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« ییادز تسایس  » ات انعم » یوجتسج   » زا یناریا : مالسا 

ار نبرک  یرناه  یشهوژپ رثا  نیرخآ  تشاد  هدهع  رب  ار  ناریا  هفسلف  یهاشنهاش  نمجنا  تسایر  هک  رصن  نیسح  دیس  یدیشروخ  �هد ۵٠  لیاوا  رد 
صاصتخا راتساوخ  باتک ، رفاو  تیمها  رب  دیکأت  نمض  درب و  یم ادیوه  سابع  ریما  دزن  دوب  یناریا » مالسا   » ناونع تحت  یدلجراهچ  یباتک  هک 

( – ١٩٧١م  ) هسنارف نابز  هب  باتک –  یلصا  ی  هخسن تسخن  پاچ  رتشیپ ، .دوش  یم یسراف  یسیلگنا و  نابز  ود  هب  نآ  �مجرت  یارب  یلم  یا  هجدوب
اب .دوب  هتفرگ  ماجنا  ناریا  یهاشنهاش  سیسأت  زورلاس  نیمدصناپ  رازهود و  یاه  نشج اب  نامزمه  ناریا و  تفن  یلم  تکرش  �نیزه  اب  سیراپ و  رد 
نآ یسراف  �مجرت  اداناک و  لیگ  کم  هاگشناد  رد  یسیلگنا  نابز  هب  یناریا » مالسا   » �مجرت راک  هجدوب ، نیمأت  ناریا و  تقو  ریزو  تسخن  قفاوت 

بالقنا ۵٧، یاهدابدنت  نیلوا  ندیزو  اب  هک  یوحن  هب  دشک ، یم ازارد  هب  اما  باتک  �مجرت  �سورپ  .دروخ  یم دیلک  ناریا  �فسلف  یهاشنهاش  نمجنا  رد 
«، یماما هدزاود  عیشت   » تاعوضوم هب  بیترت  هب  دلجراهچ  نیا  رد  نبرک  [ ١] .دتفا یم قیوعت  هب  اه  لاس یارب  نآ  ی  همجرت دوش و  یم فقوتم 

میهاوخ راتسج  نیا  رد  .دوب  هتخادرپ  مهدزاود » ماما  هیخیش و  بتکم  ناهفصا ، بتکم   » و فوصت » عیشت و  «، » ناریا ناینوطالفا  یدرورهس و  »
راتشون .میراذگب  ثحب  هب  ار  نآ  یسایس  یاه  تلالد یخیرات و  تیمها  میزادنایب و  نبرک  رظندم  ِیناریا » مالسا   » تاصتخم هب  یرت  قیقد هاگن  دیشوک 

لابق رد  هناداقن  یعضوم  هک  دشاب  یتآ  راتسج  دنچ  رب  یا  همدقم یناریا ، مالسا  �ژورپ  ندرک ) کیتاملبورپ  ) یزاس هلأسم نمض  دیشوک  دهاوخ  رضاح 
« یناریا مالسا  ، » ناریا رد  رکفت  یخیراتریغ  راتسویپ  زا  هچراپکی  نگمه و  یتیاور  نداد  تسد هب رب  هوالع  دنهد  ناشن  ات  دننک  یم ذاختا  هژورپ  نیا 
ار دازآ  ی  هتیویتکژبوس کی  نوچ  یزیچ  یریگ  لکش ناکما  ًاساسا  ایآ  دمهف و  یم هنوگچ  ار  خیرات  تسا ، لئاق  یندم  شنک  تسایس و  یارب  ینأش  هچ 

.تفر میهاوخ  یناریا » مالسا   » ی هموظنم غارس  هب  نردم  یعضوم  زا  ًاساسا  هک  مینک  دیکأت  تحارص  هب  دیاب  اجنیمه  .هن  ای  دزاس  یم مهارف 
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هب دعب ، هب  داتشه  ی  ههد مود  ی  همین زا  هژیو  هب  ریخا ، یاه  لاس رد  نبرک  یرناه  ثاریم تسا ؟ هلئسم  کی  ارچ  تسیچ و  یناریا » مالسا   » .لوا
یرظن یاضف  رب  هراومه  وا  رکفت  نیگنس  ی  هیاس نیا ، دوجو  اب  .تسا  هدش  ایحا  یعون  هب  یسراف  نابز  هب  شراثآ  نیرتمهم  ی  همجرت ی  هطساو

هچ دسر  یم رظن  هب  .تسا  هتفای  موادت  یعون  هب  یرکف  نایرج  نآ  ای  نیا  رد  نآ  زا  هیوس  نآ  ای  حطس  نیا  تسا و  هدوب  مکاح  رتشیب ، رتمک و  ناریا ،
فلتخم یدرکراک  هوجو  زا  رثأتم  دنناد ، یم رسیم  تنس  لد  زا  اهنت  ار  لوحت  هک  یناسک  هچ  دنشیدنیب ، یخیرات  یاه  ناکما هب  هکنآ  نودب  نایارگ ، تنس

هک یناسک  هچ  دنا ، هلأت لقعت و  �ناگود  روحم  رب  یمالسا ی  هفسلف یزاسدمآزور »  » یپ رد  هک  یناسک  هچ  نیا ، رب  هوالع  .دنتسه  هدوب و  راتفگ 
ار شدوخ  تیعورشم  هک  یتیمکاح  هچ  دننارورپ و  یم رس  رد  ار  یمالسا » یناسنا  مولع  ، » رگید یانعم  هب  ای  یناسنا  مولع  یزاس » یمالسا  » یادوس

رثأتم ناریا  رد  نبرک  یهوژپ » مالسا  » زا یمسق هب  یگمه  دناد ، یم مدرم  یروآ  یور ورگ  رد  ار  دوخ  تیلوبقم  دنز و  یم دنویپ  یسدق » رما   » هب
دروم ی  هژبا اب  ققحم  طابترا  مرف  رد  هچ  و  یمالسا �فسلف  ییاسانش  ی  هطیح رد  هچ  ار  دوخ  زا  شیپ  ی  هناقرشتسم یاه  ضرف نبرک  یرناه  .دنا  هدوب

سنج زا  یطابترا  یمالسا ، �فسلف  اب  هچ  و  ش.ه ) ات ١٣۵٠ یاه ١٣٣٠  ههد رد   ) ناریا یرکف  �عماج اب  هچ  نبرک  طابترا  .درک  نوگرگد  هعلاطم 
هب درک  یم یعس  تشادن و  دوخ  �علاطم  دروم  �ژبا  هب  هناتسدارف »  » یهاگن هناسانش ، قرش یعضوم  فالخرب  یو  .دوب  هفشاکم »  » و تریح » »
هاگن رد  تسناوت  یم هزادنا  هچ  ات  یدرکیور  نینچ  هک  تسا  حضاورپ  [«. ٢] دهد یم ناشن  ار  لالج  هاگراب  نیا  ییابیز  هک  دشاب  ینوتفم   » شدوخ لوق 

یعضوم تساوخ  یم یبرغ ، ققحم  کی  ماقم  رد  وا ، هک  تسا  تسرد  .دتفا  رثؤم  یبرغ  یرگید »  » ناش و « دوخ  » ندرک فیرعتزاب رد  نایناریا 
رب قوفت  ینیبرتربدوخ و  ی  هیحور یبای  هبلغ نایناریا و  ینیب  گرزبدوخ مهوت  داجیا  رد  اما  دنک ، ذاختا  قرش »  » هب شدرکیور  رد  هناربارب » »

تفرگ و رارق  یددعتم  یاه  شناوخ دروم  وا  زا  دعب  نایلاس  هک  تس  یتبسن درک ، رارقرب  اه » نآ  » و ام »  » نیب وا  هک  یتبسن  .دش  زاسراک  یرگید » »
و ام »  » نیب یعقاو »  » گولاید ناکما  یو  درکیور  هک  تسا  نآ  تسین ، راکنا  لباق  هک  یزیچ  .دندرب  دوس  نآ  زا  یمالساریغ و  یمالسا یاه  نامتفگ

تسانعم و تیونعم و  ورملق  لباقم ، رد  قرش ، تسا و  طاطحنا  راتفرگ  ساسا  زا  برغ  نبرک  رواب  هب  هک  هداس  لیلد  نیا  هب  درب ، نیب  زا  ار  اهنآ » »
اه و سرد یواح  فرط  ود  ره  یارب  هک  هناربارب  ییوگتفگ  ًاساسا  رباربان ، تیعضو  رد  .دراد و  ییارچ  نوچ و  یب ِیرترب  برغ  رب  ثیح  نیمه  زا 

و یعقاو »  » طیارش یخیرات و  یاه  ناکما یانبم  رب  تسناوت  یم هک  یگولاید  رگید ، ریبعت  هب  .دشاب  هتشاد  دوجو  دناوت  یمن دشاب  دیدج  یاه  هزومآ
.دش هعیبطلادعبام  رظنم  زا  تنس »  » یزاسزاب یاه  بیسآ شوختسد  دریگ ، لکش  برغ  قرش و  نونکا »  » تسیز

یداقتنا ریسفت  هک  ارچ  تسین ، راتشون  نیا  ثحب  عوضوم  ددنب ، یمورف ار  ییاه  قفا هچ  دیاشگ و  یم ار  ییاه  قفا هچ  یناریا ، مالسا  دقن  �ژورپ  هکنیا 
�مجرت لالخ  زا  هک  نبرک  هب  یروآ  یور دیدج  جوم  رد  هک  تسا  نآ  رس  رب  ثحب  اجنیا  رد  .دبلط  یم یرت  خارف لاجم  یناریا » مالسا   » تاصتخم

هدش ماغدا  یرکف  یسایس و  یاه  هژورپ رگید  رد  هتفای و  تیمها  یو  یناریا » مالسا   » ی هژورپ زا  حوطس  اه و  هیوس مادک  تسا  هدمآرب  یو  راثآ 
ارچ نیا ، ی  هجیتن رد  تسا و  هتفرگ  رارق  هعلاطم  دروم  ینونکا »  » لئاسم مادک  نوماریپ  نبرک  ثاریم  رضاح  تیعضو  رد  رگید ، ترابع  هب  .تسا 
زا یتموکح  طلسم  راتفگ  یرادرب  هرهب یاپ  هک  اجنآ  ات  دهد  ناشن  ات  تسا  نآ  یپ  رد  راتشون  نیا  .دنک  یم ادیپ  تیمها  ام  یارب  وا  یرکف  �ژورپ  دقن 

مئاد روضح  ی  هدیا رب  هک  یلعف  تینونکا  رد  ییارگانعم »  » �ژورپ .لوا  دخرچ : یم عوضوم  ود  لوح  ارجام  لک  تسا  نایم  رد  نبرک  ی  هژورپ
.مود و.درب  یم هار  نییآدوخ  ی  هتیویتکژبوس نیوکت  عانتما  هب  تیالو ،»  » ی هلئسم یارجم  زا  لاثم  ناونع  هب  تیاهن ، رد  دراد و  دیکأت  یسدق » رما  »

