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 همدقم

 راب .دیناشک زیزع نانطومه عمج هب ارم ياپ و دش ریخ هطساو مود راب يارب هک يدورهلک دیون ياقآ زا رکشت

 :کیتارکومد یسایس هقف یجنس ناکما( .دوب یحریف دواد رتکد موحرم مرتحم داتسا تشذگرد تبسانم هب لوا

 یلیصحتلا غراف نشج تبسانم هب مود راب .دزرمایب شیادخ )1399 رذآ 17 ،یحریف دواد رتکد موحرم راثآ رب يرورم

 زا لاس دنچ نیا شتسار !یبوخ تبسانم هچ ،نارهت یمزراوخ هاگشناد یسایس مولع دشرا یسانشراک نایوجشناد

 یم هچره العف هتبلا .دینش لگ و تفگ لگ و دش عمج مه رود دوش یم هک هتفر نامدای میدینش دب ربخ سب

 اتدعاق و دیتسه یسایس مولع دشرا سانشراک مه امش !یتنعل تسایس و تسا سوحنم يانورک نیا تسد زا میشک

 غراف مرتحم ياه هداوناخ ،ییامهدرگ رد نوچ هتبلا .منک ضرع يا هملک دنچ یتنعل تسایس نامه هرابرد دیاب

 زا و طاشن زا و یگدنز زا مه یمک و مریگب هلصاف یتنعل تسایس نیا زا دوش یم ات دیاب دنتسه مه نالیصحتلا

  .منزب فرح يداش
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 زا يردپ هناخ یشاب هک مه ایند ماب رد یتح اج ره .تسا هدش گنت ناتیارب ملد میوگب ینامدوخ دیراذگب .لوا

  .دینادب ار شردق تسا رتافصاب اج همه

 هچو دشرا یسانشراک هچ مشاب هتفرگ یلیصحتلا غراف نشج زگره نم دماین مدای مدرک رکف هچره .مود

 نیا هزم تقوچیه نم لسن الامتحا و نم ینعی !دوب هناگیب تالوقم نیا و نشج اب هک مه هیملع هزوح .يرتکد

 نیا زا .دینادب ار نارود نیا ياهملیف و سکع ردق اصوصخ ار اهنشج نیا ردق امش الاح .دیشچن ار بوخ ياهراک

 نالیصحتلا غراف همه هب میوگ یم کیربت العف .نشج یب و هرطاخ یب و سکع یب لسن .مرادن یسکع چیه نم عطاقم

 یم لد هت زا امش ياه هدنخ اب و مدوب یم امش عمج رد هک تسا هدز کل ملد .ناشیمارگ ياه هداوناخ و زیزع

     .مدیدنخ

 يارسشناد ،يزکرم نیملعملاراد نامه مدید شتیاسبو رد .ما هتشادن روضح قیفوت یمزراوخ هاگشناد رد .موس

 یماسا .یتمالس هب ،یمزراوخ هاگشناد هدش مدوبن ناریا نم هک 1390 زا هک تسا قباس ملعم تیبرت هاگشناد و ،یلاع

 تمحر اهنآ ادخ .دنا هدوب زکارم نیا رد یناگرزب هچ ،مدید ار شیاه هشیر و هاگشناد نیا ناگتخومآ شناد و دیتاسا

 ناگرزب نیا هرابرد مه يا هملک دنچ دشاب رارق رگا .دیهد همادا ار اهنآ هار تسا رارق هک ناتلاح هب اشوخ و دنک

       .مسر یمن ما یلصا فرح هب رگید میوگب

 زا و منک هیحل راهظا مهاوخ یم اه یجراخ شیپ ياج ره .دیآ یم مشوخ امش هاگشناد مسا زا ،مراهچ

 متیروگلا نامه و )185-233( یمزراوخ یسوم نب دمحم بانج مسا ،مهد نخس داد زیزع نطو هتشذگ تاراختفا

 هغبان )1356-1396( یناخازریم میرم هب دتفا یم مدای هعفدکی اما .مشک یم ناشخر هب ار algorithm یگنرف

 .دنناد یمن ار ناشردق ناشنطو رد هک ناگبخن و غباون نیا دنناوارف ردقچ و میتسنادن ار شردق هک یناریا یضایر

 .دیشخبب .مناوخن هیثرم دوب رارق هتبلا

 دمحا رتکد نایاقآ امش دیتاسا یخرب اب مدید .مدز نآ یسایس مولع هورگ هب يرس هاگشناد تیاسبو رد ،مجنپ

 هدنسیون و مرتحم داتسا مدینش .ما هتشاد یملع تادوارم سردم تیبرت هاگشناد رد يرصن ریدق رتکد و یناتسب

