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همذهه

هىٔى ٞکاقآهؿی لهايی که با يٝام ویاوی پیىيؿ هیؼىقؾ به ؾلیل آيکه بـا هاهیـث و هىشىؾیـث
يٝام ویاوی هكجاٗ ٌؿه و هٙ١ى ٦بـه ب٭ـای يٝـام ویاوـی اوـث ،بـكای هـك يٝـاهی الشملـه
شمهىقی اوالهی ایكاو ال اهمیث بىیاقی بكؼىقؾاق اوث .ایى ؾق ظالی اوث که يٝام ویاوـی
شمهىقی اوالهی به ؾلیل آيکه یـ اج٩ـا ٪شؿیـؿ و بـؿوو هكگىيـه وـاب٭ه جـاقیؽی ؾق ٠كِـه
ظکىهث اوالهی بهویژه ؾق ایكاو اوث ،هىقؾ جىشه اـهاو ٠مىهی ؾق ٠كِه ؾاؼلـی و ؼـاقشی
بهویژه ؾق هیاو هىلماياو شهاو اوث و ایى ههن واب ٌؿه ياکاقآهؿی آو جؤذیكات هً٩ی به همكاه
ؾاٌحه باٌؿ و چهكه ظکىهث اوالهی قا ؾق ايٝاق ٠مىهی ا٠ـن ال ؾاؼلـی و ؼـاقشی هؽـؿوي
کًؿ .ال وىیی کاقآهؿی به ؾلیل آيکه با هٍكو٠یث يٝام ویاوی پیىيؿ هیؼـىقؾ ،بـا ب٭ـا و جـؿاوم
يٝام اقجااٖ ؾاقؾ و ایى واب ٌؿه اهمیث آو ؾق پیىيؿ با ٠ؿالث ؾوچًؿاو ٌـىؾ Eچكاکـه بكقوـی
کاقآهؿی ؾق جع٭٠ ٫ؿالث آو هن ال يى ٞویاوی آو به شهث آيکه یکی ال اهؿا ٦ههـن و اِـلی
ظکىهث اوالهی و به جا ٟآو يٝام شمهىقی اوالهی اوث ،ظائم اهمیث اوث و ياکاقآهؿی ؾق
آو ب٭ا و جؿاوم يٝام قا بیٍحك به ؼٙك هیايؿالؾ.
ؾق ایى قاوحا و باجىشه به اهمیث هفکىق ،ه٭اله ظأك به اقلیـابی هىٔـى ٞکاقآهـؿی ؾق
يٝام ویاوی شمهىقی اوالهی هیپكؾالؾ و الآيصاکه کاقآهؿی يٝام ویاوی ؾق ایى پژوهً
ؾقوا ٟ٬جىايایی ؾوحیابی به اهؿا ٦ج١ییىٌـؿه جل٭ـی ٌـؿه ،ایـى ه٭الـه هـیکىٌـؿ جىايـایی
شمهىقی اوالهی قا ؾق جع٭٠ ٫ؿالث ویاوی بهً٠ىاو یکی ال اِلیجكیى اهؿا ٦ؼىؾ هىقؾ
اقلیابی ٬كاق ؾهؿ .ؾق قاوحای اقلیابی جع٭٠ ٫ؿالث ویاوی ،یکی ال اب١اؾ ههن ایى ٠كِه،
هًاِب ویاوی اوث و به ؾلیل پیىيـؿ آو بـا ٬ـؿقت ،هـىقؾ جىشـه و ا٬اـا همگـاو بـىؾه و
الآوشهث که با ویژگی هعؿوؾیث هىاشه اوث ،جع٭٠ ٫ؿالث ؾق آو ،آوهن بكای ظکىهث

اوالهی اهمیث بىیاقی ؾاقؾ .لفا پژوهً ظأك ؾق پاوػ به ایـى وـئا اِـلی کـه يٝـام
ویاوی شمهىقی اوالهی ؾق جع٭٠ ٫ؿالث ویاوی ؾق جىلی ٟهًاِب ویاوی به چه هیـماو
هى ٫٨بىؾه اوث ،ایى ٨كٔیه قا هٙكض هیکًؿ که ؾق ٠كِه بكابكی همـىاقه يگـاهی بكابـك بـه
جىؾه های هكؾم ؾق يٝام شمهىقی اوالهی وشىؾ ؾاٌحه و ایـى قوي ؾق ظٕـىق بكابـك گىيـه


اقلیابی کاقآهؿی ي ؾام ویاوی شمهىقی اوالهی ایكاو ؾق جعمك فؿالث ویاوی با جؤکیؿ بك هًاِب ویاوی <CC

هعـؿوؾیثهـای

هكؾم ؾق ٠كِه ياهمؾی جّؿی هًاِـب ویاوـی همـىاقه بـىؾه و ا٠مـا
يهاؾهای يٝاقجی و هصكی ايحؽابات ،ؾق قاوـحای اشـكای ٬ـايىو بـىؾه اوـث .ال وـىیی بـا
گفٌث لهاوٌ ،اؼُ ٕ٨یلث و ٌایىحگی يیم ؾق جّؿی هًاِـب ویاوـی بـیًالپـیً
هىقؾ جىشه بىؾه اوث .لفا ایى يىٌحاق هـیکىٌـؿ ؾق ابحـؿا بـا بهـكهگیـكی ال يٝكیـه جى٨یـ،٫
کاقآهؿی يٝام ویاوی قا ؾق ؾوـحیابی بـه اهـؿا ٦ه١ك٨ـی کًـؿ و هاحًـی بـك آو ؾق اقلیـابی
کاقآهؿی شمهىقی اوالهی ؾق هیماو جع٭ ٫و ؾوحیابی به ٠ؿالث ویاوی ؾق ابحؿا بـا جایـیى
هئل٩ه های ٠ؿالث ویاوی ،به اقائه الگىی يىیى ال آو هااؾقت وقلؾ و ال ایى قهگفق با جاییى

ؤ١یث هٙلىب ٠ؿالث ویاوی ؾق جىلی ٟهًاِب ویاوی ،به اقلیابی ؤ١یث هىشىؾ ؾق
يٝام ویاوی شمهىقی اوالهی بپكؾالؾ.
هبايی يظزی و پیطیًه تحمیك
 .8کاسآهذی

شاه١ـهًٌاوـی ویاوـی ،بیٍـحك ؾقبـاقه يٝـام ویاوـی

ه٩هىم کاقآهؿی ؾق ٠لىم ویاوی و
یٌىؾ و ؾق ایى هیاو کاقآهؿی و ياکاقآهـؿی يٝـام ویاوـی ال ه٩ـاهین شؿیـؿی
اوح١ما ه 
اوث که اؼیكا قاشٟبه يٝام ویاوی کاقبكؾ ؾاٌحه اوث .ؾق همیى قاوحا لیپىث کاقآهـؿی قا
ایکه
گىيه 
جع٭٠ ٫یًی یا جىايایی يٝام ؾق جع٭ ٫کاقکكؾهای اواوی ی ظکىهث هیؾايؿ Eبه 
بیٍحك هكؾم و گكوههـای ٬ؿقجمًـؿ ؾقوو يٝـام آو قا هٍـاهؿه کًًـؿ ٔلیپىـث.ٓ22 :2463 ،
آلمىيؿ و پاو يیم کاقآهؿی يٝام ویاوی قا ٠ااقت الجىايایی يٝام ویاوی بكای بىیس هًـابٟ
هى٨٭یثآهیم ج١كیـ ٧هـیکًًـؿ ٔآلمىيـؿ و

کاقویژههای ؼىؾ به ٌکل

ؾق شهث ايصام ؾاؾو
ؾیگكاو.ٓ<BA ::<A: ،
کاقآهؿی ؾق ج١كی ٧اِٙالظی ؾیگك ٠ااقت اوث ال آيچه ؾق کل يهاؾهای ویاوـی بـه
یؼىاهًـؿ.
ىهـثٌـىيؿگاو هـ 
هیٌىؾ و اشكای ایى جّمی نهـا قا ال ظک 
يام آو جّمی نگیكی 
٩ـههـایی قا کـه بیٍـحك
آوگاه کاقایی ؾاقؾ که بحىايؿ وٜی 
٠ااقتؾیگك يٝام ویاوی ٔؾولثٓ 

به
ىهثٌىيؿگاو ال آو هحى ٟ٬هىحًؿايصام ؾهؿ ٔابىالعمؿ .ٓ136 :2477 ،ؾق ایى
هكؾم یا ظک 
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بكؾاٌث ال کاقآهؿی ،هالک قٔایث و ٠ؿم قٔایث هكؾم ،هیماو وـًصً کاقآهـؿی يٝـام
اوث و چًايچه وٙط آو ج٭لیل یابؿ ،ال هیماو کاقآهؿی يٝام هیکاهؿ.
جالکىت پاقوىيم بك اوان يٝكیه کاقؾکكؾگكایی واؼحاقی هاحًی بك کاقکكؾ يٝام ویاوی
ؾق يیل به اهؿا ٦ه١ح٭ؿ اوث کاقآهؿی يٝام ویاوی جىايایی آو بكای بىیس هًاب ٟو کًٍگكاو
بههًٝىق قویؿو به اهؿا ٦يٝام اشحما٠ی اوث ٔقوٌه .ٓ233 :2467 ،ؾقهصمى ٞهیجـىاو
گ٩ث کاقآهؿی لهايی هع٭ ٫ؼىاهؿ ٌؿ که يٝام جىايایی اللم قا بكای بىیس هًاب ٟؾق شهث
ايصام ؾاؾو وٜای ٧و قویؿو به اهؿا ٦ؼىؾ ؾاٌحه باٌؿ .ایى قویکكؾ به ه٭ىله کاقآهؿی بـا
يٝام شمهىقی اوالهی بهً٠ىاو ی ظکىهث اوالهی کـاهال جٙایـ ٫ؾاقؾ Eچكاکـه جٍـكیٟ
ج١الین و آهىلههای اوالم ؾق همه ٠كِهها الشمله ظکىهث بههًٝـىق ؾوـحیابی بـه هـؿ٦
يهایی و به ج١ایك ٬ايىو اواوی کٍىق ،ظكکث بهوىی يٝام الهی ٔوالی الله المّیكٓ اوـث.
بكایىاوان قویکكؾهایی چىو قٔایث هكؾم ،اذكبؽٍـی و هّـلعث ؾق ٠كِـه کاقآهـؿی
ظکىهث اوالهی قا هیجىاو باجىشه به ج١الین اوالم ؾق شهث هٙ١ى ٦بىؾو به هؿ ٦ؾق ـیل
آو اقلیابی کكؾ.
ال وىیی به ؾلیل آيکه هاًای پژوهً ظأك اقلیابی هىٔى ٞکاقآهؿی ؾق يٝام ویاوـی
اوث ،قویؿو به ی قویکكؾ ٠لمی ؾقباقه ه٭ىله کاقآهؿی که هاًای کاق ایى پـژوهً ٬ـكاق
گیكؾ ،اهكی ٔكوقی به يٝك هـیقوـؿ .ایـى ؾق ظـالی اوـث کـه ؾقبـاقه ه٩هـىم کاقآهـؿی
قویکكؾهای هح٩اوجی وشىؾ ؾاقؾ که هكی ال يگاهی به ه٭ىلـه کاقآهـؿی يگكیىـحهايـؿ .ؾق
همیى قاوحا هاحًی بك قویکكؾهای هىشىؾ ؾق ٠كِه کاقآهؿی بكؼی بكای ایى هىٔـى ٞپـًس
يٝكیه قا هٙكض کكؾهايؿ ٔالقیصايی .ٓ84-22 :2464 ،ایى پًس يٝكیه ٠ااقتايؿ ال:
يظشیه عمىهی اعمال اسادی (راتی عمـل) :بـه شهـث آيکـه هىٔـى ٞکاقآهـؿی يٝـام و
والهاو به يعىه ٠ملکكؾ آو هكبىٖ هیٌىؾ ،وه ًّ٠ك اِلی ایى يٝكیه که ٠ااقت باٌـؿ ال
٨هن ٠اهل ال ؤ١یث ظ٭ی٭ی ،ؤ١یث هكاؾ که اقاؾه ٠اهل بك جع٭ ٫آو ٬كاق گك٨حه و بكياهـه
٠مل بكای قویؿو به ؤ١یث هكاؾ ،ؾقبـاقه ٠ملکـكؾ يٝـام و وـالهاو هـىقؾ اقلیـابی ٬ـكاق
هیگیكؾ .بك اوان ایى يٝكیه ،هى لهای هكبىٖ به کاقآهؿی يٝام ویاوی اوـث کـه ؾقوا٬ـٟ


