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چکیدٌ

هسیطیت سیاسی زض زٍ تقس کلی ضٍح ٍ في هسیطیتی هَضز تحث قرطرض هریگیرطز .هرسیطیت سیاسری زرضری فٌرَى
هرتلفی هیتاضس لکي آىچِ کِ خْتزٌّسُ تِ فٌَى هیتاضس ،ضٍح حاکن تط آى هیتاضسٍ .یژگری هْرن فغرط
آى رست کِ زض هیاى رًساىّا هطتطک تَزُ ٍ تِ تثسل رحَرل ،تغییط ظهراى ،هکراى ٍ تورسى هتحرَل ًوریضرَز
تٌاتطریي رًساىّا چَى زرضری فغطتی رلْی ّستٌس ،شرتاً یگاًِ هیتاضٌس .سرَرل ریري رسرت کرِ ً رص فغرط زض
خْتزّی هسیطیت سیاسی رظ هٌؾط رسالم چیست؟ فطضیِ تح یق ریي رست کِ فغط تِ فٌَرى ضٍح حاکن ترط
فطغِ هسیطیت سیاسی تَزُ ٍ زض خْتزّی فٌَى سیاسی ً ص رساسی ضر تط فْسُ زرضزّ .رس رظ ریري تح یرق
ًطاى زرزى تاثیطر فغط زض ضفتاض سیاسی حاکواى تَزُ ٍ تاثیط فغط تط فولکطزّای آًراى زض حیرا سیاسری
هسًؾط هیتاضس .زض ریي تح یق رظ ضٍش تَغیفی-تحلیلی تطری تطضسی آیا ٍ ضٍریا رسرتفازُ ضرسً .ترایح ریري
تطضسی ًطاى زرز کِ تٌا تط ٍیژگیّای فغطی رظ هٌؾط قطآى ،هسیطیت سیاسی ترِ زٍ تررص فغرطی ٍ عراوَتی
(ویطفغطی) ت سین هیضَز .تطٍىزرزّای هسیطیت سیاسی تط هثٌای فغط رظ خْت حیثیتّای ًرَؿ حکَهرت،
هططٍفیتٍ ،یژگیّای حاکن ٍ قَرًیي حاکن تط خاهقِ تِ تطتیة حکَهت هطزمساالضی ،هططٍفیت رلْی ،حراکن
فالن فازل ٍ حاکویت قَرًیي رلْی تَزُ ٍ زض ه اتل هسیطیت سیاسی عاوَتی ترِ حکرَهتی زیکتراتَض ،هسرتثس ٍ
تطتطیخَی ٍ زرضری هططٍفیت ویطرلْی هیتاضس کِ ؽلن ،قسض علثری ،رًحػراضعلثی ٍ فسراز ف یرسُ ٍ فورل
رظخولِ ٍیژگیّای حاکواى ریيچٌیي حکَهتی هیتاضٌسّ .نچٌیي قَرًیي تطذاسرتِ رظ چٌریي سیاسرتی قرَرًیٌی
ویطرلْی ٍ هٌغثق تا ذَرستِّا ٍ رهیال ًفساًی حاکواى ذَرّس تَز.
ياژٌَای کلیدی :فغط  ،هسیطیت سیاسی ،هسیطیت سیاسی فغطی ،هسیطیت سیاسی ویطفغطی.
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مقدمٍ

هسیطیت سیاسی رظ زٍ تقس رغلی قاتل تحث ٍ تطضسی رست .تقس رٍل ،فٌرَى هرسیطیت
سیاسی رست فًٌَی کِ زض هسیطیت رهَض سیاسی تایس هَضز رستفازُ قطرض گیطز .ریري فٌرَى
ضاهل قَرفس حاکن تط سیاست زرذلی ٍ ذاضخی ،زیپلواسی ٍ کاضکطزّرای آى ،خْرتزّری
رفکاض فوَهی ،پیازُساظی سیاستّای تقسیلی ،سیاستّای تَظیـ هٌاتـ ٍ تسیاضی رظ هَرضز
زیگط هیتاضٌس کِ تِ عَض کلی هدوَؿ تواهی فٌَى سیاسی ،فولکطز یک هسیط سیاسی ضر
زض فطغِّای هرتلف سیاسی ًطاى هیزّس .قافسُ کلی حاکن تط فٌَى هصکَض ریري رسرت
کِ ّس ٍ ،سیلِ ضر تَخیِ ًویکٌس تا تَخِ تِ ریي قافسُ کلی ،رّویت تُقس زیگط هرسیطیت
سیاسی قاتل تأهل هیگطزز کِ ّواى ضٍح هسیطیت سیاسی هیتاضس .ضٍح هسیطیت سیاسی
زض ٍرقـ هحطّک ٍ خْتزٌّسُ فٌَى سیاسیِ زض حال خطیاى رست .رغل ٍ ضیطرِ هرسیطیت
سیاسی زض ٍرقـ ّویي تُقس هیتاضس کِ هتکی تط هثاًی ٍ خْاىتیٌی ذاغی تَزُ کِ فٌرَى
سیاسی ضر رظ لحاػ کوی ٍ کیفی ،تحت تاثیط قطرض هیزّس.
ّواًغَض کِ شکط ضس ضٍح هسیطیت سیاسی هثتٌی تط رغَل ٍ هثاًی هیتاضس کِ کلیرِ
ضفتاضّا ٍ فولکطزّای سیاسی زٍلتّا ٍ حکوطرًاى ضر تحت تاثیط قطرض زرزُ ٍ ذظ هطری ٍ
هاًیفست فکطی خطیاىّا ٍ رحعرب سیاسی ضر خْتزّی هیکٌس .تٌاتطریي ّطچِ ضٍح حاکن
تط هسیطیت سیاسی زرضری چْاضچَب هت ي ٍ هستحکنتطی تاضس ،زض ضفتاض ٍ فولکطز ،رِت اى
تیطتطی زض رتراش فٌَى ٍ ضٍشّای سیاسی رظ ذَز ًطاى ذَرّرس زرز .فغرط ترِ فٌرَرى
ٍیژگی هطتطک هیاى رًساى ّا کِ ّواى تاظگطت تِ فغط هرورَضُ رًسراًی ٍ حرة ترِ
کوال ٍ فطق رلْی هیتاضس کِ ٍخَز ریي ٍیژگی هطتطک هیاى رًساىّرا تافرث رتحراز ٍ
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یگاًگی شرتی آىّا ضسُ رست .سَرل رغلی ریي رسرت کرِ ً رص فغرط زض خْرتزّری
هسیطیت سیاسی رظ هٌؾط رسالم چیست؟
رّسر تح یق ضاهل هَرضز ظیط هیتاضس:
 ٍرکاٍی ًؾطیِ فغط چگًَگی تاثیطگصرضی فغط زض هسیطیت سیاسی حاکواى ٍ کاضگعرضرى ت سین هسیطیت سیاسی تِ فغطی ٍ عاوَتی (ویطفغطی) هثتٌی تط ًؾطیِ فغط تطضسی ٍیژگریّرای حکَهرتّرای فغرطی ٍ عراوَتی رظ حیرث ًرَؿ حکَهرت،هططٍفیتٍ ،یژگیّای حاکن ٍ قَرًیي حاکن تط خاهقِ
تطری ضسیسى تِ رّسر هصکَض ،رظ ضٍش تَغیفی-تحلیلی تطری تطضسری ًؾطیرِ فغرط ٍ
تاثیطر آى زض ضٍح حاکن تط هسیطیت سیاسی رستفازُ ضس .ضفتاض ٍ فولکطز سیاسی حکَهرتّرا،
حاکواى ٍ کاضگعرضرى سیاسی زض فطغِ سیاست رظ هْنتطیي هسائل هَضز تحث زض فلَم سیاسی
هیتاضس .رتراش هثٌای رًسیطِری سیاسی ٍ ذرظهطری فکرطی رظ عرط زٍلرتّرا ٍ حاکوراى،
تقییيکٌٌسُ ضفتاض سیاسی آىّا زض فطغِ رخطر ٍ فول هیتاضسٍ .رکاٍی ضٍح حراکن ترط فٌرَى ٍ
فولکطزّای سیاسی زٍلتّا ٍ حاکواى تِ ًَفی ًطاىزٌّسُ هثاًی رًسیطرِری سیاسری آىّرا
تَزُ ٍ کوک ضایاًی زض تدعیِ ٍ تحلیل ضفتاضّای آىّا زض تػوینگیطیّا ٍ هَضرـگیرطیّرا
ذَرّس کطز .تطضوطزى ٍیژگیّای هرسیطیت سیاسری زض یرک خاهقرِری رظ سرَی حاکوراى ٍ
کاضگعرضرى ذظهطی ٍ ضٍِرل فولکطز سیاسی آىّا ضر تِ ذَتی ًطاى هیزّس.
پیصفطؼّای تح یق ریي رست کِ ضفتاض سیاسی ّط حکَهتی هثتٌی تط یک خْاىتیٌری
تَزُ ٍ کلیِ فولکطزّای زض فطغِ سیاسرت زرذلری ٍ ذراضخی ذرَز ضر ترط رسران آى تٌؾرین
هیضَز .تیضک حکَهت رسالهی تا ًگاُ فوی ی کِ تِ رًسراى زرضز کلیرِ ًؾاهرا سیاسری ٍ
رختوافی ضر هثتٌی تط آى پیضیعی کطزُ ٍ ضفتاضّرای هتٌاسرة ترا آى ًگراُ ضر زض ٍضرـ قرَرًیي
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سیاسی زذالت هیزّس .زض ًگاُ رًساىضرٌاذتی رسرالم ،آىچیرعی کرِ حراکن ترط ضٍح توراهی
فطغِّای ٍخَزی رًساًی هیتاضس فغط ٍ سطضت رٍ هیتاضس .فطضیِ تح یق ریي رسرت کرِ
فغط تِ فٌَرى ضٍح حاکن تط هسیطیت زض فطغرِّرای گًَراگَى رظ خولرِ هرسیطیت سیاسری
هیتاضس کِ ٍیژگیّای هتقسزی ضر زض فطغِ هسیطیت سیاسی هتطتة هیکٌس.
ًَآٍضی غَض گطفتِ زض ریي تح یق ،فثراض رسرت رظ تدعیرِ ٍ تحلیرل ضفتاضّرای
هثتٌی تط فغط تَحیسی زض هسیطیت سیاسی کِ چٌیي ضفتاضّایی ضر هیترَرى رظ حکَهرت
رسالهی رًتؾاض زرضت ٍ ّوچٌیي زض ه اتل تِ تدعیِ ٍ تحلیل ضفتاضّای ذال فغط کِ
هٌدط تِ تطکیل حکَهت عاوَتی هیگطزز ،هَضز تحث ٍ تطضسی قطرض گطفترِ رسرت ٍ زض
ًْایت تِ ٍیژگیّای تطذاستِ رظ هسیطیت فغطی ٍ عاوَتی سیاسی رظ خْت حیثیرتّرای
ًَؿ حکَهت ،هططٍفیتٍ ،یژگیّای حاکن ٍ قَرًیي حاکن تط خاهقِ پطزرذتِ ضسُ رست.
یافتٍَا ي بحث
 -1فطرت

فغط زض زٍ ترص لغَی ٍ رغغالحی تقطیف هیگطزز فالهِ عثاعثایی(ضُ) زض تیاى
لغَی ٍ رغغالحی فغط هیفطهایس :کلورِ "فراعط" رظ هرازُ "فغرط" رسرت ،ترِ هقٌرا
ضکافتي رظ عط عَل رست ٍ رگط کلوِ فاعط تط ذرسر تقرال رعرال ضرسُ ،ترِ فٌایرت
رستقاضُر تَزُ رست گَیا ذسر تقال فسم ضر پاضُ کطزُ ٍ رظ زضٍى آى آسواىّا ٍ ظهیي ضر
ٓ

َّ َ

َٓ

َ ُٓ
َّ َ َ
ات َو اْل ٓس ّض - 1ریري
تیطٍى آٍضزُ رست .تٌاتطریي حاغل هقٌا آیِ  -الحمذ ّلل ّه ف ّ
اط ّش الغماو ّ

ه ضَز" :حوس ذسر ضر کِ پسیس آٍضًسُ آسواىّا ٍ ظهیي رست ،تِ ریداز رتتسری  ٍ ،ترسٍى
رلگَ" ٍ کلوِ "فاعط" ّواى هقٌای ضر ه زّس کِ کلوِ تسیـ ٍ هثسؿ زرضز .تا ریري تفراٍ

 .1سوره فاطر آیه .1
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کِ زض کلوِ رتسرؿ ،فٌایت تط ًثَزى رلگَ قثل رست ٍ زض کلوِ فاعط فٌایت تط عطز فرسم
ٍ تط ریداز چیع رست رظ رغل ًِ هاًٌس کلوِ غاًـ کِ تِ هقٌا آى کس رست کِ هرَرز
هرتلف ضر تا ّن تطکیة ه کٌس ٍ رظ آى غَضت خسیس کِ ٍخَز ًسرضت ،زضسرت هر کٌرس
(عثاعثایی ، 1417 ،ج.)17 :17
زض رًسیطِ رهام ذویٌی(ضُ) فغط تِ هقٌرای ریدراز ٍ ذل رت رسرت ٍ ترط کیفیرت ٍ
چگًَگی ریداز زاللت زرضز( .ذویٌی .)1388،179 ،تِ ًؾط رهام(ضُ) ٍیژگی هْن فغط آى
رست کِ زض هیاى ّوِ رًساىّا هطتطک رست ٍ تِ تثسل رحَرل ،تغییط ظهاى ،هکاى ٍ توسى
هتحَل ًویضَز تٌاتطریي رًساىّا تٌاتط ًؾطیِ فغط چَى زرضری فغطتی رلْی ّستٌس ،شرتاً
یگاًِ هیتاضٌس( .ذویٌی )1373،180 ،تِ ّویي زلیل ریي ًؾطیِ هثتٌی ترط یگراًگی شرتری
رًساىّاست .رظ عرط زیگرط ،رظ هٌؾرط رهرام(ضُ) ،رًسراى زرضری زٍ سراحت "عثیقرت" ٍ
«فغط » رست .فغط رًساى ّواى رحسي ت َین زض آیِ ضرطیفِ َل َق ٓدذ ََ َل ٓق ًَدا ٓاِ ٓي َ
غداو فد
ّ
َ
ٓ
أ ٓح َغ ّى َتقديمن 1هیتاضس کِ تِ رسفل رلسافلیي (عثیقت) ضرًسُ ضسُ رست .ضرایس آیرِ ضرطیفِ

رضاضُ تاضس تِ ًَض رغلی فغط کِ ترویط تِ یس قرسض حرق تقرالی ضرسُ ٍ آى «رحسري
ت َین» رست ظیطر کِ تط ً طِ کوال هغلق ٍ خوال تام رست ٍ ،ضز ترِ «رسرفل سرافلیي»
رضاضُ تِ ریي رحتداب تِ عثیقت تاضس .تِ فٌایت رظلی ٍ ضحوت ٍرسقِ ،رًثیاء فؾام ضر تطری
تطتیت تطط فطستاز ٍ کتة آسواًی ضر فطٍ فطستاز تا آىّا رظ ذاضج ،کوک تِ فغط زرذلیرِ
کٌٌس( .ذویٌی)78-79 ،1388 ،
رهام ذویٌی(ضُ) تٌا تط ًؾطیِ زٍفغط  ،تِ زٍ ًَؿ فغط زض ٍخَز رًساى قائرل رسرت
کِ یکی رظ آىّا رغلی ٍ زیگطی تثقی رست .فغط رغلی ّواى فغط فطق ترِ کورال
هغلق ٍ ذیط ٍ سقاز هغلق رست ٍ کسی زض خْاى پیسر ًویضَز کِ فغطتاً هتَخِ کوال
ٍ فاضق ذیط ٍ سقاز ًثاضس .زیگطی فغط تثقی رست کِ زض ٍرقرـ تراتـ فغرط رغرلی
 .1التین ،آیه .4
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هیتاضس ٍ آى تٌفط رظ ً ع ٍ ضط ٍ تسی رست( .ذویٌری .)77،1382 ،فغرط تٌفرط رظ ضرط
هروط تالقطؼ رست .تِ هدوَؿ ریي زٍ ًَؿ فغط  ،فغط هرورَضُ گفترِ هریضرَز کرِ
هحکَم رحکام عثیقت ًطسُ ٍ ّوَرضُ ضٍحاًیت ٍ قسرست ٍ ًَضرًیت آى تراقی رسرت .ریري
فغط ًَضرًی رست ٍ ضٍ تِ سَی ًَض زرضز ٍ زرهي آى رظ گطز ٍ وثاض ً ع ٍ کاستی پاک ٍ
پیطرستِ رست .تٌاتطریي هٌؾَض رظ فغطیا رهَضی رست کِ تسیي هثاتِ تاضس .رظ ریي ضٍ آىچِ
زض ریي ترص تِ فٌَرى زیسگاُ رهام(ضُ) زضتاضُ هفَْم فغط هیتَرى تیاى کطز ریري رسرت
کِ فغط تِ فٌَرى هثٌای ٍحس شرتی رًساىّا ٍ تٌای خْراى ضروَلی رسرالم ٍ هکترة
رهام(ضُ) هحسَب هیضَز ّ .ویي تقطیف رظ فغط تِ فٌَرى هثٌای هَضز رستفازُ زض تحرث
رذص گطزیسُ ٍ هٌؾَض رظ آى ّواى فغط هروَضُ هیتاضس.
 -2مدیریت سیاسی

هسیطیت سیاسی زض ٍرقـ رفورال رضرزُ ری ترا ترستیط هطررع ٍ هتٌاسرة ترط رسران
تطًاهِضیعی هقیي تط هطزم ٍ یا سایط حکَهت ّا هیتاضس .تا تیاًی زیگط هسیطیت سیاسی تِ
زٍ ترص ت سین هی ضَز :ترص رٍل :ضٍح هسیطیت سیاسی رست کِ ترِ رضرزُ کراضگعرض زض
رِفوال حاکویت ٍ پیاهسّای سیاسی ًاضی رظ آى تطهیگطزز
ترص زٍم :فٌَى هسیطیت سیاسی رست کِ ًحَُ رفوال رضرزُ کراضگعرض سیاسری ضر زض
هسیطیت خاهقِ ٍ حکَهت تط رسان تستیط هٌاسة تا تطًاهِضیعی هقیي ضر هطرع هیکٌس.
ریي رضرزُ هطتَط تِ رهَض فٌی هسیطیت سیاسی رست کِ زض حکَهتّای تا خْاىتیٌیّرای
هرتلف ،رذتال ًاچیعی زرضز.
ضٍح هسیطیت سیاسی تِ چگًَگی ٍضقیت زضًٍی کاضگعرض سیاسی هطتَط هیضَز کرِ
رظ زض ًتیدِ آى ،رضرزُری رظ رٍ هح ق هیضَز کِ رٍ ضر ٍرضز رخطری فقل سیاسی هیکٌس.
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 -3مدیریت سیاسی فطری ي طاغًتی (غیرفطری)

قطآى کطین ،ضٍح حاکن تط هسیطیت سیاسی ضر تِ زٍ قسوت رغلی ت سین هیکٌس رضرزُ
کاضگعرض کِ تحت رضرزُ رهلل تاضس ٍ تٌا تط آى ،کاضگعرض سیاسی زض کلیرِ ضفتاضّرای سیاسری،
رضرزُری رلْی ضر رفوال کٌس زض ترص زٍم ،کاضگعرض زض کٌاض رضرزُ رلْی ،رضرزُ زیگطی ضر ًیرع
زذالت هیزّس .تِ ًوًَِّایی رظ آیا ٍ ضٍریا زض ریي ظهیٌِ رضاضُ هیگطزز:

ََ ٓ ُ
َ ٓ َ َ َ َّ َ ٓ َ ٓ َ َ ٓ َ ٓ َ ٓ َ َ َ ٓ َ َ َّ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ
ديي َّى ه َ
َ
دى
وح َ ّإليك و ّإلى ال ّدزمى ّهدى بل ّلدك لد ّ ى أكدشلي ليحدلَى كملدك ولن
«ولقذ أ ّ
ّ
َ َ َّ َ َ ٓ ُ ٓ َ ُ ِّ ٓ َّ
َٓ
دال ّش َمى .»1آیِ رذیط تِ ریي ح ی ت رضراضُ زرضز کرِ رگرط
الخ ّ
اع ّش مى ب ّل الله فاكلذ ولى هى الش ّ
َ
َٓ
أكشل َي) ،تِ عَض قغرـ ،آى
کاضگعرض ،رضرزُ زیگطی ضر زض کٌاض رضرزُ رهلل ضطیک قطرض زّس (ل ى
حل ََ َّى َك َ
سیاست حثَط کطزُ ٍ ًاتَز ذَرّس ضس ( َلي َ
ملک) رظ ریيضٍ ًاتَز ضسى حکَهتّای

عاوَتی زض عَل تاضید ضر هیتَرى رظ هػازیق ریي حثظ تطضوطز .لصر کسی کِ تطری ه اغس
هازی یا َّنّای ًفساًی ،فقلی سیاسی ضر رًدام زّس ،قغقا آى فقل ،تِ تٌاسة ضرطک ٍ
ضطکت فَرهل ویط رلْی ،زچاض ضقف ٍ فسم کاضریی هازی یا هقٌَی ذَرّس ضس.
ُ
اللدهال أ َّأطل ُ
دع كلدى
زضتاضُ ٍالیت رلْی زض رهَض سیاسی هیفطهایٌس« :بدا
پیاهثط
ّ
َ
ْ ْ ُ
فأكل ُن هًده َّ
حدب اَِد ّل لَداكنى لديه ى و ابنغدا هشظداتى إأ تيليدي تقي م َمده
كلذ
بلب ٍ
ّ

وعي َ
اعنه» .رظ ریي ضٍریت هی تَرى ضٍح حاکن تط هسیطیت سیاسی یک کراضگعرض رسرالهی ضر

رسترطرج کطز .زض ریي ضٍریت ،ذسری هتقال هیفطهایس کِ رگط رظ قلة تٌسُرم هغلـ ضرَم ترط
ریٌکِ تفْون کِ رٍ هیذَرّس تواهی رهَضرتص ضر ٍ ّط چِ ضر کِ رظ رٍ غازض هیضَز ،ذالع
تطری هي ٍ عثق زستَضر هي رًدام زّس ًِ تطری َّری ًفس ذَزش ٍقتی زیسم تٌرسُرم
چٌیي حالتی زرضز کِ زرئواً تِ زًثال تِ زست آٍضزى ضضایت هي رست ٍ زض تواهی رهرَضر ،
ْ

حساسیتص تط ریي رست کِ ضضای هي زض چیسرت ،آىٍقرت «تيليد ُي تقي م َمده وعي َ
اعدنه»
 .1سوره زمر؛ .55-56
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ذَزم هتَلّی ٍ سطپطست رهَضر رٍ هیضَم« .ت َیوَِ» یقٌی کل پایسرضی ظًسگی ٍ رهَضر
رٍ ٍ «سیاستَِ» یقٌی ضٍش هسیطیت سیاسی رٍ ضر ذَزم تط فْسُ هیگیطم .هي ّوِ رهَض رٍ
ضر تط فْسُ هیگیطم ٍ رضرزُ هي رظ رٍ خاضی هیضَز ٍ زض ٍالیت هي قطرض هیگیطز.
تا رستفازُ رظ آیا ٍ ضٍریا هیتَرى ًتیدِ گطفت کِ ضٍح حاکن تط هرسیطیت سیاسری ترِ
فٌَرى هَلفِ رغلی ،آى ضر تِ زٍ ترص رغلی ت سین هیکٌس هسیطیت سیاسی فغطی ٍ عاوَتی
(ویطفغطی) .هسیطیت سیاسی فغطی ،هسیطیتی رست کِ تط عثرق آى ،کراضگعرض سیاسری تحرت
رضرزُ رلْی ٍ ٍالیت رٍ قطرض هیگیطز ٍ تا رفوال رضرزُ رلْی زض فولکرطز سیاسری ذرَیص ،هسریط
تاظگطت تِ فغط هروَضُ کِ ّواى حة تِ کوال هغلق ٍ فطق تِ سرقاز کاهرل رسرت ضر
عی هیکٌس ٍ زض ه اتل رگط کاضگعرض سیاسی رظ هسیط فغط هٌحط گطتِ ٍ زض هسریط ٍالیرت
عاوَ قسم تطزرضز زض ذال هسیط فغط هروَضُ ٍرقـ ضسُ ٍ تِ سوت رسفل رلسافلیي ضرّری
هیگطزز ٍ هسیطیت سیاسی هصکَض ،عاوَتی ٍ ویطفغطی ًاهیسُ هیضَز .ت سینتٌسی هصکَض ترِ

َ َّ
َ
ََ َ ُ
َّ َ َ ُ ُ ٓ ُ ُ ٓ َ ُ َ
َّ ُ َ
ديسو ال ّدز َمى لو ُدشوا أ ٓو ّل َيدا ُ ُن
دات ّإلدى الً
ذَتی زض آیِ «الله و ّلد ال ّدزمى َهًديا مخ ّدشه ن ّهدى الَلم ّ
َ
َّالَ ُاغ ُ
يت ُم ٓخش ُه َيي ُ ٓن ه َ
َُ
ات »1قاتل تدعیِ ٍ تحلیرل رسرت .کسراًی کرِ ریوراى
الً
ى
ّ
يس ّإلى الَلم ّ
ّ
ّ

آٍضزُرًس ٍ زض هسیط ضکَفایی فغط ذَیص قطرض گطفتِرًس ،رهلل ٍلری آىّرا ترَزُ ٍ آىّرا ضر رظ
ؽلوا تِ سوت ًَض ّسریت هیکٌس ٍ کسراًیکرِ کرافط ضرسُ ٍ زض کٌراض رضرزُ رلْری ،ضرطکای
زیگطی ضر قطرض هیزٌّس ،رٍلیای آىّا عاوَ تَزُ ٍ آىّا ضر رظ ًرَض ترِ سروت ؽلورا ذراضج
هیکٌٌس .ریي رٍلیای عاوَ زض ًؾاها سیاسی ضر هیتَرى ّواى فلسفِّای سیاسیِ لیثطرلیسن،
هاضکسیسن ٍ سایط هکاتة فلسفی ٍ فکطی زض ًؾط گطفت کِ پیضیعی ًؾاها ٍ قَرفس سیاسی
تط پایِ ّطکسرم رظ آىّا ،سیاست ضر رظ هسیط فغطی تیگاًِ کطزُ ٍ زض رفورال هرسیطیت سیاسری،
کاضگعرض سیاسی ضر رظ هسیط ضکَفایی فغط تطکٌاض هیکٌس.

 .1سوره بقره.762 ،
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هی تَرى ًتیدِ گطفت کِ ضٍح هسیطیت ضاذػِ رغرلی هرسیطیت رظ زیرسگاُ رسرالهی
هیتاضس کِ هثتٌی تط رغَل ٍ قَرفسی ثاتت زض تکَیي رًساى هیتاضس کِ آى ّواى فغط
رست ٍ ضالَزُضیعی ًؾام فکطی ٍ فولی سیاسی ترط رسران آى رًدرام گطفترِ ٍ ضفتراض ٍ
فولکطز سیاسی زض فطغِ هسیطیت سیاسی ضر خْتزّی هیکٌس.
ریي پطسص زض ریيخا هغطح هیضَز کِ فغط هٌسی رًساى رظ چِ عطی ری ٍ ترا چرِ
حسی زض حیا سیاسی رٍ ٍ تِ تثـ آى زض هسیطیت سیاسری تطذاسرتِ رظ آى حیرا  ً ،رص
هیآفطیٌس ٍ ضفتاض سیاسی رٍ زض فطغِّای هرتلف سیاسی ضر خْتزّی هیکٌس؟
 -4جُتگیری مدیریت سیاسی بر پایٍ مدیریت فطری ي غیرفطری

تا پصیطش ًؾطیِ فغط  ،تایس رضظشّای رًساًی زض حیا رختوافی ٍ سیاسری هاًٌرس
یاضی هؾلَم ٍ ه اتلِ تا ؽالن تِ ضسویت ضٌاذتِ ضًَس ظیطر ریي رضظشّا تا فغط رًسراًی
صّرای ه رسن زض
کاهالً ساظگاضًس .فغط رًساى ّن تا ٍخرَز هایر ِری ترطری ریري گرطری 
ٍخَزش ّواٌّگ رست ٍ ح ی ت ه سسی ضر زض ًَؿ آفطیٌص رًساى تطری رٍ قلوسرز هیکٌس
کِ گطریص تِ تقالی زض شرتص ًْفتِ رست ٍ تضاز ح ی ی زضًٍی رًساى ،گَیای ریي ٍرققیت
رست( .هغْطی ،1380 ،ج )455 :3رها هازیگطرّا چٌیي رضظشّایی ضر زض حیا رختوافی ٍ
سیاسی ًویپصیطًس.
رظ سَیی ًتیدِ پصیطش فغط ٍ رضظشّای ثاترت رًسراًی زض ّورِ تطرط ،فرسم ًسرثیت
رذال زض حَظُ رختوافی ،سیاسی ،تاضیری ٍ ...ضر تِ زًثرال زرضز ظیرطر رًسراى رظ خْرت رًسراى
تررَزى زرضری رذالقیرراتی رسررت کررِ زض زٍضُ تررسٍیت ٍ توررسى تررِ ی رک گًَررِ غرراز رسررت
(ّواى .)455،1380،رها هکاتثی رزفا زرضًس رضظشّای رًساى هتغیط رست (فطرًکٌرا)230 ،1376 ،
يضٍ رذال رختوافی ،سیاسی ٍ ...ضر ًیع ًسثی ذَرٌّس زرًست .ریي زیسگاُ تطٍىزرزّرایی زض
رظ ری 
حَظُ رختوافی ٍ سیاسی زرضز .تطری هثال رگط ح ی تخَیی -رذال لیثطرلی -زض زٍضُری ترطری
تطط رضظش تاضس ،زض زٍضُ زیگط هیتَرًس فاقس رضظش ضَز ،یا زض ظهاًی رضظضوٌس ٍ ظهاًی تیرضظش
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رست زض ٍرقـ رغَل ثاتتی هَخَز ًرَرّس تَز تا گفتِ ضَز رذال لیثطرلری زض ّرط ظهراى ضرس
رضظش رست .تا ریي هثٌای ًسثیرًگاضرًِّ ،یچ گطٍّی ًوریتَرًرس رذرال ذرَز ضر ترط زیگرطرى
تحویل کٌس ،یا ّوسیگط ضر رظ لحاػ رذالقی هحکَم کٌٌس چَى ّیچکرسرم زض ضرطریظ زیگرطرى
ًیسررتٌس (هغْررطی .)457 ،1380 ،ریرري زیررسگاُ ٍ عررطظ تفکررط ًسررثت تررِ رضظشّررای رًسرراًی
تطٍىزرزّای ذاغی ضر زض ضفتاض سیاسی ٍ رختوافی تطط ذَرّس زرضت.
زض ه اتل آى ،زیسگاُ تط هثٌای فغط  ،قَرفس ثاتت ٍ تغییطًاپصیطی ضر تطری رضظشّای
رًساًی زض ًؾرط هری گیرطز کرِ زض زضٍى رًسراى ًْفترِ رسرت ٍ زض ّریچ زٍضرى ٍ هکراًی
زسترَش تغییط ٍ تحَل قطرض ًویگیطزً .ؾاها ٍ قَرفس سیاسی حاغل رظ ریي رهَض فغطی
زرضری رغَل ٍ چْاضچَب ثاتتی هیتاضس کِ هیتَرًس هطتطک هیاى ّوِ رًساىّا تَزُ ٍ تِ
فٌَرى فولکطز ضفتاض سیاسی یک هسیط سیاسی هَضز رضظیاتی قطرض تگیطزً .ؾاهرا ٍ قَرفرس
سیاسی رگط تط هثٌای فغط عطرحی گطزز ،خاهقِ ضر تِ سروت فغرط هرورَضُ ضٌّورَى
کطزُ ٍ تافث تقالی آى زض تواهی فطغِ ّای رًساًی ذَرّس تَزً .ورَزرض ً رص فغرط زض
خْت زّی هسیطیت سیاسی زض زٍ ترص هسیطیت سیاسی فغطی ٍ عاوَتی زض ضکل ظیرط
آٍضزُ ضسُ رست .ت اتل ذػَغیا ٍ ٍیژگیّای زٍ ًَؿ هرسیطیت سیاسری رظ حیرث ًرَؿ
حکَهت ،هططٍفیتٍ ،یژگیّای حاکن ٍ حاکویت قَرًیي قاتل هطاّسُ رست.
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وقش فطرت در جُت دَی مدیریت سیاسی
هسیطیت عاوَتی(ویطفغطی)

هسیطیت فغطی
هطزم ساالضی

زیکتاتَضی ،رستثسرز ٍ
تطتطیخَیی

وًع
حکًمت

رلْی

فالن فازل

حاکویت قَرًیي رلْی

ویطرلْی

مشريػیت

حاکم

ؽالن (ویطفازل) ،قسض علة ،رًحػاضعلة،
زرضری فساز ف یسُ ٍ فول

حاکویت قَرًیي ویطرلْی

قًاویه

 -5يیژگیَای مدیریت سیاسی طاغًتی (غیرفطری)

 -1-5تطتطیخَیی ،رستثسرز ٍ زیکتاتَضی
یکی رظ ًوًَِّایی کِ قطآى کطین تِفٌَرى یک هسیط ذغطًراک ضریغاًی زض فطغرِ
سیاست زض تطرتط هسیطیت فغطی تیاى کطزُ رست« ،فطفَى» هیتاضس کِ ترِ فٌرَرى یرک
هسیط خاهقِ هقطفی ضسُ ٍ زرضری چٌسیي ٍیژگی تطخستِ هیتاضس هْنترطیي آى «تطترطی
َ

َٓ

َ

ٓ

خَیی» هیتاضس .ذسرًٍس هیفطهایسّ ...« :إ َّو ّف ٓش َك ٓي َو ل َعا ٍ ّفد اْل ٓس ّض َو ّإ َّي ُده ل ّم َدى ال ُم ٓغ ّدش ّفيى.»1
تطتطی خَیی ٍ زیکتاتَضی رظ زیسگاُ فغطی فالهتی زض ضٌاذت حکّام عاوَتی رست.

 .1سوره یونس .۳۸
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رظ عط زیگط زض گستطُ تاضید ،یکی رظ آفت ّای تعضگ حکَهت ّا ٍ قسض ّای سیاسری،
رستثسرز ٍ ذَزکاهگی حاکواى تَزُ رست .رسرتثسرز زض رغرغالح سیاسری یقٌری پیرطٍی رظ آضری
آهیرتِ تا َّر ٍ َّن ضرػی کِ ًتیدِ عثیقی آى فسم ضفایت هػرال رفرطرز خاهقرِ رسرت.
حاکن هستثِس تِ خای هػال خاهقِ تِ هػلحت ذَز ٍ حکَهت ذرَز هری رًسیطرس .رهرطٍظُ ،زض
ًؾام تیي رلولل ًَفی ّطج ٍ هطج حاکن رست ٍ قسض ّای خْاًی ًَفی رستثسرز تیي رلوللری ضر
حکوفطها ساذتِرًس .کطَضّای تعضگ گطچِ زض ؽاّط تِ آظرزی هطزهطاى رحتطرم هیگصرضًرس ،رهرا
زض سغ خْاى تِ آضری هطزم رفتٌایی ًسرضًس ٍ تقطیف ح َ تطرط ضر زض حکَهرت ذرَز خراضی
ًکطزُ ٍ ضفتاض سیاسی ذَز ضر هٌغثق تط آى ًوی زرًٌس.

 -2-5هططٍفیت ویطرلْی
زٍهیي ٍیژگی ًؾام ّای عراوَتی ریري رسرت کرِ زض آىٍ ،الیرت ٍ حاکویرت ترِ عرَض
ویطهططٍؿ ضکل گطفتِ ٍ فطزی ستوگط تط ه سضر ریي خَرهرـ حکرن فطهاسرت .قرطآى کرطین

َْ ُ َ َْ َ َ ُ ُ ٓ ُ ُ ٓ َ ُْ
الَ ُل َمات إ َلى ُْالًيس َو َْالز َمى َل َو ُدشوا َأ ٓول َيدا ُ ُ ُن َْالَد ُاغ ُ
يت
هیفطهایس« :ألله و ّل ُْ ال ّزمى َهًيا مخ ّشه ن ّهى
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ُم ٓخش ُه َيي ُ ٓن ه َى ُْالً َ ُْ ُ َ
ات »1کافطرى تحت ٍالیت ضیغاى ٍ عَرویت قرطرض زرضًرس یقٌری
ّ
يس ّإلى الَلم ّ
ّ
ّ

ضّثطی عاوَ ضر پصیطفتِ رًس ٍ زض هسائل سیاسی رظ حاکوی ویط آًچِ ذسرًٍس هقیي کطزُ رست،
پیطٍی هی کٌٌس زض غَضتی کِ هؤهٌاى زض ٍالیت ذسرًٍس قطرض زرضًس .زض ّویي ضرتغِ ،عثق هفراز
آیا ٍ ضٍریا هصکَض ،هؤهٌاى تٌْا کساًی ّستٌس کِ زض رهَض سیاسی ٍ هٌاظفا ذَز تِ پیراهثط
هطرخقِ هی کٌٌس ٍ کساًی کِ تِ حاکوی ویط حاکن هٌػَب رظ عط ذسرًٍس هطرخقِ هری کٌٌرس،
هؤهي ًیستٌس ٍ رگط ّن ح ی ضر تسیي غَض رثثا ًوَزُ یا تِ زست آٍضًس ،حطرم ٍ تاعل رست
ظیطر ٍالیت حاکوی ویطهٌػَب رظ عط ذسرًٍس ضر پصیطفتِ رًس ٍ تسیي ٍسیلِ ،رظ ٍالیت ذسرًٍس ٍ
رٍلیای رلْی ذاضج ضسُ ٍ زض ٍالیت ضیغاى ٍرضز ضسُرًس.
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تا تَخِ تِ ریي ًکا ٍ رغرل رلْری ترَزى حاکویرتّرا زض ًؾرام رختورافی رسرالم،
ًؾام ّایی کِ حاکویت سیاسی ٍ رختوافی آىّا هغاتق ریي رغل ًیستً ،ؾام عاوَتی تِ
ضواض آهسُ ٍ ویطهططٍؿ ّستٌس.

ٍ -3-5یژگیّای حاکواى عاوَتی
اوحصار طلب ی (اس تثاار) :رظ خولرِ ٍیژگری ّرای حکَهرت عراوَتی ،رسرتثثاض ٍ
ذَزگعیٌی هیتاضس رستثثاض یقٌی ّط چیع ذَب ضر تطری ذَز ذَرستي حضط فلی
َ

َ

زض

کإ َ
ریي تاضُ هیفطهایٌسَ « :هى َهل َ
عنأثش ّط کس تِ حکَهت ٍ قسض هیضسس ،رستثثاض پیطِ

وو َك َلدى َأ ٓي ُوغد ٓن َو َل ٓدي َل َ
هیکٌس» .رًحػراض علثری زض ه اترل ریثراض رسرتَ « .و ُم ٓدْث ُش َ
داو ّب ّ ٓدن
ّ
ّ ّ
َ َ َ ِ
اصد  »1عثق فطٌّگ قطآًیً ،قوتّای رلْری رفرن رظ هرازی ٍ هقٌرَی ترطری ّورِ
َص
َٓ
َْ
ََ َ ُ
رًسرراىّاسررت ُ « :د َدي الد ّدزل َلد َدُ ل د ٓدن َهددا ّف د اْل ٓس ّض َه ّميعدداّ .»2ررط حطکت ری زض خْررت

رًحػاضیکطزى آى ًقوتّا ،رهطی ویطرسالهی ٍ ویطقاتل قثَل ذَرّس ترَز .رًحػراضعلثی
حکّام رٍالً هَخة ت سم هػال ضرػی تط هػال فاهِ ضسُ ٍ ثاًیراً هَخرة سرطیاى ریري
ذػلت ًاضٍر تِ زستگاُ حاکویت ٍ زض رزرهِ تِ هطزم ٍ ضْطًٍسرى هیگطزز.
قدرت طلبیٍ :یژگی تاضظ حکّام عاوَتی قسض علثی آىّا تَزُ ٍ ّویطِ سرقی زض
ریي زرضًس کِ کلیِ هٌاغة ٍ قسض ّای هَخَز ترِ آىّرا ذرتن ضرَز .زض رسرالم ،ه رام ٍ
هسثَلیت رختوافی تطری کاهدَیی ًیست ٍ قسض ٍ سیاست رتعرضی زض خْت رح ا حق ٍ
رستکوال رًساًی رست .تٌا تط هثاًی سیاست رسرالهی ّطچرِ هسرؤٍلیت کراضگعرض رسرالهی
تعضگتط ٍ سٌگیيتط تاضس ،هسثَلیت رٍ زض قثال ذسری هتقال سرتترط ذَرّرس ترَز .رهرام
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زض پاسد رتي فثان کِ کفص ٍغلِ زرض حضط ضر تیرضظش زرًسرت فطهرَزَ « :و
فلی
ُ َ ْ ُ
َ
ْ َ
َ
الل ّه ل ُ ما َأحب إل َّ ّه ٓى ٓأه ّشل ٓن زا ،إأ ٓأو ا ّب َين َح ْذا ٓأو ٓأدف َع َب ّاط ».

فساد در ػقیدٌ ي ػمل :رظ ٍیژگیّای ًؾامّای عاوَتی ریي رست کرِ ظهرامزرضی
ریي ًؾامّا هثتٌی تط حاکویت رًساىّای فاسس تَزُ ٍ تط ف ایس فاسس رسرتَرض ضرسُ رسرت.
عثق آیا قطآى کطینٍ ،یژگی فوَهی ریي گًَِ حاکواى آى رست کِ زض ّط خرا کرِ ٍرضز
َ
ُ َ
َ َْ
ٓ ُ
َٓ
َ َُ َ
َ َ ٓ
ضًَس فساز هیکٌٌس« :بالدي ّإ َْو ال ُملدي َ ّإرا َدَلديا ب ٓش َمده أف َغ ُدذو َ ا َو َه َعلديا أ ّك َْدض َأ أ ٓ ّل َ دا أ ّرلده
َو َل َزل َ
ک َم ٓو َع ُل َ
ديو .»1ریي آیِ یکی رظ ٍیژگیّای رغرلی ًؾرام عراوَتی کفرط ضر «فسراز زض
ّ

ظهیي» هقطفی هیکٌس .ریي هغلة ّطچٌس رظ ظتاى تل یس ً ل ضسُ ،رهرا زض رزرهرِ ،ذسرًٍرس
ََ

ٓ ُ

تأییس هیفطهایسَ :ولزل َ
ک َمو َعل َ
يو .زض ریي ًَؿ ًؾامّا تاٍضّای تَحیسی ٍ رفت از ترِ خْراى
ّ

آذط هَضز تیتَخْی قطرض گطفتِ ٍ تفکط ٍ رضظشّای زیٌی زض هیاى هطزم رظ تیي هیضٍز
ظیطر ف ایس حاکواى ریي خَرهـ تط هحَض رفت از تِ ح ی ت ذسرًٍس ضکل ًگطفتِ ٍ تاٍض آًراى
تط ف ایس تاعل رستَرض گطتِ رست .تط ّویي رسان ،آًاى زض غرسز گسرتطش ف ایرس فاسرس
ذَیص زرضتِ ٍ سقی زض حاکویت تاٍضّای تاضیک زرضًس.
عثق قطآى کطین ،یکی زیگط رظ ٍیژگیّای هْن ًؾام عاوَتی« ،تطٍیح فساز فولی ٍ
رًحغاط رذالقی زض خاهقِ» رست .تا تَخِ تِ آیا رلْی ،فلت فساز تِ عَض فوَم ،گٌراُ ٍ

َ ٓ َ
ٓ ٓ
َ َٓ
ًافطهاًی رظ زستَضر ذسرًٍس هقطفی ضسُ رست«:ظ َ َشالو َغ ُاد ّفى ال َل ّْش َوال َل ٓح ّش ّب َما ل َغ َلي أ ٓمد ّذی
َْ
الًاط ل ُيزم َق ُ ن َب ٓع َط َْالزی َكم ُليا َل َع َْل ُ ٓن َم ٓشه ُع َ
يو .»2تط رسان ریي آیِ ،فساز زض ذطکی ٍ زضیا
ّ
ّ ّ ّ
ّ
ّ

تِ زست ذَز هطزم تِ ٍخَز هیآیس ٍ فلت ریري فسرازّا ًیرع آى رسرت کرِ هرطزم ًترایح
فولکطزّای ًاغال ذَز ضر هیتیٌٌس.
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َ
حاکمان ظالم (غیرػادل) :تط رسان ضٍریتی کرِ رظ رهرام غراز زض تفسریط آیرِ « َوأ
ُ ٓ
ُ ٓ
َ ٓ َْ
ٓ ُُ ٓ َ َ ُ
زض خرَرب
َتأ لليا أ ٓه َيال ن َب ٓي ًَ ن ّبال َل ّاط ّل َو ُت ٓذليا ّب َ ا ّإلى ال ُح ّام ً »1ل ضسُ رست ،رهرام
َْ ْ
الله بذ كلن َا ْو فدى ْ
اأه ّده
رتاتػیط کِ رظ رٍ زضتاضُ هطرفقِ ًعز حکام خَض پطسیسًس ،فطهَزّ « :او
َ َ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
اباهحمذّ ،ايده
ح اها مجيسوو ا ْها ايه لن معى ح ام ا ل العذ  ،ول ًْه كًى ح ام ا ل الجيس .ما
َ َْ
ْ
ْ
ليلاو لک كلى سهل ِْ
اأ َاو ُ
دام
ح
ى
الد
شافعک
م
حُ فذكيته الى ح ّام ا ل العذ ّ فابى كليک
ّ
ُ ْ
اللهال َأ َل ٓن َت َش إ َلدى َْالدزم َى َم ٓض ُك ُم َ
ا ل الجيس ليقعيا له َل او ه ْمى َ
ديو
بي
ي
و
الَاغيت
ى
ال
حالن
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
َ
ُ
ُ
َ ٓ َ ُ ُ َ ََ َ َ ُ ٓ َ
َ َْ ُ ٓ َ ُ ٓ َ َ َ ٓ َ َ َ َ
َْ ُ
2
يت » .ترط ریري
أي ن َهًيا ّبما أ ّيض ّإليک وها أ ّيض ّهى بل ّلک م ّش مذوو أو منحالميا ّإلدى الَداغ ّ

رسان ،تِ حکّام رّل خَض ٍ ستن پیطِ« ،عاوَ » رعال ضسُ رست .پس ّط حاکوی کرِ
فازل ًثاضس ٍ زض ضفتاض ذَز فسرلت ضر هطرفا ًکٌس« ،عراوَ » ًاهیرسُ ضرسُ ٍ رظ زیرسگاُ
رسالمٍ ،الیت رٍ تاعل ٍ حطرم رست ٍ هطرخقِ تِ ریي حکَهتّا ٍ قثَل ٍالیت آىّا حطرم
ٍ هقػیت رست .رگط ّن ح ی تَسظ آًاى رستیفا ضَز ،ویطهططٍؿ هیتاضس.
رظ ًؾط ضیقِ ،پصیطش ٍالیت حکَهتّای ستوگط ،تاعل تَزُ ٍ رظ زیسگاُ ف ِ ضریقِ،
ریي ح ی ت زض هَضز پصیطش ٍالیت ؽلوِ ،رفاًرت ٍ کورک ترِ رغرل زسرتگاُ حکرَهتی
هیتاضس .فقالیت زض زستگاُ حکَهتی عاوَ زض غَضتی کِ هَخة زفـ ضرطض ٍ یرا خلرة
هػلحتی تطری رسالم ٍ هسلواًاى ًثاضس ،حطرم رست ّواىگًَِ کرِ هثراضظُ ترا ریري ًرَؿ
ًؾامّا ّن رظ تاب ٍخَب رهط تِ هقطٍ ٍ ًْی رظ هٌکط ٍرخة رست.

 -4-5حاکویت قَرًیي ویطرلْی
زض ًؾامّای عاوَتی ،قَرًیي حاکن تط خاهقِ تطذاستِ رظ یک هٌثـ قاًَىگصرضی فالِن
تِ ٍرققیتّا ٍ هػال ٍرققی ًثَزُ ٍ قاًًَگصرض ّرن ضررع فرازل ٍ هقػرَم ًیسرت .زض
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خَرهقی کِ ضٍرتظ رختوافی تط رسان رحکام زیٌی ضکل ًگطفتِ ،قَرًیي حاکن تط هٌاسرثا
رختوافی تطگطفتِ رظ هٌاتقی ویط رظ رحکام رلْی رست .قاًَىگصرضی زض ریي گًَِ خَرهرـ ترط
رسان رزضرکا ًاقع ف ل تططیَّ ،ر ٍ َّنّای رًساىّای حاکن ضکل گطفتِ ٍ هقیاض
رزرضُ رختواؿ ًیع هٌافـ حاکواى هیتاضس .تط ریي رسان قغقاً هٌافـ ظهامزرضرى ًویتَرًس هقیاض
ح َ ٍرققی ٍ تأهیي هٌافـ فوَهی خاهقِ تَزُ ٍ تأهیي کٌٌسُ ّوِ خاًثِ فسرلت تاضس.
رظ ًؾط قطآى کطینً ،ؾامّایی کِ قَرًیي آىّا تط رسان زستَضر رلْی ضکل ًگطفتِ،
ًؾام ّای ضسرضظضی تَزُ ٍ هَضز هصهت قطرض گطفتِ رست .زض ریي تاضُ ،قطآى هیفطهایرسَ :و
ََ ْ
َ َْ ٓ َ ٓ ُ َ َ َ َ ْ
الل ُده َف ُأ ٓو َل َ
الل ُه َف ُأ ٓو َل َ
ک ُ ُن ٓال َ اف ُش َ
ووَ ،و َهدى َْل ٓدن َم ٓح ُ دن ب َ
دک ُ ُدن
أيدض
دا
م
هى لن مح ن ّبما أيض
ّ
ّ
ّ
ّ
َْ
الَال ُم َ
يو .1کساًی کِ تِ زسرتَضر ذسرًٍرس حکرن ًکٌٌرس ،آًراى کافطًرس ٍ زض آیرِ زیگرط
ّ

هیفطهایس :آًاى فاس ٌس .رگط قاًَى ًؾام سیاسی ،رلْی ٍ یا هٌثقث رظ آى ًثاضس ،ریري ًؾرام
هَضز قثَل رسالم ًثَزُ ٍ ضس رضظش تل ّی هیضَز .تا تکیِ تط ّویي رغل رست کِ ذسرًٍس

َ
َ َ ْ َ
َ ُ
هیفطهایس :ف ٓاح ن َب ٓي ًَ ُ ن ّب َما أ َيض الل ُه َوأ َت َْن ّل ٓع أ ٓ َيا ُ ٓن 2تیي هطزم ترِ
ذغاب تِ پیاهثط
آًچِ رظ عط ذسرًٍس ًاظل ضسُ رست ،حکن کي ٍ رظ َّر ٍ َّنّای آًاى پیرطٍی هکري.

عثق ریي آیِ ،زض ًؾامّای سیاسی ،رًغثا قَرًیي تا رحکام رلْی یک ضطٍض رسرت ٍ ترط
ّویي رسان ،پیطٍی رظ َّر ٍ َّن زض رزرضُ ًؾام رختوافی ،هَضز پصیطش ًیست.
-6يیژگیَای مدیریت سیاسی فطری

 -1-6هطزم ساالضی
هَظُّای رسالم ،سیطُ
هطرز رظ ًؾام هطزمساالضی زیٌیً ،ؾاهی رست کِ زض چاضچَب آ 
حکَهتی پیاهثط
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هطزمساالضی زیٌری ،فثراض رسرت رظ حاکویرت یرافتي رضرزُ
رًساىّا ،ساهاى یافتِ رست .
هطزهی کِ چراضچَب ٌّداضّا ٍ رضظشّای زیٌی ضر تطری ًؾام سیاسری حراکن ترط ذرَز،
آظرزرًِ پصیطفتِرًس ٍ رظ هْنتطیي ٍیژگیّای آى ،تحفؼ تط کطرهت رًساى ،فسرلت هحَضی ٍ
تطرتطی قاًًَی تط هحَضیت ضطیقت رلْی ،هطاضکت هطزم زض حَظُّای هرتلرف سیاسری ٍ
رختوافیً ،ؾاض تط قسض سیاسی ٍ پاسرگَ تَزى هسثَلیي تِ هطزم ٍ  ...هیتاضس.
رظ آًداییکِ فغط رًساًی رٍ ضر تِ سوت رذتیاض سرَ هریزّرس لرصر ٍالیرت حراکن
رسالهی رظ عطیق پصیطش ٍ رًتراب هطزم غَض هیگیرطز .پیراهثط

ریري رغرل هْرن

رسالم زض فطغِ سیاست ضر ریٌچٌیي تیاى هیفطهایٌس« :یا فلی! تَ هاًٌس کقثِری کِ ًعزش
هیضًٍس ٍ ًرعز کسی ًویضٍز ،پس رگط هطزم ًعز تَ آهسًس ٍ ٍالیرت ٍ حکَهرت ضر ترِ ترَ
سپطزًس ،رظ آًاى تپصیط ٍ رگط ًیاهسًسً ،رعز آًراى هرطٍ (هدلسری ، 1403 ،ج  .)78 :40ترط
رسان ریي سفاضش ،گطچِ ثثَ ٍالیت رهرت ترطری رهرام
پیاهثط

ترِ رشى رلْری ٍ تٌػریع

رست ،رها تػسی رهَض هسلویي ،هٌرَط ترِ پرصیطش هرطزم رسرت .ترِ فثراضتی

هططٍفیت ٍالیت تِ رهط رلْی رست رها تسٍى پصیطش ٍ رقثال هطزم ،حاکن رلْی ًویتَرًرس
تا قْط ٍ ولثِ تػسی حکَهت ضر تِ فْسُ تگیطز.
تا ریي هثٌا حکَهت رسالهی ،حکَهتی هطزم ساالض هریتاضرس کرِ هرطزم زض تقیریي ٍ
رًتراب حاکواى رسالهی ً ص زرضتِ ٍ پصیطش حاکواى رظ سَی آًاى تِ فٌَرى رغل هسلن
تِ فقلیت ضسیسى حکَهت حاکواى زض ًؾط گطفتِ ضسُ رست.

 -2-6هططٍفیت رلْی
زض تفکط رسالهی ،حاکن خاهقِ رسالهی تایس رظ سَی ذسر ٍ پیراهثط
تاضس .ریي رغل زیٌی ،زض خطیاى حضط رتطرّین
رتطرّین

تقیریي ضرسُ

تِ ذَتی تیاى ضسُ رست .ظهراًیکرِ

ِّ
رظ رهتحاًا ٍ تالیای رلْی پیطٍظ ذاضج ضس ،ریي آیِ زض حقّ رٍ ًاظل ضسّ « :إي
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ُ

هاكل َك ّل َّلً ّاط ّإهاها »1هي تَ ضر پیطَری هطزم قطرض زرزم .رهام زض فطٌّگ قطآًی تِ هقٌرای
ّ
پیطَری زیي ٍ زًیا هیتاضس ضرّثط هطزم تِ سَی غالح .تقس رتطرّین

فطؼ کرطزَ « :و

ُ
ّه ٓى ر ِّس َّمن » رٍالز ٍ شضیة هي ّن زض ریي رهاهت ًػیثی زرضًس؟ ذسرًٍرس زض خرَرب رٍ یرک

ُ
َ
ضاتغِ کلی زض هَضز ًػة رهام خاهقِ رسالهی هغرطح هریفطهایرس« :بدا أ َمًدا َك ٓ ّدذل
َّ
الَال َ
ميى» فطهاى ٍ زستَض ٍ حکن رهاهت رظ سَی هي تِ ستوگطرى ٍ ؽالواى ًویضسس .ترا
ّ

ریي تیاى ٍالیت ٍ حکَهت تطری رًثیا ٍ رهاهاى هقػَم
ٍالیت ف ْا تِ فٌَرى خاًطیٌاى رهاهاى هقