
      
Scientific Journal Of New Islamic Civilization Fundamental Studies (Bi-quarterly)  

Vol.5, No.1, Spring & Summer 2022 (Serial 9) 
 

     
 (Research Article)    

   

 
 

 
DOI: 10.22070/NIC.2022.15510.1150    

The model and theory of efficiency of the Islamic State 

with the civilized approach and application to its 

practical implications from the perspective of Imam 

Khomeini and Ayatollah Khamenei 
      

Roghayeh javidi*  Received on: 23/11/2021 

 Accepted on: 04/04/2022       
Abstract 

The subject of the present study is the model and theory of efficiency of the Islamic 

State with a civilized approach and application to its practical implications from the 

perspective of Imam Khomeini and Ayatollah Khamenei. In order to achieve the ideals 

of the Islamic Revolution, the formation of the Islamic State is the third stage of the 

five-stage process of progress and achievement of Islamic civilization. On the other 

hand, if the government is efficient, it can lead to the realization of a new Islamic 

civilization. Knowing this issue, the present study seeks to extract the theory of 

efficiency of the Islamic state from the thought of the leaders of the revolution. The 

main question of the research is: "What is the model and theory of efficiency of the 

Islamic State in the approach of civilization from the perspective of Imam Khomeini 

and Ayatollah Khamenei and what are its practical implications?". Grounded theory 

method and MAXQDA software were used to answer the main question and to present 

the theory. Based on the research findings, the efficiency of the Islamic State in the field 

of divine legitimacy and popular acceptance of the system and the implementation of 

Islamic law in society and based on the structure and manner of interaction and action 

of the government and agents in the economic, political, cultural and social fields. It is 

the moral and managerial responsibility of the officials to remove or confront internal 

and external obstacles. The realization of Islamic society and civilization and the 

establishment of justice, the achievement of high Islamic goals and the dignity and 

independence and all-round progress of the country, are among the effects and blessings 

of such an efficient government.  
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کارآمدی دولت اسالمی با رویکرد تمدنی و  ییهالگو و نظر

)ره( و  از دیدگاه امام خمینی های عملی آنتطبیق بر داللت

 مقام معظم رهبری

 ۲۰/۲۰/۰۰۲۲تاریخ دریافت:  *رقیه جاویدی

 ۰۱/۲۰/۰۰۲۰تاریخ پذیرش:  
    

  چکیده
کارآمویی وولوا امو ما روا رویتورو  وویظا و  ر  و  رور          ییو  موضوع پژوهش حاضر، الگوو و ظرر 

های م ره ری اما. ور جها  حق  آرمان)ره( و مقام معر های عولا آن از وییگاه امام خو ناواللا
ای پ شورفا و وموا ارا رو     اظق ب ام ما،  شت ل وولا ام ما، موم ن مرحل  از فرآینی پنج مرحلو  

 .واظی مو    حقو   ووین ظووین امو ما گوروو        وین ام ما قرار وارو. اگر وولاا کارآمی راشی، ما
 ییشو  اظی ورکارآمیی وولا ام ما  یی ظرر پژوهش حاضر را علم ر  این موضوع، ورصیو اماخراج

کارآمویی   یی الگو و ظرر» این ک  اما. پرمش اصلا پژوهش ع ارت اما از ام ما امام ن اظق ب
مقوام معروم ره وری ت ووا و تو       )ره( و  وولا ام ما ور رویتورو  وویظا از ویویگاه اموام خو نوا     

ظرریو  از رو  گرظویو    یپرمش اصلا و ظ و  اراهو   ررای وما ارا ر  پامخ «. ای وارو؟های عولاواللا
کارآمیی وولا ام ما،  ،های پژوهشیافا رر اماس  رهره گرفا  شی. MAXQDAاف ار ظرمو  ئوری 
ماخاار و  یی رر پای مشروع ا الها و مق ول ا مروما ظرام و اجرای قاظون ام م ور جامع  و  ن زمور 

و  ا، فرهنگووا، م اموویاقاصوواو یور عرصوو  کووارگ ارانو   عاموول و کوونش وولووا یظحوووهفرآینووی و 
های اخ قا و مییریاا موئوالن و ررطرف کورون و یوا   و ظ   رعایا ویژگا ا،  قن نا و قضاهااجاواع

وموا ارا رو     ، ووین امو ما و ررقوراری عویالا    جامعو  و   حقو   وروظا و ر روظا اما. مقارل  را مواظع 
، از جول  آثار و ظاایج تن ن وولا جاظ   کشورپ شرفا هو ق ل و ع ت و امااهیاف واالی ام ما و 

 .اما کارآمیی
        

 .وولا ام ما،  وین ام ما، کارآمیی، امام خو نا، مقام معرم ره ری :کلمات کلیدی
        
 ......................................................................................................................  
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 بیبن مسئلٍ

یکی اص هجبحث اكلی ٍ اػبػی دس ٓلن ػیبػت، ثحث اص دٍلت ٍ کبسآهذی آى اػت ٍ اص ًشفیی،  

جَاهْ ثشای توبم هشاحل پیـشفت ٍ ثبلٌذگی خَد ٍ سػیذى ثِ توذًی پَیب ٍ پبیب ثِ دٍلتی کبسآهیذ  

ؿذُ ثِ ایي ّذف دػت یبثٌیذ  ریشا    سیضی ٍ ساّجشی دقیق ٍ هحبػجًِیبصهٌذ ّؼتٌذ تب ثتَاًٌذ ثشًبهِ

ّب هثل فشٌّگ یب ػیبػت ییب اقتلیبد ییب هییشُ     ّب حتی اگش دس ثشخی اص ٓشكِکِ ًبکبسآهذی دٍلت

اگش ػبصد. یبثی ثِ توذى سا هیشهوکي هیثبؿذ، ػجت ٓذم تَػِٔ ٍ تَاصى کـَس خَاّذ ؿذ ٍ دػت

ّبی سیضیّب ٍ ثشًبهِی کالى ٍ هتَاصى ٓول کٌٌذ ٍ ػیبػت ّب دس ػٌَح هختلف ثذٍى ثشًبهِدٍلت

ّیبیی دس ػیٌَح   جْت ٍ هبیت ٍاحذی ًجبؿذ  ایي اهش، ػیجت تیذاخل ٍ گیبُ تیٌؾ     ّب دس یک آى

کٌذ. ّوچٌیي کبسآهذی یک دٍلیت،  ای کـَس سا ثب اخالل هَاجِ هیؿَد ٍ سًٍذ تَػِٔهختلف هی

هي ثقب ٍ حیبت جَاهْ ًیض خَاّذ ثَد ٍ اگش دٍلتیی کبسآهیذ ًجبؿیذ، ثیب ثحیشاى کبسآهیذی ٍ دس       هب

ًْبیت، ثب ثحشاى هـشٍٓیت هَاجِ خَاّذ ؿذ ٍ هَجَدیت ٍ َّیتؾ دس هٔشم تْذیذ ٍ ًیبثَدی  

 قشاس خَاّذ گشفت ٍ جَاهْ ًیض دػتخَؽ تغییش ٍ تضلضل ٍ آؿَة خَاّذ ؿذ.

ٌَٓاى سّجش، اًذیـوٌذ ٍ هتفکش اًقیالة اػیالهی ییک فشآیٌیذ پیٌ        اص ًشفی، هقبم هِٔن سّجشی ثِ

اًذ کِ دٍلیت اػیالهی دس   ای اص پیـشفت سا ثشای تحقق اّذاف اًقالة اػالهی تشػین ًوَدُهشحلِ

گییشی ًِیبم   ی حلقِ ٍكل اص آى قشاس داسد ٍ پغ اص ٍقَّ اًقالة اػالهی ٍ ؿیکل  ػَهیي صًجیشُ

ػبص جبهِٔ اػالهی ٍ ػپغ توذى اػالهی خَاّذ ثیَد.  َد ٍ صهیٌِؿػیبػی اػالهی، ثٌیبى ًْبدُ هی

  هب یک اًقالة اػالهی داؿتین، ثٔذ ًِبم اػالهی تـکیل دادین، هشحلِ»فشهبیذ: ثبسُ هی ایـبى دسایي

ِ      ثٔذ تـکیل دٍلت اػالهی اػت، هشحلِ ثٔیذ    ثٔذ تـکیل کـَس )جبهٔیِ  اػیالهی اػیت، هشحلی

  ثٌبثشایي، ثِ ًِش ایـبى ثذٍى 06/03/1383ثیبًبت سّجشی،  « )هی اػتالولل اػال تـکیل توذى ثیي

ی ٍكل اًقالة ٍ ًِبم اػالهی ثیِ جبهٔیِ اػیالهی اػیت، تلیَس       تـکیل دٍلت اػالهی کِ حلقِ

 تحقق توذى اػالهی هحبل اػت. 

یشٍصی ی ساّجشدی گبم دٍم اًقالة کِ ثِ هٌبػجت رْلویي ػبل پ ای دس ثیبًیِاهلل خبهٌِّوچٌیي آیت

اًیذ:  اًذاص آیٌیذُ حشکیت اًقیالة سا تشػیین ًویَدُ     اًقالة اػالهی اسائِ فشهَدًذ، ػٌذ ساُ ٍ رـن

تشیي اًقالة ٓلش جذیذ اػیت، تٌْیب اًقالثیی     تشیي ٍ هشدهی اًقالة پُشؿکَُ هلّت ایشاى کِ ثضسگ»

ِ  ّیبیؾ پـیت ػیشًْبدُ ٍ دس ثشاثیش    پُشافتخبس سا ثذٍى خیبًت ثیِ آسهیبى    اػت کِ یک رلِّ   ی ّوی
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سػیذًذ، اص کشاهت خَد ٍ اكبلت ؿٔبسّبیؾ كییبًت  ّبیی کِ هیشقبثل هقبٍهت ثِ ًِش هی ٍػَػِ

ِ « اػت ػبصی ؿذُ  ی خَدػبصی ٍ جبهِٔ پشداصی ٍ توذّى کشدُ ٍ ایٌک ٍاسد دٍّهیي هشحلِ ی  )ثیبًیی

ِ ّفیت ٓشكیِ   ّبیی کِ ثبیذ ثشداؿتِ ؿَد، ث . ایـبى ثب اؿبسُ ثِ گبم22/11/1397گبم دٍم سّجشی، 

ػبصی اػالهی اػت. اییي ّفیت   ػبصی ٍ توذىی اكلی جبهِٔ پبیِ کٌٌذ کِ دسٍاقْ، ّفتتَكیِ هی

ٓشكِ ٓجبست اػت اص: ٓلن ٍ پظٍّؾ  هٌَٔییت ٍ اخیال   اقتلیبد  ٓیذالت ٍ هجیبسصُ ثیب فؼیبد         

اػتقالل ٍ آصادی  ٓضت هلی، سٍاثي خبسجی ٍ هشصثٌذی ثب دؿوي  ٍ ػجک صًیذگی )س.. ّویبى     

ّب ثذٍى داؿتي دٍلت ثبلٌذُ ٍ کبسآهذ اػالهی کِ ساّجشی ٍ سّجشی جبهِٔ سا ثشْٓیذُ   ی ایي کِ ّوِ

ای کالى، ساّجشدی ٍ دقیق داؿتِ ثبؿذ، هحقیق  داؿتِ ثبؿذ ٍ ثشای تحقق توذى ًَیي اػالهی ثشًبهِ

 ًخَاّذ ؿذ.

 

 

 

 

 

 

 
 : سوجیزٌ تمدن سبسی اسالمی1شکل شمبرٌ 

گزسد  اهب ٍقتی ٍهٔیت کـَس سا اص اص تأػیغ جوَْسی اػالهی ایشاى هیاکٌَى ثیؾ اص رْبس دِّ 

ثخؾ ًیؼت ٍ ًیض کٌین، رٌذاى سهبیتلحبٍ ػیبػی، اقتلبدی، فشٌّگی، اجتوبٓی ٍ... هـبّذُ هی

ِ   احؼبع ًوی ّیبیی اص ًبکبسآهیذی   ؿَد کِ ٍهٔیت کـَس سٍ ثِ پیـشفت ٍ تٔیبلی ثبؿیذ ٍ صهضهی

ِ   ی ثخؾ ّوِؿَد کِ دس ّب ؿٌیذُ هی دٍلت ایین ثیش اػیبع    ّب تأثیشگزاس اػت ٍ هیب ٌّیَص ًتَاًؼیت

ی  ّبی اًقالة اػالهی، ثِ یک جبهِٔ اػالهی ٍ ػپغ توذى اػالهی دػت یبثین ٍ دس هشحلِآسهبى

ّبی سٍی کبسآهذ ٍ این ٍ ایي تَقف ثِ دلیل ًبسکبسآهذ ثَدى دٍلتػبصی اػالهی هتَقف ؿذُدٍلت

ی اػت  رشا کِ دس ػٌح ًِشی ٍ تئَسی، ثب فقذاى ًِشیِ کبسآهذی ٓذم اجشای الگَی دٍلت اػاله

ّب، اص لحبٍ هفَْهی،  این. ثِ ّویي دلیل، کبسآهذػبصی دٍلتدٍلت اػالهی ثب سٍیکشد توذًی هَاجِ

ی اكلی اًذیـیوٌذاى ٍ حتیی    ای ٍ رگًَگی تحقق آى، ّوَاسُ دهذهِػبختبسی، کبسکشدی، ًِشیِ

ِ   گزاساى ثَدٍلتوشداى ٍ ػیبػت ی ػیبػیی   دُ ٍ ّؼت ٍ ًیض یکی اص هجبحث ثیب اّوییت دس اًذیـی

اًذ. هقبم هِٔن سّجشی دس تشػین اػت ٍ اًذیـوٌذاى ثؼیبسی ثِ پظٍّؾ پیشاهَى ایي هؼئلِ پشداختِ

انقالب 

 اسالمی

نظام 

 اسالمی

دولت 

 اسالمی

جامعه 

 اسالمی

تمدن 

 اسالمی
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  هشحلِ»فشهبیٌذ: سػٌذ، هیگبًِ اّذاف اًقالة اػالهی، ٍقتی ثِ تـکیل دٍلت اػالهی هیفشایٌذ پٌ 

دٍلت اػالهی اػت. دس ایي ساُ ّن حشکت کشدین. هؼیئَنى هیإهٌی، ٍصسای   ثٔذ اص ًِبم اػالهی، 

خَثی، ًوبیٌذگبى خَثی، سؤػبی جوَْس ثبایوبًی، یکی پغ اص دیگشی اهیَس کـیَس سا ثیش ْٓیذُ     

ّیب داؿیت،    ای کِ ثتَاًذ هقبكذی سا کِ هلت اییشاى ٍ اًقیالة ِٓیین آى    گشفتٌذ  اهب دٍلت اػالهی

کیبسی   خیَاسی ًجبؿیذ، کین    س آى سؿَُ ًجبؿذ، فؼبد اداسی ًجبؿذ، ٍییظُ تأهیي کٌذ، دٍلتی اػت کِ د

الویبل ًجبؿیذ، ٍ دیگیش     ٍهیل ثیت گشی ًجبؿذ، حیف آتٌبیی ثِ هشدم ًجبؿذ، هیل ثِ اؿشافی ًجبؿذ، ثی

 . دسٍاقْ، سّجش هِٔن 28/05/1384)ثیبًبت سّجشی، « ریضّبیی کِ دس یک دٍلت اػالهی نصم اػت

این  اهب دٍلت کبسآهذ اػالهی ٌّیَص   ؿذُ ذ کِ ٍاسد هشحلِ تـکیل دٍلت اػالهیاًقالة ثش ایي ثبٍسً

 تـکیل ًـذُ تب ثتَاًذ اّذاف اًقالة اػالهی سا هحقق کٌذ.

ی جْبًی اقتوبئبتی خبف داسد ٍ نصم اػت کبسآهذی دٍلت هتٌبػت ثب آى  اص ًشفی، ؿشایي پیچیذُ

د. ّوچٌیي هشٍست داسد ثشای پیـشفت کـَس، ّبی اػالهی ثبصػبصی ؿٍَ ثش اػبع آساء ٍ اًذیـِ

 ِ ای  الگَیی اػالهی ایشاًی تشػین ؿَد تب الگَیی ساّجشدی ٍ ػٌذی ثبندػتی ثشای ّوِ اػٌبد ثشًبهی

پشداصاى دهذهِ ًشح صٍایبی هختلف آى سا داسًیذ.  اًذاصی کـَس ثبؿذ کِ اکٌَى ثیـتش ًِشیِ ٍ رـن

داسد « فکش، ٓلن، صًذگی ٍ هٌَٔیت»ن سّجشی، رْبس ٓشكِ ایي الگَ، ثٌب ثش تشػین ٍ تأکیذ هقبم هِٔ

ِ     کِ ایي هقبلِ دس تالؽ اػت ثب اسائِ ًیَس   ی الگَیی اص کبسآهذی دٍلت، دس ٓشكیِ ٓلین ٍ فکیش ثی

كَست هیشهؼتقین هإثش ثبؿذ ٍ ایي خأل ٍ ًیبص ًِشی ٍ  ی صًذگی ٍ هٌَٔیت ثِ هؼتقین ٍ دس ٓشكِ

 ای سا تب حذٍدی ثشًشف ًوبیذ.اًذیـِ

ٌَٓاى دٍ هتفکیش، اًذیـیوٌذ ٍ    ای ثِاهلل خبهٌِدس هیبى اًذیـوٌذاى اػالهی، اهبم خویٌی )سُ  ٍ آیت

اًذ سّجش اًقالة اػالهی ثیـتش اص ػبیش هتفکشاى ثِ هجبحث دٍلت ٍ اثٔبد آى دس ثیبًبت خَد پشداختِ

ِ   گیشی اص ثیبًبت ایـبى هیکِ ثب ثْشُ هیذی دٍلیت اػیالهی    ای دس ثیبة کبسآ تَاى ثیِ الگیَ ٍ ًِشیی

ِ  ؿَد کِ اص ایي گؼتشُیبفت  اهب ٓوالً هـبّذُ هی دػت ی پظٍّـیی ثیشدُ    ای ثْیشُ ی ِٓین اًذیـی

ی ًِش ٍ تئَسی دس جوَْسی اػالهی ایشاى، یک  سػذ کِ دس ٓشكًِـذُ اػت. ّوچٌیي ثِ ًِش هی

ِ ًِشیِ دس ثبة کبسآهذی دٍلت ٍجَد ًذاسد کِ اػالهی ٍ ثَهی ثَدُ ٍ ثتَاى دس ٓ ی ٓویل ثیب    شكی

 ٍسی ٍ دػتیبثی ثِ هَفقیت ٍ پیـشفت، آى سا ثِ کبس گشفت.کوتشیي پیبهذ هٌفی ٍ ثیـتش ثْشُ

داس جوَْسی اػالهی ی اهشٍص ٍ اٍلَیت ی کبسآهذی دٍلت، هؼئلِ ثٌبثشایي، ثب تَجِ ثِ ایي کِ هؼئلِ
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ثب تَجِ ثِ فشآیٌیذ   ثَهیِ کبسآهذی دٍلت ٍ ًیض -ایشاى اػت ٍ خأل پظٍّـی دس ثبة ًِشیِ اػالهی

اًذ ٍ ًیبص ثیِ داؿیتي دٍلتیی کبسآهیذ جْیت      ای کِ جَاهْ دسسًٍذ آى قشاس گشفتِپیـشفت ٍ تَػِٔ

ی کبسآهذی دٍلت ثِ لحبٍ ثَهی داؿیتِ   ای دسثبسُدػتیبثی ثِ توذى اػالهی، هشٍست داسد تب ًِشیِ

 ِ ی ٍ اػیتخشا  الگیَ ٍ   اثبؿین کِ پظٍّؾ حبهش دسكذد پش کشدى ایي خأل ٍ ًیبص ًِشی ٍ اًذیـی

 ی سّجش اًقالة اػت.  ًِشیِ کبسآهذی دٍلت اػالهی اص اًذیـِ

ی الگَ ٍ ًِشیِ دٍلت اػالهی کبسآهذ ثب سٍیکشد توذًی  ی پظٍّؾ حبهش، اسائِ لزا دهذهِ ٍ هؼئلِ

ی اهبم خویٌی )سُ  ٍ هقبم هِٔن سّجشی اػت. ثش  ّب ٍ الضاهبت ٓولی آى ثب تأکیذ ثش اًذیـٍِ دنلت

ؿَد کِ الگَ ٍ ًِشیِ یک دٍلت اػیالهی ریؼیتد دٍلیت ریِ     یي اػبع، ایي پشػؾ هٌشح هیا

ّبیی ثبیذ داؿتِ ثبؿذ تب دٍلت اػالهی ثش آى تٌجیق یبثذ ٍ کبسآهذ ثبؿذ ٍ ثتَاًذ ّب ٍ ؿبخقهإلفِ

ی ٍكلی ثشای تحقق جبهِٔ ٍ توذى اػالهی ثبؿذد کِ ًَیؼیٌذُ ثیب سٍؽ گشًیذد تئیَسی ٍ      حلقِ

َى ثیبًبت ٍ فشهبیـبت اهبهیي اًقالة دسكذد پبػخ ثِ اییي هؼیئلِ ٍ پشػیؾ اكیلی     تحلیل هوو

 اػت. 

