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 �٢٠١۶��ری 

 

� در ا�������ن��  ������ ��ا�� ���ت 

  

�" ز���� �زی �������ت �  .  �+�  � $*�رب $�ری'�، $�%� "ا$#�د �!�" ����ا��  �ای "

���ده ����اده���� ا�� �  ار �

�4 5��رت ا4 از "ا	��اک �2ی�ار ا1�اد  0� �� ط� $.��-   در ����� 	��!� ،���

و�9 و ی= !>!� ر�5ا�-  $�ری'� ای*�د 	�ه و  � ا	��اک ز �ن، �ز��: و ��9ت ا�7�8دی و

در ای: �� ) ١(ار ��  �	�." ��*>D ا��، ا� وی�BC ھ� و A!@��ت �!� �� در 1�ھ�< �!�

در NB	��  ، �� �� $�ا�� در $�ریM �!4 ھ�ی �L'0ن" �ی>4 اK1ود �� اHIJح "ا	��اک ز �

��ی>nation state-  4 –دو4P" -در ���Aر �!4 ھ�ی ���J� B L�#0$ 4!�"�دد،  4در ھ��

� در ]�� آن  � N9ف  � 	.- "وا9�" $���� B�دد. ��-اJ- "�\�ت ز �ن ھ�" در ی= وا9� 

   B�دیD. د	�ار ھ�ی ^��ی ��ا�� ���[�ا��1ی�" �� ��	� از �5ا�- $�ری'� ��  �	�،   � 

!�4  �را 8�ار ذی- د��  ���Aاده � ای: $����  � 	��Pده ���Aاده ا��ار  �ده و ����� 	��

   ��ی ��.��:

ای: ��ع ���Aاده د�A�ان b2 از ازدواج از ���Aاده  در � %'ر/%��:����اده �� را�"# �" )١

 ��ون ر��1، ا�� 2>�ان  � ھ�>� ھ�ی 	�ن در ���Aاده  ��8 �������. در ای: ���Aاده b2 از 2�ر، 

  <2�  Kرگ 5%�ه دار ���	���A 4اده ��  �	�.

^�ا"  �ده و  و در ای: ���Aاده " 2�ر ���Aاده  � �\� � "��د" "�e�  D��9ن ����اده %'ر �(ر: )٢

در �B D��7$�ی  � ���	���A -� 4اده 4����9 �5م و �Aص دا	��، زن در �B D��7$�ی 8�1� 

.�	�  �� h9  
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1�ز��ا�b2 i از ازدواج در ��� -���1��Bر �� 	���.  ،در ای: ��ع ���Aاده ����اده +���ده: )٣

  = �.�ن  � ھD ز���B ��.���.  در ی= ز��ن و در ی در ای: �Jرت دو و ی� � �>- از ی= ���Aاده،

در ای: ��ع ���Aاده "زن" 4����9 ���- دا	�� و �B D��7$�ی در   ����اده ��در �(ری: )۴

  �Hن ���Aاده" B���1 �� 	�د. � �\� � ا��ر $�j  "زن 

  در ای: ��ع ���Aاده ��م ا�k5ی ���1- از ��در B���1 ���0د. ����اده ��در ����: )۵ 

� ھ�ی 2�ری �در ای: ���A ���Bاده 1�ز��ان  �� از  �lP 	�ن و ازدواج �A ��در ��0ری:����اده  )۶

  را $�ک ���mی��.  

1�ز��ان 	�ن  ای: ���A ���Bاده ھ� از ی= ��د و ی= زن و $��اد �#�ود ����اده ھ�ی ���#: )٧

  	.�- �� ی� �. 

  در ای: ���Aاده اD ���1-  �ای 1�ز��ان از ط�ف 2�ر داده �� 	�د.  ����اده %'ر ����" )٨

��ری 2�ر �� B�د��، از ھ��: ��mه ای: $ Dاز آن ^�ی� �� در ای: ��ع ���Aاده 1�ز��ان ��9- ا

ای: "2�ر $��ری"  �  ��.  ^����e در ��0ر �م "2�ر $��ری" 	%�ت �2�ا ��ده ا��4ع ���Aاده  �

��02ن ��0ر رایn ��  �	�، از ��!� �� $�ان  �Iر ����� از  2�2- زای�، ویCه در  �: ا�8ام 

  ��م  �د.زای�  ا�9� �رک زای� و ی� 

  ������ ھ�ی� ھ� در :�9 �7�8� و ���5�

  ھ�ی4 ھ� ی �'�!q در p�9ت �B���Bن  � ظ%�ر �� ���2���:

