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 چكيذه
ػب٤ٍبٜ ػ٥ب٣ِ داؿشٝ  ،ػ٥بػ٣ ٞب٢ ٘ؾبْ دشداص٢ ٘ؾش٤ٝدٚ ٔفْٟٛ آصاد٢ ٚ فذاِز دس 

ثشسش٢ ٚ سشػ٥ح آصاد٢  ٕ٘بدا٘ذ. ٘ؾش٤ٝ ٥ِجشاَ دٔٛوشاػ٣  ٞب٣٤ ع٣ وشدٜ شاصٚ ٘ـ٥تٚ ف

دٚ ٔٛػت ؽٟٛس  آؿش٣ ا٤ٗ ثشا٢ٞب٢ ٔشفىشاٖ ٔشأخش غشث٣  أب سالؽ ؛ثش فذاِز اػز

٘مؾ فذاِز دس  شٞب٢ د٤ٍش٢ ٔب٘ٙذ دٔٛوشاػ٣ اػشٕبف٣ ٚ ٔـٛسس٣ ؿذٜ وٝ ث ٘ؾش٤ٝ

ص ا٤ٗ ٘ؾش، ؿشا٤ظ الشلبد٢ ػبٔقٝ ثؼشش الصْ ا٤ؼبد ٚ سذاْٚ دٔٛوشاػ٣ سأو٥ذ داس٘ذ. ا

 سػذ وٝ ثٝ ٘ؾش ٣ٔدس ػٕٟٛس٢ اػال٣ٔ ا٤شاٖ ٥٘ض  .ٙذٙو ثشا٢ دٔىشػ٣ سا فشاٞٓ ٣ٔ

ػبالس٢ ٚالق٣ ٘ضد٤ه ؿٛد ٚ ٘ٛالق ٚ  لبٖ٘ٛ اػبػ٣ ثب ا٤ٗ ٞذف وٝ ثٝ ٔشدْ

ٚ  ٞب ثب ا٤ؼبد ٔىب٥٘ؼٓ سبٞب٢ ٥ِجشاَ دٔٛوشاػ٣ سا ٘ذاؿشٝ ثبؿذ، سالؽ وشدٜ  وبػش٣

ػبالس٢ سا ثش  ٘ٛؿ د٤ٍش٢ اص ٔشدْٚ سّف٥ك آصاد٢ ٚ فذاِز، ػبصٚوبسٞب٢ فذاِشخٛاٞب٘ٝ 

 .٘ضد٤ه اػزاػبع د٤ٗ ٟ٘بد٤ٙٝ وٙذ وٝ ثٝ ٘ؾش٤بر ػذ٤ذ غشث٣ دس ٔٛسد دٔٛوشاػ٣ 

سٛاٖ ٚ ثب٤ذ ثب اح٥ب٢  ؿذٖ، ٣ٔ ٤ٙذ ػٟب٣٘آٞب٢ ػذ٤ذ ٘بؿ٣ اص فش أشٚصٜ ثب چبِؾ

ػبالس٢ د٣ٙ٤ دس ػبٔقٝ ٕٞز ٌٕبؿز ٚ ٚؽ٥فٝ  ك ٔشدْٞب٢ لبٖ٘ٛ اػبػ٣ ثٝ سق٥ٕ آسٔبٖ

اػبػ٣ سغج٥ك ٘ؾبْ ػٕٟٛس٢ اػال٣ٔ ثب ؿشا٤ظ دس حبَ سحَٛ ػٟب٣٘ ٚ ٔح٥غ٣ سا ثٝ 

٤ٗ ٔمبِٝ ثٝ د٘جبَ ثشسػ٣ ٘مؾ فذاِز اػشٕبف٣ دس اخٛث٣ ا٘ؼبْ داد. ثٝ ٥ٕٞٗ د٥ُِ 

 .اػزا٤شاٖ سق٥ٕك ٚ سذاْٚ دٔٛوشاػ٣ ٚ سغج٥ك آٖ ثش لبٖ٘ٛ اػبػ٣ ػٕٟٛس٢ اػال٣ٔ 

ٞب٢ الشلبد٢، ٔشدْ  دٔٛوشاػ٣، فذاِز اػشٕبف٣، ثشاثش٢ ػ٥بػ٣، ٘بثشاثش٢ ها: كليذواژه

 ػبالس٢، لبٖ٘ٛ اػبػ٣ ػٕٟٛس٢ اػال٣ٔ 
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 مقذمه
اكُ  ؿٛد، أب ٔجٙب٢ آٖ دٔٛوشاػ٣ ث٥ـشش ثب آصاد٢، ٔـبسوز ٚ سلبثز ػ٥بػ٣ ؿٙبخشٝ ٣ٔ

ٞب، دس ٞش  ٞب٢ غ٥شلبثُ ا٘ىبس ٥ٔبٖ ا٘ؼبٖ شالفثشاثش٢ اػز؛ ثٝ ا٤ٗ ٔقٙب وٝ كشف ٘ؾش اص سٕبْ اخ

دٞذ دس لّٕشٚ ص٘ذ٣ٌ  ٤ب و٥ف٥ش٣ اػبػ٣ ٚػٛد داسد وٝ ثٝ ٔب اػبصٜ ٣ٔ ،فشد فٙلش، ػٙجٝ

( ثٝ فجبسر د٤ٍش آحبد ا٘ؼب٣٘، 1اػشٕبف٣ ثب اٚ ثٝ فٙٛاٖ فشد٢ ثشاثش ثب افشاد د٤ٍش سفشبس و٥ٙٓ.)

( ثذ٤ٗ ِحبػ، 2وغ ثب د٤ٍشاٖ ثشاثش اػز.)افضب٢ ػبٔقٝ ٞؼشٙذ ٚ ثٝ فٙٛاٖ فضٛ ػبٔقٝ، ٞش 

٥ٌشد وٝ ثٝ  ثشاثش٢ ٔشدْ دس فشك١ ػ٥بػ٣ ـ اػشٕبف٣ اص ح٥ظ٥ز ٚ ٔٛلق٥ز ثشاثش آٟ٘ب ٘ـأر ٣ٔ

آٚسد.  ٚػٛد ٣ٔٝ ػبالس٢ سا ث دٔٛوشاػ٣ ٤ب ٔشدْٚ  ٜؿذٔٙؼش سأ٢ ثشاثش ٚ ٔؼب٢ٚ ٍٕٞبٖ 

ؿٟشٚ٘ذاٖ دس فشك١ ػ٥بػ٣ ـ ثش ثشاثش٢ ػ٥بػ٣ ٤ب حمٛق ثشاثش ٕٞٝ  ٥٘ضدز٤شؽ سأ٢ اوظش٤ز 

 (3اػز.)ٔجش٣ٙ اػشٕبف٣ 

ٞب٢ د٤ٍش لشاس ٥ٌشد ٚ  فشكٝ ؿشا٤ظاِـقبؿ  أب ا٤ٗ ثشاثش٢ ػ٥بػ٣، ٕٔىٗ اػز سحز

افشاد٢ ثٝ ِحبػ ٘بسٛا٣٘ دس حٛصٜ الشلبد٢ ٚ ٔبد٢، فٕالً سٛاٖ افٕبَ حك ػ٥بػ٣ِ ثشاثشِ خٛد سا 

ا٢ وظ٥ش،  ا٢ ل٥ُّ ٚ ٤ب فمش ٘ؼج٣ فذٜ ٝ فذٜ٘ذاؿشٝ ثبؿٙذ. ٔظالً طشٚسٟب٢ والٖ ٚ ا٘جبؿز ػشٔب٤

لشاس ا٢ د٤ٍش  ا٢ اص افشاد سحز سأط٥ش ٤ب حش٣ سحز ػّغ١ فذٜ ؿٛد وٝ ٔـبسوز فذٜ ٔٛػت ٣ٔ

دشداصاٖ  ( ثٝ ٥ٕٞٗ د٥ُِ دس ث٥ٗ ٔشفىشاٖ ٚ ٘ؾش4ٝ٤.)ؿٛداطش  ذٖٚٚ فٕالً ثشاثش٢ ػ٥بػ٣ ث ٥ٌشد

ؿٛد وٝ  سٛػٝ لشاس ٌشفشٝ ٚ اػشذالَ ٣ٔدٔٛوشاػ٣، ثشاثش وشدٖ ؿشا٤ظ افشاد دس ػبٔقٝ ٔٛسد 

ٕٞٝ افشاد ثب٤ذ اص ػٟٓ ٤ىؼب٣٘ اص ٔٙبثـ اػشٕبف٣ ثشخٛسداس ثبؿٙذ سب ثشٛا٘ٙذ ثٝ عٛس ثشاثش، اص 

 سأ٢ خٛد ثشا٢ افٕبَ حبو٥ٕز ٚ سق٥٥ٗ ػش٘ٛؿز خٛد اػشفبدٜ وٙٙذ.

ٚ ٞب وبٔالً سم٤ٛز  ثقذ اص ػًٙ ػٟب٣٘ دْٚ ٚ ثب ٌؼششؽ الشلبد و٥ٙض٢، ا٤ٗ ٌشا٤ؾ

ؿذر سحز سأط٥ش ٔجبحض الشلبد٢ ٚ دس ٚاوٙؾ ثٝ ٝ ٞب٣٤ اص دٔٛوشاػ٣ ٔغشح ؿذٜ وٝ ث ٔذَ

ٞب٢ ػذ٤ذ  ( ثٝ ٥ٕٞٗ د٥ُِ، ٔذ5َا٘شمبدار ٔبسوؼ٥ؼٓ ٚ چخ ػذ٤ذ اص ٥ِجشاَ دٔٛوشاػ٣ اػز.)

ٞب٣٤ ا٤ؼبد  دٔٛوشاػ٣ اص ٥ِجشاَ دٔٛوشاػ٣ فبكّٝ ٌشفشٝ ٚ دس ٔجب٣٘ ٚ ػبصٚوبسٞب٢ خٛد، سقذ٤ُ

 ٢ٌٛ ا٤ٗ دغذغٝ ثبؿٙذ. سب دبػخ ا٘ذ وشدٜ

سأ٥ٔٗ اػشٕبف٣ ٚ ٥ٔضا٣٘ اص  ،ذ وٝ سفبٜ٘ٞب دس ػبٞب٣٤ ٚػٛد داس أشٚصٜ ثٟشش٤ٗ دٔٛوشاػ٣

٤ٙذ ػ٥بػ٣ ثشا٢ ١ٕٞ ؿٟشٚ٘ذاٖ آؿشوز دس فش لبث٥ّزفذاِز الشلبد٢ حبوٓ ؿذٜ ٚ أىبٖ ٚ 
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ٚ حىٛٔز ثٝ فشاٞٓ اػز؛ ص٤شا فم٥ذٜ ثش ا٤ٗ اػز وٝ ٌؼششؽ دٔٛوشاػ٣ اص حٛصٜ ػ٥بػز 

دٔٛوشاػ٣ ثب٤ذ ٞش  ثٙبثشا٤ٗؿٛد.  فشكٝ اػشٕبؿ ٚ الشلبد، ٔٛػت دب٤ذاس٢ ٚ ٔب٘ذٌبس٢ آٖ ٣ٔ

چٝ ث٥ـشش دس ٚاحذٞب٢ ػبٔقٝ ٔذ٣٘ ٌؼششدٜ ٚ ٟ٘بد٤ٙٝ ؿٛد سب فشكٝ حىٛٔز سا ٞٓ ٔشأطش 

 سش ٚ دبػخٍٛسشػبصد. وشدٜ، آٖ سا دٔىشاس٥ه

ٝ دٔٛوشاػ٣ چٝ ٘ؼجش٣ ثب فذاِز ثب سٛػٝ ثٝ ا٤ٗ ٌشا٤ـٟب٢ ػذ٤ذ، ػؤاَ ا٤ٗ اػز و

ػبالس٢  سٛاٖ ثب ٌؼششؽ فذاِز اػشٕبف٣ ثٝ سظج٥ز ٚ سم٤ٛز ٔشدْ اػشٕبف٣ داسد؟ ٚ چٍٛ٘ٝ ٣ٔ

ػبالس٢ دس لبٖ٘ٛ اػبػ٣ ػٕٟٛس٢  دشداخز؟ آ٤ب ؿشا٤ظ الشلبد٢ ٚ اػشٕبف٣ الصْ ثشا٢ ٔشدْ

ل٣ ـ لب٣٘ٛ٘ الصْ ث٣ٙ٥ ؿذٜ ٚ لبٖ٘ٛ اػبػ٣ ػٕٟٛس٢ اػال٣ٔ أىب٘بر حمٛ اػال٣ٔ ا٤شاٖ د٥ؾ

 ػبالس٢ د٣ٙ٤ سا داسد؟ ثشا٢ ٔشدْ

ٞب٢ ػذ٤ذ دٔٛوشاػ٣ ٘ٛؿشٝ ؿذٜ،  ثب ٔشٚس اػٕب٣ِ آطبس ٚ ٔٙبثق٣ وٝ دس ص٥ٔٙٝ ٌشا٤ؾ

اص سفبٜ الشلبد٢، ٚ اِغب٢  ٔق٣ٙ٥ حذ، حذاوظش٢دٔٛوشاػ٣ ثشا٢ ٔٛفم٥ز وٝ سٛاٖ ٌفز  ٣ٔ

٘ؾش، ٞش چٝ فذاِز اػشٕبف٣ دس ( اص ا٤ٗ 6وٙذ.) ٞب٢ فبحؾ الشلبد٢ سا ا٤ؼبة ٣ٔ ٘بثشاثش٢

ػغح ثبالسش خٛاٞذ ثٛد ٚ دس سش ٚ  سش، و٥ف٣ ػبٔقٝ ث٥ـشش ٌؼششؽ ٤بثذ، دٔٛوشاػ٣ دس آٖ ف٥ٕك

 ا٤ٗ سٚ٘ذ ثٝ سم٤ٛز ٚ دب٤بئ٣ ث٥ـشش دٔٛوشاػ٣ خٛاٞذ ا٘ؼب٥ٔذ. 

ٞب ٚ ِٛاص٣ٔ سا ٔذ٘ؾش لشاس دادٜ ٚ  لبٖ٘ٛ اػبػ٣ ػٕٟٛس٢ اػال٣ٔ ٥٘ض چ٥ٙٗ ٔىب٥٘ؼٓ

سٛاٖ  ٣ٔا٢ وٝ  ػبالس٢ سا د٥ؾ ث٣ٙ٥ وشدٜ اػز؛ ثٝ ٌٛ٘ٝ ا٢ ٔشدْ ٞب٢ دب٤ٝ ٚ ؽشف٥ز ٞب دشب٘ؼ٥ُ

ػبالس٢ د٣ٙ٤ دس  سش٢ سا دس لبِت ٔشدْ لبٍ٘ٛ٘زاس اػبػ٣ ػٕٟٛس٢ اػال٣ٔ، آسٔبٖ ٔششل٣ ٌفز

٘ؾش داؿشٝ ٚ ثب سٕؼه ثٝ ٔفْٟٛ اػال٣ٔ فذاِز، ٚ الشلبد اػال٣ٔ دس ا٤ٗ ساػشب ٌبْ ثشداؿشٝ 

ػبالس٢ د٣ٙ٤ ثٝ فٙٛاٖ ٔذَ ػذ٤ذسش٢ اص  شا٣٤ ٚ ف٥ّٕبس٣ ؿذٖ وبُٔ آٖ، ٔشدْوٝ ثب اػ ؛اػز

 دٔٛوشاػ٣ ٚ ثشسش اص ٥ِجشاَ دٔٛوشاػ٣ ؽبٞش خٛاٞذ ؿذ.

ٞب٢  ػبالس٢، ثٝ ؿشا٤ظ ٚ ٥٘ض ٌشا٤ؾ دس ا٤ٗ ٔمبِٝ ثب اؿبسٜ ثٝ سقش٤ف دٔٛوشاػ٣ ٚ ٔشدْ

ٞب٢  شؼ٢ٛ ٔىب٥٘ؼٓػذ٤ذ دس دٔٛوشاػ٣ )دٔٛوشاػ٣ اػشٕبف٣( خٛا٥ٞٓ دشداخز ٚ ثب ػؼ

ػبالس٢ دس لبٖ٘ٛ اػبػ٣  الشلبد٢ ٔشدْٚ ٞب٢ اػشٕبف٣   سحمك فذاِز اػشٕبف٣ ثٝ فٙٛاٖ ص٥ٔٙٝ

 دشداص٤ٓ. ٞب ٚ ٘شب٤غ ا٤ٗ ثشسػ٣ ٣ٔ ثٙذ٢ ٤بفشٝ ػٕٟٛس٢ اػال٣ٔ، ثٝ ػٕـ
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 ساالري( دموكراسي )مردم الف.
ٚ ا٘ؼبٖ سا ٘بٌض٤ش اص  ٕٞٛاسٜ دغذغ١ ثـش ثٛدٜ ،اػشٕبف٣ـ چ٣ٍٍ٘ٛ اداس٠ ص٘ذ٣ٌ ػ٥بػ٣ 

٥ٌش٢ ا٤ٗ ػبصٔبٖ ٚ حك ٚ  ا٤ؼبد سـى٥الر ٚ ػبصٔبٖ ثشا٢ ا٤ٗ أش ٕ٘ٛدٜ اػز. أب ٘حٜٛ ؿىُ

سش٢ اػز وٝ ػشا٘ؼبْ ثٝ ا٤ؼبد دٔٛوشاػ٣  ػٟٓ ٞش ٤ه اص افشاد ػبٔقٝ دس آٖ، ثحض ػذ٢

ثشاثش ٔٙؼش ؿذٜ اػز. ٔجٙب٢ سٛػ٣ٟ٥ ا٤ٗ ٘ح٠ٛ ػبصٔب٘ذ٣ٞ ػ٥بػ٣، ثشاثش٢ ػ٥بػ٣ ٤ب حمٛق 

ٔشقّك ثٝ ١ٕٞ  ،( ثٝ سقج٥ش د٤ٍش، حبو٥ٕز١ٕٞ7 ؿٟشٚ٘ذاٖ دس حٛص٠ ػ٥بػ٣ ـ اػشٕبف٣ اػز.)

ٔشدْ اػز ٚ ١ٕٞ وؼب٣٘ وٝ دس اػشٕبؿ ػ٥بػ٣ فض٤ٛز داس٘ذ، ثٝ كٛسر ثشاثش، حك ٔـبسوز 

 (8دس اداس٠ أٛس حىٛٔز سا داس٘ذ.)

٥ّٝ ّٔز ٤ب حىٛٔز أشٚصٜ دٔٛوشاػ٣ دس اكغالح ػ٥بػ٣ ثٝ ٔقٙب٢ اداس٠ حىٛٔز ثٝ ٚػ

( ثٝ سقج٥ش وبسَ 11( ٚ ٤ب سٚؿ٣ دس حىٛٔز اػز وٝ ٔجش٣ٙ ثش اساد٠ ّٔز ثبؿذ.)9سٕبْ ٔشدْ)

 :وٛٞٗ

ا٢ اػز وٝ دس آٖ اص ثؼ٥بس٢ ِحبػ، افضب٢ اػشٕبؿ، ثٝ  دٔٛوشاػ٣ حىٛٔز ػٕق٣»
 ،ؿٛد ٞب٣٤ وٝ ثٝ ١ٕٞ آٟ٘ب ٔشثٛط ٣ٔ عٛس ٔؼشم٥ٓ ٤ب غ٥شٔؼشم٥ٓ دس ٌشفشٗ سل٥ٕٓ

 (11)«سٛا٘ٙذ ؿشوز داؿشٝ ثبؿٙذ. ٘ذ ٤ب ٣ٔؿشوز داس

ثذ٤ٗ ِحبػ، دٔٛوشاػ٣ ثٝ حىٛٔز فبٔٝ سقش٤ف ؿذٜ اػز؛ ٤ق٣ٙ حىٛٔش٣ وٝ دس آٖ 

حبو٥ٕز دس دػز ٔشدْ اػز ٚ وبسٞب دس آٖ ثٝ ٚػ١ّ٥ ٕ٘ب٤ٙذٌب٣٘ وٝ فْٕٛ ٔشدْ ا٘شخبة 

ز ٔشدْ ثش ( فشًٞٙ فّْٛ ػ٥بػ٣، دٔٛوشاػ٣ سا ثٝ ٔقٙب٢ حى12ٔٛؿٛد.) ا٘ؼبْ ٣ٔ وٙٙذ، ٣ٔ

دٔٛوشاػ٣ سا حىٛٔز ٔشدْ ٘ب٥ٔذٜ  ،«لشاسداد اػشٕبف٣»دس  ٥٘ضسٚػٛ  .ٔشدْ سقش٤ف وشدٜ اػز

عٛس وٝ ثٝ ٘مُ اص دٚسٛو٤ُٛ، دٔٛوشاػ٣ سا ٔقبدَ اػشٛاسوشدٖ ٔؼبٚار ٚ اص ٥ٔبٖ  اػز. ٕٞبٖ

سٛػظ  ،حىٛٔز ٔشدْ»سا  آٖثب اػشٙبد ثٝ فجبسر ٔقشٚف ٥ِٙىّٗ، ٚ ٞب دا٘ؼشٝ  ثشداؿشٗ ٘بثشاثش٢

 (13وٙذ.) سقش٤ف ٣ٔ «ثشا٢ ٔشدْٚ ٔشدْ 

ٔٛضٛف٥ز  2ؿى٣ّ اص حىٛٔز ٔظبثٝٚ ٞٓ ثٝ  1ا٢ اص ص٘ذ٣ٌ ٞٓ ثٝ فٙٛاٖ ؿ٥ٜٛ ،دٔٛوشاػ٣

ػبَ د٥ؾ ٔٛسد سٛػٝ  ؿى٣ّ اص ػبصٔب٘ذ٣ٞ ص٘ذ٣ٌ ػ٥بػ٣ اص ٤ىلذ ٔٙضِٝداسد. دٔٛوشاػ٣ ثٝ 

                                                                                                                                        

1. A mode of life 
2. A form of government 
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شٚصٜ ثٝ فٙٛاٖ سٚؽ حىٛٔز ( ٚ كشف ٘ؾش اص ثؼشش سبس٤خ٣ ٚ ػغشاف٥بئ٣ آٖ، ا14ٔلشاس ٌشفشٝ)

سٚؽ دٔىشاس٥ه فجبسر اػز اص ٘ؾٓ  ثٙبثشا٤ٗدس غبِت وـٛسٞب٢ د٥٘ب دز٤شفشٝ ؿذٜ اػز. 

٥ٌش٢ دسثبس٠ أٛس  ٞب٢ ػ٥بػ٣ وٝ ثب ٔـبسوز ٔشدْ ثشا٢ سل٥ٕٓ ٜ ثشا٢ اسخبر سل٥ٕٓؿذ ٟ٘بد٢

 (15.)٤بثذ خٛد ٚ ػبٔقٝ اص عش٤ك ا٘شخبة افشاد ر٤لالح ثٝ ٕ٘ب٤ٙذ٣ٌ اص خٛد، سحمك ٣ٔ

ثٝ ( 16ػبالس٢ اػز.) سش٤ٗ ٔقٙب٢ دٔٛوشاػ٣، ٕٞبٖ حبو٥ٕز ٔشدْ ٤ب ٔشدْ ثٙبثشا٤ٗ ػبدٜ

آ٤ذ، ِضٚٔبً ثشا٢ ٔشدْ ٚ  ٚػٛد ٣ٔٝ ثٝ أٛس ٔشدْ ٚ ػبٔقٝ ث د٣ٞ حىٛٔز ثشا٢ ػبٔبٖ د٥ُِ آ٘ىٝ

٤بثذ. دس سقج٥شار فم٣ٟ  دس خذٔز ٔشدْ اػز ٚ ثش اػبع خٛاػز ٚ سضب٤ز ٔشدْ ٤ٛٞز ٣ٔ

سٛا٘ذ د٤ٍشاٖ سا سحز  اكُ ثش فذْ ٚال٤ز ٥ٞچىغ ثش د٤ٍش٢ اػز ٚ ٥ٞچىغ ٣ٕ٘ؿ٥قٝ ٞٓ 

ػّغٝ ٚ حبو٥ٕز خٛد دسآٚسد؛ ٍٔش خذا ٚ وؼب٣٘ وٝ ٔأرٖٚ اص ػب٘ت اٚ ثبؿٙذ. اص ػ٢ٛ د٤ٍش، 

خذا ا٘ؼبٖ سا ثش ػش٘ٛؿز ػ٥بػ٣ ـ اػشٕبف٣ خ٤ٛؾ حبوٓ ػبخشٝ ٚ حبو٥ٕز خٛد سا اص 

 ػبالس٢ دس ٘ؾش٤ٝ ػ٥بػ٣ ؿ٥قٝ اػز. سد دب٢ ٔشدْ ا٤ٗ ٔٛاسد .وٙذ عش٤ك ثـش افٕبَ ٣ٔ

وٙٙذ، چٙذاٖ فبس٢ اص  دٔٛوشاػ٣ ثٝ ٔقٙب٢ ٘ٛف٣ اص حىٛٔز وٝ دس آٖ ٔشدْ حىٛٔز ٣ٔ

سٛا٘ٙذ ثش خٛد حىٛٔز وٙٙذ.  ٔشدْ فٕالً ٣ٕ٘ ثٝ ا٤ٗ ٔقٙب وٝ ؛سقج٥ش٢ ٔؼبص٢ اػزٚ اثٟبْ ٘جٛدٜ 

٘ب٥ٔذٜ ٚ ثش خٛد حىٛٔز وشدٖ سا  1، ثشخ٣ دٔٛوشاػ٣ سا حىٛٔز خٛد ـ ٔذ٤ش٢ثٝ ٥ٕٞٗ د٥ُِ

( وٝ ٘ضد٤ه ثٝ ٕٞبٖ اكُ فم٣ٟ ؿ٥قٝ 17)؛ا٘ذ ثٝ ص٤ش حبو٥ٕز د٤ٍشاٖ ٘شفشٗ سأ٤ُٚ وشدٜ

ثبؿذ. ٤ق٣ٙ فشد ٍٞٙب٣ٔ ثش خٛدؽ حبوٓ اػز وٝ سحز سٞجش٢ ٚ ٘ؾبسر وغ د٤ٍش٢  ٣ٔ

سق٥٥ٗ  ٘جبؿذ، ثشا٢ ٞذفٟب٢ ٔٛسد ٘ؾش خٛدؽ سل٥ٕٓ ث٥ٍشد ٚ ٚػب٤ُ سػ٥ذٖ ثٝ آٟ٘ب سا خٛدؽ

 وٙذ.

 

 اقسام دموكراسيب. 
اص ٞٓ لبثُ لبثُ سفى٥ه  ،ثٙذ٢ و٣ّ ٚ اك٣ّ، دٔٛوشاػ٣ ٔؼشم٥ٓ ٚ غ٥شٔؼشم٥ٓ دس سمؼ٥ٓ

ثبؿذ. دٔٛوشاػ٣ ٔؼشم٥ٓ ٤ب ٔـبسوش٣ ثٝ  اػز وٝ ٔجش٣ٙ ثش ؿ٥ٜٛ افٕبَ حك حبو٥ٕز ٔشدْ ٣ٔ

ٔؼشم٥ٕبً  ُ ف٣ٕٔٛ اػز وٝ دس آٖ ؿٟشٚ٘ذاٖئ٥ٌش٢ دسثبس٠ ٔؼب ٔقٙب٢ ٘ٛف٣ ٘ؾبْ سل٥ٕٓ

                                                                                                                                        
1 . Self-Government 
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ؿٛد وٝ  ( دٔٛوشاػ٣ ٔؼشم٥ٓ ثب ٔـبسوز فبٔٝ دس ١ٕٞ سل٥ٕٕبر ػبٔقٝ ٔحمك 18٣ٔدخ٥ّٙذ.)

 ا٥ِٚٗ ثبس دس ٤ٛ٘بٖ ثبػشبٖ ٔٛسد سٛػٝ لشاس ٌشفز.

أىبٖ ٔـبسوز ٔؼشم٥ٓ ٕٞٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ دس  ،وٛچه ثٛدٖ دِٚز ـ ؿٟشٞب٢ ٤ٛ٘بٖ فّزثٝ 

ٚ دٚس٠ ػذ٤ذ دس اسٚدب، ٘ؾبْ دٔٛوشاػ٣ أب اص لشٖ ؿب٘ضدٞٓ  ؛أٛس دِٚز ـ ؿٟش ٚػٛد داؿز

ثٝ ؿىُ دبسِٕب٣٘ ٚ ٕ٘ب٤ٙذ٣ٌ ؽٟٛس ٤بفز وٝ دس ٚالـ دٔٛوشاػ٣ غ٥شٔؼشم٥ٓ ٚ ثٝ ٔقٙب٢ ٘ٛف٣ 

٘ؾبْ حىٛٔش٣ ؿبُٔ ٔؼئٛالٖ ٔٙشخت اػز وٝ دس چبسچٛة حىٛٔز لبٖ٘ٛ، ٕ٘ب٤ٙذ٣ٌ ٔٙبفـ ٚ 

سحز سأط٥ش ٔؼشم٥ٓ  ،شم٥ٓ( سٚاع دٔٛوشاػ٣ غ٥شٔؼ19د٤ذٌبٟٞب٢ ؿٟشٚ٘ذاٖ سا ثش فٟذٜ داسد.)

فذْ فاللٝ ثؼ٥بس٢ اص ٔشدْ ثٝ أٛس  ٕٞچ٥ٌٙٗؼششؽ اػشٕبفبر ٚ افضا٤ؾ ػٕق٥ز ثٛد. 

ػ٥بػ٣ ٚ فمذاٖ فشكز وبف٣ ٚ حش٣ سخلق الصْ ثشا٢ اداس٠ أٛس ػبٔقٝ ٥٘ض ثٝ آٖ دأٗ 

 ص٘ذ. ٣ٔ

ز ٤ب ٤ٙذ حىٛٔآدس فشسٛا٥٘ٓ  ٣ٔٔجٙب٢ سٛػ٣ٟ٥ دٔٛوشاػ٣ غ٥شٔؼشم٥ٓ آٖ اػز وٝ ٔب خٛد 

وٝ ثٝ ػب٢ ٔب حىٛٔز خٛاٞٙذ وشد، ٔـبسوز ػٛئ٥ٓ. ٔشدْ ثب ا٘شخبة  د٤ٍشا٣٘دس ٌض٤ٙؾ 

، اص ٘ؾبسر غب٣٤ ثش ػ٥بػز اػشٕبؿ كشف ٘ؾش ٕ٘ب٤ٙذ٣ٌ ٍٕٞبٖا٢ اص ٥ٔبٖ خٛد ثشا٢  فذٜ

 ا٢ ٔق٥ٗ ثٝ ا٢ خبف ٚ ثشا٢ دٚسٜ دٞٙذ وٝ ثٝ ؿ٥ٜٛ وٙٙذ، ثّىٝ ثٝ افشاد ٔٙشخت اخش٥بس ٣ٔ ٣ٕ٘

 (21٘ـبٖ سل٥ٕٓ ث٥ٍش٘ذ.)ػب٢ ٔٛوال 

ثش٥ٕٞٗ اػبع، أشٚصٜ ؿىُ خبك٣ اص دٔٛوشاػ٣ حبوٓ اػز وٝ دٔٛوشاػ٣ دبسِٕب٣٘، 

( ثذ٤ٗ ِحبػ، آسٔبٖ 21ؿٛد.) دٔٛوشاػ٣ ٥ِجشاَ ٤ب دٔٛوشاػ٣ ٔجش٣ٙ ثش ٕ٘ب٤ٙذ٣ٌ ٘ب٥ٔذٜ ٣ٔ

ٔـبسوز ٔؼشم٥ٓ ١ٕٞ ٔشدْ دس حىٛٔز، ثٝ ٔشٚس صٔبٖ، ثٝ ٘ٛف٣ حىٛٔز ٕ٘ب٤ٙذ٣ٌ ٤ب 

 ثشٌضاس٢ثب  دس ف٥ٗ حبَثٝ ٚػ٥ّٝ ٕ٘ب٤ٙذٌبٖ ثشٌض٤ذٜ ٔشدْ سحَٛ ٤بفشٝ اػز. حىٛٔز 

ٞب٢ ٟٔٓ، أىبٖ افٕبَ حبو٥ٕز ٔؼشم٥ٓ  ٥ٌش٢ سفشا٘ذْٚ ٚ ٔشاػقٝ ثٝ آسا٢ ف٣ٕٔٛ دس سل٥ٕٓ

 ٔشدْ ٞٓ ٚػٛد داسد.

، دٔٛوشاػ٣ حذالُ، دٔٛوشاػ٣ ٘شٔبَ ٚ دٔٛوشاػ٣ ٥٘ضثٝ ِحبػ و٥ف٥ز ٚ ػغح دٔٛوشاػ٣ 

آٖ اػز وٝ د٤ىشبسٛس٢ فش٤بٖ  ثٝ ٔقٙب٢( دٔٛوشاػ٣ حذالُ، 22بثُ سـخ٥ق اػز.)ػغح ثبال ل

٘جبؿذ. دس ٚالـ ٤ه ٌبْ ثب د٤ىشبسٛس٢ فبكّٝ داسد ٚ ٘بصِشش٤ٗ ٔشسج١ دٔٛوشاػ٣ اػز. دس ا٤ٗ 

ٞب٢ ػ٥بػ٣  ٘ٛؿ دٔٛوشاػ٣، اكُ ٕ٘ب٤ٙذ٣ٌ، ٘ؾبْ حضث٣ ٚ سلبثش٣ ٚ ا٘شخبثبر آصاد ٚ ٥٘ض آصاد٢
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ؿٛد ٚ دادٌبٟٞب ٞٓ اص اػشمالَ فُٕ  ٞب٢ ٔخبِف اػبص٠ فقب٥ِز دادٜ ٣ٕ٘ ػشٝٚػٛد ٘ذاسد ٚ ثٝ د

 ا٘ذ. ثشخٛسداس ٥٘ؼشٙذ. ا٤ٗ ٘ٛؿ سا دٔٛوشاػ٣ ل٥ٕٔٛ٥ز ٚ ٥ٔىشٚدٔٛوشاػ٣ ٞٓ ٌفشٝ

ٞب ٚ سـى٥الر ٚ ثٝ فجبسر د٤ٍش ٔبؿ٥ٗ حىٛٔز  ا٢ اص ػبصٔبٖ دٔٛوشاػ٣ ٘شٔبَ، ٔؼٕٛفٝ

٥٘ض كٛسر ٚ سـش٤فبر دٔٛوشاػ٣ سا داسد ٚ ثب  اػز وٝ ػبخشبسٞب ٚ ٟ٘بدٞب٢ دٔىشاس٥ه ٚ

دٛؿب٘ذ. دس ا٤ٗ دٔٛوشاػ٣ ث٥ـشش ثش  اػشفبدٜ اص ا٤ٗ ػبخشبسٞب، ٔـبسوز ٔشدْ سا ػب١ٔ فُٕ ٣ٔ

ا٤ٗ دٔٛوشاػ٣،  ٤ى٣ اص ػبخشبسٞب٢ؿٛد سب ثشاثش٢ ٚ فذاِز.  آصاد٢ ٚ ٔـبسوز ٔشدْ سأو٥ذ ٣ٔ

ثبر ٕ٘ب٤ٙذٜ ٔقشف٣ وٙٙذ. اكُ ٕ٘ب٤ٙذ٣ٌ سٛا٘ٙذ دس ا٘شخب ٘ؾبْ حضث٣ اػز ٚ احضاة ٔخشّف ٣ٔ

اػز وٝ ٕٞشاٜ ثب ٘ؾبْ حضث٣ سلبثش٣، ثٝ حىٛٔز ا٘شخبث٣  ٢ٞب٢ د٤ٍش ٚ ا٘شخبثبر ٞٓ ٔىب٥٘ؼٓ

ٞب٢ ػ٥بػ٣ ٔب٘ٙذ آصاد٢ لّٓ، ث٥بٖ، فم٥ذٜ، سؼٕقبر ٚ  دس ػغح فشد٢ ٥٘ض آصاد٢ .ؿٛد ٔٙؼش ٣ٔ

. ا٤ٗ ؿٛ٘ذ ٔحششْ ؿٕشدٜ ٣ٔ ،ٞب، ثشخٛسداس٢ اص ا٥ٙٔز ؿخل٣ ٚ حك لضبٚر ث٥غشفب٘ٝ سـىُ

 ا٘ذ. ٘ٛؿ سا ٔبوشٚدٔٛوشاػ٣ ٞٓ ٘ب٥ٔذٜ

ٞب ٚ سـى٥الر دٔىشاس٥ه، دٔٛوشاػ٣  دس دٔٛوشاػ٣ ػغح ثبال، فالٜٚ ثش ٚػٛد ػبصٔبٖ

ؿٛد ٚ ٞذف ٤ب خلٛك٥ز اك٣ّ آٖ اسسمب٢ ٔؼبٚار ٚ  ٘ٛف٣ ؿ٠ٛ٥ ص٘ذ٣ٌ ٞٓ ٔحؼٛة ٣ٔ

ٞب، ثشاثش٢ أىب٘بر ا٥ِٚٝ ٚ ٤ب  ٛلق٥زسٛا٘ذ ثشاثش٢ دس ٔ فذاِز اػشٕبف٣ اػز. ٔؼبٚار ٣ٔ

ؿٛد ٚ  ٞب ثبؿذ وٝ ا٤ٗ خلٛك٥بر ٔؼٕٛفبً دٔٛوشاػ٣ اػشٕبف٣ ٞٓ خٛا٘ذٜ ٣ٔ ثشاثش٢ فشكز

 آَ دٔٛوشاػ٣ اػز. ا٤ذٜ

دٔٛوشاػ٣  .ؿٛ٘ذ ثش ٥ٕٞٗ اػبع، دٔٛوشاػ٣ ػ٥بػ٣ ٚ اػشٕبف٣ اص ٤ىذ٤ٍش ٔشٕب٤ض ٣ٔ

ز وٝ دس آٖ ػبخشبسٞب ٚ ٟ٘بدٞب٢ ػ٥بػ٣ دس ٚالـ ٕٞبٖ دٔٛوشاػ٣ ٘شٔبَ ٤ب ٔشٛػظ اػ

ٔجش٣ٙ ثش دٚ ا٢ دٔٛوشاػ٣  ػٙج١ س٤ٚٝ دس ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ، .افضاس٢ دٔٛوشاػ٣ ثشػؼشٝ ٞؼشٙذ ػخز

أب  ؛ا٘ؼبٔذ اػز ٚ ثٝ حىٛٔز ٔـشٚعٝ ٚ لب٣٘ٛ٘ ٣ٔ ػٙجٝ غبِت ،آصاد٢ ٚ ٔـبسوز ؿبخلٝ

ثٙذ٢ ٕٞضٔبٖ ثٝ  ٘ٛف٣ سمذْ ثشاثش٢ ثش آصاد٢ ٚ ٤ب حذالُ دب٢ٔٙضِٝ دٔٛوشاػ٣ اػشٕبف٣ ثٝ 

آصاد٢، ثشاثش٢ ٚ فذاِز اػشٕبف٣ اػز وٝ ٔؼجٛق ثٝ دٔٛوشاػ٣ ػ٥بػ٣ ٚ ٤ه ٔشحّٝ ثبالسش اص 

ا٢ اػز وٝ ٔشضٕٗ افشمبد  عّجب٘ٝ آٖ اػز. ثٝ سقج٥ش٢، دٔٛوشاػ٣ اػشٕبف٣، ػ٥بػز سؼب٢ٚ

( ا٤ٗ ٘ٛؿ دٔٛوشاػ٣ 23ثبؿذ.) ل٢ٛ ثٝ دِٚز سفبٜ ػذ٤ذ ٚ ٚؽ٥ف١ دِٚز دس سٛص٤ـ ٔؼذد ٣ٔ

 (24وشدٖ س٥ِٛذ اػز.) ؼشّضْ ٌزاس اص وبد٥شب٥ِؼٓ ثٝ الشلبد سقب٣٘ٚ ٚ اؿىب٣ِ اص ٣ّٔٔ
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ثٛدٜ، ٔجش٣ٙ  2وٝ ثش ٘ؾش٤ٝ فذاِز ػبٖ ساِٚض ٔجحض ٔشأخش٢ اػز٥٘ض  1دٔٛوشاػ٣ ٔـٛسس٣

ثٝ دٔٛوشاػ٣ اػشٕبف٣ ثؼ٥بس ؿج٥ٝ اػز ٚ ثٝ ِحبػ سأو٥ذ ٕٞضٔبٖ ثش آصاد٢ ٚ فذاِز، 

٘مغٝ اسلبَ دٔٛوشاػ٣  ٌٛ٘ٝ، ا٤ٗ .ٞب٢ ػ٥بػ٣ اػال٣ٔ داسد ب ا٘ذ٤ـٝٞب٣٤ ث ٞب ٚ ٕٞؼ٣٤ٛ ؿجبٞز

( دس د١ٞ 25.)اػزدس ا٘ذ٤ـ١ اػال٣ٔ  «ؿٛسا ـ وشاػ٣»٤ب  «ؿٛسا ـ دٔٛوشاػ٣»لش١ٙ٤  ٚثٝ اػالْ 

٥٘ض د٤ٛ٤ذ ّٞذ ٔذَ خٛدٔخشبس٢ دٔىشاس٥ه ٤ب ػٛػ٥ب٥ِؼٓ ٥ِجشاَ سا ثٝ فٙٛاٖ ٔذَ آسٔب٣٘  1971

، دس عشح ثٙبثشا٤ٗ. اػزدٔٛوشاػ٣ اػشٕبف٣ ٚ ٔـٛسس٣ ٕٞؼٛ  دٔٛوشاػ٣ ٔغشح وشد وٝ ثب

فضُ سمذْ ثب د٤ٛ٤ذ ّٞذ اػز ٚ دس ا٤ٗ ٔمبِٝ ٥٘ض ٔذَ ٢ٚ ٔجٙب٢ فٕذ٠  ،دٔٛوشاػ٣ اػشٕبف٣

 .خٛاٞذ ثٛدثحض 

، ٕٞبٖ دٔٛوشاػ٣ ٔجش٣ٙ ٔغشح اػزدس حبَ حبضش، آ٘چٝ ثٝ فٙٛاٖ ٚػٝ غبِت دٔٛوشاػ٣ 

وٙذ. دغ اص ػًٙ ػٟب٣٘ دْٚ  ٛوشاػ٣ اػشٕبف٣ ؽٟٛس ٣ٔثش ٕ٘ب٤ٙذ٣ٌ اػز ٚ وٕبَ آٖ دس دٔ

ٞب  ٥ٌش٢ الشلبد و٥ٙض٢ ٚ دِٚز سفبٜ، دٔٛوشاػ٣ ٔجش٣ٙ ثش ٕ٘ب٤ٙذ٣ٌ سقذ٤ُ ؿذ ٚ د٥ـشفز ثب اٚع

( اص ا٤ٗ ٘ؾش، آسٔبٖ 26.)ثٝ ٚػٛد آٔذٚ سحٛالس٣ دس ػٟز دٔٛوشاػ٣ ػغح ثبال ٚ دِٚز سفبٜ 

٤ب خٛدٔخشبس٢ ٚ ٔٛوشاػ٣ اػشٕبف٣ ٤ب ٔـٛسس٣ آَ دٔٛوشاػ٣ دبسِٕب٣٘، د ٟ٘بئ٣ ٚ س٥خ ا٤ذٜ

 دٔىشاس٥ه اػز وٝ ثٝ ٥ٔضاٖ ص٤بد٢ ثب فذاِز اػشٕبف٣ د٥ٛ٘ذ داسد.

 

 دموكراسي و عذالت اجتماعيج. 
، ٕٔىٗ ػغح اص ثشاثش٢أب ا٤ٗ  ؛ٔجٙب٢ دٔٛوشاػ٣، ثشاثش٢ ػ٥بػ٣ اػز چٙب٘ىٝ ٌفشٝ ؿذ،

افشاد٢ ثٝ ِحبػ ٘بسٛا٣٘ ٔبد٢، فٕالً سٛاٖ ٞب٢ الشلبد٢ لشاس ٥ٌشد ٚ  اػز سحز اِـقبؿ ٘بثشاثش٢

اِفٕبَِ حكِ ػ٥بػ٣ِ ثشاثشِ خٛد سا ٘ذاؿشٝ ثبؿٙذ ٚ ٔـبسوشـبٖ سحز سأط٥ش ٤ب حش٣ سحز ػّغ١ 

، فذاِز اػشٕبف٣ ضٕب٘ز اػشا٢ ثشاثش٢ ػ٥بػ٣ اػز وٝ دس ثٙبثشا٤ٗ .ا٢ د٤ٍش ٚالـ ؿٛد فذٜ

 .ؿٛد ثشاثش٢ ؿشا٤ظ ٚ فذاِز سٛص٤ق٣ ٔشؼ٣ّ ٣ٔ

 

 

                                                                                                                                        
1 . Deliberative  Democracy 
2 . John  Rawls 
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 ري شرايطبراب.1
دشداصاٖ ٔشأخش دٔٛوشاػ٣، ثشاثش وشدٖ ؿشا٤ظ افشاد دس ػبٔقٝ ٔٛسد  دس ث٥ٗ ٔشفىشاٖ ٚ ٘ؾش٤ٝ

خٛاٜ ثب٤ذ ٕٞٝ افشاد اص ػٟٓ ٤ىؼب٣٘ اص  ؿٛد وٝ دس ػبٔقٝ آصاد٢ سٛػٝ لشاس ٌشفشٝ ٚ اػشذالَ ٣ٔ

ٚ  ؿٛدـف ٔٙبثـ اػشٕبف٣ ثشخٛسداس ثبؿٙذ سب ثشداؿز ٤ٚظ٠ ٞش فشد اص ٞذف ٤ب ثش٘بٔٝ ص٘ذ٣ٌ و

دا٘ٙذ وٝ سٕب٤ضار ٘بؿ٣ اص ٔؼّه  ا٢ سا دٔىشاس٥ه ٣ٔ ( ثذ٤ٗ ِحبػ، ػبٔق27ٝٔؼبَ سحمك ٤بثذ.)

( ثشاثش٢ ٤ب 28ٚ عجمبر دس آٖ ٚػٛد ٘ذاؿشٝ ٚ سٕب٣ٔ افشاد اص ِحبػ اػشٕبف٣ ثشاثش ثبؿٙذ.)

ٞب٢ ٔٛسٚط٣ اص ِحبػ ؿشا٤ظ اػشٕبف٣ ٚػٛد  ٔؼبٚار اػشٕبف٣ ٔقٙب٤ؾ ا٤ٗ اػز وٝ سفبٚر

 اؿشٝ ٚ ٕٞٝ اؿشغبالر، ٔٙبكت ٚ افشخبسار دس دػششع ٍٕٞبٖ ثبؿذ.٘ذ

ثشاثش٢ ثٝ ٔقٙب٢ ؿشا٤ظ ٔؼب٢ٚ، ٔجٙب٢ دٔٛوشاػ٣ اػز ٚ ثشا٢ ا٤ؼبد ؿشا٤ظ ثشاثش، سٛص٤ـ 

٘ٛف٣ سٙبلض ث٥ٗ دٔٛوشاػ٣ ٚ سٛص٤ـ  ٔٙبثـ  ا٤ٗ سغ٥٥ش .و٣٘ٛٙ ٔٙبثـ ٔبد٢ ل٥ُّ ثب٤ذ سغ٥٥ش وٙذ

ذ ّٞذ ٔقشمذ اػز وٝ ثشاثش٢ ػ٥بػ٣ اص فذاِز سٛص٤ق٣ ػذا٣٤ أب د٤ٛ٤ ؛ص٘ذ ٔٛػٛد سا دأٗ ٣ٔ

وٙذ  ٘بدز٤ش اػز. ٢ٚ ثشا٢ حُ ا٤ٗ دبسادٚوغ، ثشاثش٢ ٔغّك ٚ سٛص٤ـ ثشاثش ٕٞٝ ٔٙبثـ سا ٘ف٣ ٣ٔ

ٚ ثب ا٤ؼبد سٕب٤ض ث٥ٗ داسا٣٤ ِٔٛذ ٚ داسا٣٤ ٔلشف٣، ثشاثش٢ ؿشا٤ظ سا دس ص١ٙ٥ٔ داسا٣٤ ِٔٛذ )٘ٝ 

٤ق٣ٙ ٔشدْ ثب٤ذ حذالُ ٔٙبثـ الصْ ثشا٢ اِفٕبَ حمٛق خٛد اص  (29دا٘ذ.) ٔلشف٣( ضشٚس٢ ٣ٔ

سا داؿشٝ اؿشغبَ ٘ٛؿ ثضسٌؼبالٖ ثذٖٚ سٛػٝ ثٝ  سٕب٣ٔؿذٜ ثشا٢  ػّٕٝ سأ٥ٔٗ دسآٔذ سض٥ٕٗ

دز٤ش ٚ ٚاثؼشٝ ثٝ د٤ٍشاٖ ثبل٣  . ص٤شا افشاد ثذٖٚ دس اخش٥بس داؿشٗ حذالُ ٔٙبثـ، وبٔالً آػ٥تثبؿٙذ

ٞب٢ ٔخشّف د٥ؾِ س٢ِٚ خٛد ٘خٛاٞٙذ  خبة ٔؼشمُ ٤ب د٥ٍ٥ش٢ فشكزخٛاٞٙذ ٔب٘ذ ٚ لبدس ثٝ ا٘ش

 ثٛد.

اِجشٝ، داؿشٗ حذالُ ٔٙبثـ الشلبد٢ ثٝ ٔقٙب٢ ثشخٛسداس٢ اص حك ا٘جبؿز ٘بٔحذٚد ٔٙبثـ 

أب ثٝ حذالُ سػب٘ذٖ ٘بثشاثش٢ دس ٔبِى٥ز ٚ وٙششَ ثش اثضاس س٥ِٛذ، ثشا٢ سحمك  ؛س٥ِٛذ٢ ٥٘ؼز

ٞب٢ سٚؿٗ ثش  ق٥ض ضشٚس٢ اػز ٚ ثذٖٚ افٕبَ ٔحذٚد٤زثش٘بٔٝ ػ٥بػ٣ ثبص ٚ فبس٢ اص سج

ػبالس٢ سأ٥ٔٗ ٘خٛاٞذ ؿذ. ثٝ ٥ٕٞٗ د٥ُِ،  ٔبِى٥ز خلٛك٣، ٤ى٣ اص ؿشا٤ظ ضشٚس٢ ٔشدْ

د٤ٛ٤ذ ّٞذ ثب ا٘شمبد اص ٔبِى٥ز خلٛك٣ ٚ دِٚش٣، اؿىبَ سقب٣٘ٚ ٔبِى٥ز، اص ػّٕٝ ٔبِى٥ز 

 (31دا٘ذ.) وشاػ٣ ػبصٌبسسش ٣ٔػٕق٣ ٌشٟٚٞب٢ وبس ثش ثٍٙبٟٞب٢ الشلبد٢  سا ثب دٔٛ دػشٝ
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اص ػ٢ٛ د٤ٍش، ػؼشؼ٢ٛ ثشاثش٢ ؿشا٤ظ الشلبد٢ ثٝ آٖ ٔقٙب ٥٘ؼز وٝ دِٚز ٕٞٛاسٜ ثٝ 

ثّىٝ سأط٥شٌزاس٢ دِٚز ثش افشاد ٕٔىٗ اػز وبٔالً ٘بثشاثش ٚ  ؛٤ىؼبٖ ثب ٕٞٝ ٔشدْ ثشخٛسد وٙذ

اٖ ؿٟشٚ٘ذ، ٘مؾ دس ف٥ٗ حبَ لبثُ سٛػ٥ٝ ثبؿذ. سأ٥ٔٗ ؿشا٤غ٣ وٝ افشاد لبدس ثبؿٙذ ثٝ فٙٛ

ٞب٢ ٔخشّف دس ٔمبثُ ٌشٟٚٞب٢  ٔـ٣ ٞب ٚ خظ ٌشفشٗ اػششاسظ٢ فقب٣ِ ا٤فبء وٙٙذ، ٔؼشّضْ دسد٥ؾ

ٔظالً الصْ اػز ثب وؼب٣٘ وٝ ٔمبد٤ش ٍٞٙفش٣ داسا٣٤ س٥ِٛذ٢ دس اخش٥بس داس٘ذ،  .ٔخشّف ٔشدْ اػز

 ا٢ ٘بثشاثش ثشخٛسد ؿٛد. ثٝ ٌٛ٘ٝ

وٙذ وٝ ٞٓ ؿشا٤ظ  ذ٢ دٚ ػ٤ٛٝ سا د٥ـٟٙبد ٤٣ٔٙآ٥ٌش٢ فش ثٝ ٥ٕٞٗ د٥ُِ، د٤ٛ٤ذ ّٞذ د٣

٤ٙذ آٞب ٔحذٚد ؿٛد. ا٤ٗ فش ٞب اص ث٥ٗ ثشٚد ٚ ٞٓ دأٙٝ لذسر ٚ ؿشا٤ظ ٥٘شٚٔٙذسش٤ٗ سش٤ٗ ضق٥ف

ٞب٢ ٔشٙٛف٣ )اص طشٚر ٚ ػٙؼ٥ز ٌشفشٝ سب ٘ظاد ٚ ل٥ٔٛز( وٝ ٘بثشاثش٢ دس آٟ٘ب ثٝ  ثب٤ذ دس فشكٝ

 (31سا ٔحذٚد وٙذ، افٕبَ ؿٛد.) ٥ٌش٢ دٔىشاس٥ه سٛا٘ذ ؽشف٥ز سل٥ٕٓ ٞش ٘ح٢ٛ ٣ٔ

اِجشٝ ا٤ؼبد ثشاثش٢ ؿشا٤ظ الشلبد٢ ٚ اػشٕبف٣ ثٝ ا٤ٗ ٔقٙب ٥٘ؼز وٝ ٕٞٝ ٔشدْ دس ٟ٘ب٤ز 

ثٝ عٛس ؽبِٕب٘ٝ ثٝ ٔٙضِش٣ ٤ىؼبٖ سم٥ُّ د٥ذا ٕٞٝ وبس٢ ٚاحذ ا٘ؼبْ دٞٙذ ٚ ٤ىؼبٖ ثبؿٙذ ٚ ٤ب 

ٛس اػشمشاس ػبٔقٝ وبٔالً ثّىٝ ثٝ ٔقٙب٢ وبػشٗ اص أش٥بصار كبحجبٖ أش٥بص، ثٝ ٔٙؾ ؛وٙٙذ

ٔشضٕٗ حّٕٝ ثٝ سفبٚسٟب٢ ؿخل٣، اػشٕبف٣،  دس ف٥ٗ حبَ ا٤ٗ وبٞؾ .دٔىشاس٥ه اػز

ثبؿذ. ٔٙغك ٚ فّؼفٝ ٚػٛد٢ آٖ،  فش٣ٍٙٞ ٚ ثقضبً الشلبد٢ ٥٘ؼز ٚ حش٣ ثب آٖ ٘بػبصٌبس ٣ٔ

ا٢ اػز وٝ ٌشٟٚٞب٢ ٚػ٥ق٣  ٞب٢ ا٘شخبة ٚ ٔٙبفـ حبكُ اص ص٤ؼشٗ دس ػبٔقٝ اسسمب٢ فشكز

دػشخٛؽ ٥٘شٚٞب٣٤ خبسع اص اسادٜ خٛد ٚ ٓ دس ٔٛضـ سبثق٥ز ثٛدٜ ٤ص ؿٟشٚ٘ذاٖ ثٝ عٛس داا

 (32٘جبؿٙذ.)

ثذ٤ٗ ِحبػ، سحمك ف٣ّٕ ثشاثش٢ ػ٥بػ٣ ٔٙٛط ثٝ آٖ اػز وٝ ثٝ ِحبػ الشلبد٢ ٚ 

حذال٣ّ اص ثشاثش٢ ٚػٛد داؿشٝ ثبؿذ سب افشاد ثٝ عٛس ثشاثش ثشٛا٘ٙذ اص سأ٢ ٚ  ٥٘ضسٛإ٘ٙذ٢ ٔب٣ِ 

ز ػ٥بػ٣ ثشا٢ افٕبَ حك حبو٥ٕز ٚ سق٥٥ٗ ػش٘ٛؿز خٛد اػشفبدٜ وٙٙذ. وؼب٣٘ وٝ اص ٔـبسو

ٞب٢ ٔق٥ـش٣ ٚ ٔبد٢ خٛد ٘بسٛاٖ ثبؿٙذ، فشكز ٚ أىبٖ ف٣ّٕ الصْ ثشا٢  سأ٥ٔٗ حذالُ

 ٤ٙذ ػ٥بػ٣ ٚ اِفٕبَِ حكِ ثشاثشِ ػ٥بػ٣ خٛد سا ٘ذاس٘ذ.آٔـبسوز دس فش

ٞب الصٔٝ سلبثز  ثشاثش٢ ؿشا٤ظ ٚ فشكز ٕ٘بد ث٥ش٣٘ٚ دٔىشاػ٣، سلبثز ٚ ٔـبسوز اػز ٚ

ٞب٢  ا٢ ثشا٢ وؼت ٔٙبكت ٚ دؼز ثبؿذ. ثٝ سقج٥ش٢، دٔٛوشاػ٣ ٔؼبثمٝ ٚ ٔـبسوز ػ٥بػ٣ ٣ٔ
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وٙٙذٌبٖ ثب٤ذ ثب ؿشا٤ظ سمش٤جبً ثشاثش دس ا٤ٗ  و٥ّذ٢ ٚ افٕبَ حبو٥ٕز ف٣ٕٔٛ اػز ٚ ١ٕٞ ؿشوز

ثٝ ٥ٕٞٗ د٥ُِ، أشٚصٜ حش٣ دس  (33اص ٘مغٝ ٚاحذ ٔؼبثمٝ سا آغبص وٙٙذ.)ٚ سلبثز ؿشوز ٕ٘ٛدٜ 

ٞب٢ ٔب٣ِ ثٝ عجمبر  داس٢ ٥٘ض آٔٛصؽ ٚ دشٚسؽ سا٤ٍبٖ، افغب٢ وٕه ػشٔب٤ٝ ػٛأـ ٥ِجشاَ

ؿشا٤ظ ثشاثش ثشا٢ سلبثز سحمك د٥ذا  ٔحشْٚ ٚ سأ٥ٔٗ اػشٕبف٣ ٔٛسد لجَٛ لشاس ٌشفشٝ سب حذالُِ

ػبالس٢  ؿذ، دب٤ٝ ٔشدْا٢ ث٥ٗ افشاد فبكّٝ عجمبس٣ ؿذ٤ذ ٚػٛد داؿشٝ ثب وٙذ. اٌش دس ػبٔقٝ

 ٍِٙذ. ٣ٔ

 

 عذالت توزيعي .2
ٚ دشداصاٖ د٤ٍش٢ اص صا١٤ٚ ؿشا٤ظ ٚ ِٛاصْ ف٣ّٕ دٔٛوشاػ٣ ثٝ ا٤ٗ ٔٛضٛؿ دشداخشٝ  ٘ؾش٤ٝ

ٔقشمذ٘ذ وٝ اػشا٢ ٔٛفم٥ز آ٥ٔض دٔٛوشاػ٣ د٥ؾ اص ٞش چ٥ض ثٝ اٚضبؿ ٚ احٛاَ ٔبد٢ خبك٣ 

ِحبػ، ثب ا٤ٙىٝ ػب٤ٍبٜ ؿشا٤ظ ٔبد٢ ٚ ( ثذ٤ٗ ٥٘34بص داسد سب ٔـبسوز ٍٕٞب٣٘ سا ف٣ّٕ ػبصد.)

