ره .3

�@����و��	��م ا�دا�%� �� �ود و �و 8د�د  �در �,ل ���ت �- �ظر ا��8	� در ��ره %�وری ھ�ی 
�Cد در �,ل دوم �� �ر��A ھ�ی 8د�د در ������ $رار �� ��رد. �,ل �وم %�4وت ھ�ی %�ور�- 

داده ��  ا�!��فو %8ر�� ا�واع ��!ن ����و��	��م را ���ن �� دھد. �Cد از آن واژه ����و��	��م 
�ود  ا�(را%وری����F �د�ل �� دو	ت ��� واژه ھ�ی دو	ت و �4@وم ھ���9ن �ود و  �� ������
�� دو	ت ��� (ردا�%� �� �ود.  ا�(را%وری�� ا����ت و رو�د >�ور از  5). در �,ل 4(�,ل 

  ,ورت �� ��رد. W�8 -�6 ��دی ��ش ���ت ���C ��ش %�ور�- �� در �,ل 

از  در ��ش دوم �ر�� از طرح ھ�ی %�ور�- در �ورد ا�&���%�ن �� ��ر �ر�%� �� �و�د. �Cد
�ور (�,ل �ا��8د دو	ت  ) �و$�Cت ا�&���%�ن در ���ر�7ذری �� او�Aع ����� و ا8%��>� ا�ن 

���,� ھ�ی ا��%8>�  -�� �� ��%�ر�E  9). در �,ل 8ا$%,�دی ���ص �� �ود (�,ل  –�
�ت 10ا�!��ف $درت �ر�زی ����� ا�&���%�ن و در �,ل �Cدی آن (�,ل (�دا�ش ,� (

ا�&���%�ن �رح داده �� �ود. �ر�ز %�ش ھ�ی دا��� �����، ا�!���ت دو	ت  ا�(را%وری �\����
 $و���روه ھ�ی  ھ�#را��$درت �ر�زی �رای �@�ود =��Fت و ا>%��ر دو	ت �زد �ردم و ��!"ت 

��د. در (���ن �- 9�م ا�داز �و%�ھ� در �ورد ��!"ت  13و  12، �11=%وای �,ل ھ�ی �� ��
  .دار�م آ��ده

   


