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قدر خارجو از آن

مقدمه
سایتاه نجتماعا لبنان دنهنی نکرگا های هنحور به فردی نسوت دوه آن هن نب سواکر
جونهع هتماکز هاسابد نب یو وههوای نصویا جاهعوه لبنوان هواتوونن بوه هاه وت
مننساه ن هحنند ،سرشت هقابت س اسا ن سوذکرش ضومنا جاهعوه ده نسوتفاد نب
یشو ت ده هوجن آس رسذکری بن ادکن لبنان نست ،نشاه درد

)(Heiberg, 1989: 94

با

نکن حا  ،تا به نهرنب ،جاهعه لبنان نکرگاهای اکفهنی ،فرقهنی ،فئودنلا ن نضوع ت
دهه شیسته یود هن حفظ درد نست یا وند های بزهگ ،ساکه نساسا جاهعه لبنوان
شماه ها هند ظام دهودرنسا یام لبنان ز نب باهبترکن نکرگاهای هتماکز دننون
نکن دشوه نب ساکر دشوههای عربا به حساب ها آکن بوا نکون حوا  ،هما نون سواکر
دشوهها تحی ول هسواکل س اسوا لبنوان ابهنون دنشوتن شونایتا داهول نب سوایتاه
نجتماعا ،فرهننا ن رندی ن همچن ن توجه به هوقع ت ژکونسترنترکک آن هاباشون
بکرن هم ن نهر نست ده به نه هننییه دشوههای هنخاه ن فرنهنخاه هن ده نکون دشووه
هه ا هاسابد
سایتاه نجتماعا ن قوها لبنان هتشیل نب ندکوان ن هوذنهر ن رندهوای هختیفوا
نست نجود من ن تنوع عظ ما ده لبنان نب بهانهای دنه هساکل ن هشیال
هن برنی صیح ن ببا

بسو اهی

هردم ن همچن ن هقابت بور سور قونه

ن توبکوع آن بوه نجوود

آنهد نست ا تاهکخ ،نکن نهر هوجر دهگ ریها ن هنابعا

بس اهی نب جمیه جنوگ

دنییا ١958ن  ١9٧5شن نست نب رفا باکن ده ظر دنشته باش  ،ظام س اسا لبنوان
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هن تشی ل ها دهنن نب سوی دکنر ،فرقه نی بودن لبنان ننقع ت س اسا نکن دشوه بوه

دهودرنسا نست نها ه دهودرنسا ندثرکتا غربا ،بییه وع یاصا نب دهودرنسا به وام
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دهودرنسا نشترندا 1ده ده یووم جونهعا به داه هاهند ده دنهنی تاس ما

قوها

ن دکنا عم ق هستنن ن ده آ ها دهودرنسا ندثرکتا قابی ت نعموا وننهد لوذن ،قابی وت
ظام س اسا لبنان ده نکجاد صیح ن ببا

هوضوعا نست ده نکن هااله دهصند برهسوا

آن نست به وه ب عا قبل نب سردنیتن به نکون هوضووع باکسوتا هاه وت نکون ظوام
س اسا هوهد برهسا قرنهگ رد سئون نصیا نکن هااله نکون نسوت دوه مورن ن منو وه
دهودرنسا نشترندا ده لبنان هاتون ن صیح ن ببا

هن ده نکون دشووه بوهنجوود آنهد؟

ساسخ به نکن سئون ده قالر نکن فرض ه نست ده دهودرنسا نشترندا هبتنوابور تاسو
ده لبنان با توجه به حماکوت کوک قونه

قنه

یواهجا نب آن باعوث هواشوود توا

گرن های دهگ ر فع یود هن ده هوالحه ن همیاهی جستنجو دننن ن ه دهگ ری
 .1دموکراسی اشتراکی
ده نکن وشتاه دهودرنسا ظرکه نصیا نست دهودرنسا نشترندا دوه ده نکون هاالوه
هبنای داه نست ز نب جمیه هن های نکن ظرکوه نسوت توالش بورنی کوافتن هونلا
دهودرنت ک ده بتون ن جونهع دنهنی شیافهای عم ق هن باببا
تحا اا

ن هیتوبا

ماکن ،هنجر شون توا

بس اهی بهنجود آکن ده هعنای سنتا دهودرنسا ن ن ونع ظامها
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هن بابتعرکف ها ماکن ده نکن آباه دکنگا هاکا ده شان هادهن دهودرنسا نلزنهوا بوا
هن های ندثرکتا س ش هاهند ،به مالش گرفته شن ن نصالح شن نست بور هبنوای
نکن هخالعا

ده همنا هتیا بر نشترنداگرنکا نست ،هون هوای غربوا ظوامهوای

حزبا ندثرکتا ده دشوههای مننساه نب ح ث رند ،ببان ن دکن داهبرد ننهد بر نکن
نساس هن جاکنزکنا ده بتون ن نکن شیاف هن سر دنن ،باکن ده نکن جونهوع منونساه
نعما شود

)(Fakhoury-Mühlbacher, 2008: 9

ظام س اسا هبتنابر دهودرنسا نشترندا ن تاس قنه

بورنی هون

هنکونی

هوهد باتوجها جرکان نصیا عیوم س اسا بود نست نکون نهور ده دهوه  ،١96٠ده
بها ا ده آه ن ل چ فاه  2ن گرهاهد له برنخ 3بوه ووه جننگا وه نکون ظوام هن بوه
1. Consociational Democracy
2. ArendLijphart
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3. Gerhard Lehmbruch

عنونن کک دهودرنسا هتماکز نب دهودرنسا ندثرکتا هخرح درد ن ،تغ ر کافوت نب آن
س  ،هفاه

ظری هختیفا برنی توض ح نکن وع جنکون نب دهودرنسوا ن هخالعوا

هوهدی بس اه نهنکه شن نست ل چ فاه

قنم ههما هن ده نکن هنستا بردنشت نی بر

نکن بانه نست ده دهودرنسا نشترندا ن تاس قنه
هناسر برنی جونهع اهتجا
جونهع هحسوب هاشود

نگر نوک ده تنها دهودرنسا

نست ،نها بهترکن ن همینترکن وع آن بورنی نکننو وه

)(Fakhoury-Mühlbacher, 2008: 6

نب دکن ل چ فاه  ،برنی هوفق شنن کک دهودرنسا نشترندا مهاه سو ش شورط
نجود دنهد -١ :ههبرنن باکن سبت به یخرنتا ده ده برنبر ظام نجوود دنهد آگواها
س نن دننن  -2آ ها باکستا بوه حفوظ ظوام هتعهون باشونن  -٣آ وان باکون بتون نون نب
شیافها عبوه دننن  -4ن ده هاکت ،به هن حلهای هناسر ده برنبر هساکل هختیوف
نشترندا دست س نن دننن

)(Direct quote, Lijphart 1969: 217

نن همچن ن هجموعهنی هن

به عنونن عونهل هخیوب ده دهودرنساهای نشترندا هخرح هادنن ده همنا تجربوا
ن آبهاکشا هستنن نب دکون نن نکون عونهول دموک دننون ن هبتنوا نسوت بور تعوند
نفادنهیها ،تماکزن

نقتوادی-نجتماعا ن سنتهای هوالحه ده ن سجام دنییا

دهودرنسا نشترندا عموها بر هبنای مهاه نبزنه کا سابنداه تعرکف هاشوود-١ :
نکتالف نجرنکا دالن ،ده هعورف بخوشهوای نجتمواعا گو واگون باشون -2نتووی
هتاابل ،ده به گرن ها نهیان هادهن تا توم ماتا هن ده برنی هنافع آ ها تعو ن بخوش
ن هضر نست ،هد ماکن  -٣قونعن تناسبا ،به عنونن کک نصول حواد ده تخوو ص
ماکننگا س اسا ،هنورهای ینها

شهرن نی ن بودجوههوای عمووها -4یوود

هختاهی بخشا ده نهوه تعی ن ترب ت ،ببا ا ،فرهننا ن حاوقا ل چ فاه

نکتالف

دالن ن یود هختاهی بخشا هن بوه عنوونن دن هسوته هردوزی دهودرنسوا نشوترندا
هادن ن ن نکن وه بحث هادنن ده قونعون تناسوبا ن نتووی هتاابول ،نکرگواهوای
تیم یا هستنن ده د ف ت تاس قنه

هن باچ هابر ن ن همیواهی بو ن گورن هوای

هردها ن ز نستاال فرهننا هن نفزنکش هادهون نن همچنو ن عنوونن هوادنون دوه
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گرن های ورندی ،ن وننب آ هوا ،ه وزنن نب هو ساشو نگا ،توأب ر یخورن

یواهجا،

دهودرنسا نشترندا به د با داهش تیثرگرنکا ست ،نها ده سوا ورح نکون هسوئیه
نست ده هاتون ن به تشی ل عناصر دهودرنسا دمک دنن
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به هر حا  ،با گذشت بهان هن ل چ فاه

نهبش توص فا ،تجربا ن هنجواهی

به یود گرفت ن شیل همنا ا س نن درد نب دکن نن ،نگور دشووههای دههو ساشو ن
ه چ جاکنزکن دهودرنت یا ننشته باشنن ،نب نکن ح ث دهودرنسا نشترندا هاتون ون
هوهد توجه ننقع شود

)(Fakhoury-Mühlbacher, 2008: 6-7

ده کک دهودرنسا نشترندا

کک نکتالف بزهگ تنها هن حل عمیا برنی ده ظر گرفتن نقی تها ده حیوهت نست
س ششرط هس نن به کک نکتالف بزهگ ،هه افتا ه ا ههن ن هتماکل به هوالحه نسوت
مش ن ننب هشاهدت ده حیوهت ،هحردا قوی برنی بوه نجوود آنهدن ه ا وههنی ن
ه ل به هوالحه نست نحتما دکنر نکن نست دوه فرهوولا توننکن شوود دوه ده آن
هکاستجمهوهی با ساکر سستهای نجرنکا سخح باچ همچون خستنبکری ،هعانن
هرتبس باشن نکنها با کینکنر کک نکوتالف بوزهگ هن

خستنبکر ن سخننوی هجی

تشی ل هادهنن ها نن آ چه ده ده لبنان نجود دنهد
دنهو ن بخووش دهودرنسووا نشووترندا ،نتوووی هتاابوول نسووت ده نکوون شوویل نب
دهودرنسا هسی نقی ت هوهد نستفاد قرنههاگ رد تا نستبنند ندثرکت بوه نجوود اکون
نلبته ده صوهتا ده نقی ت نب قنه

نتوی یود سوء نستفاد دنن ن بخونهن دنلت هن

فیج ماکن ،نستبنند نقی ت بهنجود هاآکن نب دکن ل چ فاه
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هعر

هر بخشوا هواتون ون ده

یخر بنبست ن فاننن بس ج اشا نب بوه دواهگ ری نتووی غ رقابول دنتور

باشن نی نه نننه نست ده قنه
برنی عرضه قنه

نتو صرفا به عنونن کک سشت بان ن عاهول تضوم ن

برنبر به همه جناحهای حیوهت باشن

سوه ن بخش دهودرنسا نشترندا تناسر نست نکن کوک هنشوا نسوت بورنی
تخو ص سستهای ینها

هن ا ن هنابع هالا هحنند به شیل کاهن ههای حیوهتا

ب ن بخشهای هختیف تناسر هنجر به نکن هاشود ده گرن های نقی وت ماکنونگا
ب شتری ده حیوهت دنشته باشنن ،همه گرن ها برنبر شوو ن ن ده عو ن حوا ووعا
ح

نهن ت به جناحهای نقی ت دند شود
مهاهه ن بخش دهودرنسا نشترندا یودهختاهی بخشا نست نصول حیوهوت

نقی ت بر یود ده حوب هاکا نست ده هشخوا هربوط به نقی وت نسوت ن نکون کوک
نلزنم ده نصل نکتالف بزهگ نست ده تمام هساکیا دوه هنوافع هشوترت نجوود دنهد،
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توم ما

هاباکستا توسس تماها بخشها با کینکنر ن تارکبا هتناسر بوا دهجوا

فوذ آ ها صوه

گ رد

ده صحنه س اسا ،نکتالف بزهگ ده ده باچ هخرح شون نساسوا بو ن ههبورنن کوا
خبنان ،کا نفرند هوبر ن توم گ ر نگان هر بخوش نسوت ده دهودرنسوا نشوترندا
همچون ساکر دهودرنساهوا ،خبنوان نحوزنب یوود هن ههبوری دورد ن ماکنونگا
ها ماکن نکن نهر نب رکق فرنکننهای س اسوا ن ن تخابوا

صووه

هواگ ورد آ هوا

دسا ا هستنن ده حاه ان یود هن به سمت بخشهای دکنور جاهعوه هتیثور هوننکت
هادننن ده ننقع ،آ ها ساکههای نکتالف بزهگ هسوتنن دوه بوننن آ هوا ظوام هتوقوف
هاشود کا به نستبنند کک گرن بر دکنری هان جاهن نکن خبنوان همچنو ن حوننقل
تعهننتا برنی حفظ نحن

دشوه همچون هسئول تا سبت به هنکههای دهودرنت ک

برنی یود ده ظر هاگ ر ن
ده ندب ا

س اسا هربوط به ظرکه دهودرنسا نشترندا ،هفهووم تاسو قونه

هترندف با هفهوم نشترنداگرنکا گرفتوه شون نسوت تاسو قونه
ترت با

هجموعوهنی نب

هادی نست ده هوقع تا هن ده حیوهت برنی هور ورنی س اسوا ندثرکتوا

هاننه نست ،هثالا هنشن نست بنوابرنکن ترت بوا

تاسو قونه

نغیور ترد بوا نب

سابنداههاکا نست ده ه تنها تنوع س اسوا هن ده قوو هاننوه ،بییوه ده سسوتهوای
نجرنکا ،هیا کا هحیا ز تضم ن ها ماکن هادهای تاس قنه

تارکبا هم شوه بوه

عنونن ساسخا سبت به دهگ ریهوای هسویحا ه بالفعول کوا بوالاو ن تالشوا بورنی
هنکرکت هقابتهای یشو تآه ز رندی ،هذهبا کا س اسوا صورف تیاوا هواشوود
نحزنب دنتر قنه

س اسا هن ده بها ا ده حذف کک حزب هخالف ن هن به سومت

جنگ دنییا هادشا ن ،تشنکن هادننن
ب شترکن ن ن ز بورنی تأسو

هادهوای توبکوع قونه  ،توقوف یوو رکزی ن

برقرنهی دهودرنسا نست نها س استنذنهی بر هبنای م نهان توبکوع قونه

ابهنون

تونفق همه جناحهای دهگ ر نب جمیه آن جناحهاکا نست ده فیر هادننون بوا جنوگ
بر ن هستنن ن ه با ن تخابا

بنابرنکن سئون نکن نست ده منو ه منو ن جرکا واتا
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حفظ ها ماکن ماکننگا تناسبا ،ده هشوق همزکستا نحزنب س اسا هتعند ده قوو

نسیحه یود هن به ن هاگذنه ن ن تن هادهنن به قونعن س استهای دهودرنت ک؟

ده ظام تاس قنه  ،رفهای هق ر به فع یود هاب ننن به جوای نکون دوه 183

ننهد جنگ شو ن ،نکننو ه عمل دورد ن س اسوتهوای ن تخابواتا هن هبنوا قرنهدهنون
تاس قنه

وعا ضما ت نسوت ده برنبور یسواه هواکا دوه نقی وت ده هننوام

حیوهت ندثرکت همین نست هتحمل شود نعتباه نکون سوابنداه ننبسوته نسوت بوه
لونبم نعما توبکع قنه
قنه

همچون نجود قنه

هافوق هثال ،قونه

یواهجا نکون

هاباکستا نهند س اد سابی شرنکس تونفق هن دنشته باشون نگور منو ن قونهتا

باشن ،باکستا سابنداهی یود نعمالا نجوود دنشوته باشون هوثال ،دن ورف دهگ ور
سالحهای یود هن دناه گذنه ن ن شایههای ظاها یوود هن ده کوک ورنی دفواعا
هتحن ندغام درد ن سی

ننحن ن ز ظام قضاکا هسوتایا دنشوته باشونن بوه ووه

دق ق ،نکن سابنداه هاباکستا تع ن دننن ت جه تاس قنه
تاس قنه

تعاه

بشود

به عنونن س مان س اسا بعن نب جنگ دنییا :ده گفتمان هونکرکت

 ،تاس قنه  ،سابنداه هنکرکت شرنکس عنم قخع وت تیاوا هواشوود دوه

شاهل کک فرنکنن صیح ن ده صوه

اب به عنونن جا ش نا برنی ن تخابا

تحا ق هبتنابر ظرکه دهودرنت وک ،تاسو قونه

نست نها

هن بوه عنوونن سوابنداه نفوزنکش

ه ا ههنی ن نهتاای د ف ت دهودرنسا هادن ن نکن بنکن هعنا نست ده هحااوان هور
دن هیتر نب تاس قنه
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برنی جونهع جنوگبد دفواع هوادننون بنوابرنکن فاوننن

کیلاهمنا ه ان دن گفتمان به نکن هعنا نست دوه شونایت هحونندی بور س اهونهای
بیننهن

تاس قنه

ده جونهعا ده نب جنگ سنکن هاآکن ،نجوود دنهد بوه دل ول

نهم ت یام هخالعه تاس قنه

ن با توجه بوه هوضووعا

دهودرنسواسوابی ن

نکجاد صیح ده جونهوع جنوگبد  ،هوونهدی بورنی هوقع وتهوای ضوما ت شون ده
حیوهت نجود دنهد ده ده تونفاا

صیح ق ن شن نست نکن تونفاا

تاس قنه

شاهل تونفاا ه ان رفهای هتخاص نست ده به وه هسوما ترد ور کوک دنلوت
آکنن هن رنحا هادننن به عالن  ،تجاهب دکنری نب تاسو قونه

بعون نب جنوگ

نجود دنهد نب جمیه ده دوبنن هوقع تهوای دنلتوا تضوم ن شون بورنی دووبنن
صرب اشا نب کک هن حل هذندر شن ه ان رفهای ده حا جنگ سوت ،بییوه
توسس هارهن

سابهان هیل به نجود آهن

نست)(Jarstad, 2006: 13-14

دموکراسی اشتراکی مبتگیبر فرقههای د گی 1:نشترنداگرنکا هبتنابر فرقههوای
دکنا 2،کک ظام حیوهتا هتضمن ترد با دنکما نب هوذهر ن س اسوت نسوت نکون
هفهوم هاتون ن به هعنای توبکع سوبتا قونه

س اسوا ن هوادی ه وان نجتماعوا

هذهبا ن دکنا باشن ده ننقع ،دهودرنسا نشترندا هبتنابر فرقههوای دکنوا هونلا نب
دهودرنسا نشترندا نست ده قنه
)(Factsheet, 2007: 1

هادی هن ه ان فرقههوای دکنوا توبکوع هوادنون

رفننهنن فرقهگرنکا دکنا بر نکن بانه ن ده نکن هن هنها هؤبر

برنی حفظ همزکستا هسالمتآه ز ه ان ندکان ن هذنهر گو واگون نب رکوق قونه
دندن به هردننم برنساس نبن آ ها ده هنخاه نست بر ساکه نکن تحی ل ،هور گورن بور
نکن بانه نست ده گرنها ده دنهنی ب شترکن قنه

س اسا نسوت ،همیون نسوت نب

حیوهت به فع یود ن به هزکنه ساکر گرن ها ،کا حتا با ظی دوردن بوه گورن هوای
هق ر نستفاد دنن همچن ن ،هر گرن یاصا همین نست به دل ول تغ ور جمع توا،
هوقع تا ن قنه  ،دکنر به وه هناسبا ن ننب ننقعا یود هن شان نهن بحوث بور
سر فرقهگرنکا دکنا ،بحثهای هشابها هن برنی نشترنداگرنکا ده فرقهگرنکوا دکنوا
هجی

بر نکن نساس ده یانهه ا ه توسس نهلرنتوهی عثما ا ن ده مننکن دشوه بعن

نب فرنساشا آن آغاب شن بوه ووهی دوه ده آن بورنی نقی وتهوای غ رهسویمان وز
درساهاکا ده ظر گرفته شن
 .2نقد نظریه دموکراسی اشتراکی
نساسا انهای نکن ظرکه به دل ل جنبههای د تر دهودرنت ک آن نست ده ده بکر ب ان
هاشود:
 -١هن تاس قنه

هبتنا نست بر برتر بودن هاام خبنان ن تسویس آ هوا بور

رفننهن شان  -2نب ظر تجوکزی ن هنجاهی هونهد نشوترندا دوه ده آن هنبخوه بو ن
ببا

ن دهودرنسا آبهون شن باشن ،بس اه واده نسوت  -٣بوه دواهگ ری نبزنههوای

تاس قنه

دهگ وریهوای بو ن بخشوا هن تشونکن هوادنون ن بوه جوای آهنهوش،
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وعا نب آن هحسوب هاشود ،برهان ن وزد تاسو

ن تفی وک هجوند درسواهوای

1. Confessional Democracy
2. Confessionalism
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دهگ ریها هن تشنکن هادنن  -4نکن ندعا ده خبنان هم شوه هشو اه ن ن ده جهوت
بهترکن هنافع جاهعه یود حردت هادننن ،جای بحث دنهد  -5نکن سخن ل چ فاه
ده جونهع عم اا تاس شن گزکنهنی ب ن دهودرنسا نشترندا ن کا هو چ دهودرنسوا
ننه ن ،صح ح ست نب دکن بریا ،ووعا نب هون دنترلوا دوه ده آن کوک گورن
هسیس باشن ز هاتون ن ببا

به د با دنشته باشن

با نجود نکن ن تاادن  ،نکن داهآهنترکن شیل س اسا نست ده ده جونهع دواهال
هنشعر به داه هاآکن دهودرنسا تاس قونه
تماکزن

هواتون ون توا حونی بورنی تنظو

ن برنی ندغام جاهعه دمک دننن باشن به عالن ن عخاف هن ده بر خبنان

تأد ن هادنن ،هاتون ن فضای بکادی برنی فعال ت ن ههننسا س اسا به نجود آنهد
بر نکن نساس هاباکستا به دهودرنسا نشترندا ه به عنونن کک هون جهوان شومو
برنی همه جونهع بییه برنی هونهد یام نستفاد دورد

(Fakhoury-Mühlbacher, 2008:

)12-14

 .3اصالت انشعابات دینی در لبنان
ده و تاهکخ هنهن لبنان ،نگرمه عونهل هختیفا ده دهگ ریهای دنییا نکن دشوه
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اش دنشته نها ده هاکت دکن عاهیا تع ن دننن بود نست به وه هثا  ،باهبننی
شووهرن نی برنسوواس ننبسووتنا دکنووا ،عاهوول ههو دهگ ووری ده دنه عثمووا ا بووود
)2011: 17

 .(Nasrallah,با نکن همه دکن تا نننیر قرن  ١9عاهیا ده س اسوت لبنوان بوه

حساب ماآهن ن نهتبا ا
سه قرن تماکزن

فئودنلا هبنای ظ نجتماعا بود نها ده لبنان تنهوا بورنی

نقتوادی ن نجتماعا ده تاهکخ نکن دشوه اش ههما دنشوت نکون

ده حالا نست ده یووص ت فرقهگرنکا دکنا هم شوه ده نکون دشووه بوه صووهتا
داهال تعرکف شن تنننم دنشته نست بوه همو ن دل ول وز نکون یووصو ت عیوت
هستا

دهگ ریهای فرقههوای دکنوا ده لبنوان نب  ١84٠-١86٠هن تشوی ل هوادند

نست عالن بر نیتالف بااتا ،دل ل دکنر یووهت ه ان گرن های دکنا ،تبعو
قنه های حاد یاهجا ه ان نکن گرن هوا ن برتوری دندن کیوا بور دکنوری بوود
نست
ده ننقع با تضع ف ظام فئودنلا ،نفادهی دکنا جاکنزکن آن شون توالشهوای

186

شنکن هنحا ت هاهن ا برنی تحی نهتبا ا

دهنن جاهعه یود ،ا بخش ساکوا ا

قرن  ١8ن نننکل قرن  ،١9دل ل دکنری نب دهگ ریهوای دکنوا ده لبنوان بوود نسوت
توض ح آن ده ده ندثر سا های قرنن ١8ن  ،١9ظام س اسا-نجتماعا لبنان نب رکق
نهتبا ا

فئودنلا کا تمردز قنه ،دنتر سبتا یوبا برقرنه هادورد

جرکان هباهبن

)(Zoio: 2010

ده

برنی نستاال لبنان نب عثما اها نب نننیر قرن  ١9تا سوا  ،١9١8ده

هاکت هس ح ان ن هسیما ان کک سایتاهبننی هبتنوابور همیواهی س اسوا هن د بوا
درد ن به نکن دل ل هااها

ترت ده سا  ١2 ،١9١5فر نب هسویما ان ن هسو ح ان هن

نعننم درد ن
کک سئون هه ده تاهکخ لبنان نکون نسوت دوه مورن عیواهغو منو ن نجوود
شیاف هاکا ،لبنان دماه یشو ت دنکما بود نست ساسخ نکن نست ده تجند عاهیا
بود نست ده باعث هاشن تا نکن دشوه با نجود فرقههای دکنا بوه یشوو ت هنی
انهد به گفته دکوکن ه رست 1لبنان نگرمه سرشتا فرقهگورن دنهد ،نهوا کوک دشووه
سبتا هنهن نست با نکن حا هؤسس ن نکن دشوه ظام س اسا هن ن تخاب درد ن دوه

 .۴بحران هویت در لبنان
سئون هه نکن نست ده مرن لبنان نکن من ن ظام نستثناکا س نن درد نسوت؟ ده نکون
دشوه با نجودی ده هسیما ان جمع ت غالر لبنان هستنن ،نها بوه هو چ عنوونن کوک
گرن همنون هن شیل مادهنن ترد ر جمع تا به همورن فرهنوگهوای گو واگون
اشا نب ههاجر  ،ه رنث هنحور به فردی هن برنی نکن دشوه به نجود آنهد نسوت
ده حالا ده هس ح ان با شایصهای نقتوادی ن فرهننوا غربوا نب لبنوا ا هسوتال
صحبت هادرد ن ن ،هسیما ان عموها به د با ندغام ده کک دشوه سانعرب بزهگتور
بود ن ن نها هؤسس ن دشوه لبنان به جای آ یه دلمشغولاهای فرقوهگرنکوا دکنوا هن
دال دناه بنذنه ن ،به د با نکجاد لبنا ا بود ن ده هس ح ان ن هسیما ان بتون نون دو ن
ب ش ماکننگا عموم هن دنشته باشنن نکن هسئیه هن ه نب رکوق نکون کیسوان نوری
شهرن ننن بییه با شناساکا نکنیه فرقه برنی سال ا ا به عنوونن دا وا نصویا حاووق
1. Hirst
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دنهنی نهتبا ا

دکرکنه نشترندا ن َسَبا نست ن ه ه چ وعا نب هی ت برنی همنان
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س اسا عمل درد نست ،فر

هادرد ن ده لبنان فرد بوه سوادگا مواتون ون کوک

لبنا ا باشن فرد سنا نب ب رن  ،داتول ک هاهن ا نب جوکنه کا ش عه نب جنووب لبنوان
نست نگر فرد بخونهن نبدننج دنن کا د با شغل باشن ،ننل ن سئون نکن نست ده بوه
دننم فرقه دکنا ننبسته نست
هوضوع نصیا ،همبستنا هیا لبنا اها نست ظرکوهسوردنب هعورنف ن نهسوون

1

هاگوکن بها ا هجموعهنی نب هردم تشی ل دهنن کک هیت هستنن ده بتون نن ووعا
تعیق به همنکنر هن شوان دهنون حتوا بوننن آ یوه دکنوری هن نب ح وث ف زکیوا
بشناسنن نها گرن های دکنا هختیف ده لبنان هو چ حسوا نب ننبسوتنا ننه ون دوه
بتون ن آ ها هن شهرن نن ا بوا حو

نتحواد شوان دهون بریوا هعتان ون لبنوان کوک

هوجودکت ژکوسیت یا هشتملبر بس اهی نب هیتها نسوت کوک هیوت ،هسو حاهوای
هاهن ا نست ده فیر هادنن شهرن ن لبنان بودن به هعنای نکن نست ده باکستا ه چ
وع نفادنهی به دکنر هیتها کا هوکتها دنشته باشن آ ها همچن ن نحساس هادننون
ده نب ه رنث نفسا هنی باستا ا با ه رنث هنکترن هنی فرنگ ر با هم ن کو وان دوه وز بوا
نهنسای غربا دهه آه خته نست ،بریوهدنه ن نهوا هموه شوهرن ننن لبنوا ا هوکوت
کیسا ا هن ده هس ح ان هاهن ا دنه ن ،ح
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مادننن نب دکون بسو اهی نب لبنوا اهوا

هشرنع ت لبنان به عنونن کک دشوه هوهد سئون نست بس اهی لبنان هن کک هخیوق
تونعا ده هنفش بکر سئون بردن نحن

عربا نست ،هوادن سوتهن ون بسو اهی نب

نعرنب سنا یود هن به هوکت سوهی بزهگ کا عربا ننبسته هادن نن ن ه به لبنان بوا
هوکت غ رعربا لبنان تون ست کک هوکت نسوخوه نی بوه نجوود آنهد دوه بتون ون
شهرن ننن هن هتحن دنن ن آ ها هن به نکن ن ناه هشترت برسا ن ده آ ها با کیونکنر بوه
کک هیت تعیق دنه ن

)(Elias, 2011

نکن تعیق به کک فرقوه کوا کوک جرکوان هوذهبا،

هوکت هردم لبنان هن برنی صنها سا تشی ل هادند نست بنابرنکن فرقهگرنکا دکنا
به نکن هربوط نست ده منو ه هوکت یود هن ده هااکسه با دکنرنن شیل هوادهنون
هر گرنها ده ن تخاب ظ حاوقا هختاه نست ن دنلت صرفا به عنونن مهواهموب
نعما قا ون گرن های دکنا عمل هادنن

)(Chiha, 2012

1. Anderson

نشترنداگرنکا لبنان بریالف دکنور مو وههوای هونهن ،بریاسوته نب ههننسوا
هادی شیلگرفته ده نضع تهای س

نب جنگ سوت نکون سوایتاه هو قبول نب

نستاال ن ه بعن نب جنگ دنییا نجود دنشته نست یته نصیا فرقهگرنکا دکنوا،
توبکع سستهای س اسا برنساس ننبستناهای دکنا نسوت ده هون نشوترندا ننچ،
هقابت مننن ا برنی سستهای ماکننگا نجود ننهد دنهوا ،هوضووع حووب بنونی
هخرح نست ده برنی دهههاکا توسس نکن قونه هوا هووهد سوءنسوتفاد قرنهگرفتوه
نست حوب بننیها برنساس ظر نبنه

دشوه ن برحسر نتحاد س اسوا دوه بوا آن

نجود دنهد ،تنظ هاشود به عنونن مو ه حوب بننی ده هنوا ق دواهال نسوالها ده
ب رن  ،جبل لبنان ،بحیه ده بااع ن هرجع ون ده جنوب ،توأب ر تع و ن دننون نی بور
ت جه هسی هس حاها دنهد یته دکنر نکن نست ده ظام حزبوا لبنوان سونتا ضوع ف
نست حتا ظام حزبا ه توسس قا ون نساسا  ،١926ه توسس تونفق هیوا  ١94٣ن
ه برنساس تونفق اکف تعرکف شن نست ظام فرقهگرنکا هذهبا عمال نحزنب هن
تحتنلشعاع یود قرنهدند نست ههبرنن به وه دیا برحسر نفادنهیهوای فواه یا
تحوچ

 ،2٠٠5ظام حزبا لبنان به د با شیلگ ری کک سایتاه شوبه غربوا بوود

نست کیا نب نکرگاهای دکنر سایتاه فرقوهگرنکا وه هوذهبا لبنوان ،اوش ههبورنن
حرفهنی نست فرهنگ س اسا لبنان بسو اه باواتا نسوت ن دسوا ا دوه بوه لحوا
نقتوادی ده باچ قرنهگرفتهن ن ،به عنونن مهر نصیا جاهعه یود شنایته هاشو ن
نکتالف بزهگ کیا نب عناصر ظام نشترندا فرقهگرنکا ه دکنا لبنوان نسوت نکون
نکتالف ده داب نه به نضوح دکن هاشود به نکن صوه
نست  6هاهن ا 4 ،نهتنند

ده داب نوه دنهنی  ٣٠عضوو

کو وا ا ٣ ،داتول وک کو وا ا ٣ ،نهتونند

سنا 5 ،ش عه ن  2دهنب به گفته ددمچ ان داهتل خبنوان عبواه

نههنوا٧ ،

نسوت نب نکوتالف

فرنگ ری نب خبنان ده ماکا نر بخشهاکا نب جاهعه هستنن ،کعنا یرد فرهنگها ن
هنافع یام ،همه هتعهن به حفظ ظام هوجود هسوتنن نکون ظوام نکوتالف خبنوان
هکشه ده دنه عثما ا دنهد عثما اها ده بر جاهعوهنی عم اوا قووها ن بوا تمواکزن
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ن فرقهنی ن هنکههای فاسن بورنی دسور هسی ،بوه قونه

هواهسونن نهوا نب بهوان

دکنا حاد بود ن ،به خبنان فئودن هحیا ن به سیسیههواکا دوه بتون نون هنخاوه هن

دنتر دننن ننبسته بود ن بخشا نب هم ن سیسیهها خبنان فرقوهنی لبنوان هن توا بوه 189

نهرنب تشی ل هادهنن ها نن یا ننن جنبالط ))Nelson, 2013: 353
تگاسب بعن دنم ظام نشترندا هبتنابور فرقوه دکنوا لبنوان نسوت تونفوق ١94٣
برنساس شرنکس هونب ه ب ن قوها نست نکن تونفق همچن ن هوکت لبنان هن به عنوونن
دشوهی با نجهه عربا ن دنلتا ده ده آن هس ح ان هاهن ا هاباکسوتا یووصو ت
عربا لبنان هن بلذکر ن ن هسیما ان سنا باکستا گرنکش ن تماکل بوه ندغوام شونن ده
سوهکه بزهگ هن دناه بنذنه ن ،شیل دند تونفق ا وشته  ،١94٣کک حیوهت نکتالفا
ب ن هک

جمهوه هاهن ا ،خستنبکر سنا ،ن هک

هجی

ش عا هن تننکن دورد

فرقههای هختیف دکنوا ده شووهن برحسور تناسور ماکنونگا دنشوتنن ن سوبتا 6
هس حا به  5هسیما ان باکن ده هجی

قا ونگذنهی هعاکت هاشون بعون سووم نکون

ظام نشترندا نتوی هتاابل نست به نکن شرح ده تمام نقی تهوای دکنوا سوهما ده
ندنه حیوهت ن ده هناصر دنلتا ،نجتماعا ن هن ا دنه ون ده نکون ووع نب ظوام،
تماها نقی تها بننن آ یه اب باشن بکرهجموعوهنی نب گورن هوای ندثرکتوا باشونن،
سهم هنی ده ماکننگا دنه ن نکون نهور هوجور جیووگ ری نب دکیتواتوهی ندثرکتوا
هاشود
ن بعن آیر آن یودهختاهی جمعا نست نکن هنکه ده برگرفتوه نب ظوام هیوت
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عثما ا نست ،به وه هوبری به هر فرقه سبت به هنکههوای فرهننوا هثول نبدننج،
نهث ،تعی

ن ترب ت ن نهنکه هوکت س اسا-فرهننا ،آبندی عمل هادهن توا بتون ون

ده هحنند هربی بزهگتر شیوفا شود نکن ظام بعنها ده سوا  ١926وشوته شون
هسئول ن با توجه به س چ نگا عادن

بس اهی نب نجتماعوا

هتفوان

ده کوک ظوام

حاوقا ننحن ،ضمن آ یه ظام قضواکا سویوچه نب ووع فرن سوه هن ده هوضووعا
جناحا حفظ مود ن ،به وه هسما به هر فرقه قنه

دنتر بر هوضووعا

هون ا

نب جمیه قا ون یا وند هن دند ن ن ))Nelson, 2013: 357
 .5نقش عامل خارجی در تقسیم قدرت
گذشته لبنان شان هادهن عیاهغ هحوهی بودن فرقهگرنکا ،نکن دشوه وز شونکنن
تحتتاب ر دنشنرنن یاهجا بود نست عونهل یاهجا ده شویلگ وری دهودرنسوا
نشترندا ه اش هخرب ن ه ساب ن دنهد نجوود تهنکون یواهجا عی وه دشووه،
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اش نساسا ده آغاب کا تاوکت داهتل خبنان ده دهودرنسوا نشوترندا دنهد هاابیوه
دردن با تهنکنن

یاهجا هستیزم نحن

یاهجا ،دنییا ،همیاهی بو ن خبنوان،

س و ن تاوکت شن ه ان یرد فرهنگها ده سخح عاهه هردم ن ز نهتباط زدکک ب ن
ههبرنن ن س رننن آ ها ده دهنن یرد فرهنگها نست ده هوهد لبنان تهنکون یواهجا
تأب ری هتفان

دنشته نست ده سا  ،١94٣تهنکن فرن سویها اش هتحون دننون نی

دنشت ن باعث شن تا خبنان لبنا ا برنی به دست آنهدن نستاال با کینکنر هتحون
شو ن ن به هم ن ترت ر تونفق هیا به عنونن کک نسترنتری ن تخاب شن ده حالا ده
نکن عونهل یاهجا ده سا  ١9٧5هاباکستا به عنونن ها عا ده تنننم جنگ باشونن،
نها نکن جنگ یاتمه س نن یرد تا آ یه بابکنرنن هنخاهنی ن ب ننلمییوا دهگ ور ده آن،
برنی نکجاد کک فرهو بننی جنکن ،نب تاس قنه

کعنا قرنهدند واکف بوه تونفوق

هس ن ن
بوابکنرنن دی ول

هعموچ یونستهای خبنان دنییا ده هااکسوه بوا تمواکال

یاهجا بس اه د نهم تتر بود نست با نکن حوا نبوزنه تاسو قونه

هو چگوا

دهگ ریهای ب ن گرنها هن حلنفول دنن عیت نصویا نکون نسوت دوه نسوترنتری
هنکرکت دهگ ریها ننبسته به عاهل یاهجا بود نست منا چه تاس
ظام تاس قنه

کوا برقورنهی

با هنافع یاهج ان سابگاه باشن ،آ ها هاتون نن هوا ع شویلگ وری

نشترنداگرنکا شو ن ن نگر نکن ظام هنافع خبنان دنییا هتفان
لحا دنن ،نکن نشترنت هاتون ن به صوه

هن ده کک نشترنت

هوفا تآه زی نعما شود ،هنر آ یوه بوه

توسس دکنر بابکنرنن هنخاه نی با ها ع هنبرن شود نب آ جاکا ده جونهع نشترندا بوه
عونهل هنخاهنی هتیا هستنن ،هر جابجاکا س اسا کا تغ ر ده هح س هنخاهنی ،ساکوه
ظام نشترندا ن همچن ن هونب ه دنییا ن یاهجا هن هواشویافن بوه همو ن ترت ور
تعهن به هنکههای دهودرنت ک ،تحتتأب ر عونهل یاهجا نست
ده هجموع به ظر هاهسن خبنان یاهجا حننقل ده حفوظ تعواد دنییوا ن
یاهجا باکن هنافعا دنشته باشنن هعما نکن نست دوه گرموه ظوام نشوترندا همیون
نست هوهد نستابا خبنان دنییا قورنه ن ورد ،نهوا موون بوه صووه

جامعهشناسی سیاسی و فرقه گرایی در لبنان  مصطفی زهرانی و شکوه ملکی

تون سته نست به وه داهل صیح ن دهودرنسا به نجود ب انهد ن ز تون سته نسوت

آشویاه کوا
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بکادی آ ها ننبسته به ت یوب آن رنها هستنن تا هونب ه دنییا هن حفظ دننن بور
هم ن نساس گفته هاشود قنه های یاهجا هاباکستا حننقل هنافعا هن ده حفوظ
تعاد دنشته باشنن ده هوهد لبنان باکن گفت دوه نکون دشووه قربوا ا دهگ وریهوای
هنخاهنی ن ب ننلمییا بود نست

)(Nasrallah, 2011: 10-11

دهضمن نکن فرض ه هخورح

بود ده هسئیه نصیا لبنان ،بود کک حاها یاهجا نست دوه بتون ون قاعون تاسو
قنه

هن برقرنه دنن ن باعث شود ده گرن های دکنا به د با هتحن یاهجا باشونن

ن ها ع هننیال

یاهجا هق ر ده لبنان شو ن

به وه دل ،لبنان به عنونن کک تجربه تاس قنه
هناسبا نست بکرن هنبخه ب ن تاس قنه

برنی هن

نب ککسو ن هن

به دهودرنسا هن نب سوی دکنر شان هادهن تاس قنه

وچ ا ،مو وه

صیح دنییا ن ن تاوا
ده لبنان صیح وچ ا هن

به نجود آنهد نست ،نها نکن نهر ننبسته به حماکت یاهجا بود نست هرگا حاها
کا هحافظ یاهجا نجود دنشت ،صیح تنننم هاکافت ن بوا یورنج کوک حواها کوا
هننییه کک حاها جنکن ،هعموچ کک اآهنها ن کک بحرنن شونکن بوه نجوود آهون
نست عاهل یاهجا ده تب ن هژک تاس قنه

ن هوفا ت آن ده به نجوود آنهدن

صیح ده لبنان بس اه هه بود نسوت ده هووهد لبنوان ،هحوافظ یواهجا حتوا نگور
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سشت با ا گرن های لبنا ا هن ننشته باشن ،شرط چبم برنی صیح ن ببا

با ببا ترکن دنه ده تاهکخ لبنان بوه بهوا ا برهواگوردد دوه فرن سوویهوا لبنوان هن
تحتنلحماکه یود دنشتنن یته دکنر ،تعنند حاه ان یاهجا نست هرمه دوه تعونند
تضم ندنننگان باچ هند نحتما نکنیه کیا نب رفهوا یواهج شوود ن ببوا

هن بوه

یخر ب ا ننبد د تر نست ده حا ات حاه ان یاهجا  5نبر ایونسته برنی نکن ظوام
تاس قنه

فرقهنی بهنجود آنهد ن )١ :حاه ان یاهجا ده م نهان تاس قونه

رنحا شن نقننها
هوضوعا

فرنکننی هن هخرح درد ن ده بتون نن هوضووعا

س اسوا هن بوه

قابل س ن ری نب ح ث تین یا هبن ساب ن ،نها نکن نهر به ت جوه رسو ن

 )2حضوه حاه ان یاهجا باعث شن به جای آ یه برنی گورن هوای دهگ ور هحورت
باشن ،به نهنی برنی همیاهی به نجود آنهد نب رف دکنور ،م ونهانهوای تاسو
قنه
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بوود نسوت

هوهد حماکوت هحافظوان ،گورنکش خبنوان فرقوهنی بورنی هقابوت ن تهنکون

کینکنر هن باچ برد  )٣حضوه نکن هحافظان یاهجا هنجر به نکجاد ورف باب ون ن

س رنب شن ن نقتا هحافظان یاهجا ساکنا یود هن تضع ف درد ن ،رفهای باب ون
به د با تغ ر ب نادکن ده توبکع قنه

بود ن ن نب مالشگر یاهجا تااضا درد ن ده

نب آ ها حماکت دنن  )4حضوه حاه ان یاهجا ده لبنان نهیان دند تا خبنوان لبنوا ا
بر هستحی دردن ن حواههای س اسا هرتبس با یود تأد ن دننن ن  )5س ش ذهن وت
حاه ان کا هحافظ ن ن انهنا ب ن ورفهوای باب ون ب شوتر تاسو قونه

ده کوک

دهودرنسا غ ردکنا بود بنابرنکن ده هجموع هاانهت ده برنبر تاس قنه

دکنا ده

لبنان نجود دنشته نست

)(Zahar Marie – joelle, 2005: 238-240

 .6جایگزین تقسیم قدرت
ظام نجتماعا لبنان باعث هاشود تا هوکت هیا ننحنی ده نکن دشوه شیل ن ورد
بنابرنکن شهرن ننن ماتون نن به هنافع یاهج نب هحنند نجتماع یود ب ا نکشنن لوذن
جنبشهای س اسا صرفا بر نصوالح هونب وه قونه

تمردوز دنه ون ده ننقوع موون

ماکننگا تا نکن حن به توبکع هنابع ننبسته نست ،نکن ظام دهگ ریهای ب ن دکنا هن
وه دنک به تاس ما

جزکواتور تاسو هواشوود ن ده باوهبنونیهوای هتفوانتا

قرنههاگ رد ،ن سجاها به یود ماگ رد به جز سئونچ

هربوط به ن سجام ن ببوا ،

نستاال گرنها برنی س شرفت لبنان به دهودرنسا ،هساکل جنی به نجود هواآنهد
مون شهرن نی نب رکق فرقه نکجاد هاشوود ن وه دنلوت ن دسوا ا دوه یواهج نب
مهاهموب فرقهنی هستنن ،شنکنن نب حاوق هن ا هحرنم هاشو ن هن حلهاکا دوه
برنی آکنن لبنان دند هاشود نکن نست ده بااء نکن دشوه هنوط به نصالحا
نست

نساسا

)(Fakhoury-Muehlbacher, 2008

به هرحا تاس قنه

ده لبنان تنها گزکنه قابل دننم ده نکن دشوه تاس شن

نست نکن هن ده دکنر دشوهها دننم دما دنشته نسوت ده قبورس تاسو قونه
فاس برنی  ٣سا ن ده جرکه برنی  9سوا دننم دنشوته نسوت نهوا ده هووهد لبنوان
سا های وچ ا دننم دنشت ن شیست آن به عنونن کک شونفتا بوود ،بکورن لبنوان
هوفقترکن هوهد نب دهودرنسا نشترندا ده جهان سوم به حساب هاآهون
)2011: 8

نگر لبنان مو هنی نست ده ده آن فرهو تاس قنه

جامعهشناسی سیاسی و فرقه گرایی در لبنان  مصطفی زهرانی و شکوه ملکی

با کک ن ن ز سخح باچ ،کعنا باای فرضا ته ج هادنن ده حا اوت ظواها دوه بوه

(Nasrallah,

ب ن فرقههای دکنوا
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هخرح نست ن نگر نب دکنر دشوههای عرب هتماکز نسوت ،نکون هن باکون کوک نتفواق
دن ست بییوه ن باشوت تجرب وا

تواهکخا ده کوک هحونند جغرنف واکا نسوت دوه

گرن های هتماکز ن هوردمهوای هتمواکز ده آن بکسوت هوادرد ون

)(Rubin, 2009: 33

تعجر ست ده لبنان نب دکن همه ظرکهسردنبن ا ده دهودرنسوا نشوترندا هن بحوث
هادننن ،کک هوهد جذنب نست بر نکن نساس بننن آ یه نب لبنان به عنونن کک هن
کاد شود ،به نه

هاتونن بحثا نب اش هننیال

جونهع فرقهنی نکن

یواهجا ده تاسو قونه

ده

)(Nasrallah, 2011 :8

لبنان بعن نب جنگ دنییا دشوهی شیننن ن فاقن هوکت هیا ن ذهن وت هشوترت
ب ن تماها یرد فرهنگها شن نست آ چه هه نست نکن نست ده آکا نکون گرنکشوا
با همنکنر هق رن ن کا سابگاه؟ ن آکا نکنیه نکن یرد فرهنگها هنجر بوه همیواهی کوا
شیاف ب شتر هاشو ن؟ ده بس اهی نب ظرکوههوا لبنوان بوه عنوونن کوک دنلوت-هیوت
سایتنا شان دند هاشود ده جاکنا آن ده جهان عرب با یووصو ت هنحوور بوه
فرد آن باعث شن نست ده نب نکجاد کک حوب عموها شهرن نی باببما ن بحث نکون
نست ده هیاگرنکا سست لبنان ت جه هستا سایتاه فرقهنی آن سوت بییوه ت جوه
اتون ا نکن گرن ها برنی هس نن به تونفق به کک فهو هشوترت س اسوا نب آن م وزی
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نست ده لبنا اگرنکا هعنا هادهن ن نکن ه ده حوب دنییا ن ه ده حوب هنخاوهنی
دکن هاشود ده هجموع ده نکن ظرکه توص ه هاشود ده سذکرش هوکوت جمعوا بوه
دنشته باشن ،هاتون ون نهیوان

جای کک هن همرن با هیاگرنکا ،حتا نگر ه تعاه

دهن ده کک جاهعه تاس شن  ،یود هوبنن شود ده هاکت موالش لبنوان بوه نکجواد
هیاگرنکا هتحننلشیل هربوط ست ،بییه هربوط به صیحآه ز مودن یوووهتهوای
فرقهنی ن گرنها نست نکن نهر هستیزم تاوکت فرهنگ س اسا هبتنابر هوالحه نسوت
)(Fakhoury Muehlbacher, 2008: 2

شیست ظام تاس قنه

ده هجموع هواتوونن گفوت دوه هکشوههوای نصویا

فرقهگرنی لبنوان عبواه

بوود نسوت نب )١ :بوود فرهوو

س اسا دافا )2 ،برنب آهنکش فرقهنی جنکون دوه تااضوای ماکنونگا هو دنه ون)٣ ،
تحم ل تونفاا جنکن توسس قنه های یاهجا کا به توسس ه ا جاگوری )4 ،توادنون
جنگ دنییا لبنان به عنونن ت جه هننییوه هسوتا ن هوذندرن
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توسس رفها حلنفول شن نست

)(Choueiri, 2007: 21

بوننن ه وا جاگوری

 .۷تأثیر بر سیاست خارجی ایران
همان گو ه ده ده نکن هااله شان دند شن ،فرقهگرنکا دکنا ساکوه نساسوا س اسوت ن
هنبخه قنه

ده لبنان نست هسیما ان سنا ،هسیما ان ش عا ن هس ح ان هاهن ا سوه

هذهر دکنا نصیا لبنان هن تشی ل هادهنن لذن برنی فهو س اسوت لبنوان ضورنهی
نست ده هننبس قنه
تأس

ه ان نکن سه فرقوه نصویا هبنوا قرنهگ ورد نب رفوا نب بهوان

لبنان ،هس ح ان هاهن ا ب شترکن قنه

دنشتهن ن نکن تبع

ن هنورهای حیوهتا هن ده دسوت

باعث اهضاکتا ساکر فرقهها ن ده ت جه جنگ ن دهگ ری شن

با شرنع جنگ دنیا  ،١9٧5نکن توبکع قنه

اعادچ ه به مالش دشو ن شون ن بوا

هن نییه سوهکه ده تماها نهوه دشوه لبنان ن تحوچتا ده بعننب آن به نجودآهن ،نکون
تاس قنه

به فع هسیما ان تغ ر س نن درد ده ت جه جرکوان هسو حا تضوع ف ن

جرکان هسیمان قوی شن ده ضمن ده نکن دنه بود ده حزبنهلل لبنان بهعنوونن کوک
حزب ش عا ظهوه درد با توجه به اش جنکنی ده ش ع ان ده لبنان س نن درد ون ،نب
بعن نب س رنبی ن االب نسالها به دل ل رنحاها ن حماکتهای جمهووهی نسوالها
تحتتأب ر شرنکس جنکن شیل گرفت
به عالن  ،دن عاهل دکنر ز باکن هوهد توجه قرنهگ ورد نب کوک ورف ده بو ن
فرقه های دهنن لبنان به دل ل آ یه جرکان هس حا تضوع ف شون ،بورنی جبورنن نکون
ا وه یود هن هتعهن جرکا ا

ش عا نب جمیه حزبنهلل مود ضمنا همان وهی دوه

ده هااله توض ح دند شن ،صیح ن ببا

ده لبنان با توجه به سایتاه فرقوهنی آن ن بوا

عناکت به ظرکه فرقه گرنکا دکنا ،هنوط به حماکت کک بابکنر یواهجا نسوت نکون
بابکنر ده حا ات دشوه سوهکه نست ن نب آ جا ده وا بو ش نب سوه دهوه گذشوته
سوهکه هم شه هتحن نسترنترکک نکرنن بود نست ،نب نکنهن جمهوهی نسوالها نکورنن
به وه غ رهستا

ز بر نکن سایتاه تأب ر تع ندننن دنشته نست هاتونن گفت دوه

س استهای جمهوهی نسالها نکرنن نب دن جهت بر جاهعه فرقهگرنی لبنان تأب رگذنه
بود نست نب ح ث دنییا به دل ول تغ رنتوا دوه ده دهنن جاهعوه لبنوان نب رکوق
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نکرنن نب نکن جرکان وظهوه ،بس اهی نب تغ ر ن تحوچ

ده بو ن خبنوان لبنوان وز

تاوکت ش ع ان به وه عموها ن حزبنهلل به وه نیص ن وز نب ح وث یواهجا بوا
دنشتن هنبخه نسترنترکک با دشوه حاها ظام فرقهگرنکا دکنا ،نبرگذنهی درد نست
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اش نکرنن ده من ن جاهعهنی نب بعن دکنری ز قابلتحی ول نسوت ننچ ،نکورنن
تون سته نست نب دشوه یاهجا هحافظ تماه ت جاهعه لبنوان کعنوا سووهکه حماکوت
دنن با ا ،به وه هستا ن غ رهستا ده برنبر بابکنرنن یاهجا ده به د با تجزبوه
نحتمالا لبنان ن کا نشغا آن بود ن ن ،هاانهت درد نست تأسو

سوابها ا بوه وام

حزب نهلل ن حماکت نب آن تا حن کک رنی س اسا– ظاها ده بتون ن فرنتر نب قنه

دنلت های عرب عمل دنن ن نسرنک ل هن نب یات لبنان ب رنن ماکن ،نقننها هنهبوردی
ده تحوچ

هنخاه بهحساب ها آکن ده نبر نکن نقننم ن تالشهای حزبنهلل ا ب ش

نب سه دهه گذشته نساس سایتاه س اسا لبنان شیل هتیاهلتری به یود گرفته نست
ن نکن هاتون ن نلنوکا برنی هوضوعا

س است یاهجا ز بهحساب آکن

نتیجهگیری
لبنان دشوهی نست ده به دل ل سایتاه س اسا یام یود نب دکنر دشوههای عربا
هتماکز نست ظام دهودرنسا یام نکن دشوه نب باهبترکن نکرگاهوای تمواکزبخش
آن به شماه ها هند جهت دهت هساکل س اسا لبنان ن نبرن

آن بر دشوههای هنخاه

ن فرنهنخاه ،برهسا ن شنایت سایتاه نجتماعا ن هتعاقباً سایتاه س اسا یام نکن
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دشوه ضرنهی نست ظام س اسا لبنان دهودرنسا نست نها ه دهودرنسوا ندثرکتوا
غربا ،بییه وع یاصا نب دهودرنسا به ام دهودرنسا نشترندا نکن دهودرنسوا ده
یووم جونهعا به داه ها هند ده دنهنی تاس ما
ده نکن هن  ،قنه

قوها ن دکنا عم اوا هسوتنن

س اسا ه ان فرقههای هختیف جاهعه تاس هاشود عاهل ههو

دکنر تأب ر حاها یاهجا بر نکجاد ،حفظ ن تنننم نکون ووع نب ظوام حیوهوتدنهی
نست ده لبنان گرمه نکن ظام همین نست هوهد نستابا خبنان دنییا قرنه ن ورد،
نها مون به صوه

آشیاه کا غ رآشیاه توسس رنهای یاهجا بر آ ها تحم ولشون

نست ،تا حن بکادی خبنان دنییا ننبسته بوه وت یووب آ هوا هسوتنن توا هونب وه
دنییا هن حفظ دننن قبل نب نکن ،هسئیه نصیا ده هوهد لبنان بود کک حاها یاهجا
بود ده بتون ن قاعن تاس قنه

هن برقرنهدرد ن باعث شود ده گرن های دکنا بوه

د با هتحن یاهجا باشنن ن ها ع هننیال

یاهجا هق ر ده لبنان شو ن ن به وه

دیا هحافظ یاهجا حتا نگر فاقن سشت با ا گرن های لبنا ا باشن ،شرط چبم بورنی
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صیح ن ببا

بود نست نلبته نجود حاها کا حاه ان یاهجا س اهنهای هنفا یوام

یود هن ز به همرن دنهد
گرمه ظام دهودرنسا نشترندا هنلا نکن آ ن داهل بورنی جاهعوه منونساه نی
ها نن لبنان بهحساب ماآکن ،نها هاتونن آن هن بهعنونن هنلا برنی برقرنهی صویح ن
ببا

سبا ن ن تاا به سوی دهودرنسا داهل دکن بکرن برنساس قاعن تاس قنه ،

قنه

س اسا ه ان فرقههای هختیف دکنا لبنوان ن بور هبنوای ه وزنن جمع وت آ هوا

تاس ها شود بنابرنکن همه گرن های س اسا فع یود هن ده هووالحه ن همیواهی
هاب ننن تا دهگ ری ن جنگ
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197

منابع
Fakhoury-Mühlbacher, Tamirace. 2008. "A Review and Critique of Consociational
Democracy”, In: Theodor Hanf (Ed.), Power Sharing: Concepts and
Cases, the International Centre for Human Sciences, B.P. 225
Byblos (Jbeil), Liban. (ED).
Heiberg, Marianne. 1989. "Lebanon, Political Playground of the Middle East- The
Role of Peacekeeping", Ncao E Defesa: 94.
Jarstad, Anna. 2006. "The Logic of Power Sharing after Civil War", Center for
the Study of Civil War, PRIO, Oslo, Norway, 21-22.
Zoio, Abdelkader. 2010. "Multiculturalism and Democracy: Lebanon as A Case
Study", Defense Magazine. Available: http://www.lebarmy.gov.

225.
Choueiri, Y. (ed). 2007. Breaking the Cycle: Civil Wars in Lebanon. London:
Stacey International.
Nelson, Sally. 2013. “Is Lebanon`s Confessional System Sustainable?,” Journal
of Politics & International Studies, Vol. 9, pp. 332-387.
Jana, Nasrallah. 2011. "The Impact of External Intervention on Power Sharing
Agreements: the Case of Lebanon`s Presidential Elections", M.A. Thesis,
School of arts and sciences.
Elias,

Joseph.

2011.

“Lebanon:

the

cycle

of

death”,

Department

of

Government and International Relations.
Chiha, Michel. 2012. Lebanon: Parody of a Nation? A Closer Look at
Lebanese Confessionalism, February 2012. Available: http:// yris.
yira. org/ essays/316.

1395  بهار  شماره اول  سال هشتم فصلنامه روابط خارجی

Lijphart, A. 1969. Consociational Democracy. World Politics, 21(2), pp. 207-

FakhouryMuehlbacher, Tamirace. 2008. “Lebanon’s Versatile Nationalism”,
Euirscas; 2008/13; Mediterranean Programme Series.
Rubin Barry. 2009. Lebanon: Liberation, Conflict, and Crisis (The Middle

198

East in Focus), New York: Palgrave Macmillan.
Zahar Marie – joelle. 2005. "Power Sharing In Lebanon: Foreign Protectors,
Domestic Peace, and Democratic Failure " in: Philip G. Roeder. Donald S.
Rothchild, Sustainable Peace: Power and Democracy After Civil

 مصطفی زهرانی و شکوه ملکی جامعهشناسی سیاسی و فرقه گرایی در لبنان

Wars, United States of America: Cornell University.

199