ی ثَهی هتٌبػت ثب  ی ًِشیِ ی کبسآهذی دٍلت ٍ ًیض اسائِ پشداصی دسثبسُایي پظٍّؾ، اص حیث ًِشیِ

ثش اًذیـِ  ّبی جوَْسی اػالهی ایشاى ٍ ّوچٌیي اص لحبٍ ایٌکِ هَهَِّ آى ثب تکیِؿشایي ٍ ٍیظگی

ِ ػیبػی هتفکش ٍ سّجشاى اًقالة ایشاى، اهبم خویٌی )سُ  ٍ آیت ؿیَد، داسای  ای اسائیِ هیی  اهلل خبهٌی

      ِ ی کبسآهیذی   ًَآٍسی ٍ اّویت اػت. ثٔذ اّویت دیگش اییي پیظٍّؾ، تیالؽ ثیشای تَلییذ ًِشیی

اػتفبدُ دس الگَی اػالهی ایشاًی پیـشفت ٍ هؼیش تحقق اّذاف اًقیالة اػیالهی دس گیبم دٍم     قبثل

ِ  خ ی اػیٌبد   َد ٍ تحقق توذى ًَیي اػالهی اػت  الگَیی ساّجشدی کِ ػٌذی ثبندػتی ثیشای ّوی

ی ًشح صٍایبی هختلف آى  پشداصاى دهذهِاًذاصی کـَس اػت ٍ اکٌَى ثیـتش ًِشیِ ای ٍ رـن ثشًبهِ

فکیش، ٓلین، صًیذگی ٍ    »سا داسًذ. ایي الگَ، ثٌب ثش تشػین ٍ تأکیذ هقبم هِٔن سّجشی، رْیبس ٓشكیِ   

اػیالهی، دس  -پشداصی دس صهیٌِ دٍلت کبسآهذ ثیَهی تَاًذ ثب ًِشیِداسد کِ ایي پظٍّؾ هی« هٌَٔیت

كَست هیشهؼتقین هإثش ثبؿذ.  ی صًذگی ٍ هٌَٔیت ثِ ٓشكِ ٓلن ٍ فکش ثِ ًَس هؼتقین ٍ دس ٓشكِ

گییشی اص  ثٌییبد دس اًذیـیِ ػیبػیی ٍ ثْیشُ    کیبسگیشی سٍؽ دادُ  ی ایي پظٍّؾ، ثِ اّویت ثشجؼتِ

ِ  -ای ٍ ًِشیِ اػالهیُشفیت ایي سٍؽ دس تَلیذ ًِشیِ اص هجبحث اًذیـِ ی سٍاییت   ایشاًی ٍ اسائی

 ًِشیِ کبسآهذی دٍلت اػالهی ثب سٍیکشد توذًی اػت.



 

 (۹)پیبپی  1401/ بُبر ي تببستبن 1/ شمبرٌ 5ديفصلىبمٍ علمی مطبلعبت بىیبدیه تمدن وًیه اسالمی/ ديرٌ 

 

58 

 ی پژٍّص . پیطی1ٌِ

ی حبهش کبسآهذی دٍلت اػالهی ثب سٍیکشد توذًی دس اًذیـِ ػیبػیی اهیبم خویٌیی     ی هقبلِ هؼئلِ

 تَاى ؿٌبػبیی ًوَد. ّبی هختلفی سا هیثبؿذ کِ دس ایي صهیٌِ پظٍّؾای هیِاهلل خبهٌ)سُ  ٍ آیت

ّبیی اص گشدآٍسی ػخٌبى ٍ فشهبیـبت ایي ثضسگیَاساى اػیت ٍ   ّب، هجوَِٓالف. ثشخی اص پظٍّؾ

ّبی هَهَٓی ٍ... اػت. هبًٌذ: هجوَٓیِ كیحیفِ اهیبم، هجوَٓیِ حیذیث      هشجٔی ثشای پظٍّؾ

 ٍنیت ٍ...

-ؿذُ اػت. هبًٌذ: کتبة ّب ثِ کلیت اًذیـِ ػیبػی اهبم خویٌی )سُ  اؿبسُپظٍّؾة. دس ثشخی اص 

ّبیی ثب ٌَٓاى اًذیـِ ػیبػی اهبم خویٌی اص هإلفبًی ریَى  احویذ جْیبى ثضسگیی، هحوذحؼییي      

ِ   جوـیذی، یحیی فَصی تَیؼشکبًی، ٓجذالَّبة فشاتی، ًجف لک ّیبی اًذیـیِ    صایی ٍ ًییض: هإلفی

اص پظٍّـگبُ ٓلَم اًؼبًی ٍ هٌبلٔیبت فشٌّگیی  حکوشاًیی هٌلیَة دس      ػیبػی اهبم خویٌی )سُ 

   ِ ای ثیش اًذیـیِ    اًذیـِ ػیبػی اهبم خویٌی )سُ  اص ٓجذالحؼیي هویشی  ٓیبسم خَسؿییذ: هقذهی

ػیبػی اهبم خویٌی اص هلٌفی دلـبد تْشاًی  اهبم خویٌی ٍ حکَهت اػالهی: هأخزؿٌبػی اًذیـِ 

 ٍ ًـش آثبس اهبم خویٌی ٍ... ػیبػی اهبم خویٌی اص هإػؼِ تٌِین

ّبی کبسآهذی ی دٍلت ٍ کبسآهذی آى ًگبؿتِ ؿذُ اػت کِ یب ثِ ؿبخق ّبیی دسثبسُ . تک ًگبسُ

اًذ ٍ یب دسآهذی ثش آى ّؼیتٌذ ٍ ییب ثیِ هَهیَٓبت خیشد دس ٓشكیِ دٍلیت        ًِبم ػیبػی پشداختِ

اًذ. هبًٌذ: دسآهذی لت ًپشداختِای ثِ کبسآهذی دٍای ٍ ًِشیِكَست جبهْ ٍ اًذیـِ اًذ ٍ ثِپشداختِ

ثش کبسآهذی دس ًِبم ػیبػی اػالم اص ثْشام اخیَاى کیبُوی  حکَهیت: هجیبحثی دس هـیشٍٓیت ٍ      

ٍدٍ فشهبى حکَهتی دس کبسآهذی ًِبم جوْیَسی اػیالهی    کبسآهذی اص هحوذجَاد نسیجبًی  ثیؼت

  سٍییؾ: دسآهیذی ثیش    اص هحوذ تَکلی ٍ ّوکبساى  تجشثِ کبسآهذی حکَهت ٍنیی اص ٓلی رٍٓلن

ّیبی  اکجش کالًتشی  جوَْسی اػالهی ایشاى ٍ ریبلؾ  کبسآهذی ًِبم جوَْسی اػالهی ایشاى اص ٓلی

ی  کبسآهذی اص ػیذ هشتوی ًجیَی  ًقیؾ دٍلیت تویذًی دس کیبسآفشیٌی: رْیبسرَثی ثیشای آیٌیذُ        

ٍلیت  ّیبی ٓویَهی دس د   هـیی  ّیبی تیذٍیي خیي    جوَْسی اػالهی ایشاى اص تقی پبسػب هْش  هإلفِ

ػبصی ًَیي اػالهی )ثیب هحَسییت ثیبًیبت هقیبم هِٔین سّجیشی  اص داٍد        اػالهی ثب سٍیکشد توذى

 ّبی دیگشی اص ایي دػت.پَس ٍ ّوکبساى ٍ پظٍّؾحؼیي
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ی دٍلت کبسآهیذ ٍ صٍاییبی هختلیف آى، خلَكیبً دس ًِیش ٍ اًذیـیِ        ی هفَْم ٍ ًِشیِ اهب دسثبسُ

ِ ػیبػی اهبم خویٌی )سُ  ٍ آیت ِ اهلل خبهٌی ٌٓیَاى دٍ اًذیـیوٌذ ٍ سّجیش، پیظٍّؾ جیبهْ ٍ       ای، ثی

-کِ ایي ثضسگَاساى دس فشهبیـبت خَد ثش دٍلت ٍ دٍلت تَجْی كَست ًگشفتِ اػت  دسحبلی قبثل

ی ًِشیِ ثَهی ٍ دیٌی  اًذ. ثب تَجِ ثِ خأل پظٍّـی دسثبسُػبصی ٍ کبسآهذی آى تأکیذ فشاٍاًی کشدُ

ِ    ِٔ ّوِدٍلت کبسآهذ ٍ ًیبص هجشم کـَس ثِ تَػ ی دٍلیت   ای دسثیبسُ جبًجِ، هیشٍست داسد تیب ًِشیی

کبسآهذ ثِ لحبٍ ثَهی داؿتِ ثبؿین کِ پظٍّؾ حبهش دسكذد پش کشدى اییي خیأل ٍ ًییبص ًِیشی ٍ     

 ای اػت. اًذیـِ

 . چبرچَة ًظزی ٍ هفَْهی2

 دٍلت، دٍلت اسالهی. 2-1

ػیٔبدت ٍ  »، «شٍت ٍ هیبل ثی »دٍلت اص لحبٍ لغَی دس صثبى فبسػی ثِ هٔبًی هتٔذدی آهیذُ اػیت:   

حکَهیت، ػیلٌٌت،   »ٍ ًییض  « هیبل اکتؼیبثی ٍ هیَسٍثی   »، «هیذد ٍ کویک  »، «جبُ ٍ هکٌت»، «ًبلْ

 stateی  ، هذخل حشف د . دٍلت دس صثبى نتیي ثب ٍاط1386ُ، هٔیي، 1377)دّخذا، « ٍصیشاى ّیئت

، ثِ هٌٔیبی  statusیؼی ، ثِ هٌٔبی ایؼتبدى ٍ اص کلوِ اًگلstareؿَد کِ اص سیـِ نتیٌی ؿٌبختِ هی

  .35، ف1371ٍهْ هؼتقش ٍ پبثشجب هـتق ؿذُ اػت )ٍیٌؼٌت، 

قلوشٍ یب ػشصهیي، ٌٓلیش اًؼیبًی ییب جؤییت،     »اهشٍصُ تٔشیف سای  دٍلت ثب رْبسٌٓلش حقَقیِ 

گشٍّی اص هشدم )جؤیت  کِ دس قلویشٍ  »گیشد: كَست هی« حکَهت یب قذست ػیبػی ٍ حبکویت

کٌٌذ داؿتِ ٍ تحت اكَل هٌِن )قبًَى  ثِ ًَس هؼتقل ٍ دائن صًذگی هیهٔیي )ػشصهیي  ػکًَت 

  .34، ف1386)ؿٔجبًی، « ثبؿٌذثشداس قبًَى كبدسُ اص یک هقبم ٓبلی )حبکویت  هی ٍ فشهبى

ؿَد، هَلَد تکبهل جبهِٔ اًؼیبًی اػیت.   اص ًشفی، دٍلت ثِ هفَْهی کِ اهشٍصُ ثِ ارّبى هتجبدس هی

، 1988ًبپزیش اػیت. ثیِ تٔجییش اسػیٌَ )    ٔت یب هشٍست، اهشی اجتٌبةاجتوبّ ثـشی ثِ حکن ًجی

کِ صًذگی ثذٍى دٍلت دس جْیبى هٔبكیش    ًَسی   ثِ«1اًؼبى ًجیٔتبً حیَاًی اجتوبٓی اػت» ، 14ف

گییشی ٍ  تَاى گفت کِ رگًَگی ؿیکل تلَس ٍ ثبٍس اػت. ثش اػبع ایي تٔشیف هی تقشیجبً هیشقبثل

 ................................................................................................................  
1 . Man is by nature a political animal 
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ؿیَد )گشجیی   یک قبًَى اػبػی )هذٍى یب ًبهیذٍى  تٔیییي هیی   ًَسهٔوَل تَػي  هبّیت دٍلت ثِ

ِ     14، ف1389اصًذسیبًی،  ی  ی دٍلیت سا ثیب ٍاطُ   پیشداصاى ٍاطُ  . الجتِ ًبگفتیِ ًوبًیذ کیِ گیبُ ًِشیی

ثشًذ. گبّی ّن ثشای جلَگیشی اص اثْبم ًبؿی اص کبسثشد ٓبهیبًیِ دٍلیت،   هتشادف ثِ کبس هی 1«کـَس»

ثیب  « ًْیبد اجشاییی کـیَس   »یب  2«ًِبم ػیبػی»اًذ ٍ گبّی ًیض دادُ سا تشجیح« کـَس -دٍلت»تشکیت 

 . اهیب هفْیَم دٍلیت دس ٓلین ػیبػیت ٍ      58، ف1384ؿَد )اثَالحوذ، دٍلت هتشادف اًگبؿتِ هی

ثٌذی گشٍُ اًؼیبًی اػیت،   تشیي ػبصهبىثبؿذ. دٍلت، ثضسگالولل، داسای هٌٔبیی فشاتش هیسٍاثي ثیي

تشیي تجلی قذست ًییض ًیبم گشفتیِ اػیت )جویبلی،      افتذ ٍ ٓبلیهیقذست ػیبػی دس آى ثِ جشیبى 

  .236، ف1380

اًذ. تٔشیف ثشگضیذُ ی هب تٔشییف داسییَؽ   اًذیـوٌذاى ثشای ایي ٍاطُ تٔبسیف ثؼیبسی اسائِ ًوَدُ

دس ػشصهیٌی هٔیي ثش هشدهبًی هٔیي تؼیلي  »داًذ کِ هی« ػبخت قذستی»آؿَسی اػت کِ دٍلت سا 

آیذ ٍ اص ًِش خبسجی، پبػذاس توبهیت ػشصهیي ًِش داخلی، ًگْجبى ًِن ثِ ؿوبس هی پبیذاس داسد ٍ اص

آیذ. ایي ػبخت قذست ثِ كَست ًْبدّیب ٍ  ٍ هٌبفْ هلت ٍ یکبیک ؿْشًٍذاى خَیؾ ثِ ؿوبس هی

 . ثٌیبثشایي،  162، ف1373)آؿیَسی،  « یبثذّبی اداسی، ػیبػی، قوبیی ٍ ًِبهی فٔلیت هیػبصهبى

ؿَد، ّویي قذست دس کـَس اػت ٍ تٔشیفی کِ دس ایي تحقیق ثِ آى اػتٌبد هیدٍلت ّوبى ػبخت 

ّب ٍ اكیَل  تٔشیف ٓبم ػیبػی اػت. ّوچٌیي هشاد اص دٍلت اػالهى، دٍلتى دیٌى اػت کِ اسصؽ

گیشد ٍ دس اهَسات خَد پبیجٌذ ثِ اكَل اػالهی اػیت. الجتیِ دیٌیى ثیَدى     خَد سا اص دیي اػالم هى

ّبى دیٌیى ًییض   ِ هٌٔبى ایذئَلَطیک ثَدى آى ًیؼت  صیشا ّش رٌذ کِ دٍلتدٍلت اػالهى، ّشگض ث

ّبى ایذئَلَطیک اى گشایؾّبى هیشدیٌى هوکي اػت دس ؿشایي صهبًى ٍ هکبًى ٍیظُّوبًٌذ دٍلت

ّب اػت )س.. فیشحی، تش ٍ فشاگیشتش اص ایذئَلَطىی دیي ثؼیبس گؼتشدُ ًـبى دٌّذ  اهب اكَنً هقَلِ

1380.  

 کبرآهذی. 2-2

ی اقتلبد، هذیشیت ٍ ػیبػت  کبسآهذی داسای تٔبسیف ٍ کبسثشدّبی هتٔذدی، ثِ ٍیظُ دس ػِ حَصُ

)دّخیذا،  « دسخَس ثَدى، ثِ کبس آهذى، هفیذ ثَدى، خذهت کیشدى »اػت. ایي ٍاطُ دس لغت ثِ هٌٔبی 

 ................................................................................................................  
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   97ٍف  ،1377)جٔفییشی، « تیأثیش، ػیَدهٌذی، اثشثخـییی، کیبسآیی ٍ فبییذُ    »  ٍ 117، ف1377

  ٍ 807، ف1390)ٓوییذ،  « کیبسآصهَدُ، ؿبیؼیتِ، کبهیل ٍ ػیَدهٌذ    »ی کبسآهیذ ثیِ هٌٔیبی     کلوِ

  ثِ کیبس سفتیِ   2797، ف1386)هٔیي، « کبسداًی، کبسآهَصگی، ؿبیؼتگی ٍ آًچِ کِ ػَدهٌذ ثبؿذ»

 اػت.