اقلیابی کاقآهؿی ي ؾام ویاوی شمهىقی اوالهی ایكاو ؾق جعمك فؿالث ویاوی با جؤکیؿ بك هًاِب ویاوی ;=:

ؾقباقه یکی ال وه هىٔى ٞيعىه ٨هن يٝام ویاوی ال ؤ١یث ظ٭ی٭ـی ،يعـىه ٌـکلگیـكی
ؤ١یث هكاؾ و يعىه ٘كاظی و اشكای بكياهه ٠مل ال وىی يٝـام ویاوـی ِـىقت پـفیكؾ.
همچًیى ؾق ایى يٝكیه بكای اقلیابی کاقآهؿی ؾق وه ٠كِه یاؾٌـؿه بـه ي٭ـً کاقًٌاوـی،
بكياههقیمی و جّمینگیكی جىشه هیٌىؾE

يظشیه تىفیق :هٙاب ٫با ایى يٝكیه هك والهايی بكای جع٭ ٫هـؿ ٦یـا اهـؿاّ ٦
ه١یًـی بـه
وشىؾ هی آیؿ و بكای اقلیابی بایؿ اوان هعاواه قا جى٨ی٭ات يهایی آو والهاو ؾق ؾوحیابی به
ج١یـیىٌـؿه و

اهؿا ٦ؾايىث .لفا بك اوان ایى يٝكیه والهاوها بایؿ اهؿا ٦کـاهال الپـیً
٬ابل ّ
ج١یى و هكلبًؿی ؾاٌحه باًٌؿ .هًٝىق ال هؿ ٦ؾق ایى يٝكیـه ،هـؿ ٦ـاجـی اوـث کـه
وشىؾ والهاو قا جىشیه هیکًؿE
يظشیه سیستن :بك اوان ایى يٝكیه يٝام یا والهاو بك ی ویىحن جٙای ٫ؾاؾه هـیٌـىؾ کـه ال
ًٌ بؽً وقوؾی٨ ،كایًؿ جاؿیل ،ؼكوشی ،ؤ١یث هعیٙی ،يحایس و بـالؼىقؾ جٍـکیل ٌـؿه
اوث .بكایىاوان کاقآهؿی ؾق ایى يٝكیه هاحًی بك جىايایی ویىحن ؾق جهیه وقوؾی ،يعـىه ايصـام
٠ملیات قوی آيها ،يعىه والهاوؾهی ؼكوشی و ظ ٛ٩ج١اؾ ویىحن ؾق اقجااٖ با هعیٗ اوثE
يظشیه سضایت هشدم :بك اوان ایى يٝكیه يٝام یا ظکىهحی کاقآهؿ اوث که بحىايؿ ً٠اِك
هئذك ؾق ب٭ای ؼىؾ قا اقٔا کًؿ .بكایىاوان اگك هكؾم ًّ٠ـك اِـلی ؾق ظیـات یـ يٝـام
ویاویايؿ ،ه٭یان کاقآهؿی آو ؾق هیماو شلب قٔایث هكؾم اوـث .يٝـامهـای هاحًـی بـك

ؾهکكاوی و همچًیى يٝام ویاوی شمهىقی اوالهی که بك اوان هاهیث وشىؾ ؼىؾ ،ي٭ً
و يٝك هكؾم قا اواوی هیؾايًؿ ،بك اوان يٝكیه هـفکىق کاقآهـؿیٌـاو ؾق شلـب قٔـایث
هكچه بیٍحك هكؾم اقلیابی هیٌىؾE
يظشیه َّ
يسبیت :ایى يٝكیه ه١ح٭ؿ اوث که هاًای واظـؿ و اِـیلی بـكای ه٩هـىم و هیـماو
کاقآهؿی وشىؾ يؿاقؾ .بك اوان ایى يٝكیه بىیاقی ال اقلیابیهای کاقآهـؿی ؾقوا٬ـ ٟبیـاو
ؾیؿگاه اقلیاب اوث .لفا بایؿ کاقآهؿی قا ی هى له اقلٌی جل٭ی کكؾ که بك اوان جكکیاـی
ال ه١یاقهای اقلٌی هؽحل ،٧هؿ های ٠ملی بكای اقلیابی کاقآهؿی يٝـام یـا وـالهاو بـه
جًاوب ؤ ٟهىشىؾ جهیه ٌىؾ و بك اوان آو کاقآهؿی هىقؾ اقلیابی ٬كاق گیكؾ.
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همچًیى ؾق بكقوی هىٔـى ٞکاقآهـؿی بكؼـی يیـم يٝكیـهای قا جعـث ً٠ـىاو Dهیـماو
اذكگفاقی ؾق قويؿ اهىق Cؾقباقه هىٔى ٞکاقآهؿی هٙكض کكؾهايـؿ .بـك اوـان ایـى يٝكیـه،
کاقآهؿی ياٜك به جؤذیك ٠یًی و وا١٬ی ؾق قويؿ اهىق شاه١ه اوث و هاحًی بـك آو بـكای ي٩ـه
Dجؤذیك Cاهمیث بىیاقی ٬ائل ٌؿهايؿ ٔـو٠لن.ٓ212-215 :2472 ،
ؾقهصمى ٞهكی ال يٝكیات هٙكضٌؿه ؾقبـاقه هىٔـى ٞکاقآهـؿی ؾاقای ٔـ٧١هـا و
٬ىتهایی اوث که ؾق شای ؼىؾ ٬ابل جؤهل و بكقوی هیباٌؿ .اها يکحه ٬ابل جىشـه ؾق ایـى

قاوحا آو اوث که بایؿ هكی ال ایى يٝكیات بك اوان لاویـه يگـاه پژوهٍـگك بـه هىـ له و
ویژگی های هىٔى ٞپژوهً ايحؽاب ،و ال آو بكای بكقوی کاقآهؿی يٝام ویاوی بهكه گك٨حه

ٌىؾ .بك اوان همیى يکحه ،ؾق پژوهً ظأك جالي ٌؿه بك اوان هاهیـث يٝـام ویاوـی
شمهىقی اوالهی که یـ يٝـام ایـؿئىلىژیهعـىق اوـث ال يٝكیـه جى٨یـ ٫بـكای اقلیـابی
کاقآهؿی آو بهكه گك٨حه ٌىؾ Eچكاکه ایـى يٝكیـه ه١یـاق هًاوـای بـكای وـًصً کاقآهـؿی
يٝامهای ویاوی ایؿئىلىژیهعىق اوث .به همـیى هًٝـىق ؾق قاوـحای چهـاقچىب يٝـكی

هفکىق بكای کٍ ٧هیماو کاقآهـؿی يٝـام ویاوـی شمهـىقی اوـالهی ؾق جع٭ـ٠ ٫ـؿالث
ویاوی بهً٠ىاو هؿ ٦اِلی يٝام جالي هـیٌـىؾ بـا جایـیى ؤـ١یث هٙلـىب ال ٠ـؿالث
ویاوی و ؤ١یث هىشىؾ٨ ،اِله هیاو ؤ١یث هىشىؾ جا ؤ١یث هٙلىب بكقوی ٌـىؾ و
ال ایى قهگفق کاقآهؿی يٝام ویاوی ؾق هیماو جع٭٠ ٫ؿالث ویاوی اقلیابی ٌىؾ.
 .2عذالت سیاسی

ؾق بیاو ه٩هىم ٠ؿالث ویاوی بكؼی ایى ه٩هىم قا ؾوحیابی همه ايىاوها به بلـى ٢و کمـا و
٠ااقتؾیگك ٠ؿالث ویاوی آو اوث که ٬ايىو ا٨كاؾ قا

بكابكی آيها ؾق بكابك ٬ايىو ؾايىحهايؿ .به
به ی چٍن بایًؿ ٔ٠لیؽايی و همکاقاو 2477 ،ب .ٓ125 :ؾق همیى قاوحا هع٭ـ ٫يـائیًی
٠ؿالث ویاوی قا هىاوات و بكابكی ايىاوها ؾق بكابك ظکىهـث هً١ـا ،و ال آو بـه هىـاوات
آظاؾ هلث با همؿیگك و با ٌؽُ والی ؾق شمی ٟيى٠یات ج١ایك هیکًؿ و ه١ح٭ؿ اوث هاحًی
بك ٠ؿالث ویاوی هك ظکن و ٬ايىيی بكای هّاؾی ٫و ا٨كاؾي بالىىیه و بـؿوو ج٩ـاوت بایـؿ
اشكا ٌىؾ ٔيائیًی.ٓ78-77 :2472 ،

اقلیابی کاقآهؿی ي ؾام ویاوی شمهىقی اوالهی ایكاو ؾق جعمك فؿالث ویاوی با جؤکیؿ بك هًاِب ویاوی ==:

بكؼی ؾیگك ٠ؿالث ویاوی قا ق٠ایث ظ٭ى ٪ا٨كاؾ و ظ ٫هًاوب هكکه قا بـه او ؾاؾو و
او قا ؾق شای ؼىؾ ٬كاق ؾاؾو ه١ك٨ی کكؾهايؿ ٔ٠لیؽايی و همکاقاو 2477 ،الـ .ٓ251 :٧ؾق
ج١كی ٧ؾیگك ال ٠ؿالث ویاوی گ٩حه ٌؿه اقلٌی اوث که با ٨كاگیك ٌؿو آو ،اهـىق شاه١ـه
ؾق پیىيؿ با ٬ؿقت بهجًاوب ؾق شای ؼىؾ ٬كاق هیگیكؾ ٔهماو.ٓ167 :
٘ىقیکـه

همچًیى بكؼی يٝكیه ٠ؿالث جىا٨٭ی و هاحًی بك قٔایث قا هٙكض کكؾهايؿ Eبه
قٔایث ٠مىهی ٌاؼُ وًصً ٠ؿالث ؾق هـك يٝـام ویاوـی اوـث ٔهمـاو.ٓ43-26 :
بكؼی ؾیگك يیم ال ٠ؿالث بهً٠ىاو ايٙاا ٪بك ٬ايىو وؽى به هیاو آوقؾهايؿ و الآيصاکه ٬ـايىو
جًٝین کًًؿه ویاوث و ليؿگی ویاوی و ؾقبكگیكيؿه ظ٭ى ٪اواوی ا٨كاؾ و لیكبًـای ٬ـؿقت و

جًٝینکًًؿه آو اوث٠ ،ؿالث ویاوی هً١ا پیؿا هیکًؿ ٔهماو.ٓ72 :

به هك ٌکل ؾق شمٟبًؿی ج١اقی ٧بیاوٌـؿه ال ٠ـؿالث ویاوـی بایـؿ هحـفکك ٌـؿ کـه
ج١كی ٩ی هٙلىب اوث که بك هاًای ٠لمی بًا ٌؿه باٌـؿ و ال وـىیی شـاه ٟشهـات و هـايٟ
ا٤یاق باٌؿ .بك اوان ایى ؾو ویژگی بایؿ گ٩ث بكؼی ال ایى ج١ـاقی ٧بـك هاًـای ٠لمـی بًـا
يٍؿه و جًها ؾق ظؿ اقائه ی ؾیؿگاه ؾق ه٭ىلـه ٠ـؿالثايـؿ .ال وـىیی بیٍـحك ایـى ج١ـاقی٧
کلیايؿ و شاه١یث اللم قا يؿاقيؿ و هاحًی بك ٨هن هاهن ال ه٩هىم ٠ؿالث ،يحىايىحهايؿ يىـاث