 ضرع مالس دیتاسا نیا همه تمدخ .دیوگ یم نخس امش یمیمص عمج رد مه ییاجر گنهرف رتکد ياقآ دنمشناد

  .منک یم

 راکشزرو مدوخ نم« هک تسا ینیمخ ياقآ ترابع نیا نآ و متسه یماما طخ دروم کی رد لقادح نم .مشش

 ناشیا هب ادتقا اب مه نم )80ص ،16ج ،1360 دنفسا 16 ،ماما هفیحص( ».مراد تسود ار اهراکشزرو اما ،متسین

 نامتراپد رد مه تقوچیه ،ما هدناوخن سرد هتشر نیا رد ،متسین یسایس مولع هداوناخ زا هچرگا نم منک یم ضرع

 هدوب هزوح نیا رد متاعلاطم زا يرایسب .مراد تسود ار یسایس مولع نایوجشناد و دیتاسا اما ،ما هدوبن یسایس مولع

 ،تسا نآ ياههشیر و یمالسا يروهمج رصع یسایس هشیدنا خیرات هب طوبرم میاهشهوژپ زا یمهم شخب و تسا

 .مراد یتبارق امش اب لیلد نیا هب لقادح الامجا اذل
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 تناید و تسایس تبسن

 نوچ مدیزگرب ار ناونع نیا .تسایس و تناید تبسن نامه ینعی بلطم لصا رس مورب هتشذگ تامدقم نیا زا

 لقادح نارهت رد متماقا نامز هک سردم هارگرزب ِلوا .دیایب ناتراک هب دیاش و دراد متاعلاطم و صصخت اب یبسانت

 بوسنم ترابع نیا و سردم نسح دیس دیهش سکع اب دوب یگرزب هتشونراوید مدرک یم روبع نآ زا رابود يزور

 .تسایس لوا ای دوب تناید لوا تسین مدای الاح ».ام تسایس نیع ام تناید و تسام تناید نیع ام تسایس« وا هب

  .منک هراشا هتکن هس هب مهاوخ یم لاجم نیا رد

 یناهفصا مالسالا خیش ربکا یلع وا زا لبق اهتدم اما تسا هدرب راکب مه سردم هتبلا ار ترابع نیا :راصتخا هب

 ،دوش یم هدارا نآ زا یمالسا يروهمج رد هک تسا نامه اقیقد ترابع نیا زا مالسالا خیش دارم .تسا هدنار نابز رب

 هوالع هب .سردم هن داد تبسن مالسالا خیش هب دیاب ار ترابع نیا و ،دوبن نینچ زگره نآ زا سردم دیهش دارم اما

 ؟هن ای تسا حیحص ترابع نیا الصا ایآ

 یناهفصا مالسالا خیش تیاور هب تسایس و تناید تینیع .لوا هتکن

 
 

 رد ناهفصا ذوفناب یعامتجا یسایس نالاعف و املع زا )1311-1346( یناهفصا مالسالا خیش ربکا یلع .فلا

 سیئر هطورشم زا دعب و ناهفصا مالسالا خیش هطورشم بالقنا زا لبق يو .تسا هدوب يولهپ لیاوا و راجاق رخاوا
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 ریت زا ،تسا هدوب یلم ياروش سلجم مراهچ هرود رد ناهفصا هدنیامن همه زا رتمهم و ناهفصا رادرهش ای هیدلب

 هدرب راک هب ار ترابع نیا و هدرک یقطن سلجم رد يو 1301 دادرخ 18 خروم هسلج رد .1302 دادرخ ات 1300

 وجشناد 56 مازعا تهج ناموت رازه هدزیس تفایرد يارب و دوب گنج ریزو هپس رادرس ناخ اضر نامز نآ رد .تسا

  .دوب هداتسرف سلجم هب يا هحیال هسنارف	هب یماظن تالیصحت روظنم هب رسفا 4 و

 تسایس« :دیوگ یم سلجم تارکاذم حورشم زا لقن هب هدشدای خیرات رد تساوخرد نیا زا عافد رد مالسالا خیش

 مازعا هسنارف هب نالصحم نیا هارمه رفن دنچ دهدیم داهنشیپ همادا رد .»تسا تسایس نیع تناید و تناید نیع

 رانک دنراذگب و دنراذگب ناشرس رب و دنسوبب ار ناشدوخ نییآ و نید اپورا هب ندیسر ضحم هب« اهنآ ادابم ات دنوش