راک رد  نافرع  هقف و  نوگانوگ  یاه  نایرج لد  زا  یددعتم  یرظن  ینابم  هک  تسا  تسرد  یسایس .»  » تیعضو هب  یشخب  تیعورشم �ژورپ 
« یهاوخانعم ، » رتهب ترابع  هب  ای  ییارگ ،» تیونعم  » یعون هب  ندرک  یور اب  یناریا » مالسا   » �ژورپ اما  دنا ، یلعف تموکح  ینابم  یزاس  عورشم

.دنک یم مهارف  ار  ریذپاندقن  اذل ، یخیراتریغ و  »ی  انعم » یمسق یاکتا  هب  یسایس »  » تیعضو تیبثت  هیجوت و  ناکما 
ناهج ددجم  یرگ  نوسفا یادوس   ١٫-١

« دنشاب هتشاد  یراگتسر  مایپ  دنناوت  یم نایناریا  »
… تسا هدنام  بیاغ  نایبرغ )  ) ام یاه  هفسلف خیرات  �نحص  زا  لاح  هب  ات  یمالسا ، - یناریا �فسلف  یناریا ، �فسلف  هک  تسا  فسأت  �یام  نادنچ 



ییاونش شوگ  نادنچ  نیمز ، ناریا  یاهزرم  زا  جراخ  رد  ناریا  یادن  تسا … هدش  هلثُم هیاپ و  یب ناسنا ، زا  نایبرغ )  ) ام تخانش  تبیغ ، نیا  رثا  رد 
تسا هتفاین 

هنوگچ دنناد  یمن زونه  دشاب و  راگزور  نیا  رشب  یارب  یمایپ لماح  دناوت  یم ناش  یتنس گنهرف  هکنیا  زا  دنلفاغ  ناکامک  نایناریا  هزورما  نیاربانب  و 
(١٣٩١:٣٨ نبرک ، [« . ) ٣] دننک دمآزور  ار  مایپ  نیا 

هب ار  یو  نردم ، یایند  �دش  ییادز  نوسفا هوجو  اب  لباقت  .دوب  هتینردم  �ژورپ  نآ  عبت  هب  یرگنشور و  لقع  اب  تفلاخم  نایدانم  زا  نبرک  یرناه 
زا تسسگ  تیعضو  رد  هک  یرشب  .تشگ  یم زورما  رشب  یارب  انعم » لوصح  ناکما   » زا شسرپ  هب  خساپ  یپ  رد  ناریا  رد  وا  .دناشک  ناریا  یوس 

رب ییاهنت  هب  تسیاب  یم ار  دوخ  تسیز  تیلوئسم  ناسنا  هدش و  راوشد  شیپ  زا  شیب ناهج  هب  یشخبانعم  ناکما  هک  یتیعضو  رد  درب ؛ یم رس  هب  ناهج 
یدام و ناهج  نایم  طباور  جیردت  هب  ییادز  نوسفا تینالقع و  دنیارف  .تسور  هبور نوسفا  زار و  زا  یلاخ  یناهج  اب  زیچ  ره  زا  شیب  دشکب ، شود 

ناهج درب ، یم نیب  زا  ار  وداج  هب  داقتعا  یقطنم ، ینهذ و  کرد  تلاصا  هک  اجنآ  زا   » تسا هدرک  یم نایب  ربو  هک  هنوگنآ  .درک  نوگرگد  ار  اروام 
، ربو «. ) دنرادن ییانعم  رگید  اما  دنرذگ » یم  » و دنتسه »  » اهزیچ دهد ، یم تسد  زا  ار  دوخ  ییوداج  یانعم  دوش و  یم نوسفا  زا  یلاخ 

.دیآرب ناهج  هب  یشخبانعم  سپ  زا  دناوت  یمن تنس ، ناهج  مظعا  راتفگ  ماقم  رد  نید ، فالخرب  نردم ، ناهج  کینومژه  ماقم  رد  ملع ، ( ١٣٨۴:۵٢۴
چیه وا  .دنک  میسرت  دوخ  نونکا  تیلوئسم  شریذپ  رد  ار  نردم  ناسنا  تیعضو  ات  دشوک  یم دنرادن ، ییانعم »  » رگید اهزیچ  هک  یرصع  رد  ربو 

تشونرس  » ربو دید  زا  .تسا  هداد  خر  تنس  ناهج  زا  تسسگ  تسین و  نکمم  رگید  نردماشیپ  تیعضو  .دنارورپ  یمن رس  رد  ار  یتشگزاب  یادوس 
یلاخ یناهج  رد  ادخ و  نودب  تسا  موکحم  نردم  ناسنا  .تسا  هجوت  یب ناربمایپ  ادخ و  هب  هک  دنک  یم یگدنز  یرصع  رد  هک  تسا  نیا  زورما  ناسنا 
هک یتیلک  تسا ، هتفر  تسد  زا  رادانعم  تیلک  کی  ماقم  رد  تیعقاو  هک  تسا  نآ  رگنایب  یتیعضو  نینچ  [« . ۴] دنک یگدنز  نوسفا  زمر و  زار و  زا 

هدودزانعم ِناهج  نیمه  اب  ندرکرس  تعاجش  لداعم  ار  ندوب  نردم تسینردم ، کی  ماقم  رد  ربو ، .تشادن  هار  نآ  رد  یماهبا چیه  دوب و  نگمه  ًاقباس 
ربو .دنراد  دوجو  دیدرت  یب یئزج  یصخش و  یاه  یشخبانعم یلو  تسا  لومش  ناهج ماع و  ییانعم  دقاف  لک  کی  ماقم  رد  ناهج  وا ، رواب  هب  .دناد  یم

ققحت یارب  هنیهب  لیاسو  اهرازبا و  ی  هضرع هب  وا ، معز  هب  نردم ، ناهج  رد  ملع  راک  .تشاد  ینیرفآانعم  عقوت  ناوت  یمن ملع  زا  هک  دوب  یعدم 
دهاوخن نآ  زا  ییاپدر  نردم  ی  هدودز نوسفا ناهج  رد  دراد  ار  تیونعم  انعم و  نوچ  یزیچ  ی  هغدغد یسک  رگا  .دش  یم دودحم  نیعم  شیپزا فادها 

.ددرگزاب اسیلک  هعموص و  رید و  ناهج  هب  دیاب  ربو ، یاعدا  هب  یسک ، نینچ  .تفای 
حوضو هتینردم  اب  تفلاخم  رد  نبرک  یرناه  �ژورپ شکیرات ، یاه  هیوس �مه  اب  دیدج  تینالقع  شریذپ  رب  ینبم  ربو  �شیدنا  یریگرظنرد  اب  دیاش 

یگتسسگ ضرف   » رب ینتبم  وا  �راگنا  رب  انب  هک  دریگ  یم رارق  یفرظ  نورد  دشاب ، هتفرگ  هشیر  برغ  زا  هک  هچنآ  ره  نبرک  یارب  .دبایب  یرتشیب 
« یناریا مالسا   » تیلک رد  عقاو  رد  عیشت و  ملاع  رد  یسدق » رما   » مادتسم روضح  هب  ربارب ، رد  نبرک ، ( ١٧۵ : ١٣٨۵ افنالاب ،  ) .تسا ناهج » زا 

روط هب  .دنک  یم نکمم  ار  تنس »  » مان هب  یتیلک  تخاسرب  زین  ناهج و  اب  یگتسویپ  �راگنا  رضاح » هشیمه  تیسدق   » نیا .تسا  هتسب  دیما 
مالسا ، » تسا یسدق  رما  یوجتسج  رد  هک  نبرک  یارب  [ ۵] .دروخ یم مقر  ناهج » ددجم  یرگ  نوسفا  » ی هدیا لوح  نبرک  �ژورپ  رت ، صخشم

رد هک  یرضاح  هراومه  ِیسدق  رما  روآمایپ  یراگتسر و  ی  هژورپ هب  دوش ، یم لدب  برغ  رد  انعم »  » نارحب زا  تاجن  یارب  یرفم  هب  یناریا »
نامز رد  هتشذگ » یزاسزاب   » یپ رد  نبرک  [. ۶] دراد رارق  مات  یگتسویپ  رد  شنوماریپ  ناهج  اب  ناسنا  دنتسین و  ادج  مه  زا  هژبا  هژوس و  نآ  تحاس 

هب لاح  تیلوئسم  ینکفارف  اب  .دنز  یم زابرس  نونکا »  » اب ههجاوم  زا  یعون  هب  وا  .تسین  لاح ، ِقفا  زا  هتشذگ  زا  شسرپ  یترابع  هب  ای  لاح ،
برغ رد  هچرگ  هک  تسا  یدبا  یلزا و  تنس »  » نامه هتشذگ  عقاو  رد  .درادن  دوجو  هتشذگ »  » زج یزیچ  ًاساسا  هک  تسا  نآ  تابثا  یپ  رد  هتشذگ » »

یعون عقاو  رد  یتنس »  » نینچ .تسا  هتفرن  لوفا  هبور  زگره  یناریا » مالسا   » رد ناریا و  رد  صخالاب  قرش و  رد  اما  تسا ، هدش  لاوز  شوختسد 
تساکورف .دوش  یم نامه » نیا خیرات   » هب لدب  یسدق ، رما  روضح  اب  خیرات ، لک  .تسا  یسدق » خیرات   » لوط رد  شدوخ  اب  یسدق  رما  گولونوم 

ققحت �صرع  رگید  خیرات  هک  ردق  نآ .دشاب  ریغ  زا  زاین  یب یتیسدق  روضح  زج  هب  یزیچ  دناوت  یمن نبرک ، �شیدنا  رد  یسدق » خیرات   » هب خیرات 
.تسا تینأش  عون  ره  دقاف  نآ  رد  ناسنا  سیسکارپ  هک  دوش  یم لدب  یسدق » رما   » تساوخ زا  یتشونور  هب  خیرات  .تسین  تیعضو  نورد  یاه  ناکما

فالخرب اهنت  هن  .مییاهنآ  نارگدادما  نایناریا » ام   » نونکا تسا ، هتسب  رب  تخر  نآ  زا  انعم  هک  برغ  �دودز  نوسفا ناهج  ربارب  رد  نبرک  معز  هب 
هک میزاس  یلمع  میناوت  یم یتروص  رد  اهنت  ار  تلاسر  نیا  اما  .میریگب  مه  ار  اه » نآ  » تسد تسیاب  یم هکلب  میرادن ، اه » نآ  » هب یزاین  جیار  رواب 
دیدپ ار  هعومجم  رما ، ودب  رد  یناریا  ناهج  یمالسا ، تنس  نورد  رد  : » میبایرد مامت  مات و  ار  دوخ  تیونعم »  » دوش و ظفح  نام  هچراپکی تیلک » »

ای  ) دحاو لک  کی  �لزنم  هب  یناریا  یونعم  ناهج  هک  ددنویپ  یم حوضو  هب  یتروص  رد  طقف  طقف و  نآ  تلاسر  صاخ و  یاه  یگژیو هک  تسا  هدروآ 
مالسا ناهج  نافراع  نافوسلیف و  نیرتگرزب  راید  انعم ، مامت  هب  یمالسا ناریا  .دریگب  رارق  رارق  رظن  دم  رد  مالسا ، زا  سپ  شیپ و  هناگی ،) تیوه 

زین زورما  تسا ، هدرک  ظفح  هراومه  خیرات  لوط  رد  ار  دوخ  موادت  هک  ناریا » یونعم  �داوناخ   » وا هاگن  زا  ( ۶١ : ١٣٩١ نبرک ، «. ) تسا هدوب 
.دشخبب موادت  ار  دوخ  روضح  فلتخم  قرط  هب  دیاب 

�داوناخ نیا  نیب  ات  تسا  نآ  یپ  رد  نبرک  ناهج ، رد  انعم » روضح   » یاکتا ی  هطقن هباثم  هب  ناریا » یونعم  �داوناخ   » هب نتسیرگن  رب  هوالع 
کیتسونگ نید  راگدنام  راثآ  یانبم  رب  هک  ناهج  لک  رد  یونعم  یاه  هداوناخ لک  اب  یدنویپ  یناریا ، مالسا  یعیش و  نافرع  زا  هتساخرب  ِیونعم 

مایپ باطخاما  تسا  لئاق  یونعم »  » یتلاسر نایناریا  یارب  هک  یدوجو  اب  ثیح ، نیا  زا  .دزاس  رارقرب  دنراوتسا ، یسدق  بتک  رب  یکتم  ِلومش  ناهج
ار هار  ات  تسا  یونعم » ناراوسهش   » دوجو یپ  رد  وا  یناریا ،» مالسا   » مراهچ دلجم  یاهتنا  رد  .تسا  ناهج  رد  یونعم » ناسنا   » ره هجوتم  وا 

، هدش یشالتم یملاع دراد ؛ تیلعف  ملاع  نیا  رد  یونعم  راوسهش  مایپ  هک  دیوگ  یم نرب  ناژ  .دننک  راومه  هراپ  هکت ناهج  نیا  ی  هرابود ندرک  مهرس یارب 
ناهج نیا  .تاملک  لامعا و  اه ، حور اه ، لد تسا : هدمآ  رد  هراپ  هکت زیر و  هدرخ تروص  هب  زیچ  همه  نآ  رد  هک  هدش  هرذ هرذ هتسکش ،  مهرد

یونعم یراوسهش  یورارف  هک  تسا  تیرومأم  نامه  نیا  هدش ، هیزجت ملاع  نیا  نتخود  مه  هب  هرابود  .تخودزاب  دیاب  ار  یندش  هراپ هدش و  هراپ هراپ
« انعم  » ندنادرگزاب دراد ، مئاد  روضح  نام  یگدنز رد  انعم »  » هک ییاه  ناسنا ناونع  هب  ار  ام  تلاسر  نبرک  ( ٨٢ : ١٣٨٢ نرب ، ناژ  .دراد (  رارق 

دیکأت دیوگ ، یم نخس  هتخیسگ  مه زا  یاه  شزرا هتفر و  تسد  زا  تیلک  یزاسزاب  تهج  هب  نایدا ، بیرقت  زا  هک  ینامز  .دناد  یم یسفنا »  » ناهج هب 
ندش یفرع یارب  یلمحم  هک  ددرگ  یم ییادز » تسادق  » هب رجنم  تروص  نیا ریغ  رد  دهد ، یم خر  اه  ناسنا نطاب »  » رد بیرقت  نیا  هک  دراد  ناوارف 

هن تسا و  یسفنا »  » ناهج ینادرگ » یسدق  » یانعم هب  نبرک ، ی  هژورپ هک  تشاد  رظن  رد  دیاب  رتهب ، ترابع  هب  [ ٧] .تسین بولطم  تسا و 
رما  » هب فوطعم  دناوت  یمن یزاس  یسدق هکنیا  رب  ینبم  نبرک  رارصا  .دیوگ  یمن نخس  ینوریب  خیرات  تیعضو  یزاس  یسدق زا  وا  یقافآ .» »

ایوگ .تسا  ینوریب  تیعقاو  زا  وا  ساره  ینوریب ،» رما   » تیروحم رب  یزاس  یسدق زا  نبرک  سرتسا  یا  هدننک نییعت عوضوم  دشاب ، ینوریب »



تامازلا و هب  ناشریزگان  ِنداد  نت نامه و  ناش  یگدش ینیع یبای و  تیعقاو شریذپ  دنروآ و  یمن بات  تیعقاو  رباربرد  شیاه  هدیا دناد  یم شیپاشیپوا 
رما نامه  ًاصخشم  هک  یا  « ینوریب رما   » اب یسدق » رما   » ندزن هرگ یارب  نبرک  شالت  رتهب ، ترابع  هب  .نامه  یعقاو ، ینیع و  ناهج  ِتائاضتقا 

ی هلاحتسا اب  دناد  یم شیپاشیپ  وا  .دراد  نورد »  » و سفن »  » یانبم رب  تیعقاو »  » فیرعت �دروخ  تسکش شالت  زا  ناشن  تسا ، یسایس  یعامتجا و 
رد یسدق » رما   » زا هک  تسا  هدش  نآ  فرص  وا  ّمه  ی  همه همهنیا ، اب  .دهد  تروص  یمهم قافتا  دناوت  یمن نورد » تیعقاو   » هب ویتکژبا » تیعقاو  »

.دوبن دنسرخ  شجیاتن  زا  وا  هک  دروخ  دنویپ  یا  یسایس ماظن  هب  یسدق » رما   » اما تیاهنرد  .دنک  تظفاحم  ینورد  تایح  تحاس 

کی یارب  تسناوت  یم [ ٨] عقاو روما  یزاس  یسدق
هدش فیرعت یوسنارف ، تنس  رد  انعم »  » رگ وجتسج
هب یعقاو » رما   » یزاس یسدق عقاو ، رد  اما  دشاب ،

