
 ًظشیِ ػذالت سیاسی خَاجِ ًظیشالذیي عَسیهتي همالِ 

 تیاى هسالِ

شَد کِ سششت ٍ هاّ٘ت فذالت س٘اسٖ چ٘ست ؟کاسٕ تَْ٘دُ است؟ فذالت س٘اسٖ تذٍى اٌٗکِ داًستِ  سخي گفتي اص هق٘اسّإ

هتفاٍت هٖ تاشذ. چ٘ست پاسخ هکاتة   "غ٘ش"است اها اٌٗکِ آى  "هغلَب لغ٘شُ"ًضد ّوِ هکاتة س٘اسٖ اص سَٖٗ فذالت 

پاسخ ّإ  هتقذد هٖ دٌّذ. اص اٗي سٍ اص سَٕ آًْا  اًساى هکاتة تِ افتثاس سٍٗکشد اًساى شٌاساًِ خَد ٍ ًَؿ ً٘اصّإ اساسٖ

سا سس٘ذى تِ آصادٕ پاسخ هٖ داًٌذ. تقضٖ سفاٗت لاًَى سا، تقضٖ  "هغلَب لغ٘شُ"ًؾشٗات هتقذد ّن اسائِ شذُ است. تقضٖ 

داًگاسٕ سا، تقضٖ تَاصى ٍ تقادل سا ٍ....  سَال آى است کِ خَاجِ ًظ٘شالذٗي عَسٖ تا تَجِ تِ ًگاُ اًساى اهٌ٘ت سا، تقضٖ سَ

شٌاساًِ خَد فذالت س٘اسٖ سا چِ هٖ داًذ؟ ٍ هغلَب لغ٘شُ آى چ٘ست؟ آٗا حك است)افغا کل رٕ حك حمِ( ٗا تقادل ٍ 

 چِ التضاء داسد؟ ٍ چِ هق٘اسّاٖٗ تشإ تحمك آى لائل است؟ تَاصى)ٍضـ الشٖ٘ فٖ هَضقِ( ٗا تسإٍ ٍ تشاتشٕ ؟ هثاًٖ اٍ

ادفا آى است کِ خَاجِ ًظ٘شال٘ي عَسٖ فذالت س٘اسٖ سا افغاء حمَق هٖ داًذ تِ آًاى کِ طاحة حمٌذ اص عشٗك است٘فاء حمَق 

اصداشتِ شذُ ٍ ّش چ٘ض آًاى)افغا کل رٕ حك حمِ( تَس٘لِ حکَهت ٍ افوال لذست تا اص سٍآٍسٕ تِ افشاط ٍ تفشٗظ ٍ اًحشاف ت

دس جإ خَد لشاس گ٘شد)ٍضـ الشٖ٘ فٖ هَضقِ(.)ٗقٌٖ فذالت افغا حك است تشإ سس٘ذى تِ تقادل ٍ تَاصى( تا دس دسٍى چٌ٘ي 

 .تقادل ٍ تَاصًٖ ٍ اتخار س٘است فادالًِ، اًساى تِ تقالٖ )سقادت حم٘مٖ( تشسذ 

شکَفاٖٗ استقذادّإ کوالٖ اًساى ٍ  <-----------تَاصى تقادل ٍ  <----------حك  <----------فذالت س٘اسٖ     

 تقالٖ آى

 پیشیٌِ تحث

تا هفَْم ٍ هظذاق جتواػی تَام تا ًظن ٍ ًظام ٍ هؼٌاداسی یافتِ، اص صهاًی کِ افشاد تشش حیات ٍ تما خَد سا دس صًذگی ا 

ػذالت دس ػشطِ حیات سیاسی ص ایي سٍ ػذالت دسگیش تَدُ ٍ تشای آى هؼاًی ٍ هظادیك ٍ هؼیاسّایی تشسین ًوَدُ است. ا

اص اّذاف اساسی دس صًذگی ٍ سٍشی تشای دستیاتی تِ آسهاًْا ٍ هغلَتْای خَد پٌذاشتِ است. فالسفِ ًیض تِ چٌیي هسالِ 

ّوَاسُ ػغف ًظش داشتِ ٍ آى سا هَضَع خشدٍسصی خَد لشاس دادُ اًذ. آًاى اهکاى تحمك تسیاسی دیگش اص هفاّین اساسی 

ًی ٍ سیاسی اجتواػی ًظیش اهٌیت ٍ هششٍػیت ٍ هشاسکت ٍ آصادی، حك، کوال ٍ سؼادت سا هتَلف تش  ٍجَد صًذگی هذ

ػذالت هی داًٌذ. ایي سخي هَالی هتمیاى ػلی ػلیِ السالم کِ فشهَد هُلک ٍ حکَهت تا کفش تالی هی هاًذ اها ظلن آى سا 

ًاظش تش اهش است. دس ػیي حال ایٌکِ ػذالت چیست ٍ داسای چِ هؼیاسّایی هی تاشذ دیذگاّْای هختلفی شکل  1تشهی اًذاصد
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تِ تحث هی گزاسد. گشفتِ است. ایي پژٍّش تا استفادُ اص دستگاُ فلسفی سیاسی خَاجِ ًظیش الذیي عَسی دیذگاُ ایشاى سا 