اػیت کیِ ثیب کلویبتی هبًٌیذ کیبسآیی،       « Effectiveness»ی  دس صثبى اًگلیؼی کبسآهذی هٔبدل ٍاطُ

 . ّوچٌییي  477، ف1،  1379ؿیٌبع،  آهذی، تأثیش، تأثیشگزاسی، اثشثخـی هتشادف اػت )حقکبس

ثِ هٌٔبی نیق، ثبکفبیت ٍ کبسآهذ ٍ « Efficinency»ثِ هٌٔبی اثش، تأثیش ًتیجِ ٍ « Effect»ّبی ٍاطُ

«Effective »       ،ثِ هٌٔبی هإثش، کبسآهذ ٍ ثوشثخؾ هیَسد اػیتفبدُ اػیت )فشٌّیگ لغیت آکؼیفَسد

ِ     . الجتِ هفَْم کبسآهیذی ثیب هفیبّین ثْیشُ    107، ف2000 ی  ٍسی، کیبسآیی ٍ اثشثخـیی ًییض ساثٌی

  1995 2  پشیچبسد،65-58، ف1963 1تٌگبتٌگی داسد )س.. دساکش،

« قبثلییت ٍ لیبقیت    اثشثخـی، تأثیش، تَاًبیی ًفَر، کفبییت، »اهب کبسآهذی دس فشٌّگ ٓلَم ػیبػی ثِ 

ْ        هَ»ٍ ًیض   446، ف1379)آقبثخـی،  « فقییت دس تحقیق اّیذاف ثیب تَجیِ ثیِ اهکبًیبت ٍ هَاًی

گًَیِ     هٌٔب ؿذُ اػت. گبّی کبسآهذی ثب کبسآیی هتشادف گشفتِ ؿذُ ٍ اییي 7، ف1382)فتحٔلی، 

، 1379)آقبثخـی، « ؿذُ ٍ هـخق ّبی تٔییي قبثلیت ٍ تَاًبیی سػیذى ثِ ّذف» ؿذُ اػت:  تٔشیف

   .446ف 

اجتوبٓی دس سػیذى ثِ  -بًگش قبثلیت ٍ تَاًبیی یک ًِبم ػیبػیتَاى ثی دس حقیقت، کبسآهذی سا هی

ّیب ٍ  ؿذُ ٍ حل هـکالت جبهٔیِ داًؼیت. ثٌیبثشایي، کبسآهیذی دسخلیَف دٍلیت       اّذاف تٔییي

ِ     ّب، ثیبًگش قبثلیت ٍ تَاًبیی اداسُحکَهت ی آى  ی ّش کـَس تَػیي هیذیشاى ٍ کیبسگضاساى ؿبیؼیت

، تحقق اّذاف ٍ دػتیبثی ثِ پیـشفت ٍ هَفقیت ٍ کؼت ّبی دٍلت ی کبسٍیظُ اػت کِ ایفبی ثْیٌِ

 . ثٌبثشایي، کبسآهذی ٓجیبست  1386حذاکثش سهبیتوٌذی هشدم سا ثِ دًجبل داسد )س.. اخَاى کبُوی، 

ًجق اییي تٔشییف کیِ    «. کبسآیی ٍ هَفقیت دس تحقق اّذاف ثب تَجِ ثِ اهکبًبت ٍ هَاًْ»اػت اص: 

تَجِ ثِ اهکبًبت ٍ هَاًْ ٍ تأثیش دس هَفقیت ٍ پیـیشفت   کبسآهذی ثش اػبع ساثٌِ تحقق اّذاف ثب

 ؿَد. ػٌجیذُ هی
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تیَاى ؿیبّذ رْیبس گفتویبى     ًَسکلی هیی  ؿذُ اػت کِ ثِ ًِشیبت هختلفی پیشاهَى کبسآهذی هٌشح

 ثبسُ ثَد: دسایي

هٌشح ؿذ. ثِ ًِش ٍی، اثشثخؾ ثَدى  1ایي ًِشیِ تَػي ٍدسٍ ٍیلؼَى هحَر: الف. گفتوبى دٍلت

-ثش تفکیک ٍ جذاػبصی هیبى ػیبػت ٍ هذیشیت اػت، صیشا ػیبػت ٍاسد فشاص ٍ ًـیتدٍلت دس ا

ی دٍلت ثِ داًـی هبًٌذ هیذیشیت دٍلتیی ًییبص داسد کیِ      ؿَد  اهب اداسُّبی قذست ٍ ایذئَلَطی هی

ی کـیَس تَػیي هیذیشاى دٍلتیی ٍ هیشػیبػیتوذاساى       داًـی هیشػیبػی اػت. ثٌیبثشایي، اگیش اداسُ  

  . 1887ٍلت کبسآهذ خَاّذ ثَد )س.. ٍیلؼَى، كَست گیشد، آى د

ِ  2ثِ ًِش فشدسیؾ فیَى ّبییک  ة. گفتوبى ببسار هحَر:  ی اػبػیی ییک ًِیبم ػیبػیی دس      هؼیئل

ّیبی  یؾ، ّوبٌّگی ثیي هٌبثْ هتٔذد اػت ٍ ًِ کوجَد هٌیبثْ، صییشا خیشدُ اقتلیبد    ی اقتلبد ٓشكِ

پیَػیتِ ّؼیتٌذ ٍ    ّین  َست صًجیشٍاس ثِگًَبگَى ٍ هتغیش کِ دس ٓشكِ جبهِٔ پشاکٌذُ ّؼتٌذ، ثِ ك

ػبصًذ اقتلبدّبی هتکثش ٍ پشاکٌیذُ کیل اقتلیبد ییب ًِیبم اقتلیبدی       یک ًِبم اقتلبدی کالى سا هی

ی اقتلیبدی ثییي اییي خیشدُ      سٍ، دٍلتی کبسآهذ اػت کِ ثتَاًذ دس ٓشكِ ػبصًذ. اصایي هی جبهِٔ سا 

گییشی ییک   ْ، ًِشیبت ّبیک ثبٓث ؿیکل  . دسٍاق1944ّب ّوبٌّگی ایجبد کٌذ )س.. ّبیک، ًِبم

 گیشی دٍلتی ٍ ًِن دسًٍی ؿذ. جبی تلوین الگَی تَاًوٌذ ٍ کبسآهذ دس اًتخبة فشدی ثِ

ثیب تأکییذ ثیش هفْیَم ٓقالًییت استجیبًی ٍ حیَصُ         3یَسگي ّبثشهبع ی عوَهی: ج. گفتوبى حَسُ

گؼتشؽ یبفتِ ثبؿذ  ٓوَهی هٔتقذ اػت جبهِٔ ٍ دٍلتی کبسآهذ اػت کِ حَصُ ٓوَهی دس آى ثیـتش

یبثیذ ٍ  ی ٓقالًی ؿذى دٍلت ٍ ػیبػت ثیـتش گؼتشؽ هیی  ٍ قذستؾ ثیـتش ؿذُ ثبؿذ، صیشا صهیٌِ

ّبی هٔقَل سا تٔییي ٍ دٍلت ٍ ػیبػت سا تَاى اّذاف ٍ خَاػتفقي دس حَصُ ٓوَهی جبهِٔ هی

صم ثیشای ایجیبد   ّبی استجیبًی ٍ کالهیی ن  ٓقالًی کشد ٍ ایي اهش اص ًشیق کٌؾ استجبًی ٍ تَاًبیی

  .2005، 1964یبثذ )س.. ّبثشهبع، جْبًی ٓقالًی تحقق هی

ّبی دیي هقذع اػالم، ٓقیل ثیِ تٌْیبیی    هـشٍٓیت ٍ هقجَلیت: ثش اػبع آهَصُد. گفتوبى اسالم: 

تَاًذ اثضاس ؿٌبخت ٍ هٔشفت ثبؿذ  لزا خذای هتٔبل، ؿشیٔت سا اص ًشیق پیبهجشاى ثیشای هیشدم   ًوی
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ی صًذگی ٓوَهی ٍ خلَكی خَد سا تٌِین کٌٌیذ. اص ًِیش    اػبع آى هشدم ثشًبهِ اسػبل ًوَد تب ثش

یبثذ کِ ثشاػبع ؿشیٔت اػالم ٍ هقجَلییت هشدهیی سٍی   ّب تحقق هیاػالم، صهبًی کبسآهذی دٍلت

کبس آهذُ ثبؿٌذ ٍ ثب دس ًِش داؿتي ؿشیٔت ٍ هللحت ٓوَهی هشدم ثِ ٍُبیف خَد ٓول کٌٌیذ ٍ  

  . 44-27، ف1387لجبح یضدی، ثِ اّذافؾ دػت یبثذ )ه

 . رٍش تحقیق: گزًذد تئَری3

ّیبی ٓولیی آى   ی کبسآهذی دٍلت اػالهی ٍ ثشسػی دنلیت  ی الگَ ٍ ًِشیِ ایي هقبلِ ثِ دًجبل اسائِ

ای پظٍّؾ ٍ تحلیل، ثیبًبت سّجشاى اًقالة اػیالهی اػیت، اص   اػت. اصآًجبکِ هجٌبی ًِشی ٍ صهیٌِ

کّویی ٍ تحلیلیی ثْیشُ ثیشدُ ؿیذُ اػیت. ثیشای گیشدآٍسی          -فیسٍؽ گشًذد تئَسی کِ اص ًَّ کی

افضاسّبی ػخٌبى اهبم اػٌبدی ٍ هشاجِٔ ثِ کتت ٍ ًیض اػتفبدُ اص ًشم -ایاًالٓبت اص سٍؽ کتبثخبًِ

افیضاس هکیغ کییَدا    ثٌذی اًالٓبت اص ًیشم ؿذُ ٍ ثشای ًجقِ ای اػتفبدُاهلل خبهٌِخویٌی )سُ  ٍ آیت

 ثْشُ گشفتِ ؿذُ اػت.

ثِ کبس سفتِ اػت « ّبًِشیِ هجتٌی ثش دادُ»یب « ًِشیِ دادُ ثٌیبد»دس صثبى فبسػی هٔبدل  1ذد تئَسیگشً

ِ  ػبصی اػت کِ هجتٌی ثش دادٍُ ًبُش ثِ ًَٓی سٍؽ ًِشیِ ّیبی خیبف دس   ّبیی اػت کیِ اص صهیٌی

یکیی اص  ثٌییبد،   . دس ٍاقیْ، ًِشییِ دادُ  74، ف1386فشد ٍ اهبهی، آیذ )داًبییپظٍّؾ ثِ دػت هی

ّبی پظٍّؾ کیفی اػت کِ ثش هجٌبی کذگزاسی ثبص، هحَسی ٍ گضیٌـی ٍ ًیض استجیبى ثشقیشاس   سٍؽ

دّذ ٍ دس ًْبییت،  ّب سا ؿکل هیّب ٍ اثٔبد، پبساداین ٍ هبتشیغ دادُّب، هفبّین، هقَلِکشدى ثیي دادُ

 ػبصد.ًِشیِ پظٍّؾ سا هی

کـیف ًِشییِ گشًیذد    »دس کتبة  1967س ػبل د 3ٍ اًؼلن اػتشاٍع 2ایي ًِشیِ تَػي ثبسًی گلیضس

هٌذ ثیِ جبهٔیِ   ّبی ًِبمدّی ثِ تحقیقبت کیفی ٍ ایجبد ًِشیِ اص ًشیق دادٍُ ثب ّذف ًِن« تئَسی

پشداصی ًِشیِ»گَیذ:   دس هقبم تٔشیف ایي ًِشیِ هی396، ف2012ٓلوی هٔشفی گشدیذ. کشػَل )

کٌؾ ای اػت کِ یک فشآیٌذ، کٌؾ یب ثشّنشیِهٌذ ٍ کیفی ثشای تَلیذ ًِگشًذد تئَسی، سٍؿی ًِبم

 ................................................................................................................  
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ثِ ٓجبست دیگیش، دس اییي   «. ی یک هَهَّ خشد ٍاقٔی دس ػٌح هفَْهی کلی تـشیح کٌذ سا دسثبسُ

گیزاسد تیب ًِشییِ ییب الگیَ اص دسٍى      کٌذ ٍ هیی ٍاقٔیت آهبص هی سٍؽ، پظٍّـگش کبس سا دس ٓشكِ

ٍّـگش ًیض اص هلبلح اكلی آى اػت ٍ تحلییل  آٍسد، پذیذاس ؿَد. خالقیت پظّبیی کِ گشد هیدادُ

ّب اػت  لیزا ثییي دادُ ٍ ًِشییِ ساثٌیِ دٍػیَیِ      دس آى ثِ هٌٔبی تقبثل هیبى رّي پظٍّـگش ٍ دادُ

ی الگَ ثش هجٌبی   . دس ایي سٍؽ، تَلیذ ًِشیِ یب اسائ34ِ، ف1391ٍجَد داسد )اػتشاٍع ٍ کشثیي، 

ی تَكییفی   ؿَد کِ اص ساثًٌِِشی تشػین هی -هیگیشد ٍ الگَیی هفَْاػتقشاء ٍ قیبع كَست هی

ؿیبى دس  ثٌیذی ّیب ٍ كیَست   ؿذُ ٍ ثشقشاسی ًِن هفَْهی ثییي آى  آٍسی ّبی جوٍْ تجییٌی ثیي دادُ

 ؿَد.داس اسائِ هیقبلت هفبّین، هقَنت ٍ اثٔبد، دس ًْبیت دس یک ًشح هٌٌقی ًِبم

ؿٌبػیی  ًِشییِ گشًیذد تئیَسی ییک سٍؽ    »گَیٌذ: ثبسُ هی   دسایي141، ف1986) 2ٍ تشًش 1هبستیي

ّب، کٌذ تب ثش اػبع هـبّذات تجشثی اص دادُاػتقشائی کـف ًِشیِ اػت کِ ثِ پظٍّـگش کوک هی

ِ  اّویت ایي سٍؽ«. گضاسؿی ًِشی اص خلَكیبت ٓوَهی یک هؼئلِ سا ثپشٍساًذ ای ؿٌبػیی صهیٌی

خَاّذ ثب پظٍّؾ خَد ثِ کجب هیدّذ کِ ثذاًذ گش آگبّی ٍ ثلیشت سا هیدس آى اػت کِ ثِ تحلیل

ای اص کذّب، کذّب ثِ هقَنت ٍ هقَنت ثیِ  ؿذُ ثِ هجوَِٓ ثشٍد. دس ایي سٍؽ اًالٓبت گشدآٍسی

ّبی هشتجي ثب هَهَّ  . دس ٍاقْ، اثتذا داد8ُ، ف1386فش ٍ ّوکبساى، ؿَد )داًبییتئَسی تجذیل هی

دس ػیِ هشحلیِ کذگیزاسی ثیبص، هحیَسی ٍ      ّب ثِ ًقٌِ اؿجبّ سػیذ، ؿَد ٍ ٍقتی دادُگشدآٍسی هی

اًتخبثی یب گضیٌـی خَاّذ ؿذ کِ دس ًی ایي هشاحل، ثِ ػیِ ٌٓلیش اػبػیی ثیب ٌٓیَاى هفیبّین،       

  . 1998  اػتشاٍع ٍ کشثیي، 2001ؿَد )س.. لی، هقَنت ٍ قوبیب دػت یبفتِ هی
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ؿَد کِ اثضاسی ثیشای تحلییل اػیت ٍ فکیش سا دس خلیَف سٍاثیي هییبى ؿیشایي/         ًِشیِ ػبختِ 

اًگیضاًذ. دس ٍاقْ، کبس الگَ ییب هیبتشیغ، تٔیییي    ب یکذیگش ٍ ثب فشآیٌذ ثشهیپیبهذّبی کالى ٍ خشد ث

ای اػیت کیِ   هحل یک پذیذُ دس یک ثؼتش یب صهیٌِ ثِ هٌٔبی تـشیح هٌِن، هٌٌقی ٍ ثِ ّن پیَػتِ

، 1998ّب اػت )س.. اػتشاٍع ٍ کشثیي، هتووي تٔییي هبّیت سٍاثي ثیي سٍیذادّبی هْن ٍ پذیذُ

ِ ویي دلیل، دس ایي سٍؽ ثیي دادُ . ثِ 218ّ-183ف ای دٍ ػیَیِ ٍجیَد داسد    ّب ٍ ًِشیِ، ساثٌی

داس دس ػبخت ًِشیِ یب ّبی هٌٔبٌَٓاى کٌؾ ّب ثٌَِٓاى کٌـگش فٔبل ٍ ّن دادُ پغ ّن پظٍّـگش ثِ

ّبػت کیِ ثیِ    ّب، هفبّین، تٔبسیف ٍ گضاسُ الگَ حوَس داسًذ. ًِشیِ هجوَِٓ ثِ ّن پیَػتِ اص ػبصُ

ِ      جییي ٍ پیؾ ثیٌی پذیذُهٌَِس ت ای اص  ّب اص ًشیق تـخیق سٍاثي ثییي هتغیشّیب، دیگیبُ ًِیبم یبفتی

 کٌذ. ّب سا اسائِ هی سٍاثي پذیذُ

 ّبی پژٍّص. یبفت4ِ

ٍ ػبیت هقبم هِٔن « ػَی ًَس ثِ»افضاس دس هشحلِ ًخؼت، اص هجوَِٓ كحیفِ اهبم خویٌی )سُ ، ًشم

ؿبى ّبی ایي دٍ ثضسگَاس ثشای دػت یبفتي ثِ ًِشیبت ؾی فشهبی سّجشی کوک گشفتِ ؿذ تب اص ّوِ

پیشاهَى کبسآهذی دٍلت ثْشُ گشفتِ ؿَد. اص ایي سٍ، ثیبًبت گْشثبس اییي دٍ سّجیش اًقیالة، ؿیبهل     

ّب، هتي اكلی ثشای پظٍّؾ ٍ اػتخشا  هفبّین ٍ هقیَنت ثیِ ؿیوبس    ّب، پیبمّب، هلبحجِػخٌشاًی

اص تکٌیک تلخیق دس تحلیل هحتیَا، اثتیذا هٌبلیت هیشتجي ثیب      آیذ. ثِ ّویي جْت ٍ ثب اػتفبدُ هی

دس ثیبًبت « کبسآهذی دٍلت»ٍ « دٍلت»، «کبسآهذی»ّبی تحقیق، هبًٌذ هَهَّ ثب جؼتجَی کلیذٍاطُ

ثش اػبع اًالٓبت ٓلوی ًَیؼٌذُ ٍ ربسرَة کلی  1گیشی ًِشیایي دٍ ثضسگَاس ؿٌبػبیی ٍ ًوًَِ

گیشی اًالٓبت تب صهبًی کیِ اؿیجبّ ًِیشی سا داد، اداهیِ     وًَِی اهبم ٍ سّجشی اًجبم ؿذ. ً اًذیـِ

یبفت. آتجبس ٍ پبیبیی پظٍّؾ ًیض ثش اػبع اؿجبّ ًِشی ٍ تکشاس هقیَنت اًجیبم گشفیت. گؼیتشُ     

تب  1359ٍ ثیبًبت هقبم هِٔن سّجشی اص ػبل  1368تب  1323صهبًی ثیبًبت اهبم خویٌی )سُ  اص ػبل 

 ثَدُ اػت.  1399

 ................................................................................................................  

رل ور نَگری یا کشف ً زیِ یرا هاراّرو  کرِ     گرزی ّیفوٌی لسا ٍ پژٍّشوزگرزی ً زی  ًَع  ًوًًَِوًَِ.  1

 کٌی.لرنثاط ً زی آى ّا تا ً زیِ ور حال ندَیي تِ لثثات رسریُ  یاری ه 
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ّب، ثشای تحلیل هٌبلت ٍ کذگزاسی اًالٓبت جْت تحلیل هتي ٍ اسائِ الگیَ  آٍسی دادُثٔذ اص جوْ

هفْیَم پبییِ ٍ اٍلییِ     1345ثْشُ گشفتِ ؿذ. ثب کذگزاسی ثبص، ثِ  MAXQDAافضاس ٍ ًِشیِ، اص ًشم

ّب ٍ یبفتین ٍ ػپغ دس هشحلِ کذگزاسی هحَسی ٍ اًتخبثی ٍ ًی فشآیٌذ سفت ٍ ثشگـتی دادُ دػت

هقَلِ فشٓی ٍ ػیپغ   39ّب، ی هَاسد ٍ ٍیظگی ّب، هقبیؼِّب، ؿجبّتّب ثش اػبع تفبٍتتجویْ کذ

ّب ٍ کذّب، ؿجکِ هویبهیي ٍ تین هشکیضی    هقَلِ اكلی سا ثِ دػت آٍسدین. ػپغ ثش هجٌبی یبفتِ 14

کبسآهذی دٍلت اػالهی سا تشػین ًوَدین. دس ؿکل ریل، ؿجکِ هوبهیي هفبّین ٍ هقَنت پظٍّؾ 

 ؿذُ اػت. ًوبیؾ دادُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 : شبکٍ مضبمیه کبرآمدی ديلت3شکل شمبرٌ 

کبرآهذی دٍلت 
 اسالهی

 چیستی دٍلت کبرآهذ

 تٔشیف دٍلت•
 ّبی دٍلتٍیظگی•

 ّبی کالىػیبػت•
 دٍلت

 ػبختبس ٌّذػی دٍلت•

 سزهٌطأ دٍلت

 الْی ثَدى هـشٍٓیت•

 هشدهی ثَدى هقجَلیت•

 اّویت تطکیل دٍلت

 اجشای قبًَى اػالم•

 سّبیی اص ُلن•

سفبُ  ٍ  تأهیي اهٌیت•
 ٓوَهی

اّذاف ٍ غبیبت 
 دٍلت

 اّذاف کالى•

 اّذاف خشد•

ضبخص کبرآهذی 
 قتصبدیا

 ّبی کالىؿبخق•

 ّبی خشدؿبخق•
 هَاًْ اقتلبد کبسآهذ•

 ساّجشدّب•

ضبخص کبرآهذی 
 سیبسی

ؿبخق ّبی •
 ػیبػت داخلی کبسآهذ

ؿبخق ّبی •
ػیبػت خبسجی  

 کبسآهذ
ضبخص کبرآهذی  ساّجشدّب•

 اجتوبعی

 ؿبخق ّبی کالى•

 ؿبخق ّبی خشد•

 ساّجشدّب•

 ضبخص تقٌیي گذاری

 ؿبخق ّبی کالى•

 ؿبخق ّبی خشد•

 ساّجشدّب•

 ضبخص قضبئی

 ؿبخق ّبی کالى•

 ؿبخق ّبی خشد•

 اّجشدّبس•

ضبخص کبرآهذی 
 فزٌّگی

 ؿبخق ّبی کالى•

 ؿبخق ّبی خشد•

 ساّجشدّب•

ضبخص ضخصی 
 هسئَالى

 ّبی اخالقیؿبخق •

 تَاًوٌذیؿبیؼتگی ٍ •
 ؿخلی

ضبخص هذیزیتی 
 هسئَالى

 ّبی کالىٍیظگی•

 ّبی خشدٍیظگی•

 ساّجشدّب•

 آثبر کبرآهذی دٍلت

 آثبس داخلی•

 آثبس خبسجی•

 هَاًْ کبسآهذی دٍلت

 هَاًْ دسًٍی•

 هَاًْ ثیشًٍی•
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ِ    ًجق الگَی گشًذد تئَسی، خي استجبًی هیبى هقَلِ ّیب ٍ  ّبی پظٍّؾ ؿیبهل ؿیشایي ٓلیی، صهیٌی

گش، ساّجشد ٍ پیبهذّب ٍ هَاًْ هـیخق ؿیذ ٍ دس   گیشی، ؿشایي تأثیشگزاس ٍ هذاخلِثؼتشّبی ؿکل

ثٌیذی ٍ  هبتشیغ ًِشیِ کبسآهذی دٍلت ایجبد گشدیذ. ثِ دلیل ایي کِ دس کذگزاسی ٍ هفَْمًْبیت، 

تیَاى هیذٓی ؿیذ کیِ الگیَ ٍ ًِشییِ       ّب ًْبیت دقت كَست گشفتِ اػت  لیزا هیی  ثٌذی دادُهقَلِ

ی دٍلت کبسآهذ اػالهی هَسدًِش اهبم خویٌی )سُ  ٍ هقبم هِٔن  هؼتخش  دس ایي هقبلِ، ّوبى ًِشیِ

گشدد کِ ٓجیبست  اػت. هبتشیغ ًِشیِ ثش هجٌبی سٍؽ گشًذد تئَسی دس پٌ  هشحلِ اسائِ هیسّجشی 

 اػت اص:

. ریؼتی ٍ تٔشیف دٍلت کبسآهذ اػالهی: ایٌکِ پذیذُ ٍ هبّیت دٍلت کبسآهذ اػالهی ریؼیت ٍ  1

ؿیَد. دس اییي   ثبؿذ، دس ایي هشحلِ هـیخق هیی  ّبی آًچِ هیػیبػت، ػبختبس  اّذاف ٍ ٍیظگی

ی فشٓی )یٌٔیی   قبثل تٌجیق اػت کِ ثب رْبس هقَلِ« ریؼتی دٍلت کبسآهذ اػالهی»ی  هقَلِ هشحلِ،

ّبی کالى دٍلت ّبی دٍلت اػالهی، ػیبػتتٔشیف دٍلت اػالهی، ػبختبس ٌّذػی دٍلت، ٍیظگی

 کٌذ.اػالهی  ایي ثُٔذ اص ثحث دٍلت کبسآهذ سا تَهیح ٍ تحلیل هی

گییشی،  ػبص ؿیکل حقق دٍلت کبسآهذ اػالهی: ثؼتشّبی صهیٌِگیشی ٍ تّبی ؿکل. ؿشایي ٍ صهی2ٌِ

ؿًَذ. گزاسًذ ٍ ػپغ ثبٓث تحقق یب گؼتشؽ آى هیی دٍلت اثش هی ؿشایٌی اػت کِ سٍی پذیذُ

 14اجتوبٓی ٍ هبیی اػیت. ػیِ هقَلیِ اص     -ای  ػیبػیی ٓلّی ٍ صهیٌِ ایي ؿشایي ؿبهل ػِ دػتِ

ػبص ایجبد دٍلیت کبسآهیذ اػیالهی اػیت کیِ      ی صهیٌِی اكلی تحقیق، جضء ؿشایي ٍ ثؼتشّب هقَلِ

ای: هقجَلیت هشدهی   هیشٍست  ؿبهل: ػشهٌـأ دٍلت کبسآهذ اػالهی )ٓلی: هـشٍٓیت الْی  صهیٌِ

 اجتوبٓی   اّذاف ٍ هبیبت دٍلت کبسآهذ اػالهی. -تـکیل دٍلت کبسآهذ اػالهی )ػیبػی 

تٔیبهلی ٍ   ّیبی کیٌؾ  لت اػیالهی: فشآیٌیذ  . َٓاهل تأثیشگزاس یب فشآیٌذّبی هإثش دس کبسآهذی د3ٍ

-گیشد، هؼتقیوبً سٍی کبسآهذی آى تیأثیش هیی  کبسکشدّب ٍ ٓولکشدّبیی کِ تَػي دٍلت كَست هی

ؿَد کِ ٓجیبست اػیت اص:   هقَلِ هشثَى ثِ ایي هشحلِ هی 8هقَلِ اكلی تحقیق،  14گزاسد. اص هیبى 

هیذی فشٌّگیی  ؿیبخق    ؿبخق کبسآهذی ػیبػی  ؿبخق کبسآهیذی اقتلیبدی  ؿیبخق کبسآ   

گزاسی  ؿبخق قوبئی  ؿبخق ؿخلیی هؼیئَنى  ؿیبخق    کبسآهذی اجتوبٓی  ؿبخق تقٌیي

-ی ثیـتشی اص هفبّین ٍ هقَنت دس ایي هشحلِ قشاس هیی  هذیشیتی هؼئَنى. ثب تَجِ ثِ ایٌکِ گؼتشُ

الهی دس تشیي ٍ تأثیشگزاسیي هشحلِ ًِشیِ کبسآهذی دٍلت اػی تَاى هذٓی ؿذ کِ ثباّویتگیشد، هی
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 ایٌجب اػت.

ای . هَاًْ کبسآهذی دٍلت: دٍلت دس هؼیش فٔبلییت ٍ کبسکشدّیبی خیَد ثیب هتغیشّیبی ثبصداسًیذُ      4

ؿَد کِ هوکي اػت هبًٔی جْت کبسآهیذی آى ثبؿیذ. هقَلیِ هَاًیْ دسًٍیی ٍ ثیشًٍیی       سٍ هی سٍثِ

 کٌذ.کبسآهذی دٍلت، ایي هشحلِ سا ثشسػی هی

اػالهی: آخشیي هشحلیِ هیبتشیغ ًِشییِ کبسآهیذی دٍلیت، ؿیبهل       . آثبس ٍ ًتبی  کبسآهذی دٍلت 5

ؿیذُ ؿیکل    ّیب ٍ ثؼیتشّبی ثییبى   ثشسػی پیبهذّبی کبسآهذی دٍلت اػت  یٌٔی دٍلتی کِ دس صهیٌِ

گشفت ٍ ثب فشآیٌذ کٌؾ تٔبهلی هـخق ؿذُ، کبسکشد ٍ ثِ فٔبلیت پشداخت، قٌٔبً پیبهذّبیی سا دس 

  کٌذ.ٍ خبسجی کبسآهذی دٍلت ایي هشحلِ سا تـشیح هی ی آثبس داخلی پی خَاّذ داؿت کِ هقَلِ

جذٍل ریل، هفبّین ٍ هقَنت پظٍّؾ سا دس قبلت پٌ  هشحلِ هبتشیغ سٍؽ گشًذد تئیَسی ًـیبى   

 دّذ:هی

 : پىج مزحلٍ الگًی وظزیٍ کبرآمدی ديلت اسالمی1جديل شمبرٌ 

 مقًالت فزعی مقًالت اصلی پبرادایم ردیف
تعداد 

 مفبَیم پبیٍ

 ریؼتی پذیذُ دٍلت 1
ریؼتی دٍلت کبسآهذ 

 اػالهی

 17 تٔشیف دٍلت اػالهی

 5 ػبختبس ٌّذػی دٍلت اػالهی

 25 ّبی دٍلت اػالهیٍیظگی

 18 ّبی کالى دٍلت اػالهیػیبػت

2 

ػبص هتغیشّبی صهیٌِ

یب ثؼتشّب ٍ ؿشایي 

گیشی تحقق ٍ ؿکل

 دٍلت کبسآهذ

ػشهٌـأ دٍلت کبسآهذ 

 اػالهی

 22 ثَدى هـشٍٓیت دٍلت اػالهیالْی 

 18 هشدهی ثَدى هقجَلیت دٍلت اػالهی

اّویت ٍ هشٍست 

تـکیل دٍلت کبسآهذ 

 اػالهی

اجشای قبًَى اػالم دس ثٌي جبهِٔ ٍ 

 حکَهت
8 

 7 سّبیی اص ُلن ٍ اػتجذاد ٍ اػتٔوبس

تأهیي اهٌیت، سفبُ ٓوَهی، پیـشفت ٍ 

 ثشقشاسی ٓذالت
4 

هبیبت دٍلت اّذاف ٍ 

 کبسآهذ اػالهی

 37 اّذاف کالى دٍلت کبسآهذ اػالهی

 47 اّذاف خشد دٍلت کبسآهذ اػالهی
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 : پىج مزحلٍ الگًی وظزیٍ کبرآمدی ديلت اسالمی1ادامٍ جديل شمبرٌ 
 

 مقًالت فزعی مقًالت اصلی پبرادایم ردیف
تعداد 

 مفبَیم پبیٍ

3 
َٓاهل هإثش یب فشآیٌذ 

 کبسآهذ دٍلت

ّبی ؿبخق

کبسآهذی ػیبػی 

 دٍلت

 61 ّبی ػیبػت داخلی کبسآهذ ؿبخق

 64 ّبی ػیبػت خبسجی کبسآهذ ؿبخق

 89 ساّجشدّبی دػتیبثی ثِ ػیبػت کبسآهذ

ّبی ؿبخق

کبسآهذی اقتلبدی 

 دٍلت

 95 ّبی کالى کبسآهذی اقتلبدیؿبخق

 41 ّبی خشد کبسآهذی اقتلبدیؿبخق

 15 هَاًْ اقتلبد کبسآهذ

 169 ساّجشدّبی دػتیبثی ثِ اقتلبد کبسآهذ

ّبی ؿبخق

کبسآهذی فشٌّگی 

 دٍلت

 15 ّبی کالى کبسآهذی فشٌّگیؿبخق

 12 ّبی خشد کبسآهذی فشٌّگیؿبخق

 24 ساّجشدّبی دػتیبثی ثِ کبسآهذی فشٌّگی

ّبی ؿبخق

کبسآهذی اجتوبٓی 

 دٍلت

 49 ّبی کالى کبسآهذی اجتوبٓیؿبخق

 6 ّبی خشد کبسآهذی اجتوبٓیؿبخق

 116 ساّجشدّبی دػتیبثی ثِ کبسآهذی اجتوبٓی

ّبی ؿبخق

کبسآهذی دس ٓشكِ 

 تقٌیي گزاسی

 14 ّبی کالى کبسآهذی تقٌیي گزاسیؿبخق

 18 ّبی خشد کبسآهذی تقٌیي گزاسیؿبخق

 12 ساّجشدّبی دػتیبثی ثِ کبسآهذی تقٌیي گزاسی

ّبی ؿبخق

کبسآهذی دس ٓشكِ 

 قوبئی

 24 ّبی کالى کبسآهذی قوبئیؿبخق

 22 ّبی خشد کبسآهذی قوبئیؿبخق

 24 ساّجشدّبی دػتیبثی ثِ کبسآهذی قوبئی

ّبی ٍیظگی

 ؿخلی هؼئَنى

 41 ّبی اخالقی ٍیظگی

 41 تَاًوٌذی، ؿبیؼتگی ٍ قبثلیت ؿخلی

ّبی ٍیظگی

 هذیشیتی هؼئَنى

 33 کالى هذیشیتیّبی ٍیظگی

 23 ّبی خشد هذیشیتیٍیظگی

 58 ساّجشدّبی دػتیبثی ثِ هذیشیت کبسآهذ
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 : پىج مزحلٍ الگًی وظزیٍ کبرآمدی ديلت اسالمی1ادامٍ جديل شمبرٌ 

 مقًالت فزعی مقًالت اصلی پبرادایم ردیف
تعداد 

 مفبَیم پبیٍ

 هَاًْ کبسآهذی دٍلت هتغیشّبی ثبصداسًذُ 4
 18 َٓاهل دسًٍی کبسآهذی دٍلتهَاًْ ٍ 

 8 هَاًْ ٍ َٓاهل ثیشًٍی کبسآهذی دٍلت

5 

آثبس یب ًتبی  ٍ 

پیبهذّبی کبسآهذی 

 دٍلت

آثبس ٍ ثشکبت کبسآهذی 

 دٍلت

 34 آثبس ٍ ًتبی  داخلی کبسآهذی دٍلت

 11 آثبس ٍ ًتبی  خبسجی کبسآهذی دٍلت

 هقَلِ فشٓی 39 هقَلِ اكلی 14 جوْ کل
1345 

 پبیِهفَْم 

 

ِ  ّوبى ی هقیَنت اكیلی ٍ فشٓیی قبثیل      ًَس کِ اص فشاٍاًی ٓذدی ٍ دسكذی هفبّین صیشهجوَٓی

ّیبی کبسآهیذی   ؿیبخق »ٍ ػپغ « ّبی کبسآهذی اقتلبدی دٍلتؿبخق»ی  هـبّذُ اػت، هقَلِ

تَاى ًتیجِ گشفت کیِ  ثبؿذ. پغ هیداسای ثیـتشیي فشاٍاًی اػت کِ ایي هٌٔبداس هی« ػیبػی دٍلت

 ٍسی اقتلبدی ٍ ػیبػی، ساثٌِ ٍ تأثیش هؼتقیوی دس کبسآهذ ثَدى دٍلت داسد.ثْشُ

ؿذُ، هذل فشآیٌذ کیفی پظٍّؾ ٍ الگَی کبسآهذی دٍلت اػالهی ثِ كَست  ثب تَجِ ثِ هجبحث ثیبى

 تلَس اػت. قبثل 4ؿکل ؿوبسُ 

ایٌکِ هفبّین  گیشی اص سٍؽ گشًذد تئَسی ٍ ثب ٍجَدکِ پظٍّؾ حبهش ثب ثْشُ تَجِ آى ی قبثل ًکتِ

  ِ ِ  پیشاهَى ایي هَهَّ ثؼیبس صیبد ٍ گؼتشدُ ثَد ٍ لزا کذگیزاسی ٍ دػیت ّیب   ثٌیذی آى ثٌیذی ٍ ًجقی

حبل، ایي گؼتشدگی هفبّین ثبٓث ؿیذ تیب    ًلجیذ  ثبایيدؿَاسی فشاٍاًی داؿت ٍ صهبى هوبٓفی هی

تَاى گفت ایي سٍ، هی ّب تأثیشگزاسی ثؼیبس اًذکی داؿتِ ثبؿذ. اصًِشات پظٍّـگش دس ًتبی  ٍ یبفتِ

ِ     کِ سٍایت ًِشیِ ی سّجیشاى اًقیالة اػیت.     ی کبسآهذی دٍلت، کبهالً هٌٌجیق ثیب دییذگبُ ٍ ًِشیی

ّب اقذاهبت ریل اًجبم ؿذ: الف. تٌجیق ثیب  ّوچٌیي ثشای اًویٌبى سٍایی پظٍّؾ ٍ دقیق ثَدى یبفتِ

ّب  اػبتیذ دس کذگزاسی ی فکشی اهبم ٍ سّجشی  ة. هـَست گشفتي اص خٌَى کلی اًذیـِ ٍ هٌَِهِ

 ّب.ٍ ًیض تحلیل ٍ تفؼیش دادُ
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 : مبتزیس وظزیٍ کبرآمدی ديلت اسالمی4شکل شمبرٌ 

 ّبی حکوی یب قضبیبی پژٍّص. گشار5ُ

آییذ کیِ سٍاییت ًِشییِ     ّبی هشحلِ کذگزاسی هحَسی، قوبیبی صیش ثِ دػیت هیی  ثش اػبع هإلفِ

ًَس کِ قجالً ثیبى ؿذ دس سٍؽ گشًذد تئیَسی، هٌِیَس اص    ػبصد. ّوبىسا هیکبسآهذی دٍلت اػالهی 

ّبی پشٍسدُ اػت کِ ثِ كَست هٌِن ٍ ثب ٓجیبسات ٍ جویالت   ای اص هقَلِالگَ یب ًِشیِ، هجوَِٓ

اًذ تب ًِشیِ ٍ الگَ سا سٍایت کٌٌذ. ثِ ٓجبست دیگش، ًِشییِ  کٌٌذُ استجبى ثِ یکذیگش هتلل ؿذُثیبى

ِ   پیَػتِ اص ػبصُ ّن ی ثِ هجوَِٓ دس ایي سٍؽ، هٌِیَس   ّب، هفبّین، هقَنت ٍ تٔبسیف اػیت کیِ ثی

یبفتیِ ٍ  ّب اص ًشیق تـخیق سٍاثي ثییي هتغیشّیب، سٍاییت ٍ دییذگبُ ًِیبم     ثیٌی پذیذُتجییي ٍ پیؾ

 آثبر ٍ بزکبت

تحقق جبهِٔ ٍ توذى اػالهی ٍ  
 پیـشفت کـَس

 استقبی َّیت دیٌی، هلی ٍ اًقالثی

 اتحبد ٍ ّوذلی ثیي هؼئَنى ٍ هشدم

ثشقشاسی سفبُ ٓوَهی ٍ ٓذالت دس 
 جبهِٔ

 ایجبد ًـبى ٍ آتوبد ثِ ًفغ دس هشدم

ؿکَفبیی اػتٔذادّب ٍ جلَگیشی اص  
 فشاس هغضّب

 ایجبد آساهؾ ػیبػی ٍ تأهیي اهٌیت

دػتیبثی ثِ اػتقالل، ٓضت، آصادی ٍ  
 خَدثبٍسی

ػشثلٌذ ٍ ٓضیض ؿذى هلت ایشاى دس 
 جْبى

 استقبیی جبیگبُ ثیي الوللی کـَس

 عَاهل هؤثز

ّبی  ؿبخق
 ػیبػی

ّبی  ؿبخق
 اقتلبدی

ّبی  ؿبخق
 فشٌّگی

ّبی  ؿبخق
 اجتوبٓی

ؿبخق ّبی 
 تقٌیي گزاسی

ؿبخق ّبی 
 قوبئی

ؿبخق ّبی 
 ؿخلی هؼئَنى

ؿبخق ّبی 
 هذیشیتی هؼئَنى

 هتغیزّبی سهیٌِ سبس

ػشهٌـأ دٍلت کبسآهذ 
 اػالهی

اّویت ٍ هشٍست 
 دٍلت کبسآهذ اػالهی

اّذاف ٍ هبیبت 
 دٍلت کبسآهذ اػالهی

 کارآمدی 

 دولت اسالمی
 چیستی پدیده دولت کارآمد اسالمی

 هتغیزّبی ببسدارًذُ

هَاًْ دسًٍی کبسآهذی 
 دٍلت

هَاًْ ثیشًٍی 
 کبسآهذی دٍلت
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یي آهذُ اص استجیبى ثی   دػت دّذ. قوبیبی ثِّب ٍ هتغیشّب سا اسائِ هیای اص سٍاثي ثیي پذیذُیبفتِػبهبى

 هفبّین دس ایي پظٍّؾ ٓجبست اػت اص:

 ی اٍل: قضیِ

ّیب ٍ ًْبدّیبی حکیَهتی ٍ    الف. دٍلت کبسآهذ اػالهی، دٍلتی اػت هتـیکل اص هجویَّ دػیتگبُ   

ی ًِبم اػالهی ثبلٌذُ، پیـشًٍذُ  ی هشدهی ٍ ؿبلَدُ ی ایوبى دیٌی ٍ اسادُ هذیشیتی کـَس کِ ثش پبیِ

پبیجٌذ ثِ احکبم اػیالم ٍ هوخیَاس هلیت اییشاى اػیت ٍ       ٍ پیشًـًَذُ ؿکل گشفتِ اػت. دٍلتی کِ

ّبی نصم سا ثشای ایجبد جبهِٔ اػالهی ٍ تحقق توذى اػالهی دس دػتَس کیبس  ػبصٍکبس ٍ ًْبدػبصی

  21/11/1377 ،  ثیبًبت سّجیشی 108،ف19   73، 28-27، 20-18، ف1خَد داسد )س.. كحیفِ اهبم،  

06/08/1383  28/05/1384  07/03/1387  24/07/1390.  

ّیبی كیَست گشفتیِ ٍ ثشسػیی     ة. ػبختبس ٍ ٌّذػِ دٍلت کبسآهذ اػالهی، ثش هجٌبی کبسؿٌبػیی 

ِ آػیت ِ   ّب ٍ هضایبی اًَاّ هختلف ػبختبسی، جوَْسی اػالهی ثِ ؿکل ًیوی ی  سیبػیتی ٍ ثیش پبیی

ٍ  اكَل اػالهی ٍ هشدم جیَد  ػبنسی دیٌی اػت. الجتِ اهکبى تغییش ػبختبس ثب حفَ اكَل اػیالهی 

  . 24/07/1390داسد )س.. ثیبًبت سّجشی، 

ّبی اكلی دٍلت کبسآهذ اػالهی، ثؼتشػبصی جشیبى اًذیـِ دیٌیی ٍ اخیال  فبهیلِ دس     . ٍیظگی

ی هشدم ٍ ًییض تکبهیل هٌٔیَی ٍ     ی ایوبى دیٌی ٍ اسادُ ػبنسی دیٌی ثش دٍپبیِ کـَس، ثشقشاسی هشدم

دس پشتَی توؼک ثِ دیي ٍ تکیِ ثِ هلت ٍ رکش ٍ  ّب سا ی ایي تقؼین خیشات هیبى هشدم اػت ٍ ّوِ

ِ کٌذ ٍ استقب هیتَکل الْی کؼت هی ی اجتویبّ ثیِ كیَست     ثخـذ ٍ ًیض ّویـِ دس هیذاى ٍ كیحٌ

فٔبل، خذهتگضاس، دلؼَص، ثبًـبى ٍ ًفَرًبپزیش حوَس داسد. هٔیبس ػٌجؾ رٌیي دٍلتی، ٓولکشد آى 

-18، ف1ِ اػت، ًِ افشاد )س.. كحیفِ اهیبم،   خَاّذ ثَد ٍ اص لحبٍ کبسکشدی ثِ ػبختبس ٍاثؼت
  21/11/1377  08/06/1374  ثیبًییبت سّجییشی،   108ٍ  63، ف19   47، ف2   75-76، 27-281، 21

05/06/1380  04/06/1383  21/01/1382  01/01/1382  17/02/1384  19/08/1385  

18/07/1385  31/06/1386  09/04/1386.  

ّیب ٍ ثشقیشاسی    د. ػیبػت کالى دٍلت کبسآهذ اػالهی، تَجِ ثِ ًیبصّبی هبدی ٍ هٌَٔی ٍ سؿذ آى

ّب دس ساػتبی  ی ایي ٓذالت اجتوبٓی ٍ ایجبد سفبُ ٓوَهی دس ربسرَة اكَل اػالهی اػت ٍ ّوِ
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ی اكلی دٍلت اػالهی، یٌٔی تحقق جبهِٔ اػالهی ٍ توذى اػالهی اػیت )كیحیفِ    تْٔذ ٍ ٍُیفِ

  28/05/1384  06/03/1383  12/05/1376  12/05/1372  ثیبًییبت سّجییشی،  82، ف9 اهییبم، 

24/07/1390.  

 ی دٍم: قضیِ

گیشی ای ؿکلػبص ٍ صهیٌِالف. الْی ثَدى هـشٍٓیت ٍ هشدهی ثَدى هقجَلیت، ؿشایي ٓلی ٍ ػجت

ادُ ٍ خَاػیت  ی اػیالم ًیبة ٍ اس   دٍلت کبسآهذ اػالهی اػت. ثِ ایي هٌٔب کِ ًِبم اػالهی ثش پبیِ

ثخـیذ. دس رٌییي   گیشد ٍ دٍلت هجتٌی ثش اكَل ؿشٓی ٍ قبًَى اػبػی سا ًِن هیهشدهی ؿکل هی

ّیبی  گییشی کٌٌذُ اػت ٍ هشدم دس تلویندٍلتی سأی ٍ خَاػت هشدم ثب حفَ اكَل اػالهی تٔییي

ى حکَهت ًقؾ اكلی داسًذ. دس ٍاقْ، هشدم كبحجبى اكلی ًِبم اػیالهی ٍ هؼیئَنى خیذهتگضاسا   

  34، ف5   105، ف3  كحیفِ اهبم،  117، ف1372  44، ف1385ّب ّؼتٌذ )اهبم خویٌی،  آى

  .14/03/1386  01/01/1384  21/11/1377  ثیبًبت سّجشی، 35، ف19   35، ف11   53، ف10 

گیشی دٍلت کبسآهذ اػالهی، دػتیبثی ثِ قشة خذای هتٔیبل، ایجیبد   ة. ّذف هبیی ٍ ًْبیی ؿکل

ی اػالهی، ثشقشاسی ٓذالت ٍ سػیذگی ثِ هحشٍهبى ٍ هـیکالت هیشدم،    ی پیـشفتِ ًِی ٓبدن جبهِٔ

ِ  جبًجِ، پیـشفت ّوِ سؿذ اػتقالل، آصادی ٍ ٓضت هلی، تأهیي اهٌیت ّوِ ی هیبدی ٍ هٌٔیَی    جبًجی

، 2   104، 103، 93، 92، 76، 69، 47، 28، 27، 23، ف1کـَس ٍ... اػت )س.. كحیفِ اهیبم،   

  01/12/1370  ثیبًییبت سّجییشی، 110-107، ف21   266، ف12   108-103، ف4   43ف

08/03/1373  07/09/1376 31/06/1383  28/02/1380  29/03/1385  14/02/1387   

1/01/1388  06/06/1392.  

 . اجشای قبًَى اػالم دس ثٌي جبهِٔ ٍ حکَهت، سّبیی اص ُلن ٍ اػتجذاد ٍ اػتٔوبس ٍ ًیض تیأهیي  

اجتویبٓی هیشٍسی    -پیـشفت ٍ ثشقشاسی ٓذالت اص جولیِ ؿیشایي ػیبػیی     اهٌیت، سفبُ ٓوَهی،

، 47، 24-23، ف1ؿَد. )س.. كحیفِ اهیبم،   ػبختي تـکیل دٍلت کبسآهذ اػالهی هحؼَة هی

  ثیبًبت 109، ف20   208-197، ف19   190-188، ف13   121-119، ف10   119ٍ  76

  .14/02/1387  24/11/1382  07/09/1376سّجشی، 
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 :3ی  ضیِق

ّبی کبسآهذی ػیبػی، کٌؾ هْن ٍ تأثیشگزاس دس فشآیٌذّبی کبسکشدی کبسآهذی دٍلت الف. ؿبخق

  ِ ّیبی  ّیب ٍ تـیٌ   ػیبصی اػالهی اػت. ثب اتحبد ٍ ّوذلی ثیي هلت ٍ هؼئَنى ٍ پشّییض اص حبؿیی

ؿٌبػی، اػتکجبسػتیضی ٍ هقبٍهت، حفَ ٓضت، اػتقالل ٍ آصادی کـیَس، ثشقیشاسی    ػیبػی، دؿوي

ای ٍ دفبٓی ٍ سٓبییت ٓیضت، حکویت،    ػبنسی دیٌی ٍ تحکین آى، حفَ اقتذاس ًِبهی، ّؼتِ هشدم

ٓذالت ٍ هللحت ٍ ّذفوٌذی دس ػیبػت خبسجی ٍ دیپلوبػی ٍ ًیض حوبیت اص هیشدم هِلیَم ٍ   

  139ٍ  84، 69، ف1یبفیت )س.. كیحیفِ اهیبم،      تَاى ثِ ػیبػت کبسآهذ دػتهجبسص جْبى، هی

، 73، 49-41، 36-34، ف19   252-251، ف18   180-179، ف11   108-103، ف4 

  25/09/1379  21/11/1377  13/08/1369  ثیبًیییبت سّجیییشی،  75-71، ف20   238-240، 180، 109

26/09/1382  04/06/1383  28/11/1385  31/06/1386  14/11/1390  15/12/1392  

25/05/1393  16/04/1393  25/03/1395  12/05/1396  24/04/1397.  

دّیی ثیِ   ّبی کٌؾ تٔیبهلی ثیشای ؿیکل   ّبی کبسآهذی اقتلبدی، هإثشتشیي اػتشاتظیة. ؿبخق

ّیبی کـیَس،    ی هٌبثْ ٍ ُشفیت ی کبسآهذی دٍلت اػالهی ّؼتٌذ. ثب هذیشیت دقیق ٍ ٓبلوبًِ ًِشیِ

کـَس،  ای ٍ جؤیت جَاىگیشی اص تَاًوٌذی ٓلوی ٍ ّؼتِثش ػیبػت اقتلبد هقبٍهتی ٍ ثْشُ تکیِ

ٍکبس ٍ ایجبد اؿتغبل، تَجِ ثِ سًٍق تَلیذ، اٍلَیت دادى ثِ اقتلیبد ٍ   ثْجَد ٍ افضایؾ فوبی کؼت

ّبی گًَیبگَى   اقتذاس اقتلبدی ثب تَجِ ثِ ؿشایي کـَس ٍ دس ًْبیت، هجبسصُ ثب َٓاهل هخشّة ثخؾ

کفیبیی  تیَاى هیذیشیت جْیبدی دس خَد   اقتلبد، اص جولِ هفؼذاى اقتلبدی ٍ اخیتالع گیشاى، هیی   

اقتلبدی داؿت ٍ کبس ٍ تالؽ سا ثِ گفتوبى دس فوبی ٓوَهی تجذیل ًوَد ٍ اقتلبد سا کبسآهذ کشد 

گیشی ٍ ًِیبست ثبؿیذ )س.. كیحیفِ      جبیی سػیذ کِ ًقؾ دٍلت دس اقتلبد هحذٍد ثِ ّذایت ٍ ثِ

  ثیبًیبت سّجیشی،   5-4، ف20   240-239، ف19   222ٍ  180، ف11   105، ف4اهبم،  

24/02/1398  14/03/1398  24/04/1397  07/06/1397  01/01/1396  12/05/1396  

22/03/1396  01/01/1395  04/06/1394  10/02/1393  12/05/1392  06/06/1392   

16/06/1389  14/02/1387  14/03/1386  29/03/1385  03/03/1384  01/01/1382  

11/05/1380   28/02/1380  08/06/1374  07/04/1377.  

ّیبی فشٌّگیی اّوییت ٍ جبیگیبُ خیبف ٍ      ّبی کٌؾ تٔیبهلی دٍلیت، ؿیبخق    . دس اػتشاتظی
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ّیبی  تَجْی ثِ لحبٍ ثشد ٓولیبتی داسد. اگش هذیشیت فشٌّگی ثش اػبع هجبًی اًقالثی ٍ اسصؽ قبثل

اػالهی ٍ ًیض ًـبى ٍ تشٍی  اهیذ ثِ آیٌذُ دس کـَس كَست گیشد، فشٌّیگ اػیالهی ٍ اًقالثیی دس    

ی ایوبى، ایثبس ٍ فذاکبسی دس جبهِٔ حفَ ٍ تقَییت ؿیَد، اص جَاًیبى هیإهي ٍ      ض سٍحیِکـَس ٍ ًی

ٌَٓاى ٓبهالى فشٌّگی ٍ ًیض اص سػبًِ هلی جْت اًالّ دادى ٍ تَهیح دادى ثِ هشدم ثْشُ  اًقالثی ثِ

گشفتِ ؿَد ٍ ثب تْبجن فشٌّگی ٍ جٌگ سٍاًی دؿوي هقبثلِ كَست گیشد، کبسآهذی فشٌّگی دٍلت 

، 19ؿیَد )كیحیفِ اهیبم،     حبكل خَاّذ ؿذ ٍ ثِ كَست ٓیٌی دس جبهٔیِ ًوبییبى هیی    اػالهی

  19/09/1392  15/12/1392  26/07/1393  04/06/1394  01/01/1395  ثیبًبت سّجشی، 34ف

28/11/1387  29/03/1385  28/02/1383  05/06/1382  04/06/1381   28/02/1380  

11/05/1380  12/05/1372.  

ِ     اس دادى ًْوت خذهتد. ثب قش ٌٓیَاى   سػبًی ثِ هشدم ٍ هحشٍهبى ٍ ثشقیشاسی ٓیذالت اجتویبٓی ثی

گفتوبى اكلی دٍلت، داؿتي پـتیجبًی هشدهی ٍ تکیِ ثش ًیشٍی هشدم ٍ اقذام ثِ سیـِ کي کشدى فقش 

    ِ ی ًجقیبتی، حیل هـیکالت هیشدم ٍ      ٍ هحشٍهیت دس کـَس، کیبّؾ تجٔیین ٍ ؿیکبف ٍ فبكیل

ّیب ٍ ًییض اهییذآفشیٌی ٍ ایجیبد     یجبد اهکبى اػتفبدُ ثشاثش اص اهکبًبت ٍ فشكتّب، ا گَیی ثِ آى پبػخ

ّبی کبسآهیذی اجتویبٓی دٍلیت    تَاى دس فشآیٌذّبی کبسکشدی دٍلت ثِ ؿبخقًـبى دس هشدم، هی

  189، ف13   94ٍ  76-75، ف1یبفت ٍ آى سا هحقق ًوَد )س.. كحیفِ اهبم،   اػالهی دػت

  ثیبًبت سّجشی، 110-107، 21   109ٍ  36-35، ف19   252-251، ف18   213، ف 15 

12/05/1396  01/01/1388  14/02/1387  30/11/1385  29/03/1385  17/02/1384  

01/01/1382  14/03/1382  24/11/1382  04/06/1381  28/02/1380  08/06/1374  

12/05/1376.  

ِ   . اص جولِ فشآیٌذّب ٍ َٓاهل هْن دس کبسآهذی دٍلیت ا ُ ی تقٌیٌیی ٍ   ػیالهی، کبسآهیذی دس ٓشكی

گزاسی ثش هجٌیبی ؿیشیٔت ٍ   ّبیی هبًٌذ قبًَىگزاسی اػت. لزا سٓبیت ٍ اجشا ًوَدى ؿبخققبًَى

ّبی ؿیٌبًی ٍ حفَ ػیبػت ًِ ؿشقی ٍ ًِ هشثیی دس تلیَیت   ٓذالت  ایؼتبدگی دس هقبثل قذست

ّیب ٍ ًیبصػیٌجی تقٌیٌیی ٍ    ییت ّب ٍ فَسقَاًیي  ٓذم تلَیت قَاًیي هخبلف ؿشّ  سٓبیت اٍلَیت

گیزاسی،  گزاسی  تَجِ ثِ احکیبم ثبًَییِ دس قیبًَى   تَجِ ثِ ًیبصّب ٍ هٌبلجبت حقیقی هشدم دس قبًَى

ّب  ًِیبست کبسآهیذ ثیش اجیشای قیبًَى       گیشی اص افشاد خجشُ دس تـخیق هَهَٓبت ٍ اٍلَیتثْشُ
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ثب هشدم ٍ پشّیض اص اػشاف ٍ ّضیٌیِ  ی هجشیِ ٍ دادى ساّکبس ثِ آًبى  پیًَذ  ّوکبسی ثب دٍلت ٍ قَُ

تَاًذ دس کبسآهیذی دٍلیت اػیالهی هیإثش     الوبل دس اهَس ؿخلى ٍ هیشهشٍسى ٍ... هی ًکشدى ثیت

، 17، ف14   100-99، ف13   361، 347، 312، 311، 280، ف12ثبؿذ )س.. كحیفِ اهبم،  

 ّجشی .  ثیبًبت س397، ف16   466ٍ  420، ف18   246ٍ  245، ف17   371ٍ  370

ی قوبئی، یکی اص کبسکشدّب ٍ فشآیٌذّبی کٌؾ تٔیبهلی هیإثش دس کبسآهیذی     ٍ. کبسآهذی دس ٓشكِ

ی قوبئی هبًٌیذ داٍسی ٍ قویبٍت    ّبیی دس ٓشكِّب ٍ هإلفِدٍلت اػالهی اػت. سٓبیت ؿبخق

ثشاػبع ؿشیٔت، قبًَى، ٓذالت ٍ اًلبف  حفَ كالثت ٍ اقتیذاس ٍ پیـیگیشی اص ٍقیَّ هفؼیذُ      

اجتوبٓی، اقتلبدی، اخالقی ٍ...   ی ػٌَح  اػتقشاس اهٌیت ٍ تقَیت داًؾ قوبئی دس ّوِگؼتشؽ 

هجبسصُ ثب فؼبد ٍ هفؼذاى اقتلبدی  کَتبُ کیشدى فشایٌیذ دادسػیی ٍ سٍصآهیذ کیشدى ٍ ػیشٓت دس       

ّب ٍ اػتفبدُ اص فٌبٍسی ًَ ثیشای آى  حفیَ ٓیضت ٍ حشهیت قویبت ٍ تَجیِ       سػیذگی ثِ پشًٍذُ

سیضی دقیق ّوشاُ ثب ًِبست هؼتوشّ ثیش اجیضاء اییي دػیتگبُ ثیضسگ        ّب  ثشًبهِ آىػالهت اخالقی  ثِ

ّب ثِ ػوت اكالح افیشاد ٍ... ثیِ ًیَس    الوللی  اكالح صًذاى پیگیشی حقَقی هؼبئل ٍ قوبیبی ثیي

  313، ف7   509، ف3هؼتقین سٍی کبسآهذی دٍلت اػالهی تیأثیش داسد )س.. كیحیفِ اهیبم،     

، 21   344-3434، ف18   214-218، ف14   111، 66، 49، ف13   272، ف10 

  7/4/1388  7/4/1394  9/4/1395  6/4/1397  4/4/1396  5/4/1398ثیبًییبت سّجییشی،  292ف

5/4/1387  7/4/1386  7/4/1384  7/4/1383  2/6/1368.  

ّیبی ؿخلیی ٍ هیذیشیتی هؼیئَنى اػیت کیِ ثیش ٓولکیشد ٍ         ص. اص جولِ َٓاهل هیإثش، ٍیظگیی  

شدّبی کبسآهذی دٍلت اػیالهی تیأثیش هؼیتقین داسد. هؼیئَنًی کیِ ٍاجیذ كیفبت اخالقیی،         کبسک

تَاًوٌذی ٍ ؿبیؼتگی ؿخلی هبًٌذ پبسػب ٍ پبکذاهي، هإهي ٍ اًقالثی، ثیب تقیَا ٍ ثیب ٓیذالت، ثیب      

ی ایوبى، فذاکبسی، تحیش.، ؿیجبٓت اًقالثیی ٍ     ًـبى، هلون، پیگیش ٍ ثب کفبیت ّؼتٌذ، ٍ سٍحیِ

ِ  ؼبد داسًذ ٍ پؼت ٍ هقبم سا اهبًت خیذا هیی  هجبسصُ ثب ف ی کبسّیب ثیب َّؿییبسی ٍ     داًٌیذ ٍ دس ّوی

ّبی اٍ ایوبى ٍ آتوبد ٍ اتکب داسًیذ،  ًفغ، ثِ خذای هتٔبل ٍ ٍٓذُ ثلیشت ٍ خَدثبٍسی ٍ آتوبدثِ

، 18   119، ف1تَاًٌذ دس کبسآهذ ثَدى دٍلیت اػیالهی هیإثش ثبؿیٌذ )س.. كیحیفِ اهیبم،        هی
  10/02/1393  24/04/1397  14/03/1398  24/02/1398  ثیبًییییبت سّجییییشی،  101ف، 19   251ف

06/06/1392  19/11/1390  01/01/1388  08 /12/1384  02/01/1383  15/05/1382  
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25/09/1379   28/03/1370  12/05/1372  18/05/1368.  

ییبى ٍ ػیشیبى داسد، ثیش    ّیب جش  ّبی هذیشیتی هؼئَنى دٍلتی کِ توبم اهَس دس دػیتبى آى ح. ٍیظگی

ّبی کٌؾ تٔبهل ٍ ٓولکشد ٍ کبسکشدّبی کبسآهذی دٍلیت اػیالهی تیأثیش هؼیتقین داسد.     اػتشاتظی

داًٌذ ٍ دس کبسّب ٍ اهَسات کـَس ثیب هجٌیب قیشاس    هؼئَنى ٍ هذیشاًی کِ خَد سا خذهتگضاس هشدم هی

م هلی دس ثشقشاسی ٓیذالت  هذاسی، هذیشیت جْبدی ٍ ٓضگشایی ٍ قبًَىدادى اكَل اًقالة ٍ قبًَى

ٍ حل هـکالت هشدم ٍ کـَس داسًذ ٍ اص ًیشٍّبی اًقالثی ٍ پشاًگییضُ ٍ جیَاى ٍ ًییض اص ُشفییت     

ثشًذ ٍ ًیض هوي داؿتي احؼبع هؼئَلیت ٍ تْٔذ ًؼجت ثیِ  ّب ثْشُ هیگیشیکبسؿٌبػبى دس تلوین

کبسآهیذ سا ثؼیبصًذ ٍ ّین    تَاًٌیذ دٍلتیی   پؼت ٍ هقبم، ّن اًتقبدپزیشًذ ٍ ّن پبػخ گَی هشدم، هی

سهبی الْی ٍ ّن سهبیت هشدم سا ثِ دػت آٍسًذ ٍ دس دػیتیبثی ثیِ اّیذاف هَفیق ثبؿیٌذ )س..      

  07/06/1397  24/04/1397  ثیبًیییبت سّجیییشی، 216ٍ  108، 102، ف 19كیییحیفِ اهیییبم،  

06/06/1392  22/03/1396  01/01/1394  14/03/1385  11/02/1384  05/06/1380  

04/06/1381  25/09/1379  08/06/1374  03/06/1370  12/05/1372.  

 ی چْبرم: قضیِ

دٍلت کبسآهذ اػیالهی دسساُ تحقیق ٍ ًییض پیـیشفت ٍ دػیتیبثی ثیِ اّیذاف، هَاًیْ ٍ هتغیشّیبی          

ّیب سا کٌیبس خَاّیذ گزاؿیت ٍ ثیِ       ّب ٓجَس ٍ یب آى ای سا خَاّذ داؿت کِ ثب آگبّی اص آىثبصداسًذُ

هِ خَاّذ داد. َٓاهلی دسًٍی ٍ ثیشًٍی هتٔذدی هبًْ کبسآهذی دٍلت اػالهی ی خَد ادا هؼیش ثبلٌذُ

ّیبی اػیتٔوبسی   ّبی آهشیکب ٍ قیذست گشیّب ٍ فتٌِّبی اقتلبدی، تًَئِخَاّذ ؿذ، هبًٌذ: تحشین

قیذٍؿیشى اص   دیگش، دؿوٌی اؿشاس داخلی، تْبجن فشٌّگی ٍ ؿجیخَى فشٌّگیی، الگیَ گیشفتي ثیی    

گشایی افشاًیی، تفشقیِ ٍ اخیتالف، سٍا  فؼیق ٍ     ؿشقی ٍ اػشاف ٍ هلشفپشداصاى هشثی ٍ ًِشیِ

  .14/02/1387  29/03/1385  28/02/1383فؼبد، هٔف فکشی ٍ... )س.. ثیبًبت سّجشی، 

 ی پٌجن: قضیِ

صهبًی کِ کبسآهذی دٍلت تحقق یبفت، داسای آثبس ٍ ثشکبت فشاٍاى داخلی ٍ خبسجی خَاّذ ثَد کِ 

هٌذ خَاّذ ؿذ  ّبی هٌٌقِ ٍ جْبى اص آى ثْشُدٍلت ایشاى ٍ ّن هشدم ٍ دٍلتّن جبهِٔ ٍ هشدم ٍ 
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جبًجیِ   ی ّوِ ػبصی تحقق جبهِٔ اػالهی ٍ توذى ًَیي اػالهی ٍ پیـشفت ٍ تَػِٔاص جولِ: صهیٌِ

کـَس، استقبی َّیت دیٌی، هلیی ٍ اًقالثیی، دػیتیبثی ثیِ ٓیضت، اػیتقالل، آصادی، خَدثیبٍسی ٍ        

الوللیی   ضیض ؿذى هلت ایشاى دس جْبى، استقبی ٍجِْ ٍ جبیگبُ ٓضتوٌذاًِ ثییي پیـشفت، ػشثلٌذ ٍ ٓ

کـَس، اتحبد، ّوذلی ٍ ّوشاّی ثیي هؼئَنى ٍ هشدم، ثشقشاسی سفبُ ٓوَهی ٍ ٓذالت اجتوبٓی دس 

جبهِٔ ٍ ٍحذت کلوِ ثیي فش  هختلف اػالهی، ایجبد آساهؾ ػیبػیی ٍ ثجیبت اهٌییت ٍ اهییذ ٍ     

، 15   121ٍ  119، ف10   82، ف9   82، ف9   23، ف1،  ًـییبى ٍ... )كییحیفِ اهییبم  

  21/07/1386  28/11/1387  ثیبًبت سّجشی، 208-207، 197، ف 19   82، ف17   277ف

29/03/1385  29/03/1385  28/02/1383  29/02/1382  24/11/1382  12/05/1376  

07/09/1376  07/06/1375  12/05/1372  08/03/1373 .  

 ّبی عولی ًظزیِ کبرآهذی دٍلت اسالهی. داللت6

ی تٔبهل ٍ کٌؾ دٍلت ٍ  ی ػبختبس ٍ ًحَُ گیشی کبسآهذی دٍلت اػالهی، ثش پبیِخشدهبیِ ی ؿکل

ّیب ٍ   هؼئَنى دس جْت حل هـکالت ًِبم ٍ هشدم ٍ دػتیبثی ثِ اّذاف اػت  اهب ثِ دًجبل ریبلؾ 

ّبی دٍلیت ٍ هؼیئَنى ثبٓیث    ٍیظگیّب ٍ ّبی ػبختبس، فشآیٌذ، ؿبخقخألّبی هَجَد دس حَصُ

ؿذُ اػت کِ خشٍجی ًِبم اػالهی ثٔذ اص ٍقَّ اًقالة اػالهی تجذیل ثِ تأػیغ دٍلیت کبسآهیذ   

اًذ ثِ دلیل خأل ًِشی اص هیذل ٍ الگیَیی کیِ هجٌیبی     ّبیی کِ سٍی کبس آهذُاػالهی ًـَد ٍ دٍلت

هیل هـیشٍٓیت ثخـیی ٍ    تیَجْی ثیِ َٓا   پظٍّیی، کین  تجْ هٔف دس ػیبػت ٓول قشاس گیشد ٍ ثِ

کیبسی  ّبی کبسآهذی دٍلت ٍ کنّب ٍ ٍیظگیثلیشتی ًؼجت ثِ ؿبخقهقجَلیت دّی ثِ دٍلت، ثی

اًذ کبسآهذی دٍلت سا ایجبد یب ثْجیَد  اًذ ٍ ًتَاػتِدس ثشداؿتي هَاًْ ثبصداسًذُ، دربس ایي تضلضل ؿذُ

پیظٍّؾ ٍ ثیش اػیبع سٍؽ گشًیذد      ّیبی یب استقب ثجخـٌذ. ثٌبثشایي، ثب تَجِ ثِ سٍایتی کِ اص یبفتِ

   ِ ؿیٌبختی ٍ ػیبػیتگزاسی آى،   تئَسی ثِ دػت آهذ، ثِ جْت کبسثشدی ؿذى ثحیث دس ثٔیذ جبهٔی

 ّبی ٓولی ایي ًِشیِ دس اداهِ اسائِ خَاّذ ؿذ. دنلت

ثبصػیبصی ػیبختبس دٍلیت ثیِ     ی عولیابتی:   ی دٍلت کبرآهذ اسالهی در عزصِ . چیستی پذیذ1ُ

ِ   ی الْی ثبیذ كَست گییشد. ریشا کیِ پذییذُ     ٌّذػِای ثش هجٌبی كَست ؿجکِ ای ی دٍلیت، ؿیجک

ٍاسِ ثَدى  ٍ هکبًیکی )اثضاسگًَِ ثَدى  اػیت    تٌیذُ اػت کِ داسای دٍ هٌٔبی اسگبًیکی )اًذام دسّن
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یٌٔی ّن دٍلت دس یک هجوَِٓ کل ثبیذ ًگشیؼتِ ؿَد ٍ ثشای آى کویبل، تٔیبلی ٍ اّیذاف ٍان ٍ    

ّبیی هبًٌذ الْی ثَدى، هشدهی ثیَدى ٍ دهَکشاػیی   ن ثشای دٍلت ٍیظگیػشهٌـأ الْی قبئل ؿذ ٍ ّ

دیٌی، جوَْسیت، آصادی ٍ اػتقالل ٍ هیشُ سا هٔتقذ ثَد ٍ ًیض دٍلت سا اثضاسی ثشای تحقق اّیذاف  

ّب ثشؿیوشد. دس ٍاقیْ،    کالى ٍ خشد ٍ ًیض دس خذهت هشدم ثشای تٔبلی ٍ پیـشفت ٍ ػٔبدتوٌذی آى

ی الْی ؿکل گشفتِ ٍ تٔشیف ؿَد ٍ تیب   ای ٍ ثش هجٌبی ٌّذػِكَست ؿجکِی دٍلت ثِ  ثبیذ پذیذُ

ِ    صهبًی کِ تٔشیف ٍ دیذگبُ هب ًؼجت ثِ پذیذُ ای کیِ  ی دٍلت اػالهی ثش هجٌبی ییک کیل ٍ ؿیجک

ی الْی ٍ جْت اػالهی ػبهبى ٍ ثٌیبى  ّبی آى ثش اػبع ٌّذػِػبختبس، کبسکشد، ٍُبیف ٍ ٍیظگی

ػبصی اًذیـِ دیٌی ٍ ًیض ؿٌبختی ؿبّذ جشیبىدس ثٔذ ٓولیبتی ٍ جبهِٔ تَاىًْبدُ ًـذُ اػت، ًوی

 ّبی هختلف ثَد.َُْس کبسآهذی ٍ تَػِٔ دس ثخؾ

ی دٍلت )دٍلت ثضسگ یب گؼتشدُ / دٍلت کَرک  کیِ دس کبسآهیذ ثیَدى آى ًقیؾ      دس ثحث اًذاصُ

هٌذ سفیت.  ػبختبسی ًِبمای داسد، ثبیذ ثِ ػوت تـکیل دٍلتی کَرک، پَیب ٍ تٔبهلی ثب کٌٌذُتٔییي

جبهِٔ قبئل ؿذ ٍ ًقیؾ ثخیؾ   « ًِبست، حوبیت ٍ ّذایتِ»ی ٍُبیف دٍلت سا ثبیذ دس  لزا گؼتشُ

ػبصی، سقبثتی کشدى كیٌبیْ، آصادػیبصی   ّبی تٔذیل اقتلبدی ٍ خلَكی خلَكی، اجشای ثشًبهِ

دٍلت کَرک پَیب، تش داًؼت. الجتِ هٌَِس اص ی دٍلت دس اقتلبد سا پشسًگ ّب، کبّؾ هذاخلِ قیوت

گیشی الْی ٍ ثذٍى الضاهبت ًِشیبت دٍلت حذاقلی دس هشة اػت  ثیِ ٓجیبست دیگیش، ًیِ     ثب جْت

ّبی ػَػیبلیؼیتی ٍ   دٍلت حذاکثشی کِ دٍلت دس توبم اثٔبد صًذگی هشدم دخبلت کٌذ، هبًٌذ دٍلت

داسی بیِهبسکؼیؼتی ؿش  ٍ ًِ دٍلت حذاقلی کِ دٍلت اص جبهِٔ هٌفٔل ثبؿذ، هبًٌیذ دٍلیت ػیشه   

 هشة.

ِ    سبس یب بستزّب ٍ ضزایط تحقق ٍ ضاکل . هتغیزّبی سهی2ٌِ ی  گیازی دٍلات کبرآهاذ در عزصا

دٍلت اػالهی ثبیذ ثش هجٌبی هـشٍٓیت الْیی ٍ هقجَلییت هشدهیی ؿیکل گییشد  اگیش دس        عولیبتی:

ٍ ّبی کٌؾ تٔبهیل ٍ ٓولکشدّیب   ّشکذام اص ایي دٍ ٍجِ دربس تضلضل ثبؿذ، دس کبسآهذی اػتشاتظی

گزاسد. لزا دٍلت اػیالهی ٓیالٍُ ثیش هـیشٍٓیت الْیی ثبییذ ثتَاًیذ        کبسکشدّب ٍ ٍُبیفؾ تأثیش هی

ّب ٍ ٍُبیف اػبػی خَد ًضد هشدم ٍ اتجبٓؾ ثِ اثجیبت سػیبًذ.   کبسآهذی خَد سا دس اًجبم کبسٍیظُ

ِ ّبی اجتوبٓی ٍ افضایؾ فبكلِ ًجقیبتی ٍ ایجیبد ًج   پیبهذّبی ًبهٌلَثی هبًٌذ تـذیذ ًبثشاثشی ی  قی

ّیب   ی ًقؾ دٍلت دس ایجبد ایي پیبهذّب ٍ تیأثیش آى  ّبی ثٌیبدیي دس صهیٌِ هوتبص، هَجت ًشح پشػؾ
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 ؿَد.ثش سٍی هـشٍٓیت ًِبم ػیبػی ٍ دٍلت هی

ثِ ٓجبست دیگش، هـشٍٓیت هَسدًِش اػالم دس حقبًیت، ًبؿی اص الْی ثَدى ًِیبم ػیبػیی تٔشییف    

ی هیجیت اص ًشییق حویَس ٓیبلن      اػالهی دس دٍسُ ؿَد ٍ هکبًیضم تحقق هـشٍٓیت الْی دٍلت هی

ّیبی اػیالهی    ی جبهِٔ ثش اػبع قیَاًیي ٍ آهیَصُ   دیٌی ٓبدل ٍاجذ ؿشایي دس سأع قذست ٍ اداسُ

پزیشد، هوي ایٌکِ تأکیذ اػالم ثش هـشٍٓیت الْی ًِبم ػیبػی ثِ هٌٔبی هفلت اص ًقؾ  كَست هی

پزیشؽ ٍ ّوشاّی هشدم سا ؿشى تحقق دٍلیت   ٍ جبیگبُ هشدم دس ایي صهیٌِ ًیؼت  ثلکِ اػالم ًیض

داًذ. ثِ ٓجبست دیگش، اػالم دس ایي صهیٌِ هـشٍٓیت الْی سا ؿیشى نصم   اػالهی ٍ کبسآهذی آى هی

داًذ  یٌٔی ٓالٍُ ثش ایي کِ هـشٍٓیت الْی سا ؿشى تحقق ٍ دٍلت اػیالهی   داًذ  اهب کبفی ًوی هی

ٌَٓاى ٌٓلش نصم دس ایي صهیٌِ تأکیذ کشدُ ٍ  ثِ ثشؿوشدُ، ثش هشٍست پزیشؽ ٍ ّوشاّی هشدهی ًیض

گیشی، اػتقشاس ٍ کبسآهیذی دٍلیت اػیالهی    هـشٍٓیت الْی ٍ هشدهی سا تَأهبى ؿشى ٍ سکي ؿکل

تشتیت، هٌَِس اص هـشٍٓیت ؿشٓیت یب حقبًیت ثِ ّویشاُ هقجَلییت ٍ پیزیشؽ     ایي داًؼتِ اػت. ثِ

ی ثبنی قیذست، اقتیذاس، ًفیَر ٍ     الهی اص دسجِهشدهی اػت. ثٌبثشایي، اگش ًِبم ػیبػی ٍ دٍلت اػ

هٌذ ثبؿذ  اهب اص حقبًیت ًبؿی اص هـشٍٓیت الْی ٍ هقجَلیت هشدهی ثشخَسداس ًجبؿذ،  اهکبًبت ثْشُ

ؿیَد   کبسآهذ ًخَاّذ ثَد. دس ًتیجِ، دس دٍلت اػالهی، قذستی کِ اص هـشٍٓیت الْی ثشخَسداس هیی 

ؿَد کیِ ًؼیجت ثیِ حقبًییت آى ثیبٍس ٍ       ی ؿٌبختِ هیٌَٓاى قذست ثشحق ًضد ؿْشًٍذاى هؼلوبى ثِ

ؿَد کِ هشدم ٓالٍُ ثش پزیشؽ ٍ توکیي هتٔیبسف ػیبػیی،    ایوبى قلجی داسًذ ٍ ایي اهش هَجت هی

ًَٓی ّوشاّی هجتٌی ثش ثبٍس ٍ آتقبد قلجی ًیض ثب حبکویت هجزٍل داسًیذ کیِ دس اثیش آى، تقَییت ٍ     

 ؿَد. حبكل هیاػتحکبم دٍلت اػالهی ٍ افضایؾ کبسآهذی آى 

ی جبهِٔ ثش اػبع قیَاًیي   فقیِ ٓبدل ٍاجذ ؿشایي دس سأع قذست ٍ اداسُ تشتیت، حوَس ٍلی ایي ثِ

ّبی دیٌی ٍ ٌّجبسّب ٍ تحلیل ٍ آوبل قذست ػیبػی ّبی اػالهی ٍ ًْبدیٌِ ؿذى اسصؽ ٍ آهَصُ

ًیبصّبی اػبػی هذاسی ٍ کؼت سهبیت هشدم ثب تأهیي گشایی ٍ قبًَىثشاػبع قبًَى سػوی ٍ قبًَى

ّبی ٓولی دس هتغیشّیبی  ؿذُ اجتوبٓی، دنلت هشدم هبًٌذ سفبُ ٍ اهٌیت ٍ پزیشؽ ثبٍسّبی پزیشفتِ

  گیشی دٍلت کبسآهذ اػت.ػبص یب ثؼتشّب ٍ ؿشایي تحقق ٍ ؿکلصهیٌِ

3  ٍ4 ِ کبسآهیذی ؿیبهل هیذیشاى    ی عولیابتی:   . عَاهل هؤثز ٍ هَاًع کبرآهذی دٍلت در عزصا

گزاسی ٍ اجیشای دٍلیت دس    ػبصی، ػیبػتگیشی، تلوینسیضی، تلوینٍ ًیض ثشًبهِ تَاًوٌذ ٍ فٔبل
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 ؿَد. ّبی هختلف ػیبػی، اجتوبٓی، فشٌّگی ٍ اقتلبدی هی حَصُ

ًِبم هذیشیتی دٍلت ثشاػبع هٌبثْ هتٔذدی هبًٌذ هٌبثْ اًؼبًی، هبلی، اقتلبدی، اجتوبٓی، اًالٓبتی، 

ؿَد. اگش هذیشاى ٍ کیبسگضاساى دس ػیٌَح هختلیف سا    گیشد ٍ هذیشیت هیػیبػی ٍ هیشُ ؿکل هی

سیضی نصم ّب ثشًبهِ ی اًؼبًی دٍلت اػالهی دس ًِش ثگیشین، ثبیذ جْت کبسآهذی آى ٌَٓاى ػشهبیِ ثِ

ّیبی ًیَیي ٓلویی ٍ    ّیب ٍ سٍؽ ؿیبى اص ًشییق ؿییَُ   دس جزة، تأهیي، آتال ٍ استقبی تَاًوٌذی

بی اػالهی ؿبّذ هیٔف هْیبستی هیذیشاى ٍ کبسکٌیبى،     ّ کبسثشدی كَست گیشد. هتأػفبًِ دس دٍلت

کبس تخللیی، هیٔف دس    ّب، ٓذم تقؼینجبثجبیی هتٌبٍة هذیشاى ٍ کبسگضاساى دس ػبختبس ػبصهبى

ّبی سٍؿي ٍ کبسؿٌبػی ؿذُ ثیشای اسصؿییبثی   گیشی اص ؿبخقثَسٍکشاػی اداسی، هٔف دس ثْشُ

جت گضاسؿبت کبسی ٍ ٓولکشدی، هیٔف  ٓولکشد هذیشاى ٍ کبسکٌبى، ًذاؿتي ػبهبًِ جبهْ جْت ث

ِ   گبم، هٔف دس ثِ ثِ ی ثشًبهِ جبهْ ٍ اجشای آى ثِ كَست گبم دس اسائِ -سٍصسػبًی ٍ اجیشای ثشًبهی

ّبی ًشاحی ؿغل ٍ خالقیت دس کبس، ًبسهیبیتی اص هییضاى حقیَ  دسییبفتی، هیٔف دس اػیتخذام       

کیبس ثشخیی اص هیذیشاى ٍ    کبسکٌبى ثش اػبع كالحیت ٍ ؿبیؼتگی ٍ ًیض هٔف اخالقی ٍ تقیَایی  

ػبص ثِ ٍجَد آهذى ًبکبسآهذی هذیشاى ٍ ػیؼتن هیذیشیتی دٍلیت ٍ   کبسکٌبى ٍ هیشُ ّؼتین کِ صهیٌِ

 افضایؾ تٔبسهبت ٍ سهبیت پبییي هشدم ؿذُ اػت. 

ّبی ػیبػی دٍلت، دس جوَْسی اػالهی ایشاى، هتأػفبًِ ؿیبّذ هیٔف ػیبختبسی    دس ثحث هإلفِ

ی هذًی ٍ ٓذم تٔبهیل ثیب جبهٔیِ  هٌلیق ثیَدى قیذست         ثب جبهِٔ دٍلت ٍ ثیگبًگی ػیبػی دٍلت

 ِ ٌٓیَاى هـیبسکتی ٍ    ػبخت ثؼیبس ثضسگ دٍلت کِ ػجت اقتذاسگشایی آى ؿذُ اػت  ًقؾ دٍلت ثی

ػیبنسی  دٍ ٍهیٔیتی ثیَدى    گشی ثِ دلیل ٓذم ثشخَسداسی دٍلت اص ًقؾ تفَیوی ٍ هشدمتلذی

)اًجبؿیت قیذست  ٍ قیذست هتکثیش )تَصییْ      ػبخت قذست ثیي اؿکبلی اص ػبخت قذست هتوشکض 

ّبی ّب ٍ دػتگبُقذست  کِ هبًْ تَػِٔ ػیبػی ؿذُ اػت  تذاخل، تکشاس ٍ تـبثِ ٍُبیف ػبصهبى

ّب ٍ هإػؼبت دٍلتی  فقیذاى ییب هیٔف    دٍلتی  تقؼین ًبهَصٍى ٍ هیشهٌٌقی ٍُبیف ثیي ٍصاتخبًِ

ٍ هییشُ ّؼیتین کیِ ػیجت     ّبی هَسدًیبص  خألّبی قبًًَی ٍ هیٔف ًِیبست اػتلیَاثی    تخلق

 ًبکبسآهذی دٍلت اػالهی ؿذُ اػت.

ّبی اقتلبدی، َٓاهلی کِ ػجت ًبکبسآهذ ؿذى دٍلت جوَْسی اػیالهی اییشاى ؿیذُ    اص هٌِش هإلفِ

تَاى ثِ هَاسد ریل اؿبسُ کشد: ػبختبس ساًتی حبکن ثش کـَس کِ ثِ ٓلت ًبکبسآهذی ًْبدی اػت، هی
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ی اقتلبد کـَس ثش  ؿَد  دسآهذ ثبثت ًفتی ٍ تکیِهیحکَهت اػت ٍ ػجت اًحلبسی ؿذى قذست 

گیشدد   ًیبصی دٍلت اص جبهِٔ هذًی ٍ کوشًگ ؿذى ًقؾ ٍ جبیگبُ جبهِٔ هذًی هی آى کِ ػجت ثی

ٓذم ٍجَد سقبثت دس اقتلبد ٍ اًحلبسی ثَدى کِ ػجت صیش ػإال سفیتي هـیشٍٓیت ثَسٍکشاػیی    

داسی کیِ ػیجت   ّبی ػشهبیِهذاخلِ دس ػیبػتدٍلتی ٍ  ؿَد  ٍجَد اقتلبد دٍلتی ٍ ؿجِدٍلتی هی

ِ  گشدد  ثِػلت هـشٍٓیت دٍلت هی داسی دس ػیبختبس ػیٌتی،   کبسگیشی ًِبم ًَیي هذیشیت ػیشهبی

ای ثشای پزیشؽ آى ّبی اقتلبدی دٍلتی کِ تَاى ٍ اًگیضًُبپزیش ثٌگبُتٌیذُ ٍ أًٌبف ًبکبسآهذ، دسّن

 اًذاصی ثخؾ خلَكی. اًجبؿت ػشهبیِ ٍ ٓذم ساٍُجَد ًذاسد  ٓذم ایفبی ًقؾ ثبصاس اص ًشیق 

اص لحبٍ ؿبخق اجتوبٓی دٍلت دس جوَْسی اػالهی ایشاى، ؿبّذ گفتوبى ػیبػیت اجتویبٓی ٍ   

ًْبدیٌِ ؿذى جبهِٔ هذًی ًیؼتین. ٓذالت اجتوبٓی ٍ ًِبم جبهْ سفبّی ؿکل ًگشفتِ اػت ٍ حتیی  

ّبی ّوؼَ ثب هٌبفْ ثشٍتوٌیذاى،  ػتؿشایي ػیبػی ٍ اقتلبدی ٍ پیًَذ هیبى قذست ٍ ثشٍت ٍ ػیب

تَجْی دس  سهن افضایؾ دسآهذّب، ثْجَد قبثل ثیـتش ثِ ًبثشاثشی اجتوبٓی داهي صدُ اػت  رٌبًچِ ٓلی

ؿَد. دس ٍاقْ، صهبًی کِ ًْبدّبی حبهی تَػِٔ دس جبهِٔ ثِ صًذگی ٍ کیفیت صًذگی هشدم دیذُ ًوی

ى فؼبد اداسی حوَس هحؼیَع ٍ ٍافیشی   کٌٌذ، ًْبدّبی هذ تَػِٔ ّوچٍَُبیف خَد ٓول ًوی

ّبی اكلی کـَس ثش ػش هٌبفْ ٍ قذست، هیبًْ اص تیذٍیي ًِیبم    داسًذ. کـوکؾ ػیبػی هیبى جٌبح

 ِ ٌٓیَاى   جبهْ سفبُ ٍ تأهیي اجتوبٓی ٍ ٓذالت ؿذُ اػت. ّوچٌیي دس ایشاى ّوَاسُ دٍلت ثضسگ ثی

ب اقتذاس دٍلت فشم ثیَدُ اػیت    ؿذُ ٍ ٍػٔت ًْبدّب ٍ تـکیالت ثشاثش ثدٍلت هقتذس پٌذاؿتِ هی

آى ثیؾ اص ّضیٌِ سفبُ هشدم اػت. اص ًشفیی،   ؿَد کِ ّضیٌِلزا ػشهبیِ هلی، ػشهبیِ دٍلتی تلقی هی

هحَس ػجت ؿذُ کِ تَسم ٍ کبسکشدّبی کیبّؾ  ٓذم ًْبدیٌِ ؿذى ًگشؽ اجتوبٓی ٍ تَػِٔ اًؼبى

 اجتوبٓی ثضًذ. ی ؿذیذ ثِ هٌبفْ هشدم ٍ سفبُ آًبى ٍ تأهیي اسصؽ پَلی، لٌوِ

ًیبفتگی فشٌّگ ػیبػی ٍ گؼتشؽ فشٌّگ ػیبػی ٍ  ّبی فشٌّگی، ایشاى ثب تَػِٔاص لحبٍ ؿبخق

اقتلبدی هیشهَلذ ٍ هیشاسصؿی هَاجِ اػت کِ ثش ًبکبسآهذی ًْبدّبی ػیبػی ٍ اجتوبٓی ٍ هتٔبقجبً 

فقذاى سقبثت ػبلن ٍ گزاسد. ایي أهش، ػجت سفتبس ػیبػی ؿْشًٍذاى جبهِٔ ثِ اًحبء هختلف تأثیش هی

هذاسا، سٍاداسی ػیبػی هیبى كبحجبى قیذست ثیب تیَدُ هیشدم ٍ ییب ًخجگیبى هٌتقیذ، ایجیبد فویبی          

گشیضی، تولق، ربپلَػی ٍ فشكیت ًلجیی ؿیذُ اػیت. ٓیذم      هیشهـبسکتی، تشع، ثذثیٌی، ػیبػت

ّب ػجت ٓذم هٌْذػی فشٌّگیی جبهٔیِ ٍ ًْبدیٌیِ ؿیذى      ی ًگشؽ آى گشدؽ ًخجگبًی ٍ ًیض ًحَُ
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 فشٌّگ ؿذُ اػت.

گزاسی، جوَْسی اػالهی ایشاى ثب ٓذم حؼي اجشا ٍ ًِیبست ثیش قیَاًیي، ًیَنًی     دس ٓشكِ قبًَى

گیشی اص افشاد خجشُ دس ّب، ٓذم ثْشُگزاسی، ٓذم کبسؿٌبػی كحیح لَایح ٍ ًشحثَدى فشایٌذ قبًَى

ای جْت ثشسػی ًَنًیؿذُ ثِ هجلغ کِ فشایٌذ  ّب ٍ لَایح اسائِتٔییي هَهَٓبت، صیبد ثَدى ًشح

ی هجشییِ،   ثٌذی ٍ ًیبصػٌجی تقٌیٌی، فبكلِ داؿتي ثییي هجلیغ ٍ قیَُ    ًلجذ  ٓذم اٍلَیتّب هی آى

ًفَر دس ثییي  حق هشدم، ٍجَد افشاد ریٓذم پیًَذ ًوبیٌذگبى ثب هشدم ٍ تَجِ ثِ ًیبصّب ٍ هٌبلجبت ثِ

گشی ػیبػی دس تلَیت ثیش جٌبحیگزاسًذ، تأثشخی اص ًوبیٌذگبى کِ سٍی تلَیت قَاًیي تأثیش هی

 قَاًیي ٍ سأی ًوبیٌذگبى ٍ... هَاجِ اػت.

سٍ اػت کِ هیبًْ کبسآهیذی    ی قوبیی، جوَْسی اػالهی ایشاى ثب هؼبئل ٍ هـکالتی سٍثِ دس حَصُ

ّب، ٓذم ًِبست کبفی ثش دػتگبُ آى ؿذُ اػت، هبًٌذ: ًَنًی ثَدى ٍ کٌُذ ثَدى سًٍذ ثشسػی پشًٍذُ

ّب، ًذاؿتي داًؾ قوبیی کبفی  ًفَر سٍی ثشخی قوبت ٍ تغییش سأی آىتأثیش افشاد ریی قوبئیِ،  قَُ

ّبی ایي دػتگبُ، ٓذم ثشخی قوبت ٍ کبسکٌبى هجوَِٓ، ٓذم ػالهت اخالقی ثشخی اص صیشهجوَِٓ

الوللی هشتجي ثب ایشاى ٍ  ثٌذی دس اهَس، ٓذم تَجِ کبفی ثِ هؼبئل ٍ حقَ  ثیي سیضی ٍ اٍلَیت ثشًبهِ

ًذاى ایشاًی، ٓذم اتقبى آسای كبدسُ، تضلضل ادلِ اثجیبت دٓیبٍی ٍ ٍجیَد ؿیبّذاى دسٍهییي،      ؿْشٍ

 ّب ٍ... فشایٌذ ًبکبفی کبسؿٌبػی پشًٍذُ

تَاى ثِ رٌذ ًَّ ساّکیبس  دس ایي قؼوت هی ی عولیبتی: . راّکبرّبی کبرآهذی دٍلت در عزص5ِ

 اؿبسُ کشد.

کشد، ٓجبست اػت اص: تیذٍیي  تَاى پیـٌْبد اًؼبًی هیکبسّب ٍ ساّجشدّبیی کِ دس کبسآهذی هٌبثْ  ساُ

ّیبی  ی هیذیشیت آى، اكیالح فشایٌیذ اػیتخذام ٍ ؿیبخق      ی جبهْ ػشهبیِ اًؼبًی ٍ ًحیَُ  ثشًبهِ

    ِ سییضی  گضیٌـی، تشفیْ، استقبء ٍ اًتلبة، تَجِ ثِ آهَصؽ هْیبستی ٍ استقیبیی ٍ اخالقیی ٍ ثشًبهی

گضاساى، اجشای کبسآهذ ًِبم اسصؿیبثی ٓولکیشد ٍ  کبسؿٌبػی ؿذُ جْت تَاًوٌذػبصی هذیشاى ٍ کبس

ًِبست دقیق ثش اجیشای آى، اكیالح هٔیبسّیبی ًِیبم پشداختیی، ثؼتشػیبصی هٌبػیت ػیبصهبًی ٍ         

ّیب ٍ  صدگی ػبصهبىآفشیي،  کٌتشل ػیبػت ّبی تحَلثخـی جْت اجشای ثشًبهِػبختبسی ٍ آگبّی

ثخـیی ٍ اخالقیی جْیت ایجیبد ّویذلی ٍ      ُّبی اًگیضسیضی ثشای ثشًبهِػبختبسّبی اداسی، ثشًبهِ
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 ّوشاّی ٍ ّوجؼتگی ثیي کبسکٌبى ٍ هیشُ.

ساّکبسّبی هذیشیتی هٌَٔف ثِ دٍلت ٓجبست اػت اص: ّوبٌّگی ٍ اًؼجبم دسًٍی دس ًِبم ػیبػی  

ّب  اًتقبدپیزیش ثیَدى ٍ    ّب ٍ اجشای آى داؿتي دٍلت تأکیذ ثش اػالهی ثَدى حکَهت ٍ دٍلت  ثشًبهِ

ّیب   ای ثیش ٓولکیشد کبسکٌیبى ٍ دػیتگبُ    ى دٍلت ٍ ًِبست دقییق ٍ ّوبٌّیگ ٍ دٍسُ  گَ ثَد پبػخ

هذیشیت ٓلوی ٍ کبسآهذ هؼئَنى  جزة ًیشٍّبی ثبتقَا ٍ هتخلق  هقبثلِ ثب تغییش هیذاٍم ٍ گیبُ   

ّب ٍ تلویوبت ثش اػبع هٌبفْ هلی ٍ هتٌبػت ثب قذست رشخـی هذیشاى  اتخبر ساّجشدّب ٍ ػیبػت

 هلی ٍ هیشُ.

ؿَد، ٓجبست اػت اص: تَجِ ثِ هٌیبفْ هلیی ثیش    کبسّبیی کِ هٌجش ثِ کبسآهذی ػیبػی دٍلت هیساّ

اًذاصی ثخؾ خلَكی ٍ ٍاگزاسی تلذی  اػبع هجبًی اػالهی ٍ کَرک ؿذى دٍلت اص ًشیق ساُ

گشی دٍلت ٍ هقبثلِ ثب توشکض ٍ تأکیذ ثشافیضایؾ هـیبسکت هیشدم  اػیتقالل     کبسّب ٍ کبّؾ تلذی

بهِٔ هذًی ٍ اػتقالل جبهِٔ هذًی اص دٍلت ٍ توْییذاتی ثبثیت هـیبسکت هیذًی     ًؼجی دٍلت اص ج

ی ٍاػي هیبى هشدم ٍ کیبسگضاساى   ی حلقِ هٌضلِ هشدم  هْیبکشدى ؿشایي ثشای ایجبد احضاة کبسآهذ ثِ

کشدى ٍ حبکوییت  گیشیبى ػیبػی حکَهت  هحَس ثَدى احضاة دس هذیشیت کـَس  ًْبدیٌِ ٍ تلوین

ٍ ٓول ثِ قبًَى اػبػی  اًجبم ثْیٌِ ٍ دلؼَصاًِ ٍُبیف ثِ ٍیظُ تأهیي اهٌییت   ػبصیقبًَى ٍ ؿفبف

 ٍ کوک ثِ هؼتؤفبى ٍ تأهیي سفبُ هشدم ٍ هیشُ.

ساّکبسّبی اقتلبدی هتَجِ کبسآهذی اقتلبدی دٍلت، ٓجبست اػت اص: ٓذم توشکض ثش دسآهذ ًفتیی  

-ؼتِ ػیبػی  تٌِین ٍ تذٍیي ثشًبهِهٌَِس جلَگیشی اص اػتقشاس یک ًِبم ث هحلَلی ثِ ٍ اقتلبد تک

ّب  جلَگیشی  ّبی کـَس ٍ اجشای آىّبی تَػِٔ کـَس ثش اػبع ٍاقٔیبت ٍ اهکبًبت ٍ هحذٍدیت

ػیبصی  سیضی ٍ تلوینگشایی ٍ ثشًبهِهٌذی ٍ قبًَىاص فؼبدّبی اقتلبدی ٍ اختالع اص ًشیق قبًَى

ای ٍ جبصات ػٌگیي  تٌِین اهَس ثَدجِّبی ثبصداسًذگی ٍ هثشای اص ثیي ثشدى فشكت فؼبد ٍ قبًَى

  ِ ػیبنسی ٍ تخلیق   هبلی کـَس ثش اػبع اقتلبد هقبٍهتی  اكالح ًِبم اداسی ثش اػیبع ؿبیؼیت

 ػبصی ٍ هیشُ.ی آصادػبصی ٍ خلَكی افشاد  اجشای ثشًبهِ

ّیب، تشػیین هٌْذػیی     تشیي آى تَاى گفت کِ هْندس ساّکبسّبی فشٌّگی، ثشای کبسآهذی دٍلت هی

ایشاًیی   -ػبصی ػجک صًیذگی اػیالهی   ایشاًی ٍ ًْبدیٌِ -کـَس ٍ تشٍی  فشٌّگ اػالهی  فشٌّگی
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ؿَد کِ ؿبهل: سفْ کبسّبی کبسآهذی اجتوبٓی ًیض هیاػت کِ ػجت اكالح اجتوبٓی ٍ تقَیت ساُ

هحشٍهیت ٍ ثشقشاسی سفبُ ٓوَهی ٍ ًیض اجشای ٓذالت اجتوبٓی ٍ تَصیْ كحیح هٌضلت اجتویبٓی  

ای ثشای اصدیبد اًؼجبم ٍ ّوجؼتگی هلی  ایجبد آگبّی ّبی اجتوبٓی  ایجبد کبسٍیظٍُُ ًقؾ ٍ پبیگب

ػبصی هـبسکت اجتوبٓی ٍ ػیبػی هشدم  تقَیت ٍ دّی ثِ صًذگی اجتوبٓی ٍ فشٌّگهلی ٍ جْت

 گؼتشؽ جبهِٔ هذًی ٍ هیشُ.

سی ٍ تٔبهیل  گزاسی ٓجبست اػت اص: ّوکبی تقٌیٌی ٍ قبًَى ساّکبسّبیی جْت کبسآهذی دس ٓشكِ

ی هقٌٌِ ثب ػبیش قَا، تَجِ ثیـتش ثِ تلَیت قَاًیي هشتجي ثب حوبیت اص صًیبى ٍ کَدکیبى،    ثیـتش قَُ

ثٌذی هٌبلجبت هشدم  تـکیل گشٍّی اص افشاد هتخلق ٍ خجشُ جْت تـخیق هَهَٓبت، اٍلَیت

ِ ٍ ًیبصػٌجی تقٌیٌی، ًِبست کبسآهذ ثش حؼي اجشای قبًَى ٍ سكیذ هشتیت اییي فشایٌیذ ٍ ا     ی  سائی

گضاسؽ، استجبى ثیـتش ًوبیٌذگبى ثب هشدم ٍ پیگیشی حل هـکالت هشدم، دس ًِش داؿتي تقَا ٍ ٓیذم  

 تَجِ ثِ ػفبسؿبت افشاد ری ًفَر دس سأی دادى ٍ هیشُ.

-کبسّبیی ّوچَى سكذ هؼیش ًی ؿذُ ٍ آػییت  تَاى ثِ ساُی قوبیی، هی ثشای کبسآهذی دس حَصُ

ّیب،   ّیب ٍ سػییذگی ثیِ آى   ػتفبدُ اص فٌبٍسی ًَ جْت ثجت پشًٍذُؿٌبػی آى، ایجبد ػبهبًِ هلی ٍ ا

ّب ٍ کبس قوبت ٍ کبسکٌبى، کبدسػبصی تخللی دس ی ًِبست ثش فشایٌذ ثشسػی پشًٍذُ ایجبد ػبهبًِ

ّبی قوبیی ٍ اداسی، گؼتشؽ کوی ٍ دػتگبُ قوبیی، گضیٌؾ اؿخبف كبلح ٍ ػبلن دس هجوَِٓ

شفیت ٍصاست دادگؼتشی، هجبسصُ ثب هفبػذاى اقتلبدی ثضسگ ٍ کیفی هحبکن دادگؼتشی، اػتفبدُ اص ُ

ًگشی هجوَٓیِ قویب ٍ   ّبی هکشس آى، کالىی اتقبى احکبم ٍ ًقن ّب ثِ هشدم، حل هؼئلِ آالم آى

 الوللی ٍ فٔبل کشدى ایي ثخؾ ثب افشاد خجشُ ٍ هیشُ اؿبسُ کشد. تَجِ ثِ هؼبئل حقَقی ثیي

 ی دٍلت اسالهیگیزی: رٍایت ًظزیِ کبرآهذ. ًتیج7ِ

ی ًِشیِ، یٌٔی ثیبى سٍایتی اص هقَنت ٍ قوبیبیی کِ اص استجیبى   ثش هجٌبی سٍؽ گشًذد تئَسی، اسائِ

آیذ. ثٌبثشایي، سٍایت ًِشیِ کبسآهذی دٍلت ثش هجٌبی پیٌ   ثیي هفبّین ٍ ؿجکِ هوبهیي ثِ دػت هی

 ّبی پظٍّؾ ٓجبست اػت اص:آهذُ اص یبفتِ دػت ی اكلی ثِ قویِ

ّب ٍ ًْبدّیبی حکیَهتی ٍ هیذیشیتی    بسآهذ اػالهی، دٍلتی اػت هتـکل اص هجوَّ دػتگبُدٍلت ک
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ی ًِیبم اػیالهی ثبلٌیذُ،     کـَس پبیجٌذ ثِ احکبم اػالم ٍ هوخَاس هلت ایشاى کِ ثیش پبییِ ٍ ؿیبلَدُ   

ِ    پیـشًٍذُ ٍ پیشًـًَذُ ثٌیبى ًْبدُ هی گییشی آى،  ای ٍ ٓلّیی ؿیکل  ؿَد. دٍلتیی کیِ ؿیشایي صهیٌی

ّیبی  الْی ٍ هقجَلیت هشدهی اػت ٍ ػیبػت ٍ اّذاف کالى آى، ػبصٍکبس ٍ ًْبدػیبصی  هـشٍٓیت

ی پیـشفتِ اػالهی ٍ تحقیق تویذى اػیالهی، ثؼتشػیبصی جشییبى       ی ٓبدنًِ نصم ثشای ایجبد جبهِٔ

اًذیـِ دیٌی ٍ اخال  فبهلِ دس کـَس ٍ اجشای قبًَى اػالم دس ثٌي جبهِٔ ٍ حکَهت، تَجیِ ثیِ   

ّب، سّبیی اص ُلن ٍ اػتجذاد ٍ اػتٔوبس ٍ ثشقشاسی اػیتقالل   هٌَٔی هشدم ٍ سؿذ آى ًیبصّبی هبدی ٍ

جبًجِ، سفیبُ ٓویَهی، پیـیشفت ٍ ثشقیشاسی ٓیذالت ٍ       ػبنسی دیٌی ٍ ًیض تأهیي اهٌیت ّوِ ٍ هشدم

 سػیذگی ثِ هحشٍهبى ٍ هـکالت هشدم اػت.

، یکؼیشی ٓولکیشد ٍ   صهبًی کِ دٍلت کبسآهذ اػالهی دس رٌییي ثؼیتش ٍ ؿیشایٌی ؿیکل گشفیت     

ی دٍلت کبسآهذ ٍ خشٍجیی ٍ   تٔبهلی داسد کِ ثِ ًَس هؼتقین سٍی خَد ثذًِ -ّبی کٌؾاػتشاتظی

ّیبی کبسآهیذی دس ثٔیذ اقتلیبد، ػیبػیت،      ثخؾ، یٌٔی ؿبخق 6آثبس آى اثشگزاس اػت کِ ؿبهل 

َ ّبی اخالقی ٍ هذیشیتی ٍ کفبیتی هؼئَنى هیفشٌّگ ٍ اجتوبّ ٍ ًیض سٓبیت ٍیظگی د. دٍلیت  ؿی

گشی ٍ ًِبست ٍ اٍلَیت دادى ثیِ اقتیذاس ٍ    کبسآهذ اػالهی، ثب هحذٍد کشدى ًقؾ دٍلت ثِ ّذایت

گیشی اص ُشفیت ثخؾ خلَكی ٍ تَاًوٌذی خَدکفبیی اقتلبدی ٍ تکیِ ثش اقتلبد هقبٍهتی ٍ ثْشُ

یت ّبی کـَس سا دقییق ٍ ٓبلوبًیِ هیذیش   ای ٍ جؤیت جَاى کـَس، هٌبثْ ٍ ُشفیتٓلوی ٍ ّؼتِ

ٍکیبس ٍ ایجیبد اؿیتغبل ٍ سًٍیق تَلییذ ٍ ثْجیَد ٍهیْ         کٌذ ٍ ػجت ثْجَد افضایؾ فوبی کؼتهی

ی ػیبػت داخلیی ٍ خیبسجی ثیب ثشقیشاسی      گشدد. ّوچٌیي ایي دٍلت دس ٓشكِاقتلبدی کـَس هی

ػبنسی دیٌی ٍ ایجبد اتحبد ٍ ّوذلی ثیي هلت ٍ هؼئَنى ٍ ایجیبد آساهیؾ ٍ    ًِبم اػالهی ٍ هشدم

ِ    ّب ٍ تـٌ ػبصیص حبؿیِپشّیض ا ای، دس پشتیَی  ّبی ػیبػی ٍ ًیض ثب حفیَ اقتیذاس ًِیبهی ٍ ّؼیت

هکتت هقبٍهت ٍ اػتکجبسػتیضی ثب سٓبیت رْبساكل ٓضت، حکوت، ٓذالت ٍ هللحت کـیَس ٍ  

دس ًِش داؿتي حفَ اػتقالل ٍ هٌبفْ هلت، ثب ّذفوٌذی دس ػیبػیت خیبسجی ٍ دیپلوبػیی ٓویل     

سػیبًی ثیِ هیشدم ٍ     ی اجتوبّ، خیذهت  دٍلت کبسآهذ اػالهی دس ٓشكِ خَاّذ کشد. گفتوبى اكلی

هحشٍهبى ٍ ثشقشاسی ٓذالت اجتوبٓی اػت ٍ ثب تکیِ ثش ًیشٍی هشدهی اقذام ثِ سیـِ کي کشدى فقش 

    ِ ی ًجقیبتی، حیل هـیکالت هیشدم ٍ      ٍ هحشٍهیت دس کـَس، کیبّؾ تجٔیین ٍ ؿیکبف ٍ فبكیل

ّب خَاّذ کشد تب ایجبد اهیذ ٍ ی ثشاثش اص اهکبًبت ٍ فشكتُ ّب، ایجبد اهکبى اػتفبد گَیی ثِ آى پبػخ
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ِ  ًـبى دس هشدم ًوبیذ. فشٌّگ اػالهی ٍ اًقالثی ثِ ی  ٌَٓاى صیشثٌب ٍ ثِ كَست هَیشگی دس کل ثذًی

ِ  دٍلت اػالهی جشیبى ٍ ػشیبى داسد ٍ تشٍی  ایي فشٌّیگ ثیب    ی هٌْذػیی کـیَس ٍ    تشػیین ًقـی

 ٍ هقبثلِ ثب تْبجن فشٌّگی دس هشکض تَجِ قشاس داسد. گیشی اص جَاًبى ٍ سػبًِ هلی ثْشُ

ی تقٌیٌی ٍ قوبئی ًیض تَجِ ثِ سٓبیت ؿشیٔت، ٓذالت ٍ اًلبف دس تلیَیت ٍ اجیشای    دس ٓشكِ

قَاًیي، حؼي اجشای قَاًیي، هجبسصُ ثب هفؼذاى اقتلبدی ٍ هخالى اهٌیت هشدم، تَجیِ ثیِ هٌبلجیبت    

-ّب، ایجبد ػبهبًِیٌذ تلَیت قَاًیي ٍ سػیذگی ثِ پشًٍذُّب، کَتبُ کشدى فشا هشدم ٍ سػیذگی ثِ آى

ؿٌبػیی آى، گیضیٌؾ كیحیح افیشاد     ای جْت ًِبست ثش هجوَِٓ، سكذ هؼیش ًی ؿیذُ ٍ آػییت  

ّب ٍ هیشُ اص جولِ َٓاهل هإثش ثش کبسآهذی دٍلیت اػیالهی    ػالهت اخالقی آى هجوَِٓ ٍ تَجِ ثِ

 اػت.

فبت اخالقی، هبًٌذ تقَا، ٓذالت، ؿجبٓت، ثلیشت، ّب، ٍاجذ ثَدى كٓالٍُ ثش سٓبیت ایي ؿبخق

ی اًقالثی ٍ جْبدی ٍ ًیض احؼبع هؼئَلیت، ٓذم فؼبد، اًتقبدپیزیشی ٍ   َّؿیبسی ٍ داؿتي سٍحیِ

ّیبیی  گَ ثَدى ٍ تَاًوٌذی ٍ ؿبیؼتگی ٍ تخلق هذیشیتی هؼئَنى ٍ کیبسگضاساى، ٍیظگیی   پبػخ

گزاسد. هٔیبس ػیٌجؾ رٌییي دٍلتیی، ٓولکیشد آى     ی دٍلت کبسآهذ اثش هی اػت کِ هؼتقیوبً ثش ثذًِ

 خَاّذ ثَد ٍ اص لحبٍ کبسکشدی ثِ ػبختبس ٍاثؼتِ اػت، ًِ افشاد.

ی دسًٍی ٍ ثیشًٍیی هبًٌیذ تفشقیِ ٍ اخیتالف،      دس فشایٌذ کٌؾ تٔبهل دٍلت کبسآهذ، هَاًْ ثبصداسًذُ

ب، تْبجن فشٌّگی ٍ ّّب ٍ تحشینگشایی، دؿوٌی اؿشاس داخلی ٍ خبسجی، ٍجَد تًَئِ فؼبد، هلشف

ّبی کبسآهذ ثَدى دٍلت اثش ؿجیخَى فشٌّگی دس هؼیش خَاّذ داؿت کِ ثش َٓاهل هإثش ٍ اػتشاتظی

 گزاسد ٍ ثبیذ ثشًشف گشدد. هی

ّبی گفتِ ؿکل گشفت ٍ دس فشایٌذ اػتشاتظی ای ٍ ؿشایي پیؾصهبًی کِ رٌیي دٍلتی دس ثؼتش صهیٌِ

ٍ فشٌّگی تٔبهل کشد ٍ دس هؼیش حشکتؾ هَاًْ دسًٍی ٍ کٌؾ تٔبهلی اقتلبدی، ػیبػی، اجتوبٓی 

ثیشًٍی سا سفْ کشد، دس ًتیجِ، کبسآهذی دٍلت اػالهی هحقق ؿذُ اػت کِ آثبس ٍ ثشکیبت ثؼییبسی   

ّبی کـَس، استقبی َّیت دیٌی، هلیی ٍ اًقالثیی، ایجیبد ٓیضت،     ی ٓشكِ داسد  هبًٌذ پیـشفت ّوِ

الوللی کـَس، اتحبد، ّویذلی ٍ ّوشاّیی    ضتوٌذاًِ ی ثیياػتقالل، آصادی، استقبی ٍجِْ ٍ جبیگبُ ٓ

ثیي هؼئَنى ٍ هشدم، ثشقشاسی سفبُ ٓوَهی ٍ ٓذالت اجتوبٓی دس جبهِٔ ٍ ٍحذت کلوِ ثیي فیش   
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هختلف اػالهی، ایجبد آساهؾ ػیبػی ٍ ثجبت اهٌیت ٍ اهیذ ٍ ًـبى ٍ ًیض تحقق جبهِٔ اػالهی کِ 

 ی توذى ًَیي اػالهی اػت. هقذهِ

 هٌببع

 ( 1831لتَلگحوی  عثیلگحوری  )تاج وّن  نْزلى  نَس.هثاً  علن سراسا   

 ( 1831لخَلى کاظو   تْزلم  )    نْرزلى  پژٍّشرواُ   ورآهیی تز کارآهریی ور ً رام سراسر  لسرمم  

 فزٌّگ ٍ لًییشِ لسمه .

   ( 1831لسازلٍس  لًولن ٍ خَگررا  کرزتري  )        ِهثراً  پرژٍّش کرار ن فٌرَى ٍ هزلحرل نَگرری ً زیر
 ی لتزلّرن لفشار  تاج وٍم  نْزلى  ً .   نزخوِلی سهرٌِ

 (  ٌ1831لهام خور  )نْرزلى  هسسورِ نٌ ررن ٍ ًشرز     ّا(کلوات قصار لهام خورٌ  )پٌیّا ٍ حدوا  

 آثار لهام خورٌ .

 _______ (1831  )نْزلى  هسسوِ نٌ رن ٍ ًشز آثار لهام خورٌ .هدوَعِ لهام   

 _______ (1831 ) ج سرشوّن  نْزلى  هسسوِ نٌ رن ٍ ًشز آثار لهام خورٌ .  تافقرِ ٍالیا 

 _______ (1833 )  ٌقن  لهام خورٌ  ٍ حدَها لسمه ن هأخذشٌاس  لًییشِ سراس  لهام خور  

 هسسوِ نٌ رن ٍ ًشز آثار لهام خورٌ .

 (  1833آقاتخش   عل  ) نْزلى  تاپار.فزٌّگ علَم سراس   

 (  َ1838آشَری  ولری ) نْزلى  هزٍلریی.س ولًشٌاهِ سرا   

 نْزلى  ساسهاى نثلرغات لسمه .هدوَعِ حییث ٍالیا ( 1831لی )لهلل خاهٌِآیا   

 (  1833پارساپَر  نق  )«   ُ ی خوْرَری   ًقش وٍگا نویً  ور کارآفزیٌ ن تْرارتَت  ترزلی آیٌری

 (.1)پراپ  1   8  وٍرُوٍفصلٌاهِ هغاگعات تٌراویي نویى ًَیي لسمه   «لسمه  لیزلى
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 نْزلى  سوا.شٌاس ّای خاهعًِ زیِ(  1833عثاس )َسل   غممن   

 ( 1833خاًاناى  لذ. نزًز  )شٌاسر  ّای خاهعِ هااّرن ٍ کارتزو ِ ی هحوری عشیرش تخارراری ٍ       نزخور

 هحوی فَالوی  قن  هسسوِ آهَسش  ٍ پژٍّش  لهام خورٌ .

 ( 1831خوشریی  هحویحوري  )   لهرام خورٌر  ٍ لًقرمب      پژٍّشردیُ  لًییشِ سراس  لهرام خورٌر

 لسمه .

 ( 1833خعازی  هحویرضا ) ًَ نٌَیز نْزلى    فزٌّگ ًشز. 

 ( 1831خواگ   حوري  )فقرِ ور سپاُ.   نْزلى  ًشز ًوایٌیگ  ٍگ لگوللناریخ ٍ لصَل رٍلتظ تري 

 ( 1831خْاى تشرگ   لحوی  ) ٌنْزلى  هسسوِ فزٌّور  ولًرش ٍ لًییشرِ    لًییشِ سراس  لهام خور  

 ز.هعاص

 نْزلى  سوا.لی تز رٍ  نحقر  ور علَم لًواً  هقیهِ(  1831ًرا  هحویرضا ) حافظ   

 پَر  ولٍو  فااح شرزیف حوري ِ ِ 1833سلوُ  یَسرف سلل ) لهلل قزتراً  سلوُ  ٍخر ّرای نریٍیي    (  هسگار

ساسی ًَیي لسرمه  )ترا هحَریرا تراًرات      ّای عوَه  ور وٍگا لسمه  تا رٍیدزو نویى هش  خظ

 (.1)پراپ  1   8  وٍرُوٍفصلٌاهِ هغاگعات تٌراویي نویى ًَیي لسمه ن رّثزی(  هقام هع 

  فزٌّگ هعاصز ّشلرُ لًولرور   ( 1833هحوی؛ حوري  ساهع  ٍ ًزگس لًاخات  )ح  شٌاس  عل- 
 .هعاصز فزٌّگ نْزلى   فارس 

  ّرای پرژٍّش کرار ن نرأهل     لسازلنژی»(  1831فزو  حوي ٍ سری هداث   لهاه  )ولًای   ِ -ترز ً زیر

 .1  سال لٍل   فصلٌاهِ لًییشِ هییزیا  «پزولسی ولوُ تٌراو

  شٌاس  پژٍّش کرا  ور هییزیان رٍ (  1831فزو  حوي  سری هْیی  لگَلً ؛ آذر عاول ) ولًای

   نْزلى  صاار.رٍیدزو خاهع

 نْزلى  سْاه  لًاشار.ّاکٌیٍکاٍّا ٍ پٌیلشاِ(  1833پَر  فزلهزس )رفرع   
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  خلریی   11  سیز ً ز هحوی هعري ٍ سری خعاز شرْریی   ًاهِ وّخیلگغا(  1833لکثز )وّخیل  عل

 نْزلى  ولًشواُ نْزلى.

 ( 1831شعثاً   قاسن  )نْزلى  لًاشارلت حقَق لساس  ٍ ساخاار حدَها خوَْری لسمه  لیزلى  

 لعمعات.

 ( 1831عوری  حوي ) نْزلى  لهرزکثرز.فزٌّگ فارس  عوری   

 ( 1831فرزح   ولٍو  )«(1ً ام سراسى ٍ وٍگا ور لسمم»)     فصلٌاهِ علو  پژٍّش  علرَم سراسر  

 .11شوارُ 

 ( 1831فاحعل   هحوَو  )قن  هسسوِ لهام خورٌ .هثاحث  ور تاب کارآهیی   

 ( 1831کَّي  تزٍس  )ِی غمهعل  نَسل  ٍ رضا فاضل  نْزلى  سوا.   نزخوِشٌاس هثاً  خاهع 

 ( .1833کزگرٌدررز  فررزو  لى  )   ی حورري پاشاشررزیاى ٍ  نزخوررِ هثرراًى پررژٍّش ور علررَم رفاررار

 خعازحقرقى سًی  نْزلى  آٍل  ًَ.

 ( 1831گَگی  خَگرَس ٍ ٍیلرام  کَگة  )   فزٌّگ علرَم لخاوراع ِ ی تراقز پزّرام  نْرزلى        نزخور

 هاسیار.

  ٍم  نْزلى  خٌول.  تاج وهثاً  حقَق عوَه (  1833لکثز )گزخ  لسًیریاً   عل 

  ّای ساخااری قَُ هقٌٌرِ هغلرَب ور وٍگرا    تایواِ»(  1833سلوُ )هوعَویاى  هصغا  ٍ لحوی  نق

 .1  سال وّن   ّای حقَق  عوَه لًییشِ  «لسمه  )تا رٍیدزو لًاقاوی تِ ٍضعرا هَخَو(

 َق.  قن  ٍثّای َّیا ً ام لسمه ّا ٍ هسگاِشاخصِ(  1833یشوی  هحوینق  )هصثاح 

 ( 1831هعري  هحوی  )نْزلى  سریي.فزٌّگ هعري   

 ِرساً  غییز. شیُ ور هزکش لعمع   نْر1ِسَی ًَر  ًوخِ  ًزم لفشلر ت 
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  لالعثراء(    (  فزٌّرگ ًارور  ٍ فنزًَوسرار )فزٌّرگ ًراظن     1881لکثز )ًارو  ًاظن لالعثاء  هرزسل عل

 .   سْاه  تاج رًوري زلىْ  ن

 ( ٍ1831ٍیٌوا  لًیر  )ِی حوري تشرزیِ  نْزلى  ً .   نزخوِّای وٍگاً زی 

 ( 1831ّایک  فزییریش فَى  ) ی فزییٍى ناضل  ٍ حوری پاول   نْزلى  ًواُ    نزخوِرلُ تزوگ
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