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يزاس و ناسنا  هفیظو  نید  دوش و  یم  دودـحم  دارفا  ینطاب  يدرف و  یـصخش ، روما  هب  اهنت  نید  تلاسر  هک  دـنرواب  نیا  رب  یهورگ 
دنوش یمن  تیبرت  اه  ناسنا  هک  دـندقتعم  نید ، يزاس  ناسنا  تلاسر  شریذـپ  اـب  زین  يرگید  هورگ  .دراد  هدـهع  رب  ار  سفن  بیذـهت 
هتشرس روما و  مامز  رگا  .دوش  هرادا  ّربدم  ناراد  نید  هلیسو  هب  دشاب و  هتشاد  ینید  راتخاس  زین  یعامتجا  یسایس و  روما  هک  نیا  رگم 

هب ور  نایدا  ياه  هزومآ  جـیردت ، هب  دوش ، هرادا  یهلا  ریغ  نامکاح  هلیـسو  هب  یهلا و  ریغ  نیناوق  وترپ  رد  یعامتجا  یـسایس ، لـئاسم 
.دنهن یم  یشومارف 

موهفم زا  سپ  هدنـسیون  .دـناد  یم  هدـش  هتفریذـپ  لوصا  زا  ار  تلود  نید و  يراگزاس  تسا و  مود  هیرظن  تابثا  یپ  رد  راتـشون  نیا 
ماگ رد  .دزادرپ  یم  تیعورـشم  رادـتقا و  تردـق ، ساـسا  رب  تموکح  دوجو  ترورـض  هب  ینید ، تموکح  راـتخاس  نید و  یـسانش 

زا هتفرگرب  ار  نآ  دـبات و  یمن  رب  ار  تموـکح  نید و  کـیکفت  هشیدـنا  درامـش و  یم  رب  تموـکح  رد  ار  هیرجم  هوـق  شقن  يدـعب ،
، دوخ مهف  ینابم  رد  دسانش ، یمن  تیمسر  هب  ار  یسدق  تحاس  زا  نوریب  یناکم  هک  شرگن  نیا  ساسا  رب  .دناد  یم  یحیـسم  تایهلا 

یگدنز يزاسزاب  يارب  تسایند و  نید  مالـسا ، هتبلا  .دـنک  یم  يرگنزاب  ار  نامیا  لقع و  فرع و  عرـش و  ایند و  نید و  نایم  تبـسن 
یگدنز ینادابآ  هب  دناوت  یم  ناملسم  ناسنا  اه ، هزومآ  نیا  وترپ  رد  هک  تسا  هدرک  هیده  تیرشب  هب  يا  هدنزرا  ياه  هزومآ  ییایند ،

.دوش کیدزن  يورخا  تایح  تداعس  يویند و 

ص:3
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ياـه يریگرد  یناـمثع و  تفـالخ  نارود  رخآ  ياـه  لاـس  هـب  ار  برع  ناـهج  رد  تموـکح  زا  نـید  ییادــج  هشیدــنا  هدنــسیون ،
ینبم اراکنآ  هینایب  هب  شنکاو  رد  ار  قازرلادبع  هیرظن  زین  رـصاعم  نارود  رد  دنادرگ و  یم  زاب  تفالخ  هشیدنا  اب  برع  نادنمـشیدنا 

هـس رد  زین  ار  ناریا  رد  تسایـس  نید و  ییادـج  هشیدـنا  ناعفادـم  يو ، .دـناد  یم  زاسراک  تموکح ، تفـالخ و  نید و  کـیکفت  رب 
زا ساپـس  اب  .درامـش  یم  رب  تلود  نید و  لماعت  يارب  بسانم  يزاسرتسب  رد  ار  هناسر  شقن  نایاپ ، رد  دنک و  یم  يدنب  هقبط  هورگ 

رارق دـنمجرا  نازاس  همانرب  هدافتـسا  دروم  هعومجم  نیا  تسا  دـیما  داژنروصنم ،_ دـمحم  رتکد   _ ياقآ بانج  دـنمجرا ، رگـشهوژپ 
.دریگ

قیفوتلا ّیلو  ّهنا 

شهوژپ لک  هرادا 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم 
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راتفگ شیپ 

هجوت دروم  يا  هتسیاش  هنوگ  هب  یناهج  یمالسا و  گنهرف  رد  هک  تسا  یخیرات  هنیـشیپ  اب  يرما  تلود ، نید و  نایم  لماعت  یـسررب 
رب مکاح  ياضف  هب  هجوت  اب  تسا ، نید  رب  ینتبم  نآ  یـسایس  ماظن  هک  یمالـسا  ناریا  رد  هلئـسم  نیا  لاـح ، نیا  اـب  .تسا  هتفرگ  رارق 

هجوت ور ، نیازا  .تسا  هتخیگنارب  ناهذا  رد  ییاه  شـسرپ  تسایـس ، رد  نید  نتـشادن  تلاخد  ینعی  زورما ، ناـهج  یـسایس  هشیدـنا 
شـسرپ هنوگ  نیا  هب  دیاب  نامز  نیا  رد  نیاربانب ، .دـسر  یم  رظن  هب  يرورـض  داعبا ، یخرب  رد  مهم و  تلود ، نید و  هطبار  هب  هرابود 

: هک تخادرپ  اه 

؟ دنک تلاخد  تسایس  رد  دیاب  لیلد  هچ  هب  نید 

تلود نآ  ردقچ  تروص ، نآ  رد  و  دـنراد ؟ ار  دـمآراک  یتلود  لیکـشت  ییاناوت  نانآ  ایآ  تسایـس ، رد  ناراد  نید  تلاخد  ضرف  اب 
؟ دراد هجوت  مدرم  هتساوخ  هب  تسا و  یمدرم 

؟ تسیچ ینید » يرالاس  مدرم   » زا دوصقم 

؟ تسا راگزاس  یمدرم  ياه  يدازآ  قوقح و  اب  هیقف » هقلطم  تیالو   » هنوگچ

.دوش یم  هداد  خساپ  رگید  ياه  شسرپ  زا  يرایـسب  زین  هدش و  دای  ياه  شـسرپ  هب  میقتـسمریغ  میقتـسم و  هنوگ  هب  راتـشون ، نیا  رد 
: مینک یم  یسررب  دنتسم  لدتسم و  روط  هب  ثحب ، یلصا  هیام  نورد  ناونع  هب  ار  ریز  هیضرف  ود  نینچمه 

؛ دنراد مزالت  مه  اب  تسایس  نید و  فلا )
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.دور یم  رامش  هب  يرشب  تموکح  رترب  ياه  هویش  زا  هکلب  تسا ، نکمم  اهنت  هن  ینید  يرالاس  مدرم  ییاپرب  ب )

شهوژپ نیا  هفیظو  يرظن ، لئاسم  رگید  رد  لمأت  دراد و  هجوت  نید  تموکح  يرظن  ياه  هبنج  هب  اهنت  راتشون  نیا  هک  تسا  ینتفگ   
.تسین

: تسا هتفای  ناماس  اه  ناونع  نیا  اب  شخب و  تشه  رد  هتشون  نیا 

تسا و هتخادرپ  ...و  تلود  تسایـس ، نید ، دـننام  يدـیلک  ياه  هژاو  فیرعت  هب  رثا  نیا  همدـقم  ناونع  هب  شخب  نیا  لوا :_ شخب  _

، تلود هاگتـساخ  ناونع  لـیذ  ماجنارـس  تسا و  هدرک  یـسررب  ار  نآ  نوگاـنوگ  ياـه  هبنج  هدرک و  هجوت  تلود  راـتخاس  هب  سپس 
.تسا هدرک  یفرعم  ار  ...و  یعامتجا  يدادرارق ، یهلا ، يرطف ، ياه  هیرظن 

.تسا هدش  تابثا  ّتنس  ینآرق و  یلقن ، یلقع ، هلدا  اب  مالسا  رد  تموکح  موزل  شخب ، نیا  رد  مود :_ شخب  _

هب همادا  رد  هدش و  هتخادرپ  ینس  هعیش و  هاگن  زا  مالـسا  رد  تموکح  تیعورـشم  رادتقا و  تردق ، هب  شخب  نیا  رد  موس :_ شخب  _

.تسا هدش  يا  هراشا  نآ ، لیکشت  هنیشیپ 

هژاو هس  هراـبرد  یقیقد  ثحب  اـب  هک  دراد  صاـصتخا  هعیـش  هقف  رظن  زا  تبیغ  رـصع  رد  تموـکح  هب  شخب  نـیا  مراـهچ :_ شخب  _

.تسا هتفای  همادا  يربهر  فیاظو  اه و  تیدودحم  دودح ، ثحبم  اب  تسا و  هدش  زاغآ  هیقف  هقلطم و  تیالو ،

يروهمج یساسا  نوناق  تبیغ و  رـصع  مالـسا ، ردص  برغ ، یتموکح  ماظن  رد  هیرجم  هوق  عوضوم  هب  تمـسق  نیا  مجنپ :_ شخب  _

.تسا هتخادرپ  ناریا  یمالسا 
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نینچمه .دراد  صاصتخا  مالـسا  برغ و  رد  تموکح  نید و  کیکفت  هشیدـنا  هب  لـصف  نیا  ثحب  دروم  عوضوم  مشـش :_ شخب  _

.دنا هدش  یفرعم  نانآ  هزیگنا  ناریا و  برغ و  رد  هشیدنا  نیا  نارادمدرس 

هب تشگزاـب  یگژیو  هس  همادا ، رد  دراد و  رظن  ینیمخ  ماـما  يرگاـیحا  هژیو  هب  ینید ، رکفت  ياـیحا  هب  شخب  نـیا  مـتفه :_ شخب  _

.تسا هدش  یسررب  لیصفت  هب   داهتجا  شور  هشیدنا و  رامعتسا و  دادبتسا و  اب  زیتس  شیوخ ،

رد نویزیولت  ویدار و  هژیو  هب  یهورگ  ياه  هناسر  هک  یشقن  هب  نازاس  همانرب  اب  هارمه  ناونع  اب  شخب  نیرخآ  رد  متـشه :_ شخب   _
.تسا هدش  هراشا  دنراد ، تلود  نید و  هطبار  ندرک  راکشآ  یسایس و  فادها  ققحت 

یحارط هویـش  نیدب  شهوژپ  نیا  لالدتـسا  ثحب و  حرط  راتخاس ، ارچ  هک  دـیآ  شیپ  شـسرپ  نیا  مرتحم ، ناگدـنناوخ  يارب  دـیاش 
هدش فیرعت  شیپ  زا  يراتخاس  رد  ار  مالسا  رد  تلود  نید و  هرابرد  روهشم  ياه  هیرظن  هدنـسیون  تفگ  دیاب  خساپ  رد  تسا ؟ هدش 
مجح راتخاس و  رد  هیرظن  نیا  تسا  هدش  شـشوک  ییاناوت  دح  ات  نیاربانب  درک ، یم  هئارا  تسیاب  یم  یـصخشم  مجح  نامز و  رد  و 

، يراتخاس ياه  هبنج  زا  یخرب  رد  هچرگ  دوش ؛ يروآدرگ  یمالسا ، ماظن  رد  هدیدنسپ  فراعتم و  ياه  هاگدید  هب  هعجارم  اب  هژیو و 
رد بلاطم  لیمکت  يارب  هدنـسیون  نینچمه  .دـنا  هدـش  حرطم  هدنـسیون  ياه  تشادرب  رب  هیکت  اب  زین  يرورـض  تاحالـصا  ییاوتحم ،

.تسا هداد  عاجرا  يرورض  دیفم و  یسرتسد ، لباق  عبانم  رگید  هب  ار  ناگدنناوخ  اه ، ثحب  رتشیب 

هدوبن اهنآ  يراصتخا  حرط  زج  يا  هراچ  اریز  دنا ؛ هدش  حرطم  ارذگ  ثحابم  يدـیلک ، میهافم  اه و  عوضوم  یخرب  رد  نیا ، رب  نوزفا 
نیا اب  میراودیما  .تسا 

ص:7
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.دنتسه ناوارف  شرتسگ  شهوژپ و  يریگ ، یپ  لباق  رثا  نیا  ياه  ثحب  هک  دوش  یم  يروآدای  .دشاب  هدافتسا  لباق  دیفم و  لاح ،

زین رثا  نیا  عبانم  .تسا  یلیلحت  یفیصوت و  نآ ، هئارا  هویش  يدانسا و  يا و  هناخ  باتک  رخآ ، شخب  زج  هب  بلاطم  يروآدرگ  شور 
نآ ثحابم  رتشیب  تسا و  هدـش  هدافتـسا  تنـس  باتک و  دـننام  ینید  صوصن  زا  ددرگ ، یم  زاب  نید  هاگن  زا  تلود  هب  هک  اـجنآ   اـت 

ناـگرزب و يارآ  زا  تلود  هب  طوـبرم  یـصصخت  ثحاـبم  رد  لاـح  نـیع  رد  .تـسا  ینید  ناـگبخن  ناسانـشراک و  مـهف  زا  هـتفرگرب 
.تسا هدش  هتفرگ  هرهب  یسایس  مولع  هتشر  ناگبخن 

 

ص:8
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تلود تموکح و  هاگتساخ  راتخاس و  نید ، : لوا شخب 

یسانش موهفم 

نید فیرعت  . 1

یـسراف هشیر  هژاو ، نیا  هک  تسا  دـقتعم  تسا و  هدروآ  تعیرـش »  » و تلم » «، » شیک  » ینعم هب  ار  نید »  » تـغل گـنهرف  رد  ادـخهد 
و ون » هید  «، » وند  » تروص هب  يربع  یمارآ و  نابز  رد  هژاو ، نیا  هشیر  نینچمه  .تسا  هتفر  راک  هب  زین  اتـسوا  باـتک  رد  دراد و  نهک 

: تسا هدش  هتخاس  نآ  يارب  یلصا  ینعم  هس  یبرع ، نابز  هب  اه  هژاو  نیا  لاقتنا  زا  .دراد  دوجو  ناید » »

؛» باسح  » ینعم هب  يربع  یمارآ _  نابز  زا  فلا )

؛» لامعتسا  » و تداع »  » ینعم هب  یبرع  نابز  زا  ب )

«. تناید  » ینعم هب  یسراف  نابز  زا  ج )

کی هب  اهنت  هنومن  يارب  اجنیا  رد  هک  دنا  هدرک  هئارا  ییاه  فیرعت  نید  هژاو  يارب  یبرغ  ناهوژپ  نید  هژیو  هب  يرایـسب  نادنمـشیدنا 
: زا تسا  ترابع   _ مویه تربار   _ هاگن رد  نید  .دوش  یم  هدنسب  فیرعت 

ص:9
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یم یهلا  سدـقم و  هچنآ  اب  دـشوک  یم  نآ  هلیـسو  هب  هک  درف  کی  ياـه  تیلاـعف  تاـساسحا و  اـه ، هشیدـنا  اـه ، هبرجت  زا  هبنج  نآ 
(1) .دنک یگدنز  هدننک  تیاده  دنمشزرا و  یلاعتم ، رایسب  تردق  ینعی  درمش ،

: دسیون یم  ییابطابط _ همالع   _

« نید ، » دریگ یم  رارق  لمع  دروم  یگدـنز  ریـسم  رد  هکنآ  اب  بسانتم  تاررقم  ناـهج و  ناـسنا و  تقیقح  رد  ییاـهداقتعا  هعومجم 
(2) .دوش یم  هدیمان 

تسایس فیرعت  . 2

يزورما حالطصا  رد  هژاو  نیا  .تسا  هدمآ  مدرم  حالصا  هب  نتـشامگ  تمه  یتسرپرـس و  نداد ، نامرف  ینعم  هب  تغل  رد  تسایـس » »
: زا دنترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  يرایسب  ياه  فیرعت  ینعم و  ياراد 

؛ نآ ظفح  تردق و  ندروآ  تسد  هب  ملع  ینعم  هب  تسایس  فلا )

؛ یعامتجا ای  یصخش  روما  دوبهب  ای  هرادا  شور  هنوگره  ماع ، ینعم  رد  تلود و  دمآراک  رنه  شناد و  صاخ ، ینعم  رد  ب )

؛ اه تلود  رگید  اب  نآ  طباور  يربهر  تلود و  ندرک  تموکح  نف  ج )

؟(3) درب یم  ارچ  درب و  یم  یک  درب ، یم  يزیچ  هچ  درب ، یم  یسک  هچ  دزومآ  یم  هک  یملع  د )

ص:10

ص 18. ، 1378 یمالسا ، گنهرف  رشن  نارهت ، یهاوگ ، میحرلادبع  نادرگرب : ناهج ، هدنز  نایدا  مویه ، تربار  [ . 1 - ] 1
ص 3. چ 8 ،  ، 1360 ییابطابط ، همالع  یملع  يرکف و  داینب  مالسا ، رد  هعیش  ییابطابط ، نیسحدمحم  دیس  [ . 2 - ] 2

، هژرود سیروم  کـن :   IranDoc, A Dictionary of politics, 2 nd Edition, spring 1996, p304 [ . 3 - ] 3
ص 3. چ 5 ،  ، 1358 یبیج ، تاراشتنا  یماهس  تکرش  نارهت ، یضاق ، لضفلاوبا  نادرگرب : تسایس ، ملع  لوصا 
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تلود فیرعت  . 3

هدـمآ دـننک ، یم  تموکح  تکلمم  رب  هک  یهورگ  يزوریپ و  لاـم ، شدرگ  روشک ، یتـخب  کـین  لاـبقا ، ینعم  هب  تغل  رد  تلود » »
: دنا هدرک  هئارا  فیرعت  هس  هژاو ، نیا  يارب  حالطصا ، رد  .تسا 

يا هتفای  نامزاس  تموکح  دـنا و  هدرک  رایتخا  تنوکـس  نیعم  نیمزرـس  رد  هک  ییاـه  ناـسنا  عاـمتجا  زا  تسا  تراـبع  تلود  فلا )
، تیعمج رـصنع  راـهچ  هدـنریگرب  رد  تسا  يدـحاو  تلود  فیرعت ، نیا  هب  هجوـت  اـب  .دـنک  یم  لاـمعا  اـهنآ  رب  ار  دوـخ  تیمکاـح 

.تیمکاح تموکح و  نیمزرس ،

.نایاور نامرف  همکاح و  تئیه  تموکح ، يانعم  هب  تلود  ب )

(1) .تسا نوناق  يارجا  شا  هفیظو  هک  تلود  تئیه  روشک و  هیرجم  هوق  يانعم  هب  تلود  ج )

تموکح فیرعت  . 4

: تسا هتفگ   _ لاد  _ .دشوپ یم  لمع  هماج  دوش و  یم  رولبتم  تلود  هدارا  هلیسو ، نادب  هک  تسا  يرازگراک  تموکح » »

زا عورـشم  هدافتـسا  يراصحنا  يوعد  شیوخ ، تاررقم  يارجا  روظنم  هب  نیعم  یـضرا  هدودحم  نورد  رد  دـناوتب  هک  ینارمکح  ره 
(2) .دوش یم  هدناوخ  تموکح  دناشنب ، یسرک  هب  تیقفوم  اب  ار  روز 

ص:11

رب يا  همدقم  یکسال ، جدلوراه  ص 82 ؛  چ 3 ، ، 1378 تسایس ، هفسلف  نارهت ، ینیمخ  ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسـسؤم  [ . 1 - ] 1
ص 9. چ 2 ، ، 1354 یبیج ، ياه  باتک  یماهس  تکرش  افص ، رهچونم  نادرگرب : تسایس ،

ص 144. چ 2 ، ، 1375 ینرشن ، نارهت ، تسایس ، ملع  ياهداینب  ملاع ، نمحرلادبع  [ . 2 - ] 2
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: درک میسقت  ناوت  یم  هتسد  ود  هب  ار  نآ  ياه  هعومجمریز  تسایس و  اب  نید  لماعت  هب  طوبرم  ياهرواب  الاب ، ياه  فیرعت  ساسا  رب 

سفن بیذهت  يزاس و  ناسنا  نید ، هفیظو  دوش و  یم  دودحم  ینطاب  يدرف و  یصخش ، روما  هب  نید  تلاسر  دندقتعم  یهورگ  فلا )
.تسا

یـسایس روما  هکنیا  رگم  دنوش ، یمن  تیبرت  اه  ناسنا  یلو  تسا ، يزاس  ناسنا  نید ، تلاسر  هچ  رگا  هک  دـنرواب  نیارب  یهورگ  ب )
یـسایس و دـساف  راتخاس  رد  تروص ، نیا  ریغ  رد  .دـنوش  ریبدـت  ناراد  نید  هلیـسو  هب  دنـشاب و  هتـشاد  ینید  راتخاس  زین  یعامتجا  و 

.ددرگ یم  شومارف  نایدا  تلاسر  نید و  هرهوج  ینیدریغ ، نیناوق  وترپ  رد  یعامتجا و 

.تخادرپ دهاوخ  ینید » تموکح   » یسررب هب  مود ، شرگن  يانبم  رب  راتشون  نیا 

تلود راتخاس   

هراشا

: زا تسا  ترابع  اهنآ  نیرت  مهم  هک  دریذپ  یم  یتوافتم  ياه  لکش  نوگانوگ ، ینابم  ساسارب  اه  تلود  اه و  تموکح  راتخاس 

نامکاح دادعت  ساسارب  اه  تموکح  اه و  تلود  راتخاس  . 1

هراشا

: دراد دوجو  ریز  هناگ  هس  ياهراتخاس  تموکح ، زا  لکش  نیا  رد 

درف تموکح  فلا )

روط هب  .دـنک  یم  ییاورناـمرف  دوخ ، يأر  لـیم و  هب  دراد و  رارق  تموـکح  سأر  رد  هاـشداپ »  » اـی ناطلـس » ، » تموـکح عوـن  نیا  رد 
«، یثوروم  » هویـش هب  نآ  رد  تردـق  لاقتنا  نونکات ، هتـشذگ  زا  دوش و  یم  هرادا  یهاشداپ  لکـش  هب  اه  تموکح  هنوگ  نیا  لومعم ،

.تسا هدوب  هطورشم »  » و يدادبتسا » «، » یباختنا »

ص:12
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یهورگ تموکح  ب )

هرادا يارب  ار  دوـخ  دـنراد و  يرترب  ياـعدا  یتاـقبط  يرکف و  رظن  زا  هـک  دنتــسه  یهورگ  ناـمکاح ، تموـکح ، زا  هویــش  نـیا  رد 
تموکح  _ و یشراگیلا _ یسارک ، وتسیرا  : _ هتـسد هس  هب  دوخ  تموکح ، زا  لکـش  نیا  .دنناد  یم  رت  هتـسیاش  نارگید  زا  تموکح 

.دوش یم  میسقت  ناگبخن _

يروهمج ج )

تموکح .دوش  یم  راذگاو  نامکاح  هب  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم و  روط  هب  مدرم  يوس  زا  یتلود  ياه  بصنم  تردق و  هویـش ، نیا  رد 
ندوب یتساـیر »  » رظن زا  اـهنت  اـه  میژر  هنوگ  نیا  راـتخاس  دراد و  دوجو  اـهروشک  رد  نوگاـنوگ  ياـه  لکـش  هب  هزورما  يروـهمج ،

.دوش یم  هتخانشزاب  مه  زا  سیلگنا ) دننام   ) ندوب یناملراپ »  » ای اکیرما ) دننام  )

تردق زکرمت  ساسا  رب  اه  تموکح  اه و  تلود  راتخاس  . 2

.دنوش یم  میسقت  لاردف »  » و زکرمتم »  » هتسد ود  هب  اه ، تلایا  رد  نآ  یگدنکارپ  ای  تختیاپ  رد  تردق  زکرمت  رظن  زا  اه  تموکح 

نادنورهش تکراشم  ساسارب  اه  تموکح  راتخاس  . 3 

تموکح رد  .دوـش  یم  هرادا  یـسارکومد »  » و رتیلاـتوت »  » هویـش ود  هب  تموـکح  تلود ، ماـظن و  رد  نادنورهـش  تکراـشم  ساـسارب 
يارب ور ، نیازا  .دوش  یم  تیاده  مکاح  بزح  تساوخ  ساسارب  تموکح و  رظن  ریز  نادنورهـش  یگدـنز  ياه  هبنج  همه  رتیلاتوت ،

يداصتقا زکرمت  يا و  هناسر  لماک  لرتنک  دـنمورین ، یـسیلپ  ماظن  صاخ ، ياه  يژولوئدـیا  اـب  هژیو  راـتخاس  دوجو  یتموکح ، نینچ 
یندـم هعماج  دـنراد و  تکراشم  بازحا  نادنورهـش و  نآ  رد  هک  تسا  یتموکح  یـسارکومد ، هویـش  هب  تموکح  یلو  تسا ، مزال 

یسارکومد تموکح  .تسا  رارقرب 

ص:13
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.دوش یم  هرادا  نپاژ  سیلگنا و  دـننام  هطورـشم »  » تروص هب  هاگ  یبرغ و  ياهروشک  زا  يرایـسب  دـننام  يروهمج »  » لکـش هب  هاـگ 
هب اوق  کیکفت  رصاعم ، یـسایس  ياه  ماظن  رد  اریز  تسا ؛ اوق » کیکفت   » رب ینتبم  اهروشک  هنوگ  نیا  یتموکح  راتخاس  نآرب ، نوزفا 

.تسا هدش  هتفریذپ  یسارکومد  ینابم  اه و  یگژیو  زا  یکی  هعماج و  هرادا  يارب  دمآراک  يا  هویش  ناونع 

ینیب ناهج  ساسارب  تموکح ، راتخاس  . 4

هراشا

: دنا هنوگ  ود  رظن  نیا  زا  اه ، تموکح 

یهلا تموکح  فلا )

نامکاح تسد  رد  یتناما  تردق ، نیاربانب ، .دوب  دهاوخ  دنوادخ  نوناق  عبنم  تسا ، نوناق  تموکح  هک  یـسایس  ریبدت  زا  عون  نیا  رد 
نوناق زا  ندرکن  یطخت  اه و  ناسنا  تمارک  ظفح  طرش  هب  تسا ، هتفرگ  اپ  یهلا  نوناق  وترپ  رد  هک  یهلا  تموکح  .دیآ  یم  رامش  هب 

تموـکح رد  اریز  تسین ؛ يدادبتـسا  یهلا ، تموـکح  ور ، نیازا  .دـنک  ادـیپ  دوـمن  نوگاـنوگ  ياـهراتخاس  رد  دـناوت  یم  ینامـسآ 
.دوش یم  هداهن  انب  یهلا  نوناق  تیمکاح  رب  ینید  تموکح  هک  یلاح  رد  تسا ؛ مکاح  تساوخ  نوناق ، كالم  يدادبتسا ،

زا يا   هنومن   _ ناریا یمالـسا  يروهمج   _ هک تسا  ینید » يرالاس  مدرم   » تموکح یهلا ، تموکح  بولطم  ياـهراتخاس  هلمج  زا   
شور هدوـب و  مدرم  يارآ  رب  یکتم  روـشک  هرادا  اریز  تـسا ؛ حرطم  تیروـهمج » ، » یــسایس ماـظن  نـیا  رد  .دور  یم  رامــش  هـب  نآ 

هنوگ نیا  نینچمه  .تسا  تموکح  ياوتحم  هدـننک  نییعت  تیمالـسا » ، » نآ راـنک  رد  تسا و  هدـش  هتفریذـپ  یتموکح  کـیتارکومد 
.دنراگزاس اوق  کیکفت  اب  اه  ماظن 

یتوغاط تموکح  ب )

ص:14
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تردق یبلطراصحنا ، یگماکدوخ ، دادبتـسا و  تسا : هدرمـشرب  هنوگ  نیا  ار  یتوغاط  ياه  ماظن  ياه  یگژیو  زا  یخرب  میرک ، نآرق 
يدادبتـسا میژر  دـننام  یـسایس  ياهراتخاس  یخرب  اب  اه  تموکح  هنوگ  نیا  تفگ  ناوت  یم  ور ، نیازا  .یبلط  يرترب  ربکت و  یبلط ،

(1) .دنراگزاس

رد هک  درک  میـسقت  یتسیرالوکـس ) ینابم  زا  رثأتم   ) ینیدریغ ینید و  هب  ار  اـه  تموکح  ناوت  یم  زین  ییاوتحم  رظن  زا  نیا ، رب  نوزفا 
یمالـسا يروهمج  ماظن  راتخاس  لاثم ، يارب  .تسا  رثؤم  رایـسب  تموکح  راتخاس  رب  هعماج  ناگدننادرگ  شرگن  هویـش  تروص ، نیا 

و یتسایر » همین  «، » یناـملراپ  » ياـه میژر  اـب  هن  تساراـگزاس و  تموکح  یتساـیر »  » راـتخاس اـب  هن  تسا ، ینید  یتموکح  هک  ناریا 
يا هویـش  ناونع  هب   _ هیقف هقلطم  تیالو   _ تراظن لیلد  هب  اوق  کیکفت  هلئـسم  ناریا ، یتموکح  ماظن  رد  ور ، نیازا  یناـملراپ .» همین  »

.تسا هدش  هتخانش  دیدج  درف و  هب  رصحنم 

تلود هاگتساخ   

هراشا

: تسا هدش  هئارا  ریز  ياه  هیرظن  نآ ، یخیرات  هنیشیپ  هب  هجوت  اب  تلود ، شیادیپ  هاگتساخ و  هرابرد  نونک  ات 

یعیبط ای  يرطف  هیرظن  . 1

_ وطسرا  _ .دندرک نایب  ار  هیرظن  نیا  ناتساب ، نانوی  نافوسلیف  راب ، نیتسخن  .دندقتعم  تلود  شیادیپ  ندوب  يرطف  یعیبط و  هب  یخرب 
تلود هک  دوب  دقتعم 

ص:15

دمحم 1371 ؛ ین ، رشن  نارهت ، هیرشب ، نیسح  تلود ، ياه  هیرظن  تنسنیو ، وردنا ، 107 ؛ صص 20 _  تسایس ، هفسلف  کن : [ . 1 - ] 1
لضفلاوبا 63 ؛ صص 40 _  راهب 1378 ، یمالـسا ، تموکح  هلجم  اوق ،» لالقتـسا  هیقف و  هقلطم  تیالو  اوق ، کـیکفت  ، » داژن روصنم 

يروهمج رد  یـساسا  قوقح  یندـم ، نیدـلا  لالج  متفه ؛ مراهچ و  راـتفگ  ، 1373 ادلی ، رشن  یساسا ، یقوقح  ياه  هتـسیاب  یـضاق ،
تاراشتنا زکرم  مالسا ، تیحیسم و  رد  مزیرالوکس  یکلمارق ، نادردق  ج 3 ؛ چ 2 ، ، 1362 شورس ، تاراشتنا  نارهت ، ناریا ، یمالسا 

.1379 مق ، هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد 
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اهزاین عفر  يارب  یناسنا  عامتجا  نیاربانب ، .تسا  یعامتجا  يدوجوم  یعیبط  روط  هب  ناسنا  تسا و  یناسنا  تشرـس  هتخادرپ  هتخاـس و 
نودب تسا  تلود  لیکشت  فده  نامه  هک  تداعس  هب  ندیسر  وطسرا ، رظن  هب  .دنتلود  نتـشاد  دنمزاین  دوخ ، فده  هب  یبای  تسد  و 

.تسین نکمم  تلود 

یهلا هیرظن  . 2

تسا و یهلا  هدارا  تمکح و  زا  یـشان  تلود  لیکـشت  دور ، یم  رامـش  هب  هنیمز  نیا  رد  نهک  ياه  هیرظن  زا  هک  هیرظن  نیا  ساـسارب 
تیـشم هدارا و  ساسارب  ار  تلود  سناسنر _،  _ زا شیپ  یحیـسم  ناگدنـسیون  نینچمه  .دنتـسه  دنوادخ  نیـشناج  هعماج ، نامکاح 

راذگ نوناق  هدوب و  یهلا  أشنم  ياراد  تلود  هک  دندقتعم  زین   _ انیس نبا   _ هلمج زا  یمالسا  نادنمشیدنا  .دندید  یم  راوتسا  دنوادخ ،
.دشاب هتـشاد  ار  نوناق  يارجا  عضو و  هزاجا  دنوادخ  يوس  زا  دیاب  راذـگ  نوناق  يرـشب ، عماوج  رد  نیاربانب ، .تسا  دـنوادخ  یعقاو ،

.درک راذگاو  اه  ناسنا  تساوخ  هب  ار  مهم  نیا  ناوت  یمن  سپ ،

یعامتجا دادرارق  هیرظن  . 3

زا رگیدـکی ، تقفاوم  اـب  مدرم  هک  اـنعم  نیا  هب  .تسا  اـه  ناـسنا  ناـیم  دادرارق  یعون  وگو و  تفگ  هجیتن  تلود  هاگدـید ، نیا  رباـنب 
هب ار  هعماج  رد  تینما  مظن و  داجیا  تلود  لباقم ، رد  .دنراپـس  یم  تلود  هب  ار  نآ  دننک و  یم  یـشوپ  مشچ  دوخ  قوقح  زا  یـشخب 

.دریگ یم  هدهع 

هب یعامتجا  ياهدادرارق  ناهنپ و  راکشآ و  طباور  هجیتن  رد  یسایس  ياه  نامزاس  هک  دنتشاد  هدیقع  ناییاطـسفوس _ ، _ نیا زا  شیپ   
تیبرت اریز  دوب ؛ هدرتسگ  یمدرم  تکراشم  راگزور ، نآ  رد  .تسا  هتـشادن  یتلاخد  نآ  داجیا  رد  تعیبط  تسد  دـنا و  هدـمآ  دوجو 

، هجیتـن رد  .دوـب  گـنج  نف  یـسانش و  مدرم  كدوـک ، شرورپ  داـصتقا ، دـننام  ینوگاـنوگ  میهاـفم  ياراد  ناـنآ ، هاـگن  رد  یـسایس 
ناییاطسفوس

ص:16
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.دنشاب هتشاد  یفرگش  ذوفن  یتکلمم  ياهراک  رد  دوخ  رادرک  راتفگ و  اب  هک  دنتسناد  یم  يدارفا  شرورپ  ار  تسایس  فده 

یـسایس هعماج  دوصقم  درک : مالعا  دش و  هاشداپ  قلطم  تموکح  رادفرط   _ زباه ، _ اسیلک هاشداپ و  نایم  عازن  رد  سناسنر و  زا  سپ 
تداعـس نماض  ار  هعماج  یلخاد  تینما  وا  نیاربانب ، .تسا  تینما  داجیا  هکلب  یقالخا ، لیاضف  شرورپ  هن  يدرف و  تداعـس  نیمأت  هن 

ندرک راذـگاو  زج  يا  هراـچ  شحوت ) « ) یعیبط عضو   » زا ییاـهر  يارب  مدرم  همه  هک  دوب  نیا  زباـه  لالدتـسا  .تسناد  یم  يدازآ  و 
.داهن مان  ناتایول »  » ار ردتقم  تموکح  نیا  وا  .دنرادن  نآ  زا  ارچ  نوچ و  یب  يرادرب  نامرف  تموکح و  هب  شیوخ  رایتخا  تردق و 

اب کیره  ریـسفت  هچرگا  دـنناد ، یم  تلود  أشنم  ار  یعاـمتجا  دادرارق  وسور ،_ زباـه و  كـال ، نِدـُب ،  _ دـننام یناـسک  هنیمز  نیا  رد 
نیمه ساسا  رب  زین  یـسارکومد  ماظن  هزورما  هک  تسا  دقتعم  ینیفرط »  » دادرارق هیرظن  هب  كال  نایم ، نیا  رد  .تسا  توافتم  يرگید 

.تسا هدش  يزیر  یپ  هیرظن 

روز هیرظن  . 4

يوق هک  تسا  يراکـشآ  روز  هجیتن  تلود ، تسا ، نآ  تیدوجوم  یلقع  هیجوت  تلود و  شیادیپ  یخیرات  ریـسفت  هک  هیرظن  نیاربانب 
دوخ ياقب  يارب  زین  رارقتسا  زا  سپ  یتح  تلود  هاگدید ، نیا  رد  .دنروآرد  دایقنا  هب  ار  اهنآ  ات  دننک  یم  لامعا  اهرت  فیعض  رب  اهرت 

.دراد دوجو  یجراخ  یلخاد و  نانمشد  هلیسو  هب  تلود  يدوبان  ناکما  روز ، نودب  اریز  دریگ ؛ یم  هرهب  روز  زا 

هداد هئارا  ینوگانوگ  ياهریسفت  یناملآ ، نادنمـشیدنا  یخرب  رـصاعم ، نامز  رد  اه و  تسیـسکرام  نایارگدرف ، هیرظن ، نیا  دروم  رد 
اه تلود  هقالع  هزورما  .دنا 

ص:17
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دوخ یگدـنز  همادا  يارب  ار  روز  اـه  تلود  زوـنه  هک  تسا  نیا  رگناـیب  یماـظن ، تردـق  شیازفا  یماـظن و  ياـه  ناـمیپ  نتـسب  يارب 
.دنناد یم  يرورض 

کیتنژ هیرظن  . 5

هب هداوناخ  دـنچ  هداوناخ ، کی  زا  یعامتجا ، تایح  یعیبط  دـنور  هب  انب  .تسا  هداوناخ  یعیبط  شرتسگ  هجیتن  تلود  هیرظن ، نیاربانب 
ینعی رت ، گرزب  تماقا  لحم  هب  مه  اهاتسور  دنداد ؛ لیکشت  ار  اتـسور  کی  مه  اب  دنواشیوخ ، ياه  هورگ  ای  اه  هداوناخ  دمآ ؛ دوجو 

.دندروآ دوجو  هب  ار  تلود  رگیدکی ، اب  اهرهش  نآ ، زا  سپ  دندش ؛ لیدبت  رهش 

هک تسا  نآ  هیرظن  ود  نیا  تواـفت  .يرـالاس _ رداـم  يرـالاس و  ردـپ   _ هیرظن دوـش : یم  تشادرب  رگید  هیرظن  ود  هاگدـید  نـیا  زا 
(1) .رالاس ردام  ای  تسا  هدوب  رالاسردپ  هداوناخ ، نیتسخن 

 

ص:18

دیمح نادرگرب : تسایس ، وطـسرا ، 94 ؛ صص 7 _  تسایس ، هفـسلف  208 ؛ صـص 163 _  تسایـس ، ملع  ياهداینب  کن : [ . 1 - ] 1
، دـنودالوف هللا  تزع  نادرگرب : هچین ، .ج پ ، نرتسا  100 ؛ صص 34 _  چ 3 ، ، 1371 یمالـسا ، بالقنا  شزومآ  تاراشتنا  تیانع ،
،1376 ون ، حرط  تاراشتنا  هیریـشب ، نیـسح  نادرگرب : زباه ، دراچیر ، كات  117 ؛ صص 35 _  چ 2 ، ، 1373 ون ، حرط  رـشن  نارهت ،

.مجنپ لصف  ، 1378 مق ، هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  یمالسا ، هشیدنا  رد  تلود  نید و  دمحم ، شورس ، 115 ؛ صص 81 _ 
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مالسا رد  تموکح  دوجو  ترورض  : مود شخب 

هراشا

صاخـشا اه و  هورگ  یخرب  مینادـب  هک  دـبای  یم  ّتیمها  یتقو  هیماما ، هقف  رد  هژیو  هب  مالـسا ، رد  تموکح  ترورـض  هراـبرد  ثحب 
.دنرب یم  لاؤس  ریز  ار  ینید  تموکح  سیسأت  ترورض 

هک تسا  دـتقعم  وا  .تشاذـگ  ثحب  هب  هدرتسگ  روط  هب  ار  هلئـسم  نیا  راب  نیتسخن  رـصم ، ّتنـس  لها  ياملع  زا  قزارلادـبع _ یلع  _

تنوشخ اب  هن  دش ، یم  ماجنا  زردنا  دنپ و  عانقا و  اب  وا  زا  شیپ  ناربمایپ  تلاسر  دننامه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  تلاسر 
، وا رظن  هب  .دناد  یم  تلاسر  ياهزرم  دح و  زا  جراخ  یمالسا و  توعد  زا  توافتم  یمادقا  ار  يوبن  تلود  سیـسأت  نیاربانب ، .روز  و 
زج مالـسا ، ربمایپ  .تشادن  تردـق   هب  يا  هقالع  چـیه  درک و  یم  غالبا  ار  ینید  مایپ  هک  تسا  یلوسر  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 

: دسیون یم  يو  .تلود  سسؤم  هن  دوب و  هاش  هن  .تسا  هدوبن  دندوب ، وا  زا  شیپ  هک  شلوسر  ناردارب  دننامه  یلوسر 

هک ار  یـساسا  ناکرا  زا  کی  چـیه  تلود ، نیا  .ددرگ  یم  یهتنم  يدـحاو  هجیتن  هب  دوش ، یم  یـسررب  ربمایپ  تلود  هرابرد  ردـق  ره 
شدوبن دش و  یم  ساسحا  نآ  دوبمک  هن  .تسا  هتشادن  دنا ، لئاق  يویند  تموکح  کی  يارب  ناسانش  تسایس 

ص:19
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(1) .دوب لالتخا  ای  جرم  جره و  زا  يرهظم  هن  دوب و  صقن  هرود ، نآ  رد  رقتسم  ماظن  يارب 

لباق يا  هلئسم  ناونع  هب  ار  نید  هاگن  زا  تموکح  ترورـض  تسا ، هدش  نایب  زین   (2) هعیش ناملاع  يوس  زا  هک  اه  شرگن  هنوگ  نیا   
نیا هب  خـساپ  رد  تـسیچ ؟ ینید  هاـگن  زا  تموـکح  ترورـض  نـیهارب  هـک  دروآ  یم  شیپ  ار  شـسرپ  نـیا  هدرک و  حرطم  هشقاـنم ،

: درک هراشا  لیالد  نیا  هب  ناوت  یم  شسرپ ،

مالسا رد  تموکح  دوجو  ترورض  یلقع  هلدا  . 1

هراشا

هتسد راصتخا  هب   (3) مالسا رد  تموکح  سیسأت  ترورـض  هرابرد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  هاگدید  تسا  هدش  شالت  تمـسق ، نیا  رد 
: دوش يدنب 

ییارجا ياهداهن  دوجو  ترورض  فلا )

رـشب تداعـس  حالـصا و  هیام  نوناق ، هکنیا  يارب  .تسین  یفاک  هعماج  حالـصا  يارب  نیناوق  هعومجم  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  هاـگن  زا 
ماکحا ینعی  نیناوق ، هعومجم  اـب  هارمه  لاـعتم ، دـنوادخ  ور ، نیازا  .میراد  زاـین  دـشاب ، نوناـق  هدـننک  ارجا  هک  ییارجا  هوق  هب  دوش ،

تسا هنوگ  نیا  اه  نامز  همه  رد  ناهج و  ياهروشک  همه  رد  .تسا  هتفرگ  رظن  رد  زین  نوناق  هدننک  ارجا  هاگتـسد  تموکح و  عرش ،
هک

ص:20

هک ار  رثا  نیا  هدنراگن  ص 132 ؛ ، 1380 ارس ، هدیصق  رشن  ییاضر ، ریما  نادرگرب : تردق ، ینابم  مالسا و  قزارلادبع ، یلع  [ . 1 - ] 1
هلاقم ناونع  اـب  زییاپ 1381  دربـهار ش 25 ، هلجم  رد  ار  باـتک  لـصا  نینچمه  تسا و  مکحلا » لوـصا  مالـسالا و   » باـتک هـمجرت 

.تسا هدرک  دقن  تردق » ینابم  مالسا و  »
هک دـندقتعم  ناشیا  . 155 صـص 151 -  م ،  1995 يداـش ، تاراـشتنا  تموـکح ، تمکح  يدزی ، يرئاـح  يدـهم  کـن : [ . 2 - ] 2

.دراد تنیابم  تسا ، یهلا  هنادواج  یحو  هک  مالسا  نیبم  نید  تیهام  اب  یسایس ، حالطصا  هب  تموکح 
ماما مایپ  مالک و  رد  بان  مالسا  29 ؛ صص 17 _  ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسـسؤم  هیقف ، تیالو  ینیمخ ، ماما  کن : [ . 3 - ] 3

صص 90 و 101. ماما ، راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  ینیمخ ،
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يارجا يارب  هدرک ، يراذـگ  نوناق  هک  هنوگ  نامه  مالـسا ، هجیتن ، رد  .دـنک  یمن  نیمأت  ار  رـشب  تداعـس  ییاـهنت  هب  يراذـگ  نوناـق 
.تسا هیرجم  هوق  يدصتم  یمالسا ، تموکح  رد  رما  ّیلو  نیاربانب ، .تسا  هداد  رارق  هیرجم  هوق  زین  نوناق 

ماکحا يارجا  رارمتسا  ترورض   ب )

ربماـیپ ناـمز  هب  دروآ ، دوجو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تموـکح  هک  یماـکحا  ترورـض  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  رظن  زا 
یم نآ  یگدوسرف  زا  يریگولج  ار  نید  رارمتـسا  زمر  ناـشیا  .دراد  همادا  زین  ترـضح  نآ  تلحر  زا  سپ  هکلب  دوـش ، یمن  دودـحم 
نید دشابن ، راد  تناما  ینابهاگن  نیما و  يراذگ  تمدخ  نوناق ، مظن و  هدنراداپرب  ییاوشیپ  نید ، يارب  رگا  هک  تسا  دـقتعم  دـناد و 

، ناراذگ تعدـب  تشگ و  دـهاوخ  هنوگرگد  یمالـسا  ماکحا  ّتنـس و  هکنیا  رت  مهم  دـش و  دـهاوخ  راچد  یگدوسرف  یگنهک و  هب 
.دوزفا دنهاوخ  نید  هب  يا  هزات  ياهزیچ 

يرشب یتایح و  رما  تموکح ؛ ج )

بهاذم ناوریپ  اه و  تلم  اه ، هقرف  زا  کی  چیه  هک  تسا  نآ  یمالسا  تموکح  لیکشت  ترورض  رب  ینیمخ  ماما  ياه  لیلد  هلمج  زا 
نید رما  نارذگ  يارب  اریز  دنهد ؛ همادا  دوخ  تایح  هب  ربهر  سیئر و  کی  نوناق و  مظن و  هدنراد  اپرب  نودب  دنا  هتـسناوتن  نوگانوگ ،
یب ربـهر و  یب  مدرم  هک  تـسین  اور  یهلا  تـمکح  رد  نیارباـنب ، .دـندنمزاین  یـصخش  نـینچ  دوـجو  هـب  ریزگاـن  شیوـخ ، ياـیند  و 

.تسا هاگآ  هنیمز  نیا  رد  مدرم  زاین  هب  دنوادخ  نوچ  دنوش ؛ اهر  تسرپرس 

یمالسا نیناوق  تیفیک  تیهام و  د )

هراشا

نیا تیفیک  تیهام و  .تسا  عرش  نیناوق  تیفیک  تیهام و  تموکح ، لیکـشت  ترورـض  رگید  لیلد  هللا  همحر  ماما  ترـضح  رظن  زا 
.تسا تلود  لیکشت  دنمزاین  هعماج ، یگنهرف  يداصتقا و  یسایس ، هرادا  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  نیناوق 
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، یقوقح ماظن  نیا  رد  .دـنا  یعامتجا  یلک  ماظن  هدـنزاس  هک  تسا  ینوگانوگ  تاررقم  نیناوق و  هدـنرادربرد  عرـش  ماکحا  نیارباـنب ،
لمع نیناوق و  نیا  يارجا  هک  میبای  یم  رد  عرـش ، ماـکحا  تیفیک  تیهاـم و  رد  تقد  اـب  .تسا  هدـمآ  مهارف  دراد ، زاـین  رـشب  هچره 
ارجا ار  یهلا  ماکحا  ناوت  یمن  ییارجا ، دـنم  ماظن  هاگتـسد  کی  سیـسأت  نودـب  تسا و  تموکح  لیکـشت  مزلتـسم  اـهنآ ، هب  ندرک 

: زا دنترابع  تسا ، یمالسا  هعماج  ماظن  هدنزاس  هک  یماکحا  .درک 

یلام ماکحا 

نیمأـت تموـکح و  لیکـشت  يارب  هکلب  دـنمزاین ، تاداـس  ناریقف و  هب  کـمک  يارب  اـهنت  هن  هک  سمخ ) دـننام   ) تسا ییاـه  تاـیلام 
.تسا هدش  ررقم  گرزب  تلود  کی  يرورض  جراخم 

یلم عافد  ماکحا 

.تسا مالسا  تما  لالقتسا  نیمز و  یگچراپکی  زا  عافد  یمالسا و  ماظن  ظفح  هب  طوبرم  هک  یماکحا 

ییازج یقوقح و  ماکحا 

يرارقرب نودب  دوش و  ارجا  یمالسا  مکاح  رظن  ریز  دیاب  هک  دریگ  یمرب  رد  ار  ...و  صاصق  دودح ، تاید ، دننام : ماکحا  زا  يرایـسب 
هدـهع زا  اهنت  نآ  يارجا  تسا و  تلود  ناـمزاس  هب  طوبرم  نیناوق  نیا  رگید ، تراـبع  هب  .تسین  ریذـپ  ققحت  یتموکح ، ماـظن  کـی 

.دیآ یمرب  یتموکح  تردق 

یسایس بالقنا  شیادیپ  ترورض  ه ) 

یمالسا هعماج  رد  یمالـسادض  یّتح  یمالـساریغ و  ياه  تموکح  داجیا  زا  هک  دنک  یم  مکح  لقع  عرـش و  هللا ، همحر  ماما  رظن  زا 
مالسا یسایس  ماظن  ندشن  ارجا  يانعم  هب  یمالسا  ریغ  یسایس  ماظن  يرارقرب  اریز  مینک ؛ يریگولج 
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.تسا توغاط  یماظن  نینچ  نیا  مکاح  هدوب و  زیمآ  كرش  یماظن  یمالـساریغ ، یـسایس  ماظن  ره  هک  میناد  یم  نآ ، رب  نوزفا  .تسا 
.مییادزب ناناملسم  یگدنز  هعماج و  زا  ار  كرش  راثآ  میفظوم  ام  سپ 

یمالسا تدحو  داجیا  ترورض  و )

.درک یم  لالدتسا  ناناملسم  نایم  تدحو  ترورض  مالسا و  ناهج  ياه  يراتفرگ  هب  هنیمز ، نیا  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترـضح 
تـسد ياه  تلود  نارگرامعتـسا و  ذوفن  فرـصت و  زا  ناناملـسم  نیمزرـس  تاجن  مالـسا و  تما  تدحو  نیمأت  يارب  ناشیا ، رظن  زا 