�باثم هب  نآ  مهف  زا  یطرفم  یناوتان  هک  یا  هنوگ
رایسب ام  یارب  دیآ ، دیدپ  ویتکژبا » تیعقاو  »

تیسدق  » هک تلع  نیدب  تسخن  .تسا  زیمآ  هرطاخم
« �ژوس  » ناکما یارب  ار  اج  رضاح » هشیمه 
ملاع  » هب ار  ناسنا  هک  ارچ  دنک ، یم گنت  داینبدوخ 
تاذ یلجت »  » ریغص ملاع  .دهد  یم لیلقت  ریغص »
یناشن مد  ره  یلجت ، نیا  تسا و  یدبا  یلزا و  رونا 

هک تلع  نیا  هب  مود  .دراد  یسدق » رما   » زا
تیعورشم رد  اپ  یناسنا ، شنک  یاه  هصرع یمامت

نشور یرما  نینچ  دمایپ  .دنراد و  یناهج » نآ »
شیپاشیپ یداقن  ناکما  دقن و  تیعورشم  تسا :

تایلجت مهف  هب  دوش  یم لوکوم  ددرگ و  یم بلس 
« یسدق رما   » اب یطابترا  رهاظ ، هب  هک  ییاه  هصرع دش  ببس  یسدق ،» رما   » و تیونعم »  » نوماریپ یطلسم  نامتفگ  نتفرگاپ  یسدق .» رما  »
لحم یسدق » رما   » و یسایس » رما   » ندروخ هرگ  ام ، ناهج  تسیز یارب  نایم  نیا  رد  .دننوادب  هشیر  یسدق » رما   » نوماریپ یاه  هلاه رد دنرادن ،
مالسا  » �ژورپ دقن  یاه  ماگ نیلوا  زا  نومیمان ، ییوس  مه نیا  یداقن  .دراد  هارمه  هب  ار  هناراو  میلست یتوکس  هک  یکانرطخ  ییوس  مه .تسا  هشقانم 

.تسا ناهج  ددجم  یرگ  نوسفا یاتسار  رد  یا  هژورپ �باثم  هب  یناریا ،»
یتهاقف ماظن  یارب  یناریا  مالسا  تیباذج  یسایس و  هقف  یداقن   ١٫-٢

یبای و تینیع زا  یتروص  ره  وا  یارب  .دنامب  یقاب  قلعم  هراومه  ات  دیاب  نبرک  یاه  هشیدنا رد  انعم »  » .دیساره یم دوخ  یاه  هشیدنا ققحت  زا  نبرک 
ار دوخ  شخب  یراگتسر هجو  رگید  دوش  یعامتجا  یخیرات و  تیعقاو  هب  لدب  هشیدنا  رگا  نیاربانب  تسا ، یدام  �فسلف  اب  وسمه  اه ، هدیا نتفای  تیعقاو

رد ناش  شقن اهقف و  تیعضو  رس  رب  دوش : یم زیگنارب  هشقانم رایسب  صخشم  عوضوم  کی  رد  ییارگ  تیعقاو نیا  اب  نبرک  زیتس  .دهدیم  تسد  زا 
نیا رد  بلاج  عوضوم  اما  .دناد  یم یگتفای  تینیع نیا  نیلماح  ار  اهقف  انعم ، نتفای  تینیع زا  ساره  رد  نبرک  رتهب ، ترابع  هب  یونعم .» رما   » دربشیپ

نایم رد  نآ  ندش  کینومژه و  یعیش ) نافرع  رب  یکتم  « ) یناریا مالسا   » راتفگ جاور  شریذپ و  مدع  زا  عنام  اهقف ، اب  وا  زیتس  هک  تسا  نآ  نایم 
.تسین وا  راتفگ  زا  جورخ  رگنایامن  تیاهن  رد  تسا  هدش  نبرک  هب  هک  مه  ییاهدقن  .دشن  ناریا  ینید  فلتخم  یاه  نایرج

ضراعت هب  اهنت  ار  هقف  اب  شتفلاخم  یمالسا ، تنس  نتم  رد  نآ  هب  زاین  یبایتیمها و  تلع  هقف و  یرظن  هوجو  رد  قیقدت  زا  شیب  نبرک  دسر  یم رظن  هب 
اردصالم یاهدرد  زا  هک  ینامز  شدوخ ) حالطصا  هب   ) هیوفص ییازون  �رود  رد  اهقف  انعم و  لها  زیتس  رد  یو  .دنک  یم دودحم  انعم  نافرع و  اب  نآ 

ایآ مینادب  هک  تسا  نیا  زا  لقتسم  (ع ،) همئا یناحور  مایپ  غیلبت  موادت و  دنک « : یم حرطم  یهجوت  لباق یاعدا  ، دیوگ یم نخس  اهقف  یاه  یشیدنارهاظ زا 
رثا رد  بیترت ، نیدب  .هن  ای  داد  دهاوخ  یندم  نوناق  جاور  هب  نت  نردم ” ناهج  اب  ندش  گنهامه گنرمه و  ” یارب یمالسا ی  هعماج نامهب  ای  نالف 

ار اهقف  نبرک  ( ١٨١ : ١٣٩١ نبرک ، «. ) دنراد تسبنب  مکح  هک  دش  میهاوخ  ییاه  تیعقوم هب  دودحم  موکحم و  هقف ، ملع  هب  یمالسا ملع  نتشاددودحم 
تخانش لوا  هورگ  : » دناد یم تارکونکت  یاه  تسیوتیزوپ اب  وسمه  ار  اهنآ  یعامتجا و  �غبص  یاراد  ار  ناش  قالخا .دناوخ  یم نیدتم  نایارگ  یرداال