  .»دنوشب ]دنا هدرک[ دناهدوب نیریاس دیاش هک ییاهراک یضعب لوغشم هتساوخن يادخ و

 ضراعم تشادنپ یم هک ینوناق ره هب و درک یم يراشفاپ عرش ماکحا تیاعر رب سلجم رد هراومه مالسالا خیش

 هلودلاریشم هک يراتخاس و نوناق نیا يو .دوب یفرع تازاجم نوناق و هیلدع نافلاخم زا وا .درک یم ضارتعا تسا عرش

 یم عرش فالخ ار دندوب هدرک میظنت ییاضق ماظن يارب سردم نسح دیس لیبق زا یقرتم ناگدنیامن تیامح اب

 درک یم ضارتعا هلودلاریشم هب وا .دید یم اههاگداد زا نویناحور تسد ندرک هاتوک يارب یبابسا ار نآ و تسناد

 رد دیلقت عجارم هدنیامن یمازلا روضح وا تاداهنشیپ رگید زا .دنک یم راومه یعرشریغ نیناوق يارب ار هار دراد هک

  .درواین يار هناتخبشوخ هک ،دوب یلاع ناوید ای فانیتسا و رظندیدجت ،يودب هاگداد زا  معا اههاگداد همه

 هب تناید رب ینتبم تسایس هب اقیمع الوا وا ،مینک همجرت يزورما نابز هب ار مالسالا خیش درکیور میهاوخب رگا

 یمازلا روضح يرگید ،دید یم یتموکح نوناق هباثم هب يو هک عرش ماکحا رهاوظ تیاعر یکی دوب لئاق ینعم ود

 یلمع ات دنک تراظن هکنیا رب اههاگداد همه رد هچ ،نایوجشناد جراخ رفس رد هچ ،اج همه رد عرش مکاح هدنیامن

 رد یفرع نیناوق و تالیکشت اب وا ایناث .دوشن رداص عرش فالخ ییاضق مکح ای نوناق و دریگن تروص عرش فالخ

 هکنیا هب اتقیقح اذل .تسناد یم تیناحور قلط کلم الک ار تواضق و هیئاضق هوق و دوب فلاخم تدش هب يرتسگداد

  .درک یم لمع و تشاد رواب تسا تسایس نیع تناید و تناید نیع تسایس

 ندرک یفرع ناعفادم نیرت صخاش زا سردم .تشاد فلاخم رظن عضاوم نیا همه رد سردم دیهش .ب

 عرش ماکحا تیدودحم هب وا .تسا ناریا رد ییاضق یفرع نیناوق نیتسخن سیون شیپ ناگدنسیون زا و يرتسگداد

 ای اههاگداد تیعورشم يارب عرش مکاح هدنیامن روضح موزل هب زگره و تشاد رواب يرفیک و ییاضق قوقح هزوح رد

 فلاخم نیرت صخاش وا .دوب لئاق ینید ياهشزرا تیاعر نیع رد یفرع تسایس هب اتقیقح سردم .دادن يار نآ ریغ

 ضارقنا اب هک دش یناسسؤم سلجم وضع مالسالا خیش اما .دیسر تداهش هب هاشاضر طسوت تیاهن رد و دوب هاشاضر

 22 ات 15( داد يار يولهپ نادناخ تنطلس تیمسر و یساسا نوناق رییغت هب هاش اضر هب تردق لاقتنا و هیراجاق

  .دوب تناید نیع تسایس و تسایس نیع تناید عدبُم نایاپ نیا .)1304 رذآ
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 یفرع تواضق و تسایس عفادم سردم .مود هتکن

 
 

 خیش روکذم قطن زا دعب لاس کی سردم ،هنیمز نیا رد )1249-1316( سردم نسح دیس ترابع اما .فلا

 21 خروم حاضیتسا هسلج رد شا هتعاس جنپ قطن نمض رد و درک حاضیتسا ار کلامملا یفوتسم تلود ،مالسالا

 ،میتسه تسود ایند لَوُد هب تبسن ام .تسام تناید ام تسایس أشنم« :تفگ یمالسا ياروش سلجم 1302 دادرخ

 نآ ضرعتم ،دوشب ام ضرعتم یسک ره و برغ هچ قرش هچ ،لامش هچ بونج هچ ،هیاسمه ریغ هچ هیاسمه هچ

 مظعاردص موحرم اب ار هرکاذم نیمه .تساهتخاس و دیآیم رب نامزا هک يردق هب ،دشاب هک ره ،دشاب هچ ره .میوشیم

 ام و ناریا رد دراذگب ار شیاپ ناریا تلود هزاجا نودب ناریا دح رس زا یسک کی رگا هک متفگ .مدرک ینامثع دیهش