چیستی ٍ تِ ٍ دس اداهِ  تشآهذٍُ اسائِ تؼاسیفی اص ػذالت سیاسی  آىٍضشٍست گفتاس اٍل تِ تیاى جایگاُ ٍ اّویت  اتتذا دس

 .هی پشداصدهؼیاسّای آى 

  

 جایگاُ ٍ اّویت ػذالت ٍ ػذالت سیاسی

 ٍ ًؾن حاکن تش اى فذالت؛ تشپا داسًذُ ح٘ات ًَؿ تشش  -

 فذالت؛ سّاٖٗ تخش اص سلغِ ٍ ًؾام تغلثِ٘ -

 فذالت؛ هثٌإ ًؾام لاًًَگزاسٕ ٍ ششٗقت  -

 هغلَت٘ت ّو٘شِ جَاهـفذالت؛  -

  توام ٍ تکو٘ل کٌٌذُ کوال اًساىفذالت؛  -

 ٍ تقادل تخش صًذگٖ ٍ استمشاس جاهقِ دس هس٘ش سشذ ٍ تَسقِ فذالت تشإ افتذال -

  فذالت تشإ حك -

 فذالت تشإ تشاتشٕ -

 ضشٍست ػذالت سیاسی

 ٍجَُ ضشٍست ؛

 استقذادّإ کوالٖ حم٘مٖ تِ فذالت س٘اسٖ شکَفاٖٗ تَلف-

 تِ فذالت تِ ًحَ حم٘مٖ)ًِ ٍّوٖ ٍ غ٘ش ٍالقثٌ٘اًِ( استقذادّإ هذًٖ فقل٘ت ٗافتي لَا تَلف-

 

 هؼاًی ٍ هفاّین 

 

 : ػذالت1/1



اًگل٘سٖ ٍ  "Justice"(، هقادل دادگشٕ دس فاسسٖ ٍ 604، 4631فذالت دس لغت تِ هقٌإ هساٍات ٍ تشاتشٕ)لشٗشٖ، 

"Justitia" هت، ه٘ل تِ حك ٍ حذ ٍسظ ت٘ي دٍ عشف افشاط ٍ تفشٗظ آهذُ است. دس ششٗقت الت٘ي تِ هقٌٖ افتذال، ساستٖ، استما

 تِ هقٌإ ساستٖ دس ساُ حك ٍ دٍسٕ اص هاًـ ٍ تشتشٕ دادى فمل تش َّإ ًفساًٖ هٖ تاشذ.

دس اطغالح تستِ تِ ًَؿ کاستشد ٍ حَصٓ هغالقاتٖ هقاًٖ هتفاٍتٖ تخَد گشفتِ است. دس اطغالح فمْ٘اى تِ هقٌإ پشّ٘ض اص گٌاّاى 

 تضسگ ٍ اطشاس  ًکشدى تش گٌاّاى کَچک ٍ ساست گَٖٗ ٍ سفاٗت تمَا تکاس سفتِ است. 

تقضٖ اطل عث٘قٖ ٍ تقضٖ اطل  ،ک اطل آسهاًٖدس اطغالح ف٘لسَفاى تِ افتثاسات هختلف دٗذُ شذُ است. تقضٖ آى سا ٗ

لشاسدادٕ دٗذُ اًذ اها ّوِ آًْا آى سا اطلٖ هٖ داًٌذ کِ هقٌٖ حك سا تق٘٘ي هٖ کٌذ ٍ احتشام تِ آى ٍ سفاٗت آى سا اٗجاب هٖ 

(. ًضد اٌٗاى فذالت اص جْت فشدٕ ّ٘ات ًفساًٖ است کِ هتخلك تِ فضائل شذُ ٍ افتذال ٍ تَاصى 134-130، 4633کٌذ)طل٘ثا، 

ى لَإ ًفس داسد ٍ اص آى افقال هغاتك تا حك طادس هٖ شَد ٍ اص جْت اجتوافٖ احتشام تِ حمَق ٍ سفاٗت هظالح فوَهٖ ه٘ا

 (134است کِ جاهقِ تشإ افشاد لائل است.)ّواى، 

 : فذالت س٘اسٖ½

٘اًگش هَضـ ٍٕ دس ت٘اى خَاجِ ًظ٘شالذٗي عَسٖ اتتذا فذالت سا دس هقاًٖ هتقذد ٍ هتفاٍتٖ استقوال ًوَدُ کِ هجوَؿ آًْا ت

 اٗي هقاًٖ فثاستٌذ اص؛ چ٘ستٖ فذالت س٘اسٖ ٍ هق٘اسّإ آى هٖ تاشذ.

 )افغا کل رٕ حك حمِ(هقٌإ افغاء حمَق طاحثاى حك تِ حمَلشاى-

چٌ٘ي هقٌاٖٗ افتشاف تِ حمَق فغشٕ ٍ الضام تِ  ّش حمٖ تشخَسداس است حمش سفاٗت شذُ ٍ تِ اٍ افغا گشدد.اص  اٌٗکِ ّش کس

 سا داسد. آى

هق٘اس فذالت؛ سفاٗت ّوِ آًاى کِ طاحة حك ّستٌذ افن اص دٍست ٍ دشوي ٍ افن اص هسلواى ٍ غ٘ش هسلواى ٍ ....ٍ افن اص -

 اشخاص حم٘مٖ ٍ حمَلٖ هثا حك صهاهذاس تش هشدم ٍ حك هشدم تش صهاهذاس.

