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 دهیچک

ىعانؿاجی رواةط ةیً انيهم و ىعانؿات  یُا صّزهةازدارٌغگی ةَ ؾٍّان یکی از ىِيحؼیً 

اؿحؼاجژیک از زيهَ ىّضّؾاجی ؾهيی اؿث کَ در کٍار زٍگ ةَ ؾٍّان ىِيحؼیً ىّضّع 

ىّزّد در ایً صّزه  یُا پؼؿف. ةَ ؾتارجی دیگؼ، از زيهَ ةاقغ یىىعانؿات اؿحؼاجژیک ىعؼح 

زیادی ةؼ  یُا ٍَیُؽاز ةؼوز زٍگ کَ ؿتب ؿاز جضيیم  جّان یىایً واكؿیث اؿث کَ چگٌَّ 

ىٍسؼ ةَ قکم گیؼی  ةَ چٍیً پؼؿكی واصغُا ظّاُغ قغ، زهّگیؼی ةَ ؾيم آورد؟ پاؿط

ىفِّم جئّریک ةازدارٌغگی ظّاُغ قغ. از ُيیً رو، ایً ٌّع راةعَ و ظهق آن ارجتاط زیادی ةَ 

در قکم گیؼی ایً  ىؤدؼجّان راُتؼدی ظؼفیً، ٌّع اؿحؼاجژی و ُيچٍیً قٍاظث ؾّاىم 

ان ظّاُغ داقث کَ در كانب ٌؼؼیَ، رویکؼدُا و ظؼاصی آن در یک ٌؼام، ةَ ؾٍّ ُا یاؿحؼاجژ

جضهیهی و ةا  -پژوُف صاضؼ ةَ قیّة جّمیفی. در ایً راؿحا، ٍغیٌيا یىىحغیؼُایی ظّدٌيایی 

ضيً واکاوی ةٍیاٌِای ٌؼؼی ىفِّم ةازدارٌغگی در  ، جالش داردای کحاةعاٌَجکیَ ةؼ ىعانؿات 

 یُا ـحویؿىعحهف در ایً ٌّع از  یُا یاؿحؼاجژو  ُا ىغلرواةط ةیً انيهم، ؿاظحارُا، ظؼاصی 

ةیً انيهم را  آن در ؿیـحو ٌّیً یا ىٍعلٍَحؼنی )واپاقی(، ةَ وِیژه کار ةـث ُای ٌّیً و ک

 .دُغ ىّرد جسؽیَ و جضهیم كؼار
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 هقدهه

کكّرُا ةَ ؾٍّان واصغُای جكکیم دٍُغة ؿیـحو ةیً انيهم دارای چؼظة اؿحؼاجژیکی  امّالً 

کهی آٌِا در زىیٍَ صفغ اؿحلالل، جياىیث ارضی و ُيچٍیً ؿیاؿث  یُا اؿثیؿکَ  ةاقٍغ یى

ىػکّر در كانب انؽاىات و ٌیازُای اؿحؼاجژیک، از ازؽای آن  یُا اؿثیؿظارزی و جغاةیؼ ازؼای 

. پاؿط ةَ چٍیً ٌیازُایی ىـحهؽم جغویً اؿحؼاجژی ىهی و ةیً انيههی اؿث. ةَ قٌّغ یىىضـّب 

کهی ٌؼام و ةَ دٌتال آن ؿیاؿث ظارزی ٌاقی از آن، کٍف ىحلاةهی را  یُا اؿثیؿؾتارجی، 

، کَ جِغیغات اؿحؼاجژیک اىؼی رایر در آن ىضـّب ظّاُغ قغ. ةَ قّد یىةیً واصغُا ؿتب 

ؿیاؿث ظارزی ظّد و ةَ ىٍؼّر ىلاةهَ ةا جِغیغات اصحيانی ُيیً ؿتب، کكّرُا در جغویً 

، کَ ةؼ اؿاس آن كادر ةَ ةاقٍغ یىکٍحؼنی )واپاقی(  ییُا ـحویؿدیگؼان، ىهؽم ةَ ظؼاصی 

ظٍذی ؿازی و ىياٌؿث از رفحارُای ٌاىعهّب ركتا قٌّغ و ةا فؼاُو ؿاظحً چٍیً چحؼصيایحی، 

ةؼرؿی جاریط  .Morgenthau,1969:6 -80)) ی گؼدٌغكادر ةَ جضلق اُغاف ظّد در ىضیط ةیً انيهه

کَ ؿیـحو ةیً انيههی ُيّاره ةا ىؿيای ٌؼو و اىٍیث ؾسیً  دُغ یىرواةط ةیً انيهم ٌكان 

ىعحهف ةیً واصغُای جكکیم  یُا ةضؼانو  ُا زٍگجاریعی آن ىيهّ از  یُا دورهقغه اؿث و 

از گـحؼه  ییُا زٍگدٍُغه ؿیـحو ةیً انيهم ةّده اؿث. ةـیاری از کكّرُا در ٌحیسَ چٍیً 

و یا  اٌغ دادهىِيی از ؿؼزىیً ظّد را از دؿث  یُا ةعفو یا  ؿؼزىیٍی ؿیـحو صػف قغه

ث و ؾؽت ىهی و در چٍیً دوراٌی ُّی اٌغ قغه جؼ یكّ یُا كغرتىستّر ةَ جضيم اؿحیال و ؿهعَ 

کَ از  اٌغ ةّده ییُا روش. ةَ ُيیً ؿتب کكّرُا ةَ دٌتال یافحً راه و اٌغ غهیدظّد را ظغقَ دار 

ةؼوز زٍگ ؾهیَ ظّد زهّگیؼی کؼده و در مّرت ةؼوز چٍیً زٍگی کيحؼیً ظـارت را 

ىغیؼیحی ىعحهفی  یُا ـحویؿىحضيم قٌّغ. چٍیً ؾالكَ و ضؼورجی ىٍسؼ ةَ قکم گیؼی 

ٌؼاىی دو زاٌتَ و چٍغ زاٌتَ، قکم دادن ةَ  یُا يانیپازٌَ كّا، اجضاد و ائحالف، ىاٌٍغ ىّ

كغرت ىضّر ةازدارٌغگی و  یُا ـحویؿو ةازدارٌغگی قغ، کَ در ایً ىیان  ُا دونثکٍفغرانی از 

ىّازٌَ، ةَ ؾٍّان دو ؿیـحو امهی ىلاةهَ ةا جِغیغات اؿحؼاجژیک ىّزّد در چؼظَ اؿحؼاجژیک 

ز دیگؼ ىّارد ىغٌؼؼ كؼار گؼفث. ُؼ چٍغ در ایٍسا، ؿیـحو ىّازٌَ كّا ةا ظعؼات کكّرُا ةیف ا

زغی كؼار دارد. اىا، ةازدارٌغگی از زيهَ  یُا بیآؿىعحهفی روةَ رو ةّده اؿث و در ىؿؼض 

راُتؼدی آن، اىٍیث ةیكحؼی را ةؼای  یُا یژگیورایر و کارآىغی اؿث کَ ةَ دنیم  یُا ـحویؿ
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و ظّدیاری در پی دارد. ایً ؿیـحو ُؼ چٍغ ریكَ جاریعی ةَ  1ارقیککكّرُا در ؿیـحو آٌ

كغىث ةكؼ دارد؛ اىا، ةؿغ از زٍگ زِاٌی دوم و ةا پیغایف اةؽارُای راُتؼدی ٌّیً کَ جِغیغ ةَ 

ىلاةهَ را ةَ ؾٍّان ؾٍنؼ اؿاؿی ىعؼح ٌيّد، از اُيیث فؼاواٌی ةؼظّردار قغ. اىا در ىیان، 

ةازدارٌغگی فلط ةؼ اؿاس انگّی ٌؼو ىـهط و ةؼای صفغ  َیٌؼؼکَ  دٍُغ یىقّاُغ ٌكان 

چؼظَ كغرت در ٌؼام ةیً انيهم جّؿط كغرجِای ةؽرگ جؿؼیف قغه اؿث. درصانیکَ اىٍیث و 

ٌیؽ ةَ آن واةـحَ  یا ىٍعلَ یُا كغرتکّچک و ُيچٍیً  یُا كغرتةلای ؿایؼ واصغُا از زيهَ 

یاٌَ ای ٌّؾی ٌؼو جتؿی ةؼ ىٍاظق جضيیم . ةَ ؾتارجی، وزّد چٍیً ٌؼو ؿیعؼزّةاقغ یى

 یُا ٌؼویؿٍی جالكی ٌؼو ؿیعؼه گٌَّ زِاٌی ةا ٌؼو یا  –ظّاُغ کؼد، کَ ایً وضؿیث راُتؼدی

گـحؼه اكغام راُتؼدی كغرت کّچک و جؼیلی ظّاه در ؿیـحو را کَ ةَ دنیم  –یا ىٍعلَ

ؿث. ةٍاةؼایً، ةا جّزَ اؿث، ةا ىكکم زغی ىّازَ ؿاظحَ ا یا ىٍعلَىضغودیث كغرت، ىضهی و 

کٍحؼنی  یُا ـحویؿةَ جضّالت ٌّیً در ؿیـحو زِاٌی و ُژىٌّیک قغن ٌؼو ؿیـحيی، یافحً 

ٌّیً در زِث ىلاةهَ ةا چٍیً جِغیغاجی ةَ ؾٍّان یکی دیگؼ از ىؿضالت اىٍیحی کكّرُا در 

ه اؿث. ىحسهی قغ یا ىٍعلَؾيم و ىؿيایی ةؼای ٌؼؼیَ پؼدازی در صّزه ؿیاؿث ةیً انيهم و 

آن ةؼ اؿاس ٌیاز کكّرُای  ؿازهىػکّر، ةَ ویژه ایٍکَ  َیٌؼؼنػا، ةا جّزَ ةَ ٌاکارآىغی اؿاؿی 

ةؽرگ ةؼای صفغ وضؽ ىّزّد قکم گؼفحَ اؿث، ٌیاز ةَ ةازؿازی ىفِّىی ٌّیً آن ةؼ اؿاس 

. اىا ایً ةازؿازی گؼدد یىو کّچک اصـاس  یا ىٍعلَ یُا كغرتٌیاز ؿایؼ واصغُا از زيهَ 

ةؼ آورده ؿازی ٌیاز چٍیً واصغُایی ةَ ةلا، جأىیً اىٍیث و  اٌسام قّد کَ یا گٌَّیـحی ةَ ةا

کَ ایً واصغُا در كانب ٌّع  یا گٌَّگػار از چؼظَ ىّزّد كغرت را اىکان پػیؼ ؿازد. ةَ 

ظّد، كادر ةَ پاؿعگّیی ةَ ةازدارٌغگی اؾيانی، ةؼ اؿاس انگّی  یا ىٍعلَانگُّای ةازدارٌغگی 

 یُا ـحویؿىغاظهَ گؼ کَ ةَ ىٍؼّر ةـط و جضکیو  ُا كغرتٌؼو ىـهط از ٌاصیَ كغرت یا 

، ةاقٍغ. ؼدیگ یىزِاٌی ىغٌؼؼ كؼار  (ىٍاظق)جاةؿَ  یُا ـحویؿکٍحؼنی ظّد در ٌلاط ىعحهف 

در  یا ىٍعلٌَّیً ةازدارٌغگی  یُا ـحویؿگیؼی ، ةکاردُغ یىایً پژوُف ٌكان  یُا افحَی

 یا قتکَىحؿارف دفاؾی، غیؼ ىـحلیو یا ىذهذی و ُيچٍیً ٌؼؼیَ ٌّیً ؿیاؿی، اقکال ىعحهف 

روش  راه گكای ىّضّع ةاقغ. جّاٌغ یىکَ در كانب انگُّای كغرت ٌؼم و ُّقيٍغ ارائَ قغه 

                                           
ةیً انيههی ةَ ؾٍّان ؿازوکارُای ىغیؼیث ٌؼو ؿیـحيی، وزّد  یُا ویرژدر ایً ىضیط ةا جّزَ ٌاکارا ةّدن ٌِادُا و  - 1

ىّرد جأکیغ ویژه كؼار  ُؼج وىؼج و ٌتّد اكحغارؾانیَ صفغ ٌؼو، امم ظّدیاری وكغرت ىضّری واصغُا در ٌؼام ةیً انيهم

 .ؼدیگ یى
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، اؿحفاده از ىسالت، یا کحاةعاٌٌَیؽ  ُا دادهجضهیهی و قیّه گؼدآوری  –پژوُف صاضؼ، جّمیفی 

 .ىلاالت ىؿحتؼ و ىٍاةؽ ایٍحؼٌحی اؿث

 پیشینه پژوهش

قکم گؼفحَ اٌغکَ ةَ ةؼرؿی ىتاصخ در دو ؿعش ادةیات ىّزّد در صّزه ةازدارٌغگی  امّالً  
 زؼیان. ةغیً جؼجیب کَ ةؼظی پؼدازٌغ یىاؾيال و... در صّزه ةازدارٌغگی  یُا ّهیق، ٌؼؼی
ةهّك دو كغرت زِاٌی در ظی دوران زٍگ ؿؼد ةّیژه از زاویَ دیغ ایاالت ىحضغه و  ُای ركاةث

کَ در ایً  اٌغ دادهاجضاد قّروی در ىٍاظق ىعحهف ٌؼام ةیً انيههی را ىّرد جسؼیَ و جضهیم كؼار 
(، ری جکیَ 1379(؛ دیّیغ گارن ُام )1386فؼیغىً الرٌؾ )ةَ آداری ُيچّن:  جّان ىیةاره 

ةَ  از ادةیات ةیكحؼ دیگؼی گؼوه. اىا اقاره ٌيّد (1388نعفیان )(؛ 1388ظاٌی )(؛ ؾـکؼ2008)
و ظؼاصی  یا ىٍعلَاز ىٍؼؼ ؿیـحيی و در كانب  ةازؿازی ىفِّىی ٌؼؼیَ ٌّیً ةازدارٌغگی