راکمتـس و ياه  تموکح  ینوگنرـس  دیاب  فادـها ، نیا  ققحت  يارب  هجیتن ، رد  .درادـن  دوجو  تموکح  لیکـشت  زج  یهار  هدـناشن ،
هب تمدخ  روظنم  هب  یمالـسا  هنالداع  تموکح  داجیا  مالـسا و  تما  تدحو  دهاش  ات  میهد  رارق  نامراک  هحولرـس  ار  هدـناشن  تسد 

.میشاب مدرم 

تلادع يارجا  ز )

نیا يارب  هکلب  تسین ، ماکحا  نایب  ییوگ و  هلئـسم  اهنت  نایدا ، دوجو  ترورـض  لقع و  مکح  هب  ایبنا ، تثعب  فده  ناشیا ، هدـیقع  هب 
يارجا تموکح و  لیکـشت  اب  رما  نیا  دـبای و  تاجن  یگدـنکارپ  زا  هنالداع  یعامتجا  طباور  ساـسارب  اـه  ناـسنا  یگدـنز  هک  تسا 

تموکح و لیکـشت  قیفوت  يو  زا  سپ  شناوریپ  هاوخ  دوش ، تموکح  لیکـشت  هب  قفوم  ربمایپ  دوخ  هاوخ  تسا ، ریذپ  ناکما  ماکحا 
.دننک ادیپ  ار  یعامتجا  هنالداع  ماظن  يرارقرب 

جرم جره و  زا  يریگولج  ح )

دوب دـقتعم  يو  .درب  مان  جرم  جره و  زا  يریگولج  ناوت  یم  ار  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  یلقع  هلدا  هلمج  زا  ینیمخ ، ماـما  رظن  هب 
ماظن تحت  ار  دارفا  ياه  تیلاعف  همه  هک  ییارجا  هاگتسد  نتشاد  تموکح و  لیکشت  نودب  هک 
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لیکشت هعماج ، تاجن  هار  اهنت  نیاربانب ، .دیآ  یم  دیدپ  هعماج  رد  یقالخا  يداقتعا و  یعامتجا ، داسف  یمظن و  یب  دروآرد ، هنالداع 
.تسا یعامتجا  روما  همه  هب  ندیشخب  مظن  تموکح و 

.میزادرپ یم  هنیمز  نیا  رد  یلقن  هلدا  هب  نونکا   (1) ینید هاگن  زا  تموکح  سیسأت  ترورض  یلقع  لیالد  یلامجا  نایب  زا  سپ 

مالسا رد  تموکح  دوجو  ترورض  یلقن  هلدا  . 2 

هراشا

: تسا تنس »  » و نآرق » ، » ثحب نیا  رد  یلقن  هلدا  يانب  ریز 

ینآرق هلدا  فلا )

هبنج هب  ینامـسآ  باتک  نیا  رد  .درک  دانتـسا  نآ  هب  ناوت  یم  تموکح ، ترورـض  هرابرد  هک  تسا  ینید  ربتعم  عباـنم  زا  یکی  نآرق 
اذـه : » دـیامرف یم   _ ماکحا يارجا  رارمتـسا  ترورـض   _ هنیمز رد  نآرق  لاثم ، يارب  .تسا  هدـش  هتخادرپ  ثحب  نیا  نوگانوگ  ياه 

وا هک  دـننادب  دـنبای و  میب  نآ  زا  اـت  تسا  مدرم  يارب  یغـالبا  نآرق )  ) نیا ٌدِـحاو ؛ ٌهلِإ  َوُه  اـمَّنَأ  اوُـمَْلعَِیل  ِِهب َو  اوُرَذـُْنِیل  ِساـّنِلل َو  ٌغـالَب 
(52 میهاربا :  ) .تسا هناگی  يدوبعم 

نامز مدرم  هن  و  ساـنلل )  ) تسا هدـش  لزاـن  مدرم  همه  يارب  نآرق  نیا  هک  دراد  تلـالد  ینید  ماـکحا  رارمتـسا  رب  ور  نآ  زا  هیآ  نیا 
، ماکحا دوجو  تسا و  اه  ناکم  اه و  نامز  مامت  رد  مدرم  یمامت  ياهزاین  يوگ  خساپ  ینید  ياهروتسد  .صاخ  رهـش  رد  ای  ربمایپ و 

.دبای یم  تیعوضوم  ینید  تموکح  شقن  ماکحا  يارجا  ياربو  تسا  هدوهیب  زین  نآ  يارجا  نودب 
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، هینطابلا حیاضف  ، یلازغ دمحم  236 ؛ صص 7 _  هرهاق 1972 م ، يدنجلا ، هبتکم  داقتعالا ، یف  داصتقالا  یلازغ ، دمحم  کن : [ . 1 - ] 1
همالا و هیبنت  ینییان ، نیسح  دمحم  ص 170 ؛ ق ، 1383 ه .  رشنلا ، هیعابطلل و  هیموقلا  رادلل  رـشان  يودب ، نمحرلادبع  هل  مدق  هققح و 

هسسؤم تاراشتنا  نآرق ، رد  تسایس  قوقح و  يدزی ، حابصم  یقتدمحم  13 ؛ صص 5 _  ات  یب  راشتنا ، یماهس  تکرش  هلملا ، هیزنت 
، مق باتک  ناتسوب  مالسا ، یسایس  هفسلف  ییالکباراد ، لیعامـسا  181 ؛ صص 8 _  چ 2 ، ، 1379 ینیمخ ، ماما  یشهوژپ  یـشزومآ و 

.100 صص 91 _  ، 1380
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نآ زین  ربمایپ  مهم  یگژیو  .دراد  زاین  هتسیاش  راد و  تناما  ینابهگن  هب  نیناوق  رارمتـسا  دش ، نایب  یلقع  هلدا  یـسررب  رد  هک  نانچمه 
اب یتبـسن  هکنیا  هن  درادرب ؛ ماگ  نانآ  لامآ  ققحت  تهج  رد  تسا  رارق  تسایبنا و  دصاقم  شخب  نایاپ  دـنوادخ و  هداتـسرف  هک  تسا 
ام : » دراد هراشا   _ تموکح مکاح و  ترورض  هب  ، _ عوضوم نیا  هب  هجوت  اب  زین  میرک  نآرق.دشاب  هتشاد  صاخ  دارفا  ای  رهـش و  موق ،

ردـپ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  اًمیلَع ؛ ٍءْیَـش  ِّلُِکب  ُهّللا  َناک  َنیِِّیبَّنلا َو  َمَتاخ  ِهّللا َو  َلوُسَر  ْنِکل  ْمُِکلاجِر َو  ْنِم  ٍدَـحَأ  ابَأ  ٌدَّمَُحم  َناک 
(40 بازحا : «. ) تسا هاگآ  ناهج  روما  همه  رب  هشیمه  ادخ  تسایبنا و  متاخ  ادخ و  لوسر  وا  یلو  تسین ، امش  نادرم  زا  کی  چیه 

اْنلَسْرَأ ْدََقل  : » دناد یم  مدرم  يوس  زا  طسق  هماقا  ار  ینامسآ  ياه  باتک  لوزن  ناربمایپ و  نداتـسرف  ياه  فده  زا  یکی  دیجم ، نآرق 
، اهنآ اب  میداتسرف و  اه  هزجعم  هلدا و  اب  ار  دوخ  ناربمایپ  انامه  ِطْسِْقلِاب ؛ ُساّنلا  َموُقَِیل  َنازیْملا  َباتِْکلا َو  ُمُهَعَم  اْنلَْزنَأ  ِتانِّیَْبلِاب َو  انَلُـسُر 

(25 دیدح : «. ) دنیارگ تلادع  یتسار و  هب  مدرم  ات  میدرک  لزان  لدع  نازیم  باتک و 

.دراد زاـین  یتموکح  راـتخاس  ناـیرجم و  هب  هکلب  دـبای ، یمن  ققحت  دوخ  يدوخ  هب  لدـع  طـسق و  میتفگ ، رت  شیپ  هک  هنوگ  ناـمه   
یپ تموکح  سیـسأت  ترورـض  مالـسا ، نیناوق  تیهام  رد  دش  هتفگ  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  رظنم  زا  یلقع  هلدا  رد  هچنانچ  نیاربانب ،

ندرک تیاـعر  اـب  رگم  تسین  نکمم  تموـکح ، سیـسأت  ینعی  بوـلطم ؛ نیا  هب  ندیـسر  هـک  تسادـیپ  هتفگاـن  .تـسا  هدـش  يزیر 
َو : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  نآرق   _ .یمالـسا هعماج  لالقتـسا  یگچراپکی و  زا  عافد  اهورین ، یگدامآ  ماظن ، ظفح  : _ دننام یلئاسم ،
: لافنا «. ) دیزاس مهارف  دیناوت  یم  هدامآ  ياه  بسا  حالس و  ياهورین  زا  هچنآ  ره  ِْلیَْخلا ؛ ِطابِر  ْنِم  ٍهَُّوق َو  ْنِم  ُْمتْعَطَتْسا  اَم  ْمَُهل  اوُّدِعَأ 

(60

ییاور هلدا  ب )

هب ناوت  یم  زین  ریـسم  نیا  زا  دـنراد ، تیجح  هعیـش  رظن  رد  یگلمج  هک  مینادـب  موصعم  ریرقت  لـعف و  لوـق ، ار  تنـس  هعوـمجم  رگا 
مکاح تموکح و  ترورض 
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ـالا هللا؛ مکح  ـال  : » دـنتفگ یم  تموکح  یفن  دـصق  هب  هک   _ جراوخ  _ هب خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  لاـثم ، يارب  .درب  یپ 
: دومرف تسین » ادخ  يارب  زج  تموکح 

(1) .ٍرِجاف وا  ِّرب  ٍریمأ  ْنِم  ِساّنِلل  َّدبال  ّهنأ  ّالإ هللا َو  َرمأ  نُولوُقَی ال  ءالوه  نکلو  هِلل  ّالإ  َمکُح  هنأ ال  معن ،

، تسا لاعتم  يادخ  صاخ  تموکح  هک  دنیوگ  یم  جراوخ )  ) نانیا یلو  تسا ، لاعتم  يادـخ  صاخ  مکح ، هک  تسا  تسرد  يرآ ،
.تسردان هچ  راکتسرد و  هچ  دنشاب ؛ هتشاد  یمکاح  دیاب  راچان ، هب  مدرم ، هکنآ  لاح 

هکنیا نآ  تسه و  زین  يرگید  مهم  هتکن  يواح  دراد ، هعماج  رد  مکاح  موزل  رب  حیرـص  تلالد  هکنآ  رب  نوزفا  ترـضح ، مـالک  نیا 
، ساسا نیا  رب  .دـشابن  یمکاح  نآ  رد  هک  يا  هعماج  زا  تسا  رتراوازـس  هنیآ  ره  دـشاب ، قسف  روج و  لها  نآ  مکاـح  هک  يا  هعماـج 

.تسا یهلا  تموکح  ناشیا  دزن  عورشم  تموکح  دنچره  دنناد ؛ یم  يرورض  هعماج  يارب  ار  تموکح  دوجو  ترضح 

نانآ زا  يوریپ  هب  هداد و  رارق  ار  رمالا _ یلوا  ، _ میکح يادخ  ارچ  هک  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  یتیاور ، رد 
: دومرف تسا ، هدرک  رما 

نیا زا  هک  دـنا  هتفای  روتـسد  هدـش و  هتـشاد  هگن  ینیعم  صخـشم و  هقیرط  هب  مدرم  هکنیا  هلمج  زا  تسا ؛ هدرک  نینچ  رایـسب  لـلع  هب 
، رگید يوس  زا  .دـش  دـنهاوخ  داسف  راچد  یطخت  زواجت و  نیا  اب  اریز  دـنرذگن ؛ رد  ررقم  نیناوق  دودـح و  زا  دـننکن و  زواجت  قیرط 

درف هک  یتقو  رگم  دنراد ، یمن  اپرب  ار  یهلا  نیناوق  دـننام و  یمن  دـنور و  یمن  نیعم  هقیرط  هب  مدرم  ددـنویپ و  یمن  ققحت  هب  رما  نیا 
نارگید قوقح  هب  ای  دنهن  نوریب  ناشقح  هریاد  زا  ار  اپ  دراذگن  دشاب و  رما  نیا  راد  هدهع  هک  دوش  هتـشامگ  ناشیارب  ینابهگن  نیما و 

(2)  . ...دننک يدعت 

ص:26

هبطخ 40. هغالبلا ، جهن  [ . 1 - ] 1
.30 صص 2 _  هیقف ، تیالو  ینیمخ ، ماما  ص 251 ؛ ح 9 ، باب 182 ، ج 1 ، عیارشلا ، للع  [ . 2 - ] 2
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هار نیرتهب  هک  دهد  یم  روتسد  ناگدید  متس  هب  کمک  ناراک و  متس  اب  ینمشد  هب  هغالبلا  جهن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نینچمه ،
همان 53 رد  ترـضح  نآ  .دنک  عافد  ناگدید  متـس  قوقح  زا  رادتقا  تردق و  اب  هک  تسا  ینید  تموکح  سیـسأت  نامرف ، نیا  ققحت 

ترورـض هدـننک  دـییأت  زین  يولع  يوبن و  هریـس  .تسا  هداد  ناشن  رتشا ) کلام  هب   ) ار نآ  ققحت  هویـش  راـک و  روتـسد  هغـالبلا  جـهن 
.تسا تموکح  لیکشت 

يرارقرب نیناوق و  يارجا  هب  ترـضح  نآ  هک  دهد  یم  یهاوگ  خـیرات  .داد  تموکح  لیکـشت  دوخ  ربمایپ ، دـش ، هتفگ  رتشیپ  هچنانچ 
، لاثم يارب  .تشاد  شقن  زین  يدابع  ياه  همانرب  رد  تلود  يوبن ، هریـس  رد  .تسا  هتـساخرب  هعماج  هرادا  هب  هتخادرپ و  یمالـسا  ماظن 

.تسا هدرک  نییعت  مکاح  دوخ ، زا  سپ  ینیـشناج  يارب  ادـخ ، نامرف  هب  ربمایپ  نینچمه  .دوب  ادـخ  لوسر  هدـهع  رب  هام  لـاله  ندـید 
يوس زا  تموکح  لیکشت  ترورض  رب  يدییأت  رهم  بلطم  نیا  دنک ، یم  غالبا  ار  یهلا  نامرف  شیوخ  تیـصو  اب  ترـضح  نآ  نوچ 

، تموکح ترورـض  رد  ناناملـسم  زا  کی  چـیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  ور ، نیازا  .دـشاب  یم  زین  دـنوادخ 
(1) .دش یم  راد  هدهع  ار  تموکح  يربهر  دیاب  یسک  هچ  هک  دوب  نیا  نانآ  نایم  فالتخا  اهنت  .دنتشادن  يدیدرت 

اب دنتفریذپ و  ار  یمالسا  تموکح  يربهر  دندرک ، هعجارم  ناشیا  هب  مدرم  هکنیا  زا  سپ  زین  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
يرارقرب يارب  تّما  نایاناد  هفیظو  ناشیا  نینچمه  .دندرک  دییأت  ار  تموکح  لصا  تیعورشم  راک  نیا 

ص:27

ص 179. ، 1378 یمالسا ، هشیدنا  رد  تلود  نید و  ص 18 ؛ هیقف ، تیالو  کن : [ . 1 - ] 1
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.دنتسناد هتسباو  تموکح ، سیسأت  هب  ار  نامولظم  زا  تیامح  نارگمتس و  اب  هزرابم  تلادع و 

هتفرگ و ار  مدرگادرگ  يرایسب  تعیمج  هک  دوب  نیا  هن  رگا  دیرفآ ؛ ار  ناسنا  تفاکـش و  ار  هناد  هک  دنگوس  ییادخ  هب  دیـشاب ! هاگآ 
نادنمـشناد املع و  زا  دنوادخ  هک  یتیلوئـسم  دهع و  دوبن  رگا  تسا و  هدـش  مامت  تجح  تهج ، نیا  زا  دـنا و  هدرک  مایق  ما  يرای  هب 

زا متخاس و  یم  اهر  ار  تفالخ  رتش  راهم  دننکن ، توکس  ناگدید  متـس  یگنـسرگ  نارگمتـس و  يراوخ  مکـش  ربارب  رد  هک   هتفرگ 
نم رظن  رد  امش  يایند  هک  دیدیمهف  یم  بوخ  تقو  نآ  .مدرک  یم  باریس  شزاغآ  ماج  اب  ار  نآ  نایاپ  مدرک و  یم  رظن  فرص  نآ 

(1) .دیآ نوریب  يزب  ینیب  زا  هک  تسا  یبآ  زا  رت  شزرا  یب 

: میسر یم  جیاتن  نیا  هب  تموکح  ترورض  هب  طوبرم  ثحابم  عومجم  زا  يدنب  عمج  کی  رد   

نیا ربارب  رد  هک  یهورگ  اهنت  مالـسا ، ناهج  رد  .درک  لالدتـسا  تموکح  لصا  ترورـض  رب  ناوت  یم  یلقن  یلقع و  هلدا  اـب  کـی _ 
رد نینچمه  .دـننک  لمع  ادـخ  باتک  هب  دـیاب  دوخ  مدرم  هک  دـندوب  دـقتعم  نانآ  .دـندوب   _ جراوخ ، _ دـنتخادرپ تفلاخم  هب  شرگن 

، دراد رواب  روما ، ریبدت  يارب  ار  یندم  ياهداهن  دناد و  یمن  يرورض  ار  تموکح  هک  شرگن  نیرت  مهم  نیرتروهشم و  دیدج ، رصع 
ناونع هب  اهنت  دیشوپن و  دوخ  هب  لمع  هماج  لاح ، هن  هتشذگ و  رد  هن  يا  هعماج  چیه  رد  رواب  نیا  هتبلا  .دنتسه   (2)_ اه تسیشرانآ  _

.تسا حرطم  نامرآ  داقتعا و  کی 

ص:28

هبطخ 3. هغالبلا ، جهن  [ . 1 - ] 1
رظن هب  .دنـشاب  یم  یعامتجا  مظن  رد  نکمم  يدازآ  رثکادح  ناهاوخ  دـندقتعم و  یعیبط  نوناق  قوقح و  هب  اه  تسیـشرانآ  [ . 2 - ] 2

دجوم تدـم ، زارد  رد  هطلـس  رادـتقا و  رب  ینتبم  تموکح  زا  شیب  هکلب  تسا ، رت  هنالداع  اهنت  هن  دارفا  هنابلطواد  دازآ و  لداعت  اـهنآ 
رغصا یلع  163 ؛ صـص 83 _  ، 1374 نیون ، مولع  رـشن  هسـسؤم  لقع ، تلود  هیریـشب ، نیـسح  کـن : .تسا  یعقاو  یعاـمتجا  مظن 

ياه بتکم  دراگرازاپ ، نیدـلاءاهب  98 ؛ صص 83 _  ، 1375 ریطاسا ، تاراشتنا  متـسیب ، نرق  یـسایس  ياه  هشیدـنا  رد  یثحب  یبلح ،
.33 صص 5 _  ات ، یب  لابقا  تاراشتنا  یسایس ،
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یمالـسا و تموکح  ترورـض  رب  زین  تسامالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  ریرقت  لعف و  لوق ، نامه  هک  تنـس  باـتک و  یلقع ، هلدا  ود _ 
.دنراد تلالد  تموکح  نآ  رد  ملاع  هاگآ و  لداع ، ناربهر  دوجو 

دیاـب درادـن ، یتموکح  یـسایس و  هفیظو  ربماـیپ ، هک  دنـسر  یم  هجیتـن  نیا  هب  ینآرق  تاـیآ  یخرب  هب  دانتـسا  اـب  هک  ناـنآ  ور ، نیازا 
زگره نیموصعم  یتموکح  یـسایس و  هریـس  زا  نآ ، رانک  رد  دـننک و  یـسررب  فرژ  یهاگن  اب  رگید  راـب  ار  نآرق  ياـه  هیآ  عومجم 

.دندرگ نومنهر  یمالسا  تموکح  ترورض  هب  هدش  دای  هلدا  هعومجم  زا  ات  دنزرون  تلفغ 

 

ص:29
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مالسا رد  تموکح  تیعورشم  رادتقا و  تردق ، : موس شخب 

یسانش موهفم  . 1

هراشا

: دنوش یسررب  ارذگ  دنچره  تیمکاح ،_ تیعورشم و  رادتقا ، تردق ،  _ موهفم راهچ  ثحب ، نیا  زاغآ  رد  تسا  مزال 

تردق فلا )

نومیر  _ دننام یخرب  .دنراد  يرتشیب  یگتسجرب  نآ  زا  هتسد  ود  هک  تسا  هدش  هئارا  ینوگانوگ  رایسب  ياه  فیرعت  تردق ، هژاو  زا 
هب اهداهن  اب  طابترا  رد  یـسایس  داهن  ای  دارفا ، اب  دوخ  طباور  رد  درف  هک  دنناد  یم  يدـنم  ناوت  يانعم  هب  ار  تردـق  لسار _  نورآ و 

يوس زا  .میا  هدیمهف  ار  تردق  میسانشب ، ار  اه  يدنم  ناوت  تیفرظ و  نیا  هدنهد  لیکشت  رصانع  رگا  انعم ، نیا  رد  .دریگ  یم  تمدخ 
رگید و دارفا  دنـشوک  یم  درفا  نآ  رد  هک  دـنا  هتـسناد  يا  هـطبار  ار  تردـق  زین ، اـتنگروم _ ربو و  سکاـم   _ نوـچمه یخرب  رگید ،

.دنراد او  يراک  هب  دوخ  تساوخ  تهج  رد  ار  اهداهن 

هب هک  تسا  ینورد  يا  هطبار  تردـق ،  » .دـنعمج لـباق  فیرعت  کـی  رد  ور ، نیازا  .دنتـسین  عمجلا  هعناـم  تردـق ، زا  فیرعت  ود  نیا 
کی تساوخ  نآ ، بجوم 

ص:30
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(1) «. دبای موادت  هطبار  ات  دوش  یم  هتفرگ  تمدخ  هب  اهدادعتسا  هوقلاب و  تاناکما  نآ  رد  دنک و  یم  یلمع  رگید  فرط  ار  فرط 

رادتقا  ب )

رادتقا ور ، نیا  زا  .تسا  عورشم  تردق  اب  فدارتم  لداعم و  رادتقا ، .مینک  میسقت  عورشمان _ عورـشم و   _ هتـسد ود  هب  ار  تردق  رگا 
: تسا هنوگ  هس  نیاربانب  دراد و  عبنم  هس  رادتقا  ربو ، سکام  هدیقع  هب  .دنا  هدرک  یقلت  تیاضر  رب  ینتبم  تردق  ار 

(._ کیتامزیراک  ) یهّرف ییالقع ، ینوناق _  یتنس ، _

نیا هطبار  قادصم ، دروم و  رظن  زا  یقطنم و  تهج  زا  حالطـصا  هب  دنراد و  مه  اب  یقیثو  دنویپ  رادتقا  تردق و  مه  دـیدید ، هچنانچ 
یم نیعم  ار  رادتقا  ندوب  رثؤم  تیعورشم ، اریز  دراد ؛ ینتسسگان  طابترا  تیعورـشم  اب  رادتقا  مه  تسا و  قلطم _ صاخ  ماع و   _ ود

(2) .تسا رادتقا  موهفم  یلصا  هناشن  ور ، نیا  زا  دنک و 

تیعورشم ج )

زا تسا و  ینتبم  رواب  رب  تیعورـشم  ربو ،_ سکام   _ هدـیقع هب  .تسا  ندوب  نوناق  قبط  ای  ینوناق  يانعم  هب  حالطـصا  رد  تیعورـشم 
تـسا يا  هیاپ  اهنت  هکلب  تسین ، فدارتم  دـعاسم  راتفر  ای  یقالخا  ياهرواب  اب  اـنعم ، نیا  رد  تیعورـشم  .دـهاوخ  یم  تعاـطا  مدرم ،

زین تیعورشم  موهفم  .نادنمتردق  تامادقا  هیجوت  يارب 

ص:31

صص تسایس ، ملع  ياهداینب  صص 3 و 4 ؛ ناتسبات 1369 ، راهب و  ش 1 و 2 ، یجراخ ، تسایـس  ییاجر ، گنهرف  کن : [ . 1 - ] 1
، تیاربلاگ 50 ؛ صص 24 _  ، 1369 سموق ، رـشن  یللملا ، نیب  طباور  هعماـج و  رد  تردـق  شقن  یمظاـک ، رغـصا  یلع  99 ؛  _ 88

هسسؤم يرصتنم ، گنشوه  تردق ، لسار ، دنارترب  25 ؛ صص 8 _  چ 2 ، ، 1370 شراگن ، رشن  سمش ، دمحا  تردق ، یسانشدبلاک 
.90 صص 85 _  چ 2 ، ، 1351 ییاطع ، یتاعوبطم 

نلآ ص 28 ؛ ، 1366 گنرهب ، تاراشتنا  یسایس ، مولع  گنهرف  یـشخب ، اقآ  یلع  100 ؛ ص 4 _  تسایـس ، ملع  ياهداینب  [ . 2 - ] 2
.23 صص 4 _  ، 1366 ناهیک ، تاراشتنا  یناخوراس ، رقاب  یعامتجا ، مولع  گنهرف  وریب ،
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مکاح و تموکح و  ندوب  قحم  زاـجم و  زا  شـسرپ  تیعورـشم ، هلئـسم  رد  .دراد  کـیدزن  طاـبترا  تیمکاـح  رادـتقا و  تردـق ، اـب 
ثحب سپـس  ات  دـشاب  تردـق  رادـتقا و  ياراد  تیمکاح و  هدـننک  لامعا  مکاح ، دـیاب  تسخن  نیارباـنب ، .تسا  حرطم  نآ  هاگتـساخ 

اب یکیدزن  طابترا  ود  ره  تیعورـشم ، رادـتقا و  میهافم   » هک تسا  هدـش  هتفگ  یتسرد  هب  هراـب  نیا  رد  .ددرگ  حرطم  نآ  تیعورـشم 
قح نمضتم  دوخ  هبون  هب  زین  عورـشم  رادتقا  .تسا  تیعورـشم  ضرف  نمـضتم  رادتقا ، .دنراد  يرادرب  نامرف  هب  مازتلا  دّهعت و  موهفم 

(1) «. دراد طابترا  یسایس  يرادرب  نامرف  تعاطا و  هفیظو  اب  هک  تسا  یلمع  ماجنا 

هب رگا  .دش  یـسررب   (5) تیمکاح (4) و  رادتقا ،(3) تردـق یحالطـصا  یناعم  اب  هسیاقم  رد   (2) تیعورشم یحالطـصا  هژاو  اجنیا  ات 
گنهرف رد  تیلوبقم »  » موهفم لداـعم  هدـش ، هتفگ  ـالاب  رد  هک  تیعورـشم  ياـنعم  میباـی  یمرد  ، دوش هجوت  يوغل  تهج  زا  هژاو  نیا 

.ددرگ یم  زاب  ادخ  نید و  هب  مکاح ، نوناق و  تیعورشم  هدش و  هتفرگ  عرش »  » زا تیعورشم ، هژاو  هک  یلاح  رد  تسا ، یناریا 

زا تسا  نکمم  يدارفا  ینعی  تسا ؛ هجو » نم  صاخ  ماع و   » یقطنم ظاـحل  هب  تیعورـشم  تیلوبقم و  موهفم  ود  هطبار  اـنعم ، نیا  رد 
مه دـنراد و  تیلوبقم  مه  هک  دـنا  نامکاح  زا  یخرب  اـهنت  .سکعرب  دنـشابن و  هتـشادن  تیعورـشم  یلو  دنـشاب ، رادروخرب  تیلوبقم 

(6) .تیعورشم

ص:32

ص 68. تلود ، ياه  هیرظن  [ . 1 - ] 1
Legitimacy [ . 2 - ] 2

power [ . 3 - ] 3
authority [ . 4 - ] 4

sovereignty [ . 5 - ] 5
.دعب هب  ص 54  دنفسا 64 ، ملع ، رون  هلجم  تلود ،» تموکح و  تیعورشم  ، » ییالکباراد لیعامسا  کن : [ . 6 - ] 6
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تیمکاح د )

فیرعت زا  یکی  رد  هک  نانچ  دنیوگ ،  _ تیمکاح  _ ار رادتقا  نیرت  یلاع  ای  یلاع  رادتقا  هاگ  نآ  مینادب ، بتارم  يراد  ار  رادـتقا  رگا 
، رگید یعاـمتجا  داـهن  چـیه  هن  تساراد ، میمـصت  يارجا  میمـصت و  يارب  تلود  هک  یلاـع  رادـتقا  هب  : » تـسا هدـمآ  هژاو  نـیا  ياـه 

ناـکرا زا  یکی  تموـکح ، مدرم و  نیمزرـس ، رـصنع  هس  راـنک  رد  تیمکاـح  هـک  دـش  هراـشا  نـیا ، زا  شیپ   (1) «. دنیوگ تیمکاح 
كرتشم هجو  اهنت  رصنع ، راهچ  نیا  زا  اریز  دراد ؛ یـساسا  توافت  رگید  رـصانع  اب  تیمکاح  موهفم  یلو  تسا ، اهروشک  هناگراهچ 

تحت يرامقا ، ياهروشک  زا  لقتسم  روشک  یسانشزاب  لماع  رصنع  نیا  نینچمه  تسا ؛ تیمکاح  رـصنع  یـسایس  ظاحل  هب  اهروشک 
رد تموکح  لیکـشت  ثحب  هب  نونکا  تموکح ، يدیلک  میهافم  رد  هاتوک  یـسررب  زا  سپ   (2) .دوب دهاوخ  زین  هرمعتـسم  تمومیق و 

.میزادرپ یم  مالسا  ناهج  رد  تردق  رادتقا و  تیعورشم ، بسک  توافتم  ياه  هاگدید  یمالسا و  نوگانوگ  ياه  هرود 

مالسا رد  تموکح  لیکشت  یخیرات  هنیشیپ  هب  ارذگ  يا  هراشا  . 2

هراشا

: زا تسا  ترابع  درک ، هراشا  نآ  هب  ناوت  یم  خیرات  هاگرذگ  نیا  رد  هک  ینارود  نیرت  مهم 

ص:33

jack. plano and Roy dton, The International Relation Dicitionary,western [ . 1 - ] 1
 . michigan university:1988,p276

یساسا قوقح  یضاق ، لضفلاوبا  ص 29 ؛ ، 1318 ریفس ، رشن  للملا ، نیب  طباور  رد  فلتخم  ياه  هیرظن  هداز ، فیس  نیسح  [ . 2 - ] 2
، هیدشر یمومع ، للملا  نیب  قوقح  یلدگیب ، ییایـض  اضر  دمحم  ص 188 ؛ ج 1 ، ، 1370 نارهت ، هاگشناد  رشن  یـسایس ، ياهداهن  و 

ص 138. ، 1363
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يوبن تموکح  فلا )

تقشم مالـسا  شرتسگ  تهج  رد  هکم  رد  لاس  ترـضح 13  نآ  .دوب  لاس  هلآ 23  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  تلاسر  تدم 
هنیدم مدرم  قایتشا  ییوس و  زا  ربمایپ _  ناج  دصق  ات  یتح  ناکرـشم _  يدج  ياه  تفلاخم  ماجنارـس  .دندش  لّمحتم  یناوارف  ياه 

زا .دنزاس  مهارف  ار  یسایس  ماظن  کی  لیکشت  تامدقم  دننک و  ترجه  هنیدم  هب  هکم  زا  مالسا  ربمایپ  هک  دش  ببـس  ترـضح  نآ  هب 
اب  ) هاخاؤم دـقع  هنیدـم ، رد  دوجوم  ياه  هورگ  نیب  دادرارق  دـقع  داـجیا  یمالـسا ، تموکح  سیـسأت  رد  ناـشیا  ياـه  شـالت  هلمج 

طیارـش اب  بسانتم  هداس و  يرادا  متـسیس  کی  ندرک  مهارف  ...و ،) راـصنا  رجاـهم و  نیب  بیرقت  يا و  هلیبق  تـالیامت  فذـح  هزیگنا 
دروم رد  يراج  روما  تبث  يارب  هدنسیون  ناونع  هب  دارفا  یخرب  باختنا  دارفا ، فیاظو  ندومن  صخشم  ، ) ناتسبرع هریزج  هبش  رـصع 

.دوب ...و )،  تعیب  داهج ،  ) یعامتجا یسایس  هدمع  ماکحا  يارجا  ...و ) تالماعم  دوقع ، اه ، نامیپ  اه ، تایلام 

صخش هک  تلود  فارطا ،) ياه  نیمزرـس  سپـس  هنیدم و  رهـش  ادتبا   ) نیمزرـس راصنا ،) رجاهم و   ) هعماج هب  زاین  یتموکح  ره  رگا 
رـصع یمالـسا  تموکح  دراد ، ناناملـسم ) رب  ربمایپ  عورـشم  رادـتقا   ) تیمکاح ماجنارـس  دوب و  یمالـسا  تموکح  سأر  رد  ربماـیپ 

ناوارف و ثحابم  ...و  نآ  يرادا  متـسیس  تموکح ، نیا  فیک  مک و  اب  هطبار  رد  دنچ  ره  دوب ، یـساسا  نکر  راهچ  ره  دـجاو  ربمایپ ،
(1) .تسین رصتخم  نیا  رد  اهنآ  حرط  ياج  هک  دراد  دوجو  یفلتخم  ياه  هاگدید 

ص:34

ماظن ، » نیدلا سمش  يدهمدمحم  26 ؛ صص 17 _  ، 1358 يدازآ ، مایپ  رشن  مالسا ، یسایس  هفسلف  یمرغ ، لضفلاوبا  کن : [ . 1 - ] 1
صص ، 1367 ریبک ، ریما  تاراشتنا  هسـسؤم  یمالـسا ، هشیدـنا  سنارفنک  نیمراهچ  تالاقم  هعومجم  یمالـسا ،» تموکح  رد  يرادا 

دیس 147 ؛ صص 59 _   1366 قح ، هار  رد  هسسؤم  رشن  يرجه ، ملهچ  لاس  ات  مالـسا  یـسایس  خیرات  نایرفعج ، لوسر  155 ؛  _ 70
.40 صص 9 _  راهب 1378 ، ش 11 ، یمالسا ، تموکح  هلجم  یمالسا ،» تموکح  راتخاس  ، » یماوق نیدلا  ماصمص 
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هفاحق یبا  نب  رکبوبا  باختنا  ب )

رس رب  هدعاس _ ینب  هفیقس   _ مان هب  یلحم  رد  مالسا  ربمایپ  تافو  اب  ناناملـسم  خیرات  رد  هدرتسگ  راکـشآ و  یـسایس  هشقانم  نیتسخن 
ماجنارس دنداتسیا و  مه  ربارب  رد  دنتشاد ، هک  ییاهرظن  فالتخا  هب  هجوت  اب  نارجاهم  راصنا و  هفیقـس ، رد  .داد  يور  ربمایپ  ینیـشناج 

يارب رکبوـبا  یگتـسیاش  هراـبرد  نارگید  باـطخ و  نبرمع  هک  یلیـالد  هلمج  زا  .دـش  هدـیزگرب  ناناملـسم  هفیلخ  ناوـنع  هب  رکبوـبا 
ربمایپ يرامیب  ياهزور  رد  شندوب  زامن  شیپ  هژیو  هب  ندوب و  ربمایپ  راغ  راـی  ندروآ ، مالـسا  رد  وا  هنیـشیپ  دـندرک ، ناونع  تفـالخ 
.دش تبث  دقع » لح و  لها   » هیرظن ناونع  هب  یسایس  ياه  هیرظن  ارآ و  خیرات  رد  تفالخ ، هب  رکبوبا  باختنا  لکش  ور ، نیازا  .دوب 

 

باطخ نب  رمع  باختنا  ج )

رمع و .تفر  یم  رامـش  هب  رکبوبا  کـیدزن  راـی  هراوـمه  يو  .تشاد  هعماـج  رد  يذـفنتم  تیـصخش  ناناملـسم ، هفیلخ  نیمود  رمع ،
نیا رب  ار  يو  رکبوبا  هکنآ  زا  شیپ   (1) .تسب يردارب  دنویپ  نانآ  نایم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دندوب  یناسک  زا  رکبوبا 

نتـشون هب  فلکم  رکبوبا  يوس  زا  نامثع  ماجنارـس ، .درک  تروشم  ناـمثع  فوع و  نب  نمحرلادـبع  اـب  هراـب  نیا  رد  دراـمگب ، راـک 
(2) .دش رمع  ینیشناج  هماندهع 

يارب ار  هماندـهع  داد  روتـسد  رکبوبا  نآ ، زا  سپ  .تفای  تیمـسر  دوب ، هتـشون  گرم  ماگنه  هب  رکبوبا  هک  يا  همان  اـب  رمع ، تفـالخ 
نیدب .دنناوخب  مدرم 

ص:35

ص 11. ج 6 ،  هغالبلا ، جهن  حرش  ص 587 ؛  ج 1 ، فارشالا ، باسنا  [ . 1 - ] 1
ص 425. ج 2 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ص 429 ؛ ج 3 ، يربط ، خیرات  [ . 2 - ] 2
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ترهـش فالختـسا »  » لصا هب  تنـس  لها  نادنمـشیدنا  نایم  رد  رکبوبا ، يوس  زا  تفالخ  هب  رمع  ندـش  هدـیزگرب  یگنوگچ  تهج ،
.تفای

نافع نب  نامثع  باختنا  د )

رمع ماجنارـس  .تـفرگ  تروـص  تفـالخ  هدـنیآ  هراـبرد  یّمهم  ياـهوگو  تـفگ  هباحـص  زا  یخرب  وا و  ناـیم  رمع ، گرم  زا  شیپ 
.دننک يریگ  میمصت  دیدج  هفیلخ  ندیزگرب  يارب  ات  دوب  هباحص  زا  نت  دنچ  زا  بکرم  هک  داد  لیکشت  ییاروش 

نمحرلادبع صاقو ، یبا  نب  دعـس  نافع ، نب  نامثع  مالـسلا ، هیلع   _ بلاط یبا  نب  یلع  : _ دـندوب رفن  شـش  اروش  يارب  بختنم  دارفا 
.هحلط ریبز و  فوع ، نب 

ياهراک زاس و  زا  .دنـشاب  هدیناسر  ناماس  هب  ار  هفیلخ  باختنا  راک  يو ، گرم  زا  زور  هس  زا  سپ  هک  درک  دـیکأت  اروش  لها  هب  رمع 
دـشاب و تیرثـکا  رادـفرط   _ رمع نب  هللادـبع  ، _ اروـش ناـیم  رد  تیلقا  تیرثـکا و  دوـجو  تروـص  رد  هـک  دوـب  نآ  رمع  يداهنـشیپ 

میمصت هب  اروش  راک  ماجنارس ، .دراد  رارق   _ فوع نب  نمحرلادبع   _ هک دندرگ  لیامتم  ییوس  هب  ارآ  يواست  تروص  رد  ناناملـسم 
نآ یلو  دـنک ، لمع  نیـشیپ  يافلخ  هریـس  هب  هک  تساوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  يو  ور ، نیازا  .دروخ  هرگ  نمحرلادـبع  رظن  مالعا  و 

.دیسر نامثع  هب  تفالخ  درک و  تعیب  يو  اب  نمحرلادبع  نیاربانب ، .تفریذپ  ار  طرش  نیا  نامثع  لباقم ، رد  .درک  در  ار  نآ  ترضح 
.دش فورعم  اروش »  » شور هب  تنس ، لها  نادنمشیدنا  نایم  رد  نامثع  باختنا  هویش 

بلاط یبا  نب  یلع  تفالخ  شریذپ  ه ) 

تفالخ ناونع  هب  مالسلا  هیلع  یلع  يرای  شریذپ و  هدامآ  ربمایپ ، هباحص  نامثع ، لتق  زا  سپ  .دیسر  لتق  هب  ق  لاس 35 ه .  رد  نامثع 
یلو دندرک ، تعیب  ناناملسم  هفیلخ  ناونع  هب  ترضح  نآ  اب  زین  ریبز  هحلط و  لاثما  هچرگ  .دندوب 

ص:36
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هب زین  يدارفا  هراب  نیا  رد  .دنتـشاد  مشچ  نآ  زا  یمهم  بصانم  اـی  تفـالخ  هب  ود  نیا  هک  دراد  نآ  زا  تیاـکح  تاـعالطا ، هعومجم 
ار داهنـشیپ  نیا  ترـضح  یلو  دنراپـسب  ریبز  هحلط و  هب  ار  هرـصب  هفوـک و  تراـما  هک  دـندرک  داهنـشیپ  مالـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح 

نیا .تساخرب  گنج  هب  یمالسا  تموکح  نافلاخم  زا  هورگ  هس  اب  تموکح  هاتوک  نارود  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  .تفریذپن 
تداهش ننست  لها  .دندوب  جراوخ ) هورگ   ) نیقرام و  شناراداوه ) هیواعم و   ) نیطساق ریبز ،) هحلط و  دننام  يدارفا   ) نیثکان هورگ  هس 

.دـنهن یم  مان  تیکولم »  » نارود ار  نامز  نآ  زا  سپ  دـننک و  یم  یقلت  تفالخ  تموکح و  ییالط  هرود  ناـیاپ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 
ياه يریگرد  یلو  دریگ ، یم  تسد  رد  ار  تموکح  مامز  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تداهـش  زا  سپ 

هیواعم مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  نایم  يا  همان  حلـص  داقعنا  هب  تیاهن  رد  ترـضح ، نآ  ناراـی  یتسـس  ماـما و  اـب  ناـیماش  هیواـعم و 
.تفرگ رارق  نایوما  دارم  رب  راک  دیسر و  نایاپ  هب  نیدشار  تفالخ  نارود  نآ ، اب  هک  دیماجنا 

نایوما تموکح  و )

یمالسا ياه  نیمزرـس  رد  ار  افلخ  هلـسلس  نیتسخن  دندز و  هیکت  تفالخ  دنـسم  رب  ( 132  _ 40  ) لاس تدـم 80  هب  يوما  هفیلخ   14
روط هب  هک  دوب  يدـهع  یلو  باختنا  يارب  هفیلخ  لیم  میمـصت و  اـفلخ ، باـختنا  یگنوگچ  رد  یلـصا  شور  .دـندرک  يراذـگ  هیاـپ 

يردارب و نآ ، زا  سپ  يرسپ و  ردپ _  هطبار  هیاپرب  یّلک ، روط  هب  يوما  يافلخ  یبَسَن  طباور  .تفای  یم  تسد  تفالخ  هب  زین  لومعم 
.دوب دهع » یلو  شنیزگ  ، » نارود نیا  رد  هفیلخ  باختنا  رگید  هویش  .تفرگ  یم  لکش  یگدازومع  ومع و  ساسارب  يدعب  هبترم  رد 

ص:37
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نایسابع تموکح  ز )

هیجوت رد  نانآ  .دندوب  یمالسا  ياه  نیمزرـس  زا  يا  هدرتسگ  شخب  رد  تفالخ  راد  هدهع  ( 656  _ 132  ) نرق جنپ  زا  شیب  نایسابع 
نداد هولج  عورـشم  يارب  هکلب  دـندرک ، یمن  هدنـسب  بلغت »  » هلئـسم هب  اـهنت  يوـما ، ياـفلخ  اـب  هسیاـقم  رد  هژیو  هب  دوـخ ، تیناـقح 

یم دانتسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  قح  رب  تثارو  هلئـسم  هب  نینچمه  ربمایپ و  هب  بوسنم  تایاور  یخرب  هب  دوخ ، تموکح 
سپ یفیلکتالب  تیعضو  رد  ای  هیقب  دندیسر و  تفالخ  هب  نیـشیپ  هفیلخ  تیـصو  تساوخ و  اب  رفن   20 یسابع ، هفیلخ  زا 36  .دندرک 

(1) .دندش هدیزگرب  تفالخ  هب  كرت  نارادرس  نایماظن و  هژیو  هب  ناذفنتم ، يوس  زا  هفیلخ  لزع  اب  ای  گرم  زا 

مالسا رد  تیعورشم  رادتقا و  تردق ، بسک  ياه  هار  . 3

هراشا

کیره ور ، نیازا  .دراد  توافت  رگیدکی  اب  ساسا  هشیر و  زا  عیـشت  ننـست و  لها  هاگدید  زا  تموکح  مکاح و  تیعورـشم  ياه  هار 
: دنریگ یم  رارق  هراشا  دروم  هاتوک  هناگادج و  اه  هاگدید  نیا  زا 

ننست لها  هاگدید  فلا )

، ور نیازا  .دشاب  یم  ربمایپ  کیدزن  نارای  و   _ هباحـص  _ لعف لوق و  زا  هتـساخرب  تنـس ، لها  رظن  زا  تموکح  تیعورـشم  هاگتـساخ 
لاوقا رادرک و  تیعورشم 

ص:38

 _ صص 78 ، 1375 ناینب ، تاراشتنا  نایـسابع ، یـشاپورف  ات  زاغآ  زا  تفالخ  تیعورـشم  ینابم  لوحت  يرداق ، متاح  کن : [ . 1 - ] 1
صص 92 ج 3 ، ، 1369 یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  تاراشتنا  پاچ و  نامزاس  مالسا ، یـسایس  خیرات  نایرفعج ، لوسر  157 ؛
چ 3، ، 1372 یمزراوخ ، تاراشتنا  یماهس  تکرش  یهاشمرخ ، نیدلاءاهب  رصاعم ، مالسا  رد  یـسایس  هشیدنا  تیانع ، دیمح  . 281 _ 

رشن زکرم  مالسا ، رد  هفسلف  خیرات  ننست ،» بهذم  هاگدید  زا  مالـسا  ردص  رد  یـسایس  رکفت  ، » يدودوم ءالعلاوبا  40 ؛ صص 16 _ 
.101 صص 24 _  ج 2 ، ، 1365 یهاگشناد ،
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.تشاد گنتاگنت  طابترا  مالسا ، سدقم  عراش  هریس  اب  ربمایپ ، کیدزن  نارای  باحصا و 

، تموکح تموکح و  وترپ  رد  هفیلخ  تیعورشم  هکلب  تسین ، تیعورـشم  ياراد  هسفن  یف  هفیلخ ، هاگدید ، نیا  رد  هکنیا  مهم  هتکن   
تیعورــشم زا  روـظنم  .دراد  رارق  مدرم  راـیتخا  رد  هماـع و  حـلاصم  زا  تموـکح  رما  اریز  دـشاب ؛ یم  تیلوـبقم  اـب  طاـبترا  رد  دوـخ 

تیعورـشم نایم ، نیا  رد  .دـشاب  نآ  زا  هباحـص  مهف  عرـش و  اب  قباطم  هفیلخ  راـتفر  رارقتـسا و  هوحن  هک  تسا  نآ  هفیلخ  تموکح و 
.تسا هتفهن  باحصا  رگید  ینمض  ای  حیرص و   تیاضر  نانآ و  ندوب  هباحص  رد  نیدشار  يافلخ 

اب يزکرم  تفالخ  دنتشاد ، لالقتسا  هیعاد  فلتخم  ياه  تیلم  دوب و  تتشت  راچد  یمالـسا  گرزب  يروتارپما  هک  نایـسابع  هرود  رد 
هنیمز رد  يدـیدج  راـکفا  ور ، نیازا  .دوب  هتفاـی  لزنت  تدـش  هب  زین  نآ  تیعورـشم  دوب و  هجاوم  ناوارف  یلمع  يرظن و  ياـه  فعض 

یپ يزاسزاب و  هب  یمالـسا  گنهرف  زا  يریگ  هرهب  اب  هرود  نیا  رد  هک  ییاملع  هلمج  زا  .تفای  قنور  یـسایس  یهقف و  یمالک ، ياـه 
رد وا  .دوب  ق ) 450 ه .   _ 346  _) يدروام بیبح  نب  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  ، _ تخادرپ دـمآراک  یبلاق  رد  تفالخ  هیرظن  يزیر 

يدروام .تخادرپ  تموکح  تیعورشم  ثحب  هلمج  زا  تنس  لها  یتموکح  هقف  نییبت  یـسررب و  هب   (1) ،_ هیناطلسلا ماکحا   _ باتک
.تسا هتشاد  هجوت  تیعورشم _ تماما و  تفالخ و  داقعنا   _ هلئسم ود  هب 

قیرط نیا  رب  لوا  هفیلخ  باختنا   ) دـقع لح و  لها  باـختنا  قیرط  زا  تسخن  دوش : یم  دـقعنم  هار  هس  زا  تماـما  هک  دوب  دـقتعم  يو 
مود تسا ؛) راوتسا 

ص:39

.دراد مان  نیمه  هب  یباتک  زین  یسابع  هرود  رد  تنس  لها  ياملع  زا  یکی  ، یلبنح ءارف  نبا  [ . 1 - ] 1
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تـسا هفیلخ  بختنم  هیاـپ  رب  ماـما  باـختنا  موس  قیرط  و  تسا ) مود  هفیلخ  تفـالخ  هب  هراـشا   ) قباـس هفیلخ  نییعت  بصن و  قیرط  زا 
(. هفیلخ ناونع  هب  نامثع  باختنا  یگنوگچ  هب  هراشا  )

دوبن و وگ  خساپ  رگید  اه  هویـش  نیا  هک  تفای  رییغت  يا  هنوگ  هب  یمالـسا  هعماج  تموکح  ياه  تیعقاو  هدش  دای  هویـش  هس  دوجو  اب 
یخرب ور ، نیازا  .دـش  یم  هیجوت  زین  تموکح  نتفرگ  تسد  هب  لوادـتم  ياـه  هویـش  زا  یکی  ناونع  هب  روز  و   _ بلغت  _ تسیاـب یم 

نیا .دـنناد  یم  تکوش » دادبتـسا و   » شور ار  تفالخ  تماما و  تیعورـشم  داقعنا و  ياه  هویـش  زا  رگید  یکی  تنـس ، لها  نارکفتم 
هلمج زا  .دـبای  ققحت  زین  ماـما  ندوب  لـهاج  قساـف و  یتـح  ندوب و  برع  یـشیرق و  تعیب ، نودـب  دـناوت  یم  تماـما  داـقعنا  زا  هویش 