الشلبد٢ دٔٛوشاػ٣ وٕشش اص ؿشا٤ظ د٤ٍش ٔٛسد سٛػٝ ٚ ؿٙبػب٣٤ لشاس ٌشفشٝ، أب ا٤ٗ ؿشا٤ظ، 

 ذ.ٙثبؿ ثؼ٥بس ٟٔٓ ٚ اػبػ٣ ٣ٔ

وٝ وٙذ  ١ِ اػبػ٣ سا ٔغشح ٣ٔأوبسَ وٛٞٗ دس ٔٛسد ؿشا٤ظ الشلبد٢ دٔٛوشاػ٣، ػٝ ٔؼ

دٔٛوشاػ٣ الشلبد٢ ثٝ فٙٛاٖ ؿشط ٞش ٌٛ٘ٝ  ،شلبد٢ا٢ اص سفبٜ ال ٚػٛد دسػٝفجبسسٙذ اص: 

ٚ ػ٣ٔٛ دا٘ذ  ٣ٔد٣ٔٚ سا ٘بدسػز ٚ دٔٛوشاػ٣ ساػش٥ٗ ٚ ثشاثش٢ الشلبد٢. ٢ٚ ا٣ِٚ سا دسػز 

 (35دز٤شد.) سا ثٝ عٛس ٘ؼج٣ ٣ٔ

ثٝ سٛا٘بئ٣ ؿٟشٚ٘ذاٖ ثشا٢ ا٤فب٢ ٘مؾ فقبَ ثٙبثشا٤ٗ  ؛دٔٛوشاػ٣ ٘ؾب٣ٔ ٔـبسوش٣ اػز

سفبٜ ٔبد٢ الص١ٔ  شلبد٢ افشاد ٔشى٣ اػز. ثٝ ٥ٕٞٗ د٥ُِ، حذالُِثؼش٣ٍ داسد ٚ ثش ث١٥ٙ ال

وٙذ وٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ ػبٔقٝ اص حذ لبثُ  دٔٛوشاػ٣ ا٤ؼبة ٣ٔ سٛاٖ ٌفز دٔٛوشاػ٣ اػز ٚ ٣ٔ

( ا٤ٗ سفبٜ الشلبد٢، ٞٓ دس ػغح فشد٢ ٚ ٞٓ دس 36لج٣ِٛ اص سفبٜ الشلبد٢ ثشخٛسداس ثبؿٙذ.)

ز ث٥ـشش٢ اص ٔشدْ دس فمش ثبؿٙذ، احشٕبَ ػغح اػشٕبف٣ ٔٛضٛف٥ز داسد ٚ ٞش چٝ ٘ؼج

 ٔٛفم٥ز دٔٛوشاػ٣ وٕشش اػز.

( ثٝ سٛض٥ح ثشاثش٢ 37ثب ٘ف٣ دٔٛوشاػ٣ الشلبد٢ ٚ ٔبِى٥ز ف٣ٕٔٛ ٚػب٤ُ س٥ِٛذ،) وٛٞٗ

اص ٤ه ػٛ ثشاثش٢ ٔغّك الشلبد٢ سا ثٝ ٥ٞچ ٢ٚ  .دشداصد الشلبد٢ ثٝ فٙٛاٖ ؿشط دٔٛوشاػ٣ ٣ٔ
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ٞب٢  دا٘ذ ٚ اص ػ٢ٛ د٤ٍش ٔقشمذ اػز وٝ ٘بثشاثش٢ ٚػٝ ؿشط الصْ ٚ وبف٣ دٔٛوشاػ٣ ٣ٕ٘

ا٢ ل٥ُّ،  ذ. ص٤شا طشٚر ٍٞٙفز فذٜٙوٙ فبحؾ الشلبد٢، اٚضبؿ سا ثشا٢ دٔٛوشاػ٣ ٘بٔؼبفذ ٣ٔ

ا٢ سحز سأط٥ش ٤ب حش٣ ػّغ١  ؿٛد وٝ ٔـبسوز فذٜ ا٢ وظ٥ش، ٔٛػت ٣ٔ ٤ب فمش ٘ؼج٣ فذٜ

ثش٢ الشلبد٢ ٔغّك، ؿشط دٔٛوشاػ٣ ا٢ د٤ٍش ٚالـ ؿٛد. ثٙبثشا٤ٗ، ثب ا٤ٙىٝ ثشا ٔـبسوز فذٜ

ٞب٢ فبحؾ الشلبد٢ سا  ٥٘ؼز، ٣ِٚ دٔٛوشاػ٣ ثشا٢ حذاوظش ٔٛفم٥ز خٛد، اِغب٢ ٘بثشاثش٢

 (38وٙذ.) ا٤ؼبة ٣ٔ

ٞب٢ فبحؾ الشلبد٢ الص١ٔ لغق٣  ٥ٔضا٣٘ اص سفبٜ الشلبد٢ ٚ ٥٘ض اِغب٢ ٘بثشاثش٢ ثش ا٤ٗ اػبع

ثشاثش٢ وبُٔ الشلبد٢ فمظ ثٝ ِحبػ  ٗ حبَدس ف٥دٔٛوشاػ٣ اػز ٚ ثب٤ذ دس ػبٔقٝ سحمك ٤بثذ. 

ٚ ٥ٞچٍبٜ ثشاثش٢ ٔغّك الشلبد٢ ٕٞب٘ٙذ ٔبسوؼ٥ؼٓ ٔٛسد ٘ؾش  اػزآسٔب٣٘ لبثُ دفبؿ ٚ اخالل٣ 

ٚ ٥ٔضا٣٘ اص ثشاثش٢ دس  سغبثك سٕبْ ٘ذاسدفذاِز ثٝ ٔفْٟٛ اػال٣ٔ وّٕٝ ٥٘ض  ٕٞچٙب٘ىٝ ثب .٥٘ؼز

وٝ دس لبِت  دٞذ ٣ٔٔٛسد سٛػٝ لشاس سا بد٢ ٞب٢ فبحؾ الشل حٛصٜ الشلبد٢ ٚ ٤ب اِغب٢ ٘بثشاثش٢

ػبالس٢  وٙٙذٜ ٔشدْ ػبص ٚ سم٤ٛز سا ص٥ٔٙٝ ٟبسٛاٖ آ٘ ٌٙؼذ ٚ اػٕبالً ٣ٔ سفبٜ ٚ سأ٥ٔٗ اػشٕبف٣ ٣ٔ

 دا٘ؼز.

وٝ آٖ سا ثب فذاِز سٛص٤ق٣  ٥ٕٞٗ اِغب٢ ٘بثشاثش٢ اػزالشلبد ٚ ٘مغ١ د٥ٛ٘ذ دٔٛوشاػ٣ 

 ا٢ اػشٕبف٣ دس ثبة فذاِز اص ػ٢ٛ ػبٖ ساِٚض ٤ٝوٙذ. ا٘ذ٤ـ١ فذاِز سٛص٤ق٣ ثش ٘ؾش ٔشسجظ ٣ٔ

)حذالُ  ( ٢ٚ ٔقشمذ ثٛد وٝ ػبٔقٝ فبدال٘ٝ ثب٤ذ ؿٟشٚ٘ذاٖ خٛد سا ثٝ سٛافم39٣اػز.)ٔجش٣ٙ 

وٙذ،  فشض٣( دس ٔٛسد سٛص٤ـ فبدال٘ٝ ٕٞٝ وبالٞب ٚ ٔحلٛالس٣ وٝ ػبٔقٝ ثشا٢ ٔلشف فشضٝ ٣ٔ

 (41ؿذٜ فذاِز سٛص٤ق٣ اػز.) س٤ض٢ ٤ق٣ٙ فذاِز اػشٕبف٣ ٔؼشّضْ اكُ عشح .ػّت وٙذ

ا٤ٗ  ٚثبؿذ  ٣ٔ ،«ثٝ ٞش وغ ٞش چٝ حك اٚػز»اص ا٤ٗ ٘ؾش، فذاِز سٛص٤ق٣ ثٝ ٔقٙب٢ 

( ٔجٙب٢ فذاِز سٛص٤ق٣ ا٤ٗ 41)اػز. اػشحمبق، ثش دب١٤ ٥٘بص ٤ب ؿب٤ؼش٣ٍ ٚ ٤ب ٘ٛؿ ؿخل٥ز

بثُ سٛػ٥ٝ اكُ اػز وٝ ثب ثشاثشٞب ثب٤ذ ثٝ عٛس ثشاثش سفشبس وشد ٚ دٔٛوشاػ٣ دس اػشٕبفبس٣ ل

 (42ٞب دس آٟ٘ب سحمك ٤بفشٝ ثبؿذ.) اػز وٝ ثشخ٣ اص ا٤ٗ ثشاثش٢

ا٢ سٛص٤ـ ؿذٜ ٚ دس دػششع  دس ػبٔقٝ دٔىشاس٥ه ثب٤ذ ٔٙبثـ ا٥ِٚٝ ثٝ ٌٛ٘ٝ ثش ا٤ٗ اػبع

ٍٕٞبٖ لشاس ٥ٌشد وٝ حذال٣ّ اص ثشاثش٢ الشلبد٢ سا دس ث٥ٗ ٔشدْ ا٤ؼبد وٙذ ٚ ٍٕٞبٖ ثٝ عٛس 

دسآٔذ دػششػ٣ داؿشٝ ثبؿٙذ سب أىبٖ ٚ ذ٣ٌ، ٔق٥ـز، ٔؼىٗ ٞب٣٤ اص ص٘ ٤ىؼبٖ ثٝ حذالُ
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ا٢ ثٝ  اِقبدٜ ٞب٢ فبحؾ الشلبد٢، لذسر فٛق ٤ٙذ ػ٥بػ٣ سا د٥ذا وٙٙذ. ٘بثشاثش٢آحضٛس دس فش

ٚػٛد لذسر الشلبد٢  ثٙبثشا٤ٗؿٛد.  اػشفبدٜ اص اثضاس ٔـبسوز ٣ٔ دٞذ ٚ ٔٛػت ػٛء ا٢ ٣ٔ فذٜ

ؿٛد ٚ حش٣ اص  سحذ٤ذوٝ ثب٤ذ سٙؾ٥ٓ ٚ  اػزٛوشاػ٣ سٟذ٤ذوٙٙذٜ دٔٚ ٔششاوٓ، خغش٢ ثبِمٜٛ 

ٞب٢ ص٤بد،  ٞب٢ ٔشد٣ٔ، طشٚر عش٤ك لٜٛ ٔمٙٙٝ ٔٛسد حّٕٝ لشاس ٥ٌشد. ثٝ ٥ٕٞٗ د٥ُِ دس حىٛٔز

 (43، سٛص٤ـ ٔؼذد اػز.)ٟب٘آؿٛ٘ذ وٝ ٞذف فٕذ٠  ٞب٢ ٔب٥ِبس٣ ٣ٔ ٔقٕٛالً فذا٢ عشح

 

 دموكراسي اجتماعي؛ آرماني مترقيد. 
دٔٛوشاػ٣ ٚاسد ؿذٜ، اص   دشداصاٖ ٔشأخش غشث٣ ٘ؼجز ثٝ ٥ِجشاَ ص ػ٢ٛ ٘ؾش٤ٝا٢ وٝ ا ٘مذ فٕذٜ

ٞب ٌشا٤ؾ ثٝ دٔٛوشاػ٣ اػشٕبف٣ ٚ ا٘ٛاؿ سقذ٤ُ  ٚ دس چبسچٛة ٥ٕٞٗ ٘مبد٢ اػز٥ٕٞٗ صا٤ٚٝ 

. د٤ٛ٤ذ ّٞذ، اكُ خٛدٔخشبس٢ سا ٘مغٝ اؿششان ٥ٌشد ٣ٔؿذ٠ دٔٛوشاػ٣ ٔٛسد سٛػٝ لشاس 

دٔىشاس٥ه ٚ ٔمذْ ثش ٞش ٞذف٣ ٔظُ ٔـبسوز ٚ آصاد٢ لّٕذاد ٞب٢  ثؼ٥بس٢ اص د٤ذٌبٟٞب ٚ ٔذَ

ُ ئدس ٘ش٥ؼٝ سأو٥ذ ثش حىٛٔز اص ثشخ٣ ٔؼب ،دٔٛوشاػ٣  ٔذافقبٖ ٥ِجشاَ ٘ؾش اٚ( ثٝ 44وٙذ.) ٣ٔ

 (45وٙذ:) دػشٝ سمؼ٥ٓ ٣ٔ دٚ  ا٘ذ.٢ٚ ا٤ٗ ٔؼبئُ سا ثٝ و٥ّذ٢ غفّز وشدٜ

ٞب٢  ٘بثشاثش٢ٚ سا٣٤ ِٔٛذ دا ػبخشبس ػبٔقٝ ٔذ٣٘ ٔب٘ٙذ ٔبِى٥ز خلٛك٣ ثشاَٚ آ٘ىٝ 

ػٙؼ٣ ٚ ٘ظاد٢، ؿشا٤ظ الصْ ثشا٢ ثشخٛسداس٢ اص آسا٢ ٔؼب٢ٚ ٚ ٔـبسوز ٔؤطش سا فشاٞٓ 

 وٙذ. ٣ٕ٘

ػبخشبس دِٚز اص ػّٕٝ دػشٍبٟٞب٢ فش٤ض ٚ ع٤ُٛ ٚ غبِجبً غ٥ش ٔؼئَٛ دْٚ آ٘ىٝ 

شا٢ سٙؾ٥ٓ ثٛسٚوشاس٥ه، ٚاثؼش٣ٍ ٟ٘بد٢ ثٝ فشا٤ٙذٞب٢ ا٘جبؿز ػشٔب٤ٝ ٚ ٥٘ش٢ٚ ػبصٔب٣٘ وبف٣ ث

 آٚس٘ذ. ٔشوض٤ز لذسر ٔذ٣٘ سا دذ٤ذ ٣ٕ٘

ثٝ ٘ؾش د٤ٛ٤ذ ّٞذ، ؿشا٤ظ ٔـبسوز دٔىشاس٥ه، ؿىُ وٙششَ دٔىشاس٥ه ٚ فشكٝ 

وٝ دس ػٙز ٥ِجشاَ دٔٛوشاػ٣ ثٝ لذس وبف٣  ثبؿٙذ ٣ّ٣ٔ ئ٥ٌش٢ دٔىشاس٥ه اص ػّٕٝ ٔؼب سل٥ٕٓ

 اػز:  ٟب٘ـ آ٘ثشسػ٣ ٘ـذٜ ٚ سحمك ف٣ّٕ دٔٛوشاػ٣ ٔٙٛط ثٝ ا٤ؼبد ؿشا٤ظ ٚ سفـ ٔٛا

ٞب ٚ ل٥ٛد٢ ثبؿذ وٝ سّٕه ػشٔب٤ٝ  ٥ٌش٢ ثب٤ذ ثشوٙبس اص ٘بثشاثش٢ لذسر سل٥ٕٓ»
 (46)«وٙذ. خلٛك٣ سح٥ُٕ ٣ٔ
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دٞذ سب  دس ٥ٕٞٗ ساػشب، ٢ٚ د٥ـٟٙبد اكالح ػبخشبس ػبٔقٝ ٔذ٣٘ ٚ ٥٘ض دِٚز سا ٣ٔ

 خٛدٔخشبس٢ ثٝ فٙٛاٖ ػٛٞش دٔٛوشاػ٣ سحمك ٤بثذ.

خلٛف الشلبد٢ اص ػ١ّٕ ِٛاصْ ف٣ّٕ دٔٛوشاػ٣ اػز ٝ ثش ا٤ٗ اػبع، ؿشا٤ظ ٔبد٢ ٚ ث

ٞب٢ ػغح ثبال وٝ ثب فذاِز اػشٕبف٣ ٘ؼجش٣ داس٘ذ، ثٟشش٤ٗ  ٚ أشٚصٜ ثٝ ِحبػ و٥ف٣، دٔٛوشاػ٣

سٚ٘ذ؛ ص٤شا دس آٟ٘ب دٔٛوشاػ٣ اص حذ ػبخشبسٞب ٚ ٟ٘بدٞب٢  ٔذَ دٔٛوشاػ٣ ثٝ ؿٕبس ٣ٔ

ٞب٢ ػبٔق١ ٔذ٣٘ ٚ ٟ٘بدٞب٢ اػشٕبف٣  دٔىشاس٥ه )ٔبؿ٥ٗ دٔٛوشاػ٣( فشاسش سفشٝ ٚ ثٝ حٛصٜ

ٞب سا دٔٛوشاػ٣ اػشٕبف٣ )دس ٔمبثُ دٔٛوشاػ٣ ػ٥بػ٣( ٚ ٤ب دٔٛوشاػ٣  وٙذ. ا٤ٗ ٔذَ ٘فٛر ٣ٔ

 دس ا٤ٗ كٛسرٔشػْٛ د٥٘بػز.  ٞب٢ سش اص دٔٛوشاػ٣ ا٘ذ وٝ ثّٙذدشٚاصا٘ٝ ٔـٛسس٣ ٘ب٥ٔذٜ

ؿٛد. ثٝ سقج٥ش٢ دٔٛوشاػ٣  ٣ٔٔشٕب٤ُ ٥ٌشد ٚ ثٝ ػٛػ٥ب٥ِؼٓ  دٔٛوشاػ٣ اص ٥ِجشا٥ِؼٓ فبكّٝ ٣ٔ

ا٢ اص  اػشٕبف٣ چ٥ض٢ ث٥ؾ اص دٔٛوشاػ٣ أب وٕشش اص ػٛػ٥ب٥ِؼٓ اػز ٚ ثش اػبع آٖ، ٔؼٕٛفٝ

ػبصٚوبسٞب٢ ٕ٘ب٤ٙذ٣ٌ ٔٙشخت، ػبٔقٝ سا ثٝ ا٘ذاص٠ وبف٣ ٚاػذ ؿشا٤ظ دٔٛوشاػ٣ ٚالق٣ 

سٚاثظ سش٢ اص  عّجب٘ٝ ؿجى١ ثؼ٥بس سؼب٢ٚ ٥ٌش٢ وٙذ. دٔٛوشاػ٣ ٚالق٣ ٔٙٛط ثٝ ؿىُ ٣ٕ٘

ٚ دس سقج٥ش  (47اػشٕبف٣ اػز. ثٝ ٥ٕٞٗ د٥ُِ، ثٝ ٔقٙب٢ دٔٛوشاػ٣ ث٥ـشش ٚ ٤ب ػٛػ٥ب٥ِؼِٓ وٕشش)

 د٤ٛ٤ذ ّٞذ، خٛدٔخشبس٢ دٔىشاس٥ه ٤ب ػٛػ٥ب٥ِؼٓ ٥ِجشاَ سّم٣ ؿذٜ اػز.