هیاو ؾو ه٩هىم ٠ؿالث و ویاوث قا بهؼىبی ٨هن کًًؿ و ؾقيحیصه ج١كی٩ـی شـاه ٟو هـاي ٟال
٠ؿالث ویاوی اقائه يکكؾهايؿ.
ؾقهصمى ٞهاحًی بك هئل٩ههای جٍکیلؾهًؿه ٠ؿالث ویاوی و بـا بهـكهگیـكی ال بكؼـی
ً٠اِك ه٩یؿ ؾق ج١اقی ٧ـکكٌؿه ،ؾق اقلیابی کلی هیجىاو گ٩ث هًٝىق ال ٠ـؿالث ویاوـی
آو اوث که اِل ظاکمیث يٝام ویاوی به همكاه ٬ىايیى و قويهای ظاکن بك اهـىق آو و ال
وىیی جّمیمات هى ىالو يٝام ویاوی هاحًی بك ٌاؼّههای بكابـكی و ٕ٨ـیلث ،ليـؿگی
ویاوی هكؾم قا واهاو بؽٍؿ و هكؾم بحىايًؿ ؾق بىحك آو بؿوو کىچ جكیى ٜلمی ؾق ٕ٨ای
٠اؾاليه به ليؿگی ؼىؾ اؾاهه ؾهًؿ.
ج١كی ٧اقائهٌ ؿه ال ٠ؿالث بكؼال ٦ج١اقی ٧گفٌحه کلی ياىؾه و به ٌـکلی شمئـی بـه
جٍكیط ٠ؿالث ویاوی پكؾاؼحه اوث .ال وـىیی ایـى ج١كیـ ٧بـكؼال ٦ج١ـاقی ٧گفٌـحه
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کاقبكؾی اوث و اهکاو اقلیابی جع٭ ٫آو ؾق ؼـاقز وشـىؾ ؾاقؾ .ایـى ؾق ظـالی اوـث کـه
ج١كی ٧هفکىق شاه ٟشهات ٠ؿالث ویاوی اوث و اِـل ظاکمیـث٬ ،ـىايیى ،قويهـا و
٠ملکكؾ ظاکماو قا ٌاهل هیٌىؾ و ال٘ك٨ی هاي ٟا٤یاق اوث و ا٬ىام ؾیگك ٠ؿالث همچىو
اشحما٠ی و ا٬حّاؾی قا ال ٌمى ؼىؾ ؼاقز هیکًؿ.
هؤلفههای عذالت سیاسی


با جاییى قو یکكؾ پژوهً ظأك به ه٭ىله ٠ؿالث ویاوی ٔكوقی اوث بـههًٝـىق اقلیـابی
کاقآهؿی يٝام ویاوی شمهىقی اوالهی ؾق جع٭٠ ٫ؿالث ویاوی ه١یـاق و ٌـاؼُهـای
٠ؿالث ویاوی بیاو ٌىؾ و ال ٘كیًٌ ٫اؼث ایى ٌـاؼُهـا بحـىاو ؾقیا٨ـث کـه ٠ـؿالث
ویاوی ؾق ٠كِه جىلی ٟهًاِب ویاوی به چه هیماو ؾق کٍىق هع٭ٌ ٫ؿه اوث .ال وىیی
ًٌاؼث ٌاؼُهای ٠ؿالث ویاوی کم هیکًؿ ظؿ و هكلهای ٠ؿالث قوٌى و ج٩ـاوت
آو با ه٩اهین ؾیگك هٍؽُ ٌىؾ.
اول .بشابشی

بكابكی یکی ال هئل٩ههای اِلی ٌکلؾهًؿه ه٩هىم ٠ؿالث اوث ،اها ؾق همهشا بـه هً١ـای
بكابكی يیىث ،بلکه ٠ؿالث ؾق هً١ای ٠ام هك چیم قا ؾق شای ؼىؾ ٬كاق ؾاؾو اوث .به بیـاو
ییهای هـك ٨ـكؾ .بـك اوـان ایـى
اوحع٭ا٪ها و جىايا 

قوٌىجك ٠ؿالث یً١ی جىاوی ؾقلهیًۀ

هئل٩ه ايىاوها ؾق آ٨كیًً و ؼل٭ث با یکؿیگك ی واو هىحًؿ و هیچکه بك ؾیگكی بكجـكی
يؿاقؾ ،همچًاوکه قوى ؼؿا ؾقایىباقه ؼٙاب به هكؾم هی٨كهایًـؿD :یهُِ ّأیههُِ ّ
إنِ
إلىهُسِ ّ ِ
وإنِأبُ مِوإح ِ ّلکمِمهِآٍُِّوآٍُِّمهِتعإبِ ِ...فضلِلععبََِلََِدنَِإ ّ ِِ ّ
بُلتمىیِ
بکمِوإح ِ ّ ِ

ٔظكايیEٓ<< :٪:<BA ،ای ايىاوها بهؾقوحی که پكوقؾگاق ٌما یکی اوث و بهؾقوحی که
پؿق ٌما یکی اوث و همه ٌما ال آؾم و آؾم ال ؼاک ؼلٌ ٫ؿه اوث ... .هیچ ٕ٨یلحی بكای
٠كب يىاث به ٤یك ٠كب وشىؾ يؿاقؾ هگك به ج٭ىا C.همچًـیى قوـى ؼـؿا ؾق کالهـی
ؾیگك با بیاو ٠ااقت ّ Dإلىُسِ ؤسهىُنِإلنشهطِسهىإء ٌٔـیػ ِـؿو ،٪:=:< ،٪ز =Eٓ<@B :
ايىاوها هايًؿ ؾايههای ٌايه بكابكيؿ ،Cبه بكابكی جمام ايىاوها اٌاقه هیکًًؿ و ایى اِل ههن

اشحما٠ی قا هىقؾ جؤکیؿ ٬كاق هیؾهًؿ.

اقلیابی کاقآهؿی ي ؾام ویاوی شمهىقی اوالهی ایكاو ؾق جعمك فؿالث ویاوی با جؤکیؿ بك هًاِب ویاوی ?=:

بك اوان چًیى ؾیؿگاهی که بكآهـؿه ال بكابـكی ايىـاوهـا ؾق ؼل٭ـث و بكؼـىقؾاقی ال
هىیث ی واو ايىايی اوث ،بكابكی ؾق يٝام ویاوی ق٬ن هـیؼـىقؾ و اللهـه ایـى هئل٩ـه،
بكابكی همه ايىاوها ؾق يٝام ویاوی و بكؼىقؾاقی ی واو همگـاو ال ظ٭ـى ،٪آلاؾیهـا و
همیثهای ویاوی و اشحما٠ی ال ٬ایل اهکايات ،هًاب٨ ،ٟكِثها و هًاِب اوث.

ياایؿ ایى يکحه قا ال يٝك ؾوق ؾاٌث که اشكای هئل٩ه بكابكی ؾق جع٭٠ ٫ؿالث ؾق ٌكایٙی
هٙكض اوث که وا١٬یثهای اشحما٠ی چىو وشىؾ ج٩اوتها و هعؿوؾیثها ،جع٭ ٫آو قا ؾق
شاه١ه با هاي ٟهىاشه يىالؾ .لفا ؾق ایى ٌكایٗ اوث که جًها هیجىاو ال جع٭ ٫بكابكی بهً٠ىاو
اِل اولیه ظاکن بك ٠ؿالث یاؾ کكؾ ،همايًؿ ظ ٫ج١ییى وكيىٌث که اوال هعؿوؾیث هًـابٟ
بكای آو هىٔى٠یث يؿاقؾ و ذايیا يابكابكیهای ايىاوها هىشب اوح٩اؾه يابكابك ال آو يمیٌىؾ،
هگك آيکه يابكابكی بهظؿی باٌؿ که ٨كؾ ٠٭ال اهکاو اوح٩اؾه ال ایى ظ ٫قا يؿاٌحه باٌؿ Eهرل
کىؾکاو و ا٨كاؾ هاحال به بیماقیهای قوايی که يمیجىايًؿ ال ایى ظ ٫اوح٩اؾه کًًـؿ و ؾق ایـى
ٌكایٗ ظ ٫آيها به ي ٟ٩همگاو هًح٩ی هیٌىؾ.
دوم .فضیلت

اوالم ؾق کًاق جىاوی جمام ايىاوها ،بكؼىقؾاقی ال ٕ٨یلث قا هىقؾ جىشه ٬كاق ؾاؾه و آو قا هایه
بكجكی بكؼی ال ايىاوها بك بكؼی ؾیگك ؾايىحه اوث Eهمچًاوکه ؾق لشآن کشیم ؼؿاويؿ هح١ا
بهكههًؿی ال ٕ٨یلث ج٭ىا قا بهً٠ىاو هالک بكجكی ايىاوها بك یکؿیگك ٬لمؿاؾ کكؾه اوـثِ D :إ َّ ِنِ

َ َّ َ م
َ ََ م
أ عمکمِ َِى ِِإلل ِِِأتمُ مِٔظصـكات Eٓ:< :همايـا گكاهـیجـكیى ٌـما يـمؾ ؼؿاويـؿ بـاج٭ىاجـكیى
آهؿه اوثD :إلخلكِ ّلهمَِیُ ِإلله ِ ّ
فهؤحبهمِ
ٌماوث C.همچًیى ؾق قوایحی ال پیاهاك اوالم 
إلَِإلل ََِِوخلِأوفعهمِلعیُله ٔظـك ٠ـاهلی ،٪:=9B ،ز ? Eٓ<=> ::همـه ايىـاوهـا ٠یـا
ؼؿاويؿ هىحًؿ و هعاىبجكیى آيها يمؾ ؼؿاويؿ آو کىی اوث که ي١٩ـً بـه ايىـاوهـا بیٍـحك
بكوؿ C.ؾق ایى کالم ياىی همه ايىاوها بؿوو هیچ ج٩اوجی ٠یا ؼؿاويؿ هح١ا ٬لمؿاؾ ٌؿهايؿ
و ؾق ایى هیاو ه١یاق بكجكی و ٕ٨یلث هیاو آيها ؼیكقوايی بیٍحك به هكؾم بیاو ٌؿه اوث.
ايىاوها ؾق ٌـكایٙی

وؽى ال ٕ٨یلث لهايی به هیاو هیآیؿ که اِل بكابكی ظاکن هیاو
ق٬ن هیؼىقؾ که و٬حی ايىاوها واقؾ اشحما ٞهیٌىيؿ ،اؼحال٦هـا و ج٩ـاوتهـای ٨ـكاواو و
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٠می ٫بك آيها ٠اقْ هیٌىؾ .بكؼی ال ایى ج٩اوتها بـه اقاؾه ؼـىؾ آيهـا ایصـاؾ هـیٌـىؾ و
بكؼی ؾیگك يیم ه١لى ٌكایٗ اشحما٠ی ،هعیٙی٠ ،ملکكؾ پؿق و هاؾق و يىلهای گفٌحه و
اهىقی ال ایى ٬ایل اوث که ال اؼحیاق ايىاو ؼاقز اوث و بـهياچـاق بـه آو جـى ؾاؾهايـؿ .ؾق
جىٔیط ایى ج٩اوتها بایؿ گ٩ث بكای هرا ٠ؿهای جعّیل ٠لن هیکًًؿ و به هكاظل بـاالیی
ال ؾايً و جؽُّ هیقوًؿ و ایى ٕ٨یلث بكای آيـاو هىشـب ایصـاؾ ج٩ـاوت و بكجـكی ؾق
ه٭ابل کىايی اوث که جعّیل ٠لن يکكؾهايؿ .ال وىیی بكؼـی ج٩ـاوتهـا ه١لـى هىـائل
ژيحیکی ،وقاذحی و اهىقی ال ایى ٬ایل اوث و يىلهای گفٌحه به٘ىق هىح٭ین یا ٤یكهىـح٭ین
ؾق آو ي٭ً ؾاٌحهايؿ.
ؾق کًاق وشىؾ ایى ج٩اوتها و ٕ٨یلثها ،ها با وا١٬یث ايکاقياپـفیك ههمـی جعـث ً٠ـىاو
هعؿوؾیث همیثهای ویاوی و اشحما٠ی ال ٬ایـل هًـاب ،ٟاهکايـات٨ ،كِـثهـا و هًاِـب
هىاشه هىحین Eهعؿوؾیحی که اهکاو ج٭ىین هىاوی ایى همیثها قا بك اوان اِل بكابكی هیاو
جمام ا٨كاؾ شاه١ه همکى يمیوالؾ .ؾق ایى ٌكایٗ اِلیجكیى وئالی که هٙـكض هـیٌـىؾ ایـى
اوث که ایى همیثهای هعؿوؾ ویاوی و اشحما٠ی هاحًی بك ٠ؿالث ویاوی بایـؿ ؾق اؼحیـاق
چه ا٨كاؾی ال شاه١ه ٬كاق گیكؾ؟ ؾق پاوػ به ایى وئا و باجىشهبه وشىؾ ؾو وا١٬یـث اشحمـا٠ی
هٙكضٌؿه ،هئل٩ه ٕ٨یلث ؾق پیىيؿ با ٠ؿالث ویاوی هٙكض هیٌىؾ .ایى هکايیمم هـا قا ٬ـاؾق