 فذالت س٘اسٖ تِ هقٌإ؛ لشاس دادى ّش چ٘ض دس جإ خَد

 اتمٔ دٗشٌٖٗ تشخَسداس است ٍ خَاجِ عَسٖ ً٘ض ٗکٖ اص هقاًٖ فذالت سا چٌ٘ي هٖ داًذ.اٗي هقٌا اص فذالت اص س

دس ًت٘جِ تَدُ ٍ هتفاٍت  ،هفشٍع اٗي هقٌا آى است کِ اهَس جاهقِ اًساًٖ ٍ ًؾام س٘اسٖ ٍ پذٗذُ ّإ س٘اسٖ تِ افتثاس ًَؿ افتثاس

 ذادّا ٍ هماطذ ٍ اّذاف هتقذدًذ.استق اتش ًوٖ تاشٌذ تلکِ تستِ تِاش٘ا ٍ اهَس س٘اسٖ هسإٍ ٍ تش



ش حسة اٗي هقٌا فذالت س٘اسٖ تشإ ساهاى هٖ تاشذ. ت "ٍضـ الشٖ٘ فٖ هَضقِ"فذالت س٘اسٖ دس اٗي هقٌا ٍ تا چٌ٘ي هفشٍضٖ 

 س٘اسٖ هغلَب است تا اص عشٗك فذالت ّش کس ٍ ّش چ٘ض تِ حسة استقذاد ٍ جاٗگاُ ٍ شاٗستگٖ اٖٗ کِ داسد تکاس گشفتِ شَد. 

 ِ چٌ٘ي فذالت آى هٖ شَد کِ ؛ًت٘ج

اثش تخشٖ پذٗذُ ّإ س٘اسٖ ٍ اجضاء ٍ فٌاطش ٗک ًؾام س٘اسٖ تاال سٍد صٗشا اهَس ٍ افشاد ّواًغَس کِ استقذاد داسد جا ًواٖٗ 

ذ شذُ ٍ تکاس گشفتِ شذُ هٖ شًَذ ٍ ً٘ض شاٗستِ ساالسٕ جاٗگضٗي تٖ لاًًَٖ ٍ تٖ ًؾوٖ هٖ شَد. اص عشفٖ اٗي اهش ً٘اصهٌذ تَل٘

 داًش الصم هٖ تاشذ تا تتَاًذ تِ چٌ٘ي ًؾن ٍ ًؾاهٖ تشسذ.

دٗگش اٌٗکِ ًؾام س٘اسٖ دائن دس حال ؽشف٘ت سٌجٖ خَد لشاس هٖ گ٘شد تا استقذادّا  شٌاساٖٗ ٍ تِ حك تکاس گشفتِ شًَذ ٍ اٗي 

 هث٘ي ٗکٖ اص ٍجَُ ضشٍست فذالت ٍ ٍجَُ کاساهذ ساصٕ ًؾام س٘اسٖ اص ساُ فذالت هٖ تاشذ. 

 سّإ فذالت س٘اسٖ تش حسة اٗي هقٌا: هق٘ا

 تَصٗـ اهکاًات ٍ فشطت ّا تش حسة شاٗستگٖ ّا -

 ٍجَد ًؾن ٍ ًؾام دس اهَسٍ حاکو٘ت ضاتغِ تجإ ساتغِ ٍ تجإ تٖ لافذگٖ ّا -

 شٌاساٖٗ ٍ سشذ ٍ شکَفاٖٗ استقذادّا تجإ فشاس آًْا -

 

 هقٌإ اًظاف؛ 

کشدى چ٘ضٕ ٍ تشلشاسٕ تسإٍ ٍ تِ فذالت سفتاس کشدى ت٘ي دٍ چ٘ضٍ تِ هقٌإ ًظف  "ًِظف"ٗا  "ًَظف"اص هادُ  "اًظاف"

(. تِ 471، 4633است. دس اطغالح آگاّٖ ًفساًٖ طادق ًسثت تِ آًچِ فذل ٗا ؽلن است، هٖ تاشذ) طل٘ثا،  "Equity"هقادل

ًَى هَجة حکن ٖ شَد اًظاف عثك سٍح لاٍضقٖ ٍ لشاسدادٕ چٌاًچِ گفتِ ه ّو٘ي جْت اًظاف فذل عث٘قٖ است ًِ فذالت

تِ اش٘ا است اها فذل تش حسة ًض لاًَى هَجة حکن تِ اش٘ا هٖ شَد)ّواى(. اٗي هقٌا اص فذالت دس هٌاسثات ٍ سٍاتظ اجتوافٖ 

ٍ اهَس س٘اسٖ تِ هقٌإ ًظف کشدى سَد ٍ صٗاى ه٘اى خَد ٍ دٗگشاى ٍ پاس داشتي فذالت ٍ حفؼ حمَق دٗگشاى ّواًٌذ حفؼ 

تشإ خَد هٖ خَاّذ تشإ دٗگشاى ّش فشد هذًٖ آًچِ مَق عشف٘ي دس همام داٍسٕ هٖ تاشذ ٗقٌٖ حمَق خَد، ٍ ٗکساى دٗذى ح

 ّن تخَاّذ.