ؿٛد وٝ دس ػٛػ٥ب٥ِؼٓ ٥٘ض  ٌشا٤ؾ دٔٛوشاػ٣ اػشٕبف٣ ثٝ ػٛػ٥ب٥ِؼٓ اص ا٤ٙؼب ٕ٘ب٤بٖ ٣ٔ

٢ شٞب٢ الشلبد٢ ٚ ػب٤ش ٟ٘بدٞب٢ اك٣ّ ػبٔقٝ سؼ دِٚز ثٝ حٛصٜ حمٛق دٔىشاس٥ه اص ػغح

ثشا٢ آ٘ىٝ افشاد حك سق٥٥ٗ ػش٘ٛؿز خٛد سا ثٝ دػز وٝ ؿٛد  سأو٥ذ ٤٣ٔبثذ ٚ ثش ا٤ٗ ٘ىشٝ  ٣ٔ

٤بثذ سب دٔٛوشاػ٣  ٢شؼآٚس٘ذ، الصْ اػز حمٛق دٔىشاس٥ه اص حٛصٜ ػ٥بػز ثٝ حٛص٠ الشلبد س

وٙذ وٝ  ( ػبخشبس د٥٘ب٢ كٙف٣ ػذ٤ذ ا٤ؼبة 48٣ٔد.)٥ٌش٢ ادٚاس٢ ٔحذٚد ٘ـٛ كشفبً ثٝ سأ٢

حمٛق ػ٥بػ٣ ؿٟشٚ٘ذاٖ ثب ٔؼٕٛف١ حمٛق ٔـبث٣ٟ دس فشكٝ ٔٙبػجبر وبس٢ ٚ اػشٕبف٣ 

 سى٥ُٕ ؿٛد. 

ٔذَ خٛدٔخشبس٢ دٔىشاس٥ه ٤ب ػٛػ٥ب٥ِؼٓ ٥ِجشاَ د٤ٛ٤ذ ّٞذ ٥٘ض دس ٥ٕٞٗ ساػشبػز وٝ دس 

اػ٣ اػشٕبف٣ اػز. ٢ٚ ثشا٢ سحمك ٞب٢ أشٚص٢ دٔٛوش ٔغشح ؿذٜ ٚ ٔجٙب٢ ثحض 1971د١ٞ 

وٙذ وٝ دس آٖ ٔذاخ١ّ  ػٕق٣ سا د٥ـٟٙبد ٣ٔ ٥ٌش٢ دػشٝ ٘ؾبْ سل٥ٕٓ٘ٛف٣ اكُ خٛدٔخشبس٢، 

 (49دز٤ش ثبؿذ.) ٌؼششد٠ ؿٟشٚ٘ذاٖ دس أٛس ف٣ٕٔٛ أىبٖ
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وٙذ وٝ ؿشا٤ظ ثشخٛسداس٢ اص ٔٙضِز ػ٥بػ٣ ثشاثش ٚ فشكز ٔؤطش ثشا٢  ٢ٚ افششاف ٣ٔ

( ثٝ 51ٞب٢ دٔٛوشاػ٣ اص ا٤ٗ ٘ؾش لبثُ دفبؿ ٥٘ؼشٙذ.) ٤ه اص ٔذَ چٔـبسوز سٚؿٗ ٥٘ؼز ٚ ٥ٞ

دا٘ذ وٝ اص ٤ه ػٛ ثٝ سغ٥٥ش ؿىُ لذسر دِٚز  ا٢ دٚػ٤ٛٝ ٣ٔ ٥ٕٞٗ د٥ُِ، دٔٛوشاػ٣ سا دذ٤ذٜ

( ٚ خٛدٔخشبس٢ فمظ دس 51ٚ اص ػ٢ٛ د٤ٍش ثٝ سؼذ٤ذ ػبخشبس ػبٔقٝ ٔذ٣٘ ٔقغٛف اػز)

 ثبؿذ. لبثُ حلَٛ ٣ٔوشدٖ دٚػب٘جٝ  ٤ٙذ دٔىشاس٥ضٜآدشسٛ ا٤ٗ فش

٥ٌش٢  وشدٖ دٚػب٘جٝ، دز٤شؽ ا٤ٗ اكُ اػز وٝ لذسر سل٥ٕٓ ٤ٙذ دٔىشاس٥ضٜآفش ٥٘بص د٥ؾ

وٙذ؛ ٤ق٣ٙ ثب٤ذ  ٞب ٚ ل٥ٛد٢ ثبؿذ وٝ سّٕه ػشٔب١٤ خلٛك٣ سح٥ُٕ ٣ٔ ثب٤ذ فبس٢ اص ٘بثشاثش٢

ا٢ ثبصا٘ذ٤ـ٣ ؿٛد وٝ ٞٓ دِٚز  ٞب٢ فُٕ دِٚز ٚ ػبٔق١ ٔذ٣٘ ثٝ ٌٛ٘ٝ كٛس ٚ ٔحذٚد٤ز

( اص ا٤ٗ 52دٞذ.)  ػبٔبٖ  سا ثٝ ٘ح٢ٛ دٔىشاس٥ه ٞب٢ غ٥شدِٚش٣ بػخٍٛسش ؿٛد ٚ ٞٓ فقب٥ِزد

ٚ دس آٖ  فشٝ٘ؾش، دٔٛوشاػ٣ ثب٤ذ اص حٛصٜ حىٛٔز ثٝ حٛصٜ اػشٕبؿ ٚ ػبٔق١ ٔذ٣٘ سؼش٢ ٤ب

 ؿذ.ثبسٛا٘ذ ٚ ٘جب٤ذ ٔب٘ـ آٖ  ٌؼششدٜ ؿٛد ٚ ٔبِى٥ز خلٛك٣ ٣ٕ٘

٥ٗ اػبػ٣ وـٛسٞب ثب٤ذ ػبٔقٝ ٔذ٣٘ سا ثبصث٣ٙ٥ ٚ ثٝ ٥ٕٞٗ د٥ُِ د٤ٛ٤ذ ّٞذ ٔقشمذ اػز لٛا٘

ٞب٢ اػشٕبف٣ وٝ ثشٛا٘ٙذ  ٞب٢ لذسسٕٙذ٢ اص ٔٙبػجبر ٚ ػبصٔبٖ ( ص٤شا ٔؼٕٛف53ٝاكالح وٙٙذ؛)

 ٥ٌش٢ اص ص٥ٔٙٝ فّٕىشدؿبٖ، ٘شب٤غ دٔىشاس٥ه سا سحش٤ف وٙٙذ، ثب دٔٛوشاػ٣ ٘بػبصٌبس ثب ثٟشٜ

٘فٛر  ٔحذٚدوشدٖ فقب٥ِز ٌشٟٚٞب٢ ر٢ اػز. وبػشٗ اص ٘فٛر ٚ لذسر ٔحذٚدوٙٙذ٠ اكٙبف،

ٞب٢ و٥ّذ٢ كٙقز( ثشا٢ سقم٥ت  ٞب٢ وبسٌش٢ ؿبغُ دس ثخؾ )ٔب٘ٙذ ٕ٘ب٤ٙذٌبٖ كٙب٤ـ، اسحبد٤ٝ

اص ث٥ٗ ثشدٖ أش٥بصار لب٣٘ٛ٘ وٝ ثشخ٣ اص ٌشٟٚٞب٢ ٚ حؼبة ٚ وشبة ٔٙبفـ خ٤ٛؾ  ث٣

وٝ دس  ثبؿٙذ ٣ٔبئ٣ّ اػشٕبف٣ ٘ظاد٢ ٤ب ل٣ٔٛ ثٝ ص٤بٖ د٤ٍشاٖ اص آٖ ثشخٛسداس٘ذ، ثشخ٣ اص ٔؼ

 ( 54ذ.)٘ا٤ٗ ساػشب ثب٤ذ ٔٛسد سٛػٝ لشاس ٥ٌش

لذس وٝ ثذٖٚ ػبٔق١ ٔذ٣٘ أٗ ٚ ٔؼشمُ، سحمك خٛدٔخشبس٢ دٔىشاس٥ه  اص ا٤ٗ ٘ؾش، ٕٞبٖ

دز٤ش ٥٘ؼز، ثذٖٚ ٚػٛد دِٚزِ دٔىشاس٥هِ ٔشقٟذ ثٝ ا٘ؼبْ الذأبر ػذ٢ دس ص١ٙ٥ٔ سٛص٤ـ  أىبٖ

( دٔٛوشاػ٣ اػشٕبف٣، ص٘ذ٣ٌ ٣٘55 ٕٔىٗ ٥٘ؼز.)وشدٖ ػبٔق١ ٔذ ٔؼذد ٥٘ض دٔىشاس٥ضٜ

دٔىشاس٥ه سا ث٥ؾ اص سأ٢ دادٖ ادٚاس٢ دا٘ؼشٝ، فضب٢ فقب٥ِز ٔشدْ سا كشفبً ثٝ لّٕشٚ 

. افٕبَ افشاد دس حٛصٜ ف٣ٕٔٛ ثؼش٣ٍ ثٝ ٔٙبثـِ دس وٙذ خلٛك٣ ػبٔقٝ ٔذ٣٘ ٔحذٚد ٣ٕ٘
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ٞب٢ ثشاثش ثشا٢ ٔشدْ )ثٝ  خٛاٞذ ثب ا٤ؼبد فشكز دػششعِ آٟ٘ب داسد ٚ دٔٛوشاػ٣ اػشٕبف٣ ٣ٔ

 (56ٔٙؾٛس ثشٚص اػشقذادٞب٢ خٛد دس ٔمبْ ؿٟشٚ٘ذ٢( ا٤ٗ ص٘ذ٣ٌ سا سحمك ثخـذ.)

ثش ٥ٕٞٗ اػبع د٤ٛ٤ذّٞذ، ٔذَ آسٔب٣٘ ٚ ٔغّٛة خٛد سا خٛدٔخشبس٢ دٔىشاس٥ه ٤ب 

وٙٙذ٠ آٖ، ثشاثش٢ اػز. ثذ٤ٗ ٔٙؾٛس، ٘ؾبْ  ٘بٔذ وٝ اكُ ث٥ٙبد٢ ٚ سٛػ٥ٝ ػٛػ٥ب٥ِؼٓ ٥ِجشاَ ٣ٔ

٣ ٚ لبٖ٘ٛ اػبػ٣ وـٛسٞب فالٜٚ ثش سلش٤ح حمٛق ثشاثش ثشا٢ سأ٢ دادٖ، ثب٤ذ حمٛق ثشاثش حمٛل

حمٛق اػشٕبف٣ ٔظُ ٔشالجز اص  .ثشداس٢ اص ؿشا٤ظ ٔـبسوز ٔؤطش سا ٞٓ ؿبُٔ ؿٛد دس ثٟشٜ

وٛدوبٖ، ثٟذاؿز ٚ آٔٛصؽ، ٚ ٥٘ض حمٛق الشلبد٢ ثب٤ذ دس ٘ؾبْ حمٛل٣ ٔٛسد حٕب٤ز لشاس 

سٛاٖ اص حمٛق ػ٥بػ٣ ثٟشٜ ٌشفز ٚ ثذٖٚ  ٛق اػشٕبف٣ ٚ الشلبد٢، ٣ٕ٘ذ؛ ص٤شا ثذٖٚ حم٥ٌ٘ش

آ٤ذ وٝ اِفٕبَ آصاد٤ٟب٢  ا٢ اص ٘بثشاثش٢ لذسر ٚ طشٚر دذ٤ذ ٣ٔ حمٛق ػ٥بػ٣ ٞٓ، اؿىبَ سبصٜ

( حك ثشاثش دس ثشخٛسداس٢ اص ٔٙبثـ ٔبد٢ اص عش٤ك 57وٙذ.) اػشٕبف٣ ٚ الشلبد٢ سا ٔخشُ ٣ٔ

ثخـ٣ اص حمٛل٣ اػز وٝ د٤ٛ٤ذ ّٞذ سلش٤ح آٖ سا دس لبٖ٘ٛ  ٥ض٘سٛص٤ـ فبدال١٘ طشٚر ٚ دسآٔذ 

دا٘ذ ٚ ػضٚ سقٟذار دِٚز دس لجبَ  اػبػ٣ ثٝ فٙٛاٖ ػٙذ سػ٣ٕ ٚ ٥ٔظبق ٣ّٔ الصْ ٣ٔ

 (58ؿٕبسد.) ؿٟشٚ٘ذاٖ ٣ٔ

ثش ا٤ٗ اػبع دس ادا١ٔ ثحض، ثٝ ِٛاصْ ف٣ّٕ دٔٛوشاػ٣ اػشٕبف٣ دس لبٖ٘ٛ اػبػ٣ 

ص٤شا ادفب٢ ٔمبِٝ آٖ اػز وٝ لبٖ٘ٛ اػبػ٣ ػٕٟٛس٢  دشداص٤ٓ؛ ػٕٟٛس٢ اػال٣ٔ ا٤شاٖ ٣ٔ

ث٣ٙ٥ وشدٜ  ٞب ٚ أىب٘بر الصْ ثشا٢ دٔٛوشاػ٣ اػشٕبف٣ سا سب حذٚد ص٤بد٢ د٥ؾ اػال٣ٔ، ؽشف٥ز

آسٔب٣٘ فشاسش اص دٔٛوشاػ٣ ٔجش٣ٙ ثش ٕ٘ب٤ٙذ٣ٌ سا سحمك ثخـذ. ضٕٙبً ٘ـبٖ خٛاٞذ سٛا٘ذ  ٣ٔٚ 

ػبالس٢ ٚ ؿشا٤ظ ٚ ِٛاصْ ف٣ّٕ آٖ اٞشٕبْ  ٔشدْ داد وٝ لبٍ٘ٛ٘زاس اػبػ٣ ػٕٟٛس٢ اػال٣ٔ ثٝ

ػبالس٢ د٣ٙ٤ سا ثش اػبع  ٤ٚظٜ داؿشٝ ٚ ثب٤ذ ثب اػشخشاع ٚ ف٥ّٕبس٣ وشدٖ ا٤ٗ ؿشا٤ظ، ٔشدْ

 لبٖ٘ٛ اػبػ٣ دس ٌؼشش٠ ػبٔقٝ ٚ حىٛٔز سحمك ثخـ٥ذ.

 

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران هـ. 
ثش ٕ٘ب٤ٙذ٣ٌ سا دز٤شفشٝ ٚ اثضاسٞب ٚ  ػبالس٢ ٔجش٣ٙ ٔشدْ ،لبٖ٘ٛ اػبػ٣ ػٕٟٛس٢ اػال٣ٔ

ٞب٢ ٔخشّف آٖ ٔب٘ٙذ احضاة، ٔغجٛفبر، ا٘شخبثبر، اخشالف فم٥ذٜ، سض٥ٕٗ حمٛق ٚ  ٔىب٥٘ؼٓ

( أشٚصٜ ث٥ؾ اص 59اػز.) ثٝ سػ٥ٕز ؿٙبخشٝٞب، ٟ٘بدٞب٢ ٚاػظ ٚ ٔـبسوز ػ٥بػ٣ سا  آصاد٢
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ٚ ػذَ ثبؿذ، ٘حٜٛ ثحض  ٛضٛؿٞب٢ دٔىشاس٥ه دس ػٕٟٛس٢ اػال٣ٔ ٔ آ٘ىٝ اثضاسٞب ٚ س٤ٚٝ

 ٛسدٞب٢ اػشٕبف٣ ٚ ٔذ٣٘، ٔ ػبالس٢ ٚ سق٥ٕك ٚ ٌؼششؽ آٖ ثٝ حٛصٜ ف٥ّٕبس٣ وشدٖ ٔشدْ

سػذ وٝ لبٖ٘ٛ اػبػ٣  ٌٙؼذ ٚ ثٝ ٘ؾش ٣ٔ چبِؾ اػز وٝ دس چبسچٛة دٔٛوشاػ٣ اػشٕبف٣ ٣ٔ

 وشدٜ اػز.  ث٣ٙ٥ د٥ؾالصْ ثشا٢ آٖ سا  لبث٥ّزػٕٟٛس٢ اػال٣ٔ 

ث٣ٙ٥ ؿذٜ وٝ  الشلبد سشو٥ج٣ دس لبٖ٘ٛ اػبػ٣ د٥ؾ ٘ٛف٣ٚ فذاِز اػشٕبف٣  ثش ا٤ٗ اػبع،

ػ٣٤ٛ، اكالحبر اػشٕبف٣، سٛص٤ـ ٔؼذد ػشٔب٤ٝ، ٌؼششؽ  اص عش٤ك سأو٥ذ ثش خٛداسىب٣٤، كشفٝ

ٞب٢ خشد ٚ والٖ الشلبد ثب٤ذ سحمك  ثخؾ دِٚش٣ ٚ سقب٣٘ٚ ٚ سحٛالر ػبخشبس٢ دس ثخؾ

ٌشچٝ دس فُٕ ثٝ  ؛ة كٛسر ٌشفشٝ اػز٤بفز ٚ دس ا٤ٗ ساػشب الذأبر ص٤بد٢ ثقذ اص ا٘مال ٣ٔ

طجبس٣ ػ٥بػ٣ ٘بؿ٣ اص ػًٙ سح٣ّ٥ٕ، فـبسٞب ٚ  عّجب٘ٝ ٚ ضذا٘مالث٣، ث٣ د٥ُِ سحشوبر سؼض٤ٝ

٥ٌش٤ٟب٢ سٕشوضٌشا٤ب٘ٝ دِٚش٣،  ٞب٢ افشاع٣ ػٙبح٣، ػٟز ٞب٢ اػشىجبس٢، ػ٥بػز ٔخبِفز

ط٤ٓ د٢ّٟٛ، فمذاٖ ػٙز ا٥ٍ٘ض٣ٌ ثشخ٣ ٔذ٤شاٖ ٚ ٌبسٌضاساٖ، ٥ٔشاص د٤ىشبسٛس٢ س ٘بسٛا٣٘ ٚ ث٣

ػبٔقٝ ٚ ٔشدْ ٚ ثشخ٣ ٔٛا٘ـ ٟ٘بد٢، ا٤ٗ ٞذف ثٝ كٛسر ا٘شضاف٣ ثبل٣ ٥ٔبٖ دٔىشاس٥ه دس 

سٛاٖ ٚ  ب٢ لبٖ٘ٛ اػبػ٣ ٚ ا٘مالة اػال٣ٔ ٞٙٛص ٞٓ ٣ٔٞ ( أب ثب اح٥ب٢ آسٔب61ٖٔب٘ذٜ اػز،)

 ثب٤ذ آٖ سا سحمك ثخـ٥ذ. 