 هک دعب .وپاش ای همامع ای تسا شرس یتسوپ هالک هک مینیبیمن چیه و مینزیم ریت اب ار وا ،میشاب هتشاد تردق

 مییامنیم نفد ار وا و مینکیم زامن وا رب ،تساهدش هنتخ رگا .هن ای تساهدش هنتخ منیبب منکیم تسد دروخ هلولگ

 همه اب ام .تسام تناید نیع ام تسایس .تسه ام تسایس نیع ام تناید .دنکیمن قرف چیه سپ .چیه هک الِاو

 راتفر تسا هدش هداد لمعلاروتسد ام هب هک مسق نامه دنشابن ام ضرعتم و دنشاب تسود ام اب هک یمادام میتسود

 ».مینکیم

 یلصا لاکشا .تسا هدش داریا ینمرا کی تسد هب ینامثع مظعاردص اشاپ تعلط رورت زا دعب هام هس قطن نیا

 قطن نیمه رد يو ترابع نیا هب .تسا یجراخ تسایس رد وا تلود روتف و يو فعض کلامملا یفوتسم هب سردم
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 ناریا زا رگید تلود کی و رومام کی ای سیلگنا لثم یتلود هکنآ يارب زا دوشب أشنم هک یتایلمع« :دینک هجوت

 نافلاخم زا یکی اقافتا ».درک يریگولج تایلمع نیا زا دیاب یتسود و يرادیب و يرایشوه لامک اب ،دیامن ذیفنت

 ار یجراخ تسایس ساسا تقد اب سردم .دوب یناهفصا مالسالا خیش نامه کلامملا یفوتسم ناعفادم و حاضیتسا

 عمط مشچ یسک رگا اما .تسا تملاسم و لباقتم مارتحا رب لصا ،میتسه تسود لود همه اب ام :دنک یم میسرت

 هب سردم لاکشا .مینک یم هلباقم رادتقا اب دش ام كاخ ضرعتم ای تشاد ناریا هب ذوفن دصق و ،تخود ام كاخ هب

 نیزاوم ياراد ار یسایس درکیور نیا وا .درادن هار نیا رد ار مزال تیعطاق و شرب هک تسا نیا کلامملا یفوتسم

  .تسا هنحتمم هروس 9 و 8 تایآ شدارم هک دناد یم یمالسا

 یمالسا نیزاوم و ینابم هب زین يو هک ،تسا ردقم لخد عفد تسایس و تناید ینامه نیا زا سردم دارم .ب

 درک دروخرب يوق يا هنوگ هب دیاب ناریا كاخ هب نازادنا تسد اب تاشامم و فیعض يزرو تسایس اب اما تسا لئاق

 اقیقد سردم دارم یجراخ و یلخاد هنیرق هب هجوت اب تقیقح رد .دننک رد هب ناشرس زا ار ناریا هب ضرعت سوه ات

 هک حاضیتسا قطن لک ینعی یلخاد هنیرق .تسا تسایس و تناید ینامه نیا ترابع زا مالسالا خیش دارم فالخرب

 هنیرق .ناریا هب بناجا ذوفن زا يریگولج رد يو حیرص ترابع هلمج زا درادن تسایس ندرک یمالسا هب یطبر چیه

 نیع رد یفرع نینقت زا يو عافدو ییاضق نیناوق و هیلدع ندرک یفرع هنیمز رد سردم عضاوم لک ینعی یجراخ

 و دهد یم تبثم يار سردم يوس زا کلامملا یفوتسم حاضیتسا تساوخرد هب سلجم .یعرش نیزاوم تیاعر

  .دور یم رانک يریزو تسخن زا کلامملا یفوتسم

 خیش ربکا یلع هب دیاب ار »تسام تناید نیع ام تسایس و تسام تسایس نیع ام تناید« ترابع مریگب هجیتن

 نآ دافم هب لماع يو هکنیا رگید ،تسا نآ هدنیوگ نیلوا يو هکنیا یکی :لیلد ود هب داد تبسن یناهفصا مالسالا

 داینب زا سردم همانراک و حاضیتسا قطن هنیمز اب دوش یم هدارا نآ زا زورما هک يدافم اب ترابع نیا .تسا هدوب

  .تسا راگزاسان

 ترابع هک یلاح رد ،دنا هداد تبسن سردم هب ار ترابع نیا قوف تاکن هب هجوت نودب یمالسا يروهمج ناربهر

 یسایس و )روما همه ندرک یمالسا لیذ( تسایس ندرک یمالسا ینعی دنا هتشاد رظن دم ناشیا هک يدوصقم اب قوف