چٌ٘ي هقٌإ اص فذالت اهش اخاللٖ هٖ شَد. دس اٗي هقٌا اص فذالت تاک٘ذ است کِ کاسگضاساى دس سفتاس خَد فادالًِ فول کٌٌذ. شاٗذ 

 ّواى تاشذ کِ سالض اص فذالت اسادُ کشدُ است.



 سفاٗت اًظاف)فذالت ....آى تَد کِ هقاهالت تا هشدم تش لافذُ اًظاف تاشذ(هق٘اس فذالت س٘اسٖ : -

 

 ٍ تشاتشٕ هقٌإ هساٍات-

تِ هقٌإ سفاٗت هساٍات ٍ تشاتشٕ دس آًچِ حمَق فوَهٖ است ٍ دس آًچِ تاٗذ تِ هساٍات فول شَد. آى چ٘ض تشاتشٕ دس تشاتش 

اٗي ًَؿ تشاتشٕ  .ٍ دس سفتاس ٍ دس اجشا است ٖ اص فشطتْإ هذًٖ ٍ س٘اسٖ اجتوافٖ ٍ اهکاًاتلاًَى ٍ دس اطل تْشُ هٌذٕ ّوگاً

ٗقٌٖ لاًَى تشإ ّوِ اهکاًات هسإٍ  (.41، 2،ج4631 ) ش٘شاصٕ،استٍ ًؾاى هٌذٕ تشاتشٕ فذدٕ ٍ حساتٖ دس هماتل ٌّذسٖ 

تشإ پ٘ششفت فشاّن ساصد. هساٍات تِ هقٌإ اى ً٘ست کِ کاسٕ کٌ٘ن کِ ّوِ دس ٗک سغح تواًٌذ ٍ دس ٗک دسجِ اص هَاّة 

اهشٍصُ تِ چٌ٘ي فذالتٖ فذالت تَصٗقٖ استفادُ کٌٌذ. دس اٗي طَست فذالت س٘اسٖ ٗقٌٖ اٗجاد ششائظ تشإ ّوِ ٗکساى تاشذ.

 ذ.  فذالتٖ است کِ تا ّذف تشاتشٕ اجتوافٖ تا حفؼ تواٗضّا)هثتٌٖ تش استحماق ّا( ٍ ه٘ضاى سَدهٌذٕ طَست هٖ گ٘شد.گٌَٗ

حمَق فوَهٖ کِ ّوِ افشاد هذًٖ دس تشاتش لاًَى ٍ دس -4هفشٍع اٗي هقٌا آى است کِ حمَق اص ح٘ثٖ دٍ دستِ تمس٘ن هٖ شًَذ. 

حمَق شخظٖ کِ دس آى تا تَاًوٌذٕ ّا ٍ استقذادّإ هتفاٍت سٍتشٍ  -2.  اهکاًات تشاتشًذص فشطت ّإ اجتوافٖ ٍ تْشُ هٌذٕ ا

 تَدُ ٍ اختالفات هفشٍع است ٍ اص آى دس فذالت تِ هقٌإ تٌاسة سخي تِ ه٘اى هٖ آٗذ.

 

 است.  دس ّوِ آًچِ حمشاىهق٘اسّإ فذالت؛ سفاٗت تسإٍ دس فشاّن ساصٕ اهکاًات تْشُ هٌذٕ ّوگاًٖ حمَق فوَهٖ -

 

   2خ٘شات فوَهٖ تِ ّوگاى تِ ه٘ضاى استحماق ّا )تا حفؼ تواٗضّا ٍ ه٘ضاى سَدهٌذٕ تشإ جاهقِ(. هثل حك تشخَسداسٕ اص

"فادل کسٖ تَد کِ هٌاسثت ٍ هساٍات هٖ دّذ چ٘ضّإ ًاهتٌاسة ٍ ًاهتسإٍ سا "خَاجِ عَسٖ:
6 

 

تاٗذ تاشذ. هَضَؿ اٗي هقٌا اص فذالت دٗذى ٍ لحاػ تفاٍتْا دس ششائظ ٍ هقٌإ تٌاسة؛ فذالت دس سفاٗت تٌاسثْا دس آًچِ تفاٍت -

 استقذادّا ٍ لاتل٘ت ّاست.

 1)فذالت التضإ آى کٌذ کِ ّش ٗک دس هشتثٔ خَد تاشٌذ ٍ اص آى تجاٍص ًٌواٌٗذ.....(
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ٍ تاٗذ کِ ٗک شخض سا تِ  فذالت التضإ آى کٌذ کِ ّش ٗک دس هشتثٔ خَد تاشٌذ ٍ اص آى هشتثِ تجاٍص ًٌواٌٗذ "خَجِ عَسٖ:

"طٌافات هختلف هشغَل ًگشداًٌذ.
5 

 

 است. دس هٌاطة، جاٗگاُ ٍ هٌضلت ّا ٍ .... هق٘اس فذالت ؛ سفاٗت تٌاسثْا

 

هقٌإ افتذال ٍ ه٘اًِ سٍٕ؛ اٗجاد ه٘اًِ سٍٕ ٍ افتذال دس هٌاسثات شخظٖ ٍ اجتوافٖ کِ ه٘اًِ داسًذ. هفشٍع اٗي هقٌا آى است -

 ل ٍ افتذال تاٗذ اص عشٗك افوال س٘است ٍ تذت٘ش اٗجاد گشدد.کِ تَاصى ٍ تقاد

 