 

 عذالت اجتماعي. 1
ػبالس٢ ٔٛسد سٛػٝ لشاس  ؿشا٤ظ الشلبد٢ ٚ ٔبد٢ ٔشدْدس لبٖ٘ٛ اػبػ٣ ػٕٟٛس٢ اػال٣ٔ، 

ػبالس٢ ثش اػبع د٤ٗ اػالْ عشاح٣ ؿذٜ وٝ ثب دٔٛوشاػ٣  ٌشفشٝ ٚ ٘ٛؿ د٤ٍش٢ اص ٔشدْ

دٞذ.  دٔٛوشاػ٣ لشاس ٣ٔ اػشٕبف٣، سغبثك ٚ ٕٞخٛا٣٘ داسد ٚ ػٕٟٛس٢ اػال٣ٔ سا فشاسش اص ٥ِجشاَ

ٞب٢ اػبػ٣ ٔق٥ـش٣ ثشا٢ ٕٞٝ ٚ ثشآٚسدٖ  دس ا٤ٗ ساػشب، ٞٓ سأ٥ٔٗ حذالُ سفبٜ ٚ ٥٘ض حذالُ

٥٘بصٞب٢ اػبػ٣ ا٘ؼبٖ دس ػش٤بٖ سؿذ ٔٛسد سٛػٝ لشاس ٌشفشٝ ٚ ٞٓ دس ػٟز وبػشٗ اص 

 ؿذٜ اػز. ث٣ٙ٥ د٥ؾٞب٢ الصْ  ٞب٢ فبحؾ الشلبد٢، ٔىب٥٘ؼٓ ٞب ٚ ٘بثشاثش٢ ؿىبف

( 61) ٔٝٔمذ دس ػٕٟٛس٢ اػال٣ٔ ثب اِٟبْ اص اكَٛ اػال٣ٔ، دس حٛص٠ الشلبد،لبٖ٘ٛ اػبػ٣

اكُ سا ثش سفـ ٥٘بصٞب٢ ا٘ؼبٖ دس ػش٤بٖ سؿذ ٚ سىبُٔ خ٤ٛؾ ٌزاؿشٝ ٚ ثب سى٥ٝ ثش ٚػ٥ّٝ )٘ٝ 

ٞب٢ ٔشفبٚر ا٘ؼب٣٘ سا ػشِٛح١ ثش٘ب١ٔ  ػبص٢ ثشا٢ ثشٚص خالل٥ز ٞذف( ثٛدٖ الشلبد، ص٥ٔٙٝ
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الشلبد اػال٣ٔ لّٕذاد وشدٜ ٚ ثٝ ٥ٕٞٗ ػٟز، سأ٥ٔٗ أىب٘بر ٔبد٢ ٔؼب٢ٚ ٚ ٔشٙبػت ٚ ا٤ؼبد 

وبس ثشا٢ ١ٕٞ افشاد ٚ سفـ ٥٘بصٞب٢ ضشٚس٢ ػٟز اػشٕشاس حشوز سىب٣ّٔ ا٘ؼبٖ سا ثش فٟذ٠ 

 (62حىٛٔز اػال٣ٔ دا٘ؼشٝ اػز.)

ا٤ؼبد سفبٜ ٚ سفـ فمش ٚ ثشا٢ س٤ض٢ الشلبد كح٥ح ٚ فبدال٘ٝ  اكُ ػْٛ لبٖ٘ٛ اػبػ٣، د٣

٥ٕٓ ث٥ٕٝ سا اص ٞب٢ سغز٤ٝ، ٔؼىٗ، وبس، ثٟذاؿز ٚ سق ثشعشف وشدٖ ٞش ٘ٛؿ ٔحش٥ٔٚز دس ص٥ٔٙٝ

وٗ وشدٖ فمش  سأ٥ٔٗ اػشمالَ الشلبد٢ ػبٔقٝ ٚ س٤ـٝ» 43ٚؽب٤ف دِٚز دا٘ؼشٝ ٚ دس آغبص اكُ 

سا ثٝ فٙٛاٖ اٞذاف  «ٚ ٔحش٥ٔٚز ٚ ثشآٚسدٖ ٥٘بصٞب٢ ا٘ؼبٖ دس ػش٤بٖ سؿذ، ثب حفؼ آصاد٣ٌ اٚ

ٔمشس وشدٜ سأ٥ٔٗ ا٤ٗ ٥٘بصٞب  ثشا٢الشلبد٢ ٘ؾبْ ػٕٟٛس٢ اػال٣ٔ ٔذ٘ؾش لشاس دادٜ ٚ ضٛاثغ٣ 

 اػز.

ٔؼىٗ، خٛسان، ٕٞچٖٛ لبٖ٘ٛ اػبػ٣ ضٕٗ سأو٥ذ ثش سأ٥ٔٗ ٥٘بصٞب٢ اػبػ٣  43اكُ

دٛؿبن، ثٟذاؿز، دسٔبٖ، آٔٛصؽ ٚ دشٚسؽ ٚ أىب٘بر الصْ ثشا٢ سـى٥ُ خب٘ٛادٜ ثشا٢ ٕٞٝ، 

ا٢ سا ٔغشح وشدٜ وٝ دس ساػشب٢ سحمك فذاِز اػشٕبف٣ ٚ ػ٥ٌّٛش٢ اص دػش٥بث٣ ثٝ  أٛس ٕٔٙٛفٝ

( ٔٙـ ثٟشٜ وـ٣ اص وبس د٤ٍش٢، ٔٙـ اضشاس ٢63 ثبد آٚسدٜ ٚ ثذٖٚ س٘غ ٚ سالؽ اػز)ٞب طشٚر

ثٝ غ٥ش، ٕٔٙٛف٥ز ا٘حلبس، احشىبس، سثب ٚ د٤ٍش ٔقبٔالر ثبعُ ٚ حشاْ، ٔٙـ اػشاف ٚ سجز٤ش دس 

ٌزاس٢، س٥ِٛذ، سٛص٤ـ ٚ خذٔبر، ٔٙـ  ٕٞٝ ؿئٖٛ ٔشثٛط ثٝ الشلبد، افٓ اص ٔلشف، ػشٔب٤ٝ

ر دس دػز افشاد ٚ ٌشٟٚٞب٢ خبف، ٘ف٣ دِٚز ثٝ فٙٛاٖ وبسفشٔب٢ ثضسي سٕشوض ٚ سذاَٚ طشٚ

ٔٙـ اػجبس ثٝ وبس ٔق٥ٗ ٤ب ٔحش٥ٔٚز اص ا٘شخبة ؿغُ، ثشخ٣ اص ضٛاثظ حبوٓ ثش الشلبد ٚ ٔغّك 

 ػٕٟٛس٢ اػال٣ٔ دس ا٤ٗ ص٥ٔٙٝ اػز.

ٞب٢ ٣ّٔ اػز. ثذ٤ٗ  فذاِز اػشٕبف٣ ٔؼشّضْ اكالحبر ٚ سحٛالر ٔق٣ٙ٥ دس ا٤ِٛٚز

ٚ ثشا٢ ا٤ؼبد حذالُ ثشاثش٢ الشلبد٢ ثٝ فٙٛاٖ دـشٛا٘ٝ اك٣ّ حفؼ آصاد٣ٌ ا٘ؼبٖ، ٔٙؾٛس 

س٥ٟٕذاس٣ دس لبٖ٘ٛ اػبػ٣ ػٕٟٛس٢ اػال٣ٔ ا٘ذ٤ـ٥ذٜ ؿذٜ وٝ ؿشا٤ظ الشلبد٢ الصْ ثشا٢ 

 وٙذ:  ػبالس٢ سا سأ٥ٔٗ ٣ٔ ٔشدْ

 لبٖ٘ٛ اػبػ٣ ػٕٟٛس٢ اػال٣ٔ ثش سأ٥ٔٗ اػشٕبف٣ كحٝ ٌزاؿشٝ ٚ ؛سأ٥ٔٗ اػشٕبف٣ يك.

، 29دِٚز سا ٔٛؽف وشدٜ وٝ ثشا٢ ٕٞٝ افشاد وـٛس ا٤ٗ خذٔبر سا اسائٝ دٞذ. دس اكُ 

ػشدشػش٣،  ثشخٛداس٢ اص سأ٥ٔٗ اػشٕبف٣ اص ٘ؾش ثبص٘ـؼش٣ٍ، ث٥ىبس٢، د٥ش٢، اص وبس افشبد٣ٌ، ث٣
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ثٝ  ،ٞب٢ دضؿى٣ دس ساٜ ٔب٘ذ٣ٌ، حٛادص ٚ ػٛا٘ح، ٥٘بص ثٝ خذٔبر ثٟذاؿش٣ ٚ دسٔب٣٘ ٚ ٔشالجز

ٞب٢ ٔب٣ِ  ٍٕٞب٣٘ سّم٣ ؿذٜ ٚ دِٚز ٔٛؽف ؿذٜ اػز وٝ خذٔبر ٚ حٕب٤ز فٙٛاٖ حم٣

ٔزوٛس سا اص ٔحُ دسآٔذٞب٢ ف٣ٕٔٛ ٚ دسآٔذٞب٢ حبكُ اص ٔـبسوز ٔشدْ ثشا٢ ٤ىب٤ه افشاد 

 وـٛس سأ٥ٔٗ وٙذ. 

ٔفبد ا٤ٗ اكُ ثٝ ٕٞشاٜ ٔمشسار ٚ اكَٛ د٤ٍش دس ص٥ٔٙٝ سفبٜ ٚ حمٛق ث٥ىبس٢، لبٖ٘ٛ وبس 

ٞب٢ آٔٛصؿ٣ ص٤بد، ٔمشسار الصْ ثشا٢ حفؼ ثٟذاؿز ٚ ػالٔز  ٖ، فشكزٔغّٛة ثشا٢ وبسٌشا

ٞب٢ ٔشثٛط ثٝ حمٛق ثبص٘ـؼش٣ٍ ٚ  ػبٔقٝ، ٔشالجز اص وٛدوبٖ ٚ حٕب٤ز اص خب٘ٛادٜ، ثش٘بٔٝ

ٞب٢ ٔششل٣ دس ساػشب٢  ٞب٢ سض٥ٕٗ ؿذٜ، س١٥ٟ ٔؼىٗ ثشا٢ ٕٞٝ ٚ ٔب٘ٙذ آٖ، ٔىب٥٘ؼٓ ٔؼشٕش٢

سٛا٘ذ ػٟٓ لبثُ سٛػ٣ٟ دس  وٝ سحمك وبُٔ آٟ٘ب ٣ٔ (64)سٚ٘ذ ثٝ ؿٕبس ٣ٔدٔٛوشاػ٣ اػشٕبف٣ 

ػبالس٢ د٣ٙ٤ سا  ٔمبثّٝ ثب فمش ٚ ٔحش٥ٔٚز ٚ حفؼ وشأز ا٘ؼب٣٘ داؿشٝ ثبؿذ ٚ دب٤ٝ ٔشدْ

 ٔؼشحىٓ وٙذ. 

ا٢ داسد ٚ اسسمب٢ آٖ اص  ٤ٚظٜ ٘مؾدس سأ٥ٔٗ فذاِز اػشٕبف٣  ؛ وٝحمٛق وبس ٚ اؿشغبَ دو.

( لبٖ٘ٛ اػبػ٣ ػٕٟٛس٢ اػال٣ٔ دس 65سٚد.) بس ٣ٔٞب٢ ثبسص ٚ ؿبخق دِٚز ثٝ ؿٕ ػ٥بػز

ساػشب٢ سأ٥ٔٗ ػالٔز الشلبد٢ ػبٔقٝ، ثٝ د٘جبَ آٖ اػز وٝ ؿشا٤ظ ٚ أىب٘بر وبس ثشا٢ ٕٞٝ 

ثٝ وبس ٚالق٣ اؿشغبَ ٚ لبدس ثٝ وبس ثشٛا٘ٙذ اثضاس س٥ِٛذ سا دس اخش٥بس ٌشفشٝ  فشاٞٓ ؿٛد سب افشادِ

ذا وٙذ؛ ص٤شا اػشٕبف٣ وٝ افشاد دس آٖ ٘شٛا٘ٙذ وبس ٚسص٘ذ سب اؿشغبَ وبُٔ دس ػبٔقٝ سحمك د٥

ٔٙبػت د٥ذا وٙٙذ ٚ ٤ب ث٥ىبس٢ دٟٙبٖ دس آٖ ٚػٛد داؿشٝ ثبؿذ، اص ػالٔش٣ الشلبد٢ ٔحشْٚ 

 (66اػز. )

ثب فٙٛاٖ وشدٖ حك ا٘شخبة ؿغُ ثشا٢ ٕٞٝ افشاد، دِٚز سا ٔىّف  28ثٝ ٥ٕٞٗ د٥ُِ، اكُ 

وبس ٚ ؿشا٤ظ ٔؼب٢ٚ ثشا٢ احشاص ٔـبغُ سا ا٤ؼبد وٙذ. وشدٜ وٝ ثشا٢ ١ٕٞ افشاد أىبٖ اؿشغبَ ثٝ 

٥٘ض سأ٥ٔٗ ؿشا٤ظ ٚ أىب٘بر وبس ثشا٢ ٕٞٝ ثٝ ٔٙؾٛس سػ٥ذٖ ثٝ اؿشغبَ وبُٔ ٚ لشاس  43دس اكُ 

ُ وبس ٘ذاس٘ذ، ػضٚ ضٛاثظ ٚ ٤ُ وبس دس اخش٥بس ١ٕٞ وؼب٣٘ وٝ لبدس ثٝ وبس٘ذ ٣ِٚ ٚػب٤دادٖ ٚػب

روش ؿذٜ اػز وٝ ف٥ّٕبس٣ ؿذٖ آٖ، ٌبْ ٣ٕٟٔ دس  ٞب٢ اػبػ٣ الشلبد ػٕٟٛس٢ اػال٣ٔ دب٤ٝ

 .آ٤ذ ثٝ حؼبة ٣ٔػبالس٢ د٣ٙ٤  اػشٕبف٣ ٚ سظج٥ز ٔشدْ سأ٥ٔٗ فذاِزساػشب٢ 
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ٞب٢ ف٣ٕٔٛ سا دس اخش٥بس حىٛٔز اػال٣ٔ  لبٖ٘ٛ اػبػ٣، ا٘فبَ ٚ طشٚر 45اكُ  ؛ا٘فبَ سه.

ٝ ٘ٛؿ ٔبِى٥ز خلٛك٣، لشاس دادٜ سب ثش عجك ٔلبِح فبٔٝ ٘ؼجز ثٝ آٟ٘ب فُٕ ٕ٘ب٤ذ. دس وٙبس ػ

دِٚش٣ ٚ سقب٣٘ٚ، أٛا٣ِ ٞؼشٙذ وٝ ٔبِه خبك٣ ٘ذاس٘ذ ٚ لبثُ اػشفبد٠ ا٘حلبس٢ ٞٓ ٥٘ؼشٙذ. 

ا٤ٟٙب دس ٔبِى٥ز ف٣ٕٔٛ ٞؼشٙذ ٚ لبٖ٘ٛ اػبػ٣ آٟ٘ب سا دس اخش٥بس)٘ٝ ٔبِى٥ز( دِٚز ٌزاؿشٝ سب 

ا٘ذاخشٗ  ذ ثٝ وبسسػ ( ثٝ ٘ؾش 67٣ٔدس ػٟز ٔلبِح ٚ ٔٙبفـ فب١ٔ ٔشدْ آٟ٘ب سا ٔذ٤ش٤ز وٙذ.)

ٞب٢ ف٣ٕٔٛ اص ػ٢ٛ دِٚز، دس ساػشب٢ سفـ فمش ٚ ٔحش٥ٔٚز، سحمك فذاِز  ا٘فبَ ٚ طشٚر

ث٣ٙ٥ ؿذٜ اػز.  ا٢ خبف د٥ؾ اػشٕبف٣ ٚ ػ٥ٌّٛش٢ اص سٕشوض ٚ سذاَٚ طشٚر دس دػز فذٜ

، دِٚز ثب٤ذ دس ساػشب٢ سٛص٤ـ فبدال٘ٝ ٔٙبثـ عج٥ق٣ وـٛس حشوز 48ضٕٗ ا٤ٙىٝ ثش اػبع اكُ 

 ( 68وٙذ:)
دسآٔذٞب٢ ٣ّٔ دس ػغح اػشبٟ٘ب ٚ سٛص٤ـ اص ثشداس٢ اص ٔٙبثـ عج٥ق٣ ٚ اػشفبدٜ  دس ثٟشٜ»

ٝ فقب٥ِشٟب٢ الشلبد٢ ٥ٔبٖ اػشبٟ٘ب ٚ ٔٙبعك ٔخشّف وـٛس، ثب٤ذ سجق٥ض دس وبس ٘جبؿذ، ث
سا عٛس٢ وٝ ٞش ٔٙغمٝ ثٝ فشاخٛس ٥٘بصٞب ٚ اػشقذاد سؿذ خٛد، ػشٔب٤ٝ ٚ أىب٘بر الصْ 

  «ثبؿذ. دس دػششع داؿشٝ

 ا٤ٙؼب ٌؼششؽ فشض٣ ٚ ػغشاف٥ب٣٤ فذاِز ٔٛسد سٛػٝ لشاس ٌشفشٝ اػز.

لبٖ٘ٛ اػبػ٣ دس وٙبس احششاْ ثٝ ٔبِى٥ز ٔـشٚؿِ  ؛اػششداد طشٚسٟب٢ ٘بٔـشٚؿچهار.

سأو٥ذ داسد وٝ ٔىب٥٘ؼ٣ٕ ثشا٢ سأ٥ٔٗ فذاِز  ٥٘ض٥ٌش٢ ٔٛاسد ٘بٔـشٚؿ  خلٛك٣، ثش ثبصدغ

  :49ُ الشلبد٢ ٚ اػشٕبف٣ اػز. ثش اػبع اك

ٞب٢ ٘بؿ٣ اص سثب، غلت، سؿٜٛ، اخشالع، ػشلز، لٕبس،  دِٚز ٔٛؽف اػز طشٚر»
وبس٤ٟب ٚ ٔقبٔالر دِٚش٣، فشٚؽ  اػشفبدٜ اص ٔمبعقٝ اػشفبدٜ اص ٔٛلٛفبر، ػٛء ػٛء

ص٥ٟٔٙب٢ ٔٛار ٚ ٔجبحبر اك٣ّ، دائشوشدٖ أبوٗ فؼبد ٚ ػب٤ش ٔٛاسد غ٥شٔـشٚؿ سا 
 «إِبَ ثذٞذ. سر ٔقّْٛ ٘جٛدٖ اٚ ثٝ ث٥زٌشفشٝ ٚ ثٝ كبحت حك سد وٙذ ٚ دس كٛ

ؿٙبػذ ٚ ٞش وغ ثٝ عش٤م٣ غ٥شٔـشٚؿ، أٛا٣ِ دس اخش٥بس  ا٤ٗ أش، صٔبٖ ٚ ٔىبٖ خبك٣ ٣ٕ٘

( دس كٛسر اطجبر ٘بٔـشٚؿ ٥ٌ69شد.) ٌشفشٝ ثبؿذ، دِٚز ثب٤ذ ثب اطجبر ٔٛضٛؿ، آٖ سا ثبصدغ

اص اخش٥بس ٔشلشف خبسع ٚ ثٛدٖ طشٚس٣ اص عش٤ك سػ٥ذ٣ٌ ٚ سحم٥ك، آٖ طشٚر ثب حىٓ لضب٣٤ 

إِبِه ثٛدٖ، دس اخش٥بس ٣ِٚ أش، ٚ اٌش اص ا٘فبَ ٤ب  ٌشدد ٚ دس كٛسر ٔؼَٟٛ ثٝ كبحجؾ ثش٣ٔ
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سٛا٘ذ رخ٥شٜ اسصؿٕٙذ٢ ثشا٢ سأ٥ٔٗ  ٥ٌشد وٝ ٣ٔ أٛاَ ف٣ٕٔٛ ثبؿذ، دس اخش٥بس دِٚز لشاس ٣ٔ

 (71ص٘ذ٣ٌ ٔحشٚٔبٖ ٚ ٔؼشضقفبٖ ثبؿذ.)