آن ةؼ اؿاس ٌؼؼیَ چؼظَ كغرت و قتکَ ةا جّزَ ةَ ؿاظحار ٌّیً ٌؼام ةیً انيهم  یانگُّا
و ٌاکار آىغی ٌؼؼیَ ؿٍحی ةازدارٌغگی ةا  ُا یکاؿحو رفؽ  یا ىٍعلَزِث جكؼیش ةازدارٌغگی 

را ىّرد  یا ىٍعلٌَؼام ةیً انيههی و ؾغم جلارن كغرت در ؿعّح  ٌّیً یُا ثیواكؿةَ  جّزَ
(؛ كاؿيی، 1395كاؿيی ) (؛1390ةَ كاؿيی ) جّان یىاز زيهَ آدار ىٍحكؼ  .دُغ یىجّزَ كؼار 

 ;Andriani, 2004; Cohen, 2010; D'Agostino & Scala, 2014(؛ 1390) یكاؿي(؛ 1393) فؼُاد

Biddl Stephen(2001)Harrison, 2006; Lorenz, 1993; Newman 2010, Harkavy, Robert 
(2001), Garnham, David (1996), Morgan, Patrick. M (1997), Wirtz, James j (2004), Zagare, 

Frank C. and D. Marc Kilgour (2000))  ةؼرؿی ىحّن ىػکّر گّیای اقاره کؼد. اىا ةعّر کهی
جضهیهی ظاص ةَ  یُا روشکَ ىحّن ىّزّد ُؼکغام ةَ مّرت ىسؽا و در كانب  ایً واكؿیث اؿث

و ىِيحؼیً دنیم ٌاکارآىغی ادةیات ىّزّد در ایً ٌکحَ  اٌغ پؼداظحَةازدارٌغگی ىّضّع ةؼرؿی 
ةؽرگ و ُيچٍیً  یُا كغرتاؿث زِاٌی ٌِفحَ اؿث کَ ىتاصخ ٌؼؼی آٌِا ةؼ ىتٍای ؿی

 دیغگاه و ٌؼؼیات ارائَ قغه ،گؼفحَ اؿث قکم اٌغ ةّدهةا آن رو ةَ رو  ُا كغرتجِغیغاجی کَ ایً 
، در دوران ةؿغ از اٌغ داقحَصّزه ُيّاره در راؿحای اُغاف و ٌیازُای كغرت ةؽرگ كؼار  ایًدر 

، ةَ دنیم انؽاىات ؿیـحو یا ىٍعلَزٍگ ؿؼد و ظؼح ىتاصخ ژئّپهحیکی و ةازدارٌغگی در كانب 
ٌّیً ةیً انيههی، ایً ادةیات ُيچٍان در كانب ٌیازُای ایاالت ىحضغه آىؼیکا و جّزیَ دظانث 

ً ىّضّع کَ ای ةؼای . اىاگؼدد یى در دوره دتات ُژىٌّیک ىعؼح یا ىٍعلَُژىّن در ىـائم 
ةؽرگ چَ ٌّع  یُا كغرتةازدارٌغگی  یُا ـحویؿکكّرُای کّچک در ةؼاةؼ جِغیغات ظارزی و 

پاؿعی را در كانب ؿیـحو ةازدارٌغگی ىحلاةم ارائَ ٌيایٍغ در ادةیات ٌؼؼی ىّزّد در رواةط 
 پژوُف صاضؼ، یافحً پاؿعی ةؼای ٌّآوراٌَوزَ . قّد یٌيةیً انيههی، پاؿعی ىٍاؿب یافث 

 ةاقغ یىفؽ ظالء و ٌاکارآىغی ىّزّد درصّزه ادةیات ةازدارٌغگی ر
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 هببنی نظزی 
 در روابط بین الملل مفهوم بازدارندگی

ؿیـحو اؿحؼاجژیکی اؿث کَ کكّرُا ةؼای ىلاةهَ ةا جِغیغات  ًیجؼ ریراؿیـحو ةازدارٌغگی  
ىػکّر،  چؼظَ. در ٍغیٌيا یىاؿحؼاجژیک ىّزّد در چؼظَ اؿحؼاجژیک ظّد ةَ ظؼاصی آن اكغام 

ىغاظهَ گؼ در ىٍاظق ىعحهف ؿیـحو  ُا كغرتكغرت یا  جِغیغی کَ از ٌاصیَ ًیجؼ ىِو
و  یا ىٍعلَ، جِغیغات ٌاقی از صضّر كغرت ىغاظهَ گؼ در اىّر ؼدیگ یىىغٌؼؼ كؼار  انيهمً یة

. از ؿّی دیگؼ ٌیؽ ایساد ةازدارٌغگی در ىضیط اؿحؼاجژیک و ةاقغ یىاكغاىات اؿحؼاجژیکی آن 
ژئّپهیحیکی و ژئّاکٌّّىیکی، ژئّکانچؼی  -صّزه اؿحؼاجژیکی آن، اؾو از صّزُای ژئّاؿحؼاجژیکی

از زيهَ، جسارب جاریعی، ىهی گؼایی و ایغئّنّژی( و ؿاظحار ؿیـحيی ىّزّد و... ىؿٍا و ىفِّم )
ایً صّزه در زِث اؾحتار ةعكی ظّد  یُا ثیىضغودو  ُا فؼمثو ةازدارٌغگی از  کٍغ یىپیغا 
. ةٍاةؼایً، ظؼاصی ایً ىغل، ىـحهؽم ةکارگیؼی پاراىحؼُای ىعحهفی اؿث کَ جضلق ةؼد یىةِؼه 

اؿحؼاجژیکی  یُا صّزه. در ایً راؿحا، اونیً زؽء ىغل، ظؼاصی قٌّغ یىچٍیً ىّضّؾی را ؿتب 
َ و جِغیغات ؾهیَ آن ٌیؽ از چٍیً ىضیعی ؿؼچكيَ اؿث کَ کكّر در آن ىٍافؽ ىحؿغدی داقح

زؽء ىغل، ىؿعّف ةَ ایساد قؼایط ىلغىاجی و ىٍعلی ةازدارٌغگی اؿث کَ  ًیدوى ظّاُغگؼفث.
ؿاظحاری و ةازیگؼ ظؼدىٍغ ةؼظّردار اؿث  یُا یجئّراز دو ةٍیان جئّریک ىِو یؿٍی 

(Garnham,1996:23 کَ در ىسيّع ةؼ اؿاس ،)ٍػکّر، پاراىحؼُای زیؼ ةَ ؾٍّان ى ٌؼؼی یُا انیة
 قؼایط ةٍیادیً ةازدارٌغگی ىعؼح ظّاٍُغ قغ:

 ارجتاط: یؿٍی ةؼكؼاری راةعَ ةا صؼیف و آگاه ؿاظحً آن از كنغ، ٌیث و صغود اؾيال ىيٍّؾَ؛ -
جّاٌایی ةَ اضافَ ؾلالٌیث یؿٍی جّاٌایی جضيیم ظـارت غیؼ كاةم جضيم ةؼ دقيً و ؾلالٌیث  -

 (؛Belps,2004:24-64ؿّد و ُؽیٍَ اصحيانی رفحارُای ظّد ) ظؼفیً در ىضاؿتَ
 اؾحتار: یؿٍی جِغیغ واكؿی و ةاور صؼیف ةَ ایٍکَ ظؼف ىلاةم از چٍیً جّاٌایی ةؼظّدار اؿث. -

(. ةَ ؾتارجی Paul,2009) غیآ یىةَ ؾتارجی، ؾلالٌی ةّدن جِغیغ، قؼط اؾحتار جِغیغ ةَ صـاب 
یً پاراىحؼ واصغه ةازدارٌغه ٌَ جٍِا ةایـحی دارای كاةهیث الزم دیگؼ، از دیغگاه ؾـکؼظاٌی، در ا

را ةَ صؼیفان اٌحلال دُغ، ةهکَ ةایغ ایً ةاور را در چانكگؼ ایساد کٍغ  ُا ىسازاتةّده و ىلامغ و 
 (.1384:150ةَ ازؼا در ظّاُغ آىغ )ؾـکؼظاٌی، كعؿاً اؾالم قغه،  یُا ىسازاتکَ جععی و 

کَ پؾ از فؼاُو قغن قؼایط ىٍعلی ةازدارٌغگی ظؼاصی ظّاُغ  و ؿؼاٌسام، ؿّىیً زؽء ىغل
ظامی از ىغل ىػکّر  یُا یةٍغ گٌَّ قغ، ٌّع ىغل فیؽیکی ةازدارٌغگی اؿث. از ایً ىٍؼؼ،

اؿحّار اؿث. در  یا ژهیو، ةؼ اؿاس ىحغیؼُا ُا یةٍغمّرت گؼفحَ اؿث کَ ُؼ کغام از گؼوه 
 ٌضّهن ٌّع اةؽارُای اؿحؼاجژیک ىّرد اؿحفاده، ُيیً راؿحا و ةؼاؿاس ىحغیؼُای ىعحهف ُيچّ
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 بازدارهدگی یيایاستراتژ

اظيیٍان  ؿازش

 ؿازی

 تدافعی جِازيی

 اٌحعاب ىغل ةازدارٌغگی ةؼ اؿاس جّاٌایی کكّر

و  یا ُـحَةازدارٌغگی 
ٌؼاىی: ىتحٍی ةؼ ةَ 

کكحار  یُاؿالحکارگیؼی 
 زيؿی

ةازدارٌغگی ىحؿارف 
ٌؼاىی: ةؼ اؿاس ةَ 

 یُاؿالحکارگیؼی 
 ىحؿارف ٌؼاىی

 

ةازدارٌغگی 
غیؼىـحلیو 

 یا ىذهذی

ةازدارٌغگی 
ؿیاؿی ةَ ویژه 
ؿیاؿث اجضاد و 

و  یاىٍعلَائحالف 
 زِاٌی

بازدارهدگی 

 یاشبکى

 بازدارهدگی یکجاهبى
 بازدارهدگی دوجاهبى -

 ایساد قؼایط ةازدارٌغگی

ةؼكؼاری ؿازی ارجتاط ةا 
صؼیف و آگاه ؿاظحً آن از 

 صغود و اؾيال ىيٍّؾَ

فرايم ساختن -2

فؼاُو ؿاظحً جّاٌایی فیؽیکی ةؼای 

 جضيیم ظـارت غیؼ كاةم جضيم ةَ ركیب

رفتار بر اساس اصل عقالهیت:  -2

ات اؾحتار ةعكیغن ةَ جِغیغ

 ؾهیَ ركیب

ةازی ةؼ اؿاس ىغل »اكغام ةؼ اؿاس امم ؾلالٌیث 

 «اٌحعاةی ؾلالٌیث

استراتژیک  یياحوزهطراحی 

جكعیل جِغیغات 

 اؿحؼاجژیک

کارگؽاران جِغیغات 

 اؿحؼاجژیک

ةکارگیؼی كغرت و ؾٍامؼ آن و واصغُای درگیؼ در فؼآیٍغ ةازدارٌغگی، اٌّاع ىعحهفی از ؿیـحو 
. در ایً روٌغ ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ةَ ُغف امهی ةازدارٌغگی کَ ىٍنؼف ؼدیگ یىةازدارٌغگی قکم 

اؿحؼاجژیک، ُؼ ؿیـحو  یُا ثیوضؿّاع ٌيّدن دقيً از صيهَ اصحيانی اؿث و ُيچٍیً اٌ
 یُا یاؿحؼاجژةازدارٌغگی چِار اؿحؼاجژی را در پیف رو ظّاُغ داقث: اؿحؼاجژی جِازيی، 

و در ٌِایث اؿحؼاجژی ؿازش یا پیٌّغ. ةعّرکهی ىغل ةازدارٌغگی در  دفاؾی و اظيیٍان ؿازی
 :ٌكان داد( ةَ مّرت زیؼ 1) ٌيّداردر كانب  جّان یىرا  انيهمً یةرواةط 

 ( انگّی ةازدارٌغگی در رواةط ةیً انيهم جؼؿیو: ٌگارٌغگان1ٌيّدار 
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 تحقیق: یهب بفتهی

 انيهمً یة، ةازدارٌغگی در ؿیـحو ٌّیً ییگؼا ىٍعلَةا افّل ؿیـحو دو كعتی و اُيیث یافحً 

و ؿیاؿی ىعؼح  یا قتکَ، یکساٌتَ و گـحؼده، غیؼىـحلیو یا ىذهذی، یا ُـحَدر اقکال ىعحهف 

. دٍُغ یىقغه اؿث، کَ ُؼ کغام از آٌِا اقکال ىعحهفی از اؿحؼاجژی را در اظحیار کٍكگؼان كؼار 

کَ دارای اىحیازات  یا ىٍعلَا کكّرُای ؾيغجاً اقکال ىعحهف ةازدارٌغگی ةاؾخ قغه اؿث ج

رفحاری ظّد  یُا کٍفةَ  انيهمً یةژئّپهیحیکی و ژئّکانچؼی ُـحٍغ، ةحّاٌٍغ در ٌؼام ٌّیً 

 ةاالظل از ىٍؼؼ جغافؿی در ةؼاةؼ كغرت ُژىّن ةپؼدازٌغ.

ث ٌّیً ةغیً جؼجیب ةا ةَ ُو ظّردن جؼجیتات اىٍیحی گػقحَ، اونیً ویژگی ةازدارٌغگی در ؿاظ

. ىٍعلَ گؼایی )ٌؼو کذؼت گؼا( از یکـّ و جيؼکؽ ةاقغ یىةیً انيههی، جغییؼ قکم فیؽیکی آن 

كغرت در ةعف ؿیاؿی و ٌؼو ؿیعؼه ىٍغ از ؿّی دیگؼ، ةازدارٌغگی را كانب ٌّیٍی ةعكیغ. 

جالكی ایً دو وضؿیث )یؿٍی وضؿیث کذؼت گؼای ىٍعلَ گؼایاٌَ و ٌؼو زِاٌی ؿیعؼه ىٍغ( 

ةهّك كغرت جسهی  َیٌاص غ قغ، کَ ةازدارٌغگی ةَ قکم یک زاٌتَ و گـحؼده ازؿتب ظّاُ

ةازدارٌغگی اضافَ گؼدیغ، و  َیٌؼؼو اةؿاد ٌّیٍی ٌیؽ ةَ  :Signorino,2006) ةَرزّع قّد ) غیٌيا

 یُا كغرتدر ةؼاةؼ ةازدارٌغگی اؾيانی از ؿّی كغرت یا  یا ىٍعلَ یُا كغرتآن، پاؿط راُتؼدی 

و ؿیاؿی ؾیٍیث  یا قتکَىذهذی،  یُا ـحویؿکَ در كانب  ةاقغ یىؿیعؼه ىٍغ  ةؽرگ و

ظّاٍُغ یافث. اىا، ٌّع دیگؼی از ایً دؿحَ ةٍغی، ةازدارٌغگی از ٌّع ىحلاةم و دو زاٌتَ كغرت 

ةازدارٌغگی، ىكعل و جؿؼیف  یُا ظؼف. در ایٍسا، ةاقغ یىدر ةعف ؿیاؿی و ٌؼو ؿیعؼه ىٍغ 

 گـحؼهٌفّذ و راُتؼد آٌِا در ىضیط ٌؼام ىٍغ اؿث و ةَ ؾتارجی،  یُا صّزهو  ةاقٍغ یىقغه 

ؾيهیات ةازدارٌغگی ةؼای واصغُای ٌؼام ةیً انيهم  مضٍَةازدارٌغگی و ُيچٍیً آرایف 

راُتؼدی آٌِا ٌیؽ در كانب ىغیؼیث ٌؼو زِاٌی  یُا ُغفو  ةاقغ یىىكعل و جؿؼیف قغه 

راُتؼدی ةازدارٌغگی ةَ دو ةعف  مضًٍَ، ىكعل ظّاُغ ةّد. ةغیً جؼجیب، در دوره ٌّی

کَ در آن از یکـّ،  ةاقغ یى یا ىٍعلَ یُا گـحؼه. ةعف ٌعـث ىحكکم از گؼدد یىجلـیو 

كؼار ظّاٍُغ گؼفث کَ در ایً گـحؼه،  یا ىٍعلَ یُا كغرتةؽرگ در ةؼاةؼ  یُا كغرتكغرت یا 

ةؽرگ، ةازدارٌغگی، قکم گـحؼده و  یُا كغرتةَ دنیم كائم قغن ةَ جؿِغات زِاٌی از زاٌب 

و ةازدارٌغگی در آن ةنّرت ٌاىحلارن و ةیكحؼ ىحؿارف ػاُؼ ظّاُغ  ؼدیگ یىیک زاٌتَ ةَ ظّد 

ةؽرگ ىی ةاقغکَ در ةؼاةؼ یکغیگؼ مف آرایی  یُا كغرت صّزهراُتؼدی دوم،  صّزهقغ و 
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 رزّع قّد ةَ:) اؿثؿارف ظّاٍُغ کؼد. از ایً رو، ةازدارٌغگی از ٌّع ىحلاةم، ىحلارن و غیؼىح

Zagare and Kilgour,1993.) 
 یا هنطقهببسدارندگی 

چٍاٌکَ اقاره قغ ةا پایان زٍگ ؿؼد و فؼوپاقی اجضاد قّروی، ىّضّع ةازدارٌغگی در ؿعش  
ةؼظّدارگؼدیغ. در ایٍسا، ایاالت ىحضغه آىؼیکا ةَ ؾٍّان كغرت پیؼوز  یا ژهیواز اُيیث  یا ىٍعلَ

رو ةَ رو دیغ؛ از ؿّی دیگؼ  یا ىٍعلَىیغان، ظّد را ةا جِغیغُای ىحٍّع و ٌّیٍی در ؿعّح 
زغیغی روةَ رو قغٌغ؛ نػا  یُا فؼمثٌیؽ ةا جِغیغُا و  یا ىٍعلَىِو و ٌاراضی  یُا كغرت

ىعحهف  یُا ـحویؿیافث. ةَ ُيیً زِث،  یا ىٍعلَگی گفث ٌؼو ؿیـحيی، ویژ جّان یى
جئّریک صّزة  یُا پؼؿف، ةَ ؾٍّان یکی از یا ىٍعلَىغیؼیث ٌؼو و ٌضّة کارةؼد آٌِا در اىّر 

رواةط ةیً انيهم ىعؼح قغ. از ؿّی دیگؼ ىٍعلَ گؼایی و فؼآیٍغُای ىؼجتط ةا آن و ُيچٍیً 
 یا ژهیوایً ؿیـحو را از ةؼ زـحگی  یاَ ىٍعلاونّیث یافحً ىؿضالت و از زيهَ جِغیغات 

اؿحؼاجژیک ىكحؼك، ؿتب جغاظم  یُا صّزهةؼظّدار ٌيّده اؿث. از ؿّیی ُيسّاری و وزّد 
ىٍافؽ کكّرُا و در ٌحیسَ جِغیغات اؿحؼاجژیک ظّاُغ قغ. ُيچٍیً اؾيال جِغیغات ؾهیَ 

. ؿیـحو آورٌغ یىکكّرُا ٌیؽ ىـحهؽم صّزه ىکاٌی اؿث؛ کَ ىٍاظق، ایً اىکان را فؼاُو 
، کَ ُيیً ةؼد یىىغیؼیث وکٍحؼل ىؼکؽی ٌیؽ از ىٍاظق، ةَ ىٍؼّر جـِیم ىغیؼیث ظّد ةِؼه 

ةؼ زـحَ  یا ىٍعلَو ةؼون  یا ىٍعلَرا از ىٍؼؼ واصغُای درون  یا ىٍعلَىّضّع ةازدارٌغگی 
ا جّزَ ةَ ةةؼ ایً اؿاس، در ایً ىغل از ةازدارٌغگی،  (.379-376: 1390كاؿيی،) ؿازد یى

ىغٌؼؼ كؼار دادن  ةای، ؿیـحيچٍیً ةایغ گفث کَ ٌعـث  وُهَدر  یا ىٍعلَؿاظث قٍاؿی 
 ز دیغگاه کاٌحّری وا جّان یىدرگیؼ در آن ىٍعلَ ظؼاصی ظّاُغ قغ، کَ در ایً راؿحا، واصغ 

 -از ؿَ ةعف ىؼکؽ  ةؼد. از ایً ىٍؼؼ، ُؼ ىٍعلَ در ظنّص ازؽای ىٍعلَ ةِؼه اقپیگم
 زؽء رکَ دارای چِا Contori and Spigle,1978:171)) اؿثقغه  و ىغاظهَ گؼ جكکیمن پیؼاىّ

 ، کَ ؾتارجٍغ از:ةاقغ یىزیؼ اصحيانی از واصغُای 
 ؛یا ىٍعلَكغرت ىغاظهَ گؼ  -

 ؛ىٍعلَدرون  واصغُای جضث انضيایَ كغرت ىغاظهَ گؼ در -

 ؛یا ىٍعلٌَاراضی  یُا كغرت كغرت یا -

 (.160-159: 1389)واصغُای ىٍؽوی( )كاؿيی و کكاورز، یا ىٍعلَؿایؼ واصغُای درون  -

 کَ در ؼدیگ یىاز کٍف ىحلاةم ةیً واصغُایی قکم  یا ىٍعلَدر ایً گٌَّ ةٍغی، ةازدارٌغگی 

. ةَ ؾتارجی، از آٌسایی کَ ىٍعلَ ُيیكَ ةؼظّردارٌغكغرت ٌا ىحلارن ةا یکغیگؼ  ةیكحؼ ىّاكؽ از

ةؽرگ ؿیـحو ةیً  یُا كغرتةؼظّردار ةّده و ىغاظهَ گؼ ٌیؽ از  ىغاظهَ گؼ از زؽئی ةَ ٌام
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ٌّؾی ؾغم جلارن كغرت ٌؼاىی در ؿاظث ٌیؼوُا،  جّان یىانيههی اؿث. ةٍاةؼایً، در ةیكحؼ ىّاكؽ 

اؿحؼاجژیک، اُغاف، ىیؽان جضيم ُؽیٍَ جّؿط ظؼفیً، اُغاف  یُا یةازٌّع ٌیؼوُا، ٌّع 

 کَ ىیان یا ىٍعلَاصحيانی از ةکارگیؼی اةؽارُا و اكغاىات اؿحؼاجژیک را در ىغل ةازدارٌغگی 

، ىكاُغکؼد. ةٍاةؼایً، جؿاىم قّد یىن ٌيایا یا ىٍعلَكغرت ىغاظهَ گؼ و كغرت ٌاراضی 

ٌاراضی  یُا كغرتاؿحؼاجژیک ةیً ایً گؼوه از ةازیگؼان یؿٍی كغرت ىغاظهَ گؼ و كغرت یا 

، قکم دٍُغه ؿیـحو ةازدارٌغگی ىٍعلَ اؿث. ةعّرکهی ازؽای ىغل ةازدارٌغگی یا ىٍعلَ

 ةَ مّرت زیؼ جؼؿیو ٌيّد جّان یى را یا ىٍعلَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گی ىغل کهی ةازدارٌغ

 یاىٍعلَ

جكعیل و جؼؿیو صغود و دغّر ىٍعلَ درگیؼ در فؼآیٍغ 

 ةازدارٌغگی

 یُایةازکانتغ قکافی ىضیط اؿحؼاجژیک ةَ ىٍؼّر جكعیل ٌّع 

 اؿحؼاجژیک

جؿاىم اؿحؼاجژیک ةیً واصغُای درگیؼ در ٌؼو 

 یاىٍعلَ
 یاىٍعلٌَاراضی  یُاكغرت -3واصغُای جضث انضيایَ كغرت ىغاظهَ گؼ  -2 یاىٍعلَكغرت ىغاظهَ گؼ  -1

 ىغاظهَ گؼ ركیب -4

 یاىٍعلٌَّع ىضیط اؿحؼاجژیک 

 ىضیط ىحؿارف یا ٌا ىحؿارف آقّب –ىضیط اىً  ىضیط ىتحٍی ةؼ جؿارض  

 ىّزّد یا اصحيانی در ةازدارٌغگی یُاصانثجكعیل ٌّع 

 : ىغاظهَ گؼ در ةؼاةؼ ىغاظهَ گؼیاىٍعلَةازدارٌغگی  یاىٍعلَىغاظهَ گؼ در ةؼاةؼ كغرت ٌاراضی 

 كغرت ٌاراضی در ةؼاةؼ كغرت ىغاظهَ گؼ

 یاىٍعلَ( ىغل کهی ةازدارٌغگی 2ٌيّدار قياره 
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اؿث کَ ایً ىّضّع  یا ىٍعلَؾالوه ةؼ ایٍِا، دوىیً زؽءگٌَّ ةٍغی ىػکّر ىضیط اؿحؼاجژیک 

جّزیؽ كغرت ةیً واصغُای ىٍعلَ و ُيچٍیً جٍاؿب كغرت ةیً  ٌضّهٌیؽ ةا جّزَ ؿاظحار، 

اؿحؼاجژیک ةؼاةؼ یا  یُا یةازةا كغرت ىغاظهَ گؼ، ؿتب قکم گیؼی  یا ىٍعلَواصغ یا واصغُای 

 یا ىٍعلَ ٌاةؼاةؼ در ىٍعلَ ظّاُغ قغ، کَ ایً وضؿیث ظّد را در كانب ٌّع ؿیـحو ةازدارٌغگی

ٌكان ظّاُغ داد. در ُيیً راؿحا و ةؼ اؿاس ىحغیؼُای ىعحهف ُيچّن ٌّع اةؽارُای 

ةکارگیؼی كغرت و ؾٍامؼ آن و واصغُای درگیؼ در فؼآیٍغ  ٌضّهاؿحؼاجژیک ىّرد اؿحفاده، 

 ًیجؼ ىِو، کَ ؼدیگ یىقکم  یا ىٍعلٌَّیً ةازدارٌغگی  ةازدارٌغگی، اٌّاع ىعحهفی از ؿیـحو

 ارجٍغ از:ؾت ُا آن

و ىعانؿات  انيهمً یةىّضّع ةازدارٌغگی در ادةیات رواةط  امّالً : یا هستهببسدارندگی  -1
اؿث. ةَ ؾتارجی، در ؿیـحو ةیً انيههی  یا ُـحَ یُا ؿالحاؿحؼاجژیک، ُيؽاد ةا پیغایف 

، انگّی رفحاری ٌا ىعهّب، ىتحٍی ةؼ جِغیغات و ةاج یا ُـحَىتحٍی ةؼ آٌارقی و وزّد جـهیضات 
(. ةٍاةؼایً، در چٍیً ؿیـحيی ةا جّزَ ةَ 175 -188-:1388نعفیان، ) اؿث یا ُـحَظّاُی 

و جؼس و وصكث ٌاقی از کارةؼد اصحيانی آن،  یا ُـحَاؿحؼاجژیک  یُا ؿالحجأکیغ ةؼ کارآىغی 
، یا ُـحَآن ةحّان ضيً ىلاةهَ ةا جِغیغات اؿث کَ ةؼ اؿاس  ییُا صمىـئهَ امهی یافحً راه 

 یا ُـحَةازدارٌغگی  َیٌؼؼاز ةؼوز کٍف و اكغام دقيً ٌیؽ زهّگیؼی ةؿيم آورد. نػا در ایٍسا، 
 مضٌٍَاقی از جضّالت ؿاظحاری در رأس ُؼم كغرت زِاٌی و  یُا ضؼورتدر پاؿط ةَ 

قغ و ؿتب قغ جا واصغُا  آٌِا ایساد یا ُـحَةؽرگ و جّنیغ جـهیضات  یُا كغرتراُتؼدی 
اكغام ركتا، ةِؼه  درگیؼ در ؿاظث چٍیً ؿیـحيی، از چِار روش ةَ ىٍؼّر زهّگیؼی از ُؼ گٌَّ

 ةؼداری ٌيایٍغ:
ةا جلّیث جّاٌيٍغی ٌؼاىی  کٍٍغ یىٌعـحیً روش، جِازيی اؿث کَ در آن کكّرُا جالش  -

آن كتم از ةکارگیؼی اكغام  یُا ؿالحظّد ةَ ویژه جّان جِازيی، ةَ اٌِغام كعؿی دقيً و 
، کَ در ىیان ةاقغ یىچٍیً جّاٌی، ىـحهؽم ةؼجؼی كاةم جّزَ ای ٌـتث ةَ دقيً  ىـهياً ٌيایغ. 