 خیش درکیور هب و تسا سردم نسح دیس دیهش شنم و شور زا رود هب یلک هب )یسایس مالسا( مالسا ندرک

 هب ندیسر هار نارهت رد اما ،تسا هدوب یناسارخ دنوخآ وریپ و درگاش سردم .تسا رت کیدزن یناهفصا مالسالا

   .لمجم نیا زا ناوخب لصفم ثیدح دوخ وت .تسا يرون هللا لضف خیش هارگرزب يدازآ نادیم
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  دنراد توافتم هزوح ود و شور ود هکلب دنتسین مه نیع اهنت هن تناید و تسایس .موس هتکن

 

 تسایس ساسا روکذم ترابع تقیقح رد ؟هن ای تسا یتسرد فرح ،دشاب هتفگ هک ره ار ترابع نیا لاح .فلا

 ییادج هراومه یمالسا يروهمج نارادمامز .تسا یمسر تئارق هب یمالسا يروهمج و یمالسا تموکح و ینید

 و مالسا دض و یناطیش زت ،نمشد هئطوت دنا هدرک ریبعت تسایس و نید ییادج هابتشا هب هک ار تلود زا نید داهن

 زا تیامح هار نیرتهب هک ،تسین نیا زج يزیچ نم هلاس لهچ تاقیقحت و تاعلاطم هجیتن .دنا هدرک یفرعم نآرق

 لصا شریذپ رگید يوس زا دمآراک و ملاس يزرو تسایس هار نیرتهب و وس کی زا ناناملسم هنادازآ و هنانمؤم كولس

 يانعم هب یسایس تردق ینعی( تلود زا )عجارم و تیناحور و هیملع ياه هزوح ،دجاسم ینعی( نید داهن ییادج

  .تسا )معا

 ینتبم يزرو تسایس .درادن نایعیش و ناناملسم و نارادنید هب یصاصتخا چیه ،تسا یفرع يرما تسایس .ب

 ياپ هب دیاب اهاطخ نیا ارچ .تسا یعیبط الماک يرما نآ رد اطخ .دریگ یم تروص یفرع لقع و يرشب هبرجت رب

 ای ناناملسم ای اهقف هلمج زا یهورگ چیه يارب يزایتما چیه دمآراک و ملاس يزرو تسایس رد ؟دوش هتشون نید

 و هنادازآ دنمرواب ناناملسم طسوت یمالسا قالخا ياهشزرا و طباوض بلاق رد یمالسا نیزاوم .درادن دوجو نایعیش

 هجیتن مالسا دربشیپ يارب روز و تازاجم و ینوناق مازلا و یسایس تردق نتفرگ راک هب .دوش یم تیاعر رایتخا اب

 شیب ییاه هناسفا یسایس هقف ای یمالسا ای یعرش ای یهقف تسایس .دیآ یمن رد تسایس هقف زا .دراد سوکعم

  .دنتسین



 
  تناید و تسایس تبسن 9

 

 يدج بیسآ نام يرادنید مه :تسا سوملم رایسب تسایس و نید ینامه نیا ههد راهچ زا شیب هجیتن .ج

 نارحبربا میوگن رگا نارحب حطس هب ود ره رت قیقد نابز هب .درادن یشوخ زور و لاح نامتسایس مه ،تسا هدید

 تسایس و تسام تسایس نیع ام تناید« ترابع تحص هب رواب )یسایس و ینید( نارحب ود ره لماع .تسا هدیسر

 ار ام تسایس :تسا تسردان ساسا نیا حیحصت مه حالصا هار .تسا هدوب نآ دافم هب لمعو »تسام تناید نیع ام

 تیاعر ورگ رد ام تناید و دنک یم نییعت للملا نیب قوقح نیزاوم تیاعر اب یلم حلاصم و يرشب یفرع هبرجت

 مه نیع اهنت هن تناید و تسایس .تسا لقعو همئا هریس ،ربمایپ تنس ،نآرق لومش نامز و لومش ناهج نیزاوم

 ره يدنمناوت و تمالس ات تخانش تیمسر هب ار اهتوافت نیا دیاب .دنراد توافتم هزوح ود و شور ود هکلب دنتسین

    .درک نیمأت ار ود

 

 هاگشناد یسایس مولع دشرا یسانشراک نایوجشناد یلیصحتلا غراف نشج رد يزاجم ینارنخس

 نارهت یمزراوخ

 1400 رذآ 18

 
 

 

 
com.kadivar 

https://kadivar.com/19347/ 
comkadivar.mohsen59@gmail. 

 
 .تسا ظوفحم قوقح مامت
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