٥ٌش٢  ٥ش٢ اص ؿىبف عجمبس٣ ٚ الشلبد٢ ٚ ؿىُا٤ٗ سشس٥جبر حمٛل٣ دس ػٟز ػٌّٛ

ٞب ٚ دسآٔذٞب٣٤ وٝ  ثبؿٙذ. طشٚر دٔٛوشاػ٣ ٣ٔ ٞب٢ ثبدآٚسد٠ ثذٖٚ سالؽ اػز وٝ ٔخُ طشٚر

كبحجبٖ آٟ٘ب ٘مـ٣ ٚالق٣ دس سفبٜ ػبٔقٝ ٘ذاس٘ذ، )ٔب٘ٙذ طشٚر ػشبسٌبٖ ٚسصؿ٣ ٚ ٞٙش٢، 

ٚر ٔحشىشاٖ ٚ سثب ٞب٢ ٔخشّف اػشٕبف٣ ٚ فش٣ٍٙٞ ٚ ٥٘ض طش اؿخبف ٔـٟٛس دس ص٥ٔٙٝ

ٌٛ٘ٝ دسآٔذٞب سا ٘بؿ٣  دشداصاٖ، ا٤ٗ ا٥ٍ٘ض اػز. ٘ؾش٤ٝ خٛاساٖ( ثشخالف فذاِز اػشٕبف٣ ٚ ٘فشر

 دا٘ٙذ ٚ ٔقشمذ٘ذ:  ٞب٢ خٛدػشا١٘ ٘ؾبْ اػشٕبف٣ ٣ٔ اص ػٙجٝ

ا٢ دس٘ؾش ٌشفشٝ ؿٛد،  ٞشٌبٜ لذسر اػشٕبف٣ حبكُ اص طشٚر ٚ ٔبِى٥ز دس ػبٔقٝ»
ػ٣ اػشٕبف٣، ٤ق٣ٙ دخبِز ٔؼشم٥ٓ دِٚز دس ؿجىٝ سٛص٤ـ ٔؼذد ٔجش٣ٙ ثش دٔٛوشا

 (71)«ؿٛد. سٚاثظ الشلبد٢ ثٝ ٔٙؾٛس د٥ـجشد ٔمبكذ اخالل٣، ٔغشح ٣ٔ

ثذ٤ٗ ِحبػ، لبٖ٘ٛ اػبػ٣ ػٕٟٛس٢ اػال٣ٔ ٔلٕٓ اػز وٝ ٞش ٘ٛؿ دػش٥بث٣ غ٥شٔقَٕٛ ٚ 

ٚ ٔشمبثالً ا٢ اص عشق ٘بٔـشٚؿ  ٥ٌش٢ فذٜ صحٕز ثٝ طشٚر سا ٔٙـ وٙذ سب أىبٖ فبكّٝ ٚ ػجمز ث٣

ا٢ د٤ٍش فشاٞٓ ٘ـٛد ٚ ؿشا٤ظ ثشاثش ٚ ضٛاثظ ٔؼبثمٝ حفؼ ؿٛد. دس وٙبس ١ٕٞ  ٔب٘ذٖ فذٜ فمت

ٞب٢ سٛػقٝ  سفـ فمش ٚ ٔحش٥ٔٚز دس ثش٘بٔٝثشا٢ ٞب٢ ٤ٚظٜ  ا٤ٟٙب دِٚز ٔٛؽف ثٝ ػ٥بػشٍزاس٢

، ثش٘بٔٝ الشلبد٢ وـٛس ثب٤ذ ثٝ ٘ح٢ٛ ثبؿذ وٝ ٞش فشد 43اػز. ضٕٗ ا٤ٙىٝ ثش اػبع اكُ 

الٜٚ ثش سالؽ ؿغ٣ّ، فشكز ٚ سٛاٖ وبف٣ ثشا٢ خٛدػبص٢ ٔق٢ٛٙ، ػ٥بػ٣ ٚ اػشٕبف٣، ف

ؿشوز دس اداسٜ أٛس وـٛس، افضا٤ؾ ٟٔبسر ف٣ٙ ٚ اثشىبس سا داؿشٝ ثبؿذ سب سؿذ ٚ سقب٣ِ ٕٞٝ 

 ػب٘جٝ ا٘ؼبٖ سأ٥ٔٗ ؿٛد. 

 

 بخش تعاوني .2
ٞب٢  حٛصٜ ػبالس٢ ثٝ لبٍ٘ٛ٘زاس اػبػ٣ ػٕٟٛس٢ اػال٣ٔ دس ساػشب٢ ٌؼششؽ ٔشدْ

اػشٕبف٣ ٚ الشلبد٢، دس سٙؾ٥ٓ ثخـٟب٢ الشلبد٢ وـٛس، ثخؾ سقب٣٘ٚ سا وبٔالً ثشػؼشٝ وشدٜ 

ٞب٣٤ ثشا٢ ثخؾ خلٛك٣ ٚ دِٚش٣ ٚ ٥٘ض ٔىّف وشدٖ دِٚز ثٝ اِفٕبَ  ٚ ثب ا٤ؼبد ٔحذٚد٤ز

اٌش  .ٞب٢ فذاِشخٛاٞب٘ٝ، ثٝ آسٔبٖ فذاِز اػشٕبف٣ اٞشٕبْ ٚسص٤ذٜ اػز ٥ٌش٢ ٞب ٚ ػٟز ػ٥بػز
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ثٝ جحض ؿٛساٞب)ثٝ عٛس افٓ( ٚ ٟ٘بد ا٘ؼٕٗ ا٥ِٚبء ٚ ٔشث٥بٖ دس آٔٛصؽ ٚ دشٚسؽ ٔثب  اٞشٕبْٗ ا٤

سٛاٖ ٍ٘بٜ ٔششل٣ لبٍ٘ٛ٘زاس اػبػ٣ ثٝ سحمك دٔٛوشاػ٣  ؿٛد، ٣ٔ دس ٘ؾش ٌشفش٤ٝىذبسچٝ كٛسر 

 اػشٕبف٣ سا دس٤بفز.

ا ٞب٢ دِٚش٣ ٚ خلٛك٣ الشلبد، ثخؾ سقب٣٘ٚ س لبٖ٘ٛ اػبػ٣، دس وٙبس ثخؾ 44اكُ

ث٣ٙ٥ وشدٜ وٝ ٤ى٣ اص اٞذاف آٖ، سٛص٤ـ فبدال٘ٝ طشٚر ٚ ػ٥ٌّٛش٢ اص ا٘حلبس ٚ احشىبس  د٥ؾ

ٔحٛ  ،( لبٖ٘ٛ اػبػ٣، ا٘حلبسعّج٣ سا دس سد٤ف اػشجذاد ٚ خٛدوب٣ٍٔ ؿٙبخش72ٝثٛدٜ اػز.)

احشىبس، ثبعُ ٚ حشاْ  ٕٞچٖٛ( ٚ حش٣ آٖ سا 3اكُ  6آٖ سا ٚؽ٥فٝ دِٚز سّم٣ وشدٜ )ثٙذ

ثب ا٤ٗ اػشذالَ وٝ ا٘حلبسعّج٣  1361( ؿٛسا٢ ٍٟ٘جبٖ ٥٘ض دس د١ٞ 43اكُ 5ذدا٘ؼشٝ اػز.)ثٙ

اص ٔحذٚدٜ لٛا٥٘ٗ اػالْ خبسع اػز، ٔب٘ـ سل٤ٛت لٛا٥٘ٗ فبد٢ ٔشثٛط ثٝ ا٘حلبس ثبصسٌب٣٘ 

 (73.)ؿذخبسػ٣ ثشا٢ دِٚز 

ٞب٢ الشلبد٢ دِٚش٣ ٚ سقب٣٘ٚ  ٥ٕٞٗ اكُ، ثخؾ خلٛك٣ سا ثٝ فٙٛاٖ ٔىُٕ فقب٥ِز

ٞب٢ سقب٣٘ٚ ٚ دِٚش٣ دادٜ ؿذٜ ٚ ثخؾ  اػز. ثذ٤ٗ سشس٥ت، ا٤ِٛٚز ثٝ ثخؾلّٕذاد وشدٜ 

خلٛك٣ دس ٔحذٚد٠ دٚ ثخؾ د٤ٍش ثٝ سػ٥ٕز ؿٙبخشٝ ؿذٜ اػز. اص ا٤ٗ ٘ؾش، ثخؾ 

( اِجشٝ ثب 74ٞب٢ د٤ٍش ٔغشح اػز.) ٔؼشمُ، ثّىٝ ٔىُٕ ثخؾ ٣خلٛك٣ ٘ٝ ثٝ فٙٛاٖ ثخـ

ٚ اِضاْ دِٚز ثٝ خشٚع اص  44اخ٥ش ٔؼٕـ سـخ٥ق ٔلّحز ٘ؾبْ دس خلٛف اكُ  ٔلٛثبر

ٞب٣٤ وٝ دس كذس ا٤ٗ اكُ ثشا٢ دِٚز احلبء ٘ـذٜ ٚ حش٣ ٚاٌزاس٢ ثشخ٣ اص  فقب٥ِز

ٞب٢ سقب٣٘ٚ ٚ خلٛك٣،  آٔذٜ( ثٝ ثخؾ 44ٞب٢ اخشلبك٣ دِٚز )وٝ دس كذس اكُ  فقب٥ِز

 ؿٛد. ٣ٔ وبػشٝثخؾ دِٚش٣ حؼٓ ٤بثذ ٚ اص  ػب٤ٍبٜ ا٤ٗ دٚ ثخؾ اسسمبء ٣ٔ

شٛاٖ سى٥ٝ اك٣ّ لبٖ٘ٛ اػبػ٣ سا ثش ثخؾ سقب٣٘ٚ دا٘ؼز وٝ ٔخبعت آٖ ؿب٤ذ ث ثٙبثشا٤ٗ

ثب ثخؾ ع٥ف ٚػ٥ق٣ اص الـبس ػبٔقٝ ٞؼشٙذ وٝ ػشٔب٤ٝ وبف٣ ٘ذاؿشٝ ٚ لبدس ثٝ سلبثز 

ث٣ٙ٥ ثخؾ سقب٣٘ٚ اص ػ٢ٛ لبٍ٘ٛ٘زاس اػبػ٣، ثٝ ٔٙؾٛس ػ٥ٌّٛش٢ اص  ٥٘ؼشٙذ. د٥ؾخلٛك٣ 

٢ خبف ثٛدٜ سب اوظش٤ز افشاد ػبٔقٝ لبدس ثٝ سٕشوض ٚ سذاَٚ طشٚر دس دػز افشاد ٚ ٌشٟٚٞب

عّج٣ ثخؾ خلٛك٣  ادأٝ ص٘ذ٣ٌ فبدال٘ٝ ثبؿٙذ؛ ص٤شا ثخؾ سقب٣٘ٚ، ٞٓ ساٜ سا ثش سٛػقٝ

 (75وٙذ.) وبسفشٔب٢ ٔغّك ػ٥ٌّٛش٢ ٣ٔسجذ٤ُ دِٚز ثٝ ثٙذد ٚ ٞٓ اص  ٣ٔ
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اػال٣ٔ ٔجٙب٢ ا٤ؼبد ثخؾ سقب٣٘ٚ دس الشلبد ػٕٟٛس٢  ،٥ٌش٢ فذاِشخٛاٞب٘ٝ ثٙبثشا٤ٗ، ػٟز

 ٥٘ضٚ ٚصاسر سقبٖٚ  ٤بثذ ٣ٔا٤ٗ اٞذاف فذاِشخٛاٞب٘ٝ، ثب ٘ؾبسر ٚ ٔجبؿشر دِٚز سحمك  اػز.

سٛػٝ داؿشٝ وٝ اٌش لـش ٘ىشٝ ا٤ٗ ثٝ دس ٥ٕٞٗ ساػشب سأػ٥غ ؿذٜ اػز. لبٍ٘ٛ٘زاس اػبػ٣ 

ا٘ذ، ٔٛسد حٕب٤ز لشاس ٥ٍ٘ش٘ذ، اص سٛاٖ وبس٢ آٟ٘ب اػشفبدٜ  ٚػ٥ق٣ اص ػبٔقٝ وٝ ثذٖٚ ػشٔب٤ٝ

 ٥ٌش٘ذ. ؿٛد ٚ ٤ب ثٝ ٘حٛ ؽبِٕب٘ٝ دس خذٔز كبحجبٖ ػشٔب٤ٝ لشاس ٣ٔ ّٛة ٣ٕ٘ٔغ

ثب اؿبسٜ ثٝ ِضْٚ فشاٞٓ وشدٖ ؿشا٤ظ ٚ أىب٘بر وبس ثشا٢ ٕٞٝ ثٝ  43ثٝ ٥ٕٞٗ د٥ُِ دس اكُ 

ُ وبس دس ؿىُ سقب٣٘ٚ، اص ساٜ ٚاْ ٤ٔٙؾٛس سػ٥ذٖ ثٝ اؿشغبَ وبُٔ، سلش٤ح ؿذٜ وٝ ثب٤ذ ٚػب

ٞب٢ س٥ِٛذ ٚ سٛص٤ـ دس ؿٟش ٚ  شٚؿ د٤ٍش س٥ٟٝ ؿٛد سب ثب سـى٥ُ سقب٣٘ٚثذٖٚ ثٟشٜ ٤ب ٞش ساٜ ٔـ

( ثذ٤ٗ ِحبػ، سّم٣ 76سٚػشب، ضٕٗ ا٘ؼبْ س٥ِٛذ ٚ سٛص٤ـِ دسػز دس ػبٔقٝ، ث٥ىبس٢ سفـ ؿٛد.)

ثخؾ خلٛك٣ ثٝ فٙٛاٖ ٔىُٕ دٚ ثخؾ د٤ٍش ٚ ٔـشٚط وشدٖ آٖ ثٝ ٔبِى٥ز ٔـشٚؿ ٚ ٥٘ض 

ِز، دس ساػشب٢ ا٘ذ٤ـ١ سٛص٤ـ ٔؼذد ثٛدٜ سب دِٚز ٞب٢ اػبػ٣ الشلبد ثٝ دػز دٚ دادٖ ثخؾ

ٞب٢ ٔٛػٛد دس وـٛس، ٔٙبفـ ف٣ٕٔٛ سا سحمك ثخـذ ٚ اص آٟ٘ب دس  ثٝ فٙٛاٖ ٔبفٛق لذسر

 ػبالس٢ دس ػبٔقٝ اػشفبدٜ وٙذ. ساػشب٢ ٌؼششؽ ٚ ٟ٘بد٤ٙٝ وشدٖ ٔشدْ

ٞب٢  ٞب٢ فذاِز اػشٕبف٣ ٔظُ ثبالثشدٖ ػغح آٌب٣ٞ ا٤ٗ ٔٛاسد ٕٞشاٜ ثب ػب٤ش ٔىب٥٘ؼٓ

ٞب٢ ٌش٣ٞٚ ٚ ٚػب٤ُ د٤ٍش،  ٞب ثب اػشفبد٠ كح٥ح اص ٔغجٛفبر ٚ سػب٘ٝ ف٣ٕٔٛ دس ١ٕٞ ص٥ٔٙٝ

آٔٛصؽ ٚ دشٚسؽ ٚ سشث٥ز ثذ٣٘ سا٤ٍبٖ ثشا٢ ٕٞٝ دس سٕبْ ػغٛح ٚ سؼ٥ُٟ ٚ سق٥ٕٓ آٔٛصؽ 

ٚ  (الشلبد٢، اػشٕبف٣ ٚ فش٣ٍٙٞ ،ػ٥بػ٣)فب٣ِ، سفـ سجق٥ضبر ٘بسٚا دس سٕبْ ؿئٖٛ ا٘ؼب٣٘ 

ٞب٢ ٔبد٢ ٚ ٔق٢ٛٙ ٚ ٥٘ض سأ٥ٔٗ حمٛق  بر فبدال٘ٝ ثشا٢ ٕٞٝ افشاد دس سٕبْ ص٥ٔٙٝا٤ؼبد أىب٘

ٞب٢  ( وٝ دس ساػشب٢ سأ٥ٔٗ ص3ٝٙ٥ٔػب٘جٝ افشاد ٚ ا٤ؼبد ا٥ٙٔز لضب٣٤ فبدال٘ٝ ثشا٢ ٕٞٝ)اكُ ٕٞٝ

ػبالس٢ د٣ٙ٤ اػز ٚ ث٥ؾ اص ٞش چ٥ض  ػبالس٢ اػز، ٤ٛ٘ذثخؾ سحمك ٔشدْ فىش٢ ٚ سحمك ٔشدْ

 عّجذ. ٖ ٚ وبسٌضاساٖ ٚ ٘خجٍبٖ ػبٔقٝ سا ٣ٔفضْ ٚ ٕٞز ٔذ٤شا

 

 گيري نتيجه
ػبالس٢ دس  ػبالس٢ اػز ٚ ثذٖٚ آٖ ٔشدْ فذاِز اػشٕبف٣، ؿشط الصْ ٚ ثؼشش سذاْٚ ٔشدْ

٥٘بصٞب٢  ػبالس٢ ٞؼشٙذ، ثب٤ذ ثٝ د٥ؾ ػبٔقٝ د٤ش٢ ٘خٛاٞذ دب٥٤ذ ٚ ٣ّّٔ وٝ دس ػؼشؼ٢ٛ ٔشدْ
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ػبالس٢ دػز ٤بثٙذ. ثذ٤ٗ  سش٢ اص ٔشدْ ٚ ٔغٕئٗ ضشٚس٢ آٖ ٞٓ اٞشٕبْ ثٛسص٘ذ سب ثٝ ػغح ثبالسش

ػبالس٢ دس لبٖ٘ٛ اػبػ٣ ٚ ٘ؾبٔٙبٔٝ حمٛل٣  ِحبػ، سلش٤ح ؿشا٤ظ الشلبد٢ ٚ اػشٕبف٣ ٔشدْ

وٙذ.  ػبٔقٝ، ا٥ِٚٗ ٌبْ ٟٔٓ دس ا٤ٗ ص٥ٔٙٝ اػز وٝ أىبٖ سحمك دٔٛوشاػ٣ اػشٕبف٣ سا فشاٞٓ ٣ٔ

ٞب ٚ أىب٘بر آٖ ثشا٢  شاع ؽشف٥زوشدٖ اكَٛ لبٖ٘ٛ اػبػ٣ ٚ اػشخ ٌبْ ثقذ٢، ف٥ّٕبس٣

ثٙبثشا٤ٗ دس ٔمبْ  ثبؿذ. وشدٖ آٖ اػز وٝ ٚؽ٥ف١ دِٚز ٚ ٘خجٍبٖ ػبٔقٝ ٣ٔ ػبالس٢ ٚ د٥بدٜ ٔشدْ

 ٞب دس خلٛف لبٖ٘ٛ اػبػ٣ ػٕٟٛس٢ اػال٣ٔ لبثُ احلبء اػز: اػشٙشبع، ثشخ٣ ٌضاسٜ

دٔٛوشاػ٣ ٞب ٚ أىب٘بر الصْ ثشا٢  لبٖ٘ٛ اػبػ٣ ػٕٟٛس٢ اػال٣ٔ ا٤شاٖ ؽشف٥ز يك.

اػشٕبف٣ سا فشاٞٓ وشدٜ ٚ ا٤ٗ لبث٥ّز سا داسد وٝ آسٔب٣٘ فشاسش اص دٔٛوشاػ٣ ٔجش٣ٙ ثش ٕ٘ب٤ٙذ٣ٌ 

ػبالس٢ سا سب حذ لبثُ  سا سحمك ثخـذ؛ ص٤شا فالٜٚ ثش ا٤ٙىٝ ػبخشبسٞب ٚ ٟ٘بدٞب٢ الصْ ٔشدْ

ٞب٢  ىب٥٘ؼٓػبالس٢ وٕجٛد٢ ٘ذاسد، ٔ افضاس٢ ٔشدْ ث٣ٙ٥ وشدٜ ٚ اص ِحبػ ٔبؿ٥ٗ ػخز لج٣ِٛ د٥ؾ

ث٣ٙ٥ وشدٜ اػز. اكَٛ الشلبد٢ لبٖ٘ٛ اػبػ٣ )فلُ  ثشا٢ فذاِز اػشٕبف٣ ٥٘ض د٥ؾسا الصْ 

وٝ دس كٛسر  ؛( سٕبٔبً دس ساػشب٢ سحمك فذاِز اػشٕبف٣ اػز55سب اكُ  43اص اكُ  ؛چٟبسْ

سش٢ دس ساػشب٢ سحمك فذاِز اػشٕبف٣  ٞب٢ ػذ٢ سٛاٖ ٌبْ ؿذٖ وبُٔ آٟ٘ب ٣ٔ ف٥ّٕبس٣ ٚ اػشا٣٤

 ػبص٢ ثشا٢ دٔٛوشاػ٣ اػشٕبف٣ ثشداؿز.  ص٥ٔٙٝ ٚ

ثب سٛػٝ ثٝ ا٤ؼبد ٚصاسر  ثٝ ٤ٚظٌٜؼششؽ دٛؿؾ ث٥ٕٝ ثٝ ٍٕٞبٖ ٚ ٘ؾبْ سأ٥ٔٗ اػشٕبف٣ )

سفبٜ ٚ سأ٥ٔٗ اػشٕبف٣(، اػشا٢ وبُٔ حمٛق وبس، اؿشغبَ ٚ ث٥ىبس٢، اِفٕبَ وبُٔ حذالُ حمٛق 

ٙذ ثٟض٤ؼش٣ ٚ و٥ٕشٝ أذاد أبْ خ٣ٙ٥ٕ، ٞب٢ ٔب٥ِبس٣، سم٤ٛز ٟ٘بدٞب٣٤ ٔب٘ ٚ دػشٕضدٞب ٚ ٔقبف٥ز

ػشدشػز، اػشفبدٜ اص ا٘فبَ ٚ طشٚسٟب٢ ف٣ٕٔٛ دس ساػشب٢  سم٤ٛز ٟ٘بد خب٘ٛادٜ ٚ سأ٥ٔٗ ص٘بٖ ث٣

ٞب  اػشفبدٜ ػٛء ،ٞب ػ٥ٌّٛش٢ اص سا٘ز ثٝ ٔٙؾٛساكالح ػبخشبس الشلبد٢ ٚ وبٞؾ فبكّٝ عجمبس٣ 

   ٞب٢ ثبدآٚسدٜ دس ا٤ٗ ص٥ٔٙٝ ثؼ٥بس ٔؤطش اػز. طشٚر ٚ

ٞب٢  ٞب٢ ٔخشّف س٥ِٛذ، سٛص٤ـ ٚ ٔلشف ٚ ٥٘ض سقب٣٘ٚ ؿٙبػ٣ ٚ سم٤ٛز سؼشث١ سقب٣٘ٚ آػ٥ت

ٞب٢  ػبالس٢ ٚ ٕٞچ٥ٙٗ اػشفبدٜ اص سؼشثٝ آٟ٘ب دس فشكٝ كٙف٣ اص صا٤ٚٝ ٘مؾ آٟ٘ب دس سق٥ٕك ٔشدْ

 د٤ٍش ٔف٥ذ اػز وٝ ثٝ دـشٛا٘ٝ سحم٥مبر وبسثشد٢ ثب٤ذ ػب١ٔ فُٕ دٛؿذ.

ؼشث١ س١٤ٚ دٔىشاس٥ه، ػبٔقٝ اػال٣ٔ ا٤شاٖ دس ؿشا٤غ٣ لشاس ػبَ س ٤26ٙه دغ اص ا دو.

ػبالس٢ ٔب٘ٙذ ٌؼششؽ فذاِز  وشدٖ ٔق٥بسٞب٢ و٥ف٣ ٔشدْ سٛا٘ذ )ٚ ثب٤ذ( ثب ف٥ّٕبس٣ ٌشفشٝ وٝ ٣ٔ



 73ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــدموكراسي و عذالت اجتماعي... 

اػشٕبف٣ ٚ ٥٘ض ػذشدٖ ٞش چٝ ث٥ـشش أٛس ٔشدْ ثٝ خٛدؿبٖ اص عش٤ك سظج٥ز ٚ سق٥ٕك سؼشثٝ 

ا٢  ػشٕبف٣ ٚ ٔذ٣٘ ٟ٘بد٤ٙٝ ٚ اص ػغح دٔٛوشاػ٣ س٤ٚٝػبالس٢ سا دس ٚاحذٞب٢ ا ؿٛساٞب، ٔشدْ

 ثٝ دٔٛوشاػ٣ اػشٕبف٣ اسسمبء د٥ذا وٙذ. 

ػبالس٢  ثشا٢ ٌؼششؽ ٔشدْ ،دس ػٕٟٛس٢ اػال٣ٔ ا٤شاٖ اص ِحبػ لبٖ٘ٛ ٚ ٘ؾبْ حمٛل٣

ٔـى٣ّ ٚػٛد ٘ذاسد ٚ اٌش ا٤شاد ٚ ٘ٛالل٣ ٞؼز، دس حٛص٠ اػشا ٚ فّٕىشد اػز وٝ ثٝ ضقف 

ب٣٘ ٚ ٔذ٤ش٤ش٣ وـٛس ٚ ٤ب فذْ اسادٜ ٚ افشمبد ػذ٢ ثشخ٣ ٔذ٤شاٖ ثٝ دشب٘ؼ٥ُ ٥٘ش٢ٚ ا٘ؼ

ٌشدد. ضٕٗ ا٤ٙىٝ ػبخشبسٞب ٚ ٟ٘بدٞب٢ ػ٥بػ٣ ـ اػشٕبف٣ ٞٓ ثقضبً ا٤شاداس٣  ػبالس٢ ثش٣ٔ ٔشدْ

داسد ٚ ثب٤ذ ٔٛسد ثبصٍ٘ش٢ لشاس ٥ٌشد. ثٝ د٥ُِ ٥ٔشاص د٤ىشبسٛس٢ سط٤ٓ ؿبٞٙـب٣ٞ، دس ث٥ٗ ٔشدْ 

ػبص٢ ٔٙبػت،  سوش٣ ثٝ كٛسر ٔغّٛة ٚػٛد ٘ذاسد وٝ ثب٤ذ ثب فش٥ً٘ٙٞض سٚح٥ٝ ٚ فشًٞٙ ٔـب

 اكالح ؿٛد.

سٛػ٣ٟ ثٝ دشداصؽ دْٚ ٚ ػْٛ اكَٛ لبٖ٘ٛ  ؿٛد، وٓ آ٘چٝ ثٝ ثحض ٔمبِٝ حبضش ٔشثٛط ٣ٔ

ٞب ٚ ٘ؾش٤بر ػذ٢ ٚ لبثُ اػشا اػز وٝ ث٣ اسسجبط ثب  اػبػ٣ ثٝ ٔٙؾٛس دػش٥بث٣ ثٝ ٌفشٕبٖ

وـٛس ٥٘ؼز ٚ ٔٛػت ؿذٜ سب اكَٛ لبٖ٘ٛ اػبػ٣ ثقضبً ثٝ ضقف دشب٘ؼ٥ُ ا٘ؼب٣٘ ٚ دظٚٞـ٣ 

ٞب٢ ص٤بد آٖ ٔٛسد سٛػٝ لشاس ٥ٍ٘شد.  ٞب ٚ وـؾ كٛسر ػشثؼشٝ ٚ ٔىشْٛ ثبل٣ ثٕب٘ذ ٚ ا٘قغبف

اص ا٤ٗ ٘ؾش، ؿشح ٚ سفؼ٥ش لبٖ٘ٛ اػبػ٣ اص ػ٢ٛ ٔحممبٖ دس ساػشب٢ ػ٥بػشٍضاس٢ ٚ 

ثب ا٘ؼبْ سحم٥مبر وبسثشد٢ دس حٛصٜ  س٤ض٢ وـٛس وٕشش ٔٛسد سٛػٝ لشاس ٌشفشٝ وٝ ثب٤ذ ثش٘بٔٝ

 لبٖ٘ٛ اػبػ٣ ا٤ٗ خأل سا ػجشاٖ وشد.

دٞذ وٝ اٌش ثٝ د٘جبَ  ٘ؼجز ٚ ػب٤ٍبٜ ٟٔٓ فذاِز اػشٕبف٣ دس دٔٛوشاػ٣ ٘ـبٖ ٣ٔ سه.

سحمك آصاد٢ ثٝ فٙٛاٖ ٤ى٣ اص آسٔبٟ٘ب٢ ا٘مالة اػال٣ٔ ٚ دػش٥بث٣ ثٝ سٛػقٝ ػ٥بػ٣ ٚ ٌؼششؽ 

كشفبً دس حٛصٜ ػ٥بػ٣ فُٕ و٥ٙٓ ٚ اص حٛصٜ الشلبد٢ غبفُ  سٛا٥٘ٓ ػبالس٢ ٞؼش٥ٓ، ٣ٕ٘ ٔشدْ

ػبالس٢  سٛا٘ذ ٔذف٣ آصاد٢ ٚ ٔشدْ ؿ٤ٛٓ. ثذ٤ٗ ِحبػ، ٥ٞچ دِٚش٣ دس ػٕٟٛس٢ اػال٣ٔ ٣ٕ٘

ثبؿذ ٚ سقٟذ٢ دس ص٥ٔٙٝ سحمك فذاِز اػشٕبف٣ ٘ؼذبسد؛ ص٤شا سٛػقٝ ػ٥بػ٣ ٔؼشّضْ سحمك سفبٜ 

 اػشٕبف٣ ٚ ٥ٔضا٣٘ اص ثشاثش٢ الشلبد٢ اػز. 

دس آ٤ٙذٜ ٥٘ض ا٤ٗ ٘ىشٝ ثب٤ذ ٔذ٘ؾش ثبؿذ وٝ دِٚز دس ٌفشٕبٖ خٛد دس ػ٥بػشٍضاس٢ ٚ 

٥ٌش٢ وٙذ. ا٤ٗ دٚ، اص  س٤ض٢ والٖ، ثب٤ذ آصاد٢ ػ٥بػ٣ ٚ فذاِز اػشٕبف٣ سا ٕٞضٔبٖ د٣ ثش٘بٔٝ
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دشداصاٖ غشث٣ دغ اص لشٟ٘ب ٘ٛػبٖ ٝ ا٘ذ ٚ حبَ وٝ ٘ؾش٤ ٞب ٚ ؿقبسٞب٢ اك٣ّ ا٘مالة اػال٣ٔ آسٔبٖ

سػ٥ذٜ ٚ سذاْٚ ح٥بر دٔٛوشاػ٣ سا  ا٤ٗ دٚد٢ ٚ فذاِز، دس آخش٤ٗ ٔٙضَ ثٝ ٕٞٙـ٣ٙ٥ ث٥ٗ آصا

دا٘ٙذ، ٔب ثٝ فٙٛاٖ ٘ؾبْ د٣ٙ٤ ٚ ثب ادفب٢ د٣ٙ٤،  ثٝ ٚػٛد فذاِز اػشٕبف٣ دس ػبٔقٝ ٔٙٛط ٣ٔ

 دٛؿ٣ و٥ٙٓ.  ػبالس٢ خٛد اص فذاِز چـٓ ٔشدْ سٛا٥٘ٓ دس ٣ٕ٘

ف٣ آصاد٢، ثٝ ثشاثش٢ ٔغّك سقٟذ داؿشٝ ثبؿذ، ٘ٝ ٔظُ ػٛػ٥ب٥ِؼٓ اػز وٝ ثب ٘  ٘ؾبْ اػال٣ٔ

داس٢ اػز وٝ ثب ٘ف٣ فذاِز، كشفبً ثٝ آصاد٢ ث٥ب٘ذ٤ـذ. اِجشٝ ث٥ٗ   ػشٔب٤ٝ ٚ ٘ٝ ٔظُ ٥ِجشاَ

ٞب٢ دٞٝ  ؿذٖ ٕٞٝ أٛس ٚ اِفٕبَ ػ٥بػز فذاِشخٛا٣ٞ ٚ ٌؼششؽ آٖ، ثب سٕشوض دِٚش٣ ٚ دِٚش٣

ٚ سقذ٤ُ  1361ٚر سٕشوض دِٚش٣ د١ٞ ، سفبٚر ٚػٛد داسد. ا٤ٙه دغ اص دٚ سؼشثٝ ٔشفب1361

داس٢  ٞب٢ ػٛػ٥ب٥ِؼش٣ ٚ ػشٔب٤ٝ ٕب٤ض ٘ؾبْ اػال٣ٔ اص ػ٥ؼشٓس، ثب٤ذ ثٝ ٘مغٝ 1371الشلبد٢ د١ٞ 

ا٘شخبثبر آ٤ٙذٜ  دس٤بثذ.  ٣ٔ ضشٚسس٣ دٚچٙذاٖػبالس٢  ثشػ٥ٓ وٝ دس ساػشب٢ سم٤ٛز ٔشدْ

صاد٢ ٚ فذاِز ثب٤ذ س٤بػز ػٕٟٛس٢ ٞٓ ا٤ٗ ٔٛضٛؿ ٟٔٓ اػز ٚ سشو٥ت ٚ سّف٥ك ٌفشٕبٖ آ

 سإٞٙب٢ دِٚز آ٤ٙذٜ ثبؿذ.

(، ؿٛساٞب٢ ٔح٣ّ دس ػشاػش 6ثٝ ِحبػ اسىب٢ أٛس وـٛس ثٝ آسا٢ ف٣ٕٔٛ )اكُ چهار.

( ٟ٘بد٤ٙٝ ؿذٖ ؿٛساٞب ٥ٌ7ش٢ ٚ اداسٜ أٛس وـٛس٘ذ.)اكُ وـٛس ا٤ؼبد ؿذٜ وٝ اص اسوبٖ سل٥ٕٓ

خٛاٞذ ٔذ٤ش٤ز ٚ  ٣ اػز وٝ ٣ٔثشا٢ اداسٜ أٛس ٔشثٛط ثٝ ٔشدْ دس ساػشب٢ دٔٛوشاػ٣ اػشٕبف

ؿذٖ ؿٛساٞب  ؿٛ٘ذ، ثٝ دػز ٔشدْ ثؼذبسد. ثب فقبَ اداسٜ ٟ٘بدٞب٣٤ سا وٝ ٔشدْ اص آٟ٘ب ٔٙشفـ ٣ٔ

سٛاٖ ثخـ٣ اص أٛس آٔٛصؿ٣ ٚ ثٟذاؿش٣ سا ٞٓ ثٝ ا٤ٗ ٟ٘بدٞب٢ ٔشد٣ٔ ٚاٌزاس وشد ٚ  حش٣ ٣ٔ

ا٤ٗ كٛسر، ا٥ٍ٘ض٠ ا٘شمبؿ  ٞب٢ والٖ سا ثشا٢ دِٚز ٚاٌزاؿز. دس كشفبً ٔذ٤ش٤ز ٚ ػ٥بػشٍضاس٢

ؿخل٣ افشاد سحز دٛؿؾ، ثبفض ٘ؾبسر ٚ وٙششَ ث٥ـشش ثش آٟ٘ب ٚ ٔشمبثالً دبػخ٣٤ٍٛ ث٥ـشش 

 ا٤ٗ ٟ٘بدٞب خٛاٞذ ؿذ.

ؿٛساٞب٢ ٔح٣ّ، ٌبْ ٣ٕٟٔ دس ساػشب٢ ٚاٌزاس٢  ثٝ ٚػ٥ّٝٞب  وٙششَ ؿٟشداس٢ ثش ا٤ٗ اػبع

سٛاٖ ثٝ  دٞب٢ آٔٛصؿ٣ ٚ ثٟذاؿش٣ ٣ٔػز وٝ ثب سؼش٢ آٖ ثٝ ٟ٘بآٟ٘بأٛس سٚصٔش٠ ٔشدْ ثٝ خٛد 

سش٢ ثخـ٥ذ ٚ اص ثبس  ٔـبسوز ٞش چٝ ث٥ـشش ٔشدْ دس أٛس ٔشثٛط ثٝ خٛد كٛسر ٚالق٣

ا٘ذ وٝ  ٞب٣٤ سش٤ٗ ثخؾ ٔؼئ٥ِٛز دِٚز وٓ وشد. آٔٛصؽ ٚ دشٚسؽ ٚ ثٟذاؿز ٚ دسٔبٖ ٟٔٓ

ػبالس٢  ز ٔشدْسٛا٘ٙذ دس ساػشب٢ سم٤ٛ اسسجبط ٌؼششدٜ ٚ سٚصٔشٜ فشاٚا٣٘ ثب ٔشدْ داس٘ذ ٚ ٣ٔ
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ٞب٢ الصْ ثشا٢ اداس٠ ا٤ٗ دٚ ٟ٘بد ف٣ٕٔٛ سٛػظ ٔشدْ، دس لبٖ٘ٛ  ٔٛسد سٛػٝ لشاس ٥ٌش٘ذ. ص٥ٔٙٝ

 اػبػ٣ ٚػٛد داسد.

ٞب٢ ا٥ِٚبء ٚ ٔشث٥بٖ دس  ؿٙبػ٣، سش٥ٔٓ ٚ سق٥ٕك سؼشث١ ا٘ؼٕٗ سٛاٖ ثب آػ٥ت ثذ٤ٗ ِحبػ، ٣ٔ

اٌزاس٢ ثخؾ ثٟذاؿز سا آٔٛصؽ ٚ دشٚسؽ ٚ سق٥ٕٓ آٖ ثٝ حٛصٜ ثٟذاؿز ٚ دسٔبٖ، ص١ٙ٥ٔ ٚ

ٞب٢ حبو٥ٕش٣، سأ٥ٔٗ وبدس آٔٛصؿ٣ ٚ  ٥٘ض ثٝ ٔشدْ فشاٞٓ وشد. دس آٖ كٛسر، الذأبر ٚ فقب٥ِز

ٞب ٚ ٘ؾبسر والٖ ثب دِٚز خٛاٞذ  ثٟذاؿش٣، سأ٥ٔٗ ثٛدػٝ ٚ أىب٘بر ص٤شػبخش٣، ػ٥بػشٍضاس٢

 ؿٛدِٚز وٕشش سفـ ٚ ٔؼئ٥ِٛز د ،ٞب٢ ٔشدْ ثب ِٕغ ٘ضد٤ه ٔؼبئُ ثٛد سب ثخـ٣ اص ٘بسضب٤ش٣

ٞب٢ ٔذ٣٘ ٚ  ػبالس٢ سا ثٝ حٛصٜ سٛاٖ ٔشدْ سش ثذشداصد. ثذ٤ٗ سشس٥ت ٣ٔ ثٝ وبسٞب٢ اػبػ٣سب 

 اػشٕبف٣ ٌؼششؽ داد.
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