نیا هب   _ كولملا كولس   _ باتک رد  يو  .تسا   _ یناهفصا یجنخ  ، _ دناد یم  عورـشم  ار  تموکح  زا  يا  هویـش  نینچ  هک  یناسک 
تفالخ هفیلخ و  باـختنا  دـنور  رب  یمالـسا  يروتارپما  زا  ییاـه  هشوگ  رد  كرت  نیطالـس  هک  اـجنآ  زا   (1) .تسا هتخادرپ  عوضوم 

، تفالخ هیجوت  یسیون و  همان  تعیرـش  رانک  رد  یلازغ  دمحم  ماما  يدروام و  نوچمه  تنـس  لها  گرزب  ياملع  دندوب ، راذگریثأت 
بلغت رب  ینتبم  هویش  كدنا  كدنا  ور  نیا  زا  دندرک و  یم  اضما  هفیلخ  قیرط  زا  ار  نیطالس  تیعورشم  هتشون و  زین  كولملا  هحیصن 

(2) .دش هتفریذپ  تموکح  تیعورشم  ياه  هویش  زا  یکی  ناونع  هب  تنس  لها  یسایس  هشیدنا  رد  زین 

ص:40

ص 82. ، 1362 یمزراوخ ، تاراشتنا  دحوم ، یلع  دمحم  كولملا ، كولس  یناهفصا ، یجنخ  ناهبزور  نب  هللا  لضف  کن : [ . 1 - ] 1
نب دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا ، يدروام  44 ؛ صص 8 _  نایسابع ، یشاپورف  زاغآ  زا  تفالخ  تیعورـشم  ینابم  لوحت  کن : [ . 2 - ] 2

تموکح هلجم  تنس ،» لها  یسایس  ياه  هشیدنا  ینابم  ، » یحریف دواد  ق ؛ یمالسا 1406 ه .  تاغیلبت  رتفد  هیناطلسلا ، ماکحا  بیبح ،
ش یمالسا ، تموکح  هلجم  يدروام ،» ياه  شیارگ  اه و  شراگن  ، » يرون دمحم  121 ؛ صص 50 _  ناتسمز 75 ) ش 2 ، یمالسا ،
یسایس و تاعلاطم  رتفد  ناریا ، رد  یـسایس  هشیدنا  خیرات  رب  یفـسلف  يدمآرد  ییابطابط ، داوج  207 ؛ صص 33 _  ناتسمز 75 ، ، 2

.24 صص 7 _  ، 1374 ون ، حرط  رشن  یعامتجا ، مولع  نودلخ و  نبا  ییابطابط ، داوج  32 ؛ صص 9 _  ، 1367 یللملا ، نیب 
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.تسا هدش  هدیشک  شلاچ  هب  تنس  لها  يوس  زا  يدج  روط  هب  ریخا  ياه  نرق  رد  هدش ، دای  تیعورشم  ياه  شور  اب  تفالخ  هلئسم 
مالـسالا و  _ ناونع اب  دوخ  باتک  رد  وا  .ددرگ  یم  زاب  .م ) يافوتم 1966  _ ) يرصم قزارلادبع  یلع   _ هیّدر هب  اه  عازن  نیرتروهشم 

لوـصحم دراد و  عاـمجا  رد  هن  و  ثیدـح )  ) تنـس رد  هن  نآرق )  ) باـتک رد  ییاـنبم  هن  تفـالخ   » هک تسا  دـقتعم  مکحلا ،_ لوـصا 
ياه میژر  يریگ  لکـش  یتح  هنایمرواخ و  رد  کچوک  ياه  تموکح  يریگ  لکـش  ینامثع ، تفـالخ  لـالحنا  هب  تفـالخ ، نارحب 

(1) .دیماجنا هیکرت  تموکح  نوچ  يرالوکس »

هعیش هاگدید  ب )

میهافم هعیش  يارب  دنرادروخرب ، یصاخ  تیمها  زا  تعیب »  » و عامجا » «، » تفالخ  » یسایس يدیلک  تاحالطصا  تنس ، لها  يارب  رگا 
، صن فطل و  هدـعاق  ساسارب  تماما »  » شریذـپ اـب  هعیـش  هاـگن  رد   (2) .دـنا تیمها  ياراد  تمـصع »  » و تیالو » «، » تماما  » يدـیلک

نادـنزرف زا  صن  ساسارب  هک  تسا  یـسک  تسا و  عورـشم  مکاح  ماما ، .دریگ  یم  ياـج  يا  هژیو  بوچراـچ  رد  تیعورـشم  موهفم 
فرص ماما )  ) يو تموکح  نیاربانب  .تسا  هدش  بوصنم  نّیعم و  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  مالـسلااهیلع و  همطاف  لسن  زا  7 و  یلع

ای شریذپ و  يارب  ییاج  توبث ، ماقم  رد  يریبعت ، نینچ  رد  .دـشاب  یم  عرـش  ساسارب  ینعی  تسا ؛ عورـشم » ، » تیلعف ققحت و  زا  رظن 
، هعیش ناماما  .دنام  یمن  یقاب  مدرم  يأر 

ص:41

.127 صص 99 _  رصاعم ، مالسا  رد  یسایس  هشیدنا  : کن تردق ، ینابم  مالسا و  ناونع  اب  قزارلادبع  باتک  همجرت  [ . 1 - ] 1
ص 34. رصاعم ، مالسا  رد  یسایس  هشیدنا  [ . 2 - ] 2
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تسا و عورـشم  هسفن  یف  هعیـش ، دزن  رد  ماما  رگید ، ناـیب  هب  .دـنراد  تیعورـشم  ناـشتموکح  ققحت  مدـع  اـی  ققحت و  زا  رظن  فرص 
، تموکح رما  تیلعف  اـب  طاـبترا  رد  اـهنت  تیلوبقم ، هلئـسم  .درادـن  يو  تیعورـشم  رد  يریثأـت  مدرم ، تیلوبقم  مدـع  اـی  تیلوـبقم و 
« یندـم  » و یهلا »  » هنوگ ود  رب  یـسایس  موـلع  رد  تیعورـشم  هک  دوـش  هتفریذـپ  اـنبم  نیا  رگا  نیارباـنب ، .دـنک  یم  ادـیپ  تیعوـضوم 
، نیمز زا  هن  مکاح  تیعورشم  اریز  دوب ؛ دهاوخ  ریسفت  لباق  یهلا ، تیعورشم  يانبم  رب  همئا  تموکح  تیعورشم  نیقی ، هب   (1)، تسا

تـسایر مالک ، ملع  حالطـصا  رد  يربهر و  ییاوشیپ و  ینعم  هب  تغل  رد  تماما  .ددرگ  یم  نییعت  عراـش  يوس  زا  نامـسآ و  زا  هکلب 
مرکا ربمایپ  ياه  بصنم  همه  موصعم  ماما  فیرعت ، نیاربانب  .تسا  يویند  ینید و  روما  همه  رد  یمالـسا  هعماـج  ریگارف  یناـگمه و 

.دـشاب یم  هعاطالا  بجاو  یتموکح ، نوگانوگ  روما  رد  يو  ياه  ناـمرف  تهج ، نیا  زا  دراد و  ار  توبن  زج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هک دندقتعم  نانآ  .دـشاب  هعماج  يربهر  راد  هدـهع  دـیاب  ماما  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هعیـش ، هاگدـید  ربانب 
زین دنوادخ  ور ، نیازا  .دوش  هداد  حالـص  يذ  يدرف  هب  ربمایپ  هلیـسو  هب  لاعتم  دنوادخ  يوس  زا  دیاب  هک  تسا  یهلا  یبصنم  تماما » »

يارب يرگید  زا  سپ  یکی  ار  وا  نادـنزرف  زا  رفن  هدزاـی  سپـس  داد و  رارق  يو  لـصفالب  نیـشناج  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما 
.دومرف بصن  نییعت و  تماما ، ماقم  يدصت 

، لاعتم يادـخ  يوس  زا  دـیاب  ماما  هکنآ  تسخن  .ددرگ  یم  زاب  هلئـسم  هس  هب  تماما  عوضوم  رد  ینـس  هعیـش و  فالتخا  تفگ  دـیاب 
هکنآ مود  .دوش  بصن 

ص:42

تیعورشم رگید  انبم  نیا  ساسارب  ص 135 . ، 1370 تسار ، تاراشتنا  رصاعم ، یسایس  ياه  هشیدنا  رد  يریـس  یلع ، ربکا  [ . 1 - ] 1
.دوب دهاوخن  قبطنم  لماک  روط  هب  ییالقع  کیتامزیراک و  یتنس ، هب  ربو  يوس  زا  تیعورشم  يدنب  میسقت  اب  نیموصعم  تموکح 
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، هعیش هاگدید  رد  تماما  هلئـسم  ور ، نیازا  .دشاب  هانگ  زا  موصعم  دیاب  هکنآ  موس  .دشاب  اطخ  زا  نوصم  يدادادخ و  ملع  ياراد  دیاب 
لیـالد دـنا ، یندـل  ملع  ياراد  موصعم و  بوصنم ، ناـماما ، هک  اعدـم  نیا  يارب  هعیـش  .تسا  حرطم  يداـقتعا  لـصا  کـی  ناونع  هب 

مکاح تموکح ، فیلکت  تبیغ ، رصع  رد  هک  هلئسم  نیا  یلو  درک ، وجو  تسج  ربتعم  هلدا  رد  دیاب  ار  نآ  حیـضوت  هک  دراد  یناوارف 
رد هک  یمهم  هتکن  .تخادرپ  میهاوخ  نآ  هب  طوسبم  تروـص  هب  همادا  رد  هک  تسا  یمهم  ثحب  تسیچ ؟ هعیـش  هاگدـید  زا  مدرم  و 

دنتسین و تموکح  عورشم  ياه  هویش  تنطلس ،»  » و تفالخ »  » هک تسا  نآ  تفرگ ، هجیتن  ناوت  یم  هاگدید  نیا  زا  تموکح  اب  هطبار 
(1) .دیسر عورشم  تموکح  هب  ناوت  یمن  زین  الیتسا » هبلغ و   » يانبم رب  نینچمه 

 

ص:43

تاروشنم داقتعالا ، دیرجت  حرـش  یف  دارملا  فشک  رهطملا ، نب  یلع  نب  فسوی  نب  نسحلا  روصنم  یبا  نیدلا  لامج  کن : [ . 1 - ] 1
یناوریـش یلع  نادرگرب : ماما ، ملع  رفظم ، نیـسح  دمحم  314 ؛ صص 284 _  ، 1366 ینید ، تاعوبطم  هسسؤم  يوفطـصملا  هبتکم 

یضترم 224 ؛ صص 121 _  ، 1363 ءارهزلا ، تاراشتنا  نیدحوملا ، سینا  یقارن ، يدهم  دـمحم  1369 ؛ ءارهزلا ، تاراشتنا  يدنره ،
، یمالسا تاغیلبت  نامزاس  تاراشتنا  دیاقع ، شزومآ  يدزی ، حابصم  یقتدمحم  1365 ؛ اردص ، تاراشتنا  يربهر ، تماما و  يرهطم ،

.166 صص 98 _  ج 2 ، چ 4 ، ، 1368
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تبیغ نارود  رد  هعیش  هقف  رد  تموکح  : مراهچ شخب 

هراشا

نیارب .دوش  یم  یـسررب  هعیـش  هاگن  زا  تبیغ  رـصع  رد  تموکح  بولطم  لکـش  ناونع  هب  هیقف » هقلطم  تیالو   » هیرظن شخب  نیا  رد 
.مینک یم  زاغآ  هیرظن  نیا  یحالطصا  يوغل و  فیرعت  اب  ار  لصف  نیا  ثحابم  ساسا ،

میهافم رد  یلمأت  . 1

تیالو فلا )

ود نآ  ناـیم  يا  هلـصاف  هک  يا  هنوـگ  هب  تسا ؛ رگید  زیچ  راـنک  رد  يزیچ  نتفرگ  رارق  بغار ،_  _ هتفگ رباـنب  تیـالو  يوـغل  ینعم 
دروـم رد  نینچمه  .تسا  هتفر  راـک  هـب  يوـنعم  یناـکم و  برق  زا  مـعا  یکیدزن ،» برق و   » دروـم رد  هـملک  نـیا  ور ، نـیازا  .دـشابن 

ینیوکت  » هب ار  تیالو  ناوتب  رگا  .تسا  هدش  هتفرگ  راک  هب  زین  لیبق  نیا  زا  رگید  یناعم  و  طلـست » «، » رما يّدصت  «، » يرای «، » یتسود »
لیذ یعیرـشت و  تیـالو  هلوـقم  زا  هیقف  تیـالو  ثحب  درک ، صخـشم  مه  زا  يراـبتعا » یقیقح و   » هب رگید  میـسقت  رد  و  یعیرـشت » و 
یلک روط  هب  مکاح  يارب  تسا و  تموکح  هعماج و  یتسرپرس  نمضتم  تیالو ، هژاو  زا  انعم  نیا  .ددرگ  یم  فیرعت  يرابتعا  تیالو 

هژاو هجیتن ، رد  .تسا  روآ  تیلوئسم  هکلب  ددرگ ، یمن  بوسحم  يونعم  زایتما 

ص:44
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(1) .تسا نورقم  زین  ...و  يرای  یتسود ، یناعم  اب  دراد و  ار  روما  ریبدت  یتسرپرس و  ینعم  راتشون ، نیا  رد  تیالو 

هقلطم ب )

هب راـصتخا  هب  ینیمخ _، ماـما   _ هاگدـید هب  هجوت  اـب  دراد ، ساـسح  يدـیلک و  شقن  هقلطم »  » موهفم رـضاح ، ثحب  رد  هک  اـجنآ  زا 
كرتشم یقطنم ، قیقد  ریبعت  هب  تسا و  نوگانوگ  ددـعتم و  یناعم  ياراد  هقلطم  موهفم  یلک  روط  هب  .میزادرپ  یم  هژاو  نیا  یـسررب 

هیقف تیالو  ثحب  رد  نآ  یناعم  زا  یکی  اهنت  هک  تسا  هتفر  راک  هب  انعم  هس  رد  ینیمخ  ماما  ياه  هشیدنا  رد  موهفم  نیا  .تسا  یظفل 
.دراد دربراک 

هژاو زا  ییانعم  نینچ  ینیمخ  ماما  .تسا  دادبتـسا  لداعم  لرتنک و  لباق  ریغ  رـصح و  دح و  یب  تارایتخا  هقلطم ، هژاو  تسخن  يانعم 
: دنا هدرک  یفن  هنوگ  نیا  دوخ  راثآ  رد  ار  هقلطم 

(2) .یلعف فراعتم  يانعم  هب  هطورشم  هن  هتبلا  تسا ، هطورشم  هکلب  هقلطم ، هن  تسا و  يدادبتسا  هن  یمالسا ، تموکح 

هب هک  .تسا  هدـمآ   (3)« هیلکلا هقلطملا  هیالولا   » ای هقلطملا » هیلکلا  هیـالولا   » ناونع اـب  ناـشیا  یناـفرع  راـثآ  رد  هقلطم  زا  مود  ياـنعم 
تیالو هلوقم  زا  هیقف  تیالو  هک  یلاح  رد  تسا ؛ ینیوکت  یقیقح و  تیالو  لداعم  هکلب  دوش ، یمن  طوبرم   هیقف  تیالو  ثحب  هزوح 

.تسا يرابتعا 

ص:45

، اه تیالو  اهءالو و  يرهطم ، یضترم  555 ؛ صص 553 _  هیوضترم ، هبتکم  نآرق ، ظافلا  تادرفم  یناهفصا ، بغار  کن : [ . 1 - ] 1
 . 5 صص 3 _  ، 1362 یمالسا ، تاراشتنا 

یناسک ياه  هاگدید  .دوش  یم  هدید  دیدج  یتنس و  یـسایس  ياه  هشیدنا  رد  هقلطم  هژاو  زا  انعم  نیا  ص 33 . هیقف ، تیالو  [ . 2 - ] 2
.تسا ثحب  لباق  هقلطم  تموکح  لیذ  دـنک ، یم  عافد  هاش  هدرتسگ  تارایتخا  زا  هک  هماـن  تسایـس  رد  کـلملا  ماـظن  هجاوخ  دـننام 

دنک یم  دای  هقلطم  تلود  زا  ناتایول ، دوخ ، باتک  رد  هک  زباه  نوچمه  ینازادرپ  هیرظن  هاگدید  زین  دیدج  ياه  هشیدنا  رد  نینچمه 
هراب نیا  رد  .تسا  یـسررب  لباق  هدـش ، دای  هقلطم  هژاو  يانعم  لیذ  دـناد و  یم  ناسکی  تکلمم  همه  اب  ار  هاـشداپ  صخـش  نآ  رد  و 

.122 صص 77 _  تلود ، ياه  هیرظن  کن :
75 و 84. صص   ، 1372 ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  هیالولا ، هفالخلا و  یلا  هیادهلا  حابصم  ینیمخ ، ماما  [ . 3 - ] 3
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رد هقلطم  هژاو  يانعم  نیا  .دراد  دربراک  هیقف  تیالو  ثحب  رد  هک  دـنا  هدرک  حرطم  هقلطم  هژاو  يارب  زین  یموس  ياـنعم  ینیمخ  ماـما 
بوچراهچ رد  ار  تموکح  تارایتخا  ای  دـنا و  هدرک  هصالخ  ءاضق »  » و ءاتفا »  » دـح رد  ار  هیقف  تیالو  هک  تسا  یناـسک  هیرظن  ربارب 

قح تحلصم ، يانبم  رب  مکاح  هیقف  دوب  دقتعم  هللا  همحر  ماما  هک  یلاح  رد  ؛(1)  دنناد یم  دودحم  عرش ) یعرف  ماکحا   ) یهلا ماکحا 
، ور نیازا  .دوش  یمن  دودـحم  یـصاخ  هزوح  هب  تموکح  رایتخا  دراد و  تموکح  هب  طوبرم  ياه  هزوح  هیلک  رد  ار  ماـکحا  رودـص 
زا انعم  نیا  رد  مکاح  تارایتخا  هدودـحم  فیاـظو و  هطیح   (2) .دراد ار  ...و  ههبج  هب  یمازلا  مازعا  هفیظو ، ماظن  یـشک ، ناـبایخ  قح 

، دراوم نیا  يارب  يریگ  میمصت  قح  نودب  تسا و  دنمزاین  نادب  هعماج  ریبدت  يارب  تموکح  ره  هک  تسا  ییاه  هزوح  نامه  هقلطم ،
رجنم مدرم  عفانم  دیدهت  ای  مکاح  رصح  دح و  یب  رایتخا  هب  هقلطم  هژاو  يانعم  نیا  نینچمه  .دنک  یمن  ادیپ  انعم  تموکح  دیدرت  یب 

هب زین  مدرم  قوقح  ناعفادـم  نیرتـگرزب  زا  دوب ، هیقف  هقلطم  تیـالو  هیرظن  ناسـسؤم  زا  هکنآ  اـب  ینیمخ  ماـما  ور ، نیازا  .ددرگ  یمن 
.تفر یم  رامش 

هیقف ج )

« هقف  » .تسا عوضوم  هدنفاکش  هدوب و  لمأت  اب  مهف  ياراد  هک  تسا  یسک  يانعم  هب  تسا و  هغلابم  هغیص  ای  ههبشم و  تفص  هژاو ، نیا 
نتـسناد ندـیمهف و  زا  تسا  تراـبع  هقف » ، » حالطـصا رد  یلو  تسا ، قـیمع  مهف  قـمعت و  اـب  هارمه  اـج  همه  يوـغل ، رظن  زا  هیقف »  » و

قیرط زا  تعیرش  ماکحا  هب  تبسن  هک  تسا  یسک  هیقف »  » اهنآ و یلیصفت  لیالد  قیرط  زا  مالسا  تعیرش  ماکحا  نیناوق و 

ص:46

حرـش یف  حیقنتلا  يزیربت ، يورغ  یلع  ص 154 ؛ چ 4 ، ، 1370 همکحلاراد ، تاروشنم  بساکم ، يراصنا ، یـضترم  کـن : [ . 1 - ] 1
ص 423. ج 1 ، تیبلا ، لآ  هسسؤم  ییوخ ، مساقلاوبادیس  ثحبلاریرقت  یقثولا ، هورع 

ص 170. ج 20 ، رون ، هفیحص  [ . 2 - ] 2
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: دوب دقتعم  تسناد و  یمن  یفاک  ماظن ، ریبدت  يارب  ار  يوزوح  حلطصم  هیقف  ینیمخ  ماما   (1) .دراد ملع  داهتجا )  ) یلیصفت لیالد 

تحلـصم دـناوتن  یلو  دـشاب ، مه  اه  هزوح  دوهعم  ملع  رد  ملعا  رگا  درف  کی  هکلب  دـشاب ، یمن  یفاک  اه  هزوح  رد  حلطـصم  داهتجا 
یعامتجا و هنیمز  رد  یلک  روط  هب  دـهد و  صیخـشت  حـلاصان  دارفا  زا  ار  دـیفم  حـلاص و  دارفا  دـناوتن  ای  دـهد و  صیخـشت  ار  هعماج 

مامز دناوت  یمن  تسین و  دهتجم  یتموکح  یعامتجا و  لئاسم  رد  درف  نیا  دشاب ، يریگ  میمصت  تردق  حیحص و  شنیب  دقاف  یسایس 
(2) .دریگ تسد  هب  ار  هعماج 

اه يریگ  عضوم  رد  ناکم »  » و نامز »  » رصنع ود  تیاعر  دنا ، هدرک  حرطم  دهتجم »  » و داهتجا »  » ثحب رد  ماما  هک  يا  هدمع  تاکن  زا 
(3) «. دنداهتجا رد  هدننک  نییعت  رصنع  ود  ناکم  نامز و   » ناشیا رظن  زا  اریز  تسا ؛ مکح  رودص  و 

رب یلمع و  یملع و  ياه  تیحالـص  دـجاو  يدرف  طسوت  یمالـسا  هعماـج  ماـظن و  یتسرپرـس  ینعی  هیقف ، هقلطم  تیـالو  هکنآ  هجیتن 
همادا رد  مدرم ، قوقح  اـب  یتیـالو  نینچ  یگنهاـمه  و  تحلـصم »  » عوـضوم حرـش  .عرـش  یعرف  ماـکحا  زا  رتارف  تحلـصم و  ياـنبم 

.دمآدهاوخ

ص:47

.286 صص 287 _  ، 1364 یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  يدلج ، هس  یمالسا  مولع  اب  ییانشآ  يرهطم ، یضترم  [ . 1 - ] 1
ص 47. ج 21 ، رون ، هفیحص  [ . 2 - ] 2

تـسا نکمم  تسا ، هدوب  یمکح  ياراد  میدق  رد  يا  هلئـسم  رگا  دـندقتعم ، ناشیا  همادا  رد  ص 98 . ج 21 ، رون ، هفیحـص  [ . 3 - ] 3
قیقد تخانـش  اب  هک  انعم  نادـب  دـنک ؛ ادـیپ  يدـیدج  مکح  ماظن  کی  داصتقا  عامتجا و  تسایـس ، رب  مکاح  طباور  رد  هلئـسم  ناـمه 

يدیدج عوضوم  اعقاو  تسا ، هدرکن  یقرف  چیه  میدـق  اب  رهاظ  رظن  زا  هک  لوا  عوضوم  نامه  یـسایس ، یعامتجا و  يداصتقا ، طباور 
.دبلط یم  يدیدج  مکح  دیدرت  یب  هک  تسا  هدش 
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یمالسا مکاح  تارایتخا  . 2

دمحاـالم شـسرپ ، نیا  اـب  هطبار  رد  تسا ؟ مادـک  مکاـح  هیقف  تاراـیتخا  هدودـحم  هک  تـسا  نآ  یـساسا  شـسرپ  ثـحب ، نـیا  رد 
: درامش یمرب  اهقف  يارب  ار  ریز  هفیظو  هد  هیقف ، هقلطم  تیالو  ناعفادم  نیتسخن  زا  یقارن ،_ _

؛ ءاتفا ماقم  کی _ 

؛ يرواد ود _ 

؛ یهلا دودح  يارجا  هس _ 

؛ میتی لاوما  ظفح  راهچ _ 

؛ نابیاغ لاوما  ظفح  جنپ _ 

؛ ناگناوید لاوما  يرادهگن  شش _ 

؛ ییوشانز هب  طوبرم  روما  رد  تیالو  تفه _ 

؛ ناگناوید ماتیا و  ندرامگ  راک  هب  تشه _ 

؛ ماما لاوما  رد  فرصت  هن _ 

(1) .تسا هداد  یم  ماجنا  میقتسم  روط  هب  ماما  هک  هعماج  روما  مامت  هد _ 

تمـس و  ندرک ) يرواد   ) ءاضق تمـس  نداد ) يوتف   ) ءاتفا تمـس  درک : هصالخ  تیلوئـسم  هس  رد  ناوت  یم  ار  فیاظو  نیا  هعومجم 
هیقف هک  تسا  نآ  هیقف  هقلطم  تیالو  ثحب  رد  هجوت  لباق  مهم و  هتکن  ییارجا .) ياهراک  رد  نتـشاد  شقن  ندرک و  تموکح   ) ءالو

یتموکح و مکح  نایم  ضراعت  تروص  رد  یتح   ) زین یتموکح  مکح  رودص  قح  هکلب  دراد ، تموکح  سیسأت  قح  اهنت  هن 

ص:48

دودح هدنراگن ، نیمه  207 ؛ صص 185 _  موس ، چ  ق ، 1408 ه .  یتریـصب ، هبتکم  تاروشنم  مایالا ، دئاوع  یقارن ، دمحا  [ . 1 - ] 1
.97 صص 33 _  ، 1365 یمالسا ، داشرا  ترازو  نادرگرب : یمالسا ، مکاح  تیالو 
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یتموکح ماکحا  عفن  هب  ار  هیلوا  ماکحا  تحلـصم ، ترورـض و  بسحرب  دناوت  یم  مکاح  هیقف  رگید ، ترابع  هب  .دراد  هیلوا ) ماکحا 
.دنک لیطعت  تقوم  روط  هب 

روتسد یلک ، تاررقم  نیناوق ، اه ، نامرف  زا : دنترابع  دنراد ، ترهش  زین  ییالو » ماکحا   » و هیناطلسلا » ماکحا   » هب هک  یتموکح  ماکحا 
اب يربهر و  قح  هب  هجوت  اب  یعامتجا  لئاسم  هزوح  رد  یمالـسا  هعماج  عورـشم  يربهر  يوس  زا  هک  یعرـش  نیناوق  ماکحا و  يارجا 

(1) .ددرگ یم  رداص  هعماج  تحلصم  ظاحل 

: درک میسقت  هتسد  ود  هب  ناوت  یم  ار  یمالسا  ماظن  رد  ییالو  ماکحا  هعومجم 

یمالـسا يروهمج  رد  لاثم ، يارب  .دـندرگ  یم  رداص  رما  یلو  يوس  زا  میقتـسم  روط  هب  هک  یماکحا  ینعی  میقتـسم ؛ ماـکحا  لوا _ 
ماکحا هنوگ  نیا  زا  دندرگ ، یم  غالبا  ذیفنت و  يربهر  هلیسو  هب  تحلصم  صیخـشت  عمجم  بیوصت  زا  سپ  هک  یماکحا  هیلک  ناریا ،

.دنتسه

نوچمه  ) دـنا هدـش  ررقم  یتموکح  ياهداهن  يوس  زا  هک  یماـکحا  تاـغالبا و  تاـبوصم ، هیلک  ینعی  میقتـسم ؛ ریغ  ماـکحا  مود _ 
نالوئـسم يوس  زا  هعماج  رد  رما  یلو  تیمکاح  نامز  رد  و  ...و ) اه  هماـن  نییآ  اـه و   هماـن  بیوصت  يداـع ، نیناوق  یـساسا ، نوناـق 

.دنیارجالا مزال  یتموکح و  ماکحا  زا  یگمه  زین  نیناوق  نیا  .دنا  يراج  يراس و  طبریز 

: دوب دقتعم  ناشیا  .میهد  یم  همتاخ  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  زا  يراتفگ  اب  ار  یمالسا  مکاح  تارایتخا  دودح  ثحب ، نیا  نایاپ  رد 

ص:49

 _ صص 63 زییاپ 73 ، ش 4 ، دربهار ، هلجم  تحلـصم ، یتموکح و  ماکحا  یمارـص ، هللا  فیـس  کن : رتشیب  ییانـشآ  يارب  [ . 1 - ] 1
، یلمآ يداوج  هللادـبع  308 ؛ صـص 14 _  ، 1369 هغـالبلا ، جـهن  داـینب  مالـسا ، یـسایس  لوصا  تمکح  يرفعج ، یقتدـمحم  92 ؛
،1366 رهپس ، چ  ج 2 ، یسایس ، هقف  یناجنز ، دیمع  یلعسابع  179 ؛ صص 80 _  ، 1369 ءارهزلا ، تاراشتنا  يربهر ، یحو و  نوماریپ 

ص 229.
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ماکحا مامت  رب  مدـقم  مالـسا و  هیلوا  ماکحا  زا  یکی  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هقلطم  تیـالو  زا  يا  هبعـش  هک  تموکح 
هب ار  لزنم  لوپ  دنک و  بارخ  تسا  نابایخ  ریـسم  رد  هک  ار  یلزنم  ای  دجـسم  دناوت  یم  مکاح  .تسا  جح  هزور و  زامن ، یتح  هیعرف ،

احیرـص .تفر  دـهاوخ  نیب  زا  تارایتخا  نآ  اب  اهنآ  لاثما  هبراضم و  هعرازم و  تسا  عیاش  هک  هدـش  هتفگ  هچنآ  ...دـنک  در  شبحاص 
...منک یمن  تمحازم  هک  تسا  یلئاسم  مه  نآ  زا  رتالاب  تسا و  تموکح  تاراـیتخا  زا  نیا  دـشاب ، نینچ  اـضرف  هک  منک  یم  ضرع 

(1).

یمالسا مکاح  ياه  تیدودحم  . 3 

هراشا

یم دادبتـسا  هب  تارایتخا  نیا  ایآ  هک  دوش  یم  حرطم  شـسرپ  نیا  یتموکح ، ماـکحا  یمالـسا و  مکاـح  تاراـیتخا  یـسررب  زا  سپ 
يوس زا  تسا و  هدش  دای  تارایتخا  ياراد  وس  کی  زا  مکاح  هیقف  ینیمخ ، ماما  رظن  زا  اریز  تسا ؛ یفنم  شـسرپ  نیا  خساپ  دماجنا ؟

: دوش یم  هراشا  اهنآ  هب  اجنیا  رد  هک  دراد  ییاه  تیدودحم  رگید ،

یمومع تحلصم  رادم  رب  هیقف  تیالو  فلا )

: دوب دقتعم  تبیغ  رصع  رد  مالسلا  هیلع  موصعم  اب  هیقف  تارایتخا  توافت  هنیمز  رد  ینیمخ  ماما 

مه یمومع  تحلـصم  هچرگ  وا  لام  نتفرگ  نتخورف و  اـی  درم  کـی  رـسمه  قـالط  هب  عجار  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  مییوگب  رگا 
(2) .درادن تیالو  روما  نیا  رد  وا  تسین و  قداص  هیقف ، دروم  رد  رگید  نیا  دراد ، تیالو  دنکن ، اضتقا 

ای ناناملـسم  یلک  حـلاصم  رباـنب  تاـعوضوم ، رد  دـناوت  یم  یمالـسا  هعماـج  مکاـح  هک  دـنا  هدروآ  رگید  ياـج  رد  هللا  همحر  ماـما 
هزوح دارفا  حلاصم  ساسارب 

ص:50

ش یمالسا ، تموکح  هلجم  یمالـسا ،» تموکح  رد  يراذگ  نوناق  ، » راتـشون نیا  هدنراگن  ص 170 ؛ ج 20 ، رون ، هفیحص  [ . 1 - ] 1
راهب 1377. ، 7

ص 66. هیقف ، یلو  تارایتخا  نوئش و  [ . 2 - ] 2
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.تسا هدش  روظنم  نیملسم  مالسا و  تحلصم  رما ، نیا  رد  هکلب  تسین ، يأر  هب  دادبتـسا  زگره  رایتخا  نیا  .دنک  لمع  دوخ  تموکح 
(1) .تسا نیملسم  مالسا و  حلاصم  عبات  وا  لمع  نوچمه  زین ، یمالسا  هعماج  مکاح  هشیدنا  سپ 

لمأـت ياـج  هک  تسا  یمهم  ثحاـبم  وزج  ینیمخ  ماـما  هاگدـید  زا  یمومع » تحلـصم   » هژیو هب  و  تحلـصم »  » ثحب یلک ، روـط  هب 
ریاد ماکحا ، هک  دش  یم  ضرف  توبث » ماقم  رد   » اهنت یعیـش ، نارکفتم  رتشیب  هاگن  رد  هک  تسا  نیا  اجنیا  رد  مهم  هتکن  .دراد  يدـج 

هک دنداد  تیمها  نآ  هب  يردق  هب  هتخادرپ و  تحلـصم  ثحب  هب  زین  تابثا » ماقم   » رد ینیمخ  ماما  هک  یلاح  رد  دنا ؛ تحلـصم  رادـم 
صیخـشت ناوت  دادعتـسا و  نودـب  نیاربانب ،  (2) .دـنوش لـیطعت  تقوم  روـط  هب  زین  یعرـش  هیعرف  ماـکحا  نآ ، ساـسارب  تسا  نکمم 

تحلصم هک  تسا  نآ  رگید  هجوت  روخرد  هتکن  درادن و  ار  هعماج  تیریدم  شریذپ  تیحالص  نأش و  هیقف ، یتح  هعماج ، تحلـصم 
يرارطضا طیارش  رد  یلو   (3)، دش دهاوخ  لامعا  ینوناق  ياهراک  زاس و  اب  تسا و  هدش  فیرعت  نوناق  رادم  رد  يداع ) طیارـش  رد  )

نیا رد  .يداع  نیناوق  هب  دـسر  هچ  دوش ، لیطعت  تقوم  روط  هب  یمالـسا  هعماـج  رترب  تحلـصم  تهج  هب  یعرـش  مکح  تسا  نکمم 
.ددرگ یم  زاب  یتموکح  مکح  هب  نآ  ماجنا  ینوناق  لکش  هکلب  درادن ، نودم  ینوناق  لکش  تحلصم  دراوم ،

ص:51

ص 21. نامه ، [ . 1 - ] 1
رظن فالتخا  تروص  رد  هک  تسا  هدمآ  یساسا  نوناق  مهدزاود  دص و  کی  لصا  رد  یمالـسا و  يروهمج  رد  بلطم  نیا  [ . 2 - ] 2

تحلـصم صیخـشت  عمجم  دنا ، یـساسا  نوناق  عرـش و  فالخ  هک  ینیناوق  يور  رب  نابهگن  ياروش  یمالـسا و  ياروش  سلجم  نایم 
.دریگب میمصت  تقوم  روط  هب  عرش  فالخ  نیناوق  عفن  هب  هک  ییاج  ات  دراد  یگدیسر  تیحالص  تیلوئسم و  ماظن ،

هشیدنا ینیمخ و  ماما  هرگنک  نآ ،» رب  یلیلحت  ینیمخ و  ماما  هشیدنا  رد  تحلصم  حرط   » ناونع اب  هدنراگن  زا  يا  هلاقم  کن : [ . 3 - ] 3
.435 صص 49 _  ،  1378 ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  راثآ 7 ، هعومجم  یمالسا ، تموکح 
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یهلا نوناق  هب  دودحم  هیقف  تیالو  ب )

نوناـق عباـت  دـبا  اـت  ترـضح ، نآ  ياـفلخ  اـت  هتفرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  زا  دارفا  هـمه   » هـک دوـب  دـقتعم  ینیمخ  ماـما 
(2) «. درادن یتلاخد  هنوگ  چیه  یهلا  نوناق  تموکح و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  یتح  صاخشا ، يأر   » »(1) و دنتسه

حرطم هطورـشم  رـصع  ناریا  رد  عراش  دـنوادخریغ و  يوس  زا  نوناق  لعج  قح  ثحب  دـیاش  .دراد  زاین  حیـضوت  هب  یکدـنا  الاب  هتکن 
، ساسا نیارب  .دـنتفریذپ  یم  دـنوادخ  يوس  زا  اهنت  ار  يراذـگ  نوناـق  هک  تفرگ  رارق  یناـسک  رواـب  ربارب  رد  رکف  نیا  .دـشاب  هدـش 

یّـصن هک  يدراوم  رد  يراذگ  نوناق  دـنا : هنوگ  ود  نوناق  ياه  هطیح  هک  دـندرک  یم  لالدتـسا   _ ینییان  _ موحرم نوچمه  یناملاع 
(. تسا غارفلا  هقطنم  هیف و  صن  الام   ) .تسین یصن  هک  ییاج  رد  يراذگ  نوناق  دراد و  دوجو 

هک يدراوم  رد  یلو  درادـن ، نوناق  عضو  لعج و  قح  یـسک  دراد ، دوجو  ینید  صوصن  هک  ییاج  رد  هچرگ  هک  دوب  دـقتعم  ناشیا   
هجوم و دـنناوت  یم  اتـسار  نیمه  رد  زین  سلجم  نیناوق  تسا و  رادروخرب  نوناق  لعج  قح  زا  رـشب  یطیارـش ، اـب  درادـن  دوجو  یـصن 

ماما تارایتخا  هزوح  رد  تاصوصنم  ریغ  رد  يراذگ  نوناق  هک  تسا  تسرد  ناشیا  رظن  هب  رگید ، ترابع  هب  .دنوش  دادـملق  عورـشم 
ياروش سلجم  زا  هک  دوش  یم  نوناق  یماگنه  نوناق  دوجوم ، طیارـش  رد  یلو  دراد ، رارق  ناشیا  ماع  ای  صاخ  ناـبیان  مالـسلا و  هیلع 

(3) .درذگب یلم 

ص:52

ص 34. هیقف ، تیالو  [ . 1 - ] 1
ص 35. نامه ، [ . 2 - ] 2

، یصلخم سابع  ینییان ، یسایس  يرکف  ینابم  تالاقم  ینانیزم ، قداص  دمحم  103 ؛ صص 98 _  هلملا ، هیزنت  همالا و  هیبنت  [ . 3 - ] 3
یسایس یملع و  یناگدنز  رد  يریس  ، » يریم سابع  دیس  دادبتسا ؛» ربارب  رد  ینییان   » هلاقم یلیعامسا ، لیعامـسا  تسایـس ،» تهاقف و  »

رد یعامتجا  یسارکومد  یبایزرا ، دقن و   » یفجن یـسوم  يد 1375 ؛ رذآ و  نابآ ، رهم ، ش 7607 ، هزوح ، هلجم  ینییان ،» یقـالخا  و 
ش 32. ، 1372 یسایس ، مولع  قوقح و  هدکشناد  هلجم  ینییان ،» يازریم  یسایس  هیرظن 
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هک ییاه  هطیح  رد  ساسا ، نیا  رب  .دـنراد  هراشا  نادـب  زین  ینیمخ  ماما  هک  تسا  يا  هتکن  یهلا  نوناق  هب  هیقف  تیـالو  ندـش  دودـحم 
اب یمالـسا  تموکح  مهم  توافت  رگید ، ترابع  هب  .دـنرادن  نوناق  لـعج  قح  یتموکح  نارادـمامز  مکاـح و  هیقف  دراد ، دوجو  صن 

.دـننک یم  تموکح  صوصن ، نید و  يانبم  رب  یتموکح  نالوئـسم  مکاح و  هیقف  هک  تسا  نآ  تبیغ  رـصع  رد  رگید  ياه  تموکح 
.دنتسه تیدودحم  رد  رگید  نامکاح  هب  تبسن  دنرادن و  ار  يا  هبوصم  نوناق و  ره  لعج  قح  ور ، نیازا 

ندـش دودـحم  هلئـسم  اب  میدـناوخ  یتموکح  مکح  تیمها  هعرازم و  هبراضم و  لیطعت  هرابرد  ینیمخ  ماما  زا  هک  ار  هچنآ  هجیتن ، رد 
نیناوق نآ  هکلب  دـماجنا ، یمن  یهلا  نیناوق  خـسن  هب  مکاح  هیقف  یتموکح  ماـکحا  اریز  درادـن ؛ یتاـفانم  یهلا  نوناـق  هب  هیقف  تیـالو 

ای رارطـضا و  دوجو  اب  اهنت  زین  هدـش  بیوصت  نیناوق  دـندرگ و  یمن  ارجا  ترورـض  تحلـصم و  هب  انب  اهنت  دـنراد و  ار  دوخ  تیجح 
.دنیارجالا مزال  تحلصم 

تلادع هب  دودحم  هیقف ، تیالو   ج )

هطقن (1) و  هدرک فیرعت  طیرفت  طارفا و  نایم  طسو  دح  نآ ، یقالخا  يانعم  هب  اج  کی  رد  ار  تلادع  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  هچرگ 
هکنیا هب  دراد  یم  او  ار  شبحاص  هک  دـناد  یم  یناسفن  یتلاح  ار  تلادـع  یهقف ، يانعم  رد  یلو  تسا ، هتـسناد  روج »  » ار نآ  لـباقم 

، دوش یمن  دبتـسم  هیقف   » دوب دـقتعم  ناشیا  ساسا ، نیا  رب   (2) .دـنک بانتجا  هریغـص  هریبک و  ناهانگ  باکترا  زا  دـشاب و  اوقت  مزالم 
هملک کی  هک  یتلادع  .تسا  لداع  دراد ، ار  فاصوا  نیا  هک  یهیقف 

ص:53

ص 147. لهج ، لقع و  دونج  ثیدح  حرش  [ . 1 - ] 1
.عبنم نیمه  دیلقت  ماکحا  هلئسم 28  رد  زین  ص 269 ؛ ج 1 ، هلیسولا ، ریرحت  [ . 2 - ] 2
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رگا ...دنکب  فالخ  دناوت  یمن  یمدآ  وچمه  کی  .دزادنا  یم  تلادع  زا  ار  وا  مرحمان  هاگن  کی  دزادنا ، یم  تلادـع  زا  ار  وا  غورد 
(1) «. تسا طقاس  تیالو  زا  دنکب ، هریغص  هانگ  کی 

نآ یهقف  یقالخا و  یناعم  رانک  رد  یعامتجا » تلادـع   » موهفم هب  ناوت  یم  نینچمه  تلادـع  عوضوم  هرابرد  ینیمخ  ماـما  هیرظن  زا 
: دیامرف یم  ناشیا  هنومن ، يارب  .دیسر 

اه و یتسرپ  عفن  اه ، یتسرپ  تیصخش  اه ، یتسرپ  صخـش  هک  يا  هعماج  رد  ...تسا  راوتـسا  دیحوت  لصا  يانبم  رب  یمالـسا  بالقنا 
رادمامز .تسا  يرترب  كالم  یکاپ  اوقت و  طقف  .دوش  یم  وغل  تازایتما  همه  ...دوش  یم  موکحم  شتـسرپ  عون  ره  اه و  یتسرپ  تذل 

(2) .تسا طباور  عطق  ای  اه و  نامیپ  يانبم  یناسنا ، یهلا و  یلاعتم  ياهرایعم  طباوض و  .تسا  ربارب  هعماج  درف  نیرت  نییاپ  اب 

: دیامرف یم  ناشیا  هراب  نیا  رد  .دماجنا  یم  هیقف  تیالو  یفن  هب  ناشیا  هاگن  زا  نارگید  هب  متس  ملظ و  ور ، نیازا 

(3) .درادن تیالو  رگید  هیقف  نیا  دنک ، ییوگروز  دهاوخب  یهیقف  کی  رگا  دنک ، ییوگروز  مدرم  هب  دهاوخ  یمن  هیقف   

روما رد  تلاخد  دیاب  تسا ، نیمه  مه  قح  ، » ناشیا رظن  هب  .تسا  ظوفحم  ناشقوقح  يریگ  یپ  هلئـسم و  حرط  رد  زین  مدرم  قح  هتبلا 
ناونع تحت  ینید ، هزوح  رد  قوقح  نیا  »(4) و  .ورن جک  دنیوگب  نم  هب  مور  یم  جک  نم  دیدید  رگا  دننکب ،

ص:54

ناشیا هاگن  زا  تلادـع  306 و 464 . صص 5 ، ج 11 ، ینیمخ ، ماما  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  يدلج ،  22 ماما ، هفیحـص  [ . 1 - ] 1
.تسا یمالسا  مکاح  یلصا  ياه  یگژیو  زا  یکی 

نیناوق ربارب  رد  ربهر   » هک تسا  هدمآ  یـساسا  نوناق  متفه  دـص و  کی  لصا  رد  انبم  نیمه  ساسارب  ص 81 .  ج 5 ، نامه ، [ . 2 - ] 2
«. تسا يواسم  روشک  دارفا  ریاس  اب 

ص 29. ج 10 ، رون ، هفیحص  [ . 3 - ] 3
ص 21. ج 15 ، نامه ، [ . 4 - ] 4
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.تخادرپ میهاوخ  نآ  هب  رت  لصفم  روط  هب  ثحب  همادا  رد  هک  تسا  حرطم  رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما  »

یساسا نوناق  رد  يربهر  فیاظو  اه و  یگژیو  . 4

اجنیا رد  هک  تسا  هدـش  هراشا  يربهر  طیارـش  فیاظو و  تارایتخا ، هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناـق  لوصا  زا  یخرب  رد 
(1): میروآ یم  ار  اهنآ  زا  یخرب 

، لداع هیقف  هدهع  رب  تما  تماما  رما و  تیالو  ناریا ، یمالسا  يروهمج  رد  جع ) ) رصع یلو  ترـضح  تبیغ  نامز  رد  مجنپ _  لصا 
.ددرگ یم  نآ  راد  هدهع  متفه  دص و  کی  لصا  قبط  هک  تسا  ربدم  ریدم و  عاجش ، نامز ، هب  هاگآ  يوقت ، اب 

«. تسا مدرم  بختنم  ناگربخ  هدهع  هب  ربهر  نییعت   » ماما تلحر  زا  سپ  لصا ، نیاربانب  متفه _  دص و  کی  لصا 

: ربهر تافص  طیارش و  مهن -  دص و  کی  لصا 

؛ هقف فلتخم  باوبا  رد  ءاتفا  يارب  مزال  یملع  تیحالص  کی - 

؛ مالسا تما  يربهر  يارب  مزال  ياوقت  تلادع و  ود _ 

.يربهر يارب  یفاک  تردق  تیریدم و  تعاجش ، ریبدت ، یعامتجا ، یسایس و  حیحص  شنیب  هس _ 

: ربهر تارایتخا  فیاظو و  مهد _  دص و  کی  لصا   

ص:55

ج 2. چ 2 ، ، 1364 شورس ، تاراشتنا  ناریا ، یمالسا  يروهمج  رد  یساسا  قوقح  یندم ، نیدلا  لالج  [ . 1 - ] 1
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؛ ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم  اب  تروشم  زا  سپ  ناریا  یمالسا  يروهمج  ماظن  یلک  ياه  تسایس  نییعت  کی _ 

؛ ماظن یلک  ياه  تسایس  يارجا  نسحرب  تراظن  ود _ 

؛ یسرپ همه  نامرف  هس _ 

؛ حلسم ياهورین  لک  یهدنامرف  راهچ _ 

؛ اهورین جیسب  حلص و  گنج و  نالعا  جنپ _ 

: يافعتسا لوبق  لزع و  بصن ، شش _ 

؛ نابهگن ياروش  ياهقف  لوا _ 

؛ هییاضق هوق  ماقم  نیرت  یلاع  مود _ 

؛ امیس ادص و  نامزاس  سیئر  موس _ 

؛ كرتشم داتس  سیئر  مراهچ _ 

؛ یمالسا بالقنا  نارادساپ  هاپس  لک  هدنامرف  مجنپ _ 

؛ یماظتنا یماظن و  ياهورین  یلاع  ناهدنامرف  مشش _ 

؛ هناگ هس  ياوق  میظنت  فالتخا و  لح  متفه _ 

؛ تحلصم صیخشت  عمجم  طسوت  تسین  لح  لباق  يداع  قیرط  زا  هک  ماظن  تالضعم  لح  متشه _ 

؛ مدرم باختنا  زا  سپ  يروهمج  تسایر  مکح  ياضما  مهن _ 

فیاـظو زا  يو  فـلخت  رب  ینبم  روـشک  یلاـع  ناوـید  مکح  زا  سپ  روـشک  حـلاصم  نتفرگ  رظن  رد  اـب  روـهمج  سیئر  لزع  مهد _ 
؛ مهن داتشه و  لصا  ساسارب  يو  تیافک  مدع  هب  یمالسا  ياروش  سلجم  يأر  ای  ینوناق 

.هییاضق هوق  سیئر  داهنشیپ  زا  سپ  یمالسا  نیزاوم  دودح  رد  نیموکحم  تازاجم  فیفخت  ای  وفع  مهدزای _   
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.درک میهاوخ  هراشا  یساسا ، نوناق  رد  هیرجم  هوق  اب  طابترا  رد  يربهر  تارایتخا  فیاظو و  زا  یخرب  هب  همادا  رد 

اوق کیکفت  هیرظن  . 5

هراشا

زکرمت زا  يریگولج  تارایتخا ، تردـق و  میـسقت  هیجوت  نیرت  مهم  تفگ  دـیاب  .ددرگ  یم  زاب  نایبرغ  هب  اوق  کـیکفت  ثحب  هنیـشیپ 
اهنآ زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  هک  تسا  حرطم  یناوارف  ثحابم  هلئسم  نیا  ماسقا  هنیـشیپ و  هرابرد  .تسا  دحاو  صاخـشا  تسدرد  تردق 

.دوش یم  هراشا  ارذگ 

برغ رد  اوق  کیکفت  فلا )

يارآ یلو  دراد ، عوـضوم  نیا  رد  یمهم  ثحاـبم  زین  كـال _ ناـج   _ ددرگ و یم  زاـب  وطـسرا _  _ راـثآ هب  ثـحب  شیادـیپ  هـچرگ 
نابز هب  .تسا  نوناق »  » اوق کیکفت  ثحب  يانبریز  وا  رظن  زا  .تسا  رادروخرب  يرتشیب  تیمها  ترهش و  زا  هراب  نیا  رد  ویکـستنم _ _

صخشم و هفیظو  هس  ینعی  دجنـس ؛ یم  نآ  اب  ار  یتکلمم  ياه  هاگتـسد  اه و  مادنا  فیاظو  هداد و  رارق  رایعم  ار  نوناق  يو  رت ، هداس 
هک دش  دروخرب  هنوگود  يو  ياه  هاگدـید  اب  ویکـستنم ، زا  سپ  .دـناد  یم  راوتـسا  نوناق ، ساسارب  ار  تواضق  ارجا و  عضو ، زیامتم 