روش ىؿحتؼ ؿازی چٍیً جِغیغات  ًیجؼ ىحؿارفىّقکی ةؼد ةهٍغ،  یُا ؿاىاٌَةِؼه گیؼی از 
گیؼاٌَ و... ٌیؽ ةِؼه ىاٌٍغ صيالت غافه ُا کیجکٍظّاُغ ةّد و ؾالوه ةؼ آن، کكّرُا از ؿایؼ 

، ةَ دنیم دؿحیاةی ظؼفیً ةَ چٍیً جّاٌی، ٌّؾی یا ُـحَ. ةعّرکهی در ةازدارٌغگی ةؼٌغ یى
کَ ٌحیسَ آن، قکم  قّد یىجِازيی ایساد  یُا روشجّازن جِغیغ ةَ اٌِغام كعؿی از ظؼیق 

 .ةاقغ یىگیؼی ٌلعَ دتات جؿادنی اؿث کَ ىاصنم آن ةازدارٌغگی 
 یا ىؼصهَجغافؿی اؿث کَ در ایٍسا ُغف، دؿحیاةی ةَ  یُا روشؼه گیؼی از دوىیً روش، ةِ -

در ةؼاةؼ ضؼةَ اول  جّان یىاز پیكؼفث دفاؾی اؿث کَ دقيً كادر ةَ ٌاةّدؿازی آن ٌتاقغ و نػا 
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صؼیف ىلاوىث کؼد و ضؼةَ دوم را ةَ آن وارد ؿاظث، کَ در مّرت جضلق چٍیً وضؿیث 
از کٍف ٌاىعهّب  جّان یىؼف ىلاةم ظّاُغ قغ. ةغیً جؼجیب اؿحؼاجژیکی، ىٍسؼ ةَ ٌاةّدی ظ
 زهّگیؼی ةؿيم آورد. ایساد ؿپؼُای دفاؾی ىّقکی یا ُـحَصؼیف در وضؿیث اؿحؼاجژیک 

چٍیً روقی اؿث کَ واصغُا ةؼای رُایی از جِغیغات ىٍغرج در  یُا کیجکٍ ًیجؼ ریرایکی از 
رزّع ) قٌّغ یىدتات راُتؼدی ةَ آن ىحّؿم  ٌلعَةازدارٌغگی و درصلیلث ةَ ىٍؼّر جغییؼ 

. در ایٍسا، ةا جّزَ ةَ امم ةٍیادیً ةازدارٌغگی Orman,2006 and Wilkening,2000) قّد ةَ:
یؿٍی اؾيال جِغیغ از ظؼیق امم جالفی گـحؼده و جِغیغ ىؿحتؼ، اؿحلؼار و  یا ُـحَکالؿیک 

 ةازدارٌغگی ظّاٍُغ داقث:، دو کارکؼد ىِو در صفغ ؿیـحو یُا ؿاىاٌَجّؿؿَ چٍیً 
دؿحیاةی ةَ جأؿیـات صـاس و ٌلاط زيؿیحی و در ٌحیسَ ىيکً ؿاظحً امم جالفی  -

 گـحؼده و جعؼیب زيؿی؛
 ٌاىيکً ؿاظحً امم جالفی و اؾيال جِغیغ دقيً. -
جؿادنی ةازدارٌغگی از جالفی گـحؼده و اؾيال  ٌلعَةَ ؾتارجی، چٍیً کارکؼدی ؿتب جغییؼ  

 (209: 1390كاؿيی،)يکً ؿازی اؾيال جِغیغ ظّاُغ قغ جِغیغ ةَ ٌاى
ركیب  یا ُـحَؿّىیً روش صفاػث فیؽیکی اؿث کَ ُغف آن، ظٍذی ؿازی صيالت  -
فؼض ةؼ ایً اؿث کَ صحی اگؼ دقيً ىّفق ةَ صيهَ قّد و جـهیضات  و در ایٍسا ةاقغ یى

ةّط را ىّرد صيهَ كؼار اؿحؼاجژیک آن ةحّاٌغ از ىضغوده ظعّط كؼىؽ ؾتّر ٌيایغ و ؿؼزىیً ىؼ
ةياٌغ.  کَ در جضلق اُغاف اؿحؼاجژیک ظّد ٌاکام یا گٌَّدٍُغ، ةاز ىٍسؼ ةَ ٌاةّدی آن ٌكّد ةَ 

ىّرد اؿحفاده در ایً روش  یُا ـحویؿدفاؾی غیؼ ؾاىم از زيهَ ىِيحؼیً  یُا ـحویؿ
 .ةاقغ یى
اؿث کَ ةا جّزَ ةَ  یا ُـحَو ؿؼاٌسام جالفی یا ىلاةهَ ةَ ىذم چِارىیً روش در ةازدارٌغگی  - 

روش  ًیجؼ ىعيئًجِغیغ ةَ ىلاةهَ ةَ ىذم و جالفی  ىؿيّالً ىػکّر،  یُا روشٌا کارآىغی 
آن در  یُا کیجکٍةازدارٌغگی اؿث و قایغ ةحّان گفث ُؼ ؿَ روش فّق انػکؼ و جاکحیک و 

لاةهَ ةَ و در مّرت جضلق چٍیً وضؿیحی کَ ظؼفیً از جّان ى ؼدیگ یىظغىث ایً روش كؼار 
ایً روش ٌیؽ از دو جاکحیک ضغ  ىؿيّالً . قّد یىىذم ىؿحتؼ ةِؼه ىٍغ قٌّغ، ةازدارٌغگی صامم 

. در جاکحیک ضغ قِؼ، ٌلاط قِؼی ةَ ؾٍّان ٌلعَ ُغف اٌحعاب ةؼد یىةِؼه  قِؼ و ضغ ٌیؼو
 ٌلاط ىعنّماً ةا جِغیغ ةَ ٌاةّدؿازی ٌلاط زيؿیحی  کٍٍغ یى. ةٍاةؼایً، ظؼفیً ؿؿی قّد یى

صـاس از جّان جالفی ةؼظّدار قغه و ىاٌؽ از اكغام دقيً قٌّغ. در صانیکَ در جاکحیک ضغ ٌیؼو 
، اٌغ ةـحَکيؼ ُيث  ُا کیجاکحظاص ةَ جضنیم ایً كتیم  یا گٌَّةؽرگ ةَ  یُا كغرتکَ 

ُغف ظّاٍُغ  و ةّیژه ظعّط ارجتاظی و جغارکاجی آٌِا ةَ ؾٍّان ٌلاط ُا گاهیپاٌیؼوُای ٌؼاىی، 
 ةاقغ یىُؼ چیؽ ىحّزَ اُغاف جغارکاجی دقيً  از ایً نضاظ، ادؼ ةازدارٌغگی آن ةیف از ةّد.

. (Freedman,1989:68-113) 
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 یا ُـحَةازدارٌغگی  یُایژگیو -

 جّان اٌِغام زيؿی ىحلاةم -3ىضیط راُتؼدی ىتحٍی ةؼ جلارن و ةؼاةؼی كغرت  -2امم جالفی گـحؼده  -1
 ىحلاةم ةّدن ةازدارٌغگی -6زِاٌی ةّدن ةازدارٌغگی  -5اةؽارُای راُتؼدی غیؼ ىحؿارف ةّدن  -4

 انگُّای ةازدارٌغگی

 (جِازيی ةّدن ةازدارٌغگی)انگّی ةازدارٌغگی از ٌّع ؿٍحی ىتحٍی ةؼ اٌِغام زيؿی ىحلاةم 

 انگّی ارجتاظات در ةازدارٌغگی،

 یاُـحَارجتاط ىـحلیو 

 ٌّع جِغیغُا:

غیؼ كاةم جضيم  یا ُـحَجضيیم ظـارت  

 ٌؼاىی

ٌّع اؾحتار ىیؽان   ٌؼاىی ةـیار ةاال

 (جالفیقکم ةٍغی ةازدارٌغگی در كانب: جِازيی، جغافؿی، صفاػث فیؽیکی و ىلاةهَ ةَ ىذم )

 ٌِادیٍگی ةاال در رواةط ةازدارٌغگی

 (ةؼظّرداری ؿیـحو از چٍغ ٌلعَ جؿادنی)

 اىٍیحی دوزاٌتَ اىٍیحی یُاویرژدفاع راُتؼدی جِغیغ کٍٍغه ةازدارٌغگی و ٌِادیٍَ قغن دفاع در كانب 

 ةَ ىٍؼّر رؿیغن ةَ دتات راُتؼدی ٌّیً

 یا ُـحَقيای کهی ةازدارٌغگی  ( 3ٌيّدار

 
                              

 

 
 

 ىضغود ةَ ةازدارٌغگی مؼفاًادةیات اؿحؼاجژیک، ةازدارٌغگی  ةازدارٌغگی ىحؿارف: اىؼوزه در

. ةا زوال و غیٌيا یىو ایً ىّضّع ةّیژه ةا فؼوپاقی قّروی ةیكحؼ مغق  ةاقغ یٌي یا ُـحَ

فؼوپاقی اجضاد زياُیؼ قّروی، ؿیـحو ةیً انيههی از صانث دو كعتی ظارج و ةَ ؿیـحيی 

ُژىٌّیک جتغیم قغ. در ایً ىیان ُژىّن )آىؼیکا( کَ از جِغیغات ىـحلیو اجضادزياُیؼ 

کّچک و  یُا كغرتقّروی رُایی یافحَ ةّد، ةا جِغیغات ٌّیٍی در ؿایؼ ٌّاصی ةّیژه جِغیغات 

ةؼظّدار ٌیـحٍغ. اىا، در ةؼظی از  یا ُـحَاز جّان  ُا كغرتضی از ؿیـحو رو ةؼو قغ کَ ایً ٌارا

)رزّع قّد ةَ: اؿکیٍؼ و  ةاقٍغ یىؿعّح از جّان جِغیغ ؾهیَ ایاالت ىحضغه آىؼیکا ةؼظّدار 

ةّزّد « جِغیغات ٌاىحلارن»و نػا ىفِّم ٌّیٍی در اؿحؼاجژی آىؼیکا جضث ؾٍّان  (.1380ةاردو: 
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ىغه اؿث. در ایً راؿحا، کانیً پاول ةا جّزَ ةَ ىضیط اؿحؼاجژیک ىّزّد، ةا ارائَ گفحيان آ

، ىضیط ىحضّل قغه اىٍیث ىهی آىؼیکا در ؿاظث ٌّیً را ایً گٌَّ قؼح 1993ٌّیٍی در 

: در ظی دوران زٍگ ؿؼد ةؼٌاىَ ریؽی ٌؼاىی ىا ةؼ اؿاس ایً ٌیاز ةّد کَ از نضاظ دُغ یى

ای ظّد را در ىلایـَ ةا ٌیؼوُای قّروی در اروپا، ظاور دور و آؿیای قؼكی ٌـتث ؾغدی، ٌیؼوُ

 ىؤدؼکارکؼد ، انگّی ٌیؼو پایَ کَ دُغ یىةؼجؼی ةعكیو. اىا در قؼایط ىّزّد، قّاُغ ٌكان 

کَ ی اؿث جّزَ ىا ةَ ٌكان دادن كغرت در ىٍاظل صاضؼ ظّد را از دؿث داده اؿث. در صال

کؼه  ةانلّه ىحعامو ىاٌٍغ یا ىٍعلَ یُا كغرتقکـث  قغه و صیاجی ىضـّب ىا ؽفةؼای ىٍا

 را ةؼای ٌحیسَ چٍغ، گفحيان ایًَ ارائ. (Powell,1994:65)اؿث  ...ایؼان، ؿّریَ و قيانی،

ةَ ؾٍّان کارگؽار امهی ٌؼو ؿیـحيی در پی  ایاالت ىحضغه آىؼیکاکٍحؼنی ٌّیً اؿحؼاجژی 

 داقحَ اؿث، از زيهَ ایٍکَ:

ةؼاةؼ  ةهکَ ةایـحی در، ةازدارٌغگی از ایً پؾ در ةؼاةؼ یک دقيً واصغ ٌعّاُغ ةّدؼاجژی حاؿ -

 َ قّد؛حةکار گؼف یا ىٍعلَ یُا كغرت جؿغاد چٍغی از

و  در ورای ؿؼزىیً آىؼیکا كؼار داقحَکَ  آن ىحّزَ ىٍافؿی اؿث یُا صّزهایً اؿحؼاجژی و  -

 داقث؛ غزیادی ظّاُفامهَ آىؼیکا از  ه ةازدارٌغگیؼگـح ،ةَ ؾتارجی

چٍغ ایً ةؿغ، ةَ اٌغازه اةؽار  ةؼای زهّگیؼی از زٍگ، ُؼ اضافَ ٌيّدن ةؿغ ٌّیٍی از كغرت - 

کَ  یا ىٍعلَدر جؿارضات  ىعنّماً، ةازدارٌغگی ةـیار ىؿحتؼی اؿث ،اىا. جّان ٌغارد یا ُـحَ

 ؛غ قغٍةؼای ىٍافؽ ایاالت ىحضغه صیاجی ىضـّب ظّاُ

از  و ىحؿارف قّد یُا زٍگىاٌؽ  جّاٌغ یىیؼوی ٌؼاىی ىحؿارف ٌیؽ اظيیٍان از ایٍکَ ٌ -

ةَ ةؿغ  1989از « گـحؼده آن یکساٌتَ و»ٌّع  کَ ىّضّع ةازدارٌغگی ىحؿارف ةّیژه از ایٍساؿث