	��� و ��  � ھ��یm�  �H\ْ  ��� در ��J�7A 4% در را�"# �# ا��=�دات �>ھ�� )١

 Dھ �  ��   .��#� ھ>���اH�Aف دار��، و�P در �%4 ����5 زی� ��م دی: داری و ی.�� 2�

�ای? ��5� )٢�ا4، دار���Bن آن ��K در ���� ھ�ی  وت، ^�ن 5!�م ی.�  � دیm�ی ���sدر 

	��ده �%4 ����5 زی� ��م دا��0��  �ھD در ی= �J�7A  �@!9  � ھq!�'� D  �ده، و�P د ر

.���	 ��  

�ی و ���@� )٣Aای? ھ��، ��ر ��Aط�  � ��ر ����ری $�sوت دارد و  ��  �آن  در در را�"# �� 

s�� �mط و ����ر  � ی= دی��A �J�7A ھ�ی ������ زی� ��م ا��، و�P در ���� ھ�ی 5 �وت��

 =!<� t9�J و ����ھ�  Dی.� ھ�  .��	�  ��  

۴( ،��5�ای? ��� ھ�ی �J�7A از 8��- ھ�ا$�، �� !� و ی� �Kاری ا1�اد ی= �!4 در � در �

 Dم ا1[�ن  �دن ار ھ�� �����5 زی �� �دن، �Aد را  �ی�ه $�sوت ھ�ی ��� ��  ����، در ��

   >�  �m��Aردار ��  �	��.  
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۵���C ?ای��زی� ��م از =،  !�چ و ھKاره، �!4 در ���� ھ�ی �J�7A  و �Dادی ) در را�"# �� 

s$ دروت �� �دارای �P، و�	دازد. %�  ��ا$#�د �� 2 vs9 �  م ا1[�ن  �دن�� �4 ����5 زی  

دی�� ��m�دد، $� 	��ازه �آ�Bھ� ای: ��J�7Aت و �����5ت در را �I  � �5- ��د ا1�اد �!4 �%

 .�	�w� Dی ا$#�د �!� از ھ��   

"� #��E� #� "��� د�F0ا��� ���   AAG H��I0'ه ���ت 

 ���s��� �Pو �وه ھ�ی ھ>���B �� ،�ر��wدر �5- ��د �Aد �����5ت را  �  �د 1�ا��	� �� 

 � ��< B�دی�ه و 4��0A 4 ف ��*�  � ��0AاH�A .در ��J�7A 4% اH�Aف را آ]�ز ��.���

  �� ا�*���. 

����Aن �ز در � و ��D دھ� ا�A� از �NB �� �  ��02 ��0ا	�� و ��ع از ا��اع ھ�ی ��< 

و 	�ھ�ان  �  ، � ��در و 2�ر،  ھ�e��ن ز��ن  � 	�ھ� ،�ز�� و 1�ز��ان � 1 ،��دران و 2�ران

D.  �زھ�ه ا��دی�B �<ھ�  �  �+�  �ار را  �ز �!��ن ھ�ی ا�>�ن 1�ھ��: ��< ھ�ی ����Aن 

8�ار $���y داده و  � ��0ر ھ�ی دیm� 2��ه  �ده ا��.  ای: �� >����� ھ� ��0ر را  � $- �Aک ���ل 

������A ا��.   ��ده و او�zع  n�0�� را  

ھ>��� �>�ن را4 و ��.� ��ری ��  ،ھ��  ��اد ��	� از ��< در ����� ا1[��� ی: � و��د ا

�ز��ه دا	��، �� $�%�  �ی�ه اKPام �m�ی>��   i@� �!� 4 ارزش ھ�ی �� در ا$#�ددر vs9 و 9�ا

��7A �  �+� '�ص	ای: ا �P. و�ده ا��ش �H$ آن D�.#$ ی��و  4 ھ�ی درون ��زی !.� در را

�ده، �5- ����.  � .���ا�>�� ا�� $� آ����m �� ای*�ب �� 5�م $�ا��ی� ھ�ی  	�ایp jزم ��دی 

��ت �J�ا49 �� $�ان 4sB �� $� ز���� �� ان ھ�� �� >����� ھ� در ��0ر  ��اد ����،  ��2ی� 

�  ھ��������ت ��  � �#�ر �#�ل �� ^�A�.، ^�ن ��5- $���: ���ه ��"ا$#�د �!�"  

 .b  4 و     ا

  ١٣٨ص  ،١٣٧٠ا� �ی:  �رز، 1�ھ�< ����� 	���، pس ا�*!b، د��� �5 ) ١(

  

 