يوس هب  هناگ  هس  ياوق  رد  تیمکاح  ربارب  میـسقت  اب  یهورگ  .دیدرگ  دوخ  هب  طوبرم  هژیو  میژر  هدنروآ  دوجو  هب  اهنآ  زا  مادـکره 
نیا دنتفگ ، رگید  هتـسد  دندروآ ؛ يور  رگیدکی  فیاظو  هزوح  رد  هوق  هس  زا  کی  چـیه  ندرکن  تلاخد  ینعی  اوق ؛» قلطم  کیکفت  »
عون ود  زین  برغ  رد  هزورما  .دندرک  حرطم  ار  اوق » یبسن  کیکفت   » هیرظن ور ، نیازا  .تحلصم  هب  هن  تسا و  یلمع  هن  کیکفت  هنوگ 

: دراد دوجو  رکفت ، زرط  ود  نیا  زراب  هنومن  ناونع  هب  فلتخم  میژر 
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.تساوق قلطم  کیکفت  رهظم  هک  اکیرمآ ) تموکح   ) یتسایر میژر  کی _ 

(1) .تساوق یبسن  کیکفت  رهظم  هک  ناتسلگنا ) تموکح   ) یناملراپ میژر  ود _ 

ناریا یمالسا  يروهمج  رد  اوق  کیکفت  ب )

ینابم اب  اوق  کیکفت  لصا  ساسا ، نیا  رب  .دنک  یمن  تلفغ  اه  ناسنا  لقع  ياهدرواتسد  يرشب و  تایبرجت  زا  هک  تسا  ینید  مالـسا 
یگژیو اب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  رد  ور ، نیازا  .تسا  راگزاس  زین  هیقف  تیالو  هشیدـنا  اـب  درادـن و  یـضراعت  ینید 

: تسا هدمآ  متفه  هاجنپ و  لصا  رد  .تسا  هدش  هتفریذپ  یصاخ  ياه 

تماـما رما و  هقلطم  تیـالو  رظن  ریز  هک  هیئاـضق  هوق  هیرجم و  هوق  هننقم ، هوق  زا : دـنترابع  ناریا  یمالـسا  يروهمج  رد  مکاـح  ياوق 
.دنرگیدکی زا  لقتسم  اوق  نیا  .دندرگ  یم  لامعا  نوناق  نیا  هدنیآ  لوصا  قبط  رب  تما ،

هب لصا  نیا  رهاظ ، رد  هچرگا  .تسا  هدش  حیرـصت  زین  اوق  لالقتـسا  رب  هکلب  هدش ، هتفریذـپ  اوق  کیکفت  هلئـسم  اهنت  هن  لصا ، نیا  رد 
هطقن هلئـسم  نیا  دوش ، یم  هرادا  هیقف  یلو  رظن  ریز  اوـق  کـیکفت  نیا  هکنیا  ناـیب  اـب  یلو  دراد ، لـیامت  قـلطم  ياوـق  کـیکفت  میژر 

يروهمج رد  هک  دش  دهاوخ  نآ  هجیتن  لصا  نیا  هب  رگید  لوصا  ندش  همیمض  اب  هکنآ  رت  مهم  .دیآ  یم  رامش  هب  اوق  يارب  یکارتشا 
: تسا هدمآ  متفه  داتشه و  لصا  رد  هچنانچ  .دشاب  یم  حرطم  یبسن  ياوق  کیکفت  ناریا  یمالسا 

ص:58

لالج راهب 78 ؛ ش 11 ، یمالـسا ، تموکح  همانلـصف  اوق ،» لالقتـسا  هیقف و  هقلطم  تیالو  اوق ، کیکفت  ، » هدـنراگن کـن : [ . 1 - ] 1
201؛ صص 187 _  تسایـس ، وطـسرا ، 203 ؛ صـص 183 _  ج 2 ، ناریا ، یمالـسا  يروهمج  رد  یـساسا  قوـقح  یندـم ، نیدـلا 

ياه هتسیاب  نامه ، 328 ؛ صص 34 _  چ 2 ، ، 1370 نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  یسایس ، ياهداهن  یساسا و  قوقح  یضاق ، لضفلاوبا 
، یسلجم هناخپاچ  رـشن  يدتهم ، ربکا  یلع  همجرت : نیناوقلا ، حور  ویکـستنم ، 158 ؛ صص 156 -  ، 1373 ادلی ، رشن  یـساسا ، قوقح 

ص 233. ات ، یب 
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يدصت نارود  رد  .دریگب  دامتعا  يأر  سلجم  زا  دیاب  رگید ، مادقا  ره  زا  شیپ  لیکـشت و  زا  سپ  ناریزو  تأیه  يارب  روهمج  سیئر 
.دنک دامتعا  يأر  ياضاقت  ناریزو  تأیه  يارب  سلجم  زادناوت  یم  فالتخا  دروم  مهم و  لئاسم  دروم  رد  زین 

.تسا درف  هب  رصحنم  هویش  هب  ناریا  رد  اوق  کیکفت  رب  ینتبم  میژر  لاح ، نیا  اب 

رد دـیاب  دارفا  همه  هدـش و  هتفریذـپ  ناـمز  نیا  رد  ینوناـق  تهج  زا  هک  تـسا  یکینکت  ناریا ، یمالـسا  يروـهمج  رد  اوـق  کـیکفت 
هب هکلب  تسین ، کینکت  کی  هیقف  تیالو  يانبم  هک  یلاح  رد  دنـشاب ؛ دـنب  ياپ  نآ  هب  دوخ  صاخ  ياه  یگژیو  اب  نآ و  بوچراهچ 

ینامز رظن  زا  مه  هاگیاج و  تهج  زا  مه  هیقف  تیالو  نیاربانب ، .ددرگ  یم  زاب  تبیغ  رصع  رد  هعیـش  هاگن  زا  تموکح  عورـشم  هویش 
.دراد مدقت  اوق  کیکفت  لصا  رب 

: دریگ یم  رارق  هیقف  تیالو  ثحب  لیذ  تهج ، ود  زا  هیقف  تیالو  هیرظن  اب  لماعت  رد  اوق  کیکفت  لصا 

« تیالو أشنم   » ثحابم هب  یگلمج  هک  هیقف  یلو  رادـتقا  ياه  هاگتـساخ  مکاح و  تیعورـشم  هب  هیقف  تیـالو  تهج ، کـی  زا  کـی _ 
.ددرگ یم  زاب  تسا ، طوبرم 

.ددرگ یمرب  تموکح » لامعا   » هوحن هب  مکاح ، هیقف  تیالو  تیعورشم  شریذپ  تموکح و  سیسأت  زا  سپ  رگید ، تهج  زا  ود _ 

دیکأت رب  نوزفا  مالـسا  هک  تسا  نآ  ثحب  نیا  هب  مالـسا  هاگن  لصاح  تسا و  طوبرم  تیالو  لامعا  هب  اوق  کیکفت  ثحب  هجیتن ، رد 
زاس و اب  دناوت  یم  زین  ینوریب  تهج  زا  یهقف ، یقالخا و  طیارش  نالوئسم و  ینورد  ياه  لرتنک 

ص:59
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.دهاکب یتموکح  نارازگراک  اوق و  داسف  هجیتن  رد  زکرمت و  زا  اوق  کیکفت  دننام  ییاهراک 

یسارکومد مالسا و  . 6 

يارآ هعوـمجم  .میزادرپ  یم  نآ  هب  راـصتخا  هب  راتـشون  نیا  رد  اـم  یلو  تـسا ، مـهم  يدربراـک و  ثحاـبم  زا  هـنیمز  نـیا  رد  ثـحب 
: درک یسررب  ناوت  یم  هتسد  هس  رد  ار  ثحب  نیا  هب  طوبرم  یمالسا  نادنمشیدنا 

لوا هتسد 

زا يردب  ریزعلادـبع  لاثم ، يارب  .دـنناد  یم  نکمم  ریغ  ار  مالـسا  یـسارکومد و  نایم  دـنویپ  دـنا و  یـسارکومد  فلاخم  هک  یناسک 
نینچ ندرب  راـک  هب  اـب  هکلب  تسا ، فلاـخم  یـسارکومد  اـب  اـهنت  هـن  هیکارتشـالا  یف  مالـسالا  مـکح  باـتک  رد  تنـس  لـها  ياـملع 

یسارکومد دناوت  یمن  مه  یمالسا  بقل  تفص و  یتح  تسا  دقتعم  يو  .دنک  یم  تفلاخم  تدش  هب  زین  دیدج  یسایس  تاحالطصا 
ماسقا عاونا و  هن  دسانـش ، یم  دودح »  » مان هب  اهنآ  هرابرد  ییاه  تازاجم  ای  اه  تیدودحم  قوقح و  اهنت  مالـسا ، اریز  دـنک ؛ ریهطت  ار 

تما حـلاصم  مدرم و  تیادـه  حالــص و  تـهج  رد  مـیق  اـما  تـسا ، مدرم  مـیق  هـیقف  تیـالو   » دــندقتعم یخرب  هـتبلا   (1) .ار يدازآ 
تموکح عفادـم  لصا ، رد  اریز  دـنریگ ؛ یم  رارق  یـسارکومد  نید و  لباقت  رد  شرگن  نیا  نارادـفرط  زا  زین  هدـع  نیا   (2)« .یمالسا

.دنتسه مدرم  يا  هیشاح  شقن  اب  ییالو  ینید و 

ص:60

ییابطابط همالع  زا  باتک  نیا   239 صص 236 _  رد  نینچمه  وا  . ) 241 صص 240 -  رصاعم ، مالسا  رد  یـسایس  هشیدنا  [ . 1 - ] 1
(. دنک یم  حرطم  ار  ییاهدانتسا  هاگدید  نیا  عفادم  ناونع  هب 

ص 13. نمهب 1376 ، امش ، هیرشن  تسا ،» هقف  تیالو  هیقف  تیالو   » هبحاصم نایورغ ، نسحم  [ . 2 - ] 2
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مود هتسد 

نید یسارکومد و  دنویپ  زا  ور ، نیازا  .دنراد  یسارکومد  زا  ینید  ریغ  يریـسفت  هک  دنتـسه  مالـسا  ناهج  زا  ینارکفتم  رگید ، هورگ 
ياه تلاسر  زا  لصا  رد  ار  تسایـس  رد  تلاخد  تموکح و  سیـسأت  اریز  دننک ؛ یم  عافد  یـسارکومد  زا  هکلب  دـنیوگ ، یمن  نخس 

تـسایس هلمج ، زا  مدرم  هرمزور  ثداوـح  ییاـیند و  روـما  نآرق ، حیرـصت  هب  هک  دـندقتعم  ناـنآ  .دـنناد  یمن  يوـبن  ینآرق و  ینید ،
دانتسا ( 38 يروش : « ) مهنیب يروش  مهرما  و   » هیآ هب  هراـب  نیارد  هورگ  نیا  .تسا  مدرم  دوخ  هدـهع  هب  يرادروـشک  نییآ  يرادـم و 
يانعم هرابرد  دنک و  یم  میـسقت  عاشم »  » و یـصخش »  » هتـسد ود  هب  ار  تیکلام  تسخن   _ يدزی يرئاح  يدـهم   _ هچنانچ .دـننک  یم 

ییآ مهدرگ  هب  يزاین  چیه  نودب  تسا ؛ دوخ  لاوما  رد  تیمکاح  فرصت و  هنوگره  قح  ياراد  یناسنا  ره  دیوگ : یم  تیکلام  مود 
دومنهر اب  یعیبط  تسیز  نیمزرـس  ظفح  دوخ و  عاشم  یـصخش  لاوما  رب  تیمکاح  قح  لامعا  رطاخ  هب  اهنت  (1) و  یعمج دادرارق  و 

کت کت  اب  وا  هدـنیامن ، باختنا  زا  سپ  دـشیدنا و  یم  یگدـنیامن  تئیه  کی  ای  هدـنیامن  کی  مادختـسا  شنیزگ و  هب  یلمع  لـقع 
زین یلم  تیمکاح  ناشیا  رظن  هب  .دـشاب  عاشم  صخـش  هدـنیامن  ای  لیکو  نادنورهـش ، يارب  هکنیا  رب  ینبم  دراد  تلاکو  دادرارق  مدرم 

هب نادنورهش  يوس  زا  نداد  تلاکو  یعون  تموکح  ینعی  درادن ؛ نادنورهـش  عاشم  هناکلام  تلاکو  نیمه  زج  یلوقعم  رابتعا  انعم و 
(2) .تسا همکاح  تئیه  مان  هب  صاخشا  ای  صخش 

ص:61

یم در  دـقن و  ار  نآ  ءزج  هب  ءزج  حرطم و  ار  وسور  هاگدـید  زا  هژیو  هب  یعامتجا  داد  رارق  هیرظن  لیـصفت ، هب  هدنـسیون  نیا  [ . 1 - ] 1
.90 صص 85 _  تموکح ، تمکح و  کن : .دنک 

.108 صص 31 _  تموکح ، تمکح و  [ . 2 - ] 2
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هاگیاج هدنراگن ، رظن  زا  .دننک  یم  عافد  تسا  یسارکومد  نید و  دنویپ  ددصرد  هک  ینید » کیتارکومد  تموکح   » زا رگید ، یخرب 
یـساسا و مزالت  هک  یلاـح  رد  دـننک ؛ یم  عاـفد  یـسارکومد  زا  هک  تسا  ینادنمـشیدنا  فیدر  مه  مود ، هورگ  رد  زین  نارکفتم  نیا 
اه شزرا  .تسا  يویند  اپاترس  رما  کی  تموکح  هک  تسا  دتقعم  شورس  میرکلادبع  .دنیب  یمن  ار  یـسارکومد  نید و  نایم  نیداینب 

یتموکح نید  تموکح  .درادـن  یقرف  کییال  یمالـسا و  تموکح  تیهام  نینچمه  دـنا و  ینیدریغ  ًالماک  اه  شور  یتاذ و  روط  هب 
رشب و قوقح  نیمأت  تلادع ، لیصحت  تردق ، دیدجت  يارب  یشور  یسارکومد  ...ینید .  تیهام  هن  دراد ، ینید  تفص  طقف  هک  تسا 
نید و اـب  ار  دوخ  وا  هن  دـهد ، قیبـطت  وا  اـب  ار  دوخ  دـیاب  ینید  مهف  تروـص ، ود  ره  رد  .تساـهنآ  نمـضتم  ياـه  شزرا  يواـح  اـی 
دـننیزگرب و ار  وا  دنـسپ ، درخ  ياه  شور  اب  دـیاب  هکلب  تسا ، یـسک  هچ  هک  تسین  نیعم  شیپ  زا  ناناملـسم  مکاح  هکنیا  ماـجنارس 

زین یطبارت  لـماعت و  رگا  تشادرب  نیا  رد  هکنآ  هجیتـن   (1) .دننک حالـصا  ای  لزع  فلخت ، تروص  رد  دـننک و  دـیقم  ار  وا  تارایتخا 
نایم زا  نید و  نورد  زا  یسارکومد  هنوگ  نیا  تسا و  يا  هیشاح  یضرع و  ینوریب ، هطبار  دوش ، یم  ضرف  یـسارکومد  نید و  نایم 

کییال تموکح  اب  نآ  تیهام  هدش و  بوسحم  يویند  اپاترـس  رما  کی  تموکح  شرگن ، نیا  رد  اریز  دـشوج ؛ یمن  ینید  صوصن 
.تسا ناسکی 

ص:62

ارادم و شورـس ، میرکلادبع  290 ؛ صص 125 _  ، 1378 طارص ، یگنهرف  هسـسؤم  همان ، تسایـس  شورـس ، میرکلادبع  [ . 1 - ] 1
تبسن رد  ینخس   » ناونع اب  یلقتسم  تالاقم  هدنسیون  رثا ، نیمه  رد  . 429 صص 322 _  ، 1376 طارص ، یگنهرف  هسسؤم  تیریدم ،

.دراد مسیرالوکس » يانبم  انعم و   » و ینید » تموکح  موهفم  لیلحت  «، » یسارکومد نید و 
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موس هتسد 

.دنناد یم  راگزاس  مه  اب  ار  ود  نیا  دنتـسه و  یـسارکومد  مالـسا و  نیب  دنویپ  ددصرد  یمالـسا  نارکفتم  زا  يرگید  هورگ  ماجنارس 
، هدنراگن رظن  هب  .دـننک  یم  عافد  ینید » يرالاس  مدرم   » تموکح زا  هتـسناد و  دـنویپ  لباق  تیمالـسا  اب  ار  تیروهمج  نانآ  نینچمه 

يرهطم داتـسا  .دـنا  شیارگ  نیا  عفادـم  هللا  همحر   _ ینیمخ ماما   _ دـننام يربهر  _ مظعم  ماـقم  يرهطم و  داتـسا   _ نوچ ینارکفتم 
مه نآ  ياوتحم  تسا و  هماع  يوس  زا  تموکح  سیئر  باـختنا  نآ ، لکـش  هک  یتموکح  ینعی  یمالـسا ، يروهمج  هک  دوب  دـقتعم 
قح مدرم  هکنیا  ینعی  تسا ؛ یـسارکومد  یعون  مزلتـسم  هک  تموکح  لکـش  هب  تسا  طوبرم  يروهمج  هلئـسم  .دـشاب  یم  یمالـسا 

يژولوئدیا هعماج ، کی  رب  هک  دنک  یمن  باجیا  یسارکومد  لوصا  هاگ  چیه  دنریگب و  تسد  رد  ناشدوخ  ار  دوخ  تشونرس  دنراد 
(1) .دشابن مکاح  یبتکم  و 

روط هب  تردـق  زکارم  همه  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  رد  دـنا و  تموکح  تیعورـشم  هیاـپ  مدرم ، دـندقتعم  زین  يربـهر  مظعم  ماـقم 
(2) .دنتسه یلصا  هدنریگ  میمصت  هدننک و  نییعت  مدرم  عقاو  رد  دنراد و  طابترا  مدرم  يارآ  اب  میقتسمریغ  میقتسم و 

نیدب .تسا  يزیچ  ره  نیمز و  همه  راگدرورپ  دنوادخ  هک  دوب  دقتعم  یسارکومد  مالسا و  دنویپ  هنیمز  رد  ردص  رقابدمحم  هللا  تیآ 
نآرق رد  ناسنا  تفالخ  ور ، نیازا  .تسا  روما  نیا  همه  رد  ادخ  نیشناج  نیمز ، رد  ادخ  هفیلخ  بیترت ،

ص:63

.83 صص 81 -  ات ، یب  اردص ، تاراشتنا  یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  يرهطم ، یضترم  [ . 1 - ] 1
تالاقم 32 ؛ صص 3 _  ، 1367 چ 2 ، ریبکریما ، تاراشتنا  مالسا ، رد  تموکح  یمالسا ، هشیدنا  سنارفنک  نیموس  تالاقم  [ . 2 - ] 2

زورما 6/7/77 ص 2. حبص  همانزور  ص 44 ؛ مالسا ، رد  تموکح  یمالسا ، هشیدنا  سنارفنک  نیمراهچ 
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تموکح .دریگ  یم  همشچرس  تفالخ  نامه  زا  عقاو  رد  مدرم ، نایم  تموکح  تسا و  یتسه  رب  ناسنا  تموکح  هدولاش  تقیقح  رد 
ناونع هب  زین  یلم  تیمکاـح  قح  هجیتـن ، رد  .مدرم  رب  مدرم  تموکح  هک  هنوـگ  ناـمه  تسا ؛ راوتـسا  هیاـپ  نیارب  مه  دوـخرب  ناـسنا 

(1) .دشاب ینوناق  عورشم و  دناوت  یم  اه  ناسنا  ندوب  هللا  هفیلخ 

زاین یهلا  ناربهر  ءاـیبنا و  لرتنک  یهاوگ و  هب  ور ، نیازا  .دراد  فارحنا  ناـکما  يدازآ ، دـندازآ و  لوئـسم و  مدرم ، ناـشیا  هاـگن  زا 
مالسلا مهیلع  نیموصعم  هب  نایمدآ ، تفالخ  تراظن و  هفیظو  نیاربانب ، دنا ، هدادن  یبوخ  نومزآ  خیرات  لوط  رد  مدرم  نوچ  دنراد و 

زا طخ  ود  نیا  يربک ، تبیغ  زا  سپ  تسا ، تمصع  طرش  تیلوئسم ، ود  نیا  نتشاد  همزال  هک  تلع  نیا  هب  یلو  تسا ، هدش  راذگاو 
تافـص و هلیـسو  هب  تما ، رب  هاوگ  عجارم  نییعت  .دش  راذگاو  ینید  تیعجرم  هب  نآ  نیمود  تما و  هب  هفیظو  نیلوا  دندش و  ادج  مه 
، نیاربانب .تسا  تما  دوخ  هدـهع  هب  عجرم  ره  اب  نآ  قیبطت  یلو  تسا ، هدـش  ینیب  شیپ  ادـخ  يوس  زا  هک  تسا  یمومع  تاصخـشم 

لامعا تیمکاح ، قح  يروش و  هدعاق  ود  قبط  هدش و  هدنادرگزاب  مدرم  هب  تبیغ  رـصع  رد  ثحب  دروم  هیآ  رد  هدـش  حرطم  تفالخ 
(2) .دش دهاوخ 

اب تسایس  نید و  ییوس  زا  هک  تسا  راوتـسا  شرگن  نیا  رب  هدش و  عافد  ینید  صوصن  هب  دانتـسا  اب  ینید  يرالاس  مدرم  زا  هجیتن  رد 
اب دراد ، هشیر  یهلا  تفالخ  رد  ینید  تموکح  تیهام  نوچ  رگید ، يوس  زا  دنراد و  مزالت  مه 

ص:64

هرابرد . 10 صص 1 _  ، 1359 یمالـسا ، داینب  يوسوم ، لامج  نادرگرب : ءایبنا ، یهاوگ  ناسنا و  تفالخ  ردص ، رقاب  دمحم  [ . 1 - ] 1
زا یعمج  کـن : هراــب  نـیا  رد  .تـسا  هدــش  هداد  زین  يرگید  تــالامتحا  هرقب ، هروـس  هـیآ 30  رد  هدـش  حرطم  هـفیلخ  نیــشناج و 

ص 17. هیمالسالا ، بتکلاراد  تاراشتنا  ج 1 ، هنومن ، ریسفت  ناگدنسیون ،
.41 صص 8 _  ءایبنا ، یهاوگ  ناسنا و  تفالخ  [ . 2 - ] 2
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.دنا عمج  لباق  ینید  نامتفگ  رد  مه  اب  یسارکومد  نید و  ور ، نیازا  .تسا  توافتم  ساسا  هیاپ و  زا  رگید  ياه  تموکح 

شریذـپ اـب  هکنیا  نآ  دـسر و  یم  رظن  هب  يرورـض  هجوـت و  لـباق  يا  هتکن  يروآداـی  یـسارکومد ، مالـسا و  هطبار  ثحب  ناـیاپ  رد 
رایـسب ياه  لدم  یـسارکومد  زا  نونکات  اریز  تسا ؟ مادـک  مالـسا »  » و یـسارکومد »  » يانعم زا  دارم  یـسارکومد ، نید و  يراگزاس 

لاربـیل و یـسارکومد  ناتـساب ، نتآ  « ) کیـسالک  » ياـه یـسارکومد  هتـسد  ود  هـب  عوـمجم  رد  هـک  تـسا  هدـش  حرطم  ینوگاـنوگ 
لباق یتکراشم ) یسارکومد  ینوناق و  یـسارکومد  ییارگرثکت ، ارگ ، هبخن  یتباقر  « ) رـصاعم  » و یتسیـسکرام ) میقتـسم  یـسارکومد 

یم عافد  حرطم و  توافتم  ياه  هاگدـید  اـب  ینارکفتم  يوس  زا  هک  دـنراد  ار  دوخ  هژیو  رـصانع  لوصا و  مادـک  ره  (1) و  دنا میسقت 
دیاب نیاربانب ، .تسا  توافتم  رایـسب  هعیـش _  تنـس و  لـها  زا  معا  زین _  ینید  نادنمـشیدنا  مهف  تشادرب و  رگید ، يوس  زا  .دـنوش 

اب نآ  یگنهامه  نینچمه  نید و  اب  نآ  یتشآ  راک  زاـس و  یـسارکومد و  صاـخ  لدـم  دوش و  يریگ  یپ  صخـشم  تروص  هب  ثحب 
یسررب ثحب و  ياج  زونه  یلو  هتفرگ ، رارق  هجوت  دروم  نونک  ات  هکنآ  دوجو  اب  هتکن ، نیا  .دوش  نایب  قیقد  روط  هب  هریس  صوصن و 

(2) .دننک شالت  يدج  روط  هب  ینید  يرالاس  مدرم  تموکح  نییبت  رد  دیاب  ینید  نارکفتم  تهج ، نیدب  .دراد  ناوارف 

 

ص:65

ص 18. ، 1369 نارگنشور ، تاراشتنا  ربخم ، سابع  نادرگرب : یسارکومد ، ياه  لدم  دله ، دیوید  کن : [ . 1 - ] 1
زاغآ ار  يدـج  یـشالت  ینید  يرالاس  مدرم  ثحب  هنیمز  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  تسا  ینتفگ  [ . 2 - ] 2

.دسرب رمث  هب  رتدوز  هچره  میراودیما  هک  تسا  هدرک 
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تموکح رد  هیرجم  هوق  مجنپ : شخب 

هراشا

هیرجم و هوق  رب  دیکأت  اب  شخب ، نیا  رد  .میدرک  هراشا  ارذگ  روط  هب  یناملراپ »  » و یتسایر »  » میژر عون  ود  هب  هتشذگ  ياه  ثحب  رد 
هیرجم هوق  راتخاس  شقن و  و  يولع »  » و يوبن »  » تموکح ییارجا  هویش  نایب  هب  هدش  دای  میژر  عون  ود  رد  داهن  نیا  راتخاس  هاگیاج و 

.میزادرپ یم  تبیغ  رصع  رد  یمالسا  تموکح  رد 

برغ رد  هیرجم  هوق  . 1

یتسایر میژر  فلا )

يوس زا  .دوش  یم  هدیزگرب  یناگمه  يأر  اب  ینیعم  تدـم  يارب  دوخ  هک  دنراپـس  یم  روهمج  سیئر  هب  ار  هیرجم  هوق  میژر ، نیا  رد 
هوق ود  زا  مادک  چیه  دنوش و  یم  نییعت  یـصخشم  تدم  يارب  مدرم و  هلیـسو  هب  هناگادج  یتاباختنا  رد  زین  هننقم  هوق  ياضعا  رگید ،

ياراد یتسایر ، میژر  هژرود _ سیروم   _ هتفگ هب  .دـنک  هاـتوک  طوقـس  اـی  لـالحنا  هار  زا  ار  لـباقم  هوق  درکراـک  هرود  دـناوت  یمن 
: تسا ریز  ياه  هصخشم 

ص:66
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.دنرادن ار  يرگید  راک  رد  تلاخد  يارای  اه  هاگتسد  زا  مادک  چیه  تسا و  یصصخت  اه  هاگتسد  زا  مادک  ره  فیاظو  کی _ 

هوق دوش و  یم  عضو  هننقم  سلجم  هلیـسو  هب  اهنت  نوناق ، .دـنهد  یم  ماجنا  ییاهنت  هب  ار  دوخ  فیاظو  ماـمت  اـعون  اـه  هاگتـسد  ود _ 
ییاوتحم ياراد  یتاررقم  عضو  هب  ییارجا ، ياه  هنیمز  ندروآ  مهارف  اـب  دراوم  یخرب  رد  دزادرپ و  یم  نوناـق  يارجا  هب  اـهنت  هیرجم 

.دزادرپ یم  نآ ) ریاظن  همان و  شخب  همان ، نییآ  همان ، بیوصت   ) رت یصاصتخا 

.تساکیرمآ روشک  اه  میژر  هنوگ  نیا  زراب  هنومن   (1) .دنا لقتسم  رگیدکی  زا  ًالماک  یتلود  ياه  هاگتسد  اه و  مادنا  هس _ 

یناملراپ میژر  ب )

(2): تسا رارق  نیدب  هسنارف ) ناتسلگنا ،  ) اه میژر  هنوگ  نیا  ساسا 

هدـعاق هب  انب  هک  دراد  رارق  روهمج ) سیئر  ای  هاشداپ   ) تکلمم سیئر  کـی  نآ ، سأر  رد  ینعی  تسا ؛ ینکر  ود  هیرجم  هوق  کـی _ 
رب ار  یسایس  ياه  تیلوئـسم  هیلک  ناریزو ، هنیباک  اب  هارمه  ارزولا ) سیئر  ای  ریزو  تسخن   ) تموکح سیئر  کی  درادن و  یتیلوئـسم 

.دراد هدهع 

اب دنریگب و  رظن  ریز  ار  تموکح  تایلمع  تامادقا و  هیلک  دـنراد  قح  دـنوش و  یم  باختنا  مدرم  يوس  زا  سلجم  ناگدـنیامن  ود _ 
.دننک لرتنک  ار  هیرجم  هوق  حاضیتسا ، لاؤس و 

ص:67

.359 صص 354 -  یسایس ، ياهداهن  یساسا و  قوقح  168 ؛ صص 74 _  یساسا ، قوقح  ياه  هتسیاب  [ . 1 - ] 1
.165 صص 85 _  ، 1373 تمس ، رشن  اپورا ، رد  تموکح  تسایس و  هداز ، بیقن  دمحا  [ . 2 - ] 2
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تیرثکا لیامت  اب  قفاوم  ار  يدیدج  يارزو  تأیه  دنک و  نوگژاو  ار  تموکح  دامتعا ، مدع  يأر  رودص  اب  دراد  قح  ناملراپ  هس _ 
.دناشنب تردق  دنسم  رب  ناگدنیامن 

هب دنک و  یم  میظنت  ار  ینوناق  حیاول  .دراد  رایتخا  رد  هننقم  هوق  رب  ریثأت  يارب  ینوگانوگ  ياه  هویش  زین  تموکح  لباقم ، رد  راهچ _ 
زا دننک و  عافد  دوخ  ياه  تسایـس  اهرظن و  حیاول ، زا  دننک و  تکرـش  سلاجم  رد  دـنناوت  یم  زین  ارزو  .دـهد  یم  داهنـشیپ  ناملراپ 
ود رب  یناملراپ  میژر  رد  لداعت  ساسا  .دننک  تکراشم  يراذـگ  نوناق  رد  يوناث  ییارجا و  ياه  همان  نییآ  اه و  همان  بیوصت  قیرط 

ناگدنیامن و دامتعا  مدع  يأر  اب  هنیباک  طوقس  ناکما  ناملراپ و  ربارب  رد  ارزو  یسایس  تیلوئـسم  یکی  تسا : راوتـسا  نراقتم  لصا 
.هیرجم هوق  طسوت  ناملراپ  لالحنا  قح  يرگید 

مالسا ردص  رد  هیرجم  هوق  . 2

ربمایپ ییارجا  یسایس _  هریس  فلا )

، اهرهـش هرادا  تواـضق و  راـک  بوچراـچ  زا  جراـخ  تسا ، هدیـسر  اـم  هب  هـک  یتاـیاور  رد   » دـنا هـتفگ  یمالـسا  نارکفتم  زا  یخرب 
يوبن تموکح  ماظن  ربمایپ  نامز  رد  هک  هدش  دیکأت  لماک  نانیمطا  اب  هک  يا  هنوگ  هب  دنتـسین ؛ هجوت  لباق  تلود  رگید  ياهدرکراک 

دقاف تلود  نیا  لیلد  هچ  هب  داهن ، ناینب  یتلود  ربمایپ ، رگا  هک  تسا  نیا  تسا  حرطم  اجنیا  رد  هک  یـشسرپ  یلو  تسا ، هتـشاد  دوجو 
هدشن نایلاو  نایـضاق و  بصن  رد  تلود  نیا  هویـش  یـسررب  هب  قفوم  یمالـسا ، ناخّروم  ارچ  و  دوب ؟ لوادتم  ياه  تلود  ناکرا  رثکا 

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ارچ  دنا ؟

ص:68
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(1) »؟ تسا هدادن  حیضوت  ار  دوخ  رظن  دروم  یمومع  يارآ  هب   هعجارم  دعاوق  يرادروشک و  لوصا  دوخ ، ناوریپ 

صاخ يرادا  ماظن  زاجح  رد  ناشیا ، رظن  هب  .درک  دانتسا   _ نیدلا سمـش  يدهم  دمحم   _ هتفگ هب  ناوت  یم  الاب  لاکـشا  هب  خساپ  رد 
هلحرم شیادیپ  هتشذگ و  رد  يرادا  صاخ  متسیس  مظن و  ندوبن  لیلد  هب  نینچمه  .تشادن  دوجو  یمدرم  ای  یتلود  يرادا  متـسیس  و 

ذخا ای  هاپس  ای  توعد  نامزاس  زا  يادج  ینامزاس  ربمایپ  نامز  رد  تموکح  هرادا  یمالسا ، یـسایس  عمتجم  سیـسأت  تهج  يدیدج 
یم هدـهاشم  نونکا  هک  لکـشت  نادـب  تباث و  دـنمراک  يدایز  هدـع  اب  هارمه  يرادا  نامزاس  ناـمز  نآ  رد  نیارباـنب ، .دوبن  تاقدـص 

؛ دنتشاد هدهع  رب  ار  یمالسا  هعماج  هرادا  يربهر  ییاهنت  هب  دوخ  ترـضح ، نآ  هک  تفگ  ناوت  یم  ور ، نیازا  .تشادن  دوجو  مینک ،
(2) .درک یم  يربهر  حلص  گنج و  غیلبت ، هنیمز  رد  ار  توعد  نوئش  همه  هک  هنوگ  نامه 

« رازاب  » و دجسم »  » دیدج هسسؤم  ود  ترضح  نآ  نینچمه  .تسا  هدش  تبث  یحو » ناگدنـسیون   » مان هب  یتأیه  تایاور ، رد  ییوس  زا 
یم راوتـسا  دریگ ، یم  تأشن  مالـسا  شرتسگ  زا  هک  یعامتجا  لوحت  ساسا  رب  یمود  توعد و  هیاپ  رب  یلوا  هک  دـندرک  سیـسأت  ار 

میظنت درک ، مادقا  نادب  هنیدـم  ردـهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تشاد و  یمومع  هبنج  هک  يرادا  هبوصم  نیتسخن  دـیاش  .دـشاب 
نیا .تشاد  تیاکح  ناشیا  يربهر  هب  هنیدم  رد  یسایس  عمجم  لیکشت  زا  هک  دشاب  يدادرارق 

ص:69

صص 113 و 119. تردق ، ینابم  مالسا و  قزارلادبع ، یلع  [ . 1 - ] 1
نآ رد  هک  دندنب  یم  يدادرارق  ناناملـسم  هزات  اب  هبقع  نامیپ  رد  هنیدم  هب  دورو  زا  شیپ  یتح  ربمایپ  هک  تسا  هجوت  بلاج  [ . 2 - ] 2

، یناحبـس رفعج  کـن : هنیمز  نیا  رد  .تسا  هدرک  هجوت  تسا ، یتموکح  داـعبا  زا  یکی  هک  یتاـعالطا  یتظاـفح و  یتـینما ، لوصا  هب 
ص 408. ج 1 ، ات ، یب  یمالسا  شناد  رشن  تیدبا ، غورف 
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دوجو نامیپ ، نیا  .دوب  هدش  صخشم  میظنت و  ناناملـسم  اب  ناشطباور  نآ ، رد  هک  تفرگ  یم  شـشوپ  ریز  ار  ینایدوهی  همه  دادرارق 
حالطصا رد  ار  نیا  میناوت  یم  ام  تسا و  هتفریذپ  صاخ  تاطابترا  راتخاس  اب  لقتـسم و  روط  هب  هعماج  رد  ار  يا  هلیبق  ياه  هعومجم 

(1) .مینادب يرادا » زکرمت  مدع   » زورما يرادا 

یماـظن ره  تیفرظ  هچرگا  هکنیا  لوا  .دـسر  یم  رظن  هب  مزـال  يوبن  تموکح  رد  يرادا  متـسیس  دوـبن  هیجوـت  رد  هتکن  ود  يروآداـی 
هرظتنم ریغ  ياه  ینوگرگد  تالوحت و  اب  دروخرب  رد  فلتخم  یسایس  ياه  ماظن  تسا و  توافتم  اه ، تساوخ  هب  ییوگ  خساپ  يارب 

هبور ییادتبا  تاراظتنا  اب  یلهاج  بارعا  نایم  رد  يوبن  تموکح  هک  درک  شومارف  دیابن  یلو   (2)، دنرادن یناسکی  تیلباق  تیفرظ و 
رثکت ناوارف ، نیناوق  دوجو  هکنآ  مود  .تشادـن  یگنهامه  دارفا ، نامز و  نآ  ياـهزاین  ياـضاقت  اـب  يرادا  متـسیس  هضرع  هدوب و  ور 

يدـمآراکان ییارگ و  سپاو  دومج ، نآ  هجیتن  هکلب  تسین ، زایتما  نسح و  اهنت  هن  یـسایس  ياـه  ماـظن  رد  نینهآ  راـتخاس  دـعاوق و 
نید تازایتما  زا  .دوش  زیوجت  زین  رگید  ياـه  نرق  يارب  نآ  ییارجا  هویـش  یتموکح و  میژر  کـی  هک  دـشاب  رارق  رگا  هژیو  هب  تسا ؛

هب ییوگخساپ  فاطعنا و  داهتجا و  يارب  دعب  ياه  نرق  رد  ناناملسم  هب  هدرک و  هدنسب  یـسایس  تایلک  حرط  هب  هک  تسا  نیا  مالـسا 
رد دـننیزگرب ؛ ار  یتموکح  صاخ  میژر  نامز ، اب  بسانتم  دـنناوت  یم  ناناملـسم  ور ، نیازا  .تسا  هداد  ار  مزال  تصرف  ناشتالکـشم 

دشاب و هتشادن  یضراعت  ینید  گنهرف  يوبن و  هریس  اب  هک  یلاح 

ص:70

هـشیدنا سنارفنک  نیمراهچ  نیموس و  تالاقم  هعومجم  یمالـسا ،» تموکح  رد  يرادا  ماظن  ، » نیدلا سمـش  يدهمدمحم  [ . 1 - ] 1
.158 صص 156 -  ، 1367 ریبکریما ، تاراشتنا  هسسؤم  مالسا ، رد  تموکح  یمالسا ؛

ص 93. ، 1373 مود ، چ  سموق ، رشن  يرادا ، لوحت  یسایس و  هعسوت  ماوق ، یلعلادبع  [ . 2 - ] 2
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.دبلط یم  زین  ار  دوخ  هتسیاش  یتیریدم  ییارجا و  متسیس  دوش ، یم  رت  هدرتسگ  هدیچیپ و  رشب  ياهزاین  هچره  هک  تسا  یعیبط 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ییارجا  یسایس _  هریس  ب )

یتموکح زا  ار  يزورما  يانعم  هب  هیرجم  هوق  راظتنا  دیابن  دیدرگ ، حرطم  ربمایپ  ییارجا  يرادا و  هریس  هرابرد  هک  یلیالد  نامه  هب  انب 
تموکح نوچ  یلو  دوـبن ، يزورما  ياـه  هتـساوخ  دـح  رد  يرادا  ياـهاضاقت  اـهزاین و  اریز  تشاد ؛ شیپ  نرق  هدراـهچ  هب  کـیدزن 

هتفای يرتشیب  شرتسگ  زین  ماظن  ریبدت  يارب  يرورض  تامادقا  تشاد ، يرت  عیسو  هنماد  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نامز  رد  یمالـسا 
: دوش یم  هراشا  هصالخ  تروص  هب  نآ  داعبا  یخرب  هب  هک  دوب 

هدمع هار  جنپ  زا  یمالـسا  تلود  دمآرد  نیدـشار ، يافلخ  هرود  رد  .دوب  یلام » روما   » یمالـسا تلود  ییارجا  روما  هلمج  زا  کی _ 
: دش یم  نیمأت 

؛ تفرگ یم  قلعت  یگنج  میانغ  هژیو  هب  نیعم  ياهدمآرد  یضعب  هب  هک  سمخ »  _ » لوا

؛ عرش نیزاوم  ساسارب  تاقدص »  » و تاکز »  _ » مود

؛ دش یم  هتفرگ  یّمذ »  » نارفاک زا  هک  یتایلام  هیزج ،»  _ » موس

؛ دش یم  هتفرگ  یعورزم  ياه  نیمز  زا  هک  جارخ »  - » مراهچ

(1) .دش یم  میسقت  نادهاجم  نایم  دوب و  مالسا  تلود  کلم  هک  هونعلا » حوتفم   » ياه نیمز  دمآرد  مجنپ -   

تموکح و یلاـم  عاـضوا  لاـملا و  تیب  حالـصا  وا  مادـقا  نیتـسخن  دیـسر ، مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هب  تفـالخ  تبون  یتـقو 
حلاصان نارومأم  لزع  نینچمه 

ص:71

صص 29 و 30. ، 1366 رگنشور ، رشن  هغالبلا ، جهن  داینب  هغالبلا ، جهن  رد  یسایس  تارظن  یندیرف ، خیاشم  نیسحدمحم  [ . 1 - ] 1
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زا .درک  رانکرب  راک  زا  ار  نئاخ  نارومأـم  تسب و  ار  هدافتـسا  ءوس  فارـسا و  هار  تفـالخ ، تسخن  زور  ناـمه  زا  ترـضح  نآ  .دوب 
نیا رد  .دوب  نارازگراـک  هب  يراـتفر  ینف و  ياـه  شزومآ  نداد  یلاـم و  یـسرزاب  مظنم  راـتخاس  میظنت  ناـشیا ، هقباـس  یب  تامادـقا 

مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  تسا  ییاهدومنهر  اهنآ ، هلمج  زا  .تسا  هدمآ  هغالبلا  جهن  رد  لمعلا  روتسد  همان و  اه  هد  هنیمز ،
ار هتـسیاش  نارومأم  نارازگراک و  طیارـش  نآ  رد  دـنا و  هدرک  نایب  رـصم ، هدـیزگرب  یلاو  رتشا ، کلام  هب  هغالبلا  جـهن  همان 53  رد 

: دنا هدرمشرب 

ینارومأم نینچ  یتقو  ....راد  بوصنم  تمدخ  هب  شیامزآ  یسررب و  زا  سپ  ار  نانآ  نک و  تقد  دوخ  نارازگراک  نالماع و  راک  رد 
زا دـننک ، حالـصا  ار  دوخ  هک  دنتـشاد  یفاـک  قوقح  یتقو  اریز  یهدـب ؛ ناـشیا  هب  یفاـک  بجاوم  دزمتـسد و  هک  دـیاب  يدرک ، ادـیپ 

رگا اریز  راد ؛ لوذبم  هژیو  هجوت  نارازگ  جارخ  جارخ و  راک  هب  ...دندرگ .  یم  زاین  یب  دنراد ، رایتخا  رد  هک  یلاوما  هب  ندز  دربتسد 
 . ...درک دنهاوخ  یگدنز  یتحار  شیاسآ و  رد  همه  دشاب ، مظنم  ناماس و  هب  نارازگ  جارخ  لاوحا  جارخ و  عمج 

دانـسا و طبـض  تبث و  رتـفد  نیتـسخن  .دوب  يرتـفد » روـما   » مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  تموـکح  ییارجا  روـما  زا  رگید  یکی  ود _ 
اه و لمعلاروتسدمالسلا  هیلع  یلع  .دش  سیسأت  ترـضح  نآ  نامز  رد  زین  مالـسا  یتلود  تابتاکم  تابـساحم و  نینچمه  یناگیاب و 

تیاور هب  ناریبد  نیا  .دـنداد  یم  ماجنا  وا  ریبد  راهچ  ار  يداع  ياهراک  یلو  تشون ، یم  دوخ  طـخ  هب  ار  یمـسر  ياـه  هماـن  یخرب 
هللادبع نب  هللادیبع  بلاط و  یبا  نب  رفعج  نب  هللادبع  ینادمه ، نارغ  نب  دیعـس  عفار ، یبا  نب  هللادبع  افلخلا ، خیرات   _ رد یطویـس _ _

.دندوب  _ دوعسم نب 

ص:72
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مالسلا هیلع  یلع  ترضح   (1) .دوب هدـش  شقن  ناشیا  نیگن  رب  هک  دوب  هللا » رداقلا  معن   » ای کـلملا » هللا  ، » مالـسلا هیلع  یلع  رهم  عجس 
(2): تسا هدومرف  کلام  هب  ناریبد  هرابرد  هغالبلا  جهن  همان 53  رد 

اه و هشقن  يواـح  هک  ار  ییاـه  هماـن  طبـض  تبث و  .يراپـسب  ناریبد  نیرتهب  هب  ار  دوخ  ياـهراک  يزادرپب و  يرتفد  روما  هب  هک  دـیاب 
 . ...دشاب هتشاد  عمج  دوخ  رد  ار  یقالخا  ياه  تیحالص  همه  هک  راپسب  یسک  هب  تست ، یناهنپ  رارسا 

ماظن رد  هزورما  لومعم ، روط  هب  .دوب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تموکح  يرورض  داعبا  زا  رگید  یکی  یتاعالطا » راتخاس   » دوجو هس _ 
ار یتموکح  یـسایس و  ماظن  هب  ندز  بیـسآ  هبرـض و  لامتحا  هک  تسا  ییاه  هورگ  رب  تراظن  فیاـظو  هدـمع  یتینما ، یتاـعالطا و 

تـشاد دوجو  نارادمامز  درکلمع  هب  تبـسن  سوسحمان  تروص  هب  يدج  تراظن  کی  مالـسلا  هیلع  یلع  تموکح  رد  یلو  دـنراد ،
اب هرـصب  مکاح  فینح ، نب  ناـمثع  دـننام  يرادـنامرف  رگا  ور ، نیازا  .درک  یم  يریگولج  نالوئـسم  يداـصتقا  يرادا و  داـسف  زا  هک 
یم دروخرب  وا  اب  دش و  یم  هاگآ  دوزمالـسلا  هیلع  یلع  درک ، یم  تکرـش  ناراد  لوپ  هژیو  سلجم  رد  تشاد و  یطابترا  نادنمتورث 

« ینغلب دقف   » ترابع اب  همان  نیا  نیزاغآ  هلمج  .تسا  هتـشون  مکاح  نیمه  هب  هک  تسا  هغالبلا  جـهن  همان 45  نخـس ، نیا  دهاش  .درک 
هغالبلا جـهن  ياج  دـنچ  رد  یـسوساج ، ای  یتاعالطا  يورین  ینعم  هب  نیع »  » و نویع »  » دوجو .دوش  یم  عورـش  تسا ) هدیـسر  نم  هب  )

هک دنا  هدرک  هیصوت  رتشا  کلام  هب  همان 53  هکم و  مکاح  سابع ،_ نب  مثق   _ هب ياه 33  همان  رد  ماما  لاثم ، يارب  .تسا  هدش  رارکت 
نارازگراک ندرامگ  زا  سپ 

ص:73

ص 33. هغالبلا ، جهن  یسایس  تارظن  [ . 1 - ] 1
ریما همان  دهع  ریسفت  حرـش و  تموکح  همانماظن  ناونع  اب  تسا  یباتک  همان ، دهع  نیا  هرابرد  مهم  ربتعم و  رایـسب  حورـش  زا  [ . 2 - ] 2
يوس زا  باتک  نیا  .دشاب  یم  مهدزاود  نرق  ياملع  زا  يدهشم  لضاف  دمحم  نب  مظاک  دمحم  نآ  هدنسیون  هک  مالـسلا  هیلع  نانمؤم 

.تسا هدیسر  ددجم  پاچ  هب  لاس 1375  رد  مق  نایراصنا  تاراشتنا 
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لاعفا زا  سسجت  لاوحا و  دقفت  هکلب  یـسانش ، یفاک  ار  ناشیارب  دامتعا  نانیمطا ، دوجو  اب  یـشابن و  لفاغ  ناشیا  لاوحا  زا  هک  راهنز 
(1) .يراذگن یعرمان  يا  هقیقد  ناشیا  راثآ  رابخا و  بیقرت  راوطا و  تایئزج  صحفت  زا  رامش و  بجاو  مزال و  ار  ناشیا  لامعا  و 

يا هناگادـج  ثحب  باب  ناوت  یم  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تموکح  ناکرا  رگید  یمالـسا و  شترا  ییاضق ، هاگتـسد  هرابرد 
.مینک یم  هدنسب  يولع  هریس  ییارجا  ياه  هویش  زا  هزادنا  نیمه  هب  اجنیا  رد  هک  دوشگ 

تبیغ رصع  یمالسا  تموکح  رد  ییارجا  هوق  . 3

هراشا

ياه شور  دنچره   ) تسا هدشن  دیکأت  يدرف  هب  رـصحنم  هژیو و  ییارجا  ماظن  رب  مالـسارد  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  هتـشذگ  ثحابم  زا 
تلادع تمدخ  رد  دیاب  هک  تسا  هدش  دیکأت  تموکح  تیاغ  رب  هکلب  تسا ،) هدش  هتخانش  دودرم  ضحم  تیروهمج  يروتاتکید و 

نابیان و  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  همئا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تموکح  رد  اهنت  مکاح ، ماظن  زا  لکـش  نیا   ) .دـشاب مدرم  و 
: دسیون یم  هغالبلا  جهن  ياه  هبطخ  رد  یسررب  زا  سپ  يرهطم  داتسا  تموکح ، عون  نیا  هرابرد  دبای .) یم  یّلجت  اهنآ 

نارمکح و ود _  نیا  زا  .تسا  اهنآ  ربارب  رد  لوئـسم  مدرم و  قوقح  نابـساپ  نیما و  نارمکح ، ماما و  فیرـش ، باـتک  نیا  قطنم  رد 
يارب موــکحم  هدوــت  هـن  تـسا ، موــکحم  هدوــت  يارب  هـک  تـسا  نارمکح  نــیا  دــشاب ، يرگید  يارب  یکی  تساــنب  رگا  مدرم _ 

(2) .نارمکح

ص:74

ص 144. نانمؤملاریما ، هماندهع  ریسفت  حرش و  تموکح  همانماظن  [ . 1 - ] 1
ص 128. ات ، یب  اردص ، تاراشتنا  هغالبلا ، جهن  رد  يریس  يرهطم ، یضترم  [ . 2 - ] 2
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نیا هک  ییارجا  يرادا و  میژر  هنوگره  تسا و  یتموکح  هاگتسد  یلـصا  فیاظو  زا  مدرم  ماظن و  مالـسا ، تحلـصم  ظفح  نیاربانب ،
.دریگ رارق  دناوت  یم  فادها  نیا  تمدخ  رد  يرادرب و  هرهب  دروم  دنک ، نیمأت  رتهب  ار  فیاظو 

، تساک یم  متس  ملظ و  زا  هک  تفرگ  رارق   _ ینییان  _ موحرم نوچ  ییاملع  هجوت  دروم  ور  نآ  زا  اوق  کیکفت  زین  هطورشم  رصع  رد 
بصغ و هنوگ  هس  تسا ، درف  کـی  تسد  رد  اوق  همه  هک  يدادبتـسا  تموکح  رد  ناـشیا  هاـگن  زا  .دوـبن  بوـلطم  تموـکح  هچرگ 

لامعا اـب  هطورـشم و  تموکح  رد  یلو  مدرم ، هب  متـس  موس  تیـالو و  ماـقم  هب  متـس  مود  ادـخ ، هب  متـس  لوا  .دراد  دوجو  يرگمتس 
یم هتـشادرب  تلم  ادخ و  هب  متـس  سلجم ، نوناق و  هلیـسو  هب  اریز  دـبای ؛ یم  شهاک  هلحرم  کی  هب  هلحرم  هس  زا  متـس  اوق ، کیکفت 

لیکـشت نیارباـنب ، .دـنام  یم  یقاـب  ناـنچمه  تماـما ، ماـقم  بصغ  تهج  زا  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  ماـقم  هب  متـس  دـنچره  دوش ؛
(1) .تسا بجاو  مزال و  دنک ، یم  يریگولج  يرتشیب  متس  بصغ و  زا  نوچ  هطورشم  تموکح 

یـصصخت دنمورین و  يرادا  ماظن  ندـمآ  دوجو  هب  اب  دـیدج  رـصع  رد  هکنآ  هیرجم ، هوق  هطیح و  رد  هجوت  لباق  مهم و  ياه  هتکن  زا 
و اروش »  » ینآرق لـصا  رب  هیکت  هیاـپ  رب  رما  نیا  .دـنربب  روما  ناسانـشراک  زا  ار  هرهب  رثکادـح  دـیاب  ییارجا  نالوئـسم  اـهراک ، ندـش 
هب ناوت  یم  تسا ، جـیاتن  نیرتهب  هب  ندیـسر  مهم و  تاـعوضوم  رد  لـمأت  هکنآ  فدـه  اروش و  تیهاـم  زا  .تسا  راوتـسا  تروشم » »

کی رد  ناسانشراک  اب  طابترا  تسشن و  تروشم ، زا  دارم  هک  تفرگ  هجیتن  یتحار 

ص:75

ياج هب  رگید ، ترابع  هب  .دوش  یم  هدـید  زین  يرگن  عقاو  یعون  ینییان  موحرم  هاـگن  رد  ص 47 . هلملا ، هیزنت  همـالا و  هیبنت  [ . 1 - ] 1
تـسد هب  لابند  هب  هطورـشم  تموکح  قیرط  زا  دساف ،» هب  دسفا  عفد   » هلیـسو هب  ندنام ، نآ  يوزرآ  رد  ینامرآ و  تموکح  رب  دیکأت 

.تسا هدمآرب  مدرم  ینید و  قوقح  زا  یشخب  ندروآ 
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، روما رتهب  ریبدـت  يارب  هک  تسا  مزال  یمالـسا  تموکح  ناـیرجم  رب  ور ، نیازا  .تسا  ...و  ) یـسایس  یگنهرف ، يداـصتقا ،  ) عوضوم
نیرت یساسا  زا  یکی   » يا هدنـسیون  هتفگ  هب  .دنهد  رارق  شیوخ  راک  روتـسد  رد  ّتیدج  اب  ار  یـصصخت  یتروشم و  ياه  هورگ  راک 

یعامتجا یسایس _  نوئـش  هلمج  زا  یگدنز  داعبا  یمامت  رد  تروشم  هنماد  شرتسگ  مالـسا ، رد  تموکح  ماظن  يراوتـسا  ياه  هیاپ 
(1) «. تسا

ناـیرجم بساـنمان  درکلمع  تسا و  رثؤـم  ینید  تموـکح  رادـتقا  ندرب  ـالاب  نید و  شرتـسگ  رد  تلود  درکلمع  رگید ، تراـبع  هـب 
یمالـسا تموکح  نتفر  لاؤس  ریز  هجیتـن  رد  یمدرم و  تیلوبقم  نداد   تسد  زا  مدرم و  یگدز  لد  ثعاـب  تسا  نکمم  یتـموکح ،

ماظن ریبدت  يارب  دوجوم  ياهراک  زاس و  نیرت  بسانم  نکمم و  ياه  هویـش  نیرت  ییالقع  زا  دیاب  ییارجا  ياهورین  ور ، نیازا  .دـشاب 
.دنریگ هرهب  یمالسا 

یمالسا يروهمج  رد  هیرجم  هوق  راتخاس  فلا )

اجنیا رد  .تسا  هتفای  صاصتخا  هیرجم  هوق  راتخاس  هب  لیصفت  هب  مهن ) لصف   ) لصف کی  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  رد 
: درک میهاوخ  ثحب  نیا  هب  یهاتوک  هراشا 

ص:76

مهرواش و   » هیآ هرابرد  ناشیا  ص 93 . ، 1377 دیهمتلا ، تاراشتنا  یگنهرف ، هسسؤم  رشن  هیقف ، تیالو  تفرعم ، يداهدمحم  [ . 1 - ] 1
.دنادرگ یم  زاب  تما  هب  ار  مُه »  » ریمـض .دـناد  یم  هیآ  بطاخم  ار  تما  یـسایس  ناربهر  مامت  ربمایپ و  ، 159 نارمع : لآ  رمالا ،» یف 

هیآ همادا  رد  دنوادخ  سپـس  .دنریذپب  ار  تیرثکا  يأر  هداد و  نت  يروش  هجیتن  هب  دیاب  تروشم ، زا  سپ  نالوئـسم  ربمایپ و  نینچمه 
يأر فالخ  رد  ار  باوص  لامتحا  يدراوم  رد  رگا  هدـن و  هار  دوخ  هب  ینارگن  هنوگ  چـیه  تیرثکا ، يأر  ذـیفنت  ماگنه  دـیامرف : یم 
ادـخ رب  شاب و  رطاخ  هدوسآ  سپ  هداد ، خر  وت  رب  تیلوئـسم  راـب  ینیگنـس  رثا  رب  هغدـغد  نیا  اریز  شاـبن ؛ نارگن  ینیب ، یم  تیرثکا 

ص 96. نامه ، .دوب  دهاوخ  وت  زاسراک  دنوادخ  هک  امن  لکوت 
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يارجا تیلوئـسم  تسا و  روشک  یمـسر  ماقم  نیرت  یلاع  روهمج ، سیئر  يربهر ، ماقم  زا  سپ  مهدزیـس _ _ دـص و  کـی  لـصا  _

.دراد هدهع  رب  دوش ، یم  طوبرم  يربهر  هب  میقتسم  روط  هب  هک  يروما  رد  زج  ار  هیرجم  هوق  تسایر  یساسا و  نوناق 

وا ددجم  باختنا  دوش و  یم  باختنا  مدرم  میقتـسم  يأر  اب  لاس  راهچ  تدم  يارب  روهمج  سیئر  مهدراهچ _ _ ودص  کی  لصا  _

.تسا عنامالب  هرود  کی  يارب  اهنت  یلاوتم  تروص  هب 

يداع نیناوق  ای  یـساسا و  نوناق  بجوم  هب  هک  یفیاظو  تارایتخا و  دودح  رد  روهمج  سیئر  مود _ _ تسیب و  ودص  کی  لصا   _
.تسا لوئسم  یمالسا  ياروش  سلجم  ربهر و  تلم ، ربارب  رد  دراد ، هدهع  هب 

ریاس اب  ناریا  تلود  ياهدادارق  اه و  همان  تقفاوم  اه ، هماـن  هلواـقم  اـه ، هماندـهع  ياـضما  مجنپ _ _ تسیب و  دـص و  کـی  لـصا  _

سیئر اـب  یمالـسا  ياروش  سلجم  بیوصت  زا  سپ  یللملا  نیب  ياـه  هیداـحتا  هب  طوبرم  ياـه  ناـمیپ  ياـضما  نینچمه  اـه و  تلود 
.تسوا ینوناق  هدنیامن  ای  روهمج 

رب میقتـسم  روط  هب  ار  روشک  یمادختـسا  يرادا و  روما  هجدوب ، همانرب و  روما  روهمج  سیئر  مشـش _ _ تسیب و  ودص  کی  لصا  _

.دراذگب يرگید  هدهع  هب  ار  اهنآ  هرادا  دناوت  یم  دراد و  هدهع 

سیئر .دـنوش  یم  نییعت  روهمج  سیئر  بیوصت  هجراخ و  روما  ریزو  داهنـشیپ  هب  ناریفـس  متـشه _ _ تسیب و  ودـص  کـی  لـصا  _

.دریذپ یم  ار  رگید  ياهروشک  ناریفس  همانراوتسا  دنک و  یم  اضما  ار  ناریفس  همانراوتسا  روهمج ،

اب .دـنوش  یم  یفرعم  سلجم  هب  دامتعا  يأر  نتفرگ  يارب  نییعت و  روهمج  سیئر  طسوت  ارزو  موس _ _ یـس و  ودـص  کـی  لـصا  _

دامتعا يأر  نتفرگ  سلجم ، رییغت 

ص:77
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.دنک یم  نیعم  نوناق  ار  نانآ  زا  کیره  تارایتخا  دودح  ناریزو و  دادعت  .تسین  مزال  ارزو  يارب  دیدج 

ذاختا اب  دراد و  تراظن  ناریزو  راک  رب  هک  تسا  روهمج  سیئر  اب  ناریزو  تأـیه  تساـیر  مراـهچ _ _ یـس و  ودـص  کـی  لـصا  _

تلود یـشم  طخ  همانرب و  ناریزو ، يراکمه  اب  دزادرپ و  یم  تلود  تأیه  ناریزو و  ياه  میمـصت  نتخاس  گنهامه  هب  مزال  ریبادت 
.دنک یم  ارجا  ار  نیناوق  نییعت و  ار 

ناریزو ای  ریزو  يارب  دـیاب  تروص ، نیا  رد  دـنک و  لزع  ار  ارزو  دـناوت  یم  روهمج  سیئر  مشـش _ _ یـس و  دـص و  کـی  لـصا  _

، دـیامن رییغت  ناریزو  تأیه  زا  یمین  تلود ، هب  سلجم  داـمتعا  زاربا  زا  سپ  هک  یتروص  رد  دریگب و  داـمتعا  يأر  سلجم  زا  دـیدج 
.دنک دامتعا  يأر  ياضاقت  ناریزو  تأیه  يارب  یمالسا  ياروش  سلجم  زا  اددجم  دیاب 

نیناوق ییارجا  ياه  همان  نییآ  نیودـت  رومأم  يریزو  ای  ناریزو  تأیه  هک  يدراوم  رب  هوالع  متـشه _ _ یـس و  دـص و  کی  لصا  _

بیوصت عضو  هب  يرادا  ياه  نامزاس  میظنت  نیناوق و  يارجا  نیمأت  يرادا و  فیاظو  ماـجنا  يارب  دراد  قح  ناریزو  تأـیه  دوش ، یم 
رودص همان و  نییآ  عضو  قح  ناریزو  تأیه  تابوصم  شیوخ و  فیاظو  دودح  رد  زین  ناریزو  زا  کیره  .دزادرپب  همان  نییآ  همان و 

.دشاب فلاخم  نیناوق  حور  نتم و  اب  دیابن  تاررقم  نیا  دافم  یلو  دراد ، ار  همان  شخب 

سلجم عالطا  اب  يداـع  میارج  دروم  رد  ناریزو  وا و  ناـنواعم  روهمج ، سیئر  ماـهتا  هب  یگدیـسر  ملهچ _ _ دـص و  کـی  لـصا  _

.دوش یم  ماجنا  يرتسگداد  یمومع  ياه  هاگداد  رد  یمالسا  ياروش 

ص:78
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لبق و نانآ  نادنزرف  رـسمه و  ناریزو و  روهمج ، سیئر  نانواعم  روهمج ، سیئر  ربهر ، ییاراد  مود _ _ لهچ و  دص و  کی  لصا  _

(1) .دشاب هتفاین  شیازفا  قح ، فالخرب  هک  دوش  یم  یگدیسر  هییاضق  هوق  سیئر  طسوت  تمدخ ، زا  دعب 

يارجا داعبا  رد  ییوگخـساپ  نیا  دشاب و  وگخـساپ  دـیاب  یمالـسا  ياروش  سلجم  ربارب  رد  هیرجم  هوق  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  رد 
، ناگدنیامن تارکذت  هب  ییوگخساپ  یمالسا ، ياروش  سلجم  صحفت  قیقحت و  ياهاضاقت  هب  ییوگخـساپ  زا ) تسا  ترابع   ) نوناق

عوضوم یمدرم ، ياه  تیاکش  هب  ییوگخساپ  یگدنیامن ، حاضیتسا  هب  ییوگخـساپ  سلجم ، ناگدنیامن  ياه  لاؤس  هب  ییوگخـساپ 
زاس و زین  هیرجم  هوق  نورد  رد  نآ ، رب  هوالع  .دشاب  یم  هجدوب  نوناق  قیقد  يارجا  لباقم  رد  ییوگخـساپ  یـساسا و  نوناق  لصا 90 

نانواعم ای  ریزو و  ربارب  رد  اه  نامزاس  تارادا و  لک  ناریدم  حطس ، نیرتالاب  رد  .دراد  دوجو  نالوئـسم  ییوگخـساپ  يارب  ییاهراک 
تاعامتجا بازحا و  تاعوبطم ، قیرط  زا  زین  مدرم  تیاهن  رد  روهمج و  سیئر  ربارب  رد  زین  اـهنآ  دنتـسه و  وگخـساپ  روهمج  سیئر 

(2) .دنهاوخب ار  تلود  زا  ناشتابلاطم  دنناوت  یم 

رد دنفظوم  اه  هاگتسد  نیا  دراد و  تراظن  ییارجا  يرادا و  ياه  هاگتـسد  نیناوق  يارجا  رب  زین  هییاضق  هوق  هدش ، دای  دراوم  رب  نوزفا 
ار هفیظو  نیا  یساسا ، نوناق  رد  .دنشاب  هییاضق  هوق  يوگخساپ  نیناوق ، ندشن  ارجا  ای  ضقن  دراوم 

ص:79

صص تاغیلبت ، تاراشتنا و  لک  هرادا  یمالـسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  ، 1358 ناریا ، یمالسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  [ . 1 - ] 1
.76  _ 66

هشیدنا ینیمخ و  ماما  هرگنک  مدرم ،» ینوناق و  ياهداهن  هب  یمالـسا  ماظن  نالوئـسم  ییوگخـساپ  هلئـسم  ، » دار يراخب  یقت  [ . 2 - ] 2
.241 صص 59 _  راثآ 6 ، هعومجم  یمالسا ، تموکح 
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نیا هب  یـساسا  نوناق  لصا 174  .دراد  هدـهعرب  دوش  یم  لیکـشت  هییاضق  هوق  سیئر  رظن  ریز  هک   _ روشک لـک  یـسرزاب  ناـمزاس  _

: دراد هراشا  دراوم 

مان هب  ینامزاس  يرادا ، ياه  هاگتـسد  رد  نیناوق  حیحـص  يارجا  روما و  ناـیرج  نسح  هب  تبـسن  هییاـضق  هوق  تراـظن  قح  ساـسا  رب 
.ددرگ یم  لیکشت  هییاضق  هوق  سیئر  رظن  ریز  روشک » لک  یسرزاب  نامزاس  »

.دنک یم  یسرزاب  ار  ییارجا  يرادا و  ياه  هسسؤم  اه و  نامزاس  رمتسم  روط  هب  روشک  لک  یـسرزاب  نامزاس  هفیظو ، نیا  يارجا  رد 
یسرزاب نامزاس  هلیسو  هب  هداعلا  قوف  یسرزاب  رمتسم ، ياه  یسرزاب  رب  هوالع  .دنوش  یم  ماجنا  هنالاس  روط  هب  رمتسم  ياه  یـسرزاب 

هب یگدیـسر  فدـه  اب  يدروم  یـسرزاب  نینچمه  .دریگ  یم  ماجنا  نوناق  رد  روکذـم  ياه  ماقم  ياـضاقت  اـی  روتـسد  هب  روشک  لـک 
هب اهنآ  نانکراک  ییارجا و  يرادا و  نامزاس  هاگتـسد ، ره  هیلع  ار  دوخ  تایاکـش  دـنناوت  یم  دارفا  .دریگ  یم  ماـجنا  مدرم  تاـیاکش 

(1) .دهد رارق  یگدیسر  یسرزاب و  دروم  ار  نآ  نامزاس  ات  دننک  میلست  یسرزاب  نامزاس 

.دنشاب یتلود  ياه  همان  شخب  اه و  میمصت  زا  مدرم  تیاکش  يوگخساپ  دنفظوم  هیرجم  هوق  يازجا  یمامت  اهنآ و  نانواعم  ناریزو ،  
هییاضق هوق  سیئر  رظن  ریز  هک  دریگ  یم  تروص  يرادا  تلادع  ناوید  مان  هب  یعجرم  رد  مکح ، رودص  اه و  تیاکـش  هب  یگدیـسر 

.تسا هدش  لیکشت  یساسا  نوناق  لصا 173  ربارب  زین  يرادا  تلادع  ناوید  .دوش  یم  لیکشت 

ناوید  _ هکلب درادـن ، يو  میارج  روهمج و  سیئر  تافلخت  هب  یگدیـسر  لاـبق  رد  يا  هفیظو  يرادا  تلادـع  ناوید  هک  تسا  ینتفگ 
یلاع ناوید  .دراد  هدهع  رب  ار  هفیظو  نیا  روشک ، ییاضق  ياه  ناگرا  زا  یکی  ناونع  هب  روشک _ یلاع 

ص:80

نامزاس تالیکـشت  نوناق  هداـم 2  زا  هتفرگرب  ص 256  مدرم ،» ینوناق و  ياـهداهن  هب  ماـظن  نالوئـسم  ییوگخـساپ   » هلاـقم [ . 1 - ] 1
.روشک لک  یسرزاب 

مالسا رد  تلود  www.Ghaemiyeh.comنید و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 156زکرم  هحفص 89 



رظن رد  اـب  يو  اـت  دـنک  یم  غـالبا  ربـهر  هب  رداـص و  ار  يو  فلخت  مکح  روهمج ، سیئر  ندوب  رـصقم  فلخت و  تروص  رد  روشک 
.دنک لزع  ار  روهمج  سیئر  روشک ، حلاصم  نتفرگ 

: درک هصالخ  ناوت  یم  هنوگ  نیدب  ار  نآ  هجیتن  هک  دش  حرطم  یتاکن  روهمج  سیئر  ربهر و  لماعت  هرابرد  شیپ ، ثحابم  رد 

هلیسو هب  لاثم ، يارب  .دنک  یم  تراظن  اهنآ  درکلمع  رب  میقتسمریغ  هاگ  هتـشاد و  تراظن  هیرجم  هوق  رب  میقتـسم  روط  هب  یهاگ  ربهر ،
.دراد رظن  ریز  ار  نادرمتلود  ياهدرکراک  تسا ، يربهر  بوصنم  نآ  تسایر  هک  هییاضق ، هوق 

یللملا نیب  حطس  رد  تلود  تارایتخا  فیاظو و  ب )

يارب رثؤم  لماوع  یمـسر و  ياه  ماقم  یـساسا ، نوناق  هژیو  هب  كرادـم  دانـسا و  هب  دانتـسا  اب  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  راـتخاس  رد 
(، ...و تحلصم  صیخشت  عمجم   ) يربهر ماقم  یـساسا ، نوناق  زا : دنترابع  یجراخ  تسایـس  رد  يریگ  میمـصت  عاجرا و  رظن ، راهظا 

يروهمج و تسایر  تلود ، تأـیه   ) هیرجم هوق  اـی  تلود  تیاـهن ، رد  یـساسا ) نوناـق  ناـبهگن  ياروش  و   ) یمالـسا ياروش  سلجم 
.هجراخ روما  ترازو  هژیو  روط  هب  و  یلم ) تینما  ياروش 

یساسا نوناق  مهد  دص و  کی  لصا  .دنک  یم  نییبت  ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  یجراخ  تسایس  یساسا ، نوناق  ات 155  لوصا 152 
اهنآ و يارجا  نسح  رب  تراظن  ماظن ، یلک  ياه  تسایـس  نییعت  هک  دراد  هراشا  هتکن  نیا  هب  تسا و  هتخادرپ  يربهر  تارایتخا  هب  زین 

.تسا يربهر  تارایتخا  زا  یسرپ  همه  نامرف 

هطیح هب  یـساسا  نوناـق  مجنپ  تـسیب و  دـص و  کـی  مود و  داتـشه و  مداتـشه ، متـشه ، داـتفه و  مـتفه ، داـتفه و  لوـصا  نـینچمه ،
هرابرد سلجم  تارایتخا 
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هب نیا  زا  شیپ  زین  یجراـخ  تسایـس  هطیح  رد  نآ  تاراـیتخا  يروهمج و  تساـیر  شقن  هراـبرد  .تسا  هتخادرپ  یجراـخ  تساـیس 
.دش هراشا  ...و  اه  همانراوتسا  ياضما  ناریفس ، نییعت  اهدادرارق ، ياضما  نوچمه  يدراوم 

لاوما هب  عجار  يواـعد  حلـص  : » میناوخ یم  ناریزو  تئیه  تاراـیتخا  هراـبرد  زین  یـساسا  نوناـق  مهن  یـس و  دـص و  کـی  لـصا  رد 
رد .دـسرب  سلجم  عـالطا  هب  دـیاب  تسا و  ناریزو  تأـیه  بیوصت  هب  لوکوم  دروم ، ره  يرواد  هب  نآ  عاـجرا  اـی  یتـلود  یموـمع و 
یم نییعت  نوناق  ار  مهم  دراوم  .دـسرب  زین  سلجم  بیوصت  هب  دـیاب  یلخاد  مهم  دراوم  رد  دـشاب و  یجراـخ  اوعد  فرط  هک  يدراوم 

«. دنک

رد .دراد  هدـهع  رب  ار  نآ  تسایر  روهمج ، سیئر  هک  تسا  یلم  تینما  ياروش  ناریا ، یجراـخ  تسایـس  رب  رثؤم  ياـهداهن  هلمج  زا 
یمالـسا و بالقنا  زا  يرادساپ  یلم ، عفانم  نیمأت  روظنم  هب  تسا  هدمآ  هراب  نیا  رد  یـساسا  نوناق  مشـش  داتفه و  دـص و  کی  لصا 

: ددرگ یم  لیکشت  ریز  فیاظو  اب  روهمج و  سیئر  تسایر  هب  یلم  تینما  ياروش  یلم ، تیمکاح  یضرا و  تیمامت 

؛ يربهر ماقم  فرط  زا  هدش  نییعت  یلک  ياه  تسایس  هدودحم  رد  روشک  یتینما  یعافد _  ياه  تسایس  نییعت  کی _ 

؛ یتینما یعافد _  یلک  ریبدت  اب  طابترا  رد  يداصتقا  یگنهرف و  یعامتجا ، یتاعالطا ، یسایس ، ياه  تیلاعف  ندرک  گنهامه  ود _ 

.یجراخ یلخاد و  ياهدیدهت  اب  هلباقم  يارب  روشک  يونعم  يدام و  تاناکما  زا  يریگ  هرهب  هس _ 

ار هجراخ  روما  ترازو  هتبلا  .ددرگ  ارجا  ات  دوش  یم  هدرپس  هجراخ  ترازو  هب  عوضوم  میمـصت ، ذاختا  یـشم و  طـخ  نییعت  زا  سپ   
هدید نآ  تیلاعف   لالخ  رد  زین  ییاه  يریگ  میمصت  رثؤم و  هوجو  هکلب  تسناد ، يرجم  اهنت  ناوت  یمن 
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روما ریزو  لاـثم ، يارب   ) .دـنک یم  ذاـختا  یجراـخ  تسایـس  هنیمز  رد  ار  ییاـه  میمـصت  ارجا ، رب  نوزفا  نآ  بجوـم  هب  هک  دوـش  یم 
ياهروشک رد  اه  تموکح  رایتخالا  مات  ناگدنیامن  ناریفس ، .تسا  رثؤم  يریگ  میمصت  رد  نیاربانب ، .تسا  هنیباک  ياضعا  زا  هجراخ 

(1) (. ...تسا هجراخ  روما  ترازو  اب  یسانشراک  رظن  لیلحت ، ربخ ، يروآ  عمج  رما  دنرگید و 

یمالـسا يروهمج  تموکح  رد  ار  مالـسا  یتموکح  راتخاس  ندوب  ریذـپ  فاطعنا  هک  تسا  مهم  زین  هتکن  نیا  ناـیب  ثحب ، ناـیاپ  رد 
میژر هب  يرتـشیب  شیارگ  ناریا  یقوقح  میژر  لاس 1358  یـساسا  نوناق  ساسارب  اریز  دید ؛ ناوت  یم  زین  نآ  یـساسا  نوناق  ناریا و 

: دوب هدمآ  نآ  یساسا  نوناق  لصا 124  رد  .تشاد  یناملراپ  ياه 

تـسخن مکح  یّلم ، ياروش  سلجم  زا  لـیامت  يأر  بسک  زا  سپ  دـنک و  یم  دزماـن  يریزو  تسخن  يارب  ار  يدرف  روـهمج ، سیئر 
.دوش یم  رداص  وا  يارب  يریزو 

راذگاو روهمج  تسایر  هب  اهنت  هیرجم  هوق  تیلوئسم  فذح و  لماک  روط  هب  لصا  نیا  یساسا ، نوناق  لاس 1368  هیحالصا  رد  یلو 
راتخاس یقوقح و  میژر  هک  دش  هراشا  نیا  زا  شیپ  هچرگا  .تفای  شیارگ  یتسایر  میژر  يوس  هب  ناریا  یقوقح  ماظن  ور ، نیازا  .دش 

قلطم کیکفت   ) یتسایر میژر  اب  ناریا  یتموکح 
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 _ صص 33 ، 1371 مق ، یمالـسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  یجراـخ  تسایـس  يدزیا ، نژیب  [ . 1 - ] 1
نارود رد  یجراخ  تسایـس  یماشتحا ، ناوریـشونا  کن : یگدـنزاس  نارود  رد  ناریا  یجراخ  تسایـس  درکلمع  یبایزرا  يارب  . 107

، یمالـسا بـالقنا  دانـسا  زکرم  تاراـشتنا  یچ ، نیتسوپ  هرهز  یقتم و  میهاربا  رتکد  نادرگرب : تینما ، عاـفد و  داـصتقا ، یگدـنزاس ،
ص 244. ، 1378
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.دشاب یم  درف  هب  رصحنم  درادن و  لماک  تقباطم  اوق ) یبسن  کیکفت   ) یناملراپ ماظن  اب  و  اوق )

 

ص:84

مالسا رد  تلود  www.Ghaemiyeh.comنید و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 156زکرم  هحفص 93 



مالسا رد  تموکح  نید و  کیکفت  هشیدنا  : مشش شخب 

هراشا

کیکفت هشیدـنا  هب  سپـس  مینک و  زاغآ  برغ  رد  تموکح  زا  نید  ییادـج  هنیـشیپ  هب  یهاگن  اب  ار  کیکفت  زا  ثحب  تسا  هتـسیاش 
: میزادرپب مالسا  رد  تلود  نید و 

برغ رد  تموکح  نید و  کیکفت  . 1

تیحیسم خیرات  نیزاغآ  نارود  فلا )

اسیلک .تفرگ  یمن  رارق  یبهذم  تردق  ربارب  رد  یسایس  تردق  دوبن و  حرطم  يویند  نوئـش  زا  نید  کیکفت  هلئـسم  نارود ، نیا  رد 
روضح و نیا  يدـعب ، لحارم  رد  یلو  تشاد ، تسد  رد  زین  ار  یعاـمتجا  روما  ماـمز  دوب ، ینید  روما  هدـننک  تیادـه  هکنآ  رب  نوزفا 
دـنتخادرپ و نآ  اب  يدـج  تفلاخم  هب  تیحیـسم  نییآ  ناوریپ  یتح  یبرغ و  نادنمـشیدنا  زا  يرایـسب  داـهن و  فعـض  هب  ور  تلاـخد 

.دندش قوقح  زا  هکلب  تلود ، تسایس و  زا  نید  لماک  ییادج  راتساوخ 

زا یهورگ  يو  .تخادرپ  زیتس  هب  اسیلک  تیمکاح  اب   _ سنارولف  _ نارمکح دـش و  زاـغآ  اـیلاتیا  رد  تکرح  نیا  مهدزناـش ، نرق  رد 
بلاق رد  ار  رابرد  ناگدنسیون 
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.دنهد رارق  یسررب  دقن و  دروم  ار  اسیلک  تیمکاح  ات  دروآ  درگ  یملع  رهاظ  هب  حرط  کی 

تلود زا  نید  کیکفت  رب  رثؤم  لماوع   ب )

: درک میسقت  هتسد  هس  هب  ناوت  یم  ار  برغ  رد  تسایس  هزوح  زا  نید  کیکفت  رب  رثؤم  لماوع  هعومجم 

یفن بولطم ، ماظن  ندرکن  هئارا  هدش ، خـسم  ماکحا  ترخآ ، ایند و  نایم  ضراعت  نوچمه  تیحیـسم ، زا  اوران  ياه  تشادرب  کی _ 
(1) .تسا دنمزاین  هدرتسگ  یشهوژپ  هب  اه  تشادرب  نیا  هرابرد  يدهاوش  نایب  هک  ...و  یعامتجا  قوقح 

: دیوگ یم  يرهطم  داتسا 

زا يدادبتـسا  ياه  تموکح  تیبثت  یـسایس و  قوقح  بلـس  وس و  کی  زا  ادـخ  هب  داقتعا  نایم  یگتخاس  دـنویپ  یعون  اسیلک  باـبرا 
زاین کـی  بهذـم و  ناـیم  بهذـم ، ناـیلوتم  هک  تسا  نیا  یبهذـم  درگ  بقع  لـماوع  زا  ناـشیا  رظن  هب  .دـندرک  رارقرب  رگید  يوس 

دادبتـسا و هک  يا  هلحرم  رد  تسرد  .دوش  رهاظ  یمومع  راکفا  حطـس  رد  زاـین  نآ  هک  یماـگنه  هژیو  هب  .دـننک  رارقرب  داـضت  یعیبط 
ناراد فرط  ای  اسیلک  تسا ، مدرم  نآ  زا  تیمکاح  قح  هک  دندوب  هشیدنا  نیا  هنشت  مدرم  دوب و  هدیسر  دوخ  جوا  هب  اپورا  رد  قانتخا 

ناگنـشت هک  دوب  یفاک  نیمه  .قح  هن  دـنراد ، هفیظو  فیلکت و  اهنت  تموکح ، هنیمز  رد  مدرم  هک  دـندرک   هضرع  ار  رکف  نیا  اسیلک 
(2) .دزیگنارب یلک  روط  هب  ادخ  نید و  دض  رب  هکلب  اسیلک ، دض  رب  ار  تموکح  یسارکومد و  يدازآ ،
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یقت دمحم  74 ؛ صص 29 -  مالسا ، تیحیسم و  رد  مزیرالوکس  69 ؛ صص 57 -  یمالسا ، هشیدنا  رد  تلود  نید و  کن : [ . 1 - ] 1
، ملاع نمحرلادبع  63 ؛ صص 8 -  تسایس ، هفسلف  ناتسمز 1375 ؛ زییاپ و  تاسبق ، هلجم  مسیرالوکس ،» یـسررب  لیلحت و  ، » يرفعج

.327 صص 283 -  ، 1376 یللملا ، نیب  یسایس و  تاعلاطم  رتفد  رشن  هنایم ، ياه  هدس  نایاپ  ات  زاغآ  زا  برغ  یسایس  هفسلف  خیرات 
ص 120. هغالبلا ، جهن  رد  يریس  [ . 2 - ] 2
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ییازـس هب  ریثأت  تسایـس  زا  نید  ییادج  رکفت  شرتسگ  ندـمآ و  دـیدپ  رد  اسیلک  لها  يراتفر  هویـش  اسیلک و  بابرا  درکلمع  ود _ 
نیا زا  عنام  دـیاب  تلود  دنتـشون  یم   _ ویکـستنم  _ لاثما  ) دـندوب لوغـشم  يزودـنا  تورث  هب  نایناحور  اسیلک و  وس ، کی  زا  .تشاد 

و ( (1) دروآ نوریب  نانآ  تسد  زا  ار  دیدج  كالما  ضراوع ، عضو  اب  یتح  دنروآ و  تسد  هب  يدیدج  كالما  نایناحور ، هک  دشاب 
ياهرواب اب  یتفلاخم  نیرتمک  یـسک  ره  دندرک و  یم  دادملق  بهذم  لوصا  وزج  ار  یملع  ياه  هاگدـید  زا  يا  هراپ  رگید ، يوس  زا 

 _ 1499  ) لاس هدـجیه  تدـم  رد  دـنا  هتـشون  ناخروم  یخرب  هچنانچ   ) .دـندرک یم  دروخرب  وا  اب  مامت  تدـش  هب  تشاد ، ییاـسیلک 
(2) (. دنتشک هجنکش  ریز  دندنازوس و  ار  رفن  رازه  هد  مکاحم ، نیا  روتسد  هب  م ) . 1481

يداـم و ياـه  هفـسلف  داـب  دـنت  شزو  .تسا  هدوب  رثؤـم  تموـکح  تسایـس و  زا  نید  کـیکفت  رب  زین  يرگید  ینوریب  لـماوع  هس _ 
اه و تفلاخم  برغ ، رد  هبذاجرپ  عونتم و  یسایس  یعامتجا _  ياه  هفسلف  عویش  زورب و  یبهذم ، ینابم  رد  دیدرت  نینچمه  يداحلا ،

هلمج زا  دش ، یم  نانآ  ياه  يراب  ودنب  یب  هدافتسا و  ءوس  عنام  تسایس ، رد  نید  روضح  هک  ییاه  تلود  اه و  تردق  ياه  ینمـشد 
.دندوب لماوع  نیا 

نیا ثحاـبم  رب  یلخدـم  دـح  رد  اـجنیا  رد  ور ، نیازا  .دراد  ناوارف  یـسررب  ياـج  برغ ، رد  تلود  زا  نید  کـیکفت  هشیدـنا  ثـحب 
رد .دش  هراشا  نآ  هب  راتشون 

ص:87

ص 797. يدتهم ، ربکا  یلع  نیناوقلا ، حور  [ . 1 - ] 1
.67 صص 65 -  یمالسا ، هشیدنا  رد  تلود  نید و  کن : ص 143 ؛ ج 2 ، یعامتجا ، تالوحت  خیرات  [ . 2 - ] 2
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نوئـش رد  بهذـم  ذوفن  زا  جـیردت  هب   نآ  یط  هک  دوب  ینایرج  رتول ) لاثما   _) ینید حالـصا  تضهن   _ هک میوش  یم  روآدای  ناـیاپ ،
.دش هتساک  یگدنز 

مالسا رد  تلود  نید و  ییادج  هشیدنا  هنیشیپ  . 2

هراشا

اریز دـنک ؛ یم  قدـص  تیحیـسم  يارب  دـنچ  ره  تسین ؛ یتسرد  بلطم  مالـسا  ناهج  رد  اـیند  زا  نید  ییادـج  حرط  دـندقتعم  یخرب 
هنایم ياه  هدـس  رد  هک  دـش  ببـس  رما  نیمه  تخانـش و  یمن  تیمـسر  هب  ار  یـسدق  تحاس  زا  نوریب  رد  یناکم  یحیـسم ، تاـیهلا 
رارق هجوت  دروم  ار  نامیا  لقع و  فرع و  عرـش و  ای  ایند ، نید و  نایم  تبـسن  دوخ ، مهف  ینابم  رد  رظن  دـیدجت  اب  تیحیـسم  رخأـتم ،

هک مالسا  نویسازیرالوکس »  » يارب ششوک  هک  تفگ  ناوت  یم  ور ، نیازا  .دوب  مه  ایند  ِنید  تیحیسم ، فالخ  هب  مالـسا  یلو  دهد ،
يزاین مالسا  تسوا و  نورد  رد  مالسا ، نویسازیرالوکس  اریز  تسا ؛ عوضوم » ءافتنا  هب  هبلاس  ، » تسا هلاس  دص  یـششوک  مک  تسد 

(1) .دوب رالوکس  زاغآ  نامه  زا  تسا و  هتشادن  نآ  هب 

زا دسر  یم  رظن  هب  هک  دراد  عیـشت  رد  هشیر  نانچ  تیالو »  » موهفم هک  دندقتعم  يوسنارف   _ نبرک يرناه   _ دـننام یناسک  لباقم ، رد 
رد .دوش  یم  طوبرم  یعیش  ریغ  فوصت  خیرات  هب  رما ، نیا  .دش  ادج  عیشت  زا  تیالو  موهفم  همه ، نیا  اب  .دشاب  کیفکت  لباق  ریغ  نآ 

یتقو .دوش  یم  هداد  تبسن  ربمایپ  هب  دش ، یم  طوبرم  ماما  هب  هچنآ  دهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  ماجسنا  أشنم و  تیالو  تروص ، نیا 
دش و دهاوخ  لصاح  يرگید  ریطخ  هجیتن  دوش ، ادج  یسانش  ماما  زا  تیالو 

ص:88

ناشیا . 324 صص 321 _  ، 1380 رـصاعم ، یـشهوژپ  هسـسؤم  ناریا ، طاطحنا  هیرظن  رب  يا  هچابید  ییاـبطابط ، داوجدیـس  [ . 1 - ] 1
تسا یهقف  لوصا  رالوکس ، عقاو  رد  دنک و  یم  ادیپ  تلاصا  عرش ، یسدق  يانبم  رانک  رد  فرع  يانبم  نویـسازیرالوکس  اب  دندقتعم 

، مالسا رد  هکنآ  لاح  .دهد  یم  تلاصا  نآ  هب  دنک و  یم  دراو  نآ  یلیـصفت  هلدا  زا  یعرـش  مکح  طابنتـسا  يارب  ار  فرع  يانبم  هک 
.دشاب هتشاد  فرع  ضراعتم  توافتم و  يانبم  هب  يزاین  ات  تسین  یسدقم  عرش 
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دنویپ تلاح ، نیا  رد  .تفرگ  دنهاوخ  ار  ربمایپ  ناربمایپ و  ناثراو  ياج  یعفاش ) یکلام و  یفنح ، یلبنح ،  ) یهقف بهاذـم  ماما  راهچ 
دهاوخ تیوقت  مالسا  یعرش  افرص  ریـسفت  يرهاظ و  مالـسا  هجیتن ، رد  تسـسگ و  دهاوخ  مه  زا  تقیقح  تعیرـش و  بطق  ود  هدنز 
یـسدق خیرات  زج  یعیـش  خیرات  وا  هاگن  زا  .دید  ناوت  یم  نآ  هاگتـساخ  رد  ار  مالـسا  صاخ  ندش  یفرع  هدیدپ  اج ، نیمه  رد  .دـش 

(1) .دشاب دناوت  یمن 

کیکفت ندوبن  ای  ندوب  هلئسم  یسررب  نودب  مسیرالوکس و  یسانش  هژاو  و  کیژولونیمرت »  » ثحابم هب  دورو  نودب  راتـشون ، نیا  رد 
تروـص هب  نارکفتم  زا  یخرب  ریخا ، ياـه  نرق  رد  هک  دوـش  یم  هتـسیرگن  عوـضوم  هب  هـیواز  نـیا  زا  اـهنت  مالـسا ، نـید  تیهاـم  رد 

یم تسایس  نید و  لاصفنا  ای  مزالت  هب  اهنآ  درکلمع  ای  شرگن و  هویش  هکنیا  هن   ) دنا هدرک  عافد  تسایـس  نید و  ییادج  زا  هناهاگآ 
ناونع ود  اب  ار  ثحب  همادا ، رد  ور ، نیازا  .دـندید  یم  راگزاسان  یتلود  یـسایس و  یتموکح ، راک  اب  ار  ینید  تلاسر  )(2) و  دیماجنا

: میریگ یم  یپ  ییادج » هشیدنا  ياه  هزیگنا  لماوع و   » و ناراذگ » هیاپ  »

ییادج هشیدنا  ناراذگ  هیاپ  فلا )

: درک میسقت  ناریا  روشک  برع و  ناهج  هب  ار  مالسا  رد  تلود  نید و  نایم  کیکفت  ناراذگ  ناینب  ناوت  یم  یلک  هاگن  کی  رد 

ص:89

صص 77 و 92. ، 1373 ریوک ، تاراشتنا  ییابطابط ، داوجدیس  نادرگرب : یمالسا ، هفسلف  خیرات  [ . 1 - ] 1
یم دای  تموکح  تسایـس و  نید و  کیکفت  رب  ناراذگریثأت  ناونع  هب  نارگید  دـیزی و  هیواعم ، هژیو  هب  مالـسا و  ردـص  زا  [ . 2 - ] 2

هفسلف 120 ؛ صـص 2 _  یمالـسا ، هشیدـنا  رد  تلود  نـید و  115 ؛ صـص 6 _  مالـسا ، تیحیـسم و  رد  مزیرالوکـس  کن : .دننک 
صص 71 و 72. تسایس ،
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يریگرد ینامثع و  تفالخ  نارود  رخآ  ياـه  لاـس  هب   (1) برع ناهج  رد  تموکح  زا  نید  ییادـج  هشیدـنا  برع : ناهج  کـی _ 
هیکرت دیدج  میژر  طسوت  يونعم  روما  هب  هفیلخ  تارایتخا  تیدودـحم  مالعا  .ددرگ  یم  زاب  تفالخ  هشیدـنا  اب  برع  نارکفتم  ياه 

تردـق و یمالـسا  يوگلا  هب  همطل  ینعی  تاسدـقم ، هب  یتمرح  یب  یخرب  .دـش  ور  هبور  مالـسا  ناهج  تفلاخم  اـب  ربماون 1922.م ) )
رد هیکرت  راکتبا  دندوب ، مک  رایـسب  هتبلا  هک  رگید  یخرب  دندرک و  موکحم  دوب ، هشیدنا  نیا  يانبم  هک  ار  يا  یـساسا  نوناق  نینچمه 

: دمآ دوجو  هب  توافتم  شرگن  هس  هنیمز ، نیا  رد  ور ، نیازا  .دندوتس  ار  هشیدنا  نیا  حرط 

( يربص یفطصم  دننام   ) .دندوب دتقعم  هلاسدص  دنچ  ياهوگلا  اهداهن و  هب  تشگزاب  هب  هک  ریذپان  فاطعنا  ناراک  هظفاحم  لوا _ 

( اضر دیشر  نوچمه   ) .دنتشاد هدیقع  هدش  حالصا  هتساریپ و  یمالسا  يوگلا  هب  تشگزاب  هب  هک  یناسک  مود _ 

( اراکنآ هینایب   ) .دندناوخ یم  ارف  یمالسا  يوگلا  رد  قیمع  يرگنزاب  هب  ار  یمالسا  هعماج  هک  یناسک  موس _ 

سلجم یلام  ینابیتشپ  اب  تماما  تردـق  تفالخ و  باتک  نامز ، ناـمه  رد  .دـندوب  تسایـس  زا  نید  ییادـج  ناـیدانم  زا  موس ، هورگ 
ار نآ  ینغلادبع  مان  هب  یصخش  .دش  حیحـصت  هسیتییال »  » هشیدنا ناوریپ  نادنمـشیدنا و  زا  یهورگ  يراکمه  اب  هیکرت و  گرزب  یلم 

ینید هاگدید  زا  دیمان ، اراکنآ » هینایب   » ار نآ  ناوت  یم  هک  رثا  نیا  .دش  رشتنم  رصم  رد  .م  لاس 1924  رد  درک و  همجرت  یبرع  هب 

ص:90

اـضر دـیمح  کن : برع  ناهج  رد  مزیرالوکـس  تسایـس و  نید و  کیکفت  هرابرد  باتک  هدزای  اب  یلاـمجا  ییانـشآ  يارب  [ . 1 - ] 1
.214 صص 42 _  راهب 1380 ، ش 19 ، یمالسا ، تموکح  هلجم  برع ،» ناهج  رد  مسیرالوکس  ، » يرادمتعیرش
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عجرم نیرتالاب  ناونع  هب  اـهنت  دـیاب  تسا و  مورحم  شا  يداـم  تاراـیتخا  یماـمت  زا  هفیلخ  هک  تسا  هتکن  نیا  هدـننک  ناـیب  اراکـشآ 
هدش نایب  ربمایپ  صخش  نآرق و  طسوت  هک  یقیقد  ماکحا  دننام   ) یسدق رما  کی  نایم  داضت  رب  هینایب  نیا  .دوش  یفرعم  مالسا  يونعم 
یم لیلقت  ار  یسدقم  نوتم  دارفا ، هک  تسا  نآ  رگنایب  عقاو ، رد  دزرو و  یم  دیکأت  دراد  قلعت  ینید  ریغ  ورملق  هب  هک  يزیچ  و  تسا )

يراد نید  لوصا  مه  ناناملـسم  دننک ؛ یم  دودحم  يروص  ياهراتخاس  هب  ار  اهداهن  دعاوق و  نید ، ناملاع  هک  تروص  نیدب  .دنهد 
ربمایپ هلیـسو  هب  لزان و  نامـسآ  زا  هک  نید  هرهوج  هب  ینعی   ) .دـنا هدرک  تیاعر  خـیرات  لالخ  رد  ار  ینیع  یگدـنز  ياـه  تیعقاو  و 

هب هک  تسا  ینامرآ  زا  یـشان  دوش ، یم  جاتنتـسا  یمالـسا  لوصا  زا  هک  تفـالخ  داـهن  نیارباـنب ، دوش ) یم  یهجوت  یب  هدـش ، غـالبا 
(1) .دوش ققحم  تیعقاو  رد  تسناوتن  زگره  نیتسخن ، هرود  يانثتسا 

یلع ، _ دـنک یم  عاـفد  تموـکح  تفـالخ و  نید و  کـیکفت  زا  اراـکنآ  هیناـیب  هب  شنکاو  رد  رتـشیب و  تحارـص  اـب  هک  یـسک  هتبلا 
يو .تشاد  هارمه  هب  وا  يارب  يراوگان  دمآ  یپ  هک  مکحلا _ لوصا  مالسالا و   _ ناونع اب  دراد  یباتک  وا  .تسا   _ يرصم قزارلادبع 

، دیدرگ مورحم  طوبرم ، ياه  بصنم  همه  و  خیش »  » ناونع زا  دش و  هتخانـش  مرجم  رهزالا _  _ گرزب ياملع  يوس  زا  یهاگداد  رد 
گرم ناـمز  اـت  نآ  زا  سپ  زین  وا  دـش و  موکحم  خیـش ، یتنـس  ساـبل  علخ  هب  اـهنت  دنتـسنادن و  دـترم  ار  وا  فیفخت ، اـب  اهدـعب  یلو 

اب تفالخ  هلئسم  هب  يو   (2) .درک هشیپ  توکس  م ) ربماتپس 1966 . )

ص:91

باتک نامجرتم  زا  شکارم و  ناملـسم  رکف  نشور  يراـصنا ، یلـالیف  ودـبع  هاگدـید  زا  يرـصتخم  حیـضوت  ـالاب  بلاـطم  [ . 1 - ] 1
هدـش رـشتنم  باتک  نیا  هچابید  ناونع  هب  هحفـص  رد 46  هدنـسیون  نیا  هاگدـید  .تسا  يوسنارف  ناـبز  هب  مکحلا ، لوـصا  مالـسالا و 

.تسا
،1358 چ 2 ، رهپـس ، هناخ  پاچ  برع ، یـسایس  هشیدنا  رد  يریـس  تیانع ، دیمح  کن : قزارلادـبع  اب  رتشیب  ییانـشآ  يارب  [ . 2 - ] 2

ص 116. رصاعم ، مالسا  رد  یسایس  هشیدنا  هدنسیون ، نیمه  183 و  صص 182 _ 
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رثا رب  هک  یتفالخ  هک  درک  عافد  هشیدنا  نیا  زا  مالـسا  یـسایس  خـیرات  رد  راب  نیتسخن  يارب  قزارلادـبع ، یلع  .درگن  یم  یتوافت  یب 
(1) .ینید یبصنم  ات  تسا  یبرجت  يداهن  رتشیب  هدش ، لیمحت  یعامتجا  ریغتم  ياه  ترورض 

تفگ ناوت  یم  هک  يا  هنوگ  هب  تشاد ؛ يدایز  ریثأت  برع  نادنمـشیدنا  نایم  رد  قازرلادبع  هیرظن  يراصنا  یلالیف  ودـبع  هدـیقع  هب 
ات وا  هشیدنا  لابق  رد  اه  شنکاو  یضعب  زا  سپس  قزارلادبع و  هزومآ  شدوخ و  هزومآ  دراد : هزومآ  ود  رصاعم ، برع  رکفتم  ره  هک 

(2) .دنک یم  شرازگ  رضاح  رصع 

هورگ هس  رد  ناوت  یم  ناگناگیب ، تاغیلبت  اهدنفرت و  زا  هتـشذگ  ار  ناریا  رد  تسایـس  نید و  ییادج  هشیدـنا  ناعفادـم  ناریا : ود _   
: درک يدنب  هقبط 

: دسیون یم  دوخ  ياه  نامرف  زا  یکی  رد   _ راجاق هاش  نیدلا  رصان  ، _ هنیمز نیا  رد  یسایس : ياه  ماظن  ناراکردنا  تسد  لوا _ 

هعفارم دنیامن ، یملع  هثحابم  دنیوگب ، سرد  دنناوخب ، زامن  دنیامن ، هظعوم  هک  تسا  نیا  ینید  ياملع  نیدـهتجم و  فیلکت  هفیظو و 
ار مکح  دـنهاوخب  دـنهدب و  مکح  دـنیامن و  یتموکح  راـک  رد  هلخادـم  هکنیا  هن  دنـشاب ؛ ادـخ  اـب  قلخ  طـبر  ببـس  دـنیامن ، هیعرش 

(3) .دننک ارجا  ناشدوخ 

يو هب  هک  دندرک  یم  لقن  يولهپ  تینما  نامزاس  سیئر  زا  لاس 42  رد  نادنز  نارود  زا  سپ  ناشدوخ  تارطاخ  رد  زین  ینیمخ  ماما 
یم امش  هک  انعم  نیا  هب  تسایـس  هک  دهد  یم  خساپ  زین  ماما  .ام » يارب  دیراذگب  امـش  ار  نیا  تسا ، یگتخوس  ردپ  تسایـس  : » تفگ

نیا دراو  لوا  زا  تسامش و  لام  دییوگ ،

ص:92

ص 35. تردق ، ینابم  مالسا و  [ . 1 - ] 1
.53 صص 6 _  نامه ، [ . 2 - ] 2

راثآ رد  یسایس  یعامتجا و  راکفا  تیمدآ ، نودیرف  قطان و  امه  زا : هتفرگرب  . ) ص 123 یمالسا ، هشیدنا  رد  تلود  نید و  [ . 3 - ] 3
(. ص 183 راجاق ، هرود  هدشن  رشتنم 
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شا ماـمت  مالـسا  هللاو  تسین  نیا  مالـسا  میوگ ، یم  تسا  یـضتقم  عقوم  نوچ  زورما  اـما  میا ، هدوـبن  دـییوگ ، یم  امـش  هک  تساـیس 
(1) .تسا تسایس 

.دنتسناد یمن  زیاج  ار  تسایس  رد  تلاخد  نوگانوگ  ياه  لالدتـسا  اب  زین  ینید  یناحور و  نادنمـشیدنا  زا  یخرب  نایوزوح : مود _ 
یم در  یبرجت  ییاور و  هلدا  اب  ار  نآ  هداد و  صاصتخا  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  روضح  رـصع   هب  ار  تسایـس  رد  هلخادم  زین  یخرب 

فالخرب مارح و  ینیمخ ) ماما  لوق  هب   ) ار يدنج »  » سابل ندیشوپ  تسایس و  رد  تلاخد  یهقف ، هاگن  اب  یناسک  نینچمه   (2) .دندرک
ماما .دـندوب  تسایـس  تموکح و  نید ، مزالت  هدـننک  یفن  ینافرع ، هیجوت  اـب  مه  يدارفا  .دنتـسناد  یم  قسف  هاـنگ و  یتح  تلادـع و 

: دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  ینیمخ 

کی دیوگب و  يرکذ  کی  دوشب ، ادیپ  یلحم  کی  ناسنا  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  نافرع  يانعم  هک  يدایز  هتـسد  کی  دـندرک  لایخ 
چیه تسا و  هتشاد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ار  نافرع  يالعا  هبترم  .تسا  نافرع  ینعم  اهنیا  دنکب و  یصقر  کی  دهدب و  تکرح  يرس 

(3)  . ...و درک  داجیا  یسایس  تموکح  کی  درک ، ادیپ  یتصرف  هک  یتقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ...راک  رد  هدوبن  اهزیچ  نیا 

ص:93

مولع هدکشهوژپ  ینیمخ ، ماما  یلازغ و  دمحم  ماما  هاگدید  زا  تموکح  مدرم و  لماعت  یقیبطت  یسررب  داژنروصنم ، دمحم  [ . 1 - ] 1
ماـما ربارب  رد  تسایـس  نید و  لـماعت  ثحب  رد  ار  هورگ  تشه  رثا  نـیمه  رد  هدنـسیون  ص 180 . ، 1381 یهاگـشناد ، داهج  یناسنا 

.دیوگ یم  نخس  اهنآ  زا  لیصفت  هب  هدرمشرب و  ینیمخ 
رد یگدروخرس  زا  سپ  هک  تسا  یبلح  دومحم  خیـش  هب  روهـشم  ییالوت ، هدازرکاذ  دومحم  خیـش  نایوزوح ، نیا  هلمج  زا  [ . 2 - ] 2

لاـس 1335 دودـح  رد  هیتجح  نمجنا  هب  روهـشم  هیودـهم  هیتـجح  هیریخ  نمجنا  سیـسأت  هب  ...تفن  یلم  تضهن  یـسایس  تازراـبم 
رد ینیمخ  ماما  یمالـسا ، بالقنا  تکرح  اب  تفلاخم  زین  تیئاهب و  هیلع  شالت  لاـس  یـس  هب  کـیدزن  زا  سپ  درک و  مادـقا  یـسمش 

دیون تاراشتنا  ناریا ، رد  یـسایس  بازحا  خیرات  يرذون ، هللا  تزع  کن : هراب  نیا  رد  .درک  مالعا  ار  نامزاس  نیا  لالحنا  لاس 1362 
.139 صص 52 _  ، 1380 زاریش ،

ص 177. ج 21 ، رون ، هفیحص  [ . 3 - ] 3
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هیرظن نیا  زا  يو  .دـشاب   _ يرئاـح يدـهم   _ هب طوبرم  هورگ ، نیا  زا  تموـکح  نید و  مزـالت  نتفریذـپن  رد  هلدا  نیرت  مکحم  دـیاش 
نکمم تسا ، یعامتجا  يدرف و  نیناوق  مـالعا  عیرـشت و  يراذـگ ، نوناـق  ماـقم  کـی  هک  تهج  نآ  زا  تعیرـش ، هک  درک  یم  عاـفد 

مرکا لوسر  یـسایس  يرادـمامز  نیارباـنب ، .دـنک  هرادا  ار  نیناوق  ییارجا  يورین  اـی  یتموکح  ماـظن  میقتـسم  روط  هب  دوخ  هک  تسین 
اریز دیآ ؛ یم  رامش  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  تماما  ياهداهن  زا  هن  تسا و  هدوب  ربمایپ  یهلا  ياه  تیرومأم  وزج  هن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
اهنت .درک  طابنتسا  دریگب ، هدهع  رب  ار  فیلاکت  يارجا  تیلوئسم  هک  یسایس  ماظن  کی  لیکـشت  ناوت  یمن  تماما ، توبن و  موهفم  زا 

، تروص نامه  هب  دنـشوک ، یم  شیوخ  هداوناخ  دوخ و  یتسیزهب  ریبدت  رد  هک  هنوگ  نامه  دیاب  هک  دـنیاه  فلکم  مدرم و  دوخ  نیا 
(1) .دننک باختنا  دوخ  روشک  یسایس  يرادمامز  يارب  ییاسانش و  ار  دوخ  هعماج  حلصا  درف 

غیلبت یپرد  هتـساوخان  ای  هتـساوخ  دندوب ، برغ  يرکف  ياه  نایرج  زا  رثأتم  هک  هطورـشم  هرود  نارکف  نشور  نارکف : نشور  موس _ 
، هداز دنوخآ   _ زا ناوت  یم  هشیدنا  هنوگ  نیا  ناجورم  زا  .دندوب  یعامتجا  یسایس و  ياه  هزوح  زا  نید  ییادج  ینعی  یبرغ ، يوگلا 

تـسایس نید و  مزالت  زا  هک  دندوب   _ نیدلا لامج  دیـس   _ نوچمه یناسک  زین  عقوم  نامه  رد  هتبلا  .درک  دای  ...و   _ ناخ مکلم  ازریم 
عافد تسایـس  نید و  لماعت  زا  و  یتعیرـش ) دننام   ) دندراذگ نادـیم  هب  اپ  ههد 40  زا  سپ  هک  ینارکف  نشور  اـی  دـنتفگ و  یم  نخس 

.دندرک

ص:94

رـشن و ماکحا ، تمکح  ات  بان  لقع  زا  هفـسلف ، قاـفآ  يوضر ، دوعـسم  170 ؛ صـص 167 _  تموکح ، تمکح و  کـن : [ . 1 - ] 1
تاراشتنا زکرم  تموکح ، تعیرـش و  یلاخلخ ، يوسوم  يدهم  دـمحم  رد : هاگدـید  نیا  دـقن  193 و  ، 1379 زور ، نازرف  شهوژپ 

.1377 مق ، هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد 
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، دنناد یم  رضاح  نرق  یبلط  حالـصا  تضهن  رادمچرپ  ار  وا  یخرب  هک  ناخ  مکلم  ازریم  دیاقع  هب  يا  هراشا  اب  كدنا ، لاجم  لیلد  هب 
: درک یم  دیکأت  برغ ، اب  هطبار  هرابرد  وا  .میریگ  یم  یپ  ار  ثحب 

بیرف ار  دوخ  تهج  یب  ...میشاب  عرتخم  دوخ  ای  میریگب و  قشمرـس  یگنرف  زا  ای  میـشاب و  نیمدقتم  دّلقم  دیاب  ای  ناوید  لامعا  رد  ام 
نامه ار  سلجم  نیا  .تسا  هتخاس  یگنرف  هک  تخاس  ناوت  یم  روط  ناـمه  ار  فارگلت  .دیـشابن  هزاـت  تاـعارتخا  ددـص  رد  .دـیهدن 

(1) .تسا هتخاس  یگنرف  هک  تخاس  ناوت  یم  روط 

: تسا مالسا  اهنآ  عبنم  هک  مییوگب  میریگب و  برغ  زا  ار  يزاس  ندمت  لوصا  هک  دنک  یم  داهنشیپ  هناقفانم  یتح  يو   

هک تسا  مالـسا  یقیقح  لوصا  راکفا و  نآ  .میرادـن  يراک  اپورا  اب  اـم  دـییوگب  تساـپورا ، دـیاقع  نآ  عبنم  دـییوگب  هکنیا  ياـج  هب 
(2) .تسا هتشاد  یفرگش  رایسب  ریثأت  هویش ، نیا  دنا و  هتفرگ  ام  زا  نایگنرف 

ناونع اب  يولهپ و  رابرد  زا  يرادـفرط  اب  هک  دـندوب  زین  يرگید  يارگ  برغ  نارکف  نشور  هدـش ، داـی  نارکف  نشور  زا  يادـج  هتبلا 
، يرون هجاوخ   _ نوچمه يدارفا  .دندوب  يولهپ  رـصع  ریگب  قوقح  نارکف  نشور  عقاو ، رد  نانیا  .دـندرک  یم  تیلاعف  یقرت » نوناک  »

ناونع هب  هزورما  هک  دارفا  نیا  .تساراکـشآ  کـش  نودـب  ناـش  ییادز  نید  هشیدـنا  هک  ...و   _ هدوتـس سدـنهم  یلقهاـش ، رهچوـنم 
زا مسیولهپ »  » نامتفگ

ص:95

: زین ص 142 و  ، 1376 ش 7 ، یـشهوژپ ، همان  هلجم  ارگ » برغ  رکف  نشور  ناخ  مکلم  ازریم  ، » نیـسح دـمحم  يدیـشمج  [ . 1 - ] 1
نیا رد  ص 204 . یهاگشناد 1381 ، داهج  یناسنا  مولع  هدکشهوژپ  اه ، ندمت  يوگو  تفگ  رد  يرظن  درکیور  داژن ، روصنم  دمحم 

.تسا هدش  سکعنم  ...و  هداز  یقت  هداز ، دنوخآ  ناخ ، مکلم  يدابآ ، مجن  یغورف ، فوبلاط ، لامج ، دیس  ریبک ، ریما  يارآ  رثا 
ص 206. اه ، ندمت  يوگو  تفگ  رد  يرظن  ياهدرکیور  [ . 2 - ] 2

مالسا رد  تلود  www.Ghaemiyeh.comنید و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 156زکرم  هحفص 104 



(1) .دنتخوس یم  هتشذگ  يوزرآ  رد  دندیشیدنا و  یم  مالسا  زا  شیپ  ناریا  هب  هاگ  دوش ، یم  دای  اهنآ 

اب نونکا  یلو  درک ، یم  عافد  تسایـس  نید و  یهارمه  نامتفگ  زا  ناریا  یگنهرف  یـسایس و  ياضف  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  عوقو  اـب 
ياه هویش  اب  هدیشخب و  قنور  ار  تسایس  زا  نید  ییادج  نایرج  یناسک  هرابود  یمالـسا  يروهمج  تموکح  هبرجت  ههد  ود  زا  شیب 

تــسفینام  » ماـیپ نـینچمه  هزورما  .دـننک  یم  عاـفد  نـید  زا  يادــج  يرـالاس  مدرم  تیمالــسا و  نودــب  تیروـهمج  زا  نوگاـنوگ 
یـسررب ياج  طیارـش ، نیا  رد  اه  هشیدنا  نیا  قنور  یگنوگچ  ییارچ و  هک  دسر  یم  شوگ  هب  نارکف  نشور  یخرب  زا  تیروهمج »

.درک میهاوخ  يا  هراشا  نآ  هب  ارذگ  رایسب  يا  هنوگ  هب  همادا  رد  ام  دراد و  يدج 

ییادج هشیدنا  ياه  هزیگنا  لماوع و  ب )

: درمشرب ار  ریز  لماوع  ناوت  یم  هشیدنا  نیا  شیادیپ  لماوع  ردص  رد 

مه ناملسم  ریغ  رصانع  هتبلا  دروآ و  مهارف  ار  ییادج  رکف  یلوبق  هنیمز  ینامثع ، تموکح  زا  یگدروخرس  برع ، ناهج  رد  کی _ 
دیمحلادـبع  _ تموـکح نارود  رد  هک   _ لیمـش یلبـش   _ .دندیـشوک يا  هشیدـنا  نینچ  جـیورت  دـشر و  رد  نآ ، نداد  رارق  هناـهب  اـب 

یم وزرآ  تسناد و  یم  يدادبتـسا  تلود  کـی  زا  يا  هنومن  ار  تموکح  نآ  درک ، یم  یگدـنز  رـصم  رب  وا  تیمکاـح  و  یناـمثع _
يارآ ياج  هب  هک  درک 

ص:96

دقن دروم  لحارم  نیا  هتبلا  هک  دـیآ  یم  نایم  هب  نخـس  ناریا  رد  يرکف  نشور  لسن  راهچ  زا  نارکف ، نشور  نرق  باتک  رد  [ . 1 - ] 1
هـشیدنا زا  نینچمه  .یـشیدنازاب  نامتفگ  تشگزاب و  يرگایحا و  ناـمتفگ  مسیولهپ ، ناـمتفگ  نردـم ، ناـمتفگ  دریگ : یم  رارق  زین 

نیب زکرم  رشن  نارکف ، نشور  نرق  یلفسلزق ، یقت  دمحم  کن : .تسا  هدمآ  نایم  هب  نخس  زین  مسیولهپ  نامتفگ  نارکف ، نشور  ياه 
صص 200 و 211. ، 152 صص 65 ، ، 1380 اه ، ندمت  يوگو  تفگ  یللملا 
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لئاـسم رد  ون  یحرط  هئارا  يارب  برع  ناگدنـسیون  نیتـسخن  زا  هک  يو  .دریگ  رارق  تموـکح  ياـنبم  یعاـمتجا ، یگناـگی  یبهذـم ،
ناشیشک نایناحور و  هک  دوب  نیا  شلالدتسا  تسناد و  یم  تسایـس  زا  نید  ندرک  ادج  هب  ار  یبرع  هعماج  حالـصا  تسا ، یعامتجا 

(1) .دنا هدرب  تسردان  هرهب  دوخ ، تردق  زا  خیرات  رد 

هتشذگ .تسا  هتفریذپ  ریثأت  برغ  رد  تلود  نید و  کیکفت  هشیدنا  زا  رتشیب ، مالسا ، ناهج  رد  تسایـس  نید و  ییادج  ثحب  ود _ 
يوداج هب  زور  نآ  برغ ، هک  دـندش  هصرع  دراو  لالدتـسا  نیا  اب  زین  ینارکفتم  ناگدنـسیون و  دـندوب ، هناـگیب  لـماع  هک  یناـنآ  زا 
هفاقثلا لبقتسم   _ باتک رد   _ نیسح هط  ، _ لاثم يارب  .درک  لمع  تسایس  زا  نید  ییادج  نامتفگ  هب  هک  هدیسر ، هعـسوت  تفرـشیپ و 

هک دراد  ناکما  لماک  روط  هب  نایرـصم  يارب  نیاربانب ، .تسا  تسایـس  زا  نید  ییادج  يزورما ، ندمت  ینابم  زا  یکی  دـسیون : یم  _

تـسایس زا  نید  ندرکادج  ییاپورا ، ندـمت  زا  يوریپ  طورـش  زا  یکی  سپ  .دـننک  سابتقا  یحیـسم  نید  زا  ادـج  ار  ییاپورا  ندـمت 
(2) .تسا

نایدا وا  هاگن  زا  .درک  هعجارم  ربو _ سکام   _ نوچمه یناسک  هدیقع  هب  ارذـگ  روط  هب  ناوت  یم  اه  هاگدـید  هنوگ  نیا  هب  خـساپ  رد 
يورخا و  يویند   قیالع  نایم  هک  تشترز  نید  دـننام  « ) زیتس ناهج   » و دـنه ) رد  ادوب  نیچ و  رد  وئات  « ) زیرگ ناهج  : » دـنا هتـسد  هس 

یپ رد  و  دنریذپ » ناهج   » يرگید نایدا  یلو  دماجنا ، یمن  هعـسوت  هب  نآ  ياه  شرگن  نید و  ود  نیا  دـنک .) یم  رارقرب  یمیاد  داضت 
نیا زا  یکی  .دنتسه  يورخا  قیالع  يویند و  حلاصم  نایم  شزاس  یعون 

ص:97

ص 52. ، 1358 چ 2 ، رهپس ، پاچ  برع ، یسایس  هشیدنا  رد  يریس  [ . 1 - ] 1
ص 132. یمالسا ، هشیدنا  رد  تلود  نید و  [ . 2 - ] 2
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نازیم کی  هب  داعم  شاعم و  هب  هک  ینید  تسا ؛ مالـسا  دننک ، تیاعر  ار  یبهذم  دودـح  دـیاب  يدام  يرادرب  هرهب  رد  هک  نایدا  هنوگ 
هن ار  یمالـسا  ياهروشک  یگدنام  بقع  زمر  هاگن ، نیا  اب   (1) .دراد تفرشیپ  هعسوت و  يارب  یبسانم  رتسب  دادعتـسا و  دهد و  یم  اهب 

.تسج دیاب  رگید  لماوع  رد  هکلب  تسایس ، نید و  یهارمه  مالسا و  نید  زا  يوریپ 

ماقم ود ، نیا  هطبار  يانعم  يرهطم  داتـسا  هتفگ  هب  انب  هکنیا  نآ  تسا و  مزال  تسایـس  نید و  مزالت  زا  عاـفد  رد  هتکن  نیا  يروآداـی 
هب يانعم  هب  تسایس  نید و  یگتسب  مه  رگید ، ترابع  هب  .تسین  تسا ، حرطم  ننست  ناهج  رد  هک  هنوگ  نآ  ماکح ، هب  نداد  یـسدق 

هدوـت هک  تسا  نیا  تسایـس  نید و  طاـبترا  زا  دارم  نایعیـش _ ، هدـیقع  هب  هکلب _  تسین ، تسایـس  يوـس  زا  نـید  نـتفرگ  تمدـخ 
ياـنعم هب  دـنویپ  نیا  نینچمه  .دنرامـشب  ینید  مـهم  تیلوئـسم  هـفیظو و  کـی  ار  دوـخ  یـسایس  تشونرـس  رد  تلاـخد  ناناملـسم ،

(2) .تسا نید  هب  تسایس  یگتسباو  يانعم  هب  هکلب  تسین ، تسایس  هب  نید  یگتسباو 

یپ رد  هکنیا  ياـج  هب  ور ، نیازا  .دـشاب  هتـشاد  یناور  ياـه  هزیگنا  تسایـس ، زا  نید  ییادـج  هشیدـنا  شیادـیپ  تسا  نکمم  هس _   
هجیتـن نیا  هب  ار  يرکفتم  درف  دـناوت  یم  یثداوح ، هعومجم  ساـسا ، نیارب  .مییوجب  ار  نآ  تلع »  » دـیاب میـشاب  نآ  شیادـیپ  لـیلد » »

، درادن يدوس  اهنت  هن  تسایس  رد  تلاخد  هک  دناسرب 

ص:98

ص 165؛ ، 1371 تمس ، رشن  يراصنا ، دوبعملادبع  نادرگرب : يراد ، هیامرـس  حور  ناتـستورپ و  قالخا  ربو ، سکام  کن : [ . 1 - ] 1
.1377 هط ، یگنهرف  هسسؤم  ینید ، تنس  مالسا و  ناگداز ، يدهم  دواد 

.26 صص 9 _  ریخا ، هلاس  دص  رد  یمالسا  ياه  تضهن  [ . 2 - ] 2
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(. دنناد یم  تفن  یلم  تضهن  شبنج  ياه  یماکان  ار  هیتجح  نمجنا  سیسأت  تلع  هچنانچ   ) .دنرب یم  هرهب  نآ  زا  نارگید  هکلب 

ناشیا .درک  هراشا  دوب ، لامج _ دیـس   _ ناهارمه زا  هک  تنـس  لها  دنمـشیدنا  هدبع ،_ دـمحم   _ هب ناوت  یم  هنیمز  نیا  رد  نینچمه 
زا دیاب  هک  تسا  هدـش  لقن  وا  زا  هنیمز ، نیا  رد  .تفرگ  هلـصاف  تسایـس  هنحـص  زا  مک  مک  عامتجا ، هصرع  رد  شالت  یتدـم  زا  سپ 

(1) .درب هانپ  ادخ  هب  نآ  ظفل  زا  یتح  قیداصم  داعبا و  همه  رد  تسایس 

هانپ یگدروخرـس و  هب  تسا  نکمم  زین  ینید  تموکح  تسایـس و  نید ، یگتـسب  مه  زا  لدتـسمریغ  عافد  کـیروئت و  رقف  راـهچ _ 
هک تفرگ  رارق  دـیکأت  دروـم  زین  هتـشذگ  بلاـطم  رد  هتکن  نیا  .دـماجنیب  تموـکح  نید و  ییادـج  هشیدـنا  هب  رکف  ناـبحاص  ندرب 

لدتـسم و لوقعم ، عاـفد  هب  يا  هشیدـنا  ناـنچ  نیارباـنب ، .تسا  ینید  تموکح  زا  دـیدج  ییوگلا  ینید ،» يرـالاس  مدرم   » تموـکح
رظن فالتخا  نوچمه  یلماوع  تفگ ، دـیاب  نایاپ  رد  .تسا  یلاخ  زونه  ییاه  شالت  نینچ  ياج  هنافـسأتم  هک  دراد  زاـین  يا  هدرتسگ 

رد ماظن  ناراذگ  هیاپ  ياه  هشیدنا  یساسا ، نوناق  یمالسا و  بالقنا  ياه  نامرآ  زا  نتفرگ  هلصاف  مدرم ، مکاح و  لماعت  اب  هطبار  رد 
.تسا رثؤم  تسایس  نید و  هطبار  ثحب  هنیمز  رد  هلمج  زا  يدوخ  ياهورین  زیرگ 

 

ص:99

ص 148. برع ، یسایس  هشیدنا  رد  يریس  [ . 1 - ] 1
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هللا همحر  ینیمخ  ماما  ینید  رکفت  يایحا  : متفه شخب 

هراشا

هیآ رد  .دبلط  یم  لقتسم  يا  هلاسر  نآ ، داعبا  همه  هب  نتخادرپ  هک  تسا  یمالـسا  راد و  هشیر  فرژ ، یثحب  ایحا ، هژاو  هرابرد  ثحب 
ربارب رـشب  همه  ندرک  هدـنز  اب  درف  کی  ندرک  هدـنز  هک  يا  هنوگ  هب  هدـش ؛ دادـملق  گرزب  يرما  نارگید ، يایحا  هدـئام ، هروس   32

.دنـسرب تایح  هب  دـنوش و  هدـنز  ناـیمدآ  هک  تسا  نآ  يارب  زین  ناربماـیپ  ماـیپ  شریذـپ  نید ، هاـگن  زا  نینچمه  .تسا  هدـش  هدرمش 
ادخ و نوچ  نامیا ، لها  يا  ْمُکییُْحی ؛ اِمل  ْمُکاعَد  اذِإ  ِلوُسَّرِلل  ِهِّلل َو  اُوبیجَتْسا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  میناوخ : یم  دیجم  نآرق  رد  هچنانچ 

(24 لافنا : «. ) دیسرب دبا  تایح  هب  ات  دینک  تباجا  دننک ، توعد  نامیا  هب  ار  امش  لوسر ،

نیا رد  هک  ییاه  هشیدـنا  يایحا  هکنیا  رگید  هتکن  .دراد  هشیر  ینید  صوصن  رد  تسا و  ناربمایپ  فادـها  زا  يرگاـیحا  هکنآ  هجیتن 
رد هک  يرگایحا  هب  رگید ، يوس  زا  ناراد و  نید  هاگن  ینید و  مهف  رد  دـیدج  لمأت  هب  ییوس  زا  تسا ، هدـش  هتخادرپ  نادـب  راتـشون 

هطلـس ربارب  رد  ینید  نادنمـشیدنا  زا  یناـگتخوس  لد  ور ، نیازا  .دراد  رظن  هدـش ، هجوـت  نآ  هب  برغ  اـب  شلاـچ  رد  ریخا  ياـه  نرق 
يا هنوگ  هب  کی  ره  هداتفا و  ییوج  هراچ  رکف  هب  ناگناگیب  يداصتقا  یسایس و  یگنهرف ،

ص:100
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ود رد  یمالسا  ناهج  نارکفتم  ياه  هشیدنا  هتفرگرب  ثحب ، زا  شخب  نیا  ياه  هتکن  نیاربانب ، .دنا  هدرک  یچیپ  هخسن  درد ، نیا  يارب 
(1) .تسا ریخا  نرق 

ییاه هتکن  نآ  هب  تسخن  ینید ، رکفت  يایحا  ثحابم  رد  نیارباـنب ، تسا ، یـسایس  راتـشون  نیا  یلـصا  هرهوج  نوچ  رگید ، يوس  زا 
.تسا هدش  يرتشیب  هجوت  دماجنا ، یم  حالصا »  » هب هک  يرثؤم  ياه  هشیدنا  هب  سپس  دنراد و  یسایس  راب  میقتسم  ریغ  ای  میقتـسم  هک 

یلو دوش ، یـسررب  نادنمـشیدنا  تیمها  ای  ینامز  بیترت  اب  ناحلـصم  نارگایحا و  يارآ  بسح  رب  تسناوت  یم  رـضاح  ثحب  هچرگ 
يارآ هب  هراب  نیارد  تسا و  هدـش  يزیر  یپ  یموهفم »  » لکـش هب  ثحب ، نیا  عوضوم ، زا  رت  یلیلحت  هاتوک و  قیقد ، یثحب  هئارا  يارب 

.دوش یم  دانتسا  ینید  هشیدنا  يایحا  ناماگشیپ  زا  یخرب 

ینید هشیدنا  يایحا  ياه  یگژیو 

هراشا

: زا دنترابع  ریخا  ياه  نرق  رد  یمالسا  نادنمشیدنا  يرگایحا  یگژیو  نیرت  مهم 

شیوخ هب  تشگزاب  فلا )

رگید رد  زین  نوـنکا  دـنور  نیا  هکلب  تـسین ، دودـحم  یمالـسا  دـهعتم  رـصانع  مالـسا و  ناـهج  هـب  نتـشیوخ ، هـب  تشگزاـب  شبنج 
هنماد نینچمه  .تسا  هدش  رگنایامن  دندوب ، نارگرامعتسا  گنهرف  موجه  دروم  هک  موس  ناهج  ياهروشک 

ص:101

شزرا اب  میجح و  راـک  زا  میتسناوت  یمن  زگره  دـش ، یم  هتفرگ  یپ  رت  عیـسو  يا  هنوگ  هب  ینید  هشیدـنا  ياـیحا  ثحب  رگا  [ . 1 - ] 1
مینک و تلفغ  دنا ، هدرک  دای  نآ  زا  زین  قالخا  ناگرزب  همه  هدمآرد و  شراگن  هب  نیدلا  مولع  ءایحا  ناونع  اب  هک  یلازغ  دـمحم  ماما 

مولع ءایحا  یلازغ ، دمحم  کن : .مییوگن  نخـس  تسا  رثا  نآ  زا  یعیـش  یتئارق  هک  یناشاک  ضیف  ءاضیبلا  هجحملا  باتک  زا  نینچمه 
ص 20. ، 1364 یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  تکرش  یمزراوخ ، دمحم  نیدلادیؤم  نادرگرب : نیدلا ،
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، برع ناهج  رد  نتـشیوخ  هب  تشگزاب  تضهن  شرتسگ  زا  ناوت  یم  یلک ، روط  هب  .تسا  هدرتسگ  زین  مالـسا  ناـهج  رد  شبنج  نیا 
(1) .تسین حرط  لـباق  راتـشون ، نیا  رد  نآ  زا  هاـتوک  شرازگ  یتـح  تسا و  یلـصفم  ثحب  هک  درب  ماـن  ...رود  رواـخ  ناریا ، هیکرت ،

: دوش یم  هراشا  تضهن  نیا  هجوت  لباق  ياه  هتکن  یخرب  هب  ور ، نیازا 

یـسک رگا  ینعی  تسا ؛ یـسانشزاب  كاردا و  لباق  نارگید ، هب  تشگزاـب  ياـعدا  ربارب  رد  نتـشیوخ ، هب  تشگزاـب  هشیدـنا  کـی _ 
ناوت یم  وا  هب  خساپ  رد  دشاب ، هتسباو  نارگید  هب  دیاب  شیاهدرد ، نامرد  تالکشم و  ندرب  نایم  زا  يارب  یمالسا  هعماج  دوب  دقتعم 

رـس ، _ لاثم يارب  .تفای  دـهاوخ  ار  دوخ  ياهدرد  هراچ  ددرگزاب ، تسا  یمالـسا  هک  شیوخ  نتـشیوخ  دوخ و  هب  هعماج  رگا  تفگ 
، هزجعم راکنا  هب  هدـنادرگرب و  يور  نآ  يرهاظ  يانعم  زا  نآرق  ریـسفت  رد  هک  یبرغ  گنهرف  زا  رثأـتم  يدـنه ،_ ناـخ  دـمحا  دـیس 

: تسا دقتعم  یسایس  تهج  زا   (2)، تسا هتخادرپ  ...و  تاداع  قرخ 

ام زا  ار  ینید  يدازآ  هک  يداژن  دـشاب ، هدرک  ردـقم  اه ) یـسیلگنا   ) يرگید لابق  رد  ار  ام  یگدـناشن  تسد  تعاـطا و  دـنوادخ  رگا 
یسیلگنا هک  نانچ  دنک ، یم  ظفح  ار  ام  ناج  لام و  دراد ، یم  رارقرب  حلص  افـص و  دنار و  یم  مکح  هنالداع  امرب  دراد و  یمن  غیرد 

(3) .میراشفب ار  نانآ  یتسود  تسد  میشاب و  نانآ  هاوخریخ  هک  تسامرب  دننک ، یم  راتفر  جهن  نیمه  رب  دنه ، رد  اه 

ص:102

.104 صص 23 _  ، 1361 ریبک ، ریما  تاراشتنا  هسسؤم  ییارگ ، برغ  یسانش  هعماج  يوقن ، دمحم  یلع  کن : [ . 1 - ] 1
نید و تیانع ، دیمح  74 ؛ صص 55 _  ، 1364 ناهیک ، تاراشتنا  نامزاس  دیدج ، ریسافت  ریـسفت و  یهاشمرخ ، نیدلا  ءاهب  [ . 2 - ] 2

.25 صص 9 _  ، 1369 چ 2 ، یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  هعماج ،
ص 57. دیدج ، ریسافت  ریسفت و  [ . 3 - ] 3
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هب تسناد ، ینونک  ياه  شبنج  نابنج  هلسلس  رس  ار  وا  ناوت  یم  يرهطم  داتـسا  رظن  هب  هک  نیدلا _  لامج  دیـس   _ دننام یناسک  یلو 
هتـسب مالـسا  هب  خـیرات  لوطرد  هک  تسا  دـقتعم  ییاه  گرب  زاس و  اه و  هیاریپ  تافارخ ، نتخیر  رود  نیتسخن و  مالـسا  هب  تشگزاب 

: تسا دقتعم  ترخآ  ایند و  رد  یقیقح  تداعس  هرابرد  وا  .تسا  هدش 

هیفارخ هدـیقع  هک  اریز  دـشاب ؛ هدوب  كاپ  هشیمه  هلطاب  دـیاقع  ياـه  گـنز  تاـفارخ و  تارودـک  زا  لـیابق ، مما و  لـقع  حول  دـیاب   
(1) .تقیقح نایم  هدیقع و  نآ  بحاص  نایم  رد  دوش  یم  لیاح  ماودلا  یلع  فیثک ، تسا  یباجح 

شسرپ نیا  هب  دزرو و  یم  دیکأت  تسا ، راگزاس  زین  لقع  اب  هک  لیصا  مالسا  هب  تیدام  رب  ینتبم  ياه  هفسلف  ربارب  رد  نینچمه  ناشیا 
ناناملسم هک  دهد  یم  خساپ  هنوگ  نیا  تسا ، یبولطمان  تیعـضو  راچد  شخب ، تایح  عماج و  ياه  یگژیو  نینچ  اب  مالـسا  ارچ  هک 

راوید  _ ات پلآ _ لابج  هلـسلس   _ زا لاس  دص  تّدم  رد  نانآ  .دنتـشاد  زین  مهم  ياهدرواتـسد  دـندوب و  یعقاو  ناملـسم  هتـشذگ ، رد 
َهّللا َّنِإ  : » درک مهاوخ  افتکا  فیرش  لوق  نیدب  نالا  اما  .دندناشن  تلذم  كاخ  هب  ار  ناهاشداپ  اهرـصیق و  هدرک و  فرـصت  ار  نیچ _

ار ناش  تشونرـس  ناشدوخ  هکنیا  ات  دـنادرگ  یمنرب  ار  یموق  تلاح  دـنوادخ  کـش  یب  ْمِهِـسُْفنَِأب ؛ اـم  اوُرِّیَُغی  یّتَح  ٍمْوَِقب  اـم  ُرِّیَُغی  ـال 
(2)(12 دعر : «. ) دننادرگرب

دهد و یم  رارق  ناخدمحا _ دیس  رـس   _ نوچمه یناسک  ربارب  رد  ار  وا  نیدلا ، لامج  دیـس  نتـشیوخ  هب  تشگزاب  هشیدنا  هجیتن ، رد 
(3) .دریگ یم  عضوم  وا  هیلع  یناوارف  ثحابم  رد  زین  وا 

ص:103

ص 76. ات ، یب  مق ، بتکلاراد  هسسؤم  مسیلاروتان ، ای  هیرچین  يدابآدسا ، لامج  دیس  [ . 1 - ] 1
.82 صص 54 _  نامه ، [ . 2 - ] 2

صص 86 و 87. برع ، یسایس  ياه  هشیدنا  رد  يریس  کن : [ . 3 - ] 3
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اـنغ و یعون  رگید ، يوس  زا  تسا و  هتفهن  دوجوم  عضو  هب  تبـسن  ضارتـعا  وـس ، کـی  زا  نتـشیوخ  هب  تشگزاـب  تضهن  رد  ود _ 
رتشیب ور ، نیازا  تسا ، ینید  ياه  هقرف  همه  نایم  رد  یمالسا  عبنم  نیرت  مهم  نآرق »  » نوچ دوش و  یم  هدید  مالسا  رد  هوقلاب  ییایوپ 

هدنـسیون یناتـسکاپ و  گرزب  حلـصم  میکح و  يروهال ، لابقا  لاثم ، يارب  .دـنا  هدرب  هرهب  نآ  زا  يا  هنوگ  هب  ناحلـصم  نارگاـیحا و 
هنوگ نیا  هدـش  هدافتـسا  ینآرق  ياه  هیآ  زا  نآ  ياج  ياج  رد  هک  ار  باتک  نیا  هلمج  نیتسخن  مالـسا ، رد  ینید  رکف  يایحا  باـتک 

(1) «. تسا هدرک  دیکأت  هشیدنا  زا  شیب  لمع ، هرابرد  هک  تسا  یباتک  نآرق  : » دنک یم  زاغآ 

باتک هدنسیون  دنه و  لالقتسا  ناربهر  زا   _ دازآ مالکلاوبا  انالوم  : _ نوچمه یناگرزب  زا  ناوت  یم  تنـس  لها  نادنمـشیدنا  نایم  زا 
رکف مه   _ هدـبع دـمحم  بازحالا ، هروس  نآرقلا و  میهفت   _ باتک بحاـص   _ يدودوم یلعـالاوبا  باـتکلا ، ما  نآرقلا و  ناـمجرت  _

یناسک هعیـش  نایم  رد  نینچمه  .درب  مان   _ راـنملا ریـسفت   _ باـتک فلؤم  نآرق و  رد  ینیون  بتکم  راذـگناینب  نیدـلا و  لاـمج  دـیس 
نیون ریسفت   _ باتک هدنسیون   _ یتعیرـش یقتدمحم  نآرق ، زا  يوترپ   _ باتک هدنـسیون   _ یناقلاط دومحمدیـس  هّللا  تیآ   _ نوچمه

ینید و رکف  يایحا  یپ  رد  راک ، نیا  اب  دنتفگ و  یم  خساپ  دوخ  نامز  ياه  شسرپ  هب  نآرق ، هب  هزات  یهاگن  اب  هک  دندیشخرد  ...و  _

(2) .دندوب یمالسا  هعماج 

هداد رـس  ادن  نیا  يدارفا  ربارب  رد  دراد و  نآرق  هب  تشگزاب  هشیدنا  هب  تبـسن  يرت  عیـسو  هرتسگ  شیوخ  هب  تشگزاب  هلئـسم  هس _ 
دوخ زا   » حالطصا هب  هدش و  یبرغ  ياه  شزرا  برغ و  هتفیرف  يا  هنوگ  هب  هک  دش  یم 

ص:104

ص 228. ات ، یب  یمالسا ، ياه  شهوژپ  رشن و  نوناک  مارآ ، دمحا  نادرگرب : مالسا ، رد  ینید  رکف  يایحا  يروهال ، لابقا  [ . 1 - ] 1
.52 صص 11 _  یحالصا » ياه  تضهن  رد  نآرق  هب  تشگزاب   » هلاقم دیدج ، ریسافت  ریسفت و  هدنسیون  [ . 2 - ] 2
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هداد تسد  زا  ار  دوخ  ینید  ییاـیفارغج و  یگنهرف ، تیـصخش  تیوه و  هک  يا  هنوـگ  هب  .دـندوب  هدـش  ( Alienation)(1)« هناگیب
تشگزاب دوخ ، تیوه  هب  تشگزاب  رب  دیکأت  اب  ناحلصم  نارگایحا و  ور ، نیازا  .دنتشادنپ  یم  دوخ »  » ار يرگید  هابتـشا ، هب  دندوب و 

هب دیاب  هکنیا  هب  خساپ  رد   _ یتعیرش رتکد   _ نوچ یناسک  نیاربانب ، .دنتسناد  یم  باوصان  زین  ار  هناتـسرپداژن  هنایارگ و  یلم  دوخ  هب 
: دسیون یم  تشگزاب ، نتشیوخ  مادک 

یعاجترا تشگزاب  کی  نیا  ما و  هدش  راچد  يداژن  یموق _  تیلهاج  مسیشاف و  مسیـسار و  هب  مدرگرب ، ما  يداژن  نتـشیوخ  هب  رگا   
ناسانش ناتساب  نادنمشناد و  ناسانش ، هعماج  ناخروم و  خیرات ، هک  تسا  ینتشیوخ  یمیدق ، یناتساب و  یشنماخه و  نتشیوخ  .تسا 

یمن سح  شدوخ  نتـشیوخ  ناونع  هب  ار  نتـشیوخ  نآ  ام ، مدرم  یلو  دنمهفب ، دنناوخب و  دننکب ، فشک  دنناوت  یم  ار  نتـشیوخ  نآ 
یچیق .درادـن  شپت  تکرح و  تایح و  ام  مدرم  نایم  رد  هرود  نآ  ریطاسا  تاراختفا و  اه و  عونت  اه ، تیـصخش  ای  ناـنامرهق  دـنک و 

، تسا هدـنز  هک  ینتـشیوخ  نآ  .تسا  هتخادـنا  يا  هلـصاف  مالـسا ، زا  سپ  مالـسا و  زا  شیپ  نتـشیوخ  نیب  هدـمآ و  یمالـسا  ندـمت 
(2) .تسا یمالسا  نتشیوخ 

دوجوم عضو  زا  یتیاـضران  اـب  یمالـسا ، نارگ  حالـصا  نارگاـیحا و  برغ ، رامعتـسا  یـسایس  موجه  ربارب  رد  هکنآ  هجیتـن  راـهچ _ 
هجوت دادسنا ، نیا  زا  تفر  نورب  ياهراکهار  زا  یکی  ناونع  هب  ینآرق  یمالسا و  نتـشیوخ  هب  تشگزاب  هب  یمالـسا ، لمع  هشیدنا و 

يوگخساپ نامز و  اب  بسانتم  هنارگایحا ، هاگن  نوچمه  ییاه  ییاناوت  ياراد  دیاب  يدوخ  گنهرف  رصانع  هک  دندوب  دقتعم  دنتشاد و 
.دشاب هزات  لسن  ياهزاین 

ص:105

ص 11. ، 1366 ناهیک ، تاراشتنا  یناخوراس ، رقاب  نادرگرب : یعامتجا ، مولع  گنهرف  وریب ، نلآ  کن : [ . 1 - ] 1
.37 صص 8 _  ات ، یب  وترپ ، پاچ  نارهت ، زورما ، ياهزاین  نتشیوخ و  هب  تشگزاب  یتعیرش ، یلع  [ . 2 - ] 2
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رامعتسا اب  زیتس  ینید و  تموکح  سیسأت  ب )

، نیاربانب .دش  حرطم  یبلاطم  هراب  نیارد  نتشیوخ ، هب  تشگزاب  شخب  رد  .دنتشادن  شزاس  رس  دادبتسا  رامعتسا و  اب  ناحلـصم  رتشیب 
.درک میهاوخ  هراشا  نانآ  بولطم  یتموکح  يوگلا  يزیتس و  دادبتسا  هب  راصتخا  هب  ثحب  نیا  رد 

هرابرد هک  ننست  لها  ناحلـصم  زا  یکی  .تسا  هدوب  ینونک  نرق  رد  هژیو  هب  ناحلـصم  نارگایحا و  فیاظو  زا  یکی  يزیتس  دادبتـسا 
هطبار دوـب ، ور  هبور  یناـمثع  دادبتـسا  اـب  هـک  وا   (1) .تسا یبکاوک _ نامحرلادـبع  خیـش  ، _ هتـشاد لقتـسم  قیمع و  لمأت  دادبتـسا ،

یسررب لیصفت  هب  ار  دادبتـسا  زا  نید  ییاهر  ياه  هار  نینچمه  تفرـشیپ و  تیبرت و  قالخا ، لام ، یگرزب ، ملع ، نید ، اب  ار  دادبتـسا 
(2) .تسا هدرک 

ار هلئسم  نیا  .دوب  هداد  رارق  ریثأت  تحت  ار  یبکاوک  هلمج  زا  وا ، زا  سپ  ناحلصم  همه  لامجدیس  يزیتس  دادبتـسا  همغن  نآ ، زا  شیپ 
ازریم  _ يارب وا  هک  تسا  يا  همان  لامج ، دیس  زیرگدادبتـسا  زیتسرامعتـسا و  ياه  هتـشون  هلمج  زا  .تفای  ناوت  یم  وا  ددعتم  راثآ  رد 

اب ناریا  هاش  دادرارق  هیلع  ار  ازریم  هدرک و  نایب  ار  يژر » دادرارق   » ياه نایز  هژیو  هب  نآ  رد  هتشون و  هرماس  رد  يزاریش _ نسح 

ص:106

دمحم ناوریپ  زا  دسر و  یم  یلیبدرا  نیدلا  یفـص  خیـش  هب  وا  بسن  .دمآ  ایند  هب  هیروس  رد  ق  لاس 1271 ه .  رد  یبکاوک  [ . 1 - ] 1
، يرهطم یـضترم  کن : یمالـسا  رکفتم  نیا  هرابرد  .تسا  يرقلا  ما  يرگید  دادبتـسالا و  عیابط  یکی  وا  مهم  باتک  ود  .تسا  هدـبع 

.160 صص 4 _  برع ، یسایس  هشیدنارد  يریس  44 ؛ صص 8 _  ریخا ، هلاس  دص  رد  یمالسا  ياه  تضهن 
زکرم راـجاق ، يازریم  نیـسحلادبع  نادرگرب : دادبتـسا ، تعیبـط  یبـکاوک ، نامحرلادـبع   ) دادبتـسالا عیاـبط  باـتک  یخرب  [ . 2 - ] 2
ياـه باـتک  زا  زینروتکیو  دوخ  .دـنناد  یم  يریفلا  روتکیو  ياـه  هشیدـنا  زا  رثأـتم  ار  .( 1363 مق ، یمالـسا  تاغیلبت  رتفد  تاراـشتنا 
هدرب هرهب  یبکاوک  هشیدـنا  زا  هلملا  هیزنت  همالا و  هیبنت  باـتک  رد  ینییاـن  موحرم  دـنا ، هتفگ  نینچمه  .تسا  هتفریذـپ  ریثأـت  ویکـستنم 

، ییابطابط طیحم  دمحم  225 ؛ صص 222 -  ، 1364 ریبک چ 2 ، ریما  تاراشتنا  تیطورشم ، عیـشت و  يرئاح ، يداهلادبع  کن : .تسا 
ص 205. ، 1367 تثعب ، تاراشتنا  مالسا ، زا  دعب  ناریا  رد  تموکح  ریوصت 
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سیلگنا سور و  يارب  نریا  نتفرگ  رارق  هرمعتسم  هژیو  هب   _ هاش نیدلا  رصان   _ تامادقا هرابرد  لامج  دیـس  .تسا  هتخیگنارب  نایبرغ 
: دسیون یم  وا  دادبتسا  هرابرد  تسا و  نارگن 

عفانم ظفح  روشک و  هرادا  زا  شدوخ  هتفرگ ، هشیپ  يراتفردب  ...دش  فیعض  شرعاشم  هتشگ ، تریسدب  رصنع و  تسس  ناریا  هاشداپ 
.دیوگ یم  دب  ناربمغیپ  هب  یمومع  عمجم  رد  هک  هداد  یتسپ  رادرکدب و  يدیلپ ، درم  تسد  هب  ار  راک  مامز  اذـل  .تسا  زجاع  یمومع 
اپورا زا  دـنک ، یم  راـتفر  تسپ  مدرم  لـثم  ظاـعو  اـب  دـیامن ، یم  نیهوـت  راوـگرزب  تاداـس  هب  دـنز ، یم  تمهت  راـگزیهرپ  مدرم  هـب 

(1)  . ...دیامن یم  يراسگ  هداب  هتفرگ ، شیپ  ار  يرسدوخ  هدرک و  هراپ  ار  مرش  هدرپ  هتشگرب ،

، هجیتن رد  .تشاذگ  ماکان  يرگ  لواپچ  رد  ار  بناجا  ناریا و  هاش  (2) و  داد وکابنت  میرحت  هب  مکح  نآ ، یپ  رد  زین  يزاریش  يازریم 
(3) .دش هاگآ  یمدرم  ياهرواب  قمع  نید و  يرگایحا  تردق  ینید ، ناسانشراک  نید ، تردق  هب  یبوخ  هب  زین  رامعتسا 

يارب زین  اهنآ  زا  يرایسب  هکلب  تشادن ، رامعتسا  دادبتـسا و  یفن  رد  یبلـس  هبنج  اهنت  نارکف ، نشور  يرگایحا  هکنیا  رگید  مهم  هتکن 
.دنتسناد یم  ینید  حلاص و  تموکح  سیسأت  ار  لح  هار  اهنت  دندرک و  یم  ییوج  هراچ  لکشم  عفر 

ص:107

چ 3، یمالـسا ، غیلبتلاراد  یتاعوبطم  زکرم  يدابآدـسا ، نیدـلا  لامج  دیـس  هرابرد  كرادـم  دانـسا و  یلامج ، هللا  تافـص  [ . 1 - ] 1
ص 76. ، 1350

.30 صص 23 _  ج 1 ، رصاعم ، یسایس  خیرات  [ . 2 - ] 2
، وجمزر نیسح  219 ؛ صص 211 _  ، 1380 چ 3 ، تمس ، رشن  ناریا ، مالسا و  رد  یـسایس  ياه  هشیدنا  يرداق ، متاح  کن : [ . 3 - ] 3

نیب هرگنک  همان  هژیو  یقثولا  هورع  ناریا ،» یلخاد  دادبتـسا  یجراخ و  رامعتـسا  اب  يدابآدـسا  نیدـلا  لاـمج  دیـس  تازراـبم   » هلاـقم
ربارب رد  ینییان  ، » یلیعامـسا لیعامـسا  یمالـسا ؛) بهاذم  بیرقت  یناهج  عمجم  . ) دنفـسا 75 يدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیـس  یللملا 

رشن پاچ و  هسسؤم  مالسا ، ناهج  ناریا و  يرئاح ، يداهلادبع  يد 1375 ؛ رذآ و  نابآ ، رهم ، ، 77 ش 76 _  هزوح ، هلجم  دادبتسا ،»
.223 صص 33 _  ، 1368 يوضر ، سدق  ناتسآ  تاراشتنا 
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حرط نیا  یلو  هدوب ، ناناملسم  همه  يارب  زین  نانآ  یتموکح  حرط  دنتـشاد ، مالـسا  ناهج  هغدغد  ناحلـصم ، زا  يرایـسب  هک  اجنآ  زا 
اب دادبتـسا ، تیمکاح  هرود  رد  هکنآ  رگید  .دوب  هتفرگ  دوخ  هب  يددـعتم  ياـه  بلاـق  هک  لـیلد  نیا  هب  .دوبن  ینتفاـی  ققحت  رهاـظرد 
اب .دوب  هداتفا  ییادـج  دنتـسیز ) یم  مه  رانکرد  شیپ  ياه  نرق  رد  هک  ییاه  ّتلم  یتح   ) ناناملـسم نایم  ییایفارغج ، ياه  يدـنبزرم 

روط هب  دندیـشیدنا ، یم  ناناملـسم  یـسایس  تدحو  مالـسا و  ناهج  رد  تموکح  هب  هک  ار  ییاه  هاگدید  زا  یخرب  تاحیـضوت ، نیا 
: مینک یم  نایب  هصالخ 

رکف نیمه  يدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیس  رهاظ ، هب  .تفرگ  لکش  مالسا  ردص  هب  هاگن  اب  حرط  نیا  یمالـسا : دحاو  تموکح  کی _ 
ناطلس ینامثع ، هفیلخ  یناوخارف  یّلک  روط  هب  یمالسا و  ياهروشک  نارس  توعد  زا  دیـس ، فده  دنچره  تسا ؛ هدرک  یم  لابند  ار 

(1) .تسین مولعم  قیقد  روط  هب  تدحو  هب  هاش  نیدلا  رصان  دیمح و 

زا تسا و  یلحم  راتخم  دوخ  ياه  يروهمج  اب  لاردـف  دـحاو  روشک  یعون  لیکـشت  روظنم ، یمالـسا : ریهامج  داحتا  لیکـشت  ود _ 
هدوب يرظن  نینچ  مه ، یمالـسا  سنارفنک  نامزاس  ناحارط  یلـصا  فدـه  رهاظ ، هب  .تسا  کیدزن  لوا  حرط  هب  يرکف  راـتخاس  رظن 

.تسا هدوب  قفومان  یصاخ  دراوم  رد  زج  نونکات  هک 

ص:108

لامج دیـس   » هلاقم . 252 صـص 90 _  ، 1374 یمالـسا ، بهاذـم  بیرقت  یناهج  عمجم  رـشان  تدـحو ،» يادـن   » عوضوم [ . 1 - ] 1
صص 107 دنفسا 1375 ، يدابآ ، دسا  نیدلا  لامجدیس  یللملا  نیب  هرگنک  همان  هژیو  یقثولا ، هورع  یمالسا ،» داحتا  ههبج  راذگناینب 

و 108.
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، دنراد طابترا  يا  هنوگ  هب  بیرقت  یناهج  عمجم  اب  هک  یمالـسا  تدحو  نایدانم  نایم  رد  يربهر : ياروش  ای  يربهر  تدـحو  هس _ 
.دوش یم  بیقعت  ...و  گنوآ _ يداه  دمحم  یکزکز ، میهاربا  یقیدص ، میلک  : _ نوچمه یناسک  يوس  زا  يربهر » تدحو   » رکف

زا یخرب  نایم  رد  یللملا  نیب  ییاهدادرارق  بلاق  رد  نونکا  مه  حرط  نیا  دـسر  یم  رظن  هب  نواعت : ياهدادرارق  اه و  ناـمیپ  راـهچ _ 
ناتـسکاپ و هیکرت ، ناریا ، ياهروشک  نآ  رد  هک  درک  هراشا  وکا »  » نامیپ هب  ناوت  یم  لاـثم ، يارب  .دراد  دوجو  یمالـسا  ياـهروشک 

(1) .دنتسه وضع  رگید  روشک  دنچ 

هلصاف يرگایحا  يدج  هیام  نورد  زا  دش ، هدرمشرب  ناناملـسم  یکیدزن  يارب  هک  یـسایس  ياه  حرط  زا  یخرب  هک  تسا  نآ  تیعقاو 
، ریخا نرق  نـیمه  رد  هـکنیا  هژیو  هـب  درادــن ؛ ینیع  قـقحت  هـنیمز  هدــش ، حرطم  زین  ینید  ناحلــصم  يوــس  زا  هـک  یخرب  تـشاد و 
اب یلو  تسا ، یناهج  نید  مالسا  هک  دوب  دقتعم  زازبلا _  _ دننام یناسک  لاثم ، يارب  .تسا  هتفای  یناوارف  نارادفرط  زین  مسیلانویـسان » »

كدنا دوب ، یمالسا  ینطو  ناهج _  رادمچرپ  يزور ، هک  زین  رصم _ رهزالا   _ زکرم نینچمه  .تسا  هدش  لزان  اه  برع  يارب  تاذل 
...و یمالـسا  لاردف  دحاو و  تموکح  هشیدنا  رگید ، ترابع  هب   (2) .دمآرد برع  مسیلانویسان  يونعم  ياهرگنـس  زا  یکی  هب  كدنا 

.دشن ور  هبور  لابقتسا  اب  یمالسا  نامکاح  بهاذم و  اه ، هقرف  يوس  زا  هنافسأتم 

ص:109

، دنا هدرک  هئارا  یملع  ياه  حرط  ناناملسم  تدحو  بهاذم و  یکیدزن  يارب  زین  نارگید  تدحو ، یسایس  حرط  زج  هب  هتبلا  [ . 1 - ] 1
زا دزروب و  دیکأت  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  یملع  تیعجرم  رب  دیاب  هعیش  نونکا  دندوب ، دقتعم  هک  يدرجورب  هللا  تیآ  حرط  هلمج  زا 

یمیکح و اـضر  دـمحم  278 ؛ صـص 89 _  تدـحو ، يادـن  .دـنک  يراددوخ  شنادـناخ  مالـسلا و  هیلع  یلع  تفالخ  هلئـسم  حرط 
.1360 باتک ، ماجنا  هسسؤم  داحتا ، لعشم  يزاریش ، میرکلادبع 

یگنهرف يونعم و  لماوع  باتک  رد  هدنراگن  زا  دینیبب  ار  ثحب  حورشم  . 22 صص 20 _  رصاعم ، مالسا  رد  یسایس  هشیدنا  [ . 2 - ] 2
.40 صص 34 _  ج 5 ،  ، 1380 یمالسا ، تاقیقحت  زکرم  رشن  سدقم ، عافد 
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نیا زونه  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هریـس  ینآرق و  صوصن  ینید ، گنهرف  هب  هجوت  اب  یمالـسا  هشیدـنا  يایحا  تضهن  لاح ، نیا  اـب 
« یمالسا تما  تدحو   » و یمیهاربا » نایدا  تدحو  «، » تیرـشب تدحو  : » نوچمه ینآرق ، ياه  هشیدنا  رب  هیکت  اب  هک  دراد  ار  تیلباق 

تسا ییاناوت  نینچ  هب  هجوت  اب  .دنک  عافد  هدش ، دای  نآ  زا  رایـسب  نآرق  ياه  هیآ  رد  هک  هدحاو » تما   » زا اه ، تلم  رب  دیکات  ياج  هب 
: دومرف یم  لحار  ماما  هک 

هب راـصحنا  تسا ، هتخادـنا  نینمؤم  نیب  توـخا  دـقع  تسا و  هدرک  توـخا  هب  رما  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  هک  یناـمیا  توـخا  نیا 
دـنرادن و مهاب  يردارب  زج  یتیثیح  چـیه  اهنیا  .دنتـسه  ردارب  ناـنمؤم  .درادـن  روشک  کـی  نینمؤم  هب  راـصحنا  .درادـن  ناریا  نینمؤم 

تیعمج درایلیم  کی  ابیرقت  هک  ملـسم  ياه  تلم  امـش  رگا  هک  تسا  یـسایس  مکح  نیا  .دـننک  راتفر  مه  اـب  ردارب  لـثم  هک  دـنفلکم 
(1) .دوش یمن  عقاو  اهنیا  رب  یبیسآ  چیه  دننک ، راتفر  مه  اب  يردارب ، هب  دنشاب و  ردارب  مه  اب  اهنیا  دیتسه ،

: دننک یم  دیکأت  زین  يربهر  مظعم  ماقم  هنیمز ، نیا  رد 

يا و هقرف  ياه  هناهب  هک  دادـن  هزاجا  دـیاب  .دـنروخن  ار  زیمآدـنفرت  تاغیلبت  نمـشد و  بیرف  دـننامب ، دنـشاب و  هاگآ  دـیاب  ناناملـسم 
شخب رد  ار  رشب  تاجن  مچرپ  مالسا  دش ، دهاوخ  زین  هتبلا  هک  دوشب  اهراک  نیا  رگا  ...دوش  فالتخا  ياه  هناهب  يا ، هفیاط  یبهذم و 

(2) .دینارتسگ دهاوخ  ناهج  زا  یمیظع 

نآ رد  ناکم  نامز و  شقن  داهتجا و  يایحا  ج )

شقن دـنزرو ، یم  هژیو  دـیکأت  نآ  رب  دـنا و  هتفریذـپ  ار  نآ  یمالـسا  نادنمـشیدنا  زا  يرایـسب  هک  يرگاـیحا  ياـه  یگژیو  زا  یکی 
زا ییاشگ  هرگ  يارب  داهتجا » »

ص:110

ص 12. ، 59/5/28 ناریا ، یمالسا  يروهمج  همانزور  [ . 1 - ] 1
ص 182. ، 1380 يربهر ، مظعم  ماقم  هاگن  هنییآ  رد  یمالسا  بالقنا  ياه  یگژیو  تیالو ، ردق  یگنهرف  هسسؤم  [ . 2 - ] 2
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لـصا رد  هک  تسا  مالـسا  ياـه  یگژیو  زا  كرحت  شبنج و  يروهـال  لاـبقا  رظن  هب  .تسا  ناناملـسم  یمالـسا و  هعماـج  تالکـشم 
همه نیا  اب  یمالـسا  هشیدـنا  ارچ  هک  دیـسرپ  ناوت  یم  لاح  .دـبای  یم  رولبت  تسا ، مالـسا » يانب  رد  تکرح  لصا   » نامه هک  داهتجا 

هدیقع هب  دـنداتفا ؟ بقع  ناییاپورا  زا  اه  هنیمز  همه  رد  ناناملـسم  دـش و  یفاب  رادـنپ  ینادان و  دوکر ، راچد  خـیرات ، رد  اهدرواتـسد 
طارفا و یکی  داـهتجا ، ندـش  كورتم  لـیالد  تسا و  هدوب  تنـس  لـها  ناـیم  رد  داـهتجا  لـصا  ندـش  كورتم  رما ، نیا  تلع  لاـبقا 
زا ندیـشکرانک  ینیـشن و  هشوـگ  یـشیورد ، هب  هنازرف  هدازآ و  نادرم  شیارگ  مود ، دوـب و  نید  لـقع و  شزاـس  ناعفادـم  يوردـنت 

جیاتن داهتجا ، ندراذـگ  رانک  ّتلع  نیموس  .تشاذـگزابرز  روز و  رکاچ  ناشیدـنا  کیرات  يور  هب  ار  نادـیم  هک  یعامتجا  تیلاـعف 
هب ات  دندش  نآ  رب  تنس  لها  ناربهر  ور ، نیازا  .دوب  ناناملـسم  ینوبز  یناوتان و  لوغم و  تسد  هب  یـسابع  تفالخ  طوقـس  زا  یـشان 

(1) .دننک يریگولج  دندوب ، هدرک  داینب  مالسا  ردص  ياملع  هک  یهقف  يروآون  هنوگ  ره  زا  ناناملسم ، یگناگی  ظفح  مان 

اریز تسین ؛ قداص  هعیـش ، هرابرد  کش  یب  لیلحت ، ریـسفت و  نیا  تسا و  تنـس  لها  گنهرف  رد  داهتجا  ياـه  یگژیو  زا  هتکن  نیا   
؛ تسا نوگانوگ  زین  داهتجا  هرابرد  اه  يرابخا  نانخـس  .دـننک  یم  عافد  داهتجا  زا  دنروهـشم ، نویرابخا »  » هب هک  یهورگ  زج  هعیش ،

مالـسلا مهیلع  همئا  رابخا  صوصن  هب  هک  تسا  فّلکم  يدرف  ره  دـنیوگ ، یم  دـندقتعم و  داهتجا  لصا  تمرح  هب  اهنآ  زا  یخرب  اریز 
نیرت مهم  زا  .دنک  لمع 

ص:111

يرهطم داتسا  و 22 ، صـص 21  هعماـج ، نید و  186 ؛ و 184 _   176  _ 175 ، 169 صـص 167 _  ینید ، رکف  ياـیحا  [ . 1 - ] 1
ییاوتف داهتجا  باب  لقتسم و  همین  داهتجا  هنرگو  تسا ، یلالقتـسا  داهتجا  داهتجا ، باب  ندوب  دودسم  زا  دارم  هک  دنهد  یم  حیـضوت 

ص 12. ات ، یب  داهتجا ، رد  لقع  قح  مالسا و  رد  داهتجا  لصا  يرهطم ، یضترم  کن : .تسا  هدوب  حوتفم  تنس  لها  رد 
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مکح و رد  هک  ار  یـسک  وا  .تسا   _ هیندـملادیاوفلا  _ باتک بحاص  يدابآرتسا _، نیما  دـمحم   _ هاگدـید هورگ ، نیا  ياـه  هیرظن 
(1) .دناد یم  دهتجم  هدهع  رب  زین  ار  اوتف  هب  هدننک  لمع  هانگ  درمش و  یم  نماض  راکهانگ و  دنکب ، اطخ  يوتف 

یم دنناد و  یم  تنس  باتک و  هب  دودحم  ار  نآ  هریاد  یلو  دنناد ، یمن  مارح  ار  داهتجا  لصا  هک  دنا  یناسک  نویرابخا  زا  مود  هتـسد 
هک یلاح  رد  دروآ ؛ تسد  هب  ار  مکح  ناوت  یم  اهنآ ، رهاوظ  قیرط  زا  داهتجا  اب  تسا و  تجح  تنس ،»  » و باتک »  » رهاوظ هک  دنیوگ 

مکح هب  نظ  دندقتعم  هکلب  دنناد ، یمن  مزال  ار  یعرش  مکح  هب  عطق  نانآ  .تسین  زیاج  هیلقع  لوصا  رگید  لقع و  عامجا ، هلیـسو  هب 
موـحرم .هیلقع  لوـصا  رگید  لـقع و  عاـمجا ، قـیرط  زا  هن  دـیآ  یم  تسد  هب  تنـس  باـتک و  هار  زا  نظ  یلو  تسا ، یفاـک  مه  عرش 

(2) .دنک یم  عافد  هاگدید  نیا  زا  هیفجنلاردلا _،  _ باتک رد   _ قئادح  _ بحاص

زا هژیو  هب  دـش ؛ ماجنا  ییاه  شالت  اهنآ ، نداد  تسکـش  يرگ و  يرابخا  اب  هزرابم  داهتجا ، زا  عاـفد  يارب  هیوفـص ، زا  سپ  هرود  رد 
هقف و طابنتـسا و  داهتجا و  یعیـش ، ياه  هزوح  یلـصا  نامتفگ  ناوت  یم  ار  نآ  هک   _ یناهبهب لمکا  دـمحم  نب  رقاـب  دـمحم   _ يوس

دناوت یم  ییانعم  هچ  هعیـش ، رد  ینید   رکف  ياـیحا  ياـه  یگژیو  زا  یکی  ناونع  هب  داـهتجا  تاحیـضوت ، نیا  اـب   (3) .تسناد تهاقف 
داهتجا عون  کی  هب  هدییارگ و  دوکر  هب  هعیش  رد  داهتجا  هک  تسانعم  نادب  نیا  ایآ  دشاب ؟ هتشاد 

ص:112

، هنیدملا دیاوفلا  زا  هتفرگرب  ص 206 . ، 1371 ثدحم ، یگنهرف  تامدخ  هسسؤم  يرگ ، يرابخا  رب  يدقن  ینسحم ، اقآریم  [ . 1 - ] 1
ص 47

.209 صص 208 _  نامه ، [ . 2 - ] 2
ص 306. هقف ، باتک  ات ) یب  ، ) یمالسا تاراشتنا  رتفد  يدلج ، هس  یمالسا ، مولع  اب  ییانشآ  يرهطم ، یضترم  [ . 3 - ] 3
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.دراد زاین  يرتشیب  رت و  يّدج  لمأت  هب  نآ ، تیمها  هب  هجوت  اب  ثحب  نیا  دوش ؟ ایحا  ات  دراد  زاین  رگید 

ثحابم نیا  نارادفرط  تشاد و  دوجو  یمهم  ثحب  هعیـش ، ياه  هزوح  ناملاع  نایم  ناریا ، رد  بالقنا  يزوریپ  تسخن  ياه  لاس  رد 
هب نخـس  ایوپ » يداهتجا  هقف و   » زا رگید  یخرب  دندوب و  یتنـس » هقف   » ناعفادم یخرب  .دـندرک  یم  عافد  نوگانوگ  هاگدـید  ود  زا  زین 
هب زاین  تسا و  دکار  دماج و  امـش  داهتجا  هقف و  هک  دوب  نآ  تسخن  هورگ  هب  تبـسن  مود  هورگ  لاکـشا  نیتسخن  .دـندروآ  یم  نایم 

.دراد يرگنزاب 

: درک حرطم  ریز  حرش  هب  ار  یموس  هاگدید  ینیمخ _ ماما  ، _ هورگ ود  نیا  نایم  شلاچ  رد 

زیاج ار  نآ  زا  فلخت  متـسه و  يرهاوج  داهتجا  یتنـس و  هقف  هب  دقتعم  بناجنیا  اه ، هزوح  رد  قیقحت  لیـصحت و  شور  دروم  رد  اما 
نییعت رصنع  ود  ناکم  نامز و  .تسین  ایوپ  مالسا  هقف  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  یلو  تسا ، حیحص  کبس  نامه  هب  داهتجا  .مناد  یمن 

عامتجا تسایس و  رب  مکاح  طباور  رد  هلئـسم  نامه  رهاظ  هب  تسا ، هدوب  یمکح  ياراد  میدق  رد  هک  يا  هلئـسم  .دنداهتجا  رد  هدننک 
، یـسایس یعامتجا و  يداصتقا و  طباور  قیقد  تخانـش  اب  هک  انعم  نادب  دنک ؛ ادـیپ  يدـیدج  مکح  تسا  نکمم  ماظن  کی  داصتقا  و 

یم يدـیدج  مکح  ارهق  هک  تسا  هدـش  يدـیدج  عوضوم  اـعقاو  تسا ، هدرکن  یقرف  میدـق  اـب  رهاـظ  رظن  زا  هک  لوا  عوضوم  ناـمه 
یعقاو و يروئت  هقف ، تسا ...، تیرـشب  یگدنز  يایاوز  یمامت  رد  هقف  یمامت  یلمع  هفـسلف  یعقاو  دهتجم  رظن  رد  تموکح  ...دـبلط 
رد هقف  هک  یمادام  ّالاو  مییآرب  مالـسا  یلمع  هقف  ققحت  ددـص  رد  ....دـیاب  ام  .تسا  روگ  ات  هراوهگ  زا  عامتجا  ناسنا و  هرادا  لـماک 

لاعف روضح  تالکـشم  لئاسم و  همه  رد  ات  تیناحور  تسین و  ناراوخ  ناهج  هجوتم  يررـض  دنامب ، روتـسم  املع  هنیـس  اه و  باتک 
رکفت و ضبن  دیاب  تیناحور  اه و  هزوح  .تسین  یفاک  هعماج  هرادا  يارب  حلطـصم  داهتجا  هک  دنک  كرد  دناوت  یمن  دـشاب ، هتـشادن 

هشیمه ار  هعماج  هدنیآ  زاین 

ص:113
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(1) .دنشاب بسانم  لمعلا  سکع  يایهم  ثداوح ، زا  رتولج  مدق  دنچ  هراومه  دنشاب و  هتشاد  دوخ  تسد  رد 

نانآ زا  یخرب  یتح  دندوب و  ینیمخ  ماما  ناقفاوم  نادهتجم و  زا  دوخ  هکلب  دـندوبن ، داهتجا  دادـسنا  ناهاوخ  ینیمخ ، ماما  نابطاخم 
 _ یسایس داعبا  يوگخـساپ  دوجوم ، داهتجا  حلطـصم و  هقف  هک  دوب  دقتعم  ینیمخ  ماما  یلو  دندوب ، ناشیا  ياتفتـسا  رتفد  ياضعا  زا 
ياه حانج  يردارب  میکحت   » ناونع اـب  يرگید  هماـن  رد  ناـشیا  .دراد  زاـین  يرگنزاـب  هب  تسین و  ینید  تموکح  هعماـج و  یعاـمتجا 
اهنآ رظن  فالتخا  دراوم ، نیا  رد  ناهیقف  شالت  نتسناد  مزال  اب  دندرک و  جارختسا  ار  یسررب  لباق  یهقف  هلئسم  ود  تسیب و  دوجوم »

: دنسیون یم  دهتجم  هیقف و  تریصب  تیمها  هب  هراشا  اب  همادا  رد  هللا  همحر  ماما  .دنناد  یم  اور  یعیبط و  زین  ار 

یلو دـشاب ، اه  هزوح  دوهعم  مولع  هب  ملعا  رگا  درف  کـی  هکلب  دـشاب ، یمن  یفاـک  اـه  هزوح  رد  حلطـصم  داـهتجا  هک  تساـج  نیمه 
هنیمز رد  یلک  روط  هب  دهد و  صیخشت  حلاصان  دارفا  زا  ار  دیفم  حلاص و  دارفا  دناوتن  ای  دهد و  صیخـشت  ار  هعماج  تحلـصم  دناوتن 
دناوت یمن  تسین و  دهتجم  یتموکح  یعامتجا و  لئاسم  رد  درف  نیا  دـشاب ، يریگ  میمـصت  تردـق  حیحـص و  شنیب  دـقاف  یعامتجا 

(2) .دریگ تسد  هب  ار  هعماج  مامز 

يدیلک و رایـسب  لصا  داهتجا ، هکنآ  تسخن  .تسا  ینـشور  ياه  مایپ  ياراد  هعیـش ، هقف  داهتجا و  باب  رد  ینیمخ  ماما  ثحابم  حرط 
زا سپ  .دراد  زاین  يرگنزاب  هب  تسا و  صقان  نآ  ینونک  راتخاس  اب  داهتجا ، هکنآ  مود  تسا ؛ مهم 

ص:114

.                                        100 صص 98 _  ج 21 ، رون ، هفیحص  [ . 1 - ] 1
ص 47. ج 21 ، رون ، هفیحص  [ . 2 - ] 2
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ناونع اب  يا  هزور  هس  هرگنک  رد  دـنداهتجا ،» رد  هدـننک  نییعت  رـصنع ، ود  ناکم  ناـمز و   » هک ناـشیا  هلمج  نیا  ینیمخ  ماـما  تلحر 
عمجم نآ  رد  .دش  هدراذگ  لّصفم  یسررب  ثحب و  هب  داهتجا » رد  ناکم  نامز و  شقن  ینیمخ و  ماما  ترضح  یهقف  ینابم  یـسررب  »
هاگدید هاگ  دننک ، ریـسفت  ار  ناکم  نامز و  شقن  داهتجا و  رد  ینیمخ  ماما  تشادرب  دـندرک  یم  شالت  نادنمـشیدنا  زا  يرایـسب  هک 

هکنآ هـلمج  زا  تـشاد ، یپ  رد  مـهم  یجیاـتن  هرگنک  نآ   (1) .تشاد دوجو  زین  عوضوم  زا  ضراـعتم  هکلب  نوگاـنوگ ، اـهنت  هن  ياـه 
رتسب نینچمه  دراد و  نوگانوگ  ياه  تشادرب  ياـج  نآ ، یگزاـت  تهج  هب  تسا و  هجوت  لـباق  قیمع و  عیدـب ، ینیمخ ، ماـما  هیرظن 

رد ناکم  نامز و  رصنع  ود  ریثأت  حرط  دسر  یم  رظن  هب  .تسا  يوزوح  لوادتم  داهتجا  ياوتحم  کبـس و  رد  يرگنزاب  يارب  یبسانم 
(2) .دشاب مالسا  نید  رد  يدج  ییایحا  نیداینب و  لوحت  کی  يانبم  هیاپ و  دناوت  یم  ینیمخ  ماما  يوس  زا  داهتجا 

تسا هارمه  تینالقع  اب  لصا  نیا  دنچره  هک  تسا  نیا  داهتجا  هرابرد  ینیمخ  ماما  هنارگایحا  هاگدید  مهم  ياه  هتکن  زا  رگید  یکی 
ماما لاح  نیا  اب  دراد ، راک  ورس  جاتنتسا »  » و لالدتسا » «، » عبتت «، » طابنتسا  » اب نینچمه  و 

ص:115

، نآ تالوحت  داهتجا و  ثحابم  هدش و  رشتنم  ینیمخ  ماما  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  يوس  زا  هرگنک  ياه  هلاقم  هعومجم  [ . 1 - ] 1
.تسا دنمدوس  رایسب  نادنم  هقالع  يارب 

ماـما یللملا  نیب  هرگنک  نیمود  تـالاقم  هعومجم  « ) هزاـت یهاـگن  زا  نید  رد  ناـکم  ناـمز و  هاـگیاج   » هلاـقم رد  هدـنراگن  [ . 2 - ] 2
هب ار  یساسا  شـسرپ  نیا  ( 445 صص 67 _  ، 1378 ینیمخ ، ماما  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  ج 4 ، ینید ، رکفت  ياـیحا  ینیمخ و 

همه دیدج و  رصع  ياهزاین  اه و  شسرپ  يوگخـساپ  دناوت  یم  تسا ، شیپ  نرق  هب 14  طوبرم  هک  ینید  هنوگچ  هک  هتـشاذگ  ثحب 
رد .تسا  هتخادرپ  هزات  هاگدید  زا  نید  رصع و  لماعت  تابثا  هب  اه » ینید  رصع   » و اه » يرـصع  نید   » ياعدم یفن  اب  و  دشاب ؟ نارود 

رارق لمأت  دروم  هریس ، صوصن و  رد  ناکم  نامز و  ریثأت  ییوس  زا  ینید ، مهف  صن و  ناکم و  نامز و  ناونع  تحت  هلاقم ، زا  یـشخب 
لیلد اب  لّصفم  روط  هب  اعدم  نیا  تسا و  هدش  هراشا  تبیغ  رصع  رد  صوصن  مهف  رد  رـصنع  ود  نیا  ریثأت  هب  رگید  يوس  زا  هتفرگ و 
ياه مسیناکم  هب  نایم ، نیا  رد  .دـنا  هدرک  یم  تیاعر  ار  ناکم  نامز و  لصا  رودـص ، لوزن و  ماگنه  رد  صوصن  هک  دوش  یم  ناـیب 

.تسا هدش  هراشا  تحلصم »  » و لقع »  » ینعی دشاب ؛ یم  نید  رصع و  لماعت  رگ  نییبت  هک  یمهم 
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رد يرشب  براجت  مولع و  زا  هدافتسا  هار  بیترت ، نیا  هب  دندوشگ و  طابنتسا  داهتجا و  هیقف ، دهتجم ، يارب  ار  يدیدج  هطیح  ینیمخ ،
ندروآ تسد  هب  حلاصان و  دارفا  زا  دـیفم  حـلاص و  دارفا  نداد  زییمت  هعماج ، تحلـصم  صیخـشت  يارب  اریز  دـش ؛ راومه  ینید  مولع 

ملع زا  اریز  تسا ؛ مزال  يرورض و  دنک ، یم  داجیا  ار  ییاه  ییاناوت  نینچ  هک  مولع  اب  ییانشآ  اه و  يریگ  میمصت  رد  حیحص  شنیب 
.تفای تسد  ییاه  ییاناوت  نینچ  هب  ناوت  یمن  زگره  تایبدا »  » و هیارد » «، » لوصا «، » هقف »

هقف یمامت  یلمع  هفـسلف  ار  تموکح  هک  ییاج  ات  دز ، دـنویپ  تموکح  تسایـس و  اب  ار  هقف  ینیمخ  ماـما  ییوس  زا  هکنآ  رگید  هتکن 
، حلطصم يانعم  هب  داهتجا  هن  مه  نآ  .دراذگزاب  ار  داهتجا  باب  هدنام و  دنب  ياپ  زین  يدنویپ  نینچ  مزاول  هب  رگید  يوس  زا  تسناد و 
رد یجنس  تحلصم  اب  ار  یـسایس  داهتجا  هک  دوب  نینچ  نیا  .يرـشب  براجت  لقع و  رب  ینتبم  يوزوح و  مولع  هب  یّکتم  داهتجا  هکلب 

تایح یعیش  گنهرف  رد  داهتجا  لصا  هب  دندز و  هرگ  ...و ) ناگنهرباپ  تحلصم  یمومع ، تحلصم  ماظن ، تحلصم   ) نوگانوگ داعبا 
رد ینید  رکف  ياـیحا  یگژیو  هس  ره  هک  ینیمخ  ماـما  يرگاـیحا  تفگ  دـیاب  لـصف  نیا  یناـیاپ  نخـس  ناونع  هب   (1) .دندیشخب هزات 
اب دراد  رـضاح  نرق  رد  ار  ینید ) داهتجا  يایحا  رامعتـسا ، اب  زیتس  ینید و  تموکح  سیـسأت  نتـشیوخ ، هب  تشگزاـب   ) مالـسا ناـهج 

، لاثم يارب  .تسا  هدش  عقاو  زین  يرایسب  نادنمشیدنا  هجوت  دروم  قیداصم ، نیا  تسا و  یسررب  لباق  ینوگانوگ  رایسب  ياه  عوضوم 
: زا تسا  ترابع  نآ  زا  یخرب 

ص:116

داهتجا رد  ناکم  نامز و  شقن  همان  هژیو  ناتسمز 1374 . ش 5 ، رظن ، دقن و  هلجم  [ . 1 - ] 1
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؛ یعامتجا یسایس و  تازرابم  توغاط و  اب  هزرابم  يریگایحا و 

؛ تلود یهلا  هاگتساخ  يایحا  ینیمخ و  ماما 

؛ يدابع مسارم  دجاسم و  يایحا  ینیمخ و  ماما   

؛ عورشم ياه  يدازآ  يایحا  ینیمخ و  ماما 

؛ تسایس نید و  دنویپ  يایحا  رد  ماما  شقن 

؛ ینیمخ ماما  تضهن  رد  یمالسا  تیوه  يایحا 

؛ نید تیعماج  هشیدنا  يایحا  ینیمخ و  ماما 

؛ مالسا رد  ناملسم  نز  تیصخش  يایحا  ینیمخ و  ماما 

؛ راظتنا هشیدنا  يایحا  ینیمخ و  ماما 

؛ يدمحم بان  مالسا  رگایحا  ینیمخ  ماما 

(1)  . ...و یمالسا  یهاوخ  تلادع  يزیتسرقف و  رکفت  يایحا  ینیمخ و  ماما 

نارگاـیحا رتـشیب  زا  ار  یعیـش  رکفتم  نیا  هک  تسا  هژیو  زاـیتما  کـی  ياراد  کیژولدـتم  شور و  تـهج  زا  ینیمخ  ماـما  يرگاـیحا 
هب تسناد ،  (2) «_ اهداضت نورد  زا  تدـحو  هیرظن  يانبم  رب  ماما  يرگایحا   _» ناوت یم  ار  یگژیو  نآ  دـنک و  یم  زیاـمتم  هتـشذگ ،

هدع هقف ، رد  رگا  لاثم ، يارب  .درک  یم  رارقرب  یتشآ  تدـحو و  داضتم ، رهاظ  هب  روما  نایم  هک  دوب  نآ  ینیمخ  ماما  رنه  هک  انعم  نیا 
لمع هب  يا  هدـع  اهراک ، رد  رگا  .تس  « ایوپ یتنـس  هقف   » ماما یهقف  هیرظن  دـندوب ، دـقتعم  ایوپ » هقف   » هب نارگید  و  یتنـس » هقف   » هب يا 

ینیمخ ماما  دنراد ، لیامت  ییارگ  نامرآ  هب  یناسک  ییارگ و 

ص:117

میظنت و هسسؤم  لاس 1376 و 1377 ، ینید ، رکفت  يایحا  ینیمخ و  ماما  یللملا  نیب  هرگنک  تالاقم  هعومجم  دلج   4 کن : [ . 1 - ] 1
.ینیمخ ماما  راثآ  رشن 

دادرخ لوا ، ج  ینید ، رکفت  ياـیحا  ینیمخ و  ماـما  یللملا  نیب  هرگنک  رد  تـسا  هدـنراگن  زا  يا  هلاـقم  ناوـنع  ـالاب  بـلطم  [ . 2 - ] 2
.473 صص 453 _  ، 1376
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اوتحم و ناش  هغدغد  حالطصا ، هب  هتشاد و  لیامت  نافرع  هب  يا  هدع  ینید ، ياه  شیارگ  نایم  رد  رگا  .تسارگ  لمع  ییارگ  نامرآ 
، مالـسا ناهج  رد  رگا  .تسا  فراع » هیقف   » ینیمخ ماما  دنتـشاد ، هجوت  رابخا  رهاوظ  هب  فرـص و  هقف  هب  يا  هدـع  تسا و  نید  نطاب 
زا عافد  هناهب  هب  يا  هدع  دنتـشاد و  ار  عیـشت  یلوصا  عضاوم  زا  ندیـشک  تسد  داهنـشیپ  تنـس ، لها  اب  تدحو  ظفح  يارب  يا  هدـع 

 . ...و دوب  ینس  هعیش و  تدحو  يدانم  تیالو  زا  عافد  نیع  رد  ینیمخ  ماما  دندز ، یم  نماد  تافالتخا  هب  تماما ،

 

ص:118
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نازاس همانرب  اب  هارمه  : متشه شخب 

هراشا

عوضوم یسررب  هب  راصتخا  هب  هک  مینآرب  یلو  تفگ ، ناوت  یم  رایسب  نخس  نید ، تلود و  یعمج و  ياه  هناسر  نایم  طابترا  هرابرد 
« راکیپ ياه  حالس   » هب هزرابم  نیا  تسا و  یسایس » راکیپ   » هاگدروآ و  تردق » ملع   » تسایس هژرود ،_ سیروم   _ هتفگ هب  .میزادرپب 
هب رت  میالم  هزرابم  لاکـشا  ندرک  نیزگ  ياج  تنوشخ و  نتـشادرب  نایم  زا  تسایـس ، فدـه  نیتسخن   » تسا دـقتعم  يو  .دراد  زاـین 

راصحنا رد  اه  ماظن  یخرب  رد  هک  دـنا  يربخ » لیاسو   » شلاچ نیا  ياـه  حالـس  زا  یکی  هزورما  تسا .» راـبنوخ  ياـهدروخرب  ياـج 
یـسررب رد  دـش ، هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اـب   (1) .تسین تلود  راـیتخا  رد  لـماک  روط  هب  رت  یمدرم  ياـه  ماـظن  یخرب  رد  دـنا و  تلود 

ماظن بولطم ، ماظن  هک  ناریا  یمالـسا  يروهمج  رد  هژیو  هب  .تخادرپ  اهنآ  شقن  اه و  هناسر  هب  دـیاب  نیقی  هب  تلود ، نید و  لـماعت 
هدنز سامت  تموکح  مدرم و  نایم  نویزیولت  ویدار و  هک  دوش  یم  هتفگ  تسا و  ینید » يرالاس  مدرم  »

ص:119

177 و 186. ، 13 صص 4 ، تسایس ، ملع  لوصا  [ . 1 - ] 1
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رارقرب هرابود  دوب ، نتآ  یـسارکومد  یگژیو  زا  هک  ار  ناوریپ  یـسایس و  ناربهر  ناـیم  میقتـسم  ساـمت  نآ  ویدار  دـننک و  یم  رارقرب 
(1) .درک

، تنوشخ تورث و  ياج  هب  تسا و  رییغت  لاح  رد  زین  تردـق  تیهام  هرهوج و  رلفاـت _  _ هتفگ هب  تسا و  تردـق  ملع  تسایـس ، رگا 
اهنآ مزالت  اه و  هناسر  ثحب  تیمها  هب  رتشیب  دننیرفآ ، شقن  تاعالطا  اه و  هداد  دشاب و  یم  زاس  تردق  شناد » ، » رـضاح رـصع  رد 

درک و هدافتسا  ءوس  ناوت  یم  یتاعالطا  يربخ و  ياه  هناسر  زا  میناد  یم  هک  هنوگ  نامه  .میرب  یم  یپ  یسایس  ثحابم  تسایس و  اب 
صاخ یـسایس  تاغیلبت  رلتیه و  تلود  يرتیلاتوت  لمع  هویـش  لاـثم ، يارب   ) .درب هرهب  نآ  زا  مدرم  بیرف  يارب  باوصاـن ، يا  هنوگ  هب 

ییاپرب و اریز  ددرگ ؛ یم  رت  فیرظ  رت و  ساـسح  اـه  هناـسر  زا  ثحب  نید ، اـب  تسایـس  لـماعت  رد  هجیتن ، رد   (2) (. وا تاغیلبت  ریزو 
اه هناسر  شقن  هک  تساجنیا  تسا و  نید  فادها  زا  نآ  بولطم  تسرد و  لکش  هب  شناد  قالخا و  ملع ، تمکح ، تلادع ، جیورت 

هویـش راکهار و  هنوگره  زا  ناوت  یمن  اریز  دراد ؛ زاین  رت  يدج  لمأت  هب  هدش و  رت  ساسح  رت و  هدـیچیپ  نید ، رب  ینتبم  ياه  ماظن  رد 
درک هراشا  ناوت  یم  زین  یمالسا  ماظن  نانمشد  یتاغیلبت  هدیچیپ  ياه  هویش  هب  نیا  رب  نوزفا  .درب  هرهب  دوصقم  هب  ندیسر  يارب  یغیلبت 

هب یعمج  ياه  هناسر  تلاسر  نیاربانب ، .دنا  هداد  رارق  فدـه  ار  مدرم  نیا  تلود  نید و  گنهرف و  دوخ ، یگنهرف » نوخیبش   » رد هک 
لمأت ّتیمها  و  هدش   رت  هدرتسگ  ساّسح و  اه  همجه  نیا  هب  ییوگخساپ  رد  امیس  ادص و  هژیو 

ص:120

روما رد  لاعف  هدـنز و  تکراشم  مدرم  هک  دوب  میقتـسم  یـسارکومد  نتآ ، یـسارکومد  ص 372 . تسایـس ، ملع  ياـهداینب  [ . 1 - ] 1
.دنتشاد یسایس 

، ریبک ریما  تاراشتنا  هسـسؤم  یناهـشهش ، يدـهم  همجرت : زلیوگ ، شیلونیاـه ، لـکنوف  رجار _  لوناـم  کـن : هنیمز  نیا  رد  [ . 2 - ] 2
.138 صص 97 _  ، 1366 چ 2 ، نادیواج ، تاراشتنا  نامزاس  مسیراتیلاتوت ، تنرآ ، اناه ، 312 ؛ صص 241 _  ، 1365
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ناسآ و ياهراکهار  ددـعتم ، ياـیاوز  زا  نونکا  ـالاب ، یتامدـقم  ياـه  هتکن  ناـیب  اـب  .دوش  یم  ساـسحا  رتشیب  زین  عوضوم  رد  يرظن 
: دوش یم  یسررب  ارذگ  روط  هب  ینید  ماظن  رد  اه  هناسر  یلمع 

یلک ياهداهنشیپ  فلا )

هژیو هب  یعمج ، طابترا  لیاسو  کمک  هب  ماـظن  هب  طوبرم  لـئاسم  ساـکعنا  نوچمه  هناـسر ، بساـنم  ياـهراکهار  هب  ندیـسر  يارب 
: تخادرپ نآ  یسررب  هب  ینوگانوگ  داعبا  زا  ناوت  یم  نویزیولت ، ویدار و 

يا هناسر  ياه  کیتکات  درک ، يدـنب  هتـسد  هورگ  هس  رد  ناوتب  ار  تسایـس  ناراد  هصرع  هعومجم  رگا  تسایـس : نارگیزاـب  کـی _ 
: زا دنترابع  هورگ  هس  نیا  .دنا  ثحب  لباق  صخشم ، تروص  هب  زین  هورگره 

.دننک یم  شالت  یسایس  يراجم  رد  میقتسم  روط  هب  هک  یناسک  نادرمتلود : نارادم و  تسایس  لوا _ 

ياه لکـشت  بازحا و   ) دـنتردق بسک  لابند  هب  فافـش  میقتـسم و  ای  هک  دنتـسه  ییاه  هورگ  روظنم  یـسایس : ياـه  لکـشت  مود _ 
( ذوفن ياراد  ياه  هورگ  ( ؛ دنرثوم تردق  عیزوت  ظفح و  بسک ، نایرج  رب  میقتسمریغ  هکنیا  ای  و  یسایس )

.دنشاب رثؤم  تموکح  تردق و  یسایس ، ياه  نایرج  رد  دنناوت  یم  يدارفنا  تروص  هب  هک  ینانآ  مدرم : داحآ  موس _ 

.میوش یم  انشآ  هتسد  هس  ره  هب  طوبرم  يا  هناسر  ياهراکهار  زا  یخرب  اب  همادا  رد 

: تلود اب  هطبار  رد  اه  هناسر  فیاظو  لوا _  هتسد 

تلود و ياه  شالت  زا  یناسر  ربخ  رد  امیـس  ادـص و  هک  تسا  ییاه  تیلاعف  روظنم ، هنیمز  نیا  رد  تلود : تمدـخ  رد  اه  هناـسر  . 1
.دهد یم  ماجنا  تموکح 
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: دنشاب یمالسا  تموکح  هدنهد  يرای  دنناوت  یم  زین  ریز  ياه  هویش  هب  يربخ  ياه  هناسر 

یملع ياهدرگزیم  بلاق  رد  ینید  تموکح  ياهداینب  یسررب  کی _ 

هب تاعوضوم  هرابرد  يّدج  روط  هب  نادنمشیدنا  ات  دوش  رازگرب  هرظانم »  » لکش هب  رتشیب  تیباذج  يارب  اهدرگزیم  نیا  تسا  هتسیاش 
تردق و ینید ، يرالاس  مدرم  مسیرالوکس ، درک : هراشا  دراوم  نیا  هب  ناوت  یم  ثحب  لباق  تاعوضوم  زا  .دنزادرپب  یسررب  ثحب و 
، یسایس ياه  نایرج  بازحا و  ینید  ینابم  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  هریـس  ینید و  صوصن  رد  تسایـس  ینید ، هاگن  زا  تیعورـشم 
، یمالـسا تموکح  رد  نوناق  هاگیاج  شقن و  ینید ، هاـگن  زا  تسایـس  ناـنز و  یـسایس ، هعـسوت  نید و  ینید ، رظنم  زا  اوق  کـیکفت 

 . ...و ینید  هعماج  رد  یندم  هعماج  ینید ، رظن  زا  یسایس  تیبرت 

نادرمتلود هنازور  هنالاس و  ياهدرکلمع  اه و  تسایس  یسررب  لیلحت و  هیزجت و  ود _ 

ینید تموکح  تیبثت  رد  رنه  نتفرگ  تمدخ  هب  هس _ 

یندمت و ره  ، » ور نیازا  .تسا  رتراگدـنام  رت و  قیقد  رتاسر ، رگید  نییبت  ره  زا  نایب و  هویـش  کی  رنه » ، » يربهر مظعم  ماقم  ریبعت  هب 
زا يرایسب  دیاب  امیس  ادص و   (1) «. دوب دهاوخن  راگدنام  درادـن و  شرتسگ  ذوفن و  سناش  دوشن ، هتخیر  رنه  بلاق  رد  ات  یگنهرف  ره 

.دـنک تیلاعف  یـسایس  ياه  هصرع  رد  میقتـسم  ریغ  هدز و  هرگ  رنه  هب  ار  ینید  تموکح  هب  طوبرم  یتاغیلبت  یـسایس و  ياه  تیلاـعف 
يارب .دریگ  یم  رب  رد  ار  ...و  ناوجون  كدوک و  همانرب  ات  هتفرگ  ییامنیس  ياه  ملیف  اه ، لایرس  دورس ، رعش ، زا  اه  تیلاعف  هطیح  نیا 

ای دورس  هجیتن  هکنیا 

ص:122

ص 9. ، 1373 چ 4 ، یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  يربهر ، مظعم  ماقم  هاگدید  زا  رنه  [ . 1 - ] 1
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ناسانش و ناور  هژیو  هب   ) يرایسب ناسانشراک  زا  دیاب  دیدرت  نودب  دشاب ، هتـشادن  يرهاظ  دومن  لاح ، نیا  اب  دشاب و  یـسایس  یلایرس 
.درب ار  مزال  هرهب  ناسانش ) هعماج 

هدش و ینیبزاب  ناسانشراک  يوس  زا  يراج  ياه  هویش  یـسایس ، ياه  هصرع  رد  هناسر  بسانم  درکلمع  يارب  تسا  هتـسیاش  راهچ _ 
.درب ار  هرهب  نیرتشیب  یملع ، ياه  هژورپ  بلاق  رد  زین  يرشب  براجت  هدش و  هتخانش  ياه  هویش  زا 

رد اهنت  امیـس  ادص و  دنـشاب ، مدرم  رازگتمدخ  دیاب  اه  هناسر  اهداهن و  یمدرم ، ياه  ماظن  رد  هک  اجنآ  زا  تلود : دقن  اه و  هناسر  . 2
یم هنیمز ، نیا  رد  .دزادرپب  زین  نارادـم  تسایـس  صقاون  هب  تسا  فظوم  هکلب  تسین ، يراـج  ياـه  تسایـس  نادرمتلود و  تمدـخ 

: درک هراشا  ریز  تامادقا  هب  ناوت 

 . ...و يرادا  يداصتقا ، یسایس ، یگنهرف ، داعبا  رد  تلود  درکلمع  اه و  تسایس  دقن  يارب  ییاهدرگزیم  يرازگرب  کی _ 

تسکش اه و  يدمآراکان  دقن  حرط و  تیقفوم و  نازیم  اب  تدم ، زارد  هنالاس و  ياه  تسایس  قیبطت  رد  ییاهدرگزیم  یـسررب  ود _ 
(. ...و يداصتقا  نوگانوگ  ياه  عوضوم  رد   ) اه

.اوق ياه  یتساک  ندرک  فافش  یساسا و  نوناق  اب  هناگ  هس  ياوق  درکلمع  یبایزرا  هس _ 

: زا تسا  ترابع  یسایس  ياه  لکشت  اب  هطبار  رد  اه  هناسر  درکلمع  مود _  هتسد 

قح نیا  نینچمه  دنراد ، تیلاعف  قح  یسایس  ياه  لکشت  بازحا و  یساسا  نوناق  رد  رگا  .دننک  تیامح  یـسایس  ياه  لکـشت  زا  . 1
یم نویزیولت  ویدار و  کمک  هب  یمـسر ، یـسایس  ياه  لکـشت  همه  ور ، نیا  زا  .دنوش  یفرعم  یلم  ياه  هناسر  هلیـسو  هب  ات  دنراد  ار 

هب دناوت  یم  راک  نیا  .دنوش  هدناسانش  مدرم  هب  دنناوت 
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.دنوش یفرعم  امیس  ادص و  يوس  زا  بازحا  نیا  میقتسم ، ریغ  ای  دریذپ و  تروص  یبزح  یسایس _  نالاعف  روضح  اب  میقتسم و  روط 

.یسایس ياه  لکشت  بازحا و  نایم  یسایس  ياه  هرظانم  يرازگرب  . 2

.یسایس ياه  لیلحت  اهدرگزیم و  رد  یسایس  ياه  نایرج  بازحا و  درکلمع  دقن  . 3

یم یعمج  ياه  هناسر  دـنوش ، يدـنب  هتـسد  ناگبخنریغ  تسایـس و  هصرع  ناگبخن  هورگ  ود  رد  زین  مدرم  داـحآ  رگا  موس _  هتـسد 
: دننز دنویپ  تلود  تسایس و  اب  ار  نانآ  ریز  ياه  هویش  هلیسو  هب  دنناوت 

اب دـنناوت  یم  زین  اه  همانرب  نیا  .تسایـس  هصرع  رد  نانآ  يرکف  ياه  يریگ  تهج  راـثآ و  لاـعف ، يرکف  ياـه  تیـصخش  یفرعم  . 1
هب میقتسمریغ ، روط  هب  امیس  ادص و  ای  دوش و  یسررب  اهنآ  تیصخش  ارآ و  درگزیم ، هبحاصم و  بلاق  رد  هیهت و  ناگبخن  نیا  روضح 

همانرب نیا  .تسا  تلود  نید و  لماعت  هصرع  رد  مهم  عبانم  یفرعم  امیس ، ادص و  تباث  ياه  همانرب  زا  .دزادرپب  اهنآ  راثآ  تیصخش و 
دقن .دـنک  یفرعم  نابطاخم  هب  ار  ینید  ياوتحم  عوضوم و  اـب  یـسایس  باـتک  دـنچ  هتفه  رد  باـتک و  کـی  هسلج  ره  رد  دـناوت  یم 
ياه هتکن  دنک و  یـسررب  نادقتنم  هلیـسو  هب  ار  یـسایس  عبانم  دناوت  یم  هویـش  نیا  .تسامیـس  ادص و  دیفم  ياه  همانرب  زا  زین  باتک 

.دیامن زاب  نابطاخم  يارب  ار  اهنآ  یفنم  تبثم و 

تباث ياه  همانرب  زا  .تسامیـس  ادـص و  فیاظو  زا  نادرمتلود ، هرمزور  ياه  تسایـس  هنیمز  رد  مدرم  ياـه  هاگدـید  يروآ  عمج  . 2
ریگمـشچ روضح  مدرم  هک  ییاه  ناـکم  زا  مدرم ، ياـه  هاگدـید  يروآدرگ  دوش ، رارکت  دـناوت  یم  زین  هزور  ره  هک  امیـس  ادـص و 

هب عوـضوم  بساـنت  هب  هدـش و  يدـنب  هتـسد  هکنآ  یکی  دوـش : يرادرب  هرهب  دـناوت  یم  هنوـگ  ود  هب  اـه  هداد  نیا  .دـشاب  یم  دـنراد ،
هئارا طوبرم  نالوئسم 
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.دننک مادقا  نآ  هب  تبسن  هتفای و  یهاگآ  مدرم  ياهدرد  اه و  هتساوخ  زا  اوتحم ، لیلحت  یملع و  راک  اب  زین  نانآ  ات  دوش 

سکعنم امیس  ادص و  رد  میقتسم  ریغ  میقتسم و  روط  هب  دنرادن ، يرطخ  یلم  تینما  یلم و  عفانم  يارب  هک  ییاه  هاگدید  هکنآ  رگید 
.دننک دامتعا  رتشیب  یمالسا  ماظن  هب  هجیتن ، رد  هدش و  هجوت  اهنآ  يارآ  هب  هک  دننک  ساسحا  مدرم  ات  دوش 

، یسایس تاعالطا  نازیم  ات  دشاب  یـسایس  يرکف و  ناگبخن  مدرم و  هدنهد  طابترا  دناوت  یم  يرت  قیقد  ياهراک  رد  امیـس  ادص و  . 3
ناگدـنریگ میمـصت  نادنمـشیدنا و  رایتخا  رد  نادـب ، نداد  ناماس  همانرب و  طبـض  اب  ار  مدرم  ینید  یـسایس و  ياه  یتساک  اـهزاین و 

.دراذگب

( دش هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  رت  شیپ  هک   ) تلود نید و  لماعت  تاعوضوم  رد  زین  يوزوح  یهاگـشناد و  ناسانـشراک  اب  هبحاصم  . 4
مه اهوگو  تفگ  نیا  عوضوم  .تسامیـس  ادـص و  فیاظو  زا  نایوزوح  نارکف و  نشور  ياـه  هاگدـید  یکیدزن  يارب  يزاـسرتسب  و 
یم مه  دـننک و  نایب  نوگانوگ  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  یتلودریغ  ياه  هاگدـید  ناسانـشراک ، ات  دـشاب  تلود  دـقن  هرابرد  دـناوت  یم 
یم شودـخم  ار  یمالـسا  تموکح  ماجنارـس ، هک  ییاه  یهارمگ  اه و  فارحنا  هب  ینید ، هعماج  یـسانش  بیـسآ  هب  هاـگن  اـب  دـناوت 

.دنک هئارا  لکشم  عفر  يارب  یلح  هار  دزادرپب و  دننک ،

مهم .تسا  یـسایس  ياه  عوضوم  ینید ، تموکح  هب  طوبرم  ثحابم  رد  هناـسر  ياـهراکهار  زا  یکی  یـسایس : ياـه  عوضوم  ود _ 
: زا دنترابع  اه  عوضوم  نیرت 

هب يرنه ) ياه  بلاق  زا  ندرب  هرهب   ) میقتسمریغ میقتسم و  روط  هب  دناوت  یم  رایـسب  ياه  هار  زا  امیـس  ادص و  یـسایس : هشیدنا  لوا _ 
هژیو هب  یسایس ، هشیدنا  یسررب 
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( اپورا اکیرما و  « ) برغ ( » ...و نیچ  دنه و  « ) قرش  » هب یلک  يدنب  میسقت  کی  رد  یـسایس  ياه  هشیدنا  هطیح  .دزادرپب  تلود  نید و 
، مسیلانویسان زا : دنترابع  یـسایس  هشیدنا  رد  یـساسا  میهافم  .دوش  یم  میـسقت  اقیرفا »  » و نایعیـش ) ای  تنـس و  لها  نایم  رد   ) مالـسا
و ناـیماظن )  ) شترا تردـق ، يزاـب  هعماـج ، ناـگبخن و  هعماـج ، يزاـسون  تموکح ، هعماـج و  نید ، يژولوئدـیا و  یلم ، تیمکاـح 

(1)  . ...و رادم  تسایس  شناد و  حالصا ، بالقنا و  يربارب  تلادع و  ییاورنامرف ، نییآ  تسایس ،

ناهج یسایس  خیرات  دناوت  یم  اه  هبحاصم  اه و  شرازگ  اهدرگزیم ، ییاپرب  اب  امیس  ادص و  زین  هنیمز  نیا  رد  یـسایس : خیرات  مود _ 
اب ...و  نیچ  هیـسور ، هسنارف ، ياـه  بـالقنا  هسیاـقم  هب  لاـثم ، يارب  .دـنک  یـسررب  ار  ریخا  ياـه  نرق  مهم  یـسایس  ثداوـح  هژیو  هب 

ثداوح مالـسا و  ردص  ياهدادـیور  هژیو  هب  مالـسا ، یـسایس  خـیرات  دـنور  یـسررب  نینچمه  .دوش  هتخادرپ  ناریا  یمالـسا  بالقنا 
هب مزال  هرود ، نیا  يارب  مالسلا ) هیلع  یلع  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یـسایس  هریـس   ) يولع يوبن و  رـصع  یـسایس 

، نآ زا  هتشذگ  یلقع ) خیرات  یلقن و  خیرات   ) .دنریگ رارق  لیلحت  دروم  هرود ، نیا  یخیرات  مهم  لئاسم  دیاب  ور ، نیازا  .دسر  یم  رظن 
يارب هلاـس  تسیود  هرود  نیا  هکنیا  مهم  هتکن  .دراد  زاـین  هناـفرط  یب  عیـسو و  قـیمع ، یهاـگن  هـب  زین  ناریا  رـصاعم  یـسایس  خـیرات 
تلم نیا  یسایس  هدمع و  تکرح  راهچ  یلک  روط  هب  .دشاب  دناوت  یم  یبسانم  عوضوم  زین  ینغ  رایسب  ياه  ملیف  اه و  لایرس  نتخاس 

یسررب لیلحت و  ياج  زونه 

ص:126
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هک دنامن  هتفگان  .سدـقم  عافد  رد  یمدرم  تمواقم  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  تفن ، یلم  تضهن  هطورـشم ، تضهن  دراد : هبناج  همه 
اهنآ لیلحت  فیصوت و  هب  سپس  درک و  جارختسا  ناوت  یم  یسمش  ای  يرمق  لاس  بسح  رب  زین  ار  یـسایس  یخیرات _  ثداوح  رگید 

ياتدوک اکیرمآ ، یسوساج  هنال  ریخست  وکابنت ، زایتما  وغل  زورلاس  یگنهرف و  یسایس و  ناگبخن  تداهـش  دننام  یثداوح   ) .تخادرپ
(1)  .( ...و نیطسلف  هضافتنا  ناتسودنه و  لالقتسا  ثعب ، بزح  تیمکاح  قارع و 

لماعت یعامتجا و  نوئش  یعامتجا ، تاقبط  یـسایس ، ياه  نایرج  هب  طوبرم  ثحابم  هنیمز ، نیا  رد  یـسایس : یـسانش  هعماج  موس _ 
ناوـنع اـب  ریز  لودـج  .دریگ  رارق  امیــس  ادـص و  ناراکردـنا  تـسد  هجوـت  دروـم  دــناوت  یم  نادرمتلود ، اـب  یعاـمتجا  ياـه  هورگ 

قوقح و شقن  دقن و  یفرعم ، رد  دناوت  یم  لقادـح  نآ ، ندوب  تسردان  ای  تسرد  زا  هتـشذگ  یـسایس » یـسانش  هعماج  تاعوضوم  »
( روهشم سانش  هعماج  رزوک _، سییول   _ هیرظن ساسارب   ) .دینک کمک  ام  هب  ریز  هدرگ  هن  فیلاکت 

نردم تاقبط 

یتنس

نردم

تانوئش

الاب  
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راد نیمز  فارشا 

یتعنص يراجت و  ياه  شخب 

نایناحور

طسوتم  

کچوک ياه  هیامرس 

ناریگب قوقح  نادنمراک و 

نارکف نشور 

نییاپ  

ناناقهد نازرواشک و 

یتعنص نارگراک 

نایماظن

لئاسم رد  نازرواشک  شقن  لاثم ، يارب   ) تسا فیعض  ای  هدش ، حرطم  یعامتجا  نوئـش  تاقبط و  هرابرد  اه  هناسر  رد  هچنآ  نونکات   
دیاب هکنآ  لاح  نارکف .) نشور  هورگ  دـننام   ) .دوش یم  زکرمت  رتشیب  اه  بیع  یفنم  داعبا  هب  اریز  صقاـن ؛ اـی  و  یتموکح ) یـسایس و 

دوش و هتخادرپ  نانآ  ياه  بیع  هب  مه  ناسکی  روط  هب  دـنریگ و  رارق  هجوت  دروم  یعامتجا  یـسایس و  ياه  ناـیرج  اـه و  هورگ  همه 
.دنوش وگزاب  اهنآ  تبثم  ياه  هتکن  مه 

اه هناسر  رد  هک  یثحابم  هلمج  زا  .دنیآ  رامش  هب  مهم  دنناوت  یم  یـسایس  هاگرظن  زا  زین  يداصتقا  ثحابم  یـسایس : داصتقا  مراهچ _ 
بلاق رد  ثحابم  نیا  .تسا  تردق  نابحاص  تورث و  نابحاص  هطبار  ای  تسایس  داصتقا و  هطبار  دراد ، لمأت  ياج 
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زین یباذج  رایسب  ياه  لایرس  اه و  ملیف  نینچمه  .دشاب  هتشاد  يداقتنا  ای  یقیبطت و  هغیـص  دناوت  یم  اهدرگزیم  اه و  هبحاصم  لیلحت ،
، تامدـخ فرـصم ، عیزوت ، دـیلوت ، نوچ  یثحابم  یلک ، روط  هب  .درک  هیهت  ناوت  یم  هوقلاب ) ای  لـعفلاب  تروص  هب  هچ   ) هنیمز نیا  رد 

يرنه یسررب  ياج  اه  عوضوم  نیا  هب  ینید  هاگن  نینچمه  تسایس و  رد  اهنآ  شقن  راک و  میـسقت  يداصتقا ، ياه  تکرـش  هیامرس ،
.دراد ناوارف 

ياه قودنـص  شقن  یمالـسا ، يرادـکناب  یمالـسا ، داصتقا  رد  نآ  فیاـظو  لوپ ، اـب  هطبار  رد  یناوارف  ياـه  شـسرپ  نآ ، رب  نوزفا 
.تسا هدشن  هجوت  نآ  هب  یمالسا  ماظن  رد  يدج  روط  هب  زونه  ...و  مالـسا  رد  تایلام  یناگرزاب ، يداصتقا و  قالخا  هنـسحلا ، ضرق 

هنوگ نیا  ياه  بیـسآ  یـسررب  يداقتنا و  هاگن  اه ، هنیمز  نیا  رد  تامدخ  تبثم و  داعبا  هب  دناوت  یم  امیـس  ادص و  زین  نادیم  نیا  رد 
.دزادرپب نآ  ياهدرکراک  ثحابم و 

نایب يروآدای و  هب  اـهنت  دراد ، دوجو  نید  اـب  نآ  دـنویپ  تسایـس و  هراـبرد  يرگید  نوگاـنوگ  ياـه  عوضوم  هک  اـجنآ  زا  مجنپ _ 
یسایس يایفارغج  یـسایس ، قوقح  یـسایس ، یـسانش  ناور  نوچمه  یثحابم  .دوش  یم  هدنـسب  راصتخا  يارب  ثحب ، یلک  ياه  ناونع 

ناراکردنا تسد  نالوئسم ، هجوت  دروم  دنناوت  یم  کیژولدتم  يدنبزرم  قیقد و  يدنب  هتسد  کی  رد  هک  دنتـسه  ییاه  عوضوم  ...و 
رد ناریا  يایفارغج  هب  طوبرم  ثحابم  حرط  یـسایس ، يایفارغج  ثحب  رد  لاثم ، يارب  .دنریگ  رارق  امیـس  ادص و  ناراذـگ  تسایـس  و 

یـسررب یمالـسا ؛ حـلاصم  ای  یلم  عفانم  ساسارب  رگید  ياهروشک  اب  طابترا  یـسررب  روشک ؛ یکیتلپوئژ  لئاسم  هقطنم و  اـب  طاـبترا 
هقف رد  هدش  حرطم  ثحابم  اب  اه  تلم  روشک و  یلم  تیمکاح  یسررب  یمالسا ؛ یسایس و  هاگن  زا  داژن  زرم ، نطو ، دننام  یمیهافم 
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یفرعم هداس و  فیصوت  دح  رد  زونه  هک  تسا  یثحابم  زا  ....و  رفکلاراد » «، » حلصلاراد «، » برحلاراد «، » مالسلاراد  » نوچمه یسایس 
زین ار  يرنه  بلاق  رد  یتح  نوگانوگ ، داعبا  رد  ثحب  تیلباق  ثحاـبم ، هنوگ  نیا  هک  یلاـح  رد  تسا ؛ هدـشن  هجوت  نآ  هب  زین  ارذـگ 

.دنراد

دنریذـپ یم  یتوافتم  يدـنب  میـسقت  ....و ) تیـسنج  نس ،  ) نوگانوگ ياه  یگژیو  رظن  زا  اه  هناسر  نابطاخم  هچرگ  نابطاخم : هس _ 
ادـص و نابطاخم  ایآ  هک  هلئـسم  نیا  هب  تمـسق  نیا  رد  یلو  دوب ، دـهاوخن  ناسکی  هورگ  ره  يارب  زین  اه  مایپ  ياوتحم  کـش  یب  هک 

.درک میهاوخ  ارذگ  یهاگن  دنتسه  اه  يدوخ  ای  ناگناگیب  امیس 

ناریا یمالـسا  يروهمج  تموکح  هک  یناسک  اهزرم و  نورد  هب  يا  هنوگ  هب  دش ، هراشا  اهنآ  هب  نونکات  هک  ییاهراکهار  اه و  هتکن 
تموکح هب  تبـسن  ای  دنرادن  يا  هقالع  روشک  هب  ای  هک  دنـشاب  یناسک  نابطاخم ، تسا  نکمم  یلو  دش ، یم  طبترم  دنا ، هتفریذـپ  ار 

نمـشد ياه  هورگ  دارفا و  اهروشک ، هکنیا  رت  مهم  دننک و  یم  دروخرب  نآ  اب  اه  تلود  اهروشک و  رگید  دـننام  دـنتوافت و  یب  ینید 
، تلم نیا  دـض  رب  هتفرـشیپ  يژولونکت  یهورگ و  یعمج و  ياـه  هناـسر  هلمج  زا  هویـش ، ره  زا  هک  دنـشاب  ناریا  یمالـسا  يروـهمج 

زاین قیقد  يزیر  همانرب  هب  ماظن  تلم و  نانمشد  ربارب  رد  امیس  ادص و  ياه  تسایس  هک  تسا  نشور  .دننک  یم  هدافتسا  نید  روشک و 
یمن ثحب  هریاد  رد  توافت  یب  نابطاخم  هک  میوش  روآدای  دـیاب  دـش ، هتفگ  ییاه  هتکن  یلخاد  نابطاخم  هراـبرد  هک  اـجنآ  زا  .دراد 
نایب ار  یلئاسم  دارفا ) ای  اه و  هورگ  اه ، تلود  بلاق  رد  ، ) دـنور یم  رامـش  هب  نمـشد  هک  ینابطاخم  هراـبرد  همادا  رد  هکلب  دـنجنگ ،

.مینک یم 

یم راک  هب  یناور  تایلمع  يارب  ار  هرهب  نیرتشیب  يربخ  یعمج و  ياه  هناسر  زا  یمالـسا ، ماظن  نانمـشد  میناد  یم  هک  هنوگ  ناـمه   
زا یکی  .دنریگ 
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نآ ربارب  رد  دـنناوتب  ات  .دنـسانشب  تقد  اب  ار  نمـشد  ياه  کـینکت  هک  تسا  نآ  يدوخ  ياـه  هناـسر  امیـسو و  ادـص  ياـه  تلاـسر 
ياه بلاق  رد  یتفایرد  ياه  مایپ  هناریگ ، یپ  دیاب  زوسلد ، ناسانـشراک  زا  یهورگ  یفده ، نینچ  هب  ندیـسر  يارب  .دـننک  یگداتـسیا 

نمشد ياه  مایپ  یلصا  هرهوج  سپس  دننک ، ییاوتحم  لیلحت  هیزجت و  ار  ...و ) ریوصت  لیلحت ، ربخ ، لایرـس ، رعـش ، ملیف ،  ) نوگانوگ
يا هراچ  نمشد  تاغیلبت  اب  هلباقم  يارب  سپس  هداد و  هئارا  ماظن  نالوئسم  هب  تسخن  ار  راک  هجیتن  هدرک و  یسانشزاب  ار  هنیمز  ره  رد 

.دنشیدنایب

ار مایپ  ندوب  هدولآ  ای  ملاس  زا  دوصقم  ییاه ، صخاش  هئارا  اب  دـیاب  تسخن  هنیمز ، نیا  رد  اه  هناسر  نارازگ  تسایـس  ناسانـشراک و 
نـسح نیا  ياراد  شنک ، هنوگ  نیا  .دـنورب  نارگید  مایپ  ياوتحم  غارـس  هب  ییاه  هصخاـش  نینچ  ساـسارب  هاـگ  نآ  دـننک و  فیرعت 

هب هجوت  اب  ار  اهنآ  تین  ءوس  ای  نسح  رت ، قیقد  لیلحت  ساسارب  دوش و  یمن  هدنـسب  اهروشک  صاخـشا و  هناتـسود  رهاـظ  هب  هک  تسا 
.مینک یم  كرد  ناشمایپ  عون  مادقا و 

: دراد دوجو  راکهار  هنوگ  ود  نمشد ، ياه  مایپ  ربارب  رد  اه  هناسر  شنکاو  يارب 

رد نانآ  یناور  تایلمع  اه و  هعیاش  ات  تساه  يدوخ  نایم  رد  هدولآ  ياه  مایپ  رگ  ناریو  ياه  هناـشن  ندرک  یثنخ  تسخن ، راـکهار 
.درک ناوت  یم  هک  تسا  يراک  نیرتمک  تسین و  یفاک  هنالعفنم  شالت  نیا  فده ، هب  ندیـسر  يارب  یلو  دـتفاین ، رثؤم  روشک  لخاد 
رگنـس هب  لیلحت ، هبحاصم و  ملیف ، شرازگ ، ربخ ، هیهت  اـب  هنـالاعف  تروص  هب  دـیاب  يدوخ  ياـه  هناـسر  هک  تسا  نیا  رگید  راـکهار 
دـضرب ار  یجراخ  یلخاد و  یمومع  راکفا  یناهج و  ياـضف  نینچمه  .دـنناشکب  شنکاو  هب  ار  ناـنآ  دـننک و  هلمح  نانمـشد ، يربخ 

ققحت نیاربانب ، .دننک  جیسب  نانمشد 
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.دنزادرپب اه  نادب  دیاب  يا  هناگادج  ناسانشراک  دبلط و  یم  ار  دوخ  هژیو  ياه  کینکت  اه ، فده  نیا  زا  مادکره 

يا همانرب  ياهداهنشیپ   ب )

يزور هنابـش  لاناک  نیا  .نید  تلود و  لماعت  هب  طوبرم  ثحابم  هب  نتخادرپ  يارب  امیـس  ادص و  رد  یلاناک  سیـسأت  داجیا و  کی _ 
دای ياهاراکهار  تلود ، نید و  هطبار  یـسررب  لیلحت و  اب  يرنه و  ياه  کینکت  زا  ندرب  هدافتـسا  عونتم و  يزیر  همانرب  اب  دناوت  یم 

.دشخب ققحت  ار  هدش 

هقباسم هب  روشک  حطـس  رد  ...و  دورـس  لایرـس ، ملیف ، رتائت ، بلاق  رد  ار  تلود  نید و  لماعت  هشیدـنا  دـناوت  یم  امیـس  ادـص و  ود _ 
زکارم زا  طبـض و  ..و ) دورـس  ملیف ،  ) هدیزگرب هتـشر  هس  لقادح  مایپ  ياوتحم  اه ، ناتـسا  حطـس  رد  هتـشر  ره  ندیزگرب  اب  دراذگب و 

.دوش باختنا  یلم  يامیس  ادص و  رد  شخپ  يارب  هتشر  کی  لقادح  ناتسا  ره  زا  دوش و  شخپ  اه  ناتسا  يامیس  ادص و  

: زا دنترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  دراد  یناوارف  تبثم  جیاتن  داهنشیپ ، ود  نیا  ندمآرد  ارجا  هب 

.دراد یماو  قیمع  عیسو و  حطس  رد  لمأت  هب  ار  یگنهرف  يرنه -  ناگبخن  هعماج و  داحآ  تلود ، نید و  لماعت  ثحب  لوا _ 

.دزاس یم  نومنهر  رت  یساسا  ون و  ياه  هویش  هب  هکلب  دنک ، یم  افوکش  اهنت  هن  ار  ناروآون  يرنه  دادعتسا  مود _ 

.دنک یم  هدامآ  هنیمز  نیا  رد  همانرب  تخاس  تهج  عونتم  نازرا و  ناوارف ، هیلوا  داوم  عبانم و  امیس  ادص و  يارب  موس _ 
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نیا نالک  یلم و  ياه  همانرب  رد  اه  ناتـسا  همه  هدـش و  رتشیب  امیـس  ادـص و  اب  ناشیدـناون  نایگنهرف و  یمدرم  تکراشم  مراـهچ _ 
، قوذ ياراد  دارفا  همه  يارب  یلم  ياه  هناـسر  زا  هدافتـسا  رد  يربارب  فاـصنا و  تیاـعر  نآرب ، هوـالع  .دـش  دـنهاوخ  هارمه  هناـسر 

.دش دهاوخ  مهارف  رنه  دادعتسا و 
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همان باتک 

باتک فلا )

.1366 مود ، پاچ  نادیواج ، تاراشتنا  نامزاس  مسیراتیلاتوت ، هاناه ، تنرآ ، . 1

نیتسوپ هرهز  یقتم ، میهاربا  نادرگرب : تینما ، عافد و  داصتقا ، یگدـنزاس _  نارود  رد  یجراخ  تسایـس  ناوریـشونا ، یماشتحا ، . 2
.1378 یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  تاراشتنا  یچ ،

.1371 موس ، پاچ  یمالسا ، بالقنا  شزومآ  تاراشتنا  تیانع ، دیمح  نادرگرب : تسایس ، وطسرا ، . 3

.1373 مود ، پاچ  ون ، حرط  رشن  دنودالوف ، هللا  تزع  نادرگرب : هچین ، .ج پ ، نرتسا  . 4

(. ات یب  ، ) مق بتکلاراد  هسسؤم  مسیلاروتان ، ای  هیرچین  لامج ، دیس  يدابآدسا ، . 5

.1362 مود ، پاچ  هیوضترم ، هبتکم  نآرق ، ظافلا  تادرفم  بغار ، یناهفصا ، . 6

.1370 تسلا ، تاراشتنا  رصاعم ، یسایس  ياه  هشیدنا  رد  يریس  یلع ، ربکا ، . 7

.1370 مراهچ ، پاچ  همکحلاراد ، تاروشنم  بساکم ، یضترم ، يراصنا ، . 8

.1371 مق ، یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  ناریا ، یمالسا  يروهمج  یجراخ  تسایس  نژیب ، يدزیا ، . 9

.1374 نیون ، مولع  رشن  هسسؤم  لقع ، تلود  نیسح ، هیریشب ، . 10

.1366 ناهیک ، تاراشتنا  یناخوراس ، رقاب  نادرگرب : یعامتجا ، مولع  گنهرف  نلآ ، وریب ، . 11

(. ات یب  ، ) لابقا تاراشتنا  یسایس ، ياه  بتکم  نیدلا ، ءاهب  داگرازاپ ، . 12

.1376 ون ، حرط  رشن  هیریشب ، نیسح  نادرگرب : زباه ، دراچیر ، كات ، . 13
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.1369 یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  تاراشتنا  پاچ و  نامزاس  موس ، دلج  مالسا ، یسایس  خیرات  لوسر ، نایرفعج ، . 14

.1369 هغالبلا ، جهن  داینب  مالسا ، یسایس  لوصا  تمکح  یقت ، دمحم  يرفعج ، . 15

.1350 موس ، پاچ  یمالسا ، یتاعوبطم  زکرم  يدابآ ، دسا  نیدلا  لامج  دیس  هرابرد  كرادم  دانسا و  هللا ، تافص  یلامج ، . 16

(. ات یب  ، ) هیمالسالا بتکلاراد  تاراشتنا  لوا ، دلج  هنومن ، ریسفت  ناگدنسیون ، زا  یعمج  . 17

.1369 ءارهزلا ، تاراشتنا  يربهر ، یحو و  نوماریپ  هللادبع ، یلمآ ، يداوج  . 18

.1368 يوضر ، سدق  ناتسآ  تاراشتنا  پاچ و  هسسؤم  مالسا ، ناهج  ناریا و  يداهلادبع ، يرئاح ، . 19 

.1364 مود ، پاچ  ریبک ، ریما  تاراشتنا  تیطورشم ، عیشت و  يداهلادبع ، يرئاح ، . 20

.1995 ناتسلگنا ،)  ) يداش تاراشتنا  تموکح ، تمکح و  يدهم ، يدزی ، يرئاح  . 21

.1373 یللملا ، نیب  یسایس و  تاعلاطم  رتفد  یسایس ، هشیدنا  یسانش  باتک  دیمحدیس ، ینیسح ، . 22

.1360 باتک ، ماجنا  هسسؤم  داحتا ، لعشم  میرکلادبع ، يزاریش ، رازآ  یب  اضر ، دمحم  یمیکح ، . 23

.1375 ریطاسا ، تاراشتنا  متسیب ، نرق  یسایس  ياه  هشیدنا  رد  یثحب  رغصا ، یلع  یبلح ، . 24

هبتکمروشنم داقتعالا ، دـیرجت  حرـش  یف  دارملا  فشک  رهطملا ، نب  یلع  نب  فسوی  نب  نسحلا  روصنم  یبا  نیدـلا  لامج  یّلح ، . 25
.1366 ینید ،) تاعوبطم  هسسؤم   ) يوفطصملا

، ریبکریما تاراشتنا  هسسؤم  مالـسا ، رد  تموکح  یمالـسا  هشیدنا  سنارفنک  نیمراهچ  نیموس و  تالاقم  یلع ، دیـس  يا ، هنماخ  . 26
.1367

، مراـهچ پاـچ  یمالـسا ، گـنهرف  رـشن  رتـفد  يربـهر ، مظعم  ماـقم  هاگدـید  زا  رنه  . _____________________ ، 27
.1373

.1364 ناهیک ، تاراشتنا  نامزاس  دیدج ، ریسافت  ریسفت و  نیدلاءاهب ، یهاشمرخ ، . 28

.1374 ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  ماما ، مایپ  مالک و  رد  بان  مالسا  هللا ، حور  ینیمخ ، . 29
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.1365 داشرا ، ترازو  هیقف ، یلو  تارایتخا  نوئش و  . ___________________ ، 30

، موس پاچ  ینیمخ ، ماما  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  لهج ، لقع و  دونج  ثیدح  حرـش  . ___________________ ، 31
.1378

، یمالـسا بالقنا  یگنهرف  كرادـم  نامزاس  تاراـشتنا  مکی ، تسیب و  ج  رون ، هفیحـص  . ___________________ ، 32
.1368

.1372 ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  هیالولا ، هفالخلا و  یلا  هیادهلا  حابصم  . ___________________ ، 33

.1373 ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  هیقف ، تیالو  . ___________________ ، 34

.1362 یمزراوخ ، تاراشتنا  دحوم ، یلعدمحم  همدقم  حیحصت و  كولملا ، كولس  ناهبزور ، نب  هللا  لضف  یناهفصا ، یجنخ  . 35 

.1380 مق ، باتک  ناتسوب  مالسا ، یسایس  هفسلف  لیعامسا ، ییالکباراد ، . 36

.1358 مجنپ ، پاچ  یبیج ، تاراشتنا  یماهس  تکرش  یضاق ، لضفلاوبا  نادرگرب : تسایس ، ملع  لوصا  سیروم ، هژروود ، . 37

.1351 مود ، پاچ  ییاطع ، یتاعوبطم  هسسؤم  يرصتنم ، گنشوه  نادرگرب : تردق ، دنارترب ، لسار ، . 38

.1379 زور ، نازرف  شهوژپ  رشن و  ماکحا ، تمکح  ات  بان  لقع  زا  هفسلف _  قافآ  دوعسم ، يوضر ، . 39

.1373 شورس ، تاراشتنا  ییویدار ، ياه  همانرب  نییآ  نسح ، دمحم  قروز ، . 40

.1378 طارص ، یگنهرف  هسسؤم  همان ، تسایس  میرکلادبع ، شورس ، . 41

.1378 مق ، هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  یمالسا ، هشیدنا  رد  تلود  نید و  دمحم ، شورس ، . 42

.1368 ریفس ، رشن  للملا ، نیب  طباور  رد  فلتخم  ياه  هیرظن  نیسح ، هداز ، فیس  . 43

(. ات یب  ، ) وترپ پاچ  زورما ، ياهزاین  نتشیوخ و  هب  تشگزاب  یلع ، یتعیرش ، . 44
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هـشیدنا سنارفنک  نیمراهچ  نیموس و  تالاقم  هعومجم  یمالـسا _  تموکح  رد  يرادا  ماـظن  يدـهم ، دـمحم  نیدـلا ، سمـش  . 45
.1367 ریبک ، ریما  تاراشتنا  هسسؤم  مالسا ، رد  تموکح  یمالسا _ 

.1359 یمالسا ، داینب  رشن  يوسوم ، لامج  نادرگرب : ایبنا ، یهاوگ  ناسنا و  تفالخ  رقاب ، دمحم  ردص ، . 46

.1363 هیدشر ، پاچ  یمومع ، للملا  نیب  قوقح  اضر ، دمحم  یلدگیب ، ییایض  . 47

.1374 ون ، حرط  رشن  یعامتجا ، مولع  نودلخ و  نبا  داوج ، ییابطابط ، . 48

.1367 یللملا ، نیب  یسایس و  تاعلاطم  رتفد  ناریا ، رد  یسایس  هشیدنا  خیرات  رب  یفسلف  يدمآرد  داوج ، ییابطابط ، . 49

.1380 رصاعم ، یشهوژپ  هسسؤم  ناریا ، طاطحنا  هیرظن  رب  يا  هچابید  . ___________________ ، 50

.1362 دلج 12 ، یبرع ، دلج   20 نازیملا ، ریسفت  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، . 51

.1375 مود ، پاچ  ین ، رشن  تسایس ، ملع  ياهداینب  نمحرلادبع ، ملاع ، . 52 

نیب یـسایس و  تاعلاطم  رتفد  هنایم ، ياه  هدـس  نایاپ  ات  زاـغآ  زا  یـسایس  هفـسلف  خـیرات  . ___________________ ، 53
.1376، یللملا

.1380 ارس ، هدیصق  رشن  ییاضر ، ریما  نادرگرب : مکحلا ،) لوصا  مالسالا و   ) تردق ینابم  مالسا و  یلع ، قزارلادبع ، . 54

.1366 رهپس ، پاچ  مود ، دلج  یسایس ، هقف  یلعسابع ، یناجنز ، دیمع  . 55

پاچ یمزراوخ ، تاراشتنا  یماهس  تکرش  یهاشمرخ ، نیدلا  ءاهب  نادرگرب : رصاعم ، مالسا  رد  یسایس  هشیدنا  دیمح ، تیانع ، . 56
.1372 موس ،

.1369 مود ، پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  هعماج ، نید و  . ___________________ ، 57

.1358 مود ، پاچ  رهپس ، پاچ  برع ، یسایس  هشیدنا  رد  يریس  . ___________________ ، 58

یب ، ) تیبلا لآ  هسـسؤم  لوا ، ج  یقثولا _  هورع  حرـش  یف  حیقنتلا  ییوخ _  مساقلاوبا  دیـس  ثحبلا  ریرقت  یلع ، يزیربت ، يورغ  . 59
(. ات
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.1364 یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  تکرش  یمزراوخ ، دمحم  نیدلا  دیؤم  نادرگرب : نیدلا ، مولع  ءایحا  دمحم ، یلازغ ، . 60

.م  1972 هرهاق ، يدنجلا ، هبتکم  داقتعالا ، یف  داصتقالا  . ___________________ ، 61

.ق 1383 ه .  رشنلا ، هیعابطلل و  هیموقلا  رادلل  رشان  هینطابلا ، حیاضف  . ___________________ ، 62

.1375 مق ، نایراصنا ، تاراشتنا  تموکح ، همان  ماظن  دمحم ، نب  مظاک  دمحم  يدهشم ، لضاف  . 63

.1380 موس ، پاچ  تمس ، رشن  ناریا ، مالسا و  رد  یسایس  ياه  هشیدنا  متاح ، يرداق ، . 64

.1375 ناینب ، تاراشتنا  نایسابع ، یشاپورف  ات  زاغآ  زا  تفالخ  تیعورشم  ینابم  لوحت  . ___________________ ، 65

.1373 ادلی ، رشن  یساسا ، قوقح  ياه  هتسیاب  لضفلاوبا ، یضاق ، . 66

.1370 نارهت ، هاگشناد  رشن  لوا ، دلج  یسایس ، ياهداهن  یساسا و  قوقح  . ___________________ ، 67

.1379 مق ، یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  مالسا ، تیحیسم و  رد  مزیرالوکس  نسح ، دمحم  یکلمارق ، نادردق  . 68

.1380 اه ، ندمت  يوگو  تفگ  یللملا  نیب  زکرم  رشن  نارکف ، نشور  نرق  یقتدمحم ، یلفسلزق ، . 69

.1373 موس ، پاچ  سموق ، رشن  يرادا ، لوحت  یسایس و  هعسوت  یلعلادبع ، ماوق ، . 70

.1369 سموق ، رشن  للملا ، نیب  طباور  هعماج و  رد  تردق  شقن  رغصا ، یلع  یمظاک ، . 71 

.1373 ریوک ، تاراشتنا  ییابطابط ، داوج  نادرگرب : یمالسا ، هفسلف  خیرات  يرناه ، نبرک ، . 72

.1363، مق یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  راجاق ، يازریم  نیسحلادبع  نادرگرب : دادبتسا ، تعیبط  نمحرلادبع ، یبکاوک ، . 73

.1354 مود ، پاچ  یبیج ، ياه  باتک  یماهس  تکرش  افص ، رهچونم  نادرگرب : تردق ، یفاکش  دبلاک  تنک ، ناج  تیاربیلاگ ، . 74

(. ات یب  ، ) یمالسا ياه  شهوژپ  رشن  نوناک  مارآ ، دمحا  نادرگرب : مالسا ، رد  ینید  رکف  يایحا  لابقا ، يروهال ، . 75

.ق 1406 ه .  یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  هیناطلسلا ، ماکحا  یبیح ، نب  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  يدروام ، . 76
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.1371 ثدحم ، یگنهرف  تامدخ  هسسؤم  يرگ ، يرابخا  رب  يدقن  اقآریم ، ینسحم ، . 77

.1367 تثعب ، تاراشتنا  مالسا ، زا  دعب  ناریا  رد  تموکح  روطت  دمحم ، ییابطابط ، طیحم  . 78

.1376 طارص ، یگنهرف  هسسؤم  تیریدم ، ارادم و  . ___________________ ، 79

.1361 یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  دلج ،)  2  ) ناریا رصاعم  یسایس  خیرات  نیدلا ، لالج  یندم ، . 80

، مود پاچ  شورـس ، تاراشتنا  دلج ،)  3  ) ناریا یمالـسا  يروهمج  رد  یـساسا  قوـقح  . ___________________ ، 81
.1362

.1366 رگ ، نشور  رشن  هغالبلا ، جهن  داینب  هغالبلا ، جهن  رد  یسایس  تارظن  نیسح ، دمحم  یندیرف ، خیاشم  . 82

.1379 مراهچ ، پاچ  یمالسا  تاغیلبت  نامزاس ، تاراشتنا  مود ، دلج  دیاقع ، شزومآ  یقتدمحم ، يدزی ، حابصم  . 83

پاچ ینیمخ ، ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  تاراشتنا  نآرق ، رد  تسایـس  قوقح و  . ___________________ ، 84
.1379 مود ،

.1364 یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  يدلج ،) هس   ) یمالسا مولع  اب  ییانشآ  یضترم ، يرهطم ، . 85

(. ات یب  ، ) ان یب  داهتجا ، رد  لقع  قح  مالسا و  رد  داهتجا  لصا  . ___________________ ، 86

.1365 اردص ، تاراشتنا  يربهر ، تماما و  . ___________________ ، 87

(. ات یب  ، ) اردص تاراشتنا  یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  . ___________________ ، 88

(. ات یب  ، ) اردص تاراشتنا  هغالبلا ، جهن  رد  يریس  . ___________________ ، 89 

(. ات یب  ، ) اردص تاراشتنا  ریخا ، هلاس  دص  رد  یمالسا  ياه  تضهن  . ___________________ ، 90

.1369 ءارهزلا ، تاراشتنا  يدنره ، یناوریش  یلع  نادرگرب : ماما ، ملع  نیسح ، دمحم  رفظم ، . 91

.1377 دیهمتلا ، یتاراشتنا  یگنهرف  هسسؤم  رشن  هیقف ، تیالو  يداه ، دمحم  تفرعم ، . 92

ماما هدکـشهوژپ  ینیمخ ، ماـما  یلازغ و  دـمحم  ماـما  هاگدـید  زا  مدرم  مکاـح و  لـماعت  یقیبطت  یـسررب  دـمحم ، داژن ، روصنم  . 93
.1382 یمالسا ، بالقناو 

، یهاگشناد داهج  یناسنا  مولع  هدکـشهوژپ  اه ، ندمت  يوگو  تفگ  رد  يرظن  درکیور  . ___________________ ، 94
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.1381
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، یمالـسا تاـقیقحت  زکرم  رـشن  مجنپ ، دـلج  سدـقم ، عاـفد  یگنهرف  يوـنعم و  لـماوع  . ___________________ ، 95
.1380

هرگنک تالاقم  هعومجم  اهداضت » لد  زا  تدـحو  هیرظن  يانبم  رب  ماما  يرگایحا   » هلاـقم . ___________________ ، 96
.1376 ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  ینید ، رکفت  يایحا  ینیمخ و  ماما  یللملا  نیب 

هرگنک نیمود  تالاقم  هعومجم  هزات » یهاگن  زا  نید  رد  ناکم  ناـمز و  هاـگیاج   » هلاـقم . ___________________ ، 97
.1378 ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  مراهچ ، دلج  ینید _  رکفت  يایحا  ینیمخ و  ماما  یللملا  نیب 

دلج 7، راثآ ، هعومجم  نآ ،» رب  یلیلحت  ینیمخ و  ماما  هشیدنا  رد  تحلـصم  حرط  هلاقم  . ___________________ ، » 98
.1378 ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  یمالسا ، تموکح  هشیدنا  رد  ینیمخ  ماما  هرگنک 

زکرم مود ، دلج  مالسا ، رد  هفسلف  خیرات  ننـست ،» بهذم  هاگدید  زا  مالـسا  ردص  رد  یـسایس  رکفت   » هلاقم ءالعلاوبا ، يدودوم ، . 99
.1365 یهاگشنادرشن ،

.1377 مق ، یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  تموکح ، تعیرش و  يدهم ، دمحم  یلاخلخ ، يوسوم  . 100

.1377 هط ، یگنهرف  هسسؤم  يربو ، تنس  مالسا و  دواد ، ناگداز ، يدهم  . 101

.1378 موس ، پاچ  تسایس ، هفسلف  ینیمخ ، ماما  یشهوژپ  یشزومآ _  هسسؤم  . 102

.1380 يربهر ، مظعم  ماقم  هاگن  هنیآ  رد  یمالسا  بالقنا  ياه  یگژیو  تیالو ، ردق  یگنهرف  هسسؤم  . 103 

(. ات یب  ، ) راشتنا یماهس  تکرش  هلملا ، هیزنت  همالا و  هیبنت  نیسح ، دمحم  ینییان ، . 104

هـشیدنا ینیمخ و  ماما  هرگنک  دـلج 6  راثآ ، هعومجم  یمالـسا » ماظن  نالوئـسم  ییوگ  خـساپ  هلئـسم   » هلاقم یقت ، دار ، يراجن  . 105
.1378 ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  تموکح ،

.1365 یمالسا ، داشرا  ترازو  رشن  نادرگرب و  مکاح ، تیالو  دودح  دمحا ، یقارن ، . 106

.ق 1408 ه .  موس ، پاچ  یتریصب ، هبتکم  تاروشنم  مایالا ، دئاوع  . ___________________ ، 107

.1363 ءارهزلا ، تاراشتنا  نیدحوملا ، سینا  يدهم ، دمحم  یقارن ، . 108

.1361 ریبک ، ریما  تاراشتنا  هسسؤم  ییارگ ، برغ  یسانش  هعماج  دمحم ، یلع  يوقن ، . 109

ص:140

مالسا رد  تلود  www.Ghaemiyeh.comنید و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 156زکرم  هحفص 150 



.1373 تمس ، رشن  اپورا ، رد  تموکح  تسایس و  دمحا ، هداز ، بیقن  . 110

.1380 زاریش ، دیون  تاراشتنا  ناریا ، رد  یسایس  بازحا  خیرات  هللا ، تزع  يرذون ، . 111

.1374 یمالسا ، بهاذم  بیرقت  یناهج  عمجم  رشن  تدحو ، يادن  دمحم ، یناسارخ ، هداز  ظعاو  . 112

.1371 تمس ، رشن  يراصنا ، دوبعملادبع  نادرگرب : يراد ، هیامرس  حور  یناتستورپ و  قالخا  سکام ، ربو ، . 113

.1371 ین ، رشن  هیریشب ، نیسح  نادرگرب : تلود ، ياه  هیرظن  وردنا ، تنسنیو ، . 114

.1365 ریبکریما ، تاراشتنا  هسسؤم  یناهشهش ، يدهم  همجرت : زلبوگ ، شیرنیاه ، لکنرف  رجآر _  لوناه ، . 115

.1369 نارگ ، نشور  تاراشتنا  ربخم ، سابع  نادرگرب : یسارکومد ، ياه  لدم  دیوید ، دله ، . 116

.1378 یمالسا ، گنهرف  رشن  یهاوگ ، میحرلادبع  نادرگرب : ناهج ، هدنز  نایدا  تربار ، مویه ، . 117

.IRAN DOC, ADictionary of politics, 2nd Edition: spring 1996.118

JACK Plano and Roy dton, The International Relation Dictionary, western michigan .119
.university: 1988

هیرشن ب )

يد 1375. رذآ و  نابآ ، رهم ،  76 ش 7 _  هزوح ، هلجم  دادبتسا ،» ینییان و  ، » لیعامسا یلیعامسا ، . 1

دنفسا 1364. ملع ، رون  هلجم  تلود ،» تموکح و  تیعورشم  ، » لیعامسا ییالکباراد ، . 2

ناتسمز 75. زییاپ 75 _  تاسبق ، هلجم  مزیرالوکس ،» یسررب  لیلحت و  ، » یقت دمحم  يرفعج ، . 3

لاس 1376. ش 7 ، شهوژپ ، همان  هلجم  ارگ ،» برغ  رکف  نشور  ناخ ، مکلم  ازریم  ، » نیسح دمحم  يدیشمج ، . 4 

ناتسبات 1369. راهب و  ش 1 و 2 ، تردق ،» هرابرد  ، » گنهرف ییاجر ، . 5

همان هژیو  یقثولا ، هورع  ناریا ،» یلخاد  دادبتـسا  یجراخ و  رامعتـسا  اب  يدابآدسا  نیدلا  لامج  دیـس  تازرابم  ، » نیـسح وجمزر ، . 6
دنفسا 75. یمالسا ، بهاذم  بیرقت  یناهج  عمجم  يدابآدسا ، نیدلا  لامج  دیس  یللملا  نیب  هرگنک 

ص:141

مالسا رد  تلود  www.Ghaemiyeh.comنید و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 156زکرم  هحفص 151 



راهب 1380. ش 19 ، یمالسا ، تموکح  هلجم  برع ،» ناهج  رد  مزیرالوکس  ، » اضردیمح يرادمتعیرش ، . 7

لامجدیـس یللملا  نیب  هرگنک  همان  هژیو  یقثولا ، هورع  یمالـسا ،» داحتا  ههبج  راذـگ  ناینب  لامج  دیـس  ، » داوج دـمحم  یبحاـص ، . 8
دنفسا 75. یمالسا ، بهاذم  بیرقت  عمجم  يدابآدسا ، نیدلا 

زییاپ 73. ش 4 ، دربهار ، هلجم  تحلصم ،» یتموکح و  ماکحا  ، » هللا فیس  یمارص ، . 9

نمهب 76.  16 امش ، هیرشن  تسا ،» هقف  تیالو  هیقف ، تیالو  ، » نسحم نایورغ ، . 10

زییاپ 76. ش 5 ، یمالسا ، تموکح  هلجم  مزیرالوکس ،» هلئسم  ، » ناهرب نویلغ ، . 11

ناتسمز 75. ش 2 ، یمالسا ، تموکح  هلجم  تنس ،» لها  یسایس  هشیدنا  ینابم  ، » دواد یحریف ، . 12

يد 1375. رذآ و  نابآ ، رهم ، ، 76 ش 7 _  هزوح ، هلجم  تسایس ،» تهاقف و  ، » یسابع یصلخم ، . 13

زییاپ 1381. ش 25 ، دربهار ، هلجم  تردق ،» ینابم  مالسا و  ، » دمحم داژن ، روصنم  . 14

راهب 1378. یمالسا ، تموکح  هلجم  اوق ،» لالقتسا  هیقف و  هقلطم  تیالو  اوق ، کیکفت  ، » دمحم داژن ، روصنم  . 15

راهب 1377. ش 7 ، یمالسا ، تموکح  هلجم  یمالسا ،» تموکح  رد  يراذگ  نوناق  ، » دمحم داژن ، روصنم  . 16

، یسایس مولع  قوقح و  هدکشناد  هلجم  ینییان ،» يازریم  یسایس  هیرظن  رد  یعامتجا  یسارکومد  یبایزرا  دقن و  ، » یسوم یفجن ، . 17
ریت 72. مود ، یس و  ش 

ناتسمز 1375. ش 2 ، یمالسا ، تموکح  هلجم  يدروام ،» ياه  شیارگ  اه و  شراگن  ، » دمحم يرون ، . 18

 

ص:142

مالسا رد  تلود  www.Ghaemiyeh.comنید و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 156زکرم  هحفص 152 


	فهرست
	دین و دولت در اسلام
	مشخصات کتاب
	دیباچه
	پیش گفتار
	بخش اول:دین، ساختار و خاستگاه حکومت و دولت
	مفهوم شناسی
	1. تعریف دین
	2. تعریف سیاست
	3. تعریف دولت
	4. تعریف حکومت

	ساختار دولت
	اشاره
	1. ساختار دولت ها و حکومت ها براساس تعداد حاکمان
	اشاره
	الف) حکومت فرد
	ب) حکومت گروهی
	ج) جمهوری

	2. ساختار دولت ها و حکومت ها بر اساس تمرکز قدرت
	3. ساختار حکومت ها براساس مشارکت شهروندان
	4. ساختار حکومت، براساس جهان بینی
	اشاره
	الف) حکومت الهی
	ب) حکومت طاغوتی


	خاستگاه دولت
	اشاره
	1. نظریه فطری یا طبیعی
	2. نظریه الهی
	3. نظریه قرارداد اجتماعی
	4. نظریه زور
	5. نظریه ژنتیک


	بخش دوم:ضرورت وجود حکومت در اسلام
	اشاره
	1. ادله عقلی ضرورت وجود حکومت در اسلام
	اشاره
	الف) ضرورت وجود نهادهای اجرایی
	ب) ضرورت استمرار اجرای احکام
	ج) حکومت؛ امر حیاتی و بشری
	د) ماهیت و کیفیت قوانین اسلامی
	اشاره
	احکام مالی
	احکام دفاع ملی
	احکام حقوقی و جزایی

	ه ) ضرورت پیدایش انقلاب سیاسی
	و) ضرورت ایجاد وحدت اسلامی
	ز) اجرای عدالت
	ح) جلوگیری از هرج و مرج

	2. ادله نقلی ضرورت وجود حکومت در اسلام
	اشاره
	الف) ادله قرآنی
	ب) ادله روایی


	بخش سوم:قدرت، اقتدار و مشروعیت حکومت در اسلام
	1. مفهوم شناسی
	اشاره
	الف) قدرت
	ب) اقتدار
	ج) مشروعیت
	د) حاکمیت

	2. اشاره ای گذرا به پیشینه تاریخی تشکیل حکومت در اسلام
	اشاره
	الف) حکومت نبوی
	ب) انتخاب ابوبکر بن ابی قحافه
	ج) انتخاب عمر بن خطاب
	د) انتخاب عثمان بن عفان
	ه ) پذیرش خلافت علی بن ابی طالب
	و) حکومت امویان
	ز) حکومت عباسیان

	3. راه های کسب قدرت، اقتدار و مشروعیت در اسلام
	اشاره
	الف) دیدگاه اهل تسنن
	ب) دیدگاه شیعه


	بخش چهارم:حکومت در فقه شیعه در دوران غیبت
	اشاره
	1. تأملی در مفاهیم
	الف) ولایت
	ب) مطلقه
	ج) فقیه

	2. اختیارات حاکم اسلامی
	3. محدودیت های حاکم اسلامی
	اشاره
	الف) ولایت فقیه بر مدار مصلحت عمومی
	ب) ولایت فقیه محدود به قانون الهی
	ج) ولایت فقیه، محدود به عدالت

	4. ویژگی ها و وظایف رهبری در قانون اساسی
	5. نظریه تفکیک قوا
	اشاره
	الف) تفکیک قوا در غرب
	ب) تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران

	6. اسلام و دموکراسی

	بخش پنجم: قوه مجریه در حکومت
	اشاره
	1. قوه مجریه در غرب
	الف) رژیم ریاستی
	ب) رژیم پارلمانی

	2. قوه مجریه در صدر اسلام
	الف) سیره سیاسی _ اجرایی پیامبر
	ب) سیره سیاسی _ اجرایی حضرت علی علیه السلام

	3. قوه اجرایی در حکومت اسلامی عصر غیبت
	اشاره
	الف) ساختار قوه مجریه در جمهوری اسلامی
	ب) وظایف و اختیارات دولت در سطح بین المللی


	بخش ششم:اندیشه تفکیک دین و حکومت در اسلام
	اشاره
	1. تفکیک دین و حکومت در غرب
	الف) دوران آغازین تاریخ مسیحیت
	ب) عوامل مؤثر بر تفکیک دین از دولت

	2. پیشینه اندیشه جدایی دین و دولت در اسلام
	اشاره
	الف) پایه گذاران اندیشه جدایی
	ب) عوامل و انگیزه های اندیشه جدایی


	بخش هفتم:احیای تفکر دینی امام خمینی رحمه الله
	اشاره
	ویژگی های احیای اندیشه دینی
	اشاره
	الف) بازگشت به خویش
	ب) تأسیس حکومت دینی و ستیز با استعمار
	ج) احیای اجتهاد و نقش زمان و مکان در آن


	بخش هشتم:همراه با برنامه سازان
	اشاره
	الف) پیشنهادهای کلی
	ب) پیشنهادهای برنامه ای

	کتاب نامه