جاکٍّن دو ةار  ظهیر فارس ةىٍعل کَ در یا یاؿحؼاجژ ةؼظّدار قغه اؿث. افؽوٌی روز از اُيیث

ظّد داقحَ و  از ظؼیق آن ؿؿی در دؿحیاةی ةَ اُغافآىؼیکا و  ثزٍگ ىحّؿم قغه اؿ ةَ

ىحؿارف ةّدن آن اؿث. ىحؿارف  ىّضّعاجژی، اؿحؼ ایًىِو  یُا یژگیواز زيهَ داقث. غ ظّاُ

 ٌاىحلارن و ةیكحؼ جِغیغات ٌـتی ةا ةَ ظّر ظق آقّبىٍا آىؼیکا درةَ ایً ىؿٍا اؿث کَ  ةّدن

ٌّع ، چؼظَ اؿحؼاجژیک ظّد ةا جّزَ ةَیً دنیم ُي)از ٌّع ٌؼاىی( روةؼوؿث، ةَ  ىحؿارف

کَ در ةؼظی ىّارد جسؼةی ٌیؽ کارآیی آن را ٌكان  ىحؿارف ةازدارٌغگی را در پیف گؼفحَ اؿث

. ةٍاةؼایً، ةاقٍغ یٌيداده اؿث. انتحَ از دیغگاه آىؼیکا، ةؼظی از ىحعاميان كاةم ةازداقحً 

مّرت ىکؼر ةا قکـث روةؼو قّد، از زيهَ ىيکً اؿث درچٍیً ىّاردی ةازدارٌغگی ىحؿارف ةَ 

 دالیم ایً ىّضّع ٌیؽ ؾتارجٍغ از:
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ةاال ٌتّدن ُؽیٍَ ةاظث در یک درگیؼی ىحؿارف ٌؼاىی، چؼاکَ، ایً ٌّع قکـث در مضٍَ  -
 ؛ةاقغ یٌيةاظث در آن ةَ ىؿٍای از دؿث دادن ُيَ چیؽ  و دُغ یىؾيهیات رخ 

 جّاٌٍغ یى کَ ظّد ةَ ایً ةاور رؿیغه ةاقٍغ،ىِازيان ةانلّه ىيکً اؿث ةا ىضاؿتات  -
 جِغیغات ٌؼاىی ىحؿارفی را ظؼاصی ٌيایٍغ؛

: 1383ىِازيان ةانلّه كادر ةَ ارزیاةی جِغیغات ةازدارٌغه ةَ مّرت ؾلالٌی ٌتاقٍغ )كاؿيی، - 
ٍامؼ زیؼ، قؼایط ؾجالش دارد ةا ةِؼگیؼی ُّقيٍغاٌَ از ایاالت ىحضغه (. ةؼ ایً اؿاس، 86-91
فؼاُو  یا ىٍعلَىحؿارف( را در اىّر ) یاؿحؼاجژد ٌیاز ةؼای ؾيهکؼد ُؼ چَ ةِحؼ ایً ٌّع ىّر

 ٌيایغ، ایً ؾٍامؼ ؾتارجٍغ از:
 یا ىٍعلَدر جؿارضات  در ؿیـحو ٌّیً، ایاالت ىحضغه امّالً : «یجفّق جکٍّنّژیک ةؼجؼی و» -(1

، ضيً ایٍکَ ةاقٍغ یٌي ةؼظّدار یا كؼفحَیپآن از جکٍّنّژی  یُا ظؼف کَ درگیؼ ظّاُغ قغ
ةا ةؼجؼی  کكّر كادر ظّاُغ ةّد ةٍاةؼایً، ایً. ةا ایً ىٍاظق زیاد ةاقغ ىؼیکاآ فامهَ ىيکً اؿث

 ایً گٌَّ ىٍازؾات كعؿی پیؼوزی ظّد را در، جکٍّنّژی ظّد ضيً ظٍذی ؿازی ؾٍنؼ فامهَ
 .ؿازد

ىٍاظق را ةَ ىٍؼّر ایساد صضّر در ایاالت ىحضغه  :«ىّرد ٌؼؼ در ىٍعلَ صضّر پایغار» -(2
 آدار ىذتث زیؼ جّاٌغ یى صضّر، چؼاکَ، ایً غیٌيا یىةهٍغ ىغت ضؼوری جنّر  کّجاه ىغت و دتات

 ةؼای آىؼیکا در پی داقحَ ةاقغ: را
اٌسام  دفاع زيؿی وو  ایساد اىٍیث در آن را جؿِغ و جّاٌایی ایاالت ىحضغه، رُتؼی -

 ؛دُغ یى نٌكارا صفغ مهش  یُا اتیؾيه
کَ در غیاب آىؼیکا ىيکً  یا ىٍعلَىّاٌؽ اىٍیحی  و کٍغ یىکيک  یا ىٍعلَةَ صفغ جّازن  -

 ؛غیٌيا یى را صػف اؿث ػاُؼ قٌّغ
 ارزش ةازدارٌغگی جّاٌغ یىرژیو اىٍیث زيؿی، ظّد ةعّد  صضّر آىؼیکا ةَ ؾٍّان ةعكی از -

 داقحَ ةاقغ.
وُا و اةؽارُای جغارکاجی آٌِاو... و ةِیٍَ ؿازی جّزیؽ و جضؼك ٌیؼ چاةکی اؿحؼاژیکی -(3
(Zagare,2000:133-160؛) 
ىعحهفی  یُا ؿازىانةِؼه گیؼی از  :«اىٍیث زيؿی یٌِادُاةِؼه گیؼی از »و در ٌِایث  -(4

کَ در  دفاع زيؿی ُياٌٍغ ٌاجّ و... جؼجیتات و )قّرای اىٍیث( ىهم ىحضغ چّن ؿازىانُي
در  اقاره قغه اؿث ةغان و پؾ از آن ٌیؽ 2002در ؿال  اىٍیث ىهی ایاالت ىحضغهاؿحؼاجژی 

 اؿثىغٌؼؼ كؼارگؼفحَ  یا ىٍعلَزِث اؾيال ةازدارٌغگی ؾهیَ واصغ یا واصغُای ٌاراضی 
Rhodes,2000:221) .)َچٍغان در اؿحؼاجژی ىحؿارف ایاالت ىحضغه آىؼیکا  ارزش ایً ؾٍنؼ انتح

ةا ىٍافؽ و اراده  را اىٍیث ظّد ىؼیکاآکَ، ایً ىّضّع ىـحهؽم آن اؿث کَ  چؼا. ٌیـث ىكعل
 ؿاظث ٌّیً چٍیً اكغاىی، ةا ٌلف ُژىٌّیک آٌان در ىؼیکایِا،آاز دیغ ، کَ ؽٌغة دیگؼان پیٌّغ
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ایٍگٌَّ ، ىيکً اؿث (. ضيً ایٍک23َ-22: 1387ث )ىحلی،ُياٍُگ ٌیـ چٍغانزِاٌی 
ةَ ، وزّد ةا ایً. ازٌغوارد ؿ ُا آنرا ةؼ اكغاىات یکساٌتَ  ییُا ثیىضغود، ٌِادُای اىٍیث زيؿی

 زيهَ: از، ٌـتث ةَ آٌِا ةی جفاوت ةاقغ جّاٌغ یٌيایاالت ىحضغه  چٍغ دنیم
 یا ىٍعلَُژىّن  در ةؼاةؼ ةؼجؼی جکٍّنّژیکةؼای  ىّرد ٌیاز گیؼی از جّاٌائیِایةؼای ةِؼه -

 ؛ةاقٍغ یىضؼوری 
ىّج  از، ةعكغ یى ةیكحؼیجّاٌایی  ةازدارٌغگی ىحؿارف اؾحتار و اكغام زيؿی، ضيً ایٍکَ ةَ -

ىّزب  جّاٌغ یىُژىٌّیک  یُا ـحویؿؾاىهی کَ در ، زهّگیؼی ظّاُغکؼد ُا كغرت ؿّاری دیگؼ
 قّد؛ ىاٌٍغ چیً و روؿیَ ركیب یُا كغرت زوال ُژىّن و رقغ

گـحؼده ةّدن  و اؿث: یکساٌتَآن  یکساٌتَ وگـحؼده ةّدنی، اؿحؼاجژ ایً ویژگی دیگؼ 
ةَ دنیم كائم قغن ةَ جؿِغات زِاٌی از زاٌب كغرت  کَ ىّضّع دالنث داردایً  ةازدارٌغگی ةؼ

ةهّك كغرت جسهی  َیٌاصُژىّن )آىؼیکا(، ؿیـحو ةازدارٌغگی ةَ قکم یک زاٌتَ و گـحؼده از 
 پؼداظث(. کَ در اداىَ پژوُف ةَ آن ظّاُیو)ظّاُغ یافث 

چٍاٌکَ در گػقحَ ٌیؽ ةغان اقاره ةازدارٌغگی ىـحلیو و ىحلاةم: در ایً ٌّع از ةازدارٌغگی  -3
ٌفّذ و راُتؼد آٌِا در  یُا صّزهو  ةاقٍغ یىةازدارٌغگی ىكعل و جؿؼیف قغه  یُا ظؼفقغ، 

ؾيهیات  مضٍَةازدارٌغگی و ُيچٍیً آرایف  گـحؼهىٍغ اؿث و ةَ ؾتارجی، ىضیط ٌؼام
 یُا فُغو  ةاقغ یىةازدارٌغگی ةؼای واصغُای ٌؼام ةیً انيهم ىكعل و جؿؼیف قغه 

راُتؼدی آٌِا ٌیؽ در كانب ىغیؼیث ٌؼو زِاٌی ىكعل ظّاُغ ةّد. در ایً ٌّع از ةازدارٌغگی 
، رواةط ىحلاةم قاىم کٍغ یىکَ پاجؼیک ىّرگان از آن ةَ ؾٍّان ةازدارٌغگی زاىؽ یاد 

 غیٌيا یىکَ ُؼ کغام از ظؼفیً از ٌاصیَ دیگؼی اصـاس جِغیغ  ُاؿث نثةیً دو  یُا ثیوضؿ
(، در ایٍسا، اٌحعاب Morgan,1977) ٌغارٌغاىا از ٌاصیَ یکغیگؼ در ىؿؼض ظعؼ فّری صيهَ كؼار 

ُيکاری یا ؾغم ُيکاری جّؿط ظؼفیً ةازی، ةَ ىیؽان اظالؾات آٌِا از یکغیگؼ،  یُا یاؿحؼاجژ
 Zagare and) داقثآٌِا ةـحگی ظّاُغ  ُا ییجّاٌاو ُيچٍیً اؾحتار  ُا ییجّاٌا

Kilgour,2000:102 آؿیای ىؼکؽی  درصّزه جّان یىاز ایً قؼایط را  ییُا ٌيٌَّ(. در صال صاضؼ
و كفلاز و زٍّب قؼكی آؿیا ةا ىضّریث روؿیَ و چیً در ةؼاةؼ ایاالت ىحضغه و یا صحی قایغ 

روؿیَ  ةحّان در ظاورىیاٌَ در ىّضّع ةضؼان ؿّریَ ىیان ایاالت ىحضغه آىؼیکا و ٌاجّ در یکـّ و
 ؿادنَ ىكاُغه کؼد.در ؿّی دیگؼ ى

ةازدارٌغگی یکساٌتَ و گـحؼده: در ایً ؿیـحو، واصغ درگیؼ در ؿاظث ةازدارٌغگی ظّد  -4

، ةهکَ ُغف ةاز داقحً ركیب ةانلّه از صيهَ ةَ ؼدیگ یٌيدر ىؿؼض جِغیغ ركیب كؼار  ياًیىـحل

ىحلاةم،  . در ایٍسا، ةؼ ظالف ةازدارٌغگیةاقغ یىىحضغیً و جغییؼ ٌؼو ؿیـحيی ىعهّب ظّد 

دو ٌلف ىحيایؽ چانكگؼ و ىغافؽ وزّد داردکَ ىغافؽ در آن ىكعل و چانكگؼ ٌاىؿیً ظّاُغ 

ؼی ُغف گی یا ىٍعلَواصغُای ٌاراضی از در ةؼاةؼ ةؼظی  ىعحهف ىيکً اؿث یُا دورهدر  ةّدو
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. ؾالوه ةؼ آن، ةازدارٌغگی در ایً ؿیـحو ةؼ رواةط ىحلاةم ٌاىحلارن دالنث ظّاُغ داقث. قّد

 ةَ مّرت زیؼ جؼؿیو ٌيّد: جّان یىؿاظث کهی چٍیً ؿیـحو ةازدارٌغگی را 

  
ىغل کهی ةازدارٌغگی 

یاىٍعلَ
جكعیل و جؼؿیو صغود و دغّر ىٍعلَ 

 درگیؼ در فؼآیٍغ ةازدارٌغگی

 اؿحؼاجژیک یُایةازکانتغ قکافی ىضیط اؿحؼاجژیک ةَ ىٍؼّر جكعیل ٌّع 

 

 یاىٍعلَجؿاىم اؿحؼاجژیک ةیً واصغُای درگیؼ در ٌؼو 

 
 یاىٍعلٌَاراضی  یُاكغرت -3واصغُای جضث انضيایَ كغرت ىغاظهَ گؼ  -2 یاىٍعلَكغرت ىغاظهَ گؼ  -1

 ىغاظهَ گؼ ركیب -4

 یاىٍعلٌَّع ىضیط اؿحؼاجژیک 

 ىحؿارفىضیط ىحؿارف یا ٌا  آقّب –ىضیط اىً  ىضیط ىتحٍی ةؼ جؿارض  

 ىّزّد یا اصحيانی در ةازدارٌغگی یُاصانثجكعیل ٌّع 

 : ىغاظهَ گؼ در ةؼاةؼ ىغاظهَ گؼیا ىٍعلَةازدارٌغگی                    یاىٍعلَىغاظهَ گؼ در ةؼاةؼ كغرت ٌاراضی 

 گؼىغاظهَكغرت ٌاراضی در ةؼاةؼ كغرت 

 از ظؼف كغرت ىغاظهَ گؼ یاىٍعلَ کساٌتَیقيای کهی ةازدارٌغگی  (4ٌيّدار قياره 
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اؿث کَ از  ؿیـحو ةازدارٌغگی ىحؿارف ً ویژگیاز زيهَ ىِيحؼیچٍاٌکَ اقاره قغ  ایً ؿیـحو 

صيایث ر ىٍؼّ ةَةا گـحؼاٌیغن چحؼصيایحی ظّد ةؼ دیگؼان  یا ىٍعلَؿّی كغرت ىغاظهَ گؼ 

جِغیغات ؿایؼ  و یا ىٍعلَ یُا یٌؼيةی ؼ جضث انضيایَ ظّد در ةؼاة یواصغُاز ىحضغیً و ا

پاؿط ىِازو  و ىغافؽ در ةؼظی ىّاكؽ جِغیغات و قّد یىةکار گؼفحَ  ؾهیَ آٌِاركیب  یواصغُا

هش وزّد ظّاُغ آن اصحيال اؿحفاده ٌیؼوی ىـؼ کَ ُ ؼدیگ یى وضؿیث ةضؼاٌی كؼار در چٍان

کَ درمّرت ةؼوز  ىعيئً ةاقٍغ ىحضغیً ةایـحی . در ایٍسا،(Signorino,2006:587)داقث 

ىیؽان جؿِغاجف ز ا، ایً ىّضّعو دفاع ظّاُغکؼد  ىٍافؿكان وا ٌِكغرت ىغاظهَ گؼ از آجِازو، 

در ؿاظث ایً گٌَّ اؿحغالل ٌيّدکَ  جّان یى. ةؼ ایً اؿاس، اىٍیث ىٍعلَ روقً ظّاُغ قغ ةَ

 ازیدر اظيیٍان ؿ ٌلف ىِيی، گـحؼدهیک زاٌتَ و  ةازدارٌغگیٌّیً ةیً انيهم، ؿیـحو 

در ىٍاظق ةَ ؾٍّان كغرت ُژىٌّیک ؿیـحيی آىؼیکا ایاالت ىحضغه  یا ىٍعلَ یُا ظؼف

ُيچٍیً اؾحتار ةعكی ةَ جّاٌائیِا و  ظهیر فارس و ىعحهف زِان ةّیژه در ىٍعلَ ظاورىیاٌَ و

 .در ىٍاظق ىػکّر ظّاُغ داقثآن جِغیغات 

ةازدارٌغگی غیؼ ىـحلیو یا ىذهذی: ةا جضّل در ٌؼام ةیً انيهم در دوره ٌّیً، ٌؼؼیَ  -5

قغن ٌؼو زِاٌی روةَ رو گؼدیغ کَ ایً  یا ىٍعلٌَّیٍی از زيهَ  ییُا ثیواكؿةازدارٌغگی ةا 

ىحؿغدی ىّازَ  یُا چانفىػکّر را ةا  َیٌؼؼجضّالت ؿاظحاری ضيً جغییؼ قکم فیؽیکی آن، 

در  یا ىٍعلَ یُا كغرتد ٌّیٍی ٌیؽ ةغان اضافَ ٌيّده اؿث و آن پاؿط راُتؼدی ؿاظث و اةؿا

کَ در كانب  ةاقغ یىةؼاةؼ ةازدارٌغگی اؾيانی از ؿّی كغرت یا كغرجِای ةؽرگ و ؿیعؼه ىٍغ 

گـحؼده و ٌاىحلارن و ةیكحؼ ىحؿارف در ؿعش جِغیغات ؾیٍیث ظّاُغ یافث. در ایً راؿحا وكّع 

ؿٍاریُّای فؼضی آیٍغه ىفِّم ٌّیٍی جضث ؾٍّان ةازدارٌغگی غیؼ  ةؼظی صّادث اظیؼ و

 یا ىٍعلَکٍحؼل ٌؼو  یُا ـحویؿىـحلیو یا ةازدارٌغگی از ظؼیق ضؼةَ دوم و ىذهذی را در 

در ایً ٌّع از ةازدارٌغگی ٌیؽ كاةهیث و جّان جضيیم ظـارت ةؼ ظؼف  امّالًىعؼح ٌيّده اؿث. 

ةؼجؼی كغرت یکی از ظؼفیً، ىـیؼ ىسازات ةَ ؿيث ىحضغیً ، اىا ةَ دنیم قّد یىىلاةم ىعؼح 

کَ  یا ىٍعلَچٍیً كغرجی ؿیؼ ظّاُغ کؼد. و ةَ ؾتارجی دیگؼ، در ایٍسا كغرت ٌاراضی  یا ىٍعلَ

، جالش ةاقغ یٌيةَ ؿتب ٌاجّاٌی جکٍّنّژیکی كادر ةَ ىلاةهَ ةا جِغیغات ىـحلیو كغرت ةؽرگ 

کّچکحؼ و ُيسّار ظّد کَ ىحضغ و از دوؿحان  یُا دونثةا جِغیغ ةَ وارد ؿاظحً  غیٌيا یى

آیٍغه ٌغارٌغ، در صّزه  یُا ٌؽاعةی ظؼف کَ ارجتاط ؿیاؿی ةا  یُا دونثكغرت ةؽرگ و صحی 

آٌِا از  ، قیيیایی، ةیّنّژیکی و صحی ىحؿارف ظّد و جضيیم ظـارت ةَیا ُـحَجِغیغ و ضؼةات 

ٌـتث ةَ ظّد زهّگیؼی ٌيّده و ةازدارٌغگی  ظعؼات صيهَ و رفحار ٌاىعهّب كغرت ىغاظهَ گؼ
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صیاجی در ایً ٌّع  یؼُایىـؾٍامؼ رؿیغن ةَ  ًیجؼ ىِو(. نػا، Harkavy,1998: 64ایساد ٌيایغ )

 از ةازدارٌغگی ٌاىحلارن، ؾتارجٍغ از:

 كغرت ةؼجؼ؛ یا ىٍعلَوزّد ىحضغیً -1

 كغرت ىحعامو؛ یا ىٍعلَدر دؿحؼس ةّدن ىحضغان  -2

 راُتؼدی ىحعامو در ىٍعلَ؛ یُا گاهیپاٌلكَ  -3

 ىحعامو یُا گاهیپاىیؽان دؿحؼؿی ةَ  -4 

 وزّد گؼوُای پیٌّغ در ىٍعلَ و ٌلكَ جّزیؽ آٌِا در ىٍعلَ. -5

 گفث کَ چٍیً ؿیـحيی ةؼای جضلق ؿَ ُغف زیؼ کارةؼد ظّاُغ داقث: جّان یىةٍایؼایً، 

 ؛یا ىٍعلَزهّگیؼی از ىغاظهَ كغرت كّی و ىغاظهَ گؼ در اىّر  -

 كغرت ىغاظهَ گؼ ةَ ىٍؼّر ىٍضؼف کؼدن كغرت ىحعامو؛ یا ىٍعلَجِغیغ ىحضغان  -

 ؿیاؿی ظّد در ةؼاةؼ جِغیغات. جأىیً ةلای دونث و رژیو -

 1991ةَ ُؼ روی، اكغاىات ىّقکی رژیو ةؿخ ؾؼاق ؾهیَ اؿؼائیم و ؾؼةـحان ؿؿّدی در اکحتؼ 

ىؼیکا در زٍگ اول ظهیر فارس و یا اٌحعاب ایً ایاالت ىحضغه آ یا ىٍعلَةَ ؾٍّان ىحضغیً 

ٌّع ؿیـحو کٍحؼنی جّؿط ج.ا. اؿالىی ایؼان ةَ ؾٍّان ٌؼام امهی ةازدارٌغگی ظّد کَ ىِيحؼیً 

ظّةی از  یُا ىذال، ةاقغ یىجسهی گاه آن در صال صاضؼ در صّزه ظهیر فارس كاةم ىكاُغه 

ٌاراضی ؿیـحيی در  یُا دونث جّؿط ةکارگیؼی اؿحؼاجژی ةازدارٌغگی ىذهذی یا غیؼ ىـحلیو

ةَ مّرت  جّان یىةازدارٌغگی را  (. قيای کهی ایً ٌّعWesley,1999:4-5اؿث ) یا ىٍعلَاىّر 

 زیؼ ٌكان داد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ةازدارٌغگی غیؼ ىـحلیو (1 قکم 

 یاىٍعلَكغرت ىغاظهَ گؼ ةؼون 

 راةعَ ةازدارٌغگی

 یاىٍعلَجِغیغ........ كغرت  ........یاىٍعلَواصغُای ُيـایَ و ُيسّار كغرت 
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)ةازدارٌغگی در ؿیـحو ارجتاط ىضّر(: ةا جضّل در ؿیـحو ةیً انيههی و  یا قتکَةازدارٌغگی  -6

 یا ىٍعلَرفحً ىفؼوضات و امّل ىعانؿات  ؿؤالصؼکث آن ةَ ؿيث ارجتاط ىضّری و زیؼ 

 ٌیؽ از صانث ؿاده گػقحَ ظّد ظارج و ةَ ؿيث یا ىٍعلَؿٍحی، ؿیـحو ىغیؼیث ٌؼو 

ؿیؼ ٌيّده اؿث. ةؼ ُيیً اؿاس، در ایً ؿیـحو ٌیؽ ةَ ىاٌٍغ ؿیـحو  یا قتکَ یُا ـحویؿ

ةازدارٌغگی ؿٍحی، ُغف صفغ ٌؼو ىعهّب ظّد و زهّگیؼی از رفحارُای ٌاىعهّب دقيً یا 

كتهی از اةؽارُا و فؼآیٍغُای . ةٍاةؼایً، ُيچٍان ضيً ىؿحتؼ داٌـحً ىفؼوضات ةاقغ یىىحعامو 

ةازدارٌغگی کالؿیک اؿحفاده ظّاُغ قغ. از ُيیً رو، در جتییً ایً  یُا ـحویؿىحفاوت از 

جا ةا جأکیغ و جيؼکؽ ةؼ ارجتاظات درون  قّد یىٌّیً، در ایً ؿیـحو ٌّیً جالش  یُا ثیواكؿ

 یا قتکَ یُا فؼمثو ىضّرُا از فضاُا و  ُا صهلَاز زيهَ ارجتاط ةیً  یا قتکَو ةیً  یا قتکَ

ُيچٍیً  ةؽرگ و ىحعامو و یُا كغرتةؼای ىلاةهَ ةا ظعؼات اصحيانی ٌاقی از ىغاظهَ 

(. نػا، ةا ایساد پیٌّغ ةیً 1392رزّع ةَ كاؿيی، ) قّدىحٍاؿب ؿازی كغرت در ىٍعلَ اؿحفاده 

اؿحؼاجژیکی  یُا صّزهواصغُا و )صّزه ژئّاؿحؼاجژیک( ىعحهف و ةَ ؾتارجی، پیٌّغ ةیً یُا صهلَ

و ىضّرُا  ُا صهلَو ژئّپهیحیکی آٌِا ةا یکغیگؼ از ظؼیق كعؽ و یا جلّیث زؼیان ارجتاظات ةیً 

ىٍاظق( ىعحهف ةَ ؾٍّان اؿاس قکم دادن ةَ دتات راُتؼدی و در ٌحیسَ ) جاةؿَ یُا ـحویؿ

. ةغیً جؼجیب کَ در ّدق یىآن، ةؼای کٍحؼل و ظٍذی ؿازی اكغاىات راُتؼدی دقيً اؿحفاده 

یا ٌلاط جضث جأدیؼ كؼار گؼفحَ و ؾکؾ انؿيم  ُا صهلَظاص از آن، ؿایؼ  یا ٌلعَمّرت صيهَ ةَ 

و ةغیً ؿتب از  اةغی یىافؽایف  غاً یقغآٌان را ةؼ اٌگیؽد و از ایً ظؼیق، ُؽیٍَ اكغام دقيً 

َ ُؼ روی، در ایً (. ة1395:86كاؿيی،) قّد یىو ةازدارٌغگی ایساد  گؼدد یىصيهَ ىٍنؼف 

اؿحفاده کؼد، کَ  جّان یىىعحهفی در زِث ایساد ةازدارٌغگی  یُا ىغلؿیـحو ٌّیً کٍحؼنی، از 

 ؾتارجٍغ از:

 ىغل ؿهـَ ىؼاجتی: در ایً ىغل ةَ دنیم ؿیعؼه ةؼظی از واصغُا ةؼ زؼیاٌات قتکَ -1

قتکَ  ؿاىاٌَكغرت ةَ ٌِایث ظّد ظّاُغ رؿیغ. ةٍاةؼایً، در ایٍسا،  یا ىٍعلَ، جيؼکؽ یا ىٍعلَ

و ُؼ چَ از كاؾغه ُؼم ةَ رأس آن ٌؽدیک قّیو،  گؼدد یىةنّرت ةهّکی ةَ صهلَ امهی ىحنم 

از  یا ىسيّؾَامهی کو ظّاُغ قغ. در ایٍسا، واصغ یا واصغُای ةازدارٌغه،  یُا صهلَاز جؿغاد 

، دٍُغ یىآٌان را ةَ یکغیگؼ پیٌّغ  یا گٌَّیا ةَ  اٌغ کؼدهىاٌغُی را در صيایث ظّد ؿا ُا صهلَ

کَ در مّرت ظـارت ةَ واصغ امهی قتکَ یا ؿاىاٌَ جضث کٍحؼل آن، قتکَ فؼو ظّاُغ پاقیغ 

ةا  جّاٌغ یىىػکّر  یُا یٌؼي. ةٍاةؼایً، ةی گؼدد یىقغیغ ؿیـحيی  یُا یٌؼيکَ ؿتب ؿاز ةی 
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 قتکَی ظاص، ٌلف ةازدارٌغگی را ایفا ٌيایٍغ، ةَ ؾٍّان ٌيٌَّ، جضيیم ُؽیٍَ ةؼ واصغ یا واصغُا

 (Stocker and etc,2001:4) ةاقغ یىىّزّد در كاره آىؼیکا از زيهَ آن  یا ىٍعلَ

ةَ  یا چؼظَةنّرت  یا ىٍعلَىيکً اؿث واصغُای  یا قتکَ: در ؿاىاٌَ یا چؼظَقتکَ  -2

فاكغ ىضّر  یُا قتکَیکغیگؼ ىؼجتط ةاقٍغ و راةعَ آٌِا ةَ مّرت ظعی ةؼ كؼار گؼدد. چٍیً 

 قتکَىؼکؽی اؿث و كغرت واصغُا، ةؼ اؿاس زایگاه آٌِا در ایً قتکَ ىكعل ظّاُغ قغ. 