ییاونمه یگنهامه و  .دنربخ  یب یناحور  ملع  هنوگره  زا  مود  هورگ  دنهد و  یم لزنت  یعامتجا  ای  یعیبط  روما  تخانش  حطس  هب  ار  یناحور  روما 
ملع کی  تردق  هب  فوطعم  ی  هدارا اب  یناحور  رما  ندش  یعامتجا ندش و  یفرع نبرک  دید  زا  ( ٢٠٧ نامه : «. ) تسا یا  هداس راک  هورگ ، ود  نیا  نایم 

ترابع هب  ای  نوناق و  زا  انعم ، یبایدسجت  زا  یعامتجا ، رما  زا  وا  ساره  اهقف ، زا  نبرک  ساره  هکنآ ، هصالخ  .تسا  هارمه  یرداال  رادم و  هدیاف
.تسا ندش  یفرع زا  رتهب 

.دراذگن تسد  نآ  رب  دهدن و  ناشن  دنکن ، حرط  ار  عازن  نیا  هک  دراد  دوجو  یا  هدارا ایوگ  .تسا  هدوب  یشوماخ  عازن  زورما  ات  هقف  نبرک و  عازن 
رد نیا  .دنک و  وسمه  یسایس  هقف  اب  ار  ینبرک  عیشت  یسانشرادیدپ  طلسم ، راتفگ  نورد  یموهفم یدنب  تروصزاب کی  رد  دشوک  یم یتح  هک  یا  هدارا

�زوح نوچ  یزیچ  اب  و  [ ٩] دنا یسایس �عیش  یدانم  هک  یناسک  �باثم  هب  اهقف  زا  یونعم ،» رما   » زا عافد  تهج  هب  نبرک  هک  تسا  یتروص 
�زوح رد  دناوت  یم هزادنا  هچ  ات  نبرک  یسایسریغ »  » رهاظ هب  ی  هژورپ داد  ناشن  تسیاب  یم .دنادرگ  یمرب یور  دنتسه ، دنویپ  رد  یندم  نوناق » »

هب .تسا  هداد  افعتسا  ییوگ  نآ  یارجا  زا  دوخ  هک  ددرگ  یشقن  رگافیا  دوش و  ماغدا  بذج و  مکاح  ِیسایس  راتفگ  نورد  دشاب و  هتشاد  درکراک  یسایس 
تیاغ هب  یایروآ  یور اما  تسا ، تسایس  هب  یروآ  یور رگید  یور  یعامتجا ،» رما   » زا زیهرپ  نبرک و  طرفم  ییادز » تسایس  » یترابع

یناریا مالسا  رب  یکتم  �فسلف  هک  تسا  نآ  یایوگ  یعامتجا ، یسایس و  رما  زا  زیهرپ  نیا  تسبراک  .دوجوم  تیعضو  تمدخ  رد  هناراک و  هظفاحم
هک سفن »  » موهفم تیوقت  ینورد و  خیرات  یوس  هب  تمیزع  اب  درادن و  رایتخا  رد  ار  یعامتجا  یسایس و  نونکا  تیعضو  دقن  تهج  مزال  یاهرازبا 
دبایب و رانک  یلالتخا  ره  یناماس و  هبان ره  اب  دناوت  یم تلوهس  هب  تسا ، ناهج  زا  تسسگ  رد  هک  درف »  » موهفم ربارب  رد  تسا ، ناهج  اب  دنویپ  رد 

.دناوخبارف ینیع  ناهج  اب  سفن »  » بذاک یافص  حلص و  هب  دنک و  لمع  یخیرات  رما  ره  ِیزاس » یعیبط  » تمدخ رد  ًالمع 
شنک یارب  ییاج  رگدیاه  یتخانش یتسه کیتونمره   » رگا .دروآ  راب  هب  ار  یزیمآ  هرطاخم جیاتن  دناوت  یم تسایس »  » و انعم »  » دنویپ هک  تسا  نشور 



یونعم رکفت  هب  ای  ینآ و  یاه  میمصت هب  ای  شنک  لیدبت  اب  دنک و  یم فذح  ار  یناسنا  لماع  تلاخد  یرادم ، ناسنا �ناهب  هب  دراذگ و  یمن یقاب  یعامتجا 
نطاب کیتونمره  [«، ١٠] دراد نآ  کیرات  یاه  هیوس ندرک  نشور رد  یعس  همه  نیا  هک  دراذگ  یم زاب  یا  یژولونکت ملع و  نامه  تسد  هب  ار  نادیم 

رصحنم ناهج  اب  درف  ینورد »  » دنویپ هب  ار  انعم »  » دشوکب هک  مه  ردقچ  ره  هتیویتکژبوس ، ناکما  فذح  و  یسدق » خیرات   » رب هیکت  اب  زین  نبرک 
.دیاشگ یم یسایس » رما   » اب یسدق » رما   » ندروخدنویپ یارب  ار  هار  ًالمع  دنادرگ ،

رد راذگریثأت  یرکف  �ژورپ  کی  �باثم  هب  یناریا  مالسا  یزاس  کیتاملبورپ یارب  یشالت  عقاورد  دیدرگ ، نایب  هدش  هتفگ روحم  ود  لیذ  هک  هچنآ 
�طبار دقن  ترورض  .دنک  یم مهارف  زین  ار  یلعف  تیعضو  هب  یشخب  تیعورشم یارب  مزال  یاهرازبا  هک  تسا  طلسم  یرکف  نامتفگ  فلتخم  یاه  هیال