هیوالؾ ؾق ایى ٌكایٗ گكیمياپفیك اشحما٠ی٠ ،ؿالث قا ؾق شاه١ه هع٭ ٫والین و هاحًی بك آو

اولىیث قا ؾق بهكههًؿی ال همیثهای هعؿوؾ ویاوی و اشحما٠ی به ٌایىحهجكیى ا٨كاؾ ؾهین.
يکحه ههن ؾق جع٭ ٫هئل٩ـه ٕ٨ـیلث ؾق بكپـایی ٠ـؿالث ویاوـی ،ج١یـیى ه١یـاق ٕ٨ـیلث و
ٌایىحگی بهً٠ىاو ه٭ىله ههن ،پیچیؿه و هصمایی اوث که بایؿ ٠ؿالث ؾق آو هىقؾ جىشه ٬كاق گیكؾ
و ؼكوشی آو قویؿو ٨كؾی ٌایىحه به ٬ؿقت و هًّب باٌؿ که ٠مـىم هـكؾم يیـم بـه ٌایىـحگی
اظكال ٬ؿقت ال وىی او يٝك هىا٠ؿ ؾاٌحه باًٌؿ .به همیى هًٝىق بكای جع٭ ٫ایى ههن قاهکـاقی
که جىِیه هیٌىؾ بهكهگیكی ال ویكه ٠٭ال و ٠ك ٦شاه١ه ؾق ج١ییى ه١یاق ٕ٨یلث اوـث Eچكاکـه
ج١ییى هك هئل٩های بكای ٕ٨یلث بؿوو ق٠ایث ٌكٖ هفکىق هیجىايؿ ؼىؾ هّؿا٬ی ال بی٠ـؿالحی
٨كْ ٌىؾ و ٤كْ ال جع٭ ٫هٙلىب ٠ؿالث ویاوی قا ياکام گفاقؾ.

اقلیابی کاقآهؿی ي ؾام ویاوی شمهىقی اوالهی ایكاو ؾق جعمك فؿالث ویاوی با جؤکیؿ بك هًاِب ویاوی =:A

 .9پیطیًه تحمیك

ؾقلهیًه اقلیابی پیٍیًه جع٭ ٫بایؿ ایى يکحه قا هىقؾ جىشه ٬كاق ؾاؾ که آذاق هح١ؿؾی ؾقباقه ؾو
ه٭ىله کاقآهؿی و ٠ؿالث ویاوی هًحٍك ٌؿه اوث که ال آو شمله هیجـىاو بـه کحـابهـای
خمهىسی اسالمی ایشان و چال های کاسآمذی يىٌحه ویؿهكجٕی ياىی ٔ= ،ٓ:<Bدسآمذی
بش کاسآمذی دس وظا سیاسی اسال يىٌحه بهكام اؼىاو کاٜمی ٔ> ،ٓ:<Aعذالت دس اوذیشه
دولتهای خمهىسی اسالمی يىٌحه هعمؿظىى شااقی ٔ? ٓ:<Bو عذالت سیاسی

و عمل
يىٌحه ویؿکاٜن ویؿبا٬كی ٔ< ٓ :<Bاٌاقه کكؾ ،اها يکحه ههمی که ؾقباقه ایى آذاق وشىؾ ؾاقؾ
آو اوث که ایى آذاق جًها به یکی ال ؾو ه٭ىله کاقآهؿی و ٠ؿالث ویاوـی پكؾاؼحـه و اقجاـاٖ
ایى ؾو هىٔى ٞقا هىقؾ جىشه ٬كاق يؿاؾهايؿ.
سسیذو يظام
سیاسی به
هذف

هذف يظام
جمهىسی

تحقق
بشابشی

عذالت

اسالهی تحقق
عذالت سیاسی

تحقق
سیاسی

تحقق
فضیلت

همچًیى ؾقباقه ٠ؿالث ویاوی ه٭االجی يىٌحه ٌؿهايؿ Eالشمله ٠Dؿالث و ویاوث Cيىٌـحه
يص ٧ل لاییD ،گ٩حماو ٠ؿالث ویاوی ؾق اي٭ـالب اوـالهی Cيىٌـحه هعمـؿقظین ٠یىٔـی،
٠Dؿالث ویاوی ؾق گ٩حماو اوالم ویاوی ٨٭اهحی Cيىٌحه هًّـىق هیكاظمـؿی و اکـكم ٌـیكی،
Dؾقآهـؿی بــك ٌـاؼُهــای ٠ـؿالث ویاوــی ؾق الگـىی اوــالهی-ایكايـی پیٍــك٨ث Cيىٌــحه
هعمؿج٭ی کكیمی٠D ،ؿالث ویاوی ال هًٝك ٬كآو و قاویات :جؤهلی ؾق بكابـكی ویاوـی Cيىٌـحه
هعمىؾ ٌ٩ی١ی٠D ،ؿالث ویاوی و اشحما٠ی ؾق وه قهیا٨ث ٨٭هی٨ ،لى٩ی و شاه١ـهٌـًاؼحیC
هیپكؾاليؿ ،اهـا يکحـه
يىٌحه ياِك شمالماؾه .هكی ال ایى ه٭االت به وشىهی ال ٠ؿالث ویاوی 
ههن آو اوث که ایى ه٭االت به ٌکلی يا ُ٬و ياجمام ٠ؿالث ویاوـی قا بكقوـی کـكؾهايـؿ و ال
وىیی يىاث هیاو ایى هىٔى ٞبا کاقآهؿی يٝام ویاوی قا هىقؾ بكقوی ٬كاق يؿاؾهايؿ.
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وضعیت هطلىب عذالت سیاسی در تىسیع هًاصب سیاسی

یًٌاوـی آو هکحـب اوـث و بـه ج١ایـك قهاـك
٠ؿالث ؾق هك هکحب هاحًی بك پای ههای هىـح 
اي٭الب ،ياایؿ ؾق ًٌاؼث يٝكیه اوالهی ٠ؿالث ،ال هکاجب ؾیگك اوح٩اؾه کكؾ ٔبیايات اهام
ؼاهًــهای .ٓ2485/1/16 ،هٙلىبیــث ٠ــؿالث ؾق اوــالم ،ياٌــی ال ظــ ٫اوــث و

هیٌىؾ .با ایى ٨كْ ،اگكچه چهاقچىب يٝكی هاحًی
٠ؿالثوقلی ی وٜی٩ه الهی ٌمكؾه 

بك يٝكیه جى٨ی ٫ؾقباقه ه٭ىله کاقآهؿی اوث و هالک ؾق آو هیماو ؾوحیابی به اهؿا٬ ٦لمـؿاؾ
هیٌىؾ ،اهؿا ٦بك اوان ج١كی ٧هاحًی بك آهىلههای اوالهی ظاِل هیٌىؾ .الایىقو ،ؾق

اقلیابی کاقآهؿی يٝام ویاوی شمهىقی اوالهی ایكاو ؾق جع٭٠ ٫ؿالث ویاوی ؾق ٠كِـه
جىلی ٟهًاِب ویاوی بهً٠ىاو یکی ال لهیًـههـای ههـن جع٭ـ ٫آو ،لهـايی هـیجـىاو ایـى
کاقآهؿی قا هىقؾ اقلیابی ٬كاق ؾاؾ که ؤ١یث هىشىؾ ؾق يىاثوًصی با ؤ١یث هٙلـىب
هىقؾ اقلیابی ٬كاق گیكؾ .ایى يىاثوًصی به ها کم ؼىاهؿ کكؾ که بحىايین هیماو ؾوـحیابی
يٝام ویاوی شمهىقی اوالهی به ؤ١یث هٙلىب ٠ؿالث ویاوـی ؾق جىلیـ ٟهًاِـب قا
هىقؾ بكقوی ٬كاق ؾهین و کاقآهؿی آو قا ؾق جع٭٠ ٫ؿالث ویاوی اقلیابی کًین.
 .8بشابشی دس دستیابی به هًاصب سیاسی

يٝام ویاوی هى ٧ٜاوث بكای جع٭ ٫هٙلىب ٠ؿالث ویاویٌ ،كایٗ بكابكی قا بكای ٠مىم
ا٨كاؾ شاه١ه ؾق کىب هًاِب و ٬ؿقت ویاوی ٨كاهن آوقؾ و بكای جع٭ ٫ایى ههن ؾق ٠كِه
يٝام ویاوی٬ ،ايىو و جّمینگیكی ظاکماو ي٭ً ههمی قا ای٩ا هیکًًؿ .ال وىیی وـؽى ال
بكابكی ؾق ؾوحیابی به هًاِب و ٬ؿقت ویاوی ؾق ٌكایٙی که ظاکماو و ِاظااو ٬ؿقت يیم
ؾق ایى ٠كِه ظٕىق ؾاقيؿ ٔكوقت ؾوچًؿايی پیؿا هیکًؿ Eچكاکه ؾق ایى ٌكایٌٗ ،اؼُ
بكابكی ا٬حٕا هی کًؿ ٬ؿقت و هًّب هى ىالو يٝام ویاوی هیچ همیث و جا١یٕی قا بـكای
آيها ؾق ؾوحیابی به هًاِب ٬ؿقت ؾق شهث جؿاوم یا ا٨ـمایً آو ایصـاؾ يکًـؿ .همچًـیى ؾق
هكظله جىلی٬ ٟؿقت ویاوی يیم بایؿ اِل بكابكی همگاو ق٠ایث ٌىؾ و هًگام جىلی٬ ٟؿقت
و هًاِب ال وىی يٝام ویاوی هاحًی بك هکايیىنهای ٘كاظیٌـؿه ؾق آو ا٠ـن ال ٬ـايىو و
جّمینگیكی ظاکماو ،هیچگىيه جا١یٕی قغ يؿهؿ و اِل بكابكی هىقؾ ٩٤لث ٬كاق يگیكؾ.