 .غیآ یىةَ قيار  ُا قتکَایً  زيهَاز  یا اٌَیظاورى یا ىٍعلَ

ٌیؽ ىيکً اؿث  یا چؼظَ یا قتکَی دیگؼ در ؿاىاٌَ : از ؿّیا ؿحارهصهلّی و  یُا قتکَ -3

ةا یکغیگؼ ىؼجتط ةاقٍغ و از ایً راةعَ، ةَ ىٍؼّر ایساد  یا ؿحارهواصغُا ةنّرت صهلّی و 

 ییُا قتکَ(. در چٍیً (Newman, Barabasi, & Watts, 2006 ؼدیكؼارگةازدارٌغگی ىّرد اؿحفاده 

، ةَ دنیم ؾغم ؿاىاٌغُی کاىم زؼیاٌات ارجتاظی یا ىٍعلَ یُا کاٌّنؾهیؼغو قکم گیؼی 

فاكغ ىؿیار و كغرت ىضّر ىؼکؽی اؿث و ُيچٍان كاٌّن  یا ىٍعلَقتکَ  ؿاىاٌَ، یا ىٍعلَ

ظاورىیاٌَ و ظهیر فارس و زٍّب  یا ىٍعلَ یُا قتکَجّزیؽ كغرت ةؼ آٌِا صاکو اؿث، ةَ ىاٌٍغ 

ا ةایـحی در ایساد فؼمث و یا جضيیم ر ییُا ىغلصّزه کارةؼدی چٍیً  ًیجؼ ىِوقؼكی آؿیا. 

ظـارت ةؼ دقيً ةؼرؿی ٌيّد، کَ ایً ىّضّع در ةازدارٌغگی غیؼ ىـحلیو کارةؼد ظّاُغ 

 در ایً ظنّص ىِيحؼیً کارةؼدُای آٌِا ؾتارجٍغ از: (.Lewicki,1999:185-188) داقث

ؿیاؿی، اكحنادی... و در ٌحیسَ درگیؼ ؿاظحً ُيؽىان دقيً در  یُا قتکَایساد اظحالل در  -

 ىعحهف؛ یُا ةضؼان

 درگیؼ در ةضؼان و در ٌحیسَ افؽایف فكارُای ةازدارٌغه ةؼ دقيً؛ یُا ظؼفافؽایف جؿغاد  - 

 قتکَ؛ یُا صهلَىحضؼر ٌيّدن دقيً از ظؼیق كعؽ ارجتاط کارکؼدی ةیً  - 

 هیَ دقيً؛افؽایف اصحيال اجضاد و ائحالف ؾ -

افلی از زيهَ  ةَ ؿایؼ ؿعّح یا ىٍعلَىضهی و  از ؿعش ُا ةضؼانافؽایف اصحيال ؿؼایث  -

در ٌحیسَ ةاال ةؼدن ُؽیٍَ دقيً و در پی آن، پیكگیؼی و ةازدارٌغگی در ةؼاةؼ اؾيال  زِاٌی و

 ٌاىعهّب آٌِا؛

 ی.و درگیؼ ؿاظحً ؿایؼ ؿعّح ىّضّؾ ُا ةضؼانافؽایف اصحيال ؿؼایث ؾيّدی  -

کٍحؼل ٌؼو ةیً انيهم  یُا ـحویؿةازدارٌغگی ؿیاؿی: ایً ٌّع ةازدارٌغگی ٌیؽ یکی دیگؼ از  -7

. از زيهَ ىِيحؼیً قّد یىاؿث، کَ از اةؽارُای اجضاد و ائحالف در ةؼاةؼکارگؽاران جِغیغ اؿحفاده 

 کارکؼدُای چٍیً ؿیـحيی ؾتارجٍغ از:

 انی؛جلّیث امم ةازدارٌغگی در ةؼاةؼ صيالت اصحي -
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 ىحضغ؛ یُا دونثدفاؾی، از زيهَ ةِؼه گیؼی از ىٍاةؽ، ىّكؿیث و جّان  یُا انیةٍجلّیث  -

 جلّیث ةازدارٌغگی در ةؼاةؼ صيهَ ةَ ىحضغیً؛ -

 ىغاظهَ گؼ. یُا كغرتدؿحیاةی ةَ ىٍافؽ ىكحؼك اصحيانی و ىضؼوم ؿازی كغرت یا  -

 

 یا هنطقهببسدارندگی  یهب یاستزاتژ 

ةا جّزَ ةَ ُغف امهی ةازدارٌغگی کَ ةَ دٌتال ةِؼه گیؼی از جِغیغات جّؿط و ؿؼاٌسام ایٍکَ 

و  (،Huth,1999یکی از ظؼفیً ةَ ىٍؼّر اكٍاع و ىٍنؼف ٌيّدن دقيً از صيهَ اصحيانی اؿث )

اؿحؼاجژیک )ةازی ىتحٍی ةؼ صامم زيؽ زتؼی مفؼ و یا ىحغیؼ(، ُؼ  یُا ثیوضؿُيچٍیً اٌّاع 

 ؿحؼاجژی را در پیف رو ظّاُغ داقث:ؿیـحو ةازدارٌغگی چِار ا

اؿحؼاجژیک ىتحٍی ةؼ  یُا یةازدر واكؽ ةؼ اؿاس  ییُا یاؿحؼاجژاؿحؼاجژی جِازيی: چٍیً -1

، و در آن مضٍَ ؾيهیات اؿحؼاجژیک در ظاك دقيً و ةیؼون از ؼٌغیگ یىجِغیغ ىحلاةم قکم 

و جّؿط کكّرُای كاةهیث کارةؼد داردکَ در ىؿادنَ  قّد یىىضغوده ؿؼزىیٍی ظّدی جؼؿیو 

جکٍّنّژیکی و  یُا صّزهالزم از زيهَ در  یُا ثیىؽجِازو، درصّزه كغرت جِازيی از  -دفاع

 levey,2008: 537) .)اكحنادی و... ةؼ ظّردارٌغ 

جا ةا ةِؼه گیؼی از جـهیضات پیكؼفحَ کَ جّان ٌاةّدکٍٍغگی  قّد یىدر ایً اؿحؼاجژی جالش 

 یُا ىسازاتٌلاط ُغف را در ؾيق ظاك دقيً ظّاٍُغ داقث، اىکان جِغیغ دقيً ةَ اؾيال 

در كانب دو ىغل پاؿط اٌؿعاف پػیؼ و جالفی  ىؿيّالًو  ٍغیٌيا یىؿعث و قکٍٍغه را فؼاُو 

 .ؼدیگ یىكؼار  گـحؼده ىّرد اؿحفاده

ةَ  یا ىٍعلَدفاؾی: در ایً اؿحؼاجژی، ُغف صفاػث از ؿیـحو ؿیاؿی یا  یُا یؼاجژاؿح –2

اؿث کَ در ةؼاةؼ صيالت دقيً، ةلاء آن جضيیً گؼدد، و در آن، ةَ دقيً چٍیً انلا  یا گٌَّ

الزم دفاؾی، جِازو آن ىّفلیث آىیؽ ٌعّاُغ  یُا ییجّاٌاظّاُغ قغ کَ ةَ دنیم ةؼظّرداری از 

گٌَّ  ًیجؼ ىِوو از ایً ظؼیق ىاٌؽ صيهَ گؼدد.  ةاقغ یٌيجـهیو ٌيّدن آن ةّد و كادر ةَ 

 ایً ٌّع اؿحؼاجژی ؾتارجٍغ از: یُا یةٍغ

پیكؼفحَ و ؿایؼ  یُا یجکٍّنّژةا جأکیغ ةؼ اؿحفاده از ٌیؼوی ٌؼاىی و  کَ دفاع ٌؼاىی: -

 .ةاقغ یىواةـحَ ةا آن ىؼجتط  یُا ـحویؿ

دفاع قتَ ٌؼاىی: کَ ةؼ دفاع از ظؼیق ٌیؼوُای قتَ ٌؼاىی ىحكکم از اككار ىؼدم ىتحٍی ةّده  -

 .دُغ یىو دفاع كهيؼویی و ؿؼزىیٍی را در دؿحّرکار كؼار 
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اؿحضکاىات و ؿاىاٌَ  قّد یىو ؿؼ اٌسام دفاع غیؼ ٌؼاىی یا غیؼ ؾاىم اؿث کَ در آن جالش  -

ظؼاصی قٌّغ کَ صغاكم  یا گٌَّی، اكحنادی و....( ةَ داظهی ؿیـحو در اةؿاد ىعحهف )اىٍیح

 آؿیب پػیؼی را در ةؼاةؼ صيالت دقيً داقحَ ةاقٍغ.

اؿحؼاجژی اظيیٍان ؿازی: ایً اؿحؼاجژی ةؼ ؾغم جِغیغ دیگؼان و انلای ایً ىِو کَ اكغاىات  -3

ُی، كّاؾغ آن کكّر جِغیغی ةؼای ركتا ٌعّاُغ ةّد، جأکیغ دارد و از ظؼیق اظيیٍان ؿازی قفا

ىّرد  ىضغود اىٍیحی و پػیؼش ةؼظی جؿِغات الزم االزؼا و... یُا ویرژغیؼ رؿيی ُيکاری، 

ةَ ؿیاؿث جٍف زدایی و جؽ )دکحؼیً( گفحگّی  جّان یى. ةَ ؾٍّان قاُغ ىذال ؼدیگ یىازؼا كؼار 

(، و یا قکم گیؼی 1384:43در دونث ُكث ؿانَ ىضيغ ظاجيی )رزّع ةَ: ىكیؼزاده، ُا جيغن

در كانب ةؼٌاىَ اكغام ىكحؼك ىّؿّم ةَ  5+ 1ىیان ج. ا. ایؼان و کكّرُای  یا ُـحَجّافق 

 اقاره ٌيّد.« ةؼزام»

در آن رفؽ ىّاٌؽ و ؾهم امهی قکم گیؼی ىٍاككَ ةا دیگؼان  کَ اؿحؼاجژی ؿازش یا پیٌّغ: -4

ةَ ىؿٍای دؿث کكیغن و رُا ؿازی  یا یاؿحؼاجژ. ةَ ؾتارجی، چٍیً ؼدیگ یىىّرد جّزَ كؼار 

. ةَ ؾٍّان قاُغ ىذال، قکم گیؼی پیيان ةاقغ یىاُغاف اؿث، کَ از ویژگی ؿيتهک ةؼظّردار 

)رزّع ةَ:  ةاقغ یىاز آن زيهَ  1979ىنؼ در  کيپ دیّیغ ىیان رژیو غامب مِیٌّیـحی و

 (.1387ىیهحّن ادوارز،

 ببسدارندگی یهب یاستزاتژهتغیزهبی تأثیز گذار بز 

 مضٍَىػکّر، جؼؿیو  یُا یاؿحؼاجژٌکحَ ةـیار ىِو در جلـیو ةٍغی و ةکارگیؼی ُؼ ٌّؾی از 

. چؼاکَ، اجعاذ ُؼ ٌّؾی از ةاقغ یىجِازو  –ؾيهیات اؿحؼاجژیک ةؼ ىتٍای ىؿادنَ کهی دفاع 

ةازدارٌغگی، ىـحهؽم ةکارگیؼی دو دؿحَ از اةؽارُای دفاؾی و جِازيی اؿث، کَ  یُا یاؿحؼاجژ

ُؼکغام ىؿعّف ةَ ٌلاط ُغف اؿث و از ؿّی دیگؼ ٌیؽ ُؼ کكّری دارای ٌلاط آؿیب پػیؼ و 

واكؽ گؼدد  ىؤدؼةازدارٌغه آن  یُا روشةؼ ٌّع  جّاٌغ یىاؿث، کَ  ییُا فؼمثُيچٍیً 

 –و یا ةکارگیؼی اةؽارُای دفاؾی ُا ثیىضغود، ُا فؼمثٍاظث (. ةٍاةؼایً، ق1394:26)كاؿيی،

جِازيی، ىـحهؽم قٍاظث ؾّاىم و ىحغیؼُای جأدیؼگػار ةؼ آن اؿحؼاجژی اؿث. ایً ىِو، در 

ادةیات کالؿیک ةازدارٌغگی ةغیً دنیم کَ جِغیغات و راُتؼدُا از جٍّع و یا ُو زىاٌی ةؼظّردار 

جِازو از ظؼیق  -. ةؼای ٌيٌَّ جّازن دفاعقغ یىؿاده جهلی  ٌتّده، ةٍاةؼایً، جّازن ؿازی ةـیار

. چؼاکَ، جِغیغات ةـیار ؿاده و در یک كانب کهی یؿٍی ٌؼاىی افثی یىجـهیضات ٌؼاىی جضلق 

. اىا در دوره ٌّیً، ؿیـحو ةازدارٌغگی ةَ مّرت ُو زىان ةا جٍّؾی از جِغیغات قغ یىجؿؼیف 

 یُا كانبؿازی ةؼ پایَ جٍّع و ُو زىاٌی جِغیغات در ىعحهف روةَ رو اؿث. ةٍاةؼایً، جّازن 
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. از ؿّی دیگؼ ةا جّزَ ةَ کذؼت ارجتاظات ؼدیگ یىؿیاؿی، ٌؼاىی، اكحنادی و فؼٍُگی قکم 

راُتؼدی ُو  انؽاىاً در ؿاظث ٌّیً ةیً انيههی، ىلاةهَ ةا ٌّع ظامی از جِغیغ،  یا قتکَدرون 

 زٍؾ را ظهب ٌعّاُغکؼد.