نایم یراکشآ  توافت  دنویپ  نیا  رد  .دنماجنا  یم ود  نیا  دنویپ  هب  هک  دنک  یم یا  یرکف ننس  هجوتم  ار  ام  شیپ  زا  شیب  تسایس »  » و انعم » »
»ی انعم  » رس رب  یعیش  نافرع  اب  ییاه  هیال رد  مک  تسد یعیش  هقف  رتهب ، ترابع  هب  ای  .دروخ  یمن مشچ  هب  یعیش  هقف  یعیش و  نافرع  یاه  تئارق
دقن .تسا  یرورض  تیاغ  هب  دروخ ، یم هرگ  یسایس » رما   » اب یسدق » رما   » تحاس رد  انعم  هک  یا  هلهو یداقن  .تسا  تهج  مه تسایس  ییالعتسا 

.دنا هدرک فذح شیپاشیپ  دوخ  یموهفم تحاس  رد  ار  تیعضو  دقن  ناکما  هک  تسا  یطیارش دقن  تیعضو ، نیا 

 

لیثمت انیس و  نبا  «، » یبرع نبا  نافرع  رد  قالخ  لیخت   » یاه باتک رت  شیپ یو  .تسا  هدنادرگرب  یسراف  هب  یتمحر  هللااشنا  ار  یناریا » مالسا  [» 1]
مالسا  » تسخن دلج  یتمحر  .دوب  هدرک  همجرت  یسراف  هب  ار  نبرک  یرناه  »ی هفشاکم دبعم و   » و نازیم » ملع  اه و  گنر یراگن  عقاو «، » ینافرع

نونکا یو  .تفای  راشتنا  لاس ١٣٩٢  رد  زین  مود  دلج  .دنادرگرب  یسراف  هب  لاس ١٣٩١  رد  دزادرپ  یم یماما » هدزاود  عیشت   » هب هک  ار  یناریا »
راشتنا �دامآ  زین  ار  هیلیعامسا » نافرع  رد  یراودا  نامز   » و کلاس » فوسلیف و  «، » یناریا مالسا   » مراهچ موس و  دلج  یور  راک  رب  هوالع 

رد دنمشناد » قوش  هفرح و   » لصف هب  ک.ر  [۴  ] یناریا مالسا  لوا  دلج  �مدقم  ناونع  [٣  ] ص١۴٨ نبرک ، یرناه  زا یدای  باتک  زا  لقن  هب  [٢  ] .دراد
یا هبحاصم رد  تسا ، برغ  رد  نبرک  یرناه  �ژورپ زا  رثأتم  لیخت و  ناسانش  هعماج  زا  هک  یلوزفام  لشیم  [ ۵  ] رادمتسایس دنمشناد و  باتک 
اجنیا [ ۶ «. ] تسا نکمم  ناهج  ددجم  یرگ  نوسفا .میا  هدیرب نویسازیلانویسار ، نرق  ود  زا  دعب  :» دراد یم نایب  اضف » رد  لیخت   » مان هب  ( ١٩٩٩)

یم رگدیاه  .دنریذپان ییادج ناهج  نیازاد و  .دریگب  رارق  هژبا  اب  لباقت  رد  هک  تسین  یا  هژوس رگدیاه  « نیازاد  » .تس یرگدیاه ًاقیمع نبرک ، �غدغد 
لقن [٧  ] .تسا ناهج  - رد - ندوب نیازاد »  » .دشاب هتشادن  دوجو  هژبا  هژوس و  یدنب  میسقت یارب  یموزل رگید  هک  دلسگب  هژوس »  » موهفم زا  نانچ  دشوک 

یم یناریا  مالسا  تسخن  دلجم  رد  نبرک  یرناه  [Sacralisation des objects [9[٨  ] ص ۵۴٢ تیونعم ، تفرعم و  باتک  زا  نومضم  هب 
«. درادن یسایس  تابلاطم  اب  یتبسن  چیه  هک  تسا  عیفر  یونعم  ینید و  میلعت  ناش ، لصفالب نادرگاش  هب  هعیش  ی  همئا میلاعت  ی  همه دوصقم  :» دیوگ

ص٢٧۶-٢٧٧ یسانش ، هعماج  درخ  باتک  زا  لقن  [١٠ ( ] ٨٣ : ١٣٩١ نبرک ، یرناه  )

 

دنمشناد و ( ١٣٩٠  ) ربو سکام  ایفوس -  رشن  نارهت : یتمحر / هللااشنا  �مجرت  / یماما هدزاود  عیشت  / یناریا مالسا  ( ١٣٩١  ) نبرک یرناه  : - عبانم
رصن نیسح  موس - ) پاچ  ) ون حرط  رشن  : نارهت یسانش / هعماج درخ  ( ١٣٨٩  ) یرذابا فسوی  ملع -  رشن  نارهت : هداز / بیقن دمحا  �مجرت  / رادمتسایس

، یرهچونم سابع  �مجرت  / هعماج داصتقا و  ( ١٣٨۴  ) ربو سکام  یدرورهس -  رشن  نارهت : یتمحر / هللااشنا  �مجرت  / تیونعم تفرعم و  ( ١٣٨٨)
نیمدصکی تشادگرزب  شیامه  تالاقم  هعومجم  قرش : رئاز  (١٣٨۵  ) یکوزاپ مارهش  تمس -  رشن  نارهت : / هدازدامع یفطصم  داژن ، یبارت دادرهم 

تالاقم زا  یاهعومجم  نبرک : یرناه  زا یدای  ( ١٣٨٢  ) یکوزاپ مارهش   - ناریا �فسلف  تمکح و  یشهوژپ  �سسؤم  نارهت : نبرک / یرناه  دلوت لاس 
ناریا �فسلف  تمکح و  یشهوژپ  �سسؤم  نارهت : یو ، اب  وگتفگ  ود  مامضنا  هب  نبرک  یرناه  �رابرد
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