اقلیابی کاقآهؿی ي ؾام ویاوی شمهىقی اوالهی ایكاو ؾق جعمك فؿالث ویاوی با جؤکیؿ بك هًاِب ویاوی =:C

ؾق همیى قاوحا اهام ؼمیًی ،بًیاوگفاق يٝام شمهىقی اوالهی ،با اٌاقه بـه ایًکـه ؾق
شاه١ه اوالهی همه اهحیالات ل٥ى ٌؿه و ج٭ىا و پاکی هالک بكجكی ؼىاهؿ بىؾ ،ه١ح٭ؿيـؿ ؾق
پاییىجكیى ٨كؾ شاه١ه بكابك اوث ٔهىوىی ؼمیًی ،2467 ،ز :2
شاه١های لهاهؿاق با 

چًیى
 .ٓ72اهام همچًیى با اٌاقه به ٠ؿالثوقلی يٝام شمهىقی اوالهی و ایًکه يٝـام اهحیـالی
بكای هیچکه ٬ائل يیىث ،بكای ٌؽُ ؼـىؾ يیـم ـقهای هّـىيیث و ظـ ٫و اهحیـال ٬ائـل
يمیٌىيؿ و بك ایى يکحه جؤکیؿ هیکًًؿ که اگك جؽل٩ی ال هى هن وك ليؿ ،ههیـای هئاؼـفهام

ٔهماو ،ز .ٓ171 :12
قهاك هٝ١ن اي٭الب يیم یکی ال اهؿا ٦و ؼٙىٖ اِلی يٝام ویاوی جٍکیلٌـؿه بـه ؾوـث
پیــاهاك اوــالم قا ٠ــؿالث هٙلــ ٫و بــیا٤مــاْ ه١ك٨ــی هــیکًًــؿ و ٠ــؿالث ؾق هًاِــب و
هى ىلیثؾهی و هى ىلیثپفیكی قا یکی ال ٌاؼُهای آو هیؾايًؿ ٔبیايات اهام ؼاهًـهای
ؾق ؼٙاههای يمال شم١ه .ٓ2466/1/27 ،قهاـك اي٭ـالب همچًـیى ؾق وـؽًايی ؾیگـك یکـی ال
ثهـا و هًاِـب
یگمیى ٌؿو و شای گك٨حى ؾق هىـ ىلی 
ٌاؼُهای ٠ؿالث قا جع٭ ٫آو ؾق شا 

هیؾايًؿ که ؾق قویکكؾ ٠ـؿالثگىـحكی ؾق شاه١ـه بایـؿ هـىقؾ جىشـه ٬ـكاق گیـكؾ ٔبیايـات اهـام

ؼاهًهای ؾق ؾیؿاق با قئـیهشمهـىق و هی ـثولیـكاو .ٓ2472/7/7 ،همچًـیى ؾق قاوـحای

بكابكی همگاو ؾق ؾوحیابی به هًاِب ویاوی اِل بیىثوهٍحن ٬ايىو اواوی ،بك ایصاؾ ٌكایٗ
هىاوی بكای همگاو ؾق اظكال هٍا٤ل جؤکیؿ هیکًًؿ و ؾولث قا هى ٧ٜهیواليؿ با ق٠ایث يیـال
شاه١ه به هٍا٤ل بكای همه ا٨كاؾٌ ،كایٗ هىاوی ؾق کىب هٍا٤ل قا ٨كاهن واليؿ.
بك اوان اِل بیىحن ٬ايىو اواوی يیم همگاو ال جمام ظ٭ى ٪ویاوی به ٌکلی ی واو
بكؼىقؾاقيؿ و ال هّاؾی ٫باقل آو ؾوحیابی به هًاِب و ٬ؿقت ویاوی اوـث کـه بـه ٌـکل
٤یكهىح٭ین ؾق ایى اِل هىقؾ جؤکیؿ ٬كاق گك٨حه اوث.
 .2فضیلت دس دستیابی به هًاصب سیاسی

ایى ٌاؼُ ال جع٭ ٫هٙلىب ٠ؿالث ویاوی ياٜك به ي٭ً جىلی١ی ٬ـؿقت و هًاِـب ؾق یـ
يٝام ویاوی اوث .بكایىاوان ی يٝام ویاوی ٠ؿالثهعىق بایؿ هاحًی بك هکايیىن ٬ـايىو یـا
جّمینگیكی٬ ،ؿقت و هًاِب ویاوی قا به شهث بكؼىقؾاقی ال هعؿوؾیث بكظىب اوـح١ؿاؾ
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٠ااقتؾیگك هاحًی بك جع٭ٌ ٫ـاؼُ ٕ٨ـیلث ؾق

و ٌایىحگی ا٨كاؾ بهِىقت بكابك جىلی ٟکًؿ .به
کىب ٬ؿقت ،بایؿ گ٩ث لهايی ایى ٌاؼُ ال ٠ؿالث ویاوی ؾق ظکىهث هع٭ ٫ؼىاهـؿ ٌـؿ
که ٌایىحهجكیى ا٨كاؾ ؾق هًّبهای ویاوی شاه١ه به کاق گك٨حه ٌىيؿ و ؾقه٭ابل با اظـكال ٠ـؿم
ٌایىحگی ِاظبهًّااو ویاوی ،اهکاو ٠م ٨ىقی و ؼل ٟیؿ آيها ٨كاهن باٌؿ.
اهام ؼمیًی يیم بهً٠ىاو قهاك يٝام اوالهی ،به ایى ٌاؼُ ال ٠ؿالث ویاوی جىشه کكؾه و
هاحًی بك ه١یاق ٕ٨یلث بكای جّؿی هىـ ىلیثهـا و هًاِـب هؽحلـ ،٧بكؼـىقؾاقی ال بكؼـی
ٕ٨یلثها چىو ج١هؿ و ؼؿهث به اوالم ٔهىوـىی ؼمیًـی ،2467 ،ز  ،ٓ476 :28ا٠ح٭ـاؾ بـه

اوالم ٔهماو ،ز ٠ ،ٓ72 :24ؿم وابىحگی به ٌك ٪و ٤كب ،پیـكوی ال اظکـام اوـالم ،ؾ وـىل
ؾاؾهايؿ ٔهماو ،ز .ٓ372-373 :22
هلث بىؾو و ؼؿهحگماقی به هلث قا هىقؾ جىشه ٬كاق 
ؾق همیى قاوحا قهاك هٝ١ن اي٭الب يیم بهِكاظث ٌایىحگی قا ه١یاق کىب هًاِـب ؾق
يٝام شمهىقی اوالهی ه١ك٨ی هیکًًؿ و ه١ح٭ؿيؿ:
شمه ىقی او الهی ...ظکىه ث ه كؾم و ٌایى حگاو او ث .ؾق شمه ىقی او الهی،
قویؿو به هماهات ه ئذك ؾق ولى لههكاج ب ظک ىهحی ،ج ابـ ِ الظیثهاو ث .هكک ه
ِالظیث ؾاقؾ ،بایؿ ؾق هیؿاوهای فقالیث و جالي و هىئىلیث شلى بكوؾ Fال هك يمغه
کٍىق و ال هك لٍك اشحمافی باٌ ؿ Fو هم ه ایًه ا ب ا ه ؿایث او الم و اله امگی كی ال
هحىو الهی و لكآيی ِىقت هیپ فیكؾ .ای ى ،هقً ای يؾ ام شمه ىقی او الهی او ث
اهًهای ؾق شمـ هكؾم شیكفث.ٓ1384/2/17 ،
ٔبیايات اهام ؼ 

ؾق قاوحای جع٭ٌ ٫اؼُ ٕ٨یلث ؾق کىب هًاِب ویاوی ؾق شمهىقی اوالهی هاحًی
ویژگیهای قهاـك اوـثٕ٨ ،ـایلی چـىو

بك اِل ِؿويهن ٬ايىو اواوی که ياٜك به ٌكایٗ و
ِالظیث ٠لمـی بـكای ا٨حـا٠ ،ـؿالث و ج٭ـىا ،بیـًً ِـعیط ویاوـی و اشحمـا٠ی ،جـؿبیك،
ٌصا٠ث ،هؿیكیث و ٬ؿقت کا٨ی بكای قهاكی ،ظاکی ال ؾؼالث هئل٩ـه ٕ٨ـیلث ؾق جّـؿی
ویژگـیهـای

ایى هًّب اوث .همچًیى ؾق اِل ِـؿوپايمؾهن يیـم کـه يـاٜك بـه ٌـكایٗ و
قئیهشمهىق اوث ویژگیهایی چىو قشا هفهای و ویاوی ،ایكايیاالِل ،جاب ٟایكاو ،هـؿیك

و هؿبك ،ؾاقای ظىى واب٭ه و اهايث و ج٭ـىا ،هـئهى و ه١ح٭ـؿ بـه هاـايی شمهـىقی اوـالهی و
هفهب قومی کٍىق بهً٠ىاو ٕ٨یلث بكای جّؿی هًّب قیاوثشمهىقی ـکك ٌؿه اوث.

اقلیابی کاقآهؿی ي ؾام ویاوی شمهىقی اوالهی ایكاو ؾق جعمك فؿالث ویاوی با جؤکیؿ بك هًاِب ویاوی ;;=

 .9بیطیًه کشدو هًاصب سیاسی

ؾق ٌكایٙی که هًاِب ویاوی هعؿوؾ اوث ،هاحًی بـك قاهاـكؾ بیٍـیًه کـكؾو هـیبایـؿ ایـى
هًاِب هعؿوؾ ؾق اؼحیاق بیٍحكیى ا٨كاؾ شاه١ه به يىاث ٌایىحهجكیى آيهـا ٬ـكاق گیـكؾ .آيچـه
ّ
هىلن اوث ایًکه شم ٟهیاو ؾو ٌاؼُ بكابكی و ٕ٨یلث ؾق جع٭٠ ٫ؿالث ویاوـی ،لهـايی
به ٌکل هٙلىب هع٭ ٫ؼىاهؿ ٌؿ که يٝام ویاوـی ؾق ٌـكایٗ وشـىؾ هعـؿوؾیث هًاِـب
ویاوی بحىايؿ ؾق ابحؿا ٨كِث بكابك قا ؾق اؼحیاق همگاو ؾق بهكههًؿی ال ایى هًاِب ٬كاق ؾهـؿ
و ؾق اؾاهه با ٨كاهن کكؾو هکايیمهی ،بیٍحكیى ا٨ـكاؾ ٌایىـحه قا ال هًاِـب ویاوـی بكؼـىقؾاق
کًؿًّ٠ .ك ٨كاگیكی ؾق بیٍیًه کكؾو هًاِب به يٝام ویاوی کم هیکًؿ اظىان ٠ؿالث قا
ؾق هیاو آظاؾ شاه١ه گىحكي ؾهؿ و اهحمام يٝام قا ؾق جع٭٠ ٫ؿالث بكای هكؾم آٌکاق والؾ.
بك اوان ایى قویکكؾ ٠ؿالثهعىق ،قهاك هٝ١ن اي٭ـالب ؾق جایـیى هاهیـث ٠ـؿالث بـا
اٌاقه به ایى هىٔى ٞکه ٠ؿالث همهشا به هً١ای بكابكی يیىث ،ایى ج٩کك قا که همه شاه١ـه
بایؿ بكؾاٌث ی واو ال ذكوتهای شاه١ه ؾاٌحه باًٌؿ قؾ هیکًًؿ و با اٌاقه به ٕ٨یلثها و
ی هایی چىو ايصام ؾاؾو کاق بیٍحك ،اوح١ؿاؾ بیٍـحك و اقلي بیٍـحك بـكای پیٍـك٨ث
ٌایىحگ 
کٍىق٠ ،ؿالث قا ٘ا ٫ظ٠ ٫مل کكؾو هـیؾايًـؿ و ج٭ىـین ذـكوت ؾق شاه١ـه قا بـك هاًـای
ؾؼالــث ٌــاؼُ ٕ٨ــیلث ؾق کًــاق بكابــكی ،ؾقوــث اقلیــابی هــیکًًــؿ ٔبیايــات اهــام
ؼاهًهای.ٓ2462/25/26 ،

بك هاًای شم ٟهیاو ؾو ٌاؼُ بكابكی و ٕ٨یلث ؾق جع٭ ٫هٙلىب ٠ؿالث ویاوی کـه
ٌىاهؿ آو ؾق کالم و ايؿیٍه اهام ؼمیًی و قهاك هٝ١ن اي٭الب و ال وىیی ٬ـايىو اواوـی
هىقؾ اقلیابی ٬كاق گك٨ث ،يٝام شمهىقی اوالهی ؾقِؿؾ اوث ٠ؿالث قا هاحًی بك ایـى ؾو
ٌاؼُ اشكا کًؿ ،اها الآيصاکه ٠ؿالث همهشا جًها اشـكای یکـی ال ؾو ٌـاؼُ بكابـكی و
ٕ٨یلث يیىث ،ا٬حٕا هیکًؿ هاحًی بك قاهاكؾ بیٍیًه کكؾو ایى ؾو ٌاؼُ با شم ٟبكابكی و
ٕ٨یلث ،يٝام ویاوی ؾقِؿؾ بكآیؿ هًاِب ویاوی هعـؿوؾ قا ؾق اؼحیـاق بیٍـحكیى ا٨ـكاؾ
ٌایىحهجكیى آيها ٬كاق ؾهؿ.

شاه١ه به يىاث

<;= پووهًهای ویاوث اوالهی  /وال هفحن ٌ /ماقۀ پايمؾهن  /بهاق و جابىحاو ;=CB

وضعیت هىجىد عذالت سیاسی در تىسیع هًاصب سیاسی

يٝام ویاوی شمهىقی اوالهی همچًاوکه بیاو ٌؿ هاحًی بك ايؿیٍه و ؾیؿگاه اهام ؼمیًی
و قهاك هٝ١ن اي٭الب ال بؿو ٌکلگیكی همىاقه بك جع٭٠ ٫ؿالث ویاوی جؤکیؿ وقلیؿه و ؾق
شایشای ٬ايىو اواوی به ق٠ایث ٠ـؿالث ؾق ؾوحكوـی و جىلیـ ٟهمیـثهـای ویاوـی ؾق

شاه١ه جؤکیؿ ٌؿه اوث .اها ایى يگاه ٠ـؿالثهعـىق يٝـام شمهـىقی اوـالهی بـه جع٭ـ٫
هٙلىب ٠ؿالث ویاوی ؾق جىلی ٟهًاِب ویاوی بهجًهایی کـا٨ی يیىـث و بـكای اقلیـابی
کاقآهؿی يٝام ٔكوقی اوث جع٭ ٫ایـى ههـن باجىشـهبـه ؤـ١یث هىشـىؾ يٝـام ویاوـی
شمهىقی اوالهی ؾق ؾوحیابی به ٠ؿالث ویاوی هىقؾ اقلیابی ٬كاق گیكؾ.
 .8وضعیت بشابشی دس دستشسی به هًاصب سیاسی

بكای جع٭٠ ٫ؿالث ویاوی ؾق ٠كِه هًاِب ویاوی ٔكوقی اوث لهیًههای هىا٠ؿ ؾق
ؾوحیابی بكابك ٌهكويؿاو يٝام ویاوی به هًاِب ٨كاهن ٌىؾ .بكایىاوان بـكای اقلیـابی
یکی ال اب١اؾ ایى ٌاؼُ ال ٠ؿالث ویاوی ،بایؿ به اهکاو ق٬ابث ویاوی ؾق ؾوحیابی به
هًاِب ؾق هیاو ؾاو٘لااو يمایًؿگی اٌاقه کكؾ .بك اوان ایى ههن ،ال ابحؿای ٌکلگیـكی
اي٭الب اوالهی به واب ٘كض ٌ١اقهای بكابكی و ق ٟ٨جا١یٓ های ياقوا و ال وىیی جؤکیؿ
٬ايىو اواوی و ٬ىايیى ايحؽابات بك ایى هىٔى ،ٞهمىاقه ٌكایٗ بكابكی بكای ظٕىق اٍ٬اق
هؽحل ٧هكؾم ؾق ٠كِه ياهمؾی چه ؾق ايحؽابات قیاوـث شمهـىقی و چـه ؾق ايحؽابـات
هصله ٌىقای اوالهی ٨كاهن بىؾه اوث .ال وـىیی هـاؾه وـی وپـًصن ٬ـايىو ايحؽابـات
قیاوثشمهىقی و هاؾه بیىث وهٍحن ٬ايىو ايحؽابات هصله و ه٩ـاؾ ـکكٌـؿه ؾق آو بـه
ایصاؾ ٌكایٙی بكابك و بؿوو هیچگىيه جا١یٓ بكای ظٕىق آظاؾ هؽحل ٧هكؾم ؾق ِـعًه
ياهمؾی جّؿی هًاِب ویاوی کٍىق اٌاقه ؾاقؾ .ؾق همیى قاوحا با يگاه به آهاق ج١ؿاؾ کل
ياهمؾهای ايحؽابات قیاوث شمهىقیٌ ،اهؿین ج١ؿاؾ ا٨كاؾ ٌـكکث کًًـؿه ؾق ٘ـى اؾواق
هؽحل ٧ؾق ظا ا٨مایً اوث Eبه٘ىقی که ج١ؿاؾ کل ياهمؾها ؾق ؾوق او ال  213ي٩ك بـه
 2747ي٩ك ؾق ؾوق ؾوالؾهن هیقوؿ.

اقلیابی کاقآهؿی ي ؾام ویاوی شمهىقی اوالهی ایكاو ؾق جعمك فؿالث ویاوی با جؤکیؿ بك هًاِب ویاوی =;=

جذول شماسه  :1آهاس ياهضدهای ايتخابات سیاستجمهىسی (سایت وصاست کشىس)

ؾوقه
او
ؾوم
وىم
چهاقم
پًصن
ٌٍن
ه٩حن
هٍحن
يهن
ؾهن
یالؾهن
ؾوالؾهن

وا
2427
2475
2475
2473
2477
2461
2467
2475
2473
2477
2481
2487

ج١ؿاؾ کل ياهمؾها
213
62
37
25
68
217
147
723
2523
362
777
2747

همچًیى آهاق يٍاو هی ؾهؿ که ظٕىق هكؾم ؾق ٠كِه ياهمؾی يمایًؿگی ؾق ٘ـى اؾواق
هؽحل ٧ايحؽابات هصله يیم همىاقه ؾق ظا ا٨مایً بـىؾه و ال  4783ي٩ـك ؾق ؾوق او بـه
 21214ي٩ك ؾق ؾوق ؾهن قویؿه اوث .ایى قويؿ قوبها٨مایً ؼىؾ يٍاو ال اظىان هكؾم بـه
وشىؾ ٠ؿالث ؾق شكیاو ايحؽابات و ا٘میًاو آيها بـه يٝـام ویاوـی اوـث .ال وـىیی ایـى
هىٔى ٞظاکی ال ی وا١٬یث ههن ؾق ٠كِه ویاوـی کٍـىق اوـث کـه ايحؽابـات ،جىلیـٟ
ج١ییىٌـؿه
٬ؿقت و ايحؽاب هى ىالو ویاوی ؾق يٝام شمهىقی اوالهی ٨كهایٍی و الپیً 
يیىث و همگاو ال اهکاو و ٨كِث ؾوحیابی بكابك به هًاِب ویاوی بكؼىقؾاقيؿ Eوا١٬یحـی
که هىشب ا٨مایً ج١ؿاؾ ١٨االو ویاوی ؾق ٘ى وـا هـای اؼیـك ٌـؿه و آيهـا قا بـه ٌـى٪
ؾوحیابی به هًاِب ،واقؾ ق٬ابثهای ویاوی کكؾه اوث.

>;= پووهًهای ویاوث اوالهی  /وال هفحن ٌ /ماقۀ پايمؾهن  /بهاق و جابىحاو ;=CB

جذول شماسه  :1آهاس ياهضدهای ايتخابات هجلس شىسای اسالهی (سایت وصاست کشىس)

ؾوقه

وا

ج١ؿاؾ کل ياهمؾها

او

2427

4783

ؾوم

2471

2281

وىم

2477

2888

چهاقم

2465

4144

پًصن

2463

2477

ٌٍن

2467

7724

ه٩حن

2471

7261

هٍحن

2477

6218

يهن

2485

2174

ؾهن

2483

21214

ال وىیی هٙاب ٫هاؾه پًصاهوه٩ـحن ٬ـايىو ايحؽابـات قیاوـثشمهـىقی ،وٜی٩ـه بكقوـی
ِالظیث ياهمؾهای قیاوثشمهىقی به ٌىقای يگهااو واگفاق ٌؿه اوث و ایى ٌىقا وٜی٩ـه
اظكال ٌكایٗ ياهمؾی هًّب قیاوثشمهىقی قا بك٠هؿه ؾاقؾ .همچًیى هٙاب ٫هىاؾ پًصـاه جـا
پًصاهووىم ٬ايىو ايحؽابات هصله ٌىقای اوالهی ،وٜی٩ه بكقوی ِالظیث ياهمؾها با هی ث

اشكایی و هی ث يٝاقت اوحاو ،و ؾق هكظله يهایی ؾق ِىقت قؾ ِـالظیث کايؿیـؿا ال وـىی
هی ث يٝاقت و ٌکایث کايؿیؿا ،با ٌىقای يگهااو ؼىاهؿ بىؾ .ایى ؾق ظالی اوث کـه ای٩ـای
چًیى ي٭ً يٝاقجی ؾق ايحؽابات ؾق قاوحای جع٭٬ ٫ايىو بىؾه و يهاؾهـای يٝـاقجی بـه هىشـب
٬ايىو هى ٧ٜهىحًؿ ا٨كاؾ ظائم ٌكایٗ قا بكای ايحؽابات به هكؾم ه١ك٨ـی کًًـؿ و ایـى هىٔـىٞ
يا٨ی اِل بكابكی همگاو ؾق جّؿی هًاِب ویاوی يؽىاهؿ بىؾ.

اقلیابی کاقآهؿی ي ؾام ویاوی شمهىقی اوالهی ایكاو ؾق جعمك فؿالث ویاوی با جؤکیؿ بك هًاِب ویاوی ?;=

ؾقهصمى ٞبا اقلیابی ٌكایٗ ظاکن بك يٝام ویاوی شمهىقی اوالهی ؾق ایصـاؾ ٕ٨ـای
بكابك بكای همگاو ؾق ؾوحكوی به هًاِب ویاوی بایؿ گ٩ـث ٌـكایٗ هىشـىؾ ظـاکی ال آو
اوث که به شهث آيکه يٝام شمهىقی اوالهی بكؼاوحه ال جىؾههای هكؾم و اٍ٬اق ٔـ١ی٧
شاه١ه هیباٌؿ ،همىاقه يگاهی بكابك به جىؾههای هكؾم ؾق ایى يٝام وشىؾ ؾاٌحه و ایى قوي
ؾق ظٕىق بكابك هكؾم ؾق ٠كِه ياهمؾی جّؿی هًاِب ویاوی همىاقه بىؾه اوث و ا٠مـا
یثهای يهاؾهای يٝاقجی و هصكی ايحؽابات قا هـیجـىاو ؾق قاوـحای اشـكای ٬ـايىو
هعؿوؾ 
اقلیابی کكؾ.
ال وىیی یکی ال هىٔى٠ات ههن که همىاق هىقؾ بعدهـای شـؿی ؾق ٠كِـه جّـؿی
هًاِب ویاوی ؾق کٍىق ٬كاق گك٨حه ،بكابكی لياو و هكؾاو بىؾه اوث .همچًاوکه بیـاو ٌـؿ
هٙاب ٫هاؾه ویوپًصن ٬ـايىو ايحؽابـات قیاوـثشمهـىقی و هـاؾه بیىـثوهٍـحن ٬ـايىو
ايحؽابات هصله ،هیچگىيه يگاه جا١یٓآهیمی به ظٕىق لياو ؾق جّؿی هًاِـب ویاوـی
وشىؾ يؿاٌحه و ٬ايىو ٌكایٗ بكابكی بكای لياو همايًؿ هكؾاو ؾقایىباقه ٬ائل ٌؿه اوـث .اهـا
يکحه ههن ؾق ایى قاوحا آو اوث که با وشىؾ لهیًهها و ٌكایٗ بكابك بكای لياو ؾق کًاق هكؾاو،
يگاه به اؾواق هؽحل ٧ايحؽابات هصلـه ٌـىقای اوـالهی يٍـاو هـیؾهـؿ کـه ج١ـؿاؾ کـل
يمایًؿگاو لو ؾوقه او جـا يهـن هصلـه ٌـىقای اوـالهی  @Aي٩ـك بـىؾه اوـث .همچًـیى
اقلیابیها يٍـاو هـیؾهًـؿ بیٍـحكیى ظٕـىق يمایًـؿگاو لو هصلـه ٌـىقای اوـالهی ال

ٌـهكهـا
کالوٌهك جهكاو با @; يمایًؿه بىؾه و ظٕىق يمایًؿگاو لو هصله ال وـایك کـالو 

کمحك بىؾه اوث .ایى وهن ؾق ٌهكهای بمقگ و کىچ گاهی بـه ِـ٩ك هـیقوـؿ و بكؼـی
ٌهكهای بمقگ کٍىق ؾق يه ؾوقه هصله هیچ يمایًؿه ليی يؿاٌحهايؿ .ؾق همـیى بـاقه ال @A
ي٩ك ٬ايىوگفاق لو هصله ،ال ؾوقه او جا يهن با لعا ٚکكؾو يمایًؿگاو ليی که بیً ال یـ
ؾوقه ؾق هصله ظٕىق ؾاٌحهايؿ >: ،ي٩ك ال ظىله ايحؽابیه جهكاو بـىؾهايـؿ .ؾقيحیصـه <?>/
ؾقِؿ لياو هصله ال کالوٌهك جهكاو بىؾهايؿ که ال ایى پؿیؿه با ً٠ـىاو هٍـاقکث ویاوـی
کايىيی يام بكؾه هیٌىؾ ٔقشای و ؾیگكاو.ٓ< ::<B; ،

@;= پووهًهای ویاوث اوالهی  /وال هفحن ٌ /ماقۀ پايمؾهن  /بهاق و جابىحاو ;=CB

جذول شماسه  :9حضىس صياو دس هجلس شىسای اسالهی (هماو)1 :

ؾوقههای هصله

ج١ؿاؾ کل
يمایًؿگاو

او

ؾوم

وىم

چهاقم

پًصن

ٌٍن

ه٩حن

هٍحن

يهن

417

163

167

162

166

186

183

177

185

ج١ؿاؾ يمایًؿگاو لو

3

3

3

8

23

24

24

7

8

ج١ؿاؾ ؾاو٘لااو لو

85

41

36

77

422

253

716

272

485

همچًیى هٍاقکث ليـاو ؾق ٌـىقاهای اوـالهی ٌـهك و قووـحا يیـم ٬ابـل هٍـاهؿه اوـثE
٘ىقیکه بكای يمىيه ؾق يگاه به آهاق هٍاقکث لياو ؾق چًؿ اوحاو کٍىق ،ؾق اوـحاو آـقبایصـاو
به 
ٌك٬ی ؾق ؾوقه او ٌىقاهای اوالهی ال = B@Aي٩ك کل ج١ؿاؾ إ٠ای ٌىقای اوالهی ،جًهـا <<
ي٩ك لو ؾق ایى ٌىقا ٕ٠ىیث ؾاٌحًؿ که ایى آهاق ؾق ؾوق چهاقم ٌىقاهای اوالهی ال  A@=:ي٩ـك
کل إ٠ای ٌىقای اوالهی ،به  :9:ي٩ك لو ا٨مایً یا٨حه اوث .ؾق وه اوحاو ؼكاوـاو قٔـىی،
ٌمالی و شًىبی ؾق ؾوق او ٌىقاهای اوالهی ال ?@ ;99ي٩ك کل إ٠ای ٌىقا جًهـا => :ي٩ـك
لو ظٕىق ؾاٌحهايؿ و ؾق ؾوق چهاقم ٌىقاهای اوالهی ال =@; ;9ي٩ك کل إ٠ای ٌىقا ،ج١ـؿاؾ
لياو به  ?=Bي٩ك اقج٭ا یا٨حه اوث .ایى ٌـكایٗ ؾق اوـحاو ٨ـاقن يیـم بـه همـیى ِـىقت اوـثE
٘ىقیکه ؾق ؾوق او ٌىقاهای اوالهی ال ;; :9Aي٩ك کل إ٠ای ٌىقا جًهـا <> لو ظٕـىق
به 
ؾاٌحهايؿ و ایى ج١ؿاؾ ؾق ؾوق چهاقم ٌىقاهای اوالهی ال @< :9Bي٩ك کل إ٠ا جًها به  =:Bي٩ـك

لو اقج٭ا یا٨حه اوث ٔوالًاهه آهاقی کٍىق.ٓB;<-B;; ::<B= ،
جذول شماسه  :4حضىس صياو دس شىساهای اسالهی (سجبی و دیگشاو)1 :1991 ،

ظىله ايحؽابیه
ٌىقاهای اوالهی
آـقبایصاو ٌك٬ی
ؼكاواو قٔىی،
ٌمالی و شًىبی
٨اقن

کل إ٠ای
ؾوق او
=B@A

کل لياو
ؾوق او
<<

کل إ٠ای
ؾوق چهاقم
A@=:

کل لياو
ؾوق چهاقم
:9:

?@;99

=>:

=@;;9

?=B

;;:9A

<>

@<:9B

=:B

يکحه ههن ؾق ایى قاوحا آو اوث که ال اقلیابی ٨ى ٪يمیجىاو چًیى يحیصه گك٨ث که ٠ـؿالث
شًىیحی ؾق هًاِب ویاوی وشىؾ يؿاقؾ یا هاي ٟویىحمی بكای کىب هًاِب يمایًؿگی ليـاو

اقلیابی کاقآهؿی ي ؾام ویاوی شمهىقی اوالهی ایكاو ؾق جعمك فؿالث ویاوی با جؤکیؿ بك هًاِب ویاوی =;A

ؾق هصله ٌىقای اوالهیٌ ،ىقای اوالهی ٌهك و قووحا یا ؾولث بىؾه اوث Eلیـكا بكظىـب
٬ايىو ،هـیچ ج٩ـاوجی ؾق قأی ؾاؾو بــه يمایًـؿگاو ،يـاهمؾ ٌـؿو و ايحؽـاب يمایًـؿه لو بـكای
بـهق٤ـن ياــىؾو هىايـٟ
يمایًؿگی هصله ٌىقای اوالهی وشىؾ يؿاقؾ .ایى ؾق ظالی اوث که 
٬ـايىوگـفاقیٌ ،اهؿ ظٕىق کنقيگ آيـاو

٬ايىيی و ٌك٠ی بكای ظٕىق ليـاو ؾق ٠كِـههای
قیٍـهیـابی آو هـیجـىاو ٠لـل آو قا بیٍـحك بـه ٠ىاهـل

ؾق ایى ٠كِه بىؾهاینٌ Eكایٙی کـه بـا
شاه١هًٌاؼحی و يعىه هىاشهه گكوهها و اظماب بـا هىٔـى ٞليـاو و ايحؽابـات

قواوًٌاؼحی،

ؾوثآهؿه ال پژوهً هیؿايی يٍاو هیؾهؿ که لياو اواوـا ال
هكجاٗ ؾايىث .ال وىیی يحایس به 
ًِؿو٪های قأی و قأی ؾاؾو اوح٭اا هیکًًــؿ ،اهـا بـه کايؿیـؿا ٌـؿو بـكای

ظٕىق ؾق پای
هیٌىؾ ،کمحك گـكایً ؾاقيـؿ .ال ٠ىاهـل ؾیگـك ٨كهًـگ و
يمایًؿگی که هٍاقکث ١٨ا ٌمكؾه 
٠ك ٦قایس ،هكؾهعىق بـىؾو شاه١ـه ،جىشه به ؼايىاؾه و اولى یث ؾاٌحى آو اوث کـه بیٍـحكیى
ثهـای
ًهـای ویاوـی ليـاو و يعـىه هٍـاقکث آيهـا ؾق ١٨الیـ 
جؤذیك قا بك ٌکلگیـكی گــكای 
ايحؽاباجی هصله ٌىقای اوـالهی ؾاقؾ ٔ٬اومی و ه١الی.ٓ222 :2484 ،
 .2وضعیت فضیلت و بیطیًه کشدو آو دس بشخىسداسی اص هًاصب سیاسی

یکی ال ٌاؼُهای ٠ؿالث ویاوی ؾق جىلی ٟهًاِب ،جىشه به اِل ٕ٨یلث و ٌایىحگی ؾق
کًاق اِل بكابكی اوث .ایى بؿاو شهث اوث که باجىشـهبـه وشـىؾ هعـؿوؾیث ؾق هًاِـب،
٠ؿالث ویاوی ا٬حٕا هیکًؿ بك اوان اِل ٕ٨یلث ؾق کًاق بكابكی ،جىلی ٟهًاِب ویاوـی
هىشىؾ ؾق شاه١ه ايصام پفیكؾ .بكایىاوان جىشه به ٌایىحگی ا٨ـكاؾ و بهـكهگیـكی ال بیٍـحكیى
ج١ؿاؾ ال ا٨كاؾ ٌایىحه ؾق هًاِب ویاوی ،به جع٭ ٫هكچه هٙلىبجك ٠ـؿالث ویاوـی کمـ
ٌایايی هیکًؿ .الایىقو ؾق اقلیابی ایى ههن با يگاه به گفٌحه کًً ویاوی ؾق يٝام شمهىقی
اوالهیٌ ،اهؿین با گفٌث لهاو به هىٔىٕ٨ ٞیلث و ٌایىحگی اهمیث بیٍحكی ؾاؾه ٌؿه و
٘ـىقیکـه بـا

جالي ٌؿه ؾق واگفاقی هًاِب ویاوی ایى ههـن هـىقؾ جىشـه ٬ـكاق گیـكؾ Eبـه
اِالظاجی که ؾق ٬ايىو ايحؽابات هصله ٌىقای اوالهی ؾق وا های اؼیك ايصام ٌؿ ،ؾاٌحى
ظؿا٬ل هؿقک کاقًٌاوی اقٌؿ یا ه١اؾ آو بكای ذاثيام ياهمؾی يمایًؿگی هصله أا٨ه ٌؿه
و هىٔىٕ٨ ٞیلث و ٌایىحگی ؾق جّؿی هًّب يمایًـؿگی هـىقؾ جىشـه ٬ـكاق گك٨حـه اوـث.

 =;Bپووهًهای ویاوث اوالهی  /وال هفحن ٌ /ماقۀ پايمؾهن  /بهاق و جابىحاو ;=CB

همچًیى ؾق ٬ايىو ايحؽابات قیاوثشمهىقی يیم با ـکك ویژگـیهـایی چـىو قشـا هـفهای،
ویاوی ،هؿیك و هـؿبك بـىؾو ،ؾاقای ظىـى وـاب٭ه و اهايـث و ج٭ـىا ،بـه ٌـاؼُ ٕ٨ـیلث و
ٌایىحگی ؾق جّؿی هًّب ههن قیاوثشمهىقی جىشه ٌؿه اوث .ؾق همیى قاوحا يهاؾهای
يٝاقجی چىو ٌىقای يگهااو ،هی ثهای اشكایی و هی ثهای يٝاقت اوحاو ؾق اؾواق هؽحلـ٧
ايحؽابات ي٭ً ههمی قا ؾق جع٭ٌ ٫اؼُ ٕ٨یلث و ٌایىحگی ؾق جّؿی هًاِـب ویاوـی
ای٩ا کكؾه و ؾقِؿؾ بكآهؿهايؿ با اظكال ٌكایٗ هًؿقز ؾق ٬ايىو که بیـاو آو گفٌـث ،ياهمؾهـای
ٌایىحه قا بكای جّؿی هًاِب به هكؾم ه١ك٨ی کًًؿ.
همچًیى ؾق قاوحای اقلیابی هیماو جىشه به ٌاؼُ ٕ٨یلث و ٌایىـحگی ؾق جّـؿی هًاِـب
ویاوی ،ؾق پیمایٍی که ؾق وه ٌهك جهكاو ،هٍهؿ و یمؾ ايصام ٌؿ ،ظؿوؾ يیمی ال پكوًٌـىيؿگاو
هىا٨٭ث ؼىؾ قا با ایى گىیه کـه Dاهـكوله بیٍـحك هىـ ىلیثهـا و هٍـا٤ل ههـن ؾولحـی ،بـك اوـان
ِالظیث و ٌایىحگی به ا٨كاؾ وپكؾه هیٌىؾ Cا٠الم کكؾهايؿ .همچًیى هٙاب ٫بـا ایـى يٝكوـًصی،
بیً ال ٌّث ؾقِؿ هكؾم ؾق بیاو ؾیؿگاه ؼىؾ ؾقباقه ایى گىیه کـه Dؾق ٌـكایٗ ١٨لـی هـك ٨ـكؾی
جصكبه و جؽُّ بیٍحكی ؾاٌحه باٌؿٌ ،ايه بیٍحكی بكای پیٍك٨ث ؾاقؾ Cهىا٨٭ث ؼـىؾ قا ا٠ـالم
کكؾه و جًها  14/8ؾقِؿ ال هكؾم هؽال ٧وشىؾ آو بىؾهايؿ ٔیىو٩ی ،2474 ،ز .ٓ62 :21
يحایس ایى يٝكوًصی ؾق کًاق اقلیابی قويؿ کًًهای ویاوی ؾق ٘ى جـاقیػ چهـلوـاله يٝـام
شمهىقی اوالهی ،ظاکی ال آو اوث که جىشه به ه١یاق ٕ٨ـیلث و ٌایىـحگی ؾق ٕ٨ـای ویاوـی
کٍىق بیًالپیً هىقؾ جىشه واٌ ٟ٬ؿه و يٝكوًصیهای هكؾهی يیم ظـاکی ال وشـىؾ ایـى يگـاه ؾق
ٕ٨ای ویاوی کٍىق اوث .ؾقوا ٟ٬ایى ٬كایى يٍاو هیؾهؿ کـه جىشـه بـه ٌـاؼُ ٌایىـحگی ؾق
جّؿی هًاِب ویاوی ،هن ال يگاه هكؾم و هن ال يگاه هى ىالو يٝام ویاوی بیً ال گفٌحه هـىقؾ
جىشه واٌ ٟ٬ؿه و بهً٠ىاو ی ه١یاق ههن ؾق ٠كِه جّؿی هًاِب ویاوی هٙكض ٌؿه اوث.
يتیجهگیزی


بك اوان چهاقچىب يٝكی جى٨ی ،٫کاقآهؿی يٝام ویاوی هیماو ؾوحیابی به هـؿ ٦ج١كیـ٧
هی ٌىؾ و ایى ؾق ظالی اوث که بـكای اقلیـابی کاقآهـؿی ٠ـؿالث ویاوـی ؾق شمهـىقی

اوالهی ٔكوقی اوث جاییًی آٌکاق و کاقبكؾی ال ایى ه٩هىم ِىقت گیكؾ.

اقلیابی کاقآهؿی ي ؾام ویاوی شمهىقی اوالهی ایكاو ؾق جعمك فؿالث ویاوی با جؤکیؿ بك هًاِب ویاوی =;C

الایىقو هیجىاو ٠ؿالث ویاوی قا بك اوان الگىی هٙلـىبٌ ،ـكایٙی ؾايىـث کـه ؾق
ظىلههای ٬ؿقت٬ ،ايىو ،جّمینگیكی و قويهای ظاکن بك يٝام ویاوی بـه ؾياـا بیٍـیًه

کكؾو ؾو هئل٩ه بكابكی و ٕ٨یلث ؾق شاه١ه اوـث .بـكایىاوـان هـیجـىاو جع٭ـ ٫هٙلـىب
٠ؿالث ویاوی قا ؾق ٠كِه جىلی ٟهًاِب ویاوی ٌكایٙی ؾايىـث کـه بیٍـحكیى ا٨ـكاؾ ال
ٌایىحهجكیى آيها بكؼىقؾاق ال هًاِب ویاوی ؾق شاه١ه باًٌؿ.

يحیصه اقلیابی ؤ١یث هىشىؾ ٠ؿالث ؾق جىلی ٟهًاِب ویاوی ؾق يٝام ویاوی شمهـىقی
اوالهی ایكاو يىاث به ؤ١یث هٙلىب ،بیايگك ٌكایٗ قوبهقٌؿی اوث .با يگاه قويؿی به ایـى
هىٔى ٞو هاحًی بك يٝكیه جى٨ی ،٫يٝام ویاوـی شمهـىقی اوـالهی ؾقلهیًـه ؾو هئل٩ـه بكابـكی و
ٕ٨یلث يىاحا کاقآهؿ بىؾه اوـثٌ .ـكایٗ هىشـىؾ ظـاکی ال آو اوـث کـه ؾق يٝـام شمهـىقی
اوالهی همىاقه يگاهی بكابك به جىؾههای هكؾم وشىؾ ؾاٌحه و ایى قوي ؾق ظٕىق قوبهقٌؿ هكؾم
ؾق ٠كِه ياهمؾی جّؿی هًاِب ویاوی همىاقه بىؾه و ؾق ایـى هیـاو ا٠مـا هعـؿوؾیثهـای
ٔ٧١ها و

يهاؾهای يٝاقجی و هصكی ايحؽابات يیم ؾق قاوحای اشكای ٬ايىو بىؾه اوث .ال وىیی
يابكابكی ٠ؿالث شًىیحی هىشىؾ ؾق هًاِب ویاوی يیم قیٍه ؾق ٠ىاهل لهیًـهای و هؿاؼلـهگـك
بكووویىحمی ؾاقؾ .ؾق ایى قوحا ،اوح٭اا هعؿوؾ لياو بكای کىب هًاِب يمایًؿگی ؾق هصله

ٌىقای اوالهی و ٌىقای اوالهی ٌهك و قووحا الی وى و کـنجـىشهی اظـماب و گـكوههـا بـه
هىٔى ٞلياو ؾق لیىثهای ايحؽاباجی و همچًیى گمیًً و ايحؽاب آياو بكای هًاِـب هـؿیكیث
٠الی واب ٌؿ که هٍاقکث لياو ؾق هًاِب ویاوی هحًاوب يااٌؿ .ایى يحیصه جىوٗ جع٭ی٭ات
ؾیگك الشمله پژوهً ٬اومی و ه١الی ٔ< ٓ:<Bجؤییؿ ٌؿه اوث .جع٭ی ٫آيـاو بـك ایـى هىٔـىٞ
جؤکیؿ ؾاقؾ که بایؿ بؽً ههمی ال ٠ىاهل هئذك ؾق هعؿوؾ هايؿو ج١ؿاؾ يمایًؿگاو لو ؾق هصلـه
قا ؾق شاه١ه لياو و ق٨حاق ايحؽاباجی آياو شىثوشى کكؾ.
کتابًاهه

لشآن کشیم.
ابى بابىیه لمی ٌٔیػ ِؿوقٓ ،هعمؿ ب ى فل ی ٔ1413قٓ .مده الیسضدشه الفمیده ،ل ن ،ؾفح ك ايحٍ اقات
اوالهی.
ابىالعمؿ ،فبؿالعمیؿ ٔ .ٓ;=@Bمباوی کدم عیاعی ،جهكاو ،جىن.
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آلمىيؿ ،گابكیل و ؾیگكاو ٔ .ٓ1381چهاسچىبی وظدشی بدشای بشسعدی عیاعدت تطبیمدی ،جكشم ه فلیكض ا
عیب ،جهكاو ،هكکم آهىلي هؿیكیث ؾولحی.
پایگاه اعالؿقوايی ؾفحك همام هقؾن قهبكی.
پایگاه اعالؿقوايی ولاقت کٍىق.
پایًؿه ،ابىالماون ٔ .ٓ;=AAوهح الفاازه ،جهكاو ،شاویؿاو.
ظك فاهلی ،هعمؿ ظىى ٔ1419قٓ .وعائل الؾیعه ،لن ،هئوىه آلالبیث.
ظكاي ی ،ظى ى ب ى فل ی ٔ1398قٓ .تسد العمدىل ،جّ عیط فل یاکب ك غف اقی ،جه كاو ،کح ابفكوٌ ی
اوالهیه.
ـوفلن ،فلی ٔ? .ٓ;=Bتدشبه کاسآمذی ز ىمت والیی ،جهكاو ،پووهٍگاه فكهًگ و ايؿیٍه اوالهی.
قشبیٌ ،هًال و ؾیگكاو ٔ .ٓ1392گضاسػ مطالعات پاسلراوی تطبیمی ٔ 3شایگاه لياو يمایً ؿه ال ؾوقه اول ج ا
يهن هصله ٌىقای اوالهیٓ ،جهكاو ،هقاويث پووهًهای ویاوی ظمىلی هكکم پووهًهای هصله.
خامعهؽىاعی تال ىت پاسعىوض ،جهكاو ،جبیاو.

قوٌه ،گی ٔ.ٓ1376
والًاهه آهاقی کٍىق ٔ .ٓ1394بخؼ امىس عیاعی ،جهكاو ،والهاو آهاق کل کٍىق.
پایاوياهه ؾکحكی ،جهكاو ،پووهٍ گاه
فلیؽايی ،فلیاکبك ٔ< .ٓ;=Bکذالت دس وگشػ و سوػ امام کدی ،
فلىم ايىايی و هغالقات فكهًگی.
فلیؽ ايی ،فل یاکب ك و همک اقاو ٔ 1388ال فٓ .دسآمددذی بددش وظددام عیاعددی کددذالت دس اعددالم ،جه كاو،
پووهٍکؿه هغالقات فكهًگی و اشحمافی.
ٔ 1388بٓ .دسآمددذی بددش وظشیدده عیاعددی کددذالت دس اعددالم ،جه كاو ،پووهٍ کؿه هغالق ات
فكهًگی و اشحمافی.
لاومی ،ظاکن و فاعمه هقالی ٔلهىحاو E .ٓ1393فىاهل هعؿوؾ هايؿو هٍاقکث ویاوی لي او ٔبكقو ی
فىاهل هعؿوؾ هايؿو جقؿاؾ يمایًؿگاو لو ؾق هصله ٌىقای اوالهی ال ؾیؿگاه لياوٓ ،Dپ ووهًياه ه
کدىم عیاعی ،ن  ،;:ي ;.;?@-;<= َ ،
القیصايی ،هعمؿشىاؾ ٔ .ٓ1373ز ىمت؛ مبازثی دس مؾشوکیت و کاسآمذی ،جهكاو ،وكوي.
لیپىث ،ویمىق ٔؼكؾاؾ و جیك >E .ٓ;=Aهٍكوفیث و کاقآهؿی ،Dجكشمه قضا لبیب ،فشهىگ تىععه ،ن >،
ي  ،;Bجهكاو.;;-;: َ ،
وضالله ٔ .ٓ1378صسیفه امام ،جهكاو ،هئوىه جًؾین و يٍك آذاق اهام ؼمیًی.
هىوىی ؼمیًی ،ویؿق 
يائیًی ،هعمؿظىیى ٔ .ٓ1361تىبیه االمه و تىضیه الرده ،جهكاوٌ ،كکث وهاهی ايحٍاق.
یىوفی ،فلی ٔبهاق  E .ٓ1383بكابكی ویاوی و قابغه آو ب ا هٍ كوفیث ؾول ث ٔجعلی ل ذايىی ه يح ایس ی ک
پووهً ؾق وه ٌهك جهكاو ،هٍهؿ و یمؾٓ ،Dهصله داوؾد ذه ادبیدات و کددىم اوغداوی داوؾدگاه تشبیدت
معدم ،ي >>.BB-@? َ ،