 -ٌّیً ةازدارٌغگی، ارجتاط ىـحلیيی ةا جئّری دفاع یُا یاؿحؼاجژیک، اٌحعاب نػا، در كانب جئّر 

ظّاُغ داقث. ةؼ ایً اؿاس ایً جئّری، دفاع یا جِازو و ٌّع ىؿادنَ  یا ىٍعلَجِازو در ؿعّح 

ؿِّنث دفاع و ىكکم  ةیً آٌِا، کكّرُا را ةَ اجعاذ یکی از آٌِا ؿّق ظّاُغ داد. ةَ ؾتارجی،

ةّدن جِازو، اٌحعاب اؿحؼاجژی دفاؾی و ؾکؾ آن اجعاذ اؿحؼاجژی جِازيی را ةَ دٌتال دارد 

Biddle,2001:743) کٍحؼنی کَ یُا ـحویؿ(. ةٍاةؼایً، ؿیـحو ةازدارٌغگی ةَ ؾٍّان یکی از 

أدیؼ ىحغیؼُای جضث ج غاًیقغو ةیً انيههی را ةؼ ؾِغ دارد،  یا ىٍعلَوػیفَ جأىیً ٌؼو و اىٍیث 

 ؾتارجٍغ از: ُا آن ًیجؼ ىِو، کَ دٍُغ یىاؿث کَ ىؿادنَ ىػکّر را قکم 

زغؼافیایی ظتیؿی و فیؽیکی ىاٌٍغ ؾّارض زىیً، آب و ُّا و اكهیو، جّپّگؼافی و زُکكی،  -1

 پّقف گیاُی، ؿّاصم و...؛

، ٌژادی و ىػُتی –زغؼافیایی فؼٍُگی قاىم انگُّای زيؿیحی، پؼاکٍغگی كّىی -2

 (؛1384ازحياؾی و ٌلكَ ارجتاظات ةیً اكّام و... )کانیٍؽ، یؿاظحارُا

 زغؼافیایی اٌـاٌی و پؼاکٍغگی زيؿیث و...؛ -3

ظعّط و  -5 زغؼافیایی اكحنادی و ٌضّه پؼاکٍغگی ىؼاکؽ وجأؿیـات ىِو اكحنادی کكّر...؛ -4

 داظهی، ةٍادر، یُا آةؼاه، ُا زادهو کكّری از زيهَ ظعّط ریهی،  یا ىٍعلَقتکَ ارجتاظی 

و پم ُاو ... کَ ؿتب جـِیم در ؾيهیات ٌؼاىی و نسـحیکی ظّاٍُغ قغ  ُا فؼودگاه

 (.114-72: 1385)کانیٍؽ،

 ةؿغ دفاؾی یا جِازيی ةّدن آن؛ ٌؼاىی از ؿعش و ٌّع جکٍّنّژی -6

گػار وا یُا ثیىأىّر، جؼکیب و ؿاظحار ٌیؼوُای ىـهش و ُيچٍیً ُا دونثدکحؼیً ٌؼاىی  -7

 دفاؾی و جِازيی؛ یُا صّزهقغه ةَ آٌِا در 

ىاُیث دیپهياؿی و انگُّای رفحاری ؿیاؿث ظارزی کكّر در ىضیط ةیً انيهم  -8

(Biddle,2001:746-751؛) 

ىحغیؼُای ؿیاؿی و ازحياؾی داظهی و یا ةَ ؾتارجی ىیؽان پیٌّغ ٌؼام ؿیاؿی ةا ىؼدم و  -9

کَ در مّرت اؿحضکام چٍیً پیٌّغی دفاع از كهيؼو ىلتّنث و وفاداری آٌِا ةَ رژیو صاکو، 

 ظّاُغ ةّد؛ جؼ آؿانؿؼزىیٍی 
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کارکؼدی ةَ ىاٌٍغ ژئّپهیحیکی،  یُا ثیصـاؿُيسّار کَ از  یُا قتکَوزّد ىٍاظق یا  -9

 ژئّاکٌّّىیکی و... ةؼظّردار اٌغ؛

 ةیً انيهم و ىضغویث ُای صاکو ةؼ آٌِا. یُا ـحویؿؿاظحار و ٌّع  -10
 جِازو –ىٍعق جئّری دفاع  

 (Biddle,2001:745) جِازو –جئّری دفاع  یادُایةٍةازؿازی  -2قکم قياره 

 

جِازو ىعؼح  –ؾالوه ةؼ ایٍِا، ةؼظی ٌیؽ ةا دیغگاه ؿیـحيی، ىحغیؼُای زیؼ را در ىؿادنَ دفاع 

 :ٍغیٌيا یى

 زغؼافیایی؛ یُا یؼیٌفّذپػ -

 كغرت جسيیؽ یافحَ؛ -

 درزَ و ىیؽان ظّیكحٍغاری؛ -

 ؿاظحاری؛ یُا ثیىضغود -

 (.Tang,2004:1-34) یٌؼاىجکٍّنّژی  -

در ایً راؿحا، ةؼ اؿاس جؿاىم ةیً ىحغیؼُای ىػکّر، ٌّع ظامی از ىضیط اؿحؼاجژیک قکم 

، کَ ایً ىضیط اؿحؼاجژی ةازدارٌغگی ظامی را در پی ظّاُغ داقث. انتحَ ةؼای درك ؼدیگ یى

ةَ اُيیث ىحغیؼُای زغؼافیایی و ایٍکَ چَ  ـثیةا یىىضیط ىػکّر ةیف از ُؼ ىحغیؼی، 

 
 Offenseجِازو 

 Defense دفاع

 Balanceجّازن 

 تکوولوژی؟

 جغرافیا؟

میزان 

تواهایی؟
 الگويای رفتار سیاسی؟

 ٌؽاع(کكيکف )ؾهم 

 جـهیضاجی ىـاةلَ

)ائتالف، اتحاد و  يامانیپوضعیت 

)... 
 رفتار بحران زا

 ساختار سیستم

 میزان خویشتوداری

THE Balance as cause The Balance as Effect 

Rebuilding the Foundations of Offense-Defense Theory 

 جِازو -جئّری دفاع  یادُایةٍةازؿازی 
Orthodox Offense-Defense Theory 

 جِازو -دفاع ىٍعق جئّری 
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رٌغ و ایً ىّكؿیث چَ قؼایعی را ةؼای آن فضا و ُيچٍیً چَ جأدیؼاجی ةؼ ىّكؿیحی در زىیً دا

ُؼ چٍغ ؿایؼ ىحغیؼُا ٌیؽ ةعّر ىغاوم در صال ٌفّذ ةؼ  ،، جّزَ ٌيّدکٍغ یىؿایؼ ىحغیؼُا ایساد 

 .(Gonson,2004:143)ىحغیؼ زغؼافیائی ظّاٍُغ ةّد 
 

 نتیجه گیزی تحلیل و 

ةازدارٌغگی ةَ دنیم ىضیط آٌارقیک ؿیـحو ةیً انيهم کَ در آن واصغُا ُيیكَ در  امّالً

ىؿؼض رفحارُای ٌاىعهّب ؿایؼیً كؼاردارٌغ، اىؼی رایر در ؿیاؿث ظارزی و اؿحؼاجژی کكّرُا 

 و ُغف امهی آن ٌیؽ زهّگیؼی از رظغاد چٍیً رفحارُایی اؿث. گؼدد یىىضـّب 

ظّالٌی جاریعی در جٍؼیو رواةط راُتؼدی  ؿاةلَةَ دنیم واپاقی( ) یکٍحؼنایً ٌّع ؿیـحو 

کَ ةا  قّد یى، از زيهَ ىِيحؼیً ىتاصخ ٌؼؼی ؾهو رواةط ةیً انيهم ىضـّب ُا كغرتىیان اةؼ 

اجضادزياُیؼ قّروی ةا قکم گیؼی ٌؼام ؿیعؼه زّیاٌَ ؿاظث  پایان زٍگ ؿؼد و فؼوپاقی

 ُژىٌّیک آن، ایً وضؿیث قکم ییگؼا ىٍعلٌَّیً ةا اؿحیالگؼی ایاالت ىحضغه آىؼیکا و 

ةَ ظّدگؼفحَ اؿث. از ایً رو، ةازدارٌغگی در ایً صّزه ةـیار صـاس ةّده و از اُيیث  یا ىٍعلَ

ةازدارٌغگی و  یُا ـحویؿ، اٌّاع ُاَ یٌؼؼکارةؼدی،  صّزهةؼظّدار قغه اؿث. ةٍاةؼایً، در  یا ژهیو

 .گؼدد یىِغیغات ىحٍّع و ٌّیً ىعؼح آن، ةا جّزَ ةا ج یا ىٍعلَةّیژه کاةؼدُای 

گٌَّ  ایً ؿیـحو از دو ىغل ىٍعلی و فیؽیکی جكکیم قغه و ةؼ صـب اةؽارُاو ؿایؼ ىحغیؼُا،

ةٍغی ىعحهفی را در ظّد زای داده اؿث. اىا کارةؼد و زایگاه ٌّع ظامی از ىغل در اؿحؼاجژی 

ٌّع دکحؼیً ٌؼاىی و ؿاظث کكّرُا، ةَ ىحغیؼُای ؿاظحاری، زغؼافیایی، جکٍّنّژی ٌؼاىی، 

ٌیؼوُای ٌؼاىی و اؿحؼاجژیک و... ةـحگی دارد. ةؼ ایً پایَ، اؿحؼاجژی ایاالت ىحضغه آىؼیکا، ةَ 

اؿحؼاجژیک در زِث قکم دادن ةَ  یازُایٌىٍؽنَ كغرت پیؼوز ىیغان در دوره ٌّیً، ةـحَ ةَ 

ؿعش جِغیغات اؾيانی ؿیـحو ةازدارٌغگی ظّد و ةؼ اؿاس ٌّع و ویژگی ٌلاط ُغف و ُيچٍیً 

از ؿّی ىٍاظق اىً و آقّب ؿیـحيی، ةَ جؼجیب از ٌّع ُيیاراٌَ و چٍغزاٌتَ گؼایی ىكارکحی 

اروپائی و در ىٍاظق آقّب ؿیـحيی از ٌّع ىحؿارف، یکساٌتَ و  صّزهةَ ىاٌٍغ ؿازىان ٌاجّ در 

یاٌَ و زٍّب در ىٍعلَ ظاورى جّان یىاز چٍیً ٌؼيی را  ییُا ٌيٌَّ کَ گـحؼده ظّاُغ ةّد،

ةا جّزَ ةَ ٌؼام جّزیؽ كغرت  رؿغ یىقؼكی آؿیا و... ىكاُغه کؼد. ُؼ چٍغ کَ اىؼوزه ةَ ٌؼؼ 

ایً کكّر ةؼ ؿیـحو ةیً انيههی در وضؿیث رو ةَ  عؼهیؿزِاٌی ةَ ویژه از ةؿغ چؼظَ كغرت، 

کَ در آن، ُؼ چٍغ ٍُّز  ةاقغ یى، کَ ٌحیسَ آن، ٌؼو ىِار کٍٍغه ةاقغ یىزوال در صال ؿیؼ 

ایاالت ىحضغه آىؼیکا در ىغیؼیث ٌؼو زِاٌی، ؿیعؼه ؿاةق را ٌغارد، اىا ُيچٍان ةَ ؾٍّان 
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در ایً صانث،  کَ .ةاقغ یىآن ىعؼح  یُا قتکَزایگاه ةؼجؼ و ىِارکٍٍغه ؿیـحو ةیً انيههی و 

و دونث ؿیعؼه  غیياٌ یىظّد را ىحسهی « یکساٌتَ و ىكارکحی»ٌؼو زِاٌی در كانب ةازدارٌغگی 

زّ )آىؼیکا( ٌیؽ ةَ ؾٍّان کارگؽار امهی ٌؼو ؿیـحيی ةَ ایً انگّ از ةازدارٌغگی ؾالكَ ٌكان 

 یُا كغرتٌؼاىی، از ىّج ؿّاری ؿایؼ  ٍغهیفؽآ یُا ٍَیُؽظّاُغ داد؛ چؼاکَ، ضيً کاُف 

يّل كاٌّن ظّد را از ق جّاٌغ یىجؼجیب، ُژىّن )آىؼیکا(  ركیب زهّ گیؼی ظّاُغ کؼد و ةغیً

ٌيایغ. گّاه چٍیً  ؿیعؼه زّ، ُؼ چٍغ ةَ قکم ىّكث دور یُا دونثزوال )یا ةازده ٌؽونی( 

جغییؼ وضؿیحی در ىغیؼیث ٌؼو ؿیـحو زِاٌی در قؼایط کٌٍّی در صّزه ظهیر فارس و زٍّب 

قؼكی آؿیا در صال قکم گیؼی اؿث. ایً در صانی اؿث کَ ةا زوال ةیكحؼ دونث ؿیعؼه زّ و 

و جيایم كغرت یا  قٌّغ یىٌؼام ؿیعؼزّیاٌَ، ىٍاظق از اؿحلالل ةیكحؼی ةؼظّدار جضؿیف 

از  یا ىٍعلٌَّیً راُتؼدی دفاؾی در ؿعّح  یُا ـحویؿةَ ؿيث  یا ىٍعلٌَاراضی  یُا كغرت

ةؼ آىغه از ) یا قتکٌَّیً كغرت ُّقيٍغ  یُا كانبٌّع ىحؿارف، غیؼ ىـحلیو و ةّیژه در 

ؿیتؼٌحیک ٌـم ؿّم کَ در آن کٍحؼل از ظؼیق ارجتاظات و جؼکیب كغرت ؿعث و  یُا ـحویؿ

و  ُا ییجّاٌاآىؼیکا(، ةا ٌكان دادن ) ُژىّنیؿٍی  یا ىٍعلَدر ةؼاةؼ كغرت ىغاظهَ گؼ  (ٌؼم اؿث

ُغف كؼار دادن ٌلاط ضؿف ُژىّن ؿیـحيی از زيهَ در صّزة آؿیب پػیؼی ىحضغیً 
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