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تبسيخ اسائِ1383/5/3 :

هعبٍى پظٍّطي پظٍّطكذُ هطبلعبت ساّبشدي

تبسيخ تأييذ1383/5/7 :

چكيذُ
پؽ اظ حبوٕيت رطيبٖ ذالفت  ٚثٚ ٝيػ ٜپؽ اظ تجسيُ آٖ ث ٝؾُّٙت ،قبٞس
ٔحطٔٚيت ٔىتت تكيغ اظ حىٔٛت ثٛزيٓ و ٝزض ٘تيز ٝآٖ ،اٍِٛي «حىٔٛت اغتهبثي»
ثٔ ٝخبثٌ ٝفتٕبٖ ٔؿٍّ ثطاي تحّيُ قطايٍ  ٚاضاي ٝضاٞىبضُٔ ،طح قس .اٌطچ ٝتؿٍّ
ايٗ ٌفتٕبٖ ث ٝالتًبي قطايٍ ؾيبؾي ٔست ٔسيسي ث ََٛ ٝا٘زبٔيس ،أب ظٟٛض ؾّؿّة
نفٛي ،ٝظٔيٙٔ ٝٙبؾجي ضا فطا ٓٞآٚضز تب ٌفتٕب٘ي تبظ ٜزض حٛظ ٜا٘سيك ٝؾيبؾي تكيغ
ظٟٛض وٙس وٍ٘ ٝبض٘س ٜاظ آٖ ث« ٝقطػيؾبظي لسضت ؾيبؾي» يبز وطز ٜاؾت .ايٗ
ٌفتٕبٖ ٔجتٙي ثط ؾ ٝانُ ٔيثبقس و ٝػجبضتٙس اظ:
انُ ا .َٚربث ٝربيي زض لسضت و ٝزالِت ثط تِٛيس لسضت ٘طْ  ٚثابظ تِٛياس آٖ زض
لبِت ؾبظٔبٖ فم ٝؾيبؾي قيؼ ٝزاضز.
انُ ز .ْٚربث ٝربيي زض ضٚـ و ٝحبوي اظ ٌاصاض فمٟابي قايؼ ٝاظ آضٔابٌٖطاياي
نطف ث ٝآضٔبٌٖطايي ٔتؼٟس اؾت.
انُ ؾ .ْٛربث ٝربيي زض ؾبظٔبٖ فىطي لسضت و ٝزالِت ثط حًٛض فمٟبي قايؼٝ
ث ٝربي فالؾف ٝؾيبؾي زض تِٛيس ٘ظطي ٝؾيبؾي ٔٛرس  ٚحبٔي حىٔٛت زاضز.
ثط ايٗ اؾبؼٍ٘ ،بض٘س ٜث ٝچطايي  ٚچٍٍ٘ٛي تٛر ٝفمٟبي قيؼ ٝث ٝلسضت ؾيبؾي
 ٚحٕبيت اظ آٖ اقبضٕٛ٘ ٜز ٚ ٜثٔ ٝطٚض ربيٍب ٜأٙيت زض ا٘سيك ٝؾيبؾي ثعضٌب٘ي چٖٛ
ٔحمك وطوئ ،مسؼاضزثيّي ،فيىوبقب٘ئ ،حمكؾجعٚاضي  ٚػالٔٔ ٝزّؿي ٔيپطزاظز.

كليذٍاطُّب :فم ٝؾيبؾي قيؼ ،ٝأٙيت ،حجبت ،ؾّؿّ ٝنفٛي ،ٝلسضت.
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هقذهِ

«زؾتٍبٜتهٛفي ث ٝنٛضتي غضف حتي ثط ضٚي تهٛض ٔطوعي اهلل احط ٌصاقت ٝاؾت)1(».

اٌطچ ٝاثتٙبي اٍِٛي حىٔٛتي قيؼ ٝثط ٔحٛضيت پيبٔجط(ل)  ٚأبْ ٔؼه(ْٛع) تٛا٘ؿت
فطنت ٔٙبؾجي ثطاي تمٛيت فّؿف ٝؾيبؾت  ٚحىٔٛت زض ٔىتت تكيغ ثٚ ٝاؾُ ٝثٟطٜٙٔسي اظ
ا٘سيك ٚ ٝػُٕ ٔؼه(ْٛع) فطا ٓٞؾبظز ،أب ٘مف ثيثسيُ غيجت ضا زض ايٗ ضاؾتب ٕ٘يتٛاٖ ٘بزيسٜ
اٍ٘بقت .قيؼيبٖ زض پي ٚلٛع ايٗ ضذساز ثعضي ،أىبٖ آٖ ضا يبفتٙس تب زض پطت ٚ ٛچبضچٛة
ٔؼبضف رسيس ،ث ٝثبظؾبظي اٍِٛي حىٔٛتي ٔتٙبؾت ثب قطايٍ ظٔب٘ي ٔ ٚىب٘ي پطزاذت ٚ ٝثسيٗ
ٚؾيّ ،ٝلبثّيت تفىط قيؼي ضا ثطاي ؾبٔبٖ ثركي ث ٝحيبت ارتٕبػي ا٘ؿبٖ زض اػهبض ٔرتّف
ٕ٘بيبٖ ؾبظ٘س .اظ رّٕٔ ٝمبَغ ٕٟٔي و ٝزض ؾيط تحٔ َٛىتت تكيغ زض ذٛض تٛر ٝاؾت ،ػهط
نفٛئ ٝيثبقس .ثٌ ٝفت« ٝتٛقي ٞيى ٛايعٚتؿ »ٛظٟٛض نفٛيبٖ ،تحِٛي ثيثسيُ زض وُ ٍ٘طـ
اؾالٔي پسيس آٚضز و ٝآٖ ضا اظ ؾبيط ٔمبَغ ٔتٕبيع ٔيؾبظز )2(.أب آ٘چ ٝزض ايٗ ٘ٛقتبض ثيكتط
ٔس٘ظط ٔيثبقس ٘ ٝلسضتيبثي نفٛيبٖ ،ثّى ٝحًٛض چكٍٕيط ٔ ٚؼٙبزاض فمٟبي ثعضي قيؼ ٝزض
ؾبظٔبٖ ضؾٕي حىٔٛت اؾت و ٝپؽ اظ يه زٚضَٛ ٜال٘ي اظ تحطيٓ  ٚا٘عٚاٛٔ ،لؼيتي زض ذٛض
ثطاي قيؼ ٝزض حيبت ؾيبؾي ث ٝقٕبض ٔيآيس.
اٌطچ ٝفّؿفٚ ٝرٛزي ايٗ حًٛض  ٚپيبٔسٞبي ارتٕبػي ،التهبزي  ٚفطٍٙٞي آٖ ثحخي
ٔجؿٔ ٚ ٌٛؿتمُ اؾت و ٝتبو ٖٛٙاظ اثؼبز  ٚثب ضٚيىطزٞبي ٔرتّف ثساٖ پطزاذت ٝقس ،ٜأب زض
ايٗ ٔيبٖ ٔٛيٛع «أٙيت» « ٚحجبت» ا ػّيضغٓ إٞيت  ٚتٛرٚ ٝيػٜاي و ٝفمٟبي قيؼ ٝثطاي آٖ
لبيُ ثٛزٜا٘س  ٚزض ٔمبْ تفؿيط  ٚتٛري ٝنحت ؾيبؾت ذٛيف وطاضاً ثساٖ اؾتٙبز وطزٜا٘س ا
وٕتط ٔٛضز ثحج  ٚثطضؾي لطاض ٌطفت ٝاؾت)3(.
زض ٘ٛقتبض حبيطٛ٘ ،يؿٙس ٜاظ ٔٙظطي ؾيبؾي ا ارتٕبػي ث ٝتحّيُ ا٘سيكا ٚ ٝػٕاُ فمٟابي
قيؼ ٝزض ايٗ زٚضاٖ پطزاذت ٚ ٝتالـ ٔيٕ٘بيس تب ثب اؾاتفبز ٜاظ اٍِاٛي تحّيّاي «قاطػيؾابظي
لسضت ؾيبؾي» ،ربيٍب ٜحجبت  ٚأٙيت ضا زض ٘ظط  ٚػُٕ ايكبٖ ثبظيبثي ٕ٘بيس .ثطاي اياٗ ٔٙظاٛض
يٕٗ ٔؼطفي اٍِٛي تحّيّي «قطػيؾبظي» ،اظ ؾ ٝتح ٟٓٔ َٛزض ؾبحت ؾيبؾات  ٚحىٔٛات
زض ػهط نفٛي ؾرٗ ثٔ ٝيبٖ ٔي آٚضيٓ و ٝزض ٘تيز ٝآٖ  ٚثب اؾتٙبز ثا ٝا٘سيكا ٝفمٟابي قايؼ،ٝ
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أٙيت ثٔ ٝخبثٔ ٝهسالي ثبضظ اظ ٔهّحت ػٕٔٛي وا ٝحىٔٛات زيٙاي ٔتاِٛي تاآٔيٗ آٖ اؾات،
ٔؼطفي ٔيقٛز.

الف .چبسچَة تحليلي؛ ضشعيسبصي دس هقببل عشفيسبصي
«ؾيبؾت ٔب ػيٗ زيب٘ت ٔبؾت» (ٔطحٔ ْٛسضؼ)
«ذسا٘ٚس ٔيذٛاؾت و ٝاؾالْ زيٗ ثبقس ،أب آزْٞب اظ آٖ ؾيبؾات ؾابذتٙسٔ( ».حٕاس
ؾؼيس ػكٕبٚي)()4

تآُٔ زض ٍ٘طـ ٔطحٔ ْٛسضؼ ٔ ٚحٕسؾؼيس ػكٕبٚي ،ثيبٍ٘ط ٚرٛز فبنّٝاي ػٕياك ثايٗ
ز ٚتفؿيط اظ «ؾيبؾت اؾالٔي» اؾت وٌ ٝصقت ٝاظ ضيكٞ ٝبي تبضيري آٖ ،ثٛٔ ٝيٛػي حؿابؼ
 ٚثٙيبزيٗ زض ؾيط ا٘سيك ٚ ٝػُٕ اؾالٔي زض زٚضاٖ ٔؼبنط تجسيُ قس ٜاؾتٛٔ .ياٛػي وا ٝثاٝ
٘ظط ٔيضؾس زض شيُ ػٛٙاٖ وّي ٔ ٚج« ٟٓاؾالْ ؾيبؾي» اظ ؾٛي ٘ظطيٝپطزاظاٖ  ٚاؾتطاتػيٗٞابي
غطثي ٘يع ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌطفت ٝو ٝثٔ ٝحٛض ٔؼبزالت ؾيبؾي زض ذبٚضٔيب٘ ٝزض لاطٖ  21تجاسيُ
ذٛاٞس قس)5(.
ثط ايٗ اؾبؼ ،پطؾف اظ چيؿتي «ؾيبؾت اؾالٔي»  ٚاٍِٞٛبي تحمك آٖ ٘ ٝتٟٙب ثطاي
وكٛضٞبي اؾالٔي ،ثّى ٝثطاي وّي ٝثبظيٍطاٖ إٞيت يبفت ٝآ٘مسض و ٝث ٝتبظٌي قبٞس تٛرٝ
ضٚظافع ٖٚا٘سيكٌٝطاٖ ٔؼبنط ث ٝايٗ ؾؤاَ ٞؿتيٓ .زض ايٗ ذهٛل  ٚاظ ٔٙظطي زض ٖٚزيٙي،
ٔيتٛاٖ چٙيٗ ازػب وطز و ٝحيبت ثيط٘ٚي ث ٝز ٚحٛظ ٜانّي تمؿيٓ ٔيقٛز٘ :رؿت حيبت زيٙي
 ٚز ْٚحيبت غيطزيٙي و ٝقبذم آٖ ٘يع «ايٕبٖ» اؾت .چٙبٖ و ٝذساي ٔتؼبَ ٔيفطٔبيس:
«پطٚضزٌبض ؾطپطؾت  ٚحبوٓ وؿب٘ي اؾت و ٝايٕبٖ آٚضزٜا٘س ]ٕٛٞ[.ايكبٖ ضا اظ
تبضيىيٞب ث ٝضٚقٙبيي ضٔ ٖٕٛٙٞيٌطزز[.أب] آ٘بٖ و ٝوفط پيكٕ٘ ٝبيٙس ،ؾطپطؾتي
َبغٛت ضا ٌطزٖ ٟ٘بزٜا٘س .پؽ اظ ضٚقٙبيي ث ٝتبضيىي زضآيٙس  ٚپيٛؾت ٝيبض آتف  ٚزض
آٖ ٔب٘سٌبض ثبقٙس)6(».

ثب ايٗ ٔؼيبضٔ ،كرم ٔيقٛز و« ٝؾيبؾت» ثٔ ٝخبث ٝحٛظٔ ٜتِٛي تسثيط أٛض ربٔؼ ٝاظ
ٔٙظطي اؾالٔي زاضاي زٚٚر ٝذٛاٞس ثٛز :ؾيبؾت ايٕب٘ي  ٚؾيبؾت وفطآٔيع .زض اٍِٛي ٘رؿت
احىبْ اِٟي ،ػمُ ثكطي ٔ ٚمتًيبت ظٔب٘ي ٔ ٚىب٘ي ث ٝنٛضت تٛأبٖ زض ٘ظط  ٚػُٕ ؾيبؾي
ايفبي ٘مف ٔيوٙٙس؛ أب زض اٍِٛي ز ،ْٚنطفبً ػمُ ثكطي ٔ ٚمتًيبت ظٔب٘ي ٔ ٚىب٘ي ٔس٘ظط
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ٔي ثبقٙس٘ .ىت ٟٓٔ ٝآ٘ى ٝؾبذتبض اٍِٛي ٔصوٛض ث ٝؾبزٌي ثيبٖ قس ٜثبلي ٕ٘ب٘سٕٞ ٚ ٜطا ٜثب
تح َٛرٛأغ ثكطي ،قبٞس پيسايف فًبيي ثيٗ ز ٚاٍِٛي ايٕب٘ي  ٚوفطا٘ي اظ ؾيبؾت ٞؿتيٓ
و ٝزض آٖ ػٕس٘ ٜظطيٝپطزاظاٖ ،لبيُ  ٚيب ٘بلس اؾالْ ؾيبؾي ،و ٝضاثٍ ثيٗ ز ٚحٛظ ٜانّي اظ
ؾيبؾت  ٚحىٔٛت ٞؿتٙس ،أىبٖ ٚرٛز يبفتٝا٘س .ثب ػٙبيت ثَ ٝيف ٔتٛٙع ٘ظطيٞٝبي ؾيبؾي
اضاي ٝقس ٜاظ ؾٛي ا٘سيكٌٝطاٖ ٔؿّٕبٖ ،اؾالْقٙبؾبٖ  ٚحتي غيطٔؿّٕب٘بٖٔ ،ؼّٔ ْٛيقٛز وٝ
ػٕس ٜاٍِٞٛبي رسيس حىٔٛت اؾالٔي ٘يع اظ زضٕٞ ٖٚيٗ فًب پسيس آٔس ٚ ٜػٕالً رٟبٖ اؾالْ
ثب تِٛيسات ٘ظطي ٔ ٚالحظبت ػّٕي اضاي ٝقس ٜاظ ؾٛي ايٗ ٌط ٜٚاظ ا٘سيكٚٝضظاٖ ٔٛارٚ ٝ
ٔكغ َٛثٛز ٜاؾت .زؾتٝثٙسي  ٚػٙبٚيٗ اَالق قس ٜثط ايٗ ا٘سيكٌٝطأٖ ،تفبٚت ٔ ٚتىخط اؾت
 ٚچٙبٖ و« ٝضيٛاٖاِؿيس» اظٟبض زاقت ،ٝانٛالً زؾتٝثٙسي آٟ٘ب ثط اؾبؼ ٔحٛضٞبي ٔكتطن
زقٛاض ٔيٕ٘بيس )7(.ثب ايٗ حبٍَ٘ ،بض٘س ٜثب ٔجٙب لطاض زازٖ ؾبذتبض زٚ ٚرٟي ثبال ،ايٗ ٌطٜٞٚب ضا
زض ز ٚرطيبٖ انّي لطاض ٔيزٞس:

خشيبى اٍل .عشفيسبصي ديي سيبسي
ثٙيبز ايٗ ٍ٘طـ ضا ثبظؾبظي اؾالْ زض لبِت تزطثٔ ٝؿيحي قىُ ٔيزٞس .ثط ايٗ اؾبؼ
تالـ ٔيقٛز تب تفؿيطي اظ اؾالْ اضايٌ ٝطزز و ٝزض آٖ تفىيه ثيٗ ؾيبؾت  ٚزيب٘ت  ٚا٘حهبض
زيٗ ث ٝػطنٞٝبي ذهٛني  ٚقرهئ ،ؿتٙس ث ٝان٘ ٚ َٛهٛل زيٙي ،احجبت ٌطزز .ثٝ
ٕٞيٗ زِيُ اؾت ؤ ٝم« ِٝٛف ٟٓزيٗ» « ٚزضن ظثبٖ زيٗ» ٔٛضز تٛرٚ ٝيػ ٜلطاض ٌطفت ٚ ٝثٝ
ٔخبث ٝيه ٔالحظ ٝضٚـقٙبذتي زض اِٛٚيت ٘رؿت پػٞٚفٞبي زيٙي ث ٝرٟت زضن ٚالؼي
ؾيبؾت ُٔطح ٔيقٛز٘ )8(.تيزُٔ ٝبِؼبت ضٚـقٙبذتي زض ايٗ حٛظ ،ٜايٗ زؾت ٝاظ
ا٘سيكٌٝطاٖ ٔؿّٕبٖ ضا ثسا٘زب ضٔ ٖٕٛٙٞيؾبظز تب ٛٞيت اؾالْ ضا «غيطؾيبؾي» اضظيبثي وطزٚ ٜ
ؾيبؾت ضا ث ٝزاليُ ٔرتّف اظ حٛظ ٜزيب٘ت ذبضد  ٚيب ث ٝحبقي ٝثطا٘ٙس .ث ٝتؼجيط «فيالِي
ا٘هبضي» آٌبٞي ٘ٛيٙي زض حٛظ ٜاؾالٔي پسيس آٔس ٜو ٝاٌطچٔ ٝؿتٙس ث ٝان ٚ َٛتزطث ٝاؾالٔي
ٔ ٚيطاث زيٙي اؾت؛ أب «اظ تبضيد ٌصقت ٚ ٝاظ احطاتي و ٝثط حبفظٔ ٝؿّٕب٘بٖ ٌصاقتٝ
فبنٌّٝيطي ٚالؼي ٔيوٙس ٚ ،تفىيه ثيٗ أط تبضيري  ٚأط انٌُ ٖٛزض ٚرساٖ رٕؼي قطٚع
ث ٝقىٌُيطي ٔيوٙس)9(».
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زض چٙيٗ فًبيي اؾت و ٝا٘سيكٌٝطا٘ي چ« ٖٛػّيػجساِطظاق»ٔ« ،حٕٛزَ« ،»ٝفًُ
اِطحٕبٖ»ٔ« ،حٕسَبِجي»ٔ« ،حٕساحٕس ذّفاهلل»ٔ« ،حٕسآضو« ٚ »ٖٛنبزق آ٘ي »ْٟٛث ٝاضايٝ
زيسٌب ٜپطزاذت ٚ ٝؾؼي وطزٜا٘س تب ثب اؾتٙبز ث ٝزيٗ  ٚزض ػيٗ حفظ ٌٝ٘ٛاي اظ زيٙساضي،
ؾيبؾتي ضا زض رٟبٖ ٔؼبنط ػطي ٝثساض٘س و ٝتب حس ٕٔىٗ ضٞب اظ آٔٛظٜٞبي زيٙي ثٛز ٚ ٜثٝ
اٍِٛي ػطفي اظ لسضت ؾيبؾي ٘عزيه ثبقس .آ٘بٖ ٔتطنس ثٛز٘س اظ ايٗ َطيك ث ٝرٕغ ثيٗ
زيب٘ت  ٚؾيبؾت ث٘ ٝفغ «ػطف» ٘بيُ آيٙس)11(.

خشيبى دٍم .ضشعيسبصي عشف سيبسي
ايٗ رطيبٖٔ ،ؼٕٛالً زض تحّيُ تبضيد تح َٛرٛأغ اؾالٔي ٔٛضز وٓ تٛرٟي لطاض ٌطفتٝ
اؾت؛ زض حبِي و ٝاظ حيج وبضثطزي زض ٔمبَغ ثؿيبضي ٔيتٛاٖ قبٞس الجبَ ث ٝآٖ  ٚتالـ ثطاي
تؼطيف ؾيبؾت زيٙي زض شيُ آٖ ثٛز .زض ايٗ ٚيؼيتٔ ،هّحبٖ زيٙي ث ٝزِيُ ٔؿسٚز ثٛزٖ
ثبة تآؾيؽ حىٔٛت زيٙي زض ربٔؼ ،ٝثٚ ٝاؾُ ٝحًٛض ٔٛا٘ؼي رسي اظ لجيُ ٘جٛز آٌبٞي الظْ،
يؼف ثٙيبزٞبي لسضت ثطاي تآؾيؽ اٍِٛي ُّٔٛة ٘ ٚجٛز يب يؼف ؾبظٔبٖ فىطي ٔٛضز ٘يبظ
رٟت تِٛيس ؾبظٔبٖ ؾيبؾي ،زض زٔٚيٗ اِٛٚيت ذٛز اٞساف ظيط ضا َطح ٕ٘ٛز٘س:
 . 1حًٛض زض ؾبذت ضؾٕي لسضت ٞ ٚسايت رطيبٖ أٛض تب حسأىبٖ ثٙٔ ٝظٛض رٌّٛيطي اظ
تجسيُ آٖ ث ٝاٍِٛي وفطآٔيع اظ حىٔٛت.
 .2تحسيس لسضت ثٙٔ ٝظٛض تآٔيٗ ٔهبِح ػٕٔٛي ٔؤٔٙبٖ  ٚوبٞف ٔيعاٖ ؾرتي ايكبٖ.
 .3ايزبز وب٘ٔ ٖٛؿتمُ ٚيػ ٜقيؼيبٖ ثٙٔ ٝظٛض ايؿتبزٌي زض ٔمبثُ رطيبٖٞبي ضليت  ٚذبضري.
 .4ظٔيٝٙؾبظي ثطاي تىٛيٗ اٍِٛي ُّٔٛة حىٔٛت زيٙي (ٔهساق ؾيبؾت ايٕب٘ي))11(.
ث ٝػجبضت زيٍطٔ ،ي تٛاٖ چٙيٗ ازػب وطز و ٝزض ايٗ ضٚـ اٌطچ ٝف ٚ ٟٓزضن زيٗ ٕٞچٖٛ
اٍِٛي ضٚـقٙبذتي رطيبٖ ٘رؿت پصيطفت ٝقس ،ٜأب ثط زضن ٔتؼٟسا٘ٔ ٝتٗ ٔ ٚحمك ؾبذتٗ آٖ
زض فًبي ػيٙي تآويس ٔيقٛز .ثسيٗ نٛضت و ٝف ٟٓزيٗ ثب ٞسف ُٔٙجك ؾبذتٗ آٖ ثب قطايٍ
ؾيبؾي حبوٓ  ٚزض ٘تيز ٝػطفيؾبظي نٛضت ٕ٘يٌيطز؛ ثّى ٝثبِؼىؽ فٛ٘ ٟٓيٗ ٔ ٚتطلياي اظ
زيٗ اضائ ٝيقٛز و ٝپبؾرٍٛي ٘يبظٞبي رسيس ا٘ؿبٖ ٔؼبنط اؾت )12(.زض ايٗ ٚيؼيت،
ٟ٘بزٞبي ػطفي اظ َطيك تفؿيط ٘ٛيٗ زيٗ ثبظتؼطيف قس ٚ ٜثب ٞسف تآٔيٗ اٞساف ٔهٛة آٖ
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زض ربٔؼ ،ٝتآييس قطػي ٔييبثٙس .ذالن ٝوالْ آ٘ى« ٝػطف ؾيبؾي» ،زض زض« ٖٚانٚ َٛ
چبضچٛة زيٙي» ثبظؾبظي ٔيقٛز  ٚزض ٘تيز ٝقبٞس قىٌُيطي ٌٝ٘ٛاي اظ حىٔٛت زيٙي
ٔيثبقيٓ و ٝاٌطچ ٝثب اٍِٛي ؾيبؾت ايٕب٘ي ُٔٙجك ٘يؿت ،أب ث ٝزِيُ زاقتٗ قجبٞتٞبي اِٚيٝ
ثب ايٗ اٍِ ٚ ٛفبنٌّ ٝطفتٗ اظ اٍِٞٛبي «ؾيبؾت وفطآٔيع» « ٚػطفيؾبظي زيٗ»ٛٔ ،ضز تآييس
٘ؿجي ثٛز ٚ ٜث ٝػٛٙاٖ ثسيّي ثطاي حىٔٛتٞبي ربيط ٔٛرٛز ،اظ ؾٛي زيٙساضاٖ تآييس ٔيق٘ٛس.
زض ٕ٘ٛزاض قٕبض 1 ٜايٗ چٟبض إٍِ٘ ٛبيف زاز ٜقس ٜاؾت.
ٕ٘ٛزاض قٕبض)1( :ٜ

التزام ديين

ببصضٌبسي خشيبىّبي اصلي دس حَصُ حكَهت ديٌي

شرعيسازي عرف سياسي

جتربه بشري

سياست

4

امياين

سياست

كفرآميز

حكومت ضددين

2

عريفسازي دين سياسي

حكومت سكوالر

3

حكومت مورد تأييد دين

1

حكومت ديين
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ُٔبثك ٕ٘ٛزاض ٔكرم ٔيقٛز و ٝاظ ٔٙظط زض ٖٚزيٙي ،قيؼيبٖ رطيبٖٞبي انّي زض حاٛظٜ
حىٔٛتؾبظي ضا ث ٝچٟبض ٌط ٜٚتمؿيٓ ٔيٕ٘بيٙس:

الگَّبي اصلي
 .1حىٔٛت زيٙي ؤ ٝجتٙي ثط انُ اِتعاْ زيٙي ثٛز ٚ ٜثب اؾتٙبز ث٘ ٝم  ٚؾيط ٜقٙبذتٔ ٝيقٛز.
 .2حىٔٛت يسزيٙي ؤ ٝجتٙي ثط انُ «قطن»  ٚنطفبً ٔؿتٙس ث ٝتزطث ٝثكطي اؾت.

الگَّبي فشعي
 .3حىٔٛتٞبي ؾىٛالض ؤ ٝجتٙي ثط انُ «ػطفيؾبظي زيٗ» ٔ ٚؿتٙس ث ٝتزطث ٝثكطي ٞؿتٙس.
 .4حىٔٛتٞبئٛضزتآييس زيٗ ؤ ٝجتٙي ثط انُ«قطػيؾبظي ػطف» ٔ ٚؿتٙس ث ٝاِتعاْ زيٙيا٘س.
ثب ايٗ تمؿيٓثٙسئ ،يتٛاٖ ث ٝتؼييٗ ربيٍب« ٜنفٛي ٚ ٝتحّيُ ػّٕىطز فمٟبي قيؼ »ٝزض ايٗ
زٚض ٜپطزاذت .زض ٚالغ فمٟبي ايٗ زٚض ٜزض لبِت رطيبٖ چٟبضْ زض اٍِٛي ٔصوٛض ثا ٝز٘جابَ آٖ
ثٛز٘س تب اظ قطايٍ رسيس ث٘ ٝفغ ٔهبِح ػٕٔٛي ٔؤٔٙبٖ ثٟط ٜثجط٘اس  ٚتآيياس وبٔاُ اياٗ اٍِاٛي
حىٔٛت ثٔ ٝخبث ٝاٍِاٛي ٔهاساق «ؾيبؾات ايٕاب٘ي» ضا چٙابٖ وا ٝثطذاي اظ تحّيٍّاطاٖ ثيابٖ
زاقتٝا٘س ،اؾبؾبً ز٘جبَ ٕ٘يوطزٜا٘س )13(.ايٗ أط ث ٝالتًبي ٔبٞيت رطيبٖ اؾالْ زض اياٗ حاٛظٜ
اؾت و ٝزض ازأ ٝث ٝتحّيُ ٔجبزي  ٚاضوبٖ آٖ ذٛاٞيٓ پطزاذت.

ة .خببِخبيي دس قذست؛ ظَْس پبساداين صفَي
«تكيغ زاضاي ز ٚزٚض ٜوبٔالً ٔٙفه  ٚرسا اظ  ٓٞاؾت .يىاي زٚضٜاي اظ لاطٖ ا َٚواٝ
ذٛز تؼجيطي اظ اؾالْ حطوت اؾت زض ثطاثط اؾالْ ٘ظبْ  ...تب اٚائُ نافٛيٝ؛ ٚ ...يىاي
زٚضٜاي اظ ظٔبٖ نفٛي ٝتبو ٖٛٙو ٝزٚض ... ٜقيؼ٘ ٝظبْ [اؾت])14(».

ٌصقت ٝاظ نحت يب ؾمٓ ٔحتٛاي زيسٌب ٜػّي قطيؼتي زض ذهٛل ؾيطتح َٛتكيغ اظ يه
حطوت 1ث ٝيه «٘ظبْ» ،2ايٗ يه ٚالؼيت اؾت و ٝرطيبٖ تكيغ زض ٌاصاض ثا ٝنافٛي ،ٝتحاِٛي
ثٙيبزيٗ ضا تزطثٔ ٝيٕ٘بيس و ٝث ٝتآؾيؽ اٍِٛي رسيسي زض ؾيبؾت  ٚحىٔٛت زض ػهط غيجات
ٔٙزط ٔيقٛز؛ ثٕٞ ٝيٗ زِيُ اؾت و ٝػٕسٜتطيٗ تحّيُٞبي ٔطث ٌٛث ٝنفٛي ٝا ؾّجبً يب ايزبثبً ا
1 . Movement
2 . Institution
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آٖ ضا ٔمُؼي ٔتفبٚت اظ ٌصقت ٝاضظيبثي ٔيوٙٙس .ثٙٔ ٝظٛض زضن پيبٔسٞبي ايٗ تح َٛزض حاٛظٜ
ٔالحظبت أٙيتيٙٔ ،بؾت اؾت تب اظ اٍِٛي تحّيّي «ثيُ ٔهؾٛيٙي» 1اؾاتفبز ٜقاٛز .ثا ٝظػآ
«ٔه ؾٛيٙي» فّؿفٚ ٝرٛزي وّي٘ ٝظبْٞبي ؾيبؾي ضا «تآٔيٗ أٙيت» تكىيُ ٔيزٞس  ٚثٕٞ ٝيٗ
زِيُ اؾت ؤ ٝيتٛاٖ ثٌٝ٘ٛ ٝقٙبؾي ٘ظبْٞبي ؾيبؾي ثط ٔجٙبي تّمياي و ٝاظ «أٙيت» زاض٘اس ٚ
يب «ضٚقي» و ٝثطاي تحهيُ  ٚتمٛيت آٖ ث ٝوبض ٔيثط٘س ،پطزاذت )15(.ثٙيبز ايٗ اٍِ ٛثاَ ٝاٛض
َجيؼي ثط ٔٛيٛع «لسضت» اؾتٛاض اؾت .ثٙبثطايٗ ٔبٞيت اٍِٛي رسياس نافٛي ٝضا ٔايتاٛاٖ ثاب
تٛر ٝث ٝػٙهط لسضتٔ ،جتٙي ثط اضوبٖ ظيط زا٘ؿت:
سكي اٍل .تَليذ قذست ًشم
نفٛي ٝلجُ اظ آ٘ى ٝيه رٙجف ؾيبؾي ثبقس ،حطوتي ارتٕبػي اضظيبثي ٔيقٛز و ٝتٛا٘ؿات
ؾبظٔبٖ «ٔطيس ا ٔطازي» ضا زض ٔٙبؾجبت ارتٕبػي ث ٝناٛضت ٟ٘بزيٙا ٝتؼطياف ٔ ٚحماك ؾابظز.
ثعضٌب٘ي چ« ٖٛقيد نفياِسيٗ اضزثيّي» و ٝنبحت وطأبت  ٚزضرابت ٔؼٙاٛي ثٛز٘اس ،چٙابٖ
تآحيطٌصاض ثٛز٘س و ٝ٘ ٝتٟٙب ٔطزْ ثّى ٝثؿيبضي اظ حبوٕبٖ ،اِتعاْ ثا ٝاحىابْ  ٚفاطأيٗ ايكابٖ ضا
ثطذٛز فطو ٔيزا٘ؿتٙس .نبحت «تبضيد رٟبٖ آضاء» ٘مُ ٔيوٙس و ٝحّمأ ٝطثيابٖ قايدنافي
ثؿيبض ٚؾيغ  ٚلسضتٕٙس ثٛز ،ثٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝيطٚضتبً زض ٔؼابزالت ؾيبؾاي حًاٛض ٔاييبفتٙاس ٚ
ٔغٛالٖ زض ػيٗ تهسي لسضت ،ضػبيت رب٘ت ايكبٖ ضا زاقتٙس .اظ قيد نفي ذُبة ث ٝاثٛؾؼيس
٘مُ قس ٜو ٝظٔب٘ي ثٚ ٝي ٌفت ٝثٛز :اي اثٛؾؼيس! تٛاٖ ٔب ثيف اظ آٖ اؾت و ٝتا ٛزض ؾاطثبظا٘ت
ٔي ثيٙي.چطا ؤ ٝب زض ٔمبثُ ٞطؾطثبظ ٔغ َٛيىهس ٘فط ٔطيس زاضيٓ و ٝتٕبٔبً ث ٝفطٔبٖٔبؾت)16(.
ث ٝػجبضت زيٍط لسضت نفٛي ٝلجُ اظ آ٘ى ٝاظ «ؾابظٔبٖ ؾيبؾاي» ٘بقاي قاٛز ،اظ زض ٖٚربٔؼاٝ
ٔي رٛقيسٕٞ ٚ ٜيٗ أط ث ٝقيٛخ نفٛي ٝتاٛا٘ي ثأ ٝطاتات تآحيطٌاصاضتط اظ نابحجبٖ ٔٙبنات
ضؾٕي ٔيزاز ٜاؾت .زِيُ ايٗ أط ٘يع چٙبٖ ؤ« ٝيكُ فٛو٘ 2»ٛكبٖ زاز ،ٜث ٝتطريح لسضتٞابي
ثطآٔس ٜاظ «ربٔؼ »ٝثط لسضتٞبي ٔجتٙي ثط «ؾبظٔبٖ ضؾٕي» ثطٔيٌطزز)17(.

1 . Bill McSweeney
2 . Michael Foucault
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وبضثطز ػيٙي ايٗ ضوٗ ضا ٔيتٛاٖ زض رطيبٖ تآؾيؽ ؾّؿّ ٝنافٛئ ٝكابٞس ٜواطز .قابٞبٖ
نفٛي ٝػٕٔٛبً ذٛز ضا يه قب ٜػطفي لّٕساز ٕ٘ٛٙز ٚ ٜزض ػايٗ تهاسي أاط ؾاُّٙتٔ ،طاتات
ضٚحب٘ي  ٚحّمٔ ٝطيساٖ ذٛيف ضا حفظ ٔيوطز٘س؛ تب حسي و ٝقب ٜاؾإبػيُ ِمات «اؾإبػيُ
ِٚياهلل»ضا ثؿيبض ٔحتطْ  ٚاضظقٕٙس ٔيزاقت ٔ ٚطيسا٘ف ثب ايٗ ػٛٙاٖ اظ ٚي يبز ٔيوطز٘س)18(.
ثط ايٗ اؾبؼ٘ ،ىت ٝثطرؿت ٝزض اٍِٛي تبظ ٜآٖ ثٛز و« ٝلاسضت ؾارت» حىٔٛات ثاط پبياٝ
«لسضت ٘طْ» اضازت ،اؾتٛاض ٌكت ٝثٛز:
«پبي ٝاؾبؾي زِٚت نفٛي ٝث ٝتهٛف ثٛز .تهٛفي و ٝنٛضت ضٚحاب٘ي آٖ تجاسيُ ثاٝ
ؾيؿتٓ ؾيبؾي ا ضٚحب٘ي قس ٚ ٜپيطٚظي زِٚت نفٛي ٝضا ثٕٞ ٝطا ٜآٚضز ٜثاٛز ...قابٜ
نفٛي ث ٝػٛٙاٖ ٔطقس وبُٔ زض ٔيبٖ لعِجبـٞب ؤ ٝطيساٖ پط  ٚپب لطل آ٘بٖ ثٛز٘اس ا
 ٚث ٝنٛضت يه لسضت ؾيبؾي ٔكطٚع ا پصيطفت ٝقس ٜثٛز)19(».

سكي دٍم .ببصتَليذ قذست
لسضت ٞبي ثطآٔس ٜاظ زض ٖٚربٔؼ ٝاٌطچ ٝزاضاي يطيت ٘فٛش ثباليي ٔيثبقٙس أاب ثا ٝتؼجياط
«ربٖٚاؾىٛئع» 1اظ ثطز لبثُ تٛرٟي ثطذٛضزاض ٘جٛز ٚ ٜآؾتب٘ ٝاٚد آٟ٘بثؿيبضوٛتبٜاؾات )21(.ثاٝ
ٕٞيٗ زِيُ اؾت و ٝايٗ ٌ ٝ٘ٛلسضتٞب پيٛؾت٘ ٝيبظٔٙس ٔحُٕٞبي تىٕيّي ٞؿاتٙس وا ٝضؾابِت
ثبظتِٛيس آٟ٘ب ضا ػٟسٜزاض قٛز .زض ايٗ نٛضت ،لسضت ث ٝنٛضت ٔؿتٕط تمٛيت قاس ٚ ٜرّاٛي
افت آٖ ٌطفتٔ ٝيقٛز.
نفٛيبٖ ػٕالً زض زضن ايٗ ٔؼًُ  ٚحُ آٖ تٛفيك زاقتٙس .ثسيٗ نٛضت و ٝرٟت افعايف
ثطز لسضت ٘طْ ٘بقي اظ «ٔطيس ا ٔطازي» آٖ ضا ثب آٔٛظٜٞبي تكيغ پي٘ٛس ظز ٚ ٜتكيغ ضا ث ٝػٙاٛاٖ
«ٔصٞت ضؾٕي» اػالْ وطز٘س .ايٗ الساْ اثتىبضي ٔزبَ تبظٌ ٚ ٜؿتطزٜاي ضا پايفضٚي آٟ٘اب ثابظ
وطز ؤ ٝي تٛا٘ؿت يٕٗ وبٞف ُِٕبت ٘بقي اظ ضحّات ثعضٌاب٘ي چا ٖٛقايد نافيٙٔ ،ابثغ
تبظ ٜاي اظ لسضت اػتمبزي ضا زض اذتيبض ايكبٖ لاطاض زٞاس .افاع ٖٚثاط آ٘ىا ٝتكايغ ٔايتٛا٘ؿات
«غيطيتؾبظي» وٙس  ٚث ٝتٕييع ايكبٖ اظ ثبظيٍطاٖ ؾٙي  ٚحتي ثٙي ػجبؼ ا ثٚ ٝاؾُ ٝتآوياس ثاط
آٔٛظٜٞبي قيؼ ٝزٚاظز ٜأبٔي ا وٕه ٕ٘بيس)21(.
1 . John Vasquez
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سكي سَم .ببصسبصي سبصهبًي قذست
اٌط چ ٝزض ظٔبٖ نفٛئُ ،ٝبثك ثب اٍِٞٛبي ؾٙتي ،زؾتطؾاي ثاٙٔ ٝابثغ لاسضت ضٔاع اناّي
تهبحت حىٔٛت ٔ ٚب٘سٌبضي آٖ ث ٝقٕبض ٔيآٔس؛ أب ايٗ تحّيُ ثعضٌبٖ نفٛي و ٝالظْ اؾات
تب لسضت «ٔطيس ا ٔطازي» اظ قىُ آظاز ث ٝلبِت ؾبظٔب٘ي زضآيس ،تب ثتٛاٖ ٘ؿجت ثا ٝوبضآٔاسي ٚ
اؾتٕطاض آٖ زض َ َٛظٔبٖ إَيٙبٖ حبنُ وطز؛ تحّيّاي ٔاسضٖ ُٔ ٚابثك ثاب آٔاٛظٜٞابي ٘اٛيٗ
«ؾبظٔبٖ» « ٚثٛضٚوطاؾي» اؾت و ٝث ٝذٛثي زض زؾتٍب ٜنفٛي فَ ،ٟٓطاحي  ٚث ٝارطا ٌاصاضزٜ
قس .زض ايٗ ضٚيىطز «ٔسيطيت ٔٙبثغ لسضت» أطي ٔؿتمُ اضظيبثي ٔيٌطزز و ٝثطذالف «لسضت»
و ٝتٛا٘ي ا٘مالثي  ٚزض ٔست ظٔبٖ ا٘سن تِٛيس ٔيوٙس ،لبزض اؾت «لاسضت ٔؿاتٕط»  ٚثاب ٞعيٙاٝ
ا٘سن ( ٚوبضآٔسي ثبال) تِٛيس ٕ٘بيس ) 22(.ثإٞ ٝايٗ زِياُ اؾات وا ٝثؿايبضي اظ رٙاجفٞاب ٚ
ًٟ٘تٞاب ػّايضغآ تٛفياك زض ٔطحّا« ٝترطيات» « ٚتهابحت لاسضت» زض ٔطحّا« ٝازاضٚ »ٜ
«ٔسيطيت» ربٔؼ ٝثب ٔكىُ رسي ضٚثط ٚقسٜا٘س )23(.اظ ايٗ ٔٙظاط ،تزطثا ٝنافٛي ٝزالِات ثاط
ٍ٘طقي ٘ٛيٗ ٘ؿجت ث ٝلسضت زاضز و٘ ٝتيز ٝآٖ ايزابز ؾابظٔبٖ لاسضت زض ز ٚحاٛظ ٜؾاّجي ٚ
ايزبثي اؾت.
 .1سبصهبى سلبي
غطو اظ ؾبظٔبٖٞبي ؾّجي ،ايزبز ؾبذتبضٞبيي اؾت وا ٝتٟسياس ضا زفاغ ٕ٘بيٙاس ،اظ تاٛاٖ
ثبظزاض٘سٌي ضليت ثطذاٛضزاض ثبقاٙس  ٚثاس ٖٚوابضثطز ظٚض  ٚاظ َطياك ٕ٘ابيف لاسضت ،ؾابيط
ثبظيٍطاٖ ضا ٔزجٛض ث ٝتٕىيٗ ٕ٘بيٙس )24(.ثط ايٗ اؾبؼ الساْ نفٛي ٝزض ؾبظٔبٖزٞي ث ٝرٕبػت
ٔطيساٖ ،زض لبِت ِكٍطٞبي ٔٙظٓ ضظٔي و ٝزاضاي ؾبظٔبٖ  ٚي٘ٛيفٛضْٞبي ٔكارم ٔ ٚؿاتمّي
ثٛز٘س؛ ؾيبؾتي وبضآٔس ثٙٔ ٝظٛض ؾبظٔبٖ ثركي ث ٝلسضت ضظٔي نفٛي ٝاضظيبثي ٔيقٛز.
 .2سبصهبى ايدببي
ؾبظٔبٖ ٞبي ايزبثي ثطذالف ٌ ٝ٘ٛؾّجي ثب لسضتٞبي ؾرتافعاضي وبضي ٘ساض٘س  ٚػٕاستبً
اٞساف ظيط ضا ز٘جبَ وٙٙس :ثطاي لسضت ؾرت ٔكطٚػيت تِٛيس ٔيوٙٙس ،حٕبيت ٔطزٔي ضا ثطاي
ؾبظٔبٖ ضؾٕي لسضت رّت ٔيوٙٙس  ٚزض ٟ٘بيت ٔاسيطيت ٔؿابِٕتآٔياع  ٚوآٞعيٙأ ٝؿابيُ
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زاذّي  ٚذبضري ضا َطاحي  ٚارطا ٔيوٙٙس )25(.نفٛي ٝثطاي ايٗ ٔٙظٛض ؾيبؾت ث ٝوابضٌيطي
فمٟبي قيؼ ٝزض ؾبذتبض ضؾٕي لسضت ضا زض زؾتٛض وبض ذٛز لطاض زاز .يؼٙي ٕٞبٖ ؾيبؾاتي واٝ
تٛؾٍ ٔآٔ ٖٛزض ظٔبٖ أبْ ضيب(ع) ث ٝوبض ٌطفت ٝقس تب اظ َطياك حًاٛض حًاطت زض ؾابذتبض
لسضتٔ ،كطٚػيت ٔٛضز ٘ظط ثطاي حىٔٛت تِٛيس قسٔ ٚ ٜسيطيت ٔؿبيُ زاذّي ثاب ٞعيٙا ٝوآ
نٛضت پصيطز .اِجت ٝاظ آ٘زب و ٝػٕس ٜثعضٌبٖ قيؼ ٝث ٝزِيُ قطايٍ ٘بٔٙبؾت ايطاٖ َي ؾبَٞابي
ٌصقت ٝزض ٔٙبَك زيٍط ا  ٚثٚ ٝيػِ ٜجٙبٖ ا ؾىٙي ٌعيس ٜثٛز٘اس؛ ضاٞجاطز «ٟٔابرطت ثا ٝاياطاٖ»
َطاحي قس تب ثتٛا٘س ايٗ ٘ميه ٝضا ٔطتفغ ؾبظز٘ .تيز ٝارطاي ايٗ ضاٞجاطزٟٔ ،ابرطت رٕؼاي اظ
فمٟبي ثعضي قيؼ ٝث ٝايطاٖ ثٛز و ٝزض ضأؼ آٟ٘ب افطازي چٔ« ٖٛحمك وطوي» لطاض زاقتٙس)26(.
ثسيٗ تطتيت لسضت زض ز ٚؾبحت ث ٝنٛضت ؾبظٔب٘ي ثبظ تِٛيس قس٘ :رؿت آ٘ىا ٝلاسضت
٘طْ اػتمبزي ثٚ ٝاؾُ ٝحًٛض فمٟاب زض ؾابذتبض لاسضت ثا ٝناٛضت ٔكاطٚػيت  ٚحٕبيات اظ
نفٛي ٝؾبظٔبٖ يبفت  ٚثسيٗ ٚؾيّ ٝنفٛي ٝثط ؾبيط ضلجب ا اػٓ اظ ٌطٜٞٚبي ا ُٞؾٙت ياب ؾابيط
فطلٞٝبي قيؼي ا ثطاي تهسي لسضت اِٛٚيت پياسا واطز  ٚزيٍاط آ٘ىا ٝثاب ؾابظٔبٖثركاي ثاٝ
ٔسيطاٖ ،ثبظٚي ٘ظبٔي نفٛي ٝث ٝنٛضت ٔمتسض قىُ ٌطفت٘ .تيز ٝايٗ الساْ پياسايف «اٍِاٛي
ؾُّٙت ٔكطٚػ »ٝثٛز و ٝثؿتط 1ػّٕىاطز فمٟابي قايؼ ٝزض اياٗ زٚضاٖ ضا قاىُ ٔايزاز .اياٗ
ٚيؼيت ثب اٍِٛي «حىٔٛت اغتهبثي» و ٝپيف اظ ايٗ ٔس٘ظط فمٟبي قيؼ ٝثٛز ،وابٔالً ٔتفابٚت
ٔيٕ٘ٛز ) 27(.ث ٝػجبضت زيٍط ،ربث ٝرابيي ضخ زاز ٜزض ٔبٞيات لاسضت ا واَ ٝاي آٖ لاسضت
اغتهبثي ث ٝلسضت ٔكطٚع ٘عز قيؼ ٝتجسيُ ٔيقاٛز ا فًابي ٘اٛيٙي ضا پسياس آٚضز وا ٝزض آٖ
ٔالحظبت أٙيتي ثب ضٚايت  ٚفّؿفٔ ٝتٕبيعي اظ ؾٛي فمٟب ُٔطح قس٘س.

ج .خببِخبيي دس سٍش؛ گزاس اص آسهبىگشايي صشف بِ ٍاقعگشايي هتعْذ
ظٟٛض پبضازايٓ رسيس لسضت زض ػهط نفٛي نطفبً زض حٛظ ٜا٘سيك ٚ ٝػٕاُ ؾيبؾاي ٔاؤحط
٘جٛز؛ ثّى ٝافع ٖٚثط آٖ تحٛالت ضٚـقٙبذتي اي ث ٝز٘جبَ زاقت و ٝتآحيط آٖ ضا ٔيتٛاٖ زض ٘ٛع
ٔٛار ٟٝفمٟبي قيؼ ٝثب ؾُّٙت ٔكطٚػٔ ٝكبٞس ٜوطز .زض ذهٛل ٘ٛع ٔٛار ٟٝفمٟب ثب ؾابظٔبٖ
ضؾٕيلسضتٔيتٛاٖ ز ٚاٍِٛي ضٚـقٙبذتي انّي ضا زضٌ ٖٚفتٕبٖ زيٙي اظ يىسيٍط تٕييع زاز:
1 . Context
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اٍل .آسهبىگشايبى صشف
ايٗ زؾت ٝاظ فمٟب ثط ايٗ ثبٚض ثٛز٘س و ٝؾالَيٗ نفٛي ثب ٕٞبٖ ضٚـٞبيي ث ٝلسضت زؾات
يبفتٝا٘س و ٝؾالَيٗ  ٚؾّؿّٞٝبي پيكيٗ چٙيٗ وطزٜا٘اس .ثٙابثطايٗ وّيا ٝاحىابٔي وا ٝاظ حياج
ضٚـقٙبذتي ثط فطٔبٖضٚايبٖ لجّي نبزق ثٛز ٜاؾت ،ثط ايكبٖ ٘يع لبثُ حُٕ اؾت .ثاطاي ٔخابَ
«يٛؾف ثحطا٘ي» زض «اِحسائك اِٙبيط ٜفي احىبْ اِؼتط ٜاُِبٞط »ٜچٙايٗ اؾاتسالَ ٔايوٙاس وا:ٝ
ذسا٘ٚس زض لطآٖ وطيٓ يٕٗ تمجيح ظّٓ زض وّي ٝاقىبَ آٖ ،أط فطٔاٛز ٜوأ ٝؿإّب٘بٖ ثبياس اظ
ضو ٖٛث ٝظّٕ ٝذٛززاضي ٚضظ٘س .ايٗ حىٓ زض ذهٛل ؾالَيٗ نفٛي و ٝاظ َطياك تغّات ٚ
اػٕبَ ظٚض ث ٝحىٔٛت زؾت يبفتٝا٘س ٘يع نبزق اؾت .اٌطچ ٝايكبٖ اظٟبض تكيغ ٕ٘اٛز ٚ ٜفمٟاب
ضا زض تهسي لسضت ٔتؼبلجبً قطيه ٕ٘ٛزٜا٘س أب ايٗ الساْ ٔخجت ثٞ ٝيچ ٚرٕ٘ ٝيتٛا٘س تٛريٌٝط
اػٕبَ ظٚض ٛٔ ٚرس ظّٓ ثبقس )28(.ثط ٕٞيٗ ؾيبق «قيداثطاٞيٓ لُيفي» وٛچهتطيٗ ٕٞطاٞاي
ثب قبَٕٟ ٜبؾت نفٛي ضا ٘بٔكطٚع ذٛا٘س٘ ٚ ٜمُ قاس ٜوا ٝحتاي حبياط ٘كاس ٞسياٚ ٝي ضا
ثپصيطز)29(.
ايٗ ٌط ٜٚو ٝزض الّيت ثٛز٘س ،زض ٚالغ اؾتٕطاض رطيبٖ انّي زض حٛظٌ ٜفتٕبٖ ؾيبؾي قيؼٝ
َي ػهط غيجت ث ٝقٕبض ٔيآيٙس و ٝثب ثٙيبز پبضازايٓ نفٛي ٔرابِف ثاٛز ٚ ٜزض لبِات پابضازايٓ
«ؾُّٙت اغتهبثي» ث ٝتحّيُ قطايٍ  ٚاضاي ٝضاٞىابض ثاطاي آيٙاسٔ ٜايپطزاذتٙاس .چٙابٖ وا ٝزض
لؿٕت ا َٚايٗ ٘ٛقتبض آٔس ،زض زض ٖٚايٗ پبضازايٓ اِٛٚيت ثب ٔفٔ« ْٟٛكطٚػيت» « ٝ٘ ٚأٙيات»
ٔيثبقسِ .صا ؾيبؾت ثط ٔجٙبي «ٔربِفت ثب لسضت» ثٙٔ ٝظاٛض «تغيياط ٚياؼيت»؛ ٘ ٚا ٝؾيبؾات
«انالح لسضت» رٟت «ايزبز أٙيت  ٚحجبت» تؼطيف ٔيقٛز.

دٍمٍ .اقعگشايبى هتعْذ
زض ٔمبثُ الّيت ثبالَ ،يف ٚؾيؼي اظ فمٟبي قيؼ ٝلطاض زاض٘س و ٝلبيُ ث ٝياطٚضت اؾاتفبزٜ
ثٟي ٝٙاظ قطايٍ تبضيري ٘ؿجتبً ُّٔٛة پسيس آٔس ٜثٛز٘س .اظ ٘ظط ايكبٖ ،قيؼيبٖ ػّيضغٓ حمب٘يات
 ٚاِتعأي و ٝث ٝان َٛؾيبؾت اؾالٔي زاقت ٝا٘س؛ پيٛؾت ٝتحت ظّآ  ٚتجؼايى ثاٛزٜا٘اس  ٚثاٝ
ٕٞيٗ زِيُ ثٌ« ٝط ٜٚارتٕبػي ٘بأٗ» تجسيُ قس ٜثٛز٘س و ٝاظ حياج اػتمابزي  ٚثٟاطٜٙٔاسي اظ
حمٛق ارتٕبػيٕٞ ،يك ٝزض ٔؼطو تٟسيس ؾالَيٗ  ٚؾّؿّٞٝبي ٔرتّف ثٛزٜا٘س .ايٗ ٚيؼيت
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حتي ثب ضٚي وبض آٔسٖ ثٙياِؼجبؼ و ٝزاػي« ٝانالح لسضت»  ٚتغييط ٚيؼيت قيؼيبٖ ضا زاقتٙس،
ٔحمك ٘كس  ٚزض ٘تيز ٝض٘ٚس ػٕٔٛي زض تبضيد اؾالْ ثط يس قيؼ ٝرطيبٖ زاقت ٝاؾات )31(.ثاب
ايٗ ٚنف ،الجبَ نفٛي ٝث ٝآٔٛظٜٞبي تكيغ  ٚزضذٛاؾت ايكبٖ اظ فمٟبي قايؼ ٝثاطاي حًاٛض
زض ؾبذت ضؾٕي لسضت ،زض ٚالغ يه فطنت تبضيري اضظيبثي ٔيقس وا ٝثتٛا٘اس ثا« ٝاناالح
ٚيؼيت»  ٚافعايف يطيت ثٟطٙٔ ٜسي  ٚزض ٘تيز ٝتآٔيٗ أٙيت قيؼيبٖ ٘بيُ آيس .چٙيٗ فطناتي
ٔيثبيؿت ٔغت ٓٙقٕطزٔ ٜيقس  ٚايٗ وبضي ثٛز و ٝاوخطيت فمٟبي قايؼ ٝاظ حياج ٚالاغٌطاياي
ثساٖ اٞتٕبْ ٚضظيس٘س.
اظ ضٍٞصض تحّيُ ازِ ٚ ٝتفبؾيط اضاي ٝقس ٜثطاي ايٗ ٕٞىبضئ ،يتٛاٖ چٙيٗ اؾتٙتبد وطز وٝ
ٚالغٌطايبٖ زض ز ٚزؾتٔ ٝتفبٚت لطاض زاقتٝا٘س؛ چطا ؤ ٝيعاٖ ايٗ اناالحپاصيطي ا  ٚزض ٘تيزاٝ
اضظـ ايٗ ٕٞىبضي ا ٘عز  ٕٝٞايكبٖ يىؿبٖ ٘جٛز ٚ ٜزض ٘تيزٔ ٝكبٞسٔ ٜايقاٛز وا ٝز ٚزؾاتٝ
«ٚالغٌطايبٖ حساوخطي» ٚ« ٚالغٌطايبٖ حسالّي» پسيساض ٔيق٘ٛس.
يكٍ .اقعگشايبى حذاكثشي
پيطٚاٖ ايٗ زؾت ٝاظ أىبٖ تآؾيؽ يه حىٔٛت ٔكطٚع  ٚايسٜآَ (يؼٙي ٕٞابٖ اياسٜاي واٝ
الّيت زض ٔربِفت ثب نفٛي ٝثساٖ اؾتٙبز ٔي رؿت) ؾرٗ ٌفتا ٚ ٝثاط اياٗ ثابٚض ثٛز٘اس وا ٝثاب
حًٛض فمٟب زض حىٔٛت  ٚتٛؾؼ٘ ٝفٛش ايكبٖ زض ٔزبضي لسضت ػٕالً ٔبٞيت ؾاُّٙت نافٛي
ٔتح َٛقس٘ ٚ ٜظطيٚ« ٝاليت فمي »ٝربيٍعيٗ آٖ ذٛاٞس قاس .ثا ٝظػآ ايكابٖ فمٟابي قايؼي،
آٌب ٜتط ٔ ٚتؼٟستط اظ آٖ ٞؿتٙس و ٝتبثغ فكبضٞبي ٔحيُي لطاض ٌطفت ٚ ٝث ٝتغييط ٘ظطي ٝحىٔٛات
اؾالٔي (ٚاليت فمي )ٝضيبيت ثسٙٞس .ثط ايٗ اؾبؼ« ،أٙيت» زض آٖ قطايٍ نطفبً «اِٛٚيت» ٝ٘ ٚ
«اِٚيّت» زاضز؛ چطا و ٝانُ ثط «تحٔ َٛبٞيت  ٚؾاُّٙت نافٛي» ثا٘ ٝفاغ تكايغ  ٚزض ٘تيزاٝ
قىٌُيطي «حىٔٛتي ٔكطٚع» اؾت و ٝاظ رّٕ ٝوبضٚيػٜٞبي آٖ ايزبز أٙيت  ٚحجبت زض ربٔؼٝ
اؾالٔي اؾت .اظ ايٗ ٔٙظط ،ػّٕىطز «ٔحمك وطوي» ٔؼٙبزاض اؾت ،آ٘زب ؤ ٝيذٛا٘يٓ:
«ٔحمك اظ ؾبَ ٞ 916ا  .ق ث ٝزضثبض قب ٜاؾٕبػيُ نافٛي ضا ٜپياسا واطز  ٚزض ٔاست
وٛتبٞي ثط قب ٜتؿٍّ ٔؼٛٙي يبفت  ٚا٘سيك ٝذٛز ضا ثط اضوبٖ زضثبض حبوٓ ؾبذت واٝ
ايٗ ٘فٛش ت ب اٚاذط ػٕط قب ٜاؾٕبػيُ ازأا ٝزاقات .پاؽ اظ ا٘تمابَ حىٔٛات ثا ٝقابٜ
َٕٟبؾت ...چٙبٖ ا ٚضا ٔزصٚة اؾتسالَٞبي ذٛز زضثبضٚ ٜاليت فمي ٚ ٝازِ ٝآٖ ٕ٘اٛز
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و ٝقب ٜضا ثٔ ٝمج ِٝٛحٙظّٔ ٝؼتمس ؾبذت  ٚا ٚضا ثٛ٘ ٝقتٗ ثيب٘يٝاي حىٔٛتي ٚازاقات
و ٝزض آٖ ا٘تمبَ لسضت ثٔ ٝحمك ضا ػّٕي ٔيؾبذت)31(».

دٍٍ .اقعگشايبى حذاقلي
تغييط ٔبٞيت ؾُّٙت نفٛي زض ٘عز ايٗ ٌط ٜٚأطي زٚض اظ ش ٗٞاضظيبثي ٔيقس ،أب إٞيت
ذبضد ٕ٘ٛزٖ قيؼيبٖ اظ ٚيؼيت ذُط  ٚايُطاة آ٘مسض ظيبز ثٛز و ٝفمٟبي قيؼ ٝثطاي تحهيُ
آٖ ثٕٞ ٝىبضي ثب نفٛي ٝضيبيت زٙٞس .ايٗ ٌط ٜٚزض لبِت انُ ايُطاض ثٔ ٝمِٛة ٕٞىابضي ثاب
حىٔٛت نفٛي ٍ٘بٔ ٜيوطز٘س ؤ ٝتؼبلجبً  ٚزض اػهبض ثؼسي ذٛز ثٔ ٝىتجي ٔؿتمُ تجسيُ قاس.
ثطاي ٔخابَ ٔايتاٛاٖ ثا ٝثؿايبضي اظ آٔاٛظٜٞابي ُٔاطح قاس ٜتٛؾاٍ «ٔحماك ؾاجعٚاضي» زض
«ضٚيٝاال٘ٛاض ػجبؾي» اقبض ٜزاقت و ٝتٕبٔبً ثب ٞسف تبٔيٗ ٕٞيٗ حسالُٞب تٛؾٍ ٔحماك ثاطاي
پبزقب ٜثيبٖ ٌكتٝا٘س)32(.

د .خببِخبيي دس سبصهبى فكشي قذست سيبسي
«ٔٛرٛزات چ( ٖٛثطػىؽ آزٔي) اظ ػمُ ثٟطٜٙٔس ٘يؿتٙس .ثٙبثطايٗ ػيات  ٚاياطازي زض
ازاض ٜأٛض ػٕٔٛي ذٛز ٕ٘ييبثٙس ...حبَ آ٘ى ٝزض ٔيبٖ آزٔيبٖ ثؿيبض٘س وؿب٘ي و ٝذٛز ضا
ثطاي ازاض ٜأٛض ػٕٔٛي زا٘بتط  ٚتٛا٘بتط اظ زيٍطاٖ ٔيزا٘ٙس ٚ .چٙيٗ وؿب٘ي ٔايوٛقاٙس
ثَ ٝطق ٌ٘ٛبٌ ٖٛزؾت ث ٝاثساع  ٚانالح أٛض ثع٘ٙس)33(».

چٙبٖ و« ٝتٔٛبؼ ٞبثع» اظٟبض زاقت ٝلٛاْ ٞط ٘ظبْ ؾيبؾي ث ٝؾبظٔبٖ فىطيي اؾت وا٘ ٝظابْ
ثط آٖ اؾتٛاض اؾت .ثٕٞ ٝيٗ زِيُ اؾت و٘ ٝظبْٞبي ؾيبؾياي و٘ ٝتٛا٘ٙس اظ ػمُ ث ٝذٛثي ثطاي
تآييس  ٚتمٛيت ذٛز وٕه ثٍيط٘سٔ ،ؼٕٛالً اظ حيبت ٔتعِعِي ثطذٛضزاض ثٛز ٚ ٜثبِؼىؽ اٍِٞٛبي
حىٔٛتي ٔجتٙي ثط ثٙيبزٞبي فىطي اؾتٛاض  ٚپٛيبٔ ،ايتٛا٘ٙاس ٔتٙبؾات ثاب تحاٛالت  ٚتغيياطات
ؾيبؾي ،ارتٕبػي  ٚفطٍٙٞي ،تىبُٔ يبفت ٚ ٝحًٛض ذٛز ضا تٛريا ٚ ٝاؾاتٕطاض ثركاٙس« .ثابضي
ثٛظاٖ» اظ ايٗ پسيس ٜث« ٝايس ٜزِٚت» يبز وطز ٜاؾت و ٝثٙيبزٞبي ٘ظاطي تٛريا ٝوٙٙاس« ٜلاسضت
ؾيبؾي» ضا قبُٔ ٔيقٛز)34(.
اظ رّٕ ٝتحٛالت چكٍٕيط ػهط نفٛي ،ٝتغييط ثٙيبزيٙي اؾت و ٝزض ؾبظٔبٖ فىطي لاسضت
ؾيبؾي ثٚ ٝرٛز آٔس .ثط ايٗ اؾبؼ ،فمٟبي قيؼ ٝپؽ اظ ٔست ظٔبٖ لبثُ تٛرٟي وا ٝاظ ػطناٝ

ضشعيسبصي قذست سيبسي  ...ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 289

ؾيبؾت  ٚحىٔٛت ث ٝثيط ٖٚضا٘س ٜقس ٜثٛز٘س ،فطنت آٖ ضا يبفتٙس تب زض ضاؾتبي تبٔيٗ ٔهابِح
ػٕٔٛي ٔؿّٕب٘بٖ ثبض زيٍط زض حىٔٛت حبيط ق٘ٛس .ثسيٗ تطتيت حىٔٛت ،وب٘ ٖٛفىطي ٔٛضز
٘يبظ رٟت تٛري ٝذٛز  ٚالٙبع ٔطزْ ث ٝاَبػت ضا پيسا وطز .ث ٝػجبضت زيٍط ٔيتٛاٖ چٙايٗ ازػاب
وطز و ٝؾبظٔبٖ فىطي لسضت ؾيبؾي ثب اتىب ث ٝفمٟبي قيؼ ٝقىُ ٌطفات .زض ازأأٟ ٝآتاطيٗ
٘ظطات ؾيبؾي ا زيٙي اضاي ٝقس ٜاظ ؾٛي ثعضٌبٖ فما ٝقايؼ ٝزض اياٗ زٚض ٜوا٘ ٝابظط ثاط اناُ
ػٕٔٛي حجبت  ٚأٙيت اؾتٔ ،طٚض ٔيقٛز.

 .1هحقق كشكي ٍ ضشعيسبصي هصبلح عوَهي
قيد٘ٛضاِسيٗ اثٛاِحؿٗ ػّيثٗ حؿيٗ ثٗػجساِؼبِي ػبّٔي وطوئ ،ؼطٚف ثٔ ٝحمك وطواي
اظ رّٕ ٝثعضٌبٖ فمٟبي قيؼ ٝزض ػهط نفٛي اؾت و ٝحًٛض چكٍٕيطي زض زؾتٍب ٜحىٔٛتي
زاقت ٝاؾت .رٞٛط ٜا٘سيك ٝا ٚضا و ٝثؼساً پيطٚاٖ ظيبزي زض ٔيبٖ فمٟاب پياسا واطز ،اياٗ ٔٛياٛع
قىُ ٔيزاز ؤ« ٝهبِح ػٕٔٛي» زض أط حىٔٛت ثبيس ثا ٝػٙاٛاٖ ضإٙٞابي ػٕاُ ثبقاس ِ ٚاصا
«فمي »ٝاظ ثبة «ٚاليت» ٕ٘يتٛا٘س ا ٘ ٚجبيس ا نطفبً ث ٝنسٚض احىابْ قاطػي ثؿاٙسٕ٘ ٜبياس  ٚاظ
تٛراا ٝثاا ٝقااطايٍ ٚ ٚيااؼيت ٔؿاإّيٗ غفّاات ٚضظزٔ« .حمااك وطوااي» زض «راابٔغإِمبنااس
فيقطحاِمٛاػس» تهطيح ٔيوٙس و:ٝ
«فميٚ ٝاليت ثط ٔهبِح ػٕٔٛي زاضز ِ ٚصا (حىٕف) ٘بفص اؾت)35(».

ثط ايٗ اؾبؼ ،تفىيه أط ػطفي اظ أط قطػي  ٚآٚضزٖ ٔم ِٝٛأٙيت زض شيُ أٛض ػطفي واٝ
تٛؾٍ ؾُّبٖ ِٚ« ٝ٘ ٚي» ثبيس زض ذهٛل آٖ تهٕيٓ ٌياطي واطز ا يؼٙاي ٕٞابٖ ازػابيي واٝ
ِٕجت ٖٛاظٟبض زاقتٔ )36(ٝؼٙبي ذٛز ضا اظ زؾت زاز ٚ ٜفميا ٝرابٔغاِكاطايٍ حؿات ٚظيفاٚ ٝ
ضؾبِت زيٙياـ ٔؿئِٚٛيت تآٔيٗ ٔهبِح ػٕٔٛي ربٔؼ ٝضا ػٟاسٜزاض ٔايٌاطزز .ثاسيٗ ٚؾايّٝ
وطوي ثٙيبز ٍ٘طـ تبظٜاي ضا زض ػهط ذٛز ثط ربي ٔيٌصاضز ؤُ ٝبثك آٖ ٚاليات  ٚحىٔٛات
اؾبؾبً يىي تهٛض قسِ ٚ ٜصا «ِٚي» ٘ ٝتٟٙب ٔؿئ َٛأٛض زيٙي ،ثّىٔ ٝتاِٛي أاٛض ػطفاي  ٚاظ آٖ
رّٕ ٝتآٔيٗ أٙيت ػٕٔٛي ربٔؼ ٝاظ َطيك تهسي أط حىٔٛت اؾت.
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 .2هقذع اسدبيلي ٍ خلَگيشي اص ّشج ٍ هشج
احٕسثٗٔحٕساضزثيّي اظ رّٕ ٝفمٟبي ٘بْآٚض ايٗ زٚض ٜاؾت و ٝزض ٔمبْ تآييس ٘ظطيٚ ٝاليات
فمي ٝاظ ٔٙظط ٔهبِح ػٕٔٛي ثٛٔ ٝيٛع ٍ٘طيؿت ٚ ٝزض «ٔزٕغاِفبيس ٚ ٜاِجطٞبٖ في قاطح اضقابز
االشٞبٖ» اظٟبض ٔي زاضز و :ٝاحجبت ٚاليت فمي ٝنطفبً اظ َطيك ٔمج ِٝٛػٕط ثٗ حٙظّ٘ ٝيؿت ،ثّىٝ
اظ حيج ػمّي ٔي تٛاٖ ثطاي آٖ ازِٔ ٝتؼسزي آٚضز .اظ آٖ رّٕٔ ٝيتٛاٖ ث ٝانُ يطٚضت تآٔيٗ
ٔهبِح ػٕٔٛي زض ربٔؼ ٟٓٔ ٚ ٝتطيٗ آٟ٘ب يؼٙي ايزبز ٘ظٓ  ٚآضأاف اقابض ٜزاقات وا ٝثاسٖٚ
پصيطـ ٘ظطيٚ ٝاليت فمي ،ٝتحهيُ  ٚتمٛيت آٖ زض ربٔؼ ٝاؾالٔي غيطٕٔىٗ ث٘ ٝظط ٔيضؾس:
«ثسٚ ٖٚرٛز چٙيٗ ٚاليتي (ثطاي فمي )ٝؾبٔبٖ ٘ ٚظٓ زچبض اذالَ ٔيٌطزز  ٚاياٗ أاط
ٔٙزط ث ٝثطٚظ ؾرتي ٔ ٚكىُ زض ظ٘سٌي ايكبٖ ٔيقٛز؛ پسيسٜاي و ٝػمُ  ٚقاطع آٖ
ضا ٕ٘يپؿٙس٘س ...پؽ ٔيتٛاٖ ازػب وطز و ٝاٌط فميٚ ٝاليت ٘ساقت ٝثبقس٘ ،ظٓ ارتٕابػي
ٔرتُ ذٛاٞس قس)37(».

ثط ايٗ اؾبؼ ،يطٚضت تآٔيٗ «أٙيت» « ٚحجبت» ،ثٙيبز ٘ظطئ ٝمسؼ اضزثيّي ضا زض حٕبيات
اظ نفٛي ٝقىُ ٔي زٞس؛ چطا و ٝتٟٙب اظ ايٗ َطيك اؾت ؤ ٝيتٛاٖ ثا ٝقاىٌُياطي حىٔٛات
ٔكطٚع ُٔبثك ٘هت اِٟي أيسٚاض ثٛز:
«ٞيچ ٔهّحتي ضا ٕ٘يتٛاٖ ؾطاؽ ٌطفت و ٝثتٛا٘س ربيٍعيٗ ٔهّحت ٘بقي اظ حًاٛض
أبْ (زض ازاض ٜربٔؼ )ٝثبقسِ .صا ٔي تٛاٖ ازػب وطز وٞ ٝطد ٔ ٚاطد ٘بقاي اظ ٔكارم
٘جٛزٖ ضٞجط ربٔؼٔ ،ٝفؿسٜاي ثعضي اؾت ؤ ٝيَّجس ٘هت أبْ ضا)38(»...

 .3فيط كبضبًي ٍ هقببلِ بب آضَة ٍ ًباهٌي
ٔحٕسثٗ ٔطتًي ّٔمت ثٔ ٝحؿٗ ٔ ٚؼطٚف ثٛٔ ٝؾي ٔحؿٗ فيًي اظ رّٕ ٝفمٟبيي اؾت
و ٝزض لبِت ٘ظطئ ٝهبِح ػٕٔٛي  ٚثب ٞسف وبٞف فت ٚ ٝٙآقٛة زض ربٔؼ ٝاؾاالٔيٛٔ ،ياٛع
ٕٞىبضي ثب ؾّؿّ ٝنفٛي ٝضا ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٔيزٞسٚ .ي رٟت تجييٗ ايٗ ٔٛياٛع زٌ ٚاعاضٜ
انّي ضا ثيبٖ زاقت ٝاؾت.
گضاسُ  :1عذم ّوكبسي بب سالطيي خببش اصل اٍليِ سيبست اسالهي است.
فيى زض ٔحزٝاِجيًبء  ٚزض ٔمبْ ٘مس غعاِي ث ٝذبَط يىزب٘جٌٝطايي ٚي زض تٛر ٝثٔ ٝهبِح
ز٘يٛي  ٚػسْ تٛر ٝثٔ ٝهبِح اذاطٚي ،اظٟابض ٔايزاضز وا ٝتفىياه أاٛض ػطفاي  ٚقاطػي ٚ
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اذتهبل ٞط يه ث ٝفمي ٚ ٝؾُّبٖ ،اياس ٜاي ٘بزضؾات اؾات وا ٝثاب انا َٛقاطيؼت اؾاالٔي
 ٓٞذٛا٘ي ٘ساضز .ث ٝظػٓ ٚئ ،هبِح ػٕٔٛي ػبْ ثٛز ٚ ٜربٔغ أٛض ز٘يٛي  ٚاذطٚي ٔيثبقاس.
ثٙبثطايٗ ٔي تٛاٖ چٙيٗ ٘تيزٌ ٝطفت ؤ ٝهبِح ٚالؼي ربٔؼ ٝاؾالٔي زض ٌاط ٚايزابز حىٔٛات
ٔكطٚع اِٟي اؾت ٕٞ ٚىبضي ثب ؾالَيٗ ربيط انٛالً ٕ٘يتٛا٘س تآييس قطػي زاقت ٝثبقسِ .صا زض
«ٔفبتيح اِكطايغ» تهطيح زاضز و:ٝ
«چٙبٖ و ٝزض ٘هٛل ٔؼتجط آٔس ٜپطتبة اظ ثّٙسي  ٚلُؼٝلُؼ ٝقسٖ ،اظ پصيطـ ٚاليت
ؾتٕىبضاٖ اضرح اؾت ٘ ٚيىٛتط اظ آٖ ٔيثبقس و ٝزض ذسٔت ايكبٖ ،فطز زضآيس)39(».

گضاسُ  :2دفع فتٌِ ٍ ًباهٌي اص خبهعِ اسالهي ،اٍلَيت ضشعي داسد.
فيى زض ٔمبْ ترهيم ٌعاض ٜا ،َٚث ٝيطٚضت ٘بقاي اظ ٔهابِح ػٕأٛي اقابض ٜواطزٚ ٜ
اظٟبض ٔي زاضز :ػسْ ٕٞىبضي تٟٙب زض نٛضتي ؤ ٝكىُ ٔؤٔٙي حُ ٌطزز  ٚيب ٔكىالتي اظ ؾاط
ضأ ٜؤٔٙبٖ ثطزاقت ٝقٛز ،ربيع اؾت )41(.ؾپؽ زض ٔمبْ تكطيح ٔهبِح ػٕٔٛي ث ٝانُ حجبت ٚ
آضأف زض ربٔؼ ٝاقبض ٜوطز ،ٜاظ «يطٚضت أٙيت» ثأ ٝخبثا ٝياه تٛريا ٝقاطػي ثاطاي تاطن
ٔربنٕ ٝثب ؾُّبٖ ربيط ؾرٗ ٔيٌٛيس:
«اٌط پبزقبٞي زاضاي تٛا٘بيي ثؿيبض  ٚقٛوتي ثبقس و ٝثطوٙبضي ا ٚاظ حىٔٛات ٔكاىُ
ثبقس  ٚاٌطچٙب٘چ ٝايٗ أط ٔحمك قٛز ،فت ٚ ٝٙآقٛة غيطلبثُ تحُٕ ربٔؼ ٝضا فطاٌيطز؛
زض ايٗ نٛضت تطن ٔربنٕ ٝثب اٚ ٚارت اؾت  ٚالظْ ٔيآيس (ثطاي ٔهبِح ػٕأٛي)
اظ ا ٚث ٝظبٞط اَبػت قٛز)41(».

 .4هحقق سبضٍاسي ٍ اصالح صهبم اهَس
ٔٛؾي ٔحٕسثبلط ٔحمك ؾجعٚاضي اظ ٔحسحبٖ  ٚفمٟبي ثعضي قيؼ ٝاؾات وا ٝزٚضاٖ چٟابض
قب ٜنفٛي (قب ٜػجبؼ ا ،َٚقب ٜنفي ا ،َٚقب ٜػجبؼ ز ٚ ْٚقب ٜؾاّيٕبٖ ا )َٚضا زضن واطزٜ
ثٛزٔ .حمك ثب ػٙبيت ث ٝقطايٍ ربٔؼ ٝزض ٟ٘بيت ث ٝايٗ ٘ظط ضؾيس و ٝچٙب٘چ ٝثتٛاٖ ث ٝضٚـٞبي
ٔؿبِٕت آٔيع ،ضأي فبؾس پبزقبٞبٖ نفٛي ٝضا و٘ ٝؿجت ث ٝپبزقبٞبٖ لجّي اظ ناالحيت ثيكاتطي
ثطاي ايٗ تغييطٚتح َٛثطذٛضزاض ثٛز٘س،تغييط زاز؛تحهيُ ٘فغ ػٕٔٛي ربٔؼٕٔٝىٗٔيقاٛز)42(.
ثٕٞ ٝيٗ زِيُ اؾت و ٝزض وٙبض ؾُّٙت فبيّ ٝو ٝاٍِٛي آضٔب٘ي حىٔٛت ضا قبُٔ ٔيقاٛز ،اظ
ؾُّٙت ٘بله ٝؾرٗ ثٔ ٝيبٖ آٚضز ٚ ٜث ٝربي َطز وّي آٖ ،الساْ ثٌٝ٘ٛ ٝقٙبؾي ؾُّٙت ٘بلهٝ
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 ٚاضاي ٝضاٜوبضٞبيي رٟت تآٔيٗ حجبت  ٚايٕٙي زض ايٗ رٛأغ ٔيپاطزاظز .ثا ٝظػآ ٚي ؾاُّٙت
٘بله ٝزاضاي ؾٌ٘ٛ ٝة انّي اؾت)43( :
ٌ ٝ٘ٛا .َٚقٟٛا٘ي؛ آٟ٘ب و ٝنطف ًب ث ٝز٘جابَ ٔٙابفغ حبوٕابٖ ٞؿاتٙس ٘ ٚفاغ ٔاطزْ ضا ٔاس٘ظط
٘ساض٘س.
ٌ ٝ٘ٛز .ْٚپيطٚاٖ قطٚض ػبْ؛ آٟ٘ب و ٝافع ٖٚثط تًييغ حمٛق ٔطزْ ،تٕبيُ فطاٚاٖ ثا ٝػاصاة
ٔطزْ  ٚتحت فكبض لطاض زازٖ ايكبٖ زاض٘س.
ٌ ٝ٘ٛؾ .ْٛؾالَيٗ ٔؼتسَ؛ آٟ٘ب و ٝزض پي حىٔٛت ا٘س أب زض ايٗ ذهٛل ضػبيت پابضٜاي
اظ ان ٚ َٛاحىبْ ػٕٔٛي ضا ٘يع ٔس٘ظط زاض٘س.
ث٘ ٝظط ٔحمك ؾجعٚاضي ٌ ٝ٘ٛؾ ْٛاظ ؾالَيٗ اٌطچ ٝاظ حيج ٔكطٚػيت ٕٞچٌٞٝ٘ٛ ٖٛبي
لجّي غيطلبثُ تآييسا٘س ،أب ث ٝذبَط ٔحسٚزيت ٔيعاٖ «ذٛف» تِٛيس قس ٜاظ رب٘ت ايكابٖ ثاطاي
ٔطزْ  ٚافعايف احتٕبَ انالح تهٕيٓ ؾالَيٗ ،قطػبً ٔيتٛاٖ زض زؾاتٍب ٜايكابٖ حبياط  ٚثاب
ايكبٖ ا ثب ٞسف ثٟجٛز ٚيؼيت ٔؤٔٙبٖ ا ٕٞىبضي وطز.
«زض تغييط زازٖ ضاي پبزقب ٜاظ رب٘ت چيعي ؤ ٝتًٕٗ فؿبز زيٙي ّٔ ٚىي ثٛز ٜثبقاس،
وٕبَ ُِف  ٚتسثيط ٔٙظٛض ثبيس زاقت ٔ ٚؿبضػت ٔ ٚجبزضت ثا ٝآٖ وابض  ٚترُئا ٝآٖ
ضاي ٘جبيس ٕ٘ٛز[...پؽ] ثبيس و ٝثُِ ٝبيف تمطيطات  ٚنٛٙف تسثيطات [ايٗ ٔكىُ] ثبظ
ٕ٘ٛز)44(».

 .5عالهِ هدلسي ٍ الگَي خبهع اهٌيت
ِٔٛي ٔحٕسثبلط ٔزّؿي (ٞ1111ا.ق) نبحت احط اضظقٕٙس ثحبضاال٘ٛاض اؾت وا ٝزض ػطناٝ
٘ظط  ٚػُٕ ؾيبؾي حًٛضي فؼبَ ٍ٘ ٚطقي ربٔغ زاقتٔ .زّؿي ثب ػٙبيت ث ٝتزطث ٝپطفطاظ ٚ
فطٚز فمٟبي پيكيٗ زض ثحج اظ ٔهبِح ػٕٔٛي  ٚضٚـ تآٔيٗ أٙيت ،زياسٌبٞي رابٔغ (اػآ اظ
فطزي  ٚرٕؼي) ضا ػطي ٝزاقت ٚ ٝزض ثحج اظ تؼييٗ ؾّؿّٔ ٝطاتت حىٔٛاتٞاب ثا ٝآٖ اقابضٜ
وطز ٜاؾتٚ .ي ؾ ٝزؾت ٝاظ ؾالَيٗ ضا ٔٛضز تٛر ٝلطاض زازٔ ٚ ٜي٘ٛيؿس:
اٚ .َٚاليت حم ٝو ٝاُ٘جبق وبُٔ ثب ٔهبِح ز٘يٛي  ٚاذطٚي ٔطزْ زاضز  ٚزض آٖ ايٕٙي فاطز
 ٚربٔؼ ٝث ٝنٛضت تٛأبٖ تآٔيٗ ٔيقٛز.
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ز .ْٚپبزقبٞبٖ لبثُ انالح و ٝاٌطچ ٝثط زيٗ حك ٘يؿتٙس أب أيس ث ٝانالح ايكابٖ ٔايضٚز.
ِصا رٛاظ قطػي زض ٕٞىبضي ثب ايكبٖ تب حسي وٙٔ ٝبفغ ٔؤٔٙبٖ ضا تآٔيٗ وٙاس  ٚضفاغ ؾارتي ٚ
قست اظ ايكبٖ ثٕٙبيسٚ ،رٛز زاضز.
ؾ .ْٛپبزقبٞبٖ ربثط و ٝأيسي ث ٝانالح ايكبٖ ٘يؿت .زض ايٗ ٔٛالغ ثبياس وا ٝفاطز زض پاي
نيب٘ت ذٛيف ثبقس ٔ ٚؤٔٙبٖ ٔيتٛا٘ٙس اظ اثعاض تمي ٝثطاي ايٗ ٔ ٟٓاؾتفبزٕ٘ ٜبيٙس.
«زؾت ٝاي اظ پبزقبٞبٖ ثط زيٗ حاك ٞؿاتٙس .ايكابٖ ضػيات ضا حفاظ واطز٘ ٚ ٜيبظقابٖ
ثطآٚضز ٜؾبذت ٚ ...ٝزؾت ٝاي زيٍط ثَ ٝطياك ناحيح  ٚػاساِت ٘يؿاتٙس ،أاب أياس ثاٝ
انالحكبٖ ث ٝزػب (ٛٔ ٚػظت) ٔيضٚز ،پؽ ثبيس چٙيٗ وطز وا ٝوّيا ٝزِٟاب زض زؾات
ذساؾت ٚ ...ثبالذطُّٔ ٜك پبزقبٞبٖ ؾتٕىبض و ٝثبيس ضػبيت ايكبٖ پيٛؾت ٝواطز  ٚثاٝ
تمي ٝذٛز ضا اظ ايكبٖ ٔه ٖٛزاقت)45(».

ثسيٗ تطتيت تمي ،ٝانالح  ٚاَبػت ثٔ ٝخبث ٝؾا ٝضواٗ اناّي ٘ظطيا ٝحجابت  ٚأٙيات ٘اعز
ٔزّؿي ُٔطح ٞؿتٙس وٞ ٝط يه زض ٌٝ٘ٛاي اظ ٘ظبْٞبي ؾيبؾي ٔؼٙب ٔ ٚفٔ ْٟٛييبثس.

ًتيدِگيشي
اظ رّٕ ٝپيبٔسٞبي ٔ ٟٓزٚضاٖ غيجت ،تالـ پيٌيط فمٟب  ٚا٘سيكاٌٝاطاٖ قايؼ ٝثاطاي اضاياٝ
٘ظطيٝاي ٔتؼٟس ث ٝانٌ َٛفتٕبٖ «ؾيبؾت ايٕب٘ي» ػطي ٝقس ٜاظ ؾٛي پيبٔجط اوطْ(ل)  ٚائٕاٝ
اَٟبض(ع) ٔيثبقس و ٝثتٛا٘س اظ ػٟس ٜتآٔيٗ ٔهبِح ػٕٔٛي ربٔؼ ٝا  ٚاظ رّٕأٟ ٝآتاطيٗ آٟ٘اب
يؼٙي حجبت  ٚأٙيت زض ربٔؼ ٝا ثطآيس .زض ايٗ ضاؾتبَ ،يف ٔتٛٙػي اظ ٘ظطيٞٝاب تِٛياس  ٚػطياٝ
قس ٜاؾت و ٝزض ٔمبَغ ٕٟٔي چ ٖٛػهط نفٛي ،ٝلبرابض  ٚا٘ماالة اؾاالٔي ٔايتاٛاٖ قابٞس
تآحيطٌصاضي آٟ٘ب ثٛز .زض ايٗ ٔيبٖ ،ػهط نفٛي ٝث ٝزِيُ ٘ٛع ٕٞىبضي فمٟبي قيؼ ٝثاب ؾاالَيٗ
نفٛي اظ حؿبؾيت ثيكتطي ثطذٛضزاض اؾتٛ٘ .قتبض حبيط ثب تٛر ٝث ٝايٗ ٔمُغ تبضيري ٟٔآ
 ٚثطضؾي ضأي  ٚػُٕ فمٟبي ثعضي چٔ ٖٛحمك وطوي٘ ،كبٖ ٔيزٞس و ٝضاٞجطز اناّي فمٟابي
قيؼ ٝزض ايٗ زٚضاٖ ضا «قطػيؾبظي ػطف ؾيبؾي» ثٙٔ ٝظٛض افعايف يطيت أٙيتاي ٔؤٔٙابٖ ثاب
تٛر ٝث ٝفطنت تبضيري پيف آٔس ،ٜقىُ ٔيزٞس .ث ٝػجبضت زيٍط ،ػٕ ْٛفمٟبي قيؼ ٝثب تفُٗ
ث ٝايٙى ٝؾّؿّ ٝنفٛي ُٔبثك ثب اٍِٛي انيُ ؾيبؾت ايٕب٘ي ٔجتٙي ثط انُ ٚاليات ٕ٘ايثبقاس
(ٔٛيٛػي و ٝزض حٛظ ٜتئٛضي ثساٖ تٛر ٚ ٝتهطيح زاض٘س) زض ٔمبْ ػٕاُ حًاٛض زض آٖ ضا ثاب
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ٞسف انالح ٞ ٚسايت رطيبٖ لسضت ثا٘ ٝفاغ ٔهابِح ػٕأٛي ،ػايٗ تىّياف اِٟاي اضظيابثي
ٔيٕ٘بيٙس .زض ٘تيز ٝقبٞس قىٌُيطي اٍِٛي حىٔٛتي »ٔٛضز تآييس قيؼ »ٝث ٝزِيُ ايزبز حجابت ٚ
ايٕٙي ٔيثبقيٓ.
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سيبسي دس خوَْسي اسالهي ايشاى ،تٟطأٖ ،طوع اؾٙبز ا٘مالة اؾالٔي ،1382 ،نم 82. – 118
 .4ػكٕبٚئ ،حٕسؾؼيس ،اسالمگشايي يب اسالم ،أيطضيبيي ،تٟطاٖ ،لهيسٜؾطا ،1382 ،ل 17.
ُٔ .5بِؼٔ ٝت ٚ ٖٛاؾٙبز ٔٙتكط قس ٜزض ذهٛل ٘ظٓ  ٚحجبت زض لطٖ َ ٚ 21اطحٞابي پيكاٟٙبزي اؾاتطاتػيٗٞابي
ٔرتّف زالِت ثط آٖ زاضز و ٝاؾالْ ثٔ ٝخبث ٝيه ٔمٔ ِٝٛؤحط زض وّي ٝؾٙبضيٞٛب حًٛض زاضز .اياٗ ٔٛياٛع ؾاجت
قس ٜتب أٙيت  ٚحجبت ثب ٔٛيٛع اؾالٌْطايي پي٘ٛس ذٛضز ٚ ٜقبٞس َطاحي ثط٘بٔاٞٝابي ٌ٘ٛابٌ ٖٛرٟات ٟٔابض،
ٞسايت  ٚيب حصف ايٗ ػبُٔ اظ نفح ٝقُط٘ذ رٟب٘ي زض آيٙس ٜثبقيٓ .ثٙٔ ٝظٛض ُٔبِؼ ٝوّيابت ٔطثا ٌٛثا ٝاياٗ
ٔٛيٛع ض.ن .افتربضي ،انغط٘ « ،ابأٙي ٔحاسٚز؛ ثطضؾاي تٟسياسٞبي رٟاب٘ي قاسٖ ثاطاي رٟابٖ اؾاالْ» ،زض:
خْبًطوَلي اسالم ٍ خْبًي سبصي( ،ث ٝاٞتٕابْ) ؾايسَٔ ٝطلابتي ،تٟاطاٖ ،قاب٘عزٕٞيٗ وٙفاطا٘ؽ ثايٗإِّّاي
ٚحست اؾالٔي ،1382 ،نم 194. – 243
 .6لبَاهلل تؼبِي« :اهلل ِٚي اِصيٗ آٔ ٛٙيرطرٗٔ ٟٓاِظّٕبت اِي اِٛٙض  ٚاِصيٗ وفطٚا اِٚيابئ ٟٓاُِابغٛت يرطرآٟ٘ٛ
ٔٗاِٛٙض اِي اِظّٕبت .اِٚئه انحبة اِٙبض  ٓٞفي ٝذبِس( »ٖٚلطآٖ وطيٓ .ؾٛضٔ ٜجبضو ٝثمط ،ٜآي ٝقطيف.)257 ٝ
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 .7ض.ن .اِؿيس ،ضيٛاٖ ،اسالم سيبسي هعبصش دس كطبكص َّيت ٍ تدذدٔ ،زيس ٔطازي ،تٟطأٖ ،طوع ثبظقٙبؾاي
اؾالْ  ٚايطاٖ ،1382 ،ثٚ ٝيػٔ :ٜمسٔٔ ٝتطرٓ ِٛٔ ٚف.
 . 8زض ايٗ اضتجبٌ ضرٛع قٛز ث ٝاحط ٘هط حبٔس اثٛظيس و ٝثٙيبزٞبي ضٚـقٙبذتي ايٗ يطٚضت ضا ث ٝنٛضت ٔؿتمُ
ٔ ٚؿتٙس ثيبٖ زاقت ٝاؾتٕٞ .يٗ ٔجب٘ي اؾت ؤ ٝتؼبلجبً زض حٛظ ٜؾيبؾتقٙبؾي اؾاالْ ثا ٝوابض ٌطفتا ٝقاسٚ ٜ
ػطفيؾبظي زيٗ ثط ٔجٙبي آٖ تٛري ٚ ٝتآييس ٔيٌطزز .اثٛظيس٘ ،هطحبٔس ،هعٌبي هتئ ،طتًي وطيٕي٘ياب ،تٟاطاٖ،
َطح ٘1381. ،ٛ
 .9ا٘هبضي ،فيّسِي ،اسالم ٍ الييسيتِ ،أيطضيبيي ،تٟطاٖ ،لهيس ٜؾطا ،1381 ،ل 141.

 . 11ثٙٔ ٝظٛض ُٔبِؼٔ ٝجب٘ي ٔ ٚجبزي ايٗ رطيبٖ ث ٝنٛضت ٔجؿ ٌٛض.ن .قزبػيظ٘س ،ػّايضياب ،ديـي ،خبهعـِ ٍ
عشفي ضذى ،تٟطأٖ ،طوع1381. ،

 . 11ثٙٔ ٝظٛض ُٔبِؼ ٝارٕبِي زض اٞساف وّي ايٗ رطيبٖ ض.ن٘ .هط ،ؾيسحؿيٗ ،آسهبىّب ٍ ٍاقعيتّـبي اسـالم،
ا٘كبءاهلل ضحٕتي ،تٟطاٖ ،1382 ،ثٚ ٝيػ199 – 241 ٜ؛ ٔيط ،ايطد ،سابطـِ ديـي ٍ سيبسـت ،تٟاطاٖ٘ ،اي،1381 ،
نم 67 – 188؛ وطيٕي ظ٘زب٘ي انُٔ ،حٕاس ،اهبهيِ ٍ سيبست دس ًخستيي سذُّـبي ييبـت ،تٟاطاٖ٘ ،اي،
 ،1381نم 131. – 228
 .12ثطاي آقٙبيي ثب ٔجبزي ضٚـ قٙبذتي ايٗ ضٚيىطز ضراٛع وٙياس ثا٘ :ٝهاطي ،ػجاساهلل ،ساصهـتي ،تٟاطأٖ ،طواع
ُٔبِؼبت  ٚا٘تكبضات آفتبة تٛؾؼ1381. ،ٝ
 .13ثٙٔ ٝظٛض آقٙبيي ثب ايٗ ضٚيىطز ض.ن .اهبهيِ ٍ سيبست ،پيكيٗ ،نم 229. – 56
 .14قطيؼتي ،ػّي ،تطيع علَي ٍ تطيع صفَي ،تٟطاٖ ،چبپرفٔ ،زٕٛػ ٝآحبض قٕبض ،1378 ،9 ٜل 37.
15. See Mc Sweeney, Bill, Security, Identity & Interests, Cambridge, C.U.P., 1999, pp.23-78.

 .16غفبضي ،لبيي احٕس ،تبسيخ خْبى آساء ،تٟطاٖ ،ثي٘ب ،1399 ،ل 26.
 .17ض .ن .فٛؤ ،ٛيكُ« ،لسضت اً٘جبَي  ٚتبثؼيت» ،زض :قذست :فشاًسـبًي يـب ضشضـيطبًيٚ( ،يطاؾات )ٝاؾاتيٖٛ
ِٛوؽ( ،تطرٕ )ٝفط ًٙٞضربيي ،تٟاطاٖٛٔ ،ؾؿأُ ٝبِؼابت  ٚتحميمابت فطٍٙٞاي ،1371 ،نام 327 – 49؛
زضيفٛؼٞ ،يٛثطت  ٚپُ ضاثي ،ٛٙهيطل فَكَ ،حؿيٗ ثكيطي ،ٝتٟطاٖ٘ ،كط ٘ي ،1376 ،نم 311. – 17

 .18ض.ن .ؾيٛضي ،ضارط ،ايشاى دس عْذ صفَي ،وبٔجيع ػعيعي ،تٟطاٖ ،ؾحط1366 ،؛ ٔي ٛٙضؾىي ،سـبصهبى اداسي
حكَهت دس عصش صفَئ ،ؿؼٛز ضرت٘يب ،تٟطاٖ ،أيطوجيط1368. ،
 .19رؼفطيبٖ ،ضؾ ،َٛديي ٍ سيبست دس عصش صفَي ،تٟطاٖ ،ا٘هبضيبٖ ،1371 ،ل 36.
20. See: Vasquez, John, The Power of Power Politics, Cambridge, C.U.P., 1998, pp. 183-213.

 .21ايٗ ٔٛيٛع ٔؼٕٛالً اظ ؾٛي وّي ٝتحّيٍّطاٖ اظ رّٕٛ٘ ٝيؿٙسٌب٘ي و ٝزض ظٔيٙا ٝؾايط تحا َٛا٘سيكا ٝؾيبؾاي

قيؼ ٝث ٝثطضؾي پطزاذتٝا٘س ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌطفت ٝاؾت .ثطاي ٔخبَ ٍ٘ب ٜوٙيس ث :ٝوسيٛض ،رٕيّ ،ٝتحَل گفتوـبى
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سيبسي ضيعِ دس ايشاى ،تٟطاَٖ ،طح ٘ ،1378 ،ٛنم 99 – 176؛ وسيٛضٔ ،حؿاًٗ ،رشيِّبي دٍلـت دس فقـِ
ضيعِ ،تٟطاٖ٘ ،ي1376 ،؛ اهبهيِ ٍ سيبست ،پيكيٗ ،نم 229. – 55

 .22ثٙٔ ٝظٛض ُٔبِؼ ٝايٗ ضٚيىطز رسيس ٘ ٚظطيٞٝبي ٔرتّف پيطأ ٖٛآٖ ٍ٘ب ٜوٙيس ثٛٔ :ٝظِيؽ٘ ،يىٛؼ ،سـبصهبى
ٍ بَسٍكشاسي :تدضيِ ٍ تحليلي اص تئَسيّـبي ًـَيي ،حؿاٗ ٔيطظائاي اٞط٘زابتي  ٚاحٕاس تاسيٙي ،تٟاطاٖ،
ا٘تكبضات زا٘كٍب ٜتٟطاٖ1368. ،
 .23ثٙٔ ٝظٛض ُٔبِؼٔ ٝجب٘ي ربٔؼٝقٙبذتي ايٗ ٔؼًُ ض.ن .ثكايطي ،ٝحؿايٗ ،اًقـالة ٍ بسـيح سيبسـي ،تٟاطاٖ،
ا٘تكبضات زا٘كٍب ٜتٟطاٖ،

.1372

24.See: Wolf, Eric, Pathway of Power, California, University of California Press, 2001, esp. Foreword.
25. See: Kegley, Charles & G. Raymond, When Trust Breaks Down, University of South Carolina Press,
1990.

 .26ض.نٟٔ .برط ،رؼفط ،الْدشُ العبلويِ الي ايشاى فيالعصش الصفَي ،ثيطٚت1989. ،
 .27ثحج اظ «پبضازايٓ حىٔٛت اغتهبثي» ٔٛيٛع ٔؿتمّي اؾت و ٝضيكٞٝبي آٖ زض زٚضاٖ حًٛض لطاض زاضز .اياٗ
پبضازايٓ ثب ز ٚضٚايت «حًٛضي» ٘« ٚيبثتي» زض ٌفتٕبٖ ؾيبؾي قيؼ ٝقىُ ٌطفت ٚ ٝزاضاي انٔ ،َٛجب٘ي  ٚاضوابٖ
ٔؿتمّي اؾت و ٝپيبٔسٞبي أٙيتي ٚيػ ٜاي ضا ثطاي أت اؾالٔي ث ٝز٘جبَ زاقت ٝاؾت .اظ آٖ رب وا ٝثطضؾاي اياٗ

پبضازايٓ ٔٛيٛع ٘ٛقتبض حبيط ٘يؿتٔ ،طارؼ ٝث ٝآحبض ظيط پيكٟٙبز ٔيقاٛز :ذٕيٙاي ،ضٚحاهلل ٔٛؾاٛيٍ ،اليـت
فقيِ ٍ خْبد اكبش ،تٟطاٖ ،اِؿت فمي ،ٝثيتب؛ حٕيساهللٔ ،حٕاس(ٌطزآٚضي)ً ،بهِّب ٍ پيوبىّبي سيبسي حعـشت
هحوذ(ظ) ٍ اسٌبد صذس اسالم ،ؾيسٔحٕس حؿايٙي ،تٟاطاٖ ،ؾاطٚـ1375 ،؛ رٕؼاي اظ ٘ٛيؿاٙسٌبٖ ،اهـبم
خويٌي ٍ حكَهت اسالهئ ،زٕٛػ ٝآحبض وٍٙط ٜأبْ ذٕيٙاي  ٚا٘سيكا ٝحىٔٛات اؾاالٔي11 ،رّاس ،تٟاطاٖ،
ٔٛؾؿ ٝتٙظيٓ ٘ ٚكط آحبض أبْ ذٕيٙي(ض.1378 ،)ٜ
 .28ثحطا٘ي ،يٛؾف ،الحذائق الٌبظشُ في احكبم العتشُ الطبّشُٔ ،حٕستمي االيطٚا٘ي (تحميك ،تؼّيك ٚ ،اقاطاف)،
لبْ ثٙكط ٜاِكيد ػّي االذ٘ٛسي٘ ،زف ،زاضاِىتت االؾالٔي ،ٝد  ،1957 ،18نم 121. – 2
٘ .29ه .االفٙسي االنفٟب٘ي ،إِيطظا ػجاساهلل ،سيبض العلوبء حيبض الفعـالء ،لآُٔ ،جؼا ٝاِريابْٞ 1411 ،اا.ق،
نم 13. – 5
٘ .31ه .زيىؿ ،ٖٛػجساالٔيط ػجس ،خالفت اهَيٌ ،يتي قىطي ،تٟطاَٖٟٛ ،ضي1381 ،؛ ٔؼطٚف اِحؿاٙيٞ ،بقآ،
خٌبطْبي ضيعي دس تبسيخ اسالم ،ؾيسٔحٕس نبزق ػبضفٔ ،كٟس ،آؾتبٖ لسؼ ضيٛي1371. ،
 .31رٟبٖثعضٌي ،احٕس ،دسآهذي بش تحَل ًرشيِ دٍلت دس اسالم ،تٟطاٖ ،پػٞٚكىس ٜفط ٚ ًٙٞا٘سيك ٝاؾاالٔي،
 ،1381ل 164.
 . 32ايٗ ٔىتت ضا زض ٘ٛقتبض ٔؿتمُ زض ثحج اظ زٚضاٖ لبربض ٘عز فمٟبي قيؼ ٝتٛييح  ٚتجييٗ ٕ٘ٛزٜاْ .قبيبٖ شواط
اؾت و ٝايٗ ٌط ٜٚزض ػهط نفٛي ٝزض الّيت لطاض زاض٘س  ٚزض زٚض ٜلبربضي ٝث ٝرٕبػتي زض ذاٛض تٛرا ٝتجاسيُ
ٔي ق٘ٛس .ثٙٔ ٝظٛض ُٔبِؼٔ ٝحٛضٞبي وّي ثحج ض.ن .افتربضي ،انغط« ،لسضت ،أٙيت ٔ ٚكطٚػيت :زضآٔسي ثط
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ربيٍب ٜأٙيت زض ا٘سيك ٚ ٝػُٕ فمٟبي قيؼ ٝزض ػهط لبربض» ،فصلٌبهِ هطبلعبت ساّبـشدي ،ثٟابض ( .)1383ثاٝ

ٔٙظٛض ُٔبِؼٛٔ ٝضزي زض ذهٛل ايٗ ضٚيىطز زض ػهط نفٛي ض.نٔ .حمك ؾجعٚاضي ،سٍظِ االًَاس عببسـي،
(ث ٝوٛقف) ٘زف ِه ظايي ،لٓٔ ،طوع ُٔبِؼبت  ٚتحميمبت اؾالٔي پػٞٚكىس ٜا٘سيك ٝؾيبؾي اؾاالْ ،ثٛؾاتبٖ
وتبة1381 ،؛ ِهظايي ٘زف ،اًذيطِ سيبسي هحقق سبضٍاسي ،لٓ ،ثٛؾتبٖ وتبة1381. ،
ٞ .33بثع ،تٔٛبؼ ،لَيبتبى ،حؿيٗ ثكيطي ،ٝتٟطاٖ٘ ،ي ،1381 ،ل 191.
 .34ثٛظاٖ ثبضي،هشدم،دٍلتّبٍّشاع ،تطرٕ٘ ٝبقط ،تٟطاٖ پػٞٚكىسُٔ ٜبِؼبت ضاٞجطزي ،1378 ،نم 91. – 2
ٔ .35حمك حب٘ي ،خبهعالوقبصذ في ضشح القَاعذ ،لٓ ،1419 ،د ،9ل 24.
ِٕ .36جت ،ٖٛآٖ.وي .ؾي ،.دٍلت ٍ حكَهت دس اسالم ،ؾيسػجبؼ نبِحي ٔ ٚحٕسٟٔسي فميٟي ،ثايراب ،ػاطٚد،
 ،1374نم 43. – 5
ٔ .37حمك اضزثيّي ،قيد احٕس ،هدوعالفبئذُ ٍ البشّبى في ضشع اسضبداالرّبى ،لٓ ،ثيتب ،د ،13ل 28.
ٔ .38حمك اضزثيّي ،قيد احٕس ،الحبضيِ علي الْيبت ،احٕس ػبثسي (تحميك) وٍٙطٔ ٜمسؼ اضزثيّيٞب ل 199.
 .39فيى وبقب٘ئ ،الٔحؿٗ ،هفبتيحالطشايعٟٔ ،سي ضربيي (تحميك) ،لٓ ،ذيبْٞ 1411 ،ا.ق ،د ،3ل 9.
ٕٞ .41بٖ.
 .41فيى وبقب٘ئ ،الٔحؿٗ ،هحدِالبيعبء في احيبء االحيبء ،ػّياوجط غفبضي (تهحيح) ،لآ ،ثايتاب ،د  ،3ل
249.
 .42اًذيطِ سيبسي هحقق سبضٍاسي ،پيكيٗ ،نم 65. – 81
ٕٞ .43ب٘زب ،نم 161. – 1
ٕٞ .44ب٘زب ،ل 122.
ٔ .45زّؿئ ،حٕسثبلط ،عييالحيبت ،تٟطاٖ ،اؾالٔي ،1362 ،1362 ،ٝنم .511 – 1