 هق٘اس آى؛ اتخار س٘است افتذال ٍ ه٘اًِ سٍٕ ٍ پشّ٘ض اص افشاط ٍ تفشٗظ است.-
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 .ششؿ لغقٖ تکال٘ف حَصُ دس ششٗقت اساس تش فول 1-

 .جاهقِ فوَهٖ ٗا ًَفٖ اهَس ٍ حمَق حَصُ دس لاًَى هذاس تش فول  2-

تش پادشاُ ٍاجة تَد کِ دس حال سف٘ت ًؾش کٌذ ٍ تش حفؼ لَاً٘ي هقذلت تَفش ًواٗذ چِ لَام هولکت تِ هقذلت  "خَاجِ عَسٖ:

"تَد.
3 

 

 تکافٖ ٍ تقادل ه٘اى  اطٌاف ٍ گشٍّْإ هتفاٍت هقٌإ؛ -

داسد،....)صٗشا( اجتوافات هقتذل تِ اتکإ چْاس  ششط اٍل دس هقذلت آى تَد کِ اطٌاف خلك سا تا ٗکذٗگش هتکافٖ "خَاجِ عَسٖ:

"طٌف طَست تٌذد.
7  
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 چیستی ػذالت  سیاسی ًضد خَاجِ ًظیشالذیي عَسی --2

 چیستی ػذالت سیاسی خَاجِ عَسی  هتَلف تش فْن هثاًی جْاى شٌاساًِ ٍ اًساى شٌاساًِ ٍی هی تاشذ.

 : هفشٍضات ٍ چاسچَب ًظشی تحث2/1

 آفشیذُ شذُ ٍ ػالٍُ تش ػلت فاػلی )حك تؼالی( داسای غایت است.جْاى ّستی تش حك -

 ٌاطش ػالن ّستی دس یک پیَستگی ٍ تؼادل ٍ تَاصى تسش تشًذ.وذاسی هَجة هی شَد ّوِ اجضاء ٍ ػاطل غایت-

ًیض تِ ػٌَاى اششف هخلَلات ػالن ّستی  هذًی، جاهؼِ ٍ ًظام سیاسی( اًساىػالن اسادی ٍ حیات هذًی) دس سغَح فشد دس -

داسای کوال ٍ غایت است ٍ غایت آى اص عشیك ٍجَد پیَستگی هیاى اجضاء ٍ ػٌاطش آى ٍ ٍجَد تؼادل ٍ تَاصى هیاى 

 آًْاست.

اص عشفی تغَس عثیؼی جاهؼِ ٍ حیات هذًی ٍ پذیذُ ّای سیاسی اجتواػی اص خظلت تکثش ٍ پشاکٌذگی دس سالیك، تفاٍت -

ٍ هٌاطة ٍ استؼذادّا ٍ هٌافغ ٍ هضاس ٍ فشاط ٍ تفشیظ،  ....تشخَسداسًذ. چٌاًچِ تشکیة ٍ تالیف اجتواػی هیاى آًْا  شأى ّا

اطل اجتواع ٍ جاهؼِ ٍ دٍام ٍ تما ٍ تَسؼِ آى تِ چالش کشیذُ هی شَد. ٍ طَست ًگیشد ٍحذت اجتواػی ایجاد ًوی شَد 

ٍ اطٌاف ٍ گشٍّْا دس ػیي ٍجَد توایضات دس هٌافغ جضیی تایذ ّواٌّگی ٍ  تٌاتش ایي تایذ هیاى افشاد هذًی ٍ دٍلت ٍ هلت

ّوسَیی کلی دس ساستای هٌافغ جوؼی ٍجَد داشتِ تاشذ. خَاجِ عَسی اص آى تحت ػٌَاى ٍحذت اػن اص ٍحذت طٌاػی 

 کِ ػذالت ایجاد هی کٌذ یا ٍحذت حمیمی کِ هحثت ایجاد هی کٌذ.

ایجاد کٌذ یؼٌی هذیشیت ٍ سفتاس ٍ سیاست ػادالًِ هی تَاًذ ًمش هَثشی دس  ػذالت هی تَاًذ هَجثات ٍحذت جوؼی-

 ایجاد ٍحذت دس جاهؼِ ایفا کٌذ.

اطل غایتوٌذی ٍ ّذفوٌذی اًساى ٍ حیات اًساًی دس اتؼاد ٍ سغَح هختلفش هی علثذ کِ هیاى اشیا ٍ پذیذُ ّا هتکثش ٍ -

سػایت صى ٍ ؼی ٍ غایی ٍ دًیَی ٍ هؼٌَی پیَستگی ٍ تؼادل ٍ تَاپشاکٌذُ دس هٌافغ ٍ هضاس ٍ سَد ٍ صیاى ٍ ًیاصّای عثی

 حذ ٍسظ ٍ پشّیض اص افشاط ٍ تفشیظ تشلشاس گشدد ٍ اال جاهؼِ اًساًی ٍ ًظام سیاسی اص دسٍى هتالشی هی شَد.
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 اص عشف دیگش سغَح هختلف هذًی) فشد هذًی دس شأى ّا ٍ جایگاّْای خَد، جاهؼِ هذًی ٍ اطٌاف ٍ گشٍّْای آى ٍ-

ًظام سیاسی ٍ ًْادّای آى ( ًسثت تِ یکذیگش داسای حمَق شخظی ًسثت تِ تَاًایی ّا ٍ هلکیت ٍ ... ٍ ػوَهی هثل 

 تشخَسداسی اص اهٌیت ٍ لاًَى ٍ .... هی تاشٌذ تغَسی کِ ّش گًَِ دستیاتی تِ اّذاف ٍ غایات هتَلف تش آى حمَق هی تاشذ. 

ٍ تما جاهؼِ ٍ ًظام سیاسی تاشذ دٍ اهش هی تاشذ یکی سػایت حمَق افشاد  دس ایي طَست آًچِ هی تَاًذ ضاهي حفظ ٍ دٍام

سػایت تَاصى ٍ تؼادل هیاى تفاضل ّا ٍ تفاٍتْا هَجَد دس جاهؼِ هی تاشذ تا  دیگشی اػن اص حمَق ػوَهی ٍ شخظی ٍ

 ضوي تَجِ تِ آًْا تضاحن آًْا تِ ّن پاشیذگی جاهؼِ ٍ ًظام سیاسی ًیٌجاهذ.

ی ٍ لاتلیت آى سا داسد کِ تشخیض دّذ طالحیت ّا ٍ تَاًایی ّا ٍ استؼذادّای افشاد چیست ٍ چِ ػمل تششی تَاًای-

 هیضاى است ٍ دس کجا تکاس هی آیذ

 تفاٍتْای تا کٌذ هی علة سا ػذالت اًحشافات ٍ ّا ًظوی تی ٍ ّا ًاساصٍاسی ٍ اختاللْا ٍ ّا ظلن ٍ فسادّا پیشگیشی-

 هؼٌَی تؼذ ٍ گشدد جایگضیي ًظام ٍ ٍحذت ٍ ًیٌجاهذ تجاٍصّا ٍ یْاتؼذّ  ٍ تضادّا ٍ تٌافشّا ٍ اختالفات تِ ًیاصّا ٍ هٌافغ

 .تاشذ فؼال ًیاص تا هتٌاسة اًساى حیَاًی ٍ هادی اتؼاد ٍ شَد شکَفا اًساى  الْی ٍ اًساًی ٍ

 آیذ ًوی دست سیاسیِ ًظام ٍ جاهؼِ دس اًساى الْی خلیفِ فشاتش ٍ راتی کشاهت یؼٌی اًساى ٍیژُ جایگاُ اص ًاشی حمَق -

 .هذًی ػذالت پایِ تش  هگش

لاتل تؼشیف  هیاى تخش ّای جاهؼِ ٍ ًظام سیاسیتؼادل ٍ تَاصى  ٍ ػذالت دس تفکش خَاجِ ًظیش دس چاسچَب اػتذال-

ا سٍیکشد ٍحذت تخش ضشٍست هی یاتذ اها دس سٍیکشد اطالت فشد ػذالت دس چاسچَتی غیش اص اػتذال ٍ تؼادل ٍ ت است

  تخشی تشسسی هی شَد. سٍیکشد جاهغ تِ ػذالت فشاتش اص ػذالت تَصیؼی هی شَد. 

 آًْا حمَق تِ آًْا اص ًاشی تجاٍص ٍ تؼذی ٍ ظلن ٍ تؼاسضات ٍ تضادّا اص گیشی پیش تشای سَ یک اص ػذالت( ّذف)پس-

 تِ تخش تؼادل ٍ ساص ّواٌّگ ًظام یک ًیاصهٌذ دیگشاى حمَق تِ تجاٍصّا ٍ ظلوْا اص گیشی پیش دیگش سَی اص ٍ است

 عَسی الذیي ًظیش خَاجِ سیاسی فلسفِ/  اًذیشِ دس کِ است آى عثمات ٍ اطٌاف ٍ گشٍّْای ٍ آى ّای تخش ٍ صًذگی

---ػذالت.   شَد هی حاطل جاهؼِ هتفاٍت ّای تخش ٍ اطٌاف ٍ گشٍّا ٍ افشاد هظالح ٍ هٌافغ هیاى تؼادل چاسچَب دس

 حك------ تؼادل <-

 :چیستی ػذالت سیاسی دس اًذیشِ خَاجِ ًظیش:2/2



افغاء حمَق هَجَدات هتکثش اسادٕ هذًٖ است جْت اٗجاد پَ٘ستگٖ هتقادل اص عشٗك حکَهت ٍ حاکن فادل دس جْت ً٘ل تِ 

 تقالٖ ٍ غاٗت اًساى حاطل آٗذ.اّذاف ٍ غاٗات تا 

دس ایي طَست ػذالت سیاسی؛ ساهاى دّی ٍ ًظام تخشی جاهؼِ ٍ ًظام سیاسی تش هثٌای حمَق افشاد هذًی است تا اٍال تِ 

ظلن ٍ تؼذی ٍ تجاٍص تِ حمَق یکذیگش ًیٌجاهذ ٍ افشاد هذًی اص شأى ٍ هٌضلت ٍ جایگاُ خَد خاسج ًشذُ ثاًیا ًظام ٍ 

تِ شکَفایی  ٍ هٌاطة ٍ جایگاّْا سػایت گشدد دس ًْایتهشاتة، شأى ّا  ّوِ حمَق دسشذُ ٍ پیَستگی تشلشاس 

 استؼذادّای کوالی هٌجش شَد.

 

 : هؼیاسّای ػذالت سیاسی؛3-

دس اًذیشِ سیاسی خَاجِ ًظیشالذیي عَسی ػذالت سیاسی ساهاى دّی ٍ ًظام تخشی جاهؼِ ٍ ًظام سیاسی تش هثٌای حمَق 

ا اٍال تِ ظلن ٍ تؼذی ٍ تجاٍص تِ حمَق یکذیگش ًیٌجاهذ ثاًیا حمَق ّوِ افشاد ، شأى ّا ٍ هٌاطة ٍ افشاد هذًی است ت

جایگاّْا سػایت گشدد تا تِ تؼادل هیاى حمَق افشاد هذًی، جاهؼِ ٍ ًظام سیاسی  تیٌجاهذ ٍ دس ًْایت شکَفایی استؼذادّای 

اسی اػغاء حمَق است تِ آًاى کِ دس شاى ّا ٍ هشاتة ٍ کوالی اًساى سا دسپی داشتِ تاشذ. دس ایي طَست ػذالت سی

جایگاّْای گًَاکَى طاحة حمٌذ )اػغا کل ری حك حمِ( تا ّوِ آًاى دس اثش تخشیِ تَاًوٌذی ّای خَد، دس جای خَد 

 لشاس گیشًذ )ٍضغ الشیی فی هَضؼِ( ٍ هَثش ٍالغ شًَذ

ک ػول ٍ سفتاس سیاسی دس گشٍ ٍجَد هؼیاسّای سٌجش اص عشفی ّش ًَع لضاٍت دس خظَص ػادالًِ ٍ ًاػادالًِ تَدى ی

 لت هی تاشذ ػذا

استیفاء حمَق ّوِ آًاى کِ دس ًظام سیاسی هَثشًذ ٍ اجضاء ٍ ػٌاطش آى سا تشکیل هی دٌّذ تَسظ حکَهت ٍ اػغاء آًْا -

 اّلشاى تِ 

ی استحمالْا ٍ شایستگی ّا ٍ پاسذاشت استحمالْا ٍ شایستگی ّا ٍ حفظ ٍ سػایت حمَق ّوِ طاحثاى حك ) حك تِ هؼٌا-

 سضاٍاسی ّا ٍ هغالثات ٍ اًتظاسات هثل حك هشدهاى تش صهاهذاساى ٍ حك صهاهذاساى تش هشدم

سػایت تساٍی ٍ تشاتشی دس حمَق ػوَهی ٍ لشاس گشفتي دس تشاتش لاًَى ٍ تْشُ هٌذی ّوگاًی اص فشطت ّای اجتواػی، -

ی/ ػولی ٍ سفتاسی دس هیاى افشاد هذًی، جاهؼِ هذًی)گشٍّْا ٍ الشاس( ٍ سیاسی ٍ التظادی) ....ٍجَد تؼادل ٍ تَاصى فکش

 ام سیاسی ) ساختاس ٍ ًْادّای آى(ًظ



سػایت تٌاسة ٍ تَاصى ٍ تؼادل دس حك ٍ حمَق هیاى ًاهساٍی ّا ٍ هشاتة ّا ٍ هٌاطة ٍ تفاٍت تَاًوٌذی ّا آًجا کِ -

 سخي اص حمَق شخظی هی شَد.

ل ٍ هتون ّا هثل صى ٍ هشد دس خاًَادُ ٍ هیاى الشاس جاهؼِ دس جاهؼِ ٍ هیاى ًْادّا ٍ سػایت تکافی هیاى اشیا هکو-

 ساختاسّا دس ًظام سیاسی

 تْشُ گیشی اص هجوَػِ ػلن ّا ٍ داًش ّای تؼادل ٍ تَاصى تخش-

 ٍجَد ٍحذت ٍ ّوثستگی -

 

 ٍیژگی ّای ػذالت سیاسی؛ 

 ٍیژگی ّای ریل هی تاشذ؛ػذالت سیاسی خَاجِ ًظیشالذیي عَسی تشخَسداس اص 

 ػذالت دس سٍیکشد هجوَػی ٍ اػتذالی دیذُ هی شَد دس ایي طَست فشاتش اص ػذالت تَصیؼی دیذُ هی شَد.- 

 اص سٌخ فؼل ٍ حشکت جْت داس ٍ هؼٌاداس تا تِ جاهؼِ ٍ ًظام سیاسی تَحیذی ٍ هتؼالی دست یاتذ. -

 طَست ٍ ساختاس هتؼادل هی ساصد.-

تاال هی تشد اص آى جْت کِ الضاهات ایجاتی جْت شٌاسایی حمَق ّوۀ آًاى کِ اص اجضا ٍ ػٌاطش ًظام کاسآیی یک ًظام سا -

 سیاسی هحسَب هی شًَذ ایجاد هی کٌذ ٍ تذیٌَسیلِ استؼذادّا شکَفا هی شَد. 

تة ًظام تْشُ ٍسی ٍ کاسآیی ٍ تاال تَدى تَاًوٌذی ّای اجضاء هختلف ًظام سیاسی تا استیفاء حمَق ّوِ سغح ٍ هشا-

سیاسی تا ّوِ پذیذُ ّای سیاسی ٍ اجضاء ٍ ػٌاطش ٍ سغَح ٍ هشاتة ٍ الیِ ّای هَثش دس کاسکشد ًظام سیاسی دیذُ شذُ ٍ 

 تشجستِ هی شًَذ ٍ هغفَل ًوی هاًٌذ ٍ تا ّوِ استؼذادّا شٌاسایی ٍ شکَفا هی گشدًذ.

تجای تذاخل ٍ تضاد ٍ تضاحن اهَس دس سغَح هختلف اثش تخشی ًظام ٍ اجضا ٍ ػٌاطش آى سا تاال هی تشد اص آى جْت کِ  -

تا ایجاد تؼادل هیاى اشیا هَثش ٍ تاثیش گزاس تجویغ ٍ ّن افضایی تَاًوٌذیْا طَست گشفتِ ٍ هجوَع آًْا کاسآهذی ًظام 

 سیاسی سا تاال هی تشد.



ٍ دسست ٍ تْیٌِ تکاس گشفتِ  تا ایجاد ساختاس هتَاصى ٍ هتؼادل ظشفیت ّا ٍ استؼذادّای تخش ّای هختلف دس جای خَد -

 هی شَد

شفاف تَدى حمَق ّوِ اجضاء ٍ ػٌاطش ًظام سیاسی تا شٌاسایی آًْا ٍ آگاّی ّوِ افشاد ٍ الشاس ٍ گشٍّْا ٍ ًْادّای -

 هذًی اص حمَق هتماتل خَد

ایی شذُ دس ّوفکشی ٍ ّوثستگی اجتواػی هیاى الشاس جاهؼِ ٍ تجویغ ٍ ّن افضایی تَاًوٌذی ّا ٍ ظشفیت ّای شٌاس -

 ساختاس هتؼادل ٍ هتَاصى تا تِ اثش تخشی ٍ تکاسگیشیِ هفیذ ٍ تْیٌِ تیٌجاهذ.

 همتضٖ اتحاد طٌافٖ است تا هَجة حفؼ ًؾام شَد ٍ دس ف٘ي حال جاهقِ سا تِ افتذال تثشد. دس ًؾام س٘اسٖ-

 هغلَت٘ت غ٘شٕ داشتي آى-

ًمش هَثشٕ دس تکو٘ل  س٘اسٖ اجتوافٖ است ًِ فشدٕ اص اٗي سٍهالت فذالت س٘اسٖ تا ّذف تشلشاسٕ ًؾن هذًٖ، دس حَصٓ تقا-

 جاهقِ ٍ ًؾام س٘اسٖ داسد.   

 فذالت س٘اسٖ خَاجِ ًظ٘ش فقل تذت٘ش شذُ است تَس٘لِ حاکن فادل خشدهٌذ-

 فقل تحذٗذ شذُ تَس٘لِ احکام ششفٖ -

 اسٖ ، فالن ّستٖ ٍ فالن اسادٕ ٍ ٍجَدفشد ٍ جاهقِ ٍ س٘است ٍ ًؾام س٘ استثاط جاهـ تِ هالحؾِهجوَفٖ ٍ  ًگاُحاکو٘ت -

آى هثل حك، اًظاف، افتذال، تَاصى، ٍ...کِ ح٘ات هذًٖ ٍ اًساًٖ ٍ ًؾام  ه٘اى هفاّ٘ن ح٘ات اًساًٖ ٍ اتقاد ٍجَدٕ اًساىتٌاسة 

تِ حَصٓ  ًساى تَجِ داسد ، دغذغِ فول ٍ ًؾن ٍ ساهاى دّٖ ٍ ساس٘تس٘اسٖ سا تکو٘ل ٍ تَسقِ هٖ دٌّذ.، تِ ّوِ اتقاد ً٘اص ا

  (طشف تحث هفَْهٖ ٍ ٗا هاّ٘ت شٌاساًِ  فول داسد، تِ پشسش چشاٖٗ فذالت پاسخ هٖ دّذ)

تذٗي هقٌا کِ ّن ًاؽش تِ  است فذالت افتذالٖ هٌؾَهِ ًگشاًِ ٌّذسٖ ًِ حساتٖ تَصٗقٖ ٍ فذدٕ ٍ آهاسٕ اٗي ًَؿ فذالت، -

 .غ٘ش تَصٗقٍٖ ّن کاسگضاس ّن تَصٗقٖ ٍ ّن  شکَفاٖٗ استقذادّإ اًساى است ّن هٌظفاًِ ّن ًاؽش تِ ساختاس

ٍ کوال اًساى تا ّوٌَؿ خَد است تٌاتشاٗي فذالت س٘اسٖ  فذالت س٘اسٖ خَاجِ ًظ٘شالذٗي عَسٖ تشإ کوال اًساى است-

 تشإ تشلشاس ًوَدى ًؾن اجتوافٖ است.  ٍ تشإ سلاتت دس ف٘ي ّوکاسٕ خَاجِ ًظ٘شالذٗي عَسٖ

 هکاى ًوٖ تاشذ. فام است ٍ هحذٍد تِ صهاى ٍ-

 ٍطف افشاد هذًٖ، ًْادّإ هذًٖ ٍ ... است.-



 

 

 هٌاتـ:

 .1331،  2شیشاصی ، لغة الذیي ، دسُ التاج ، تظحیح هاّذخت تاًَ ّوایی ، تْشاى ، اًتشاسات ػلوی ٍ فشٌّگی، ج -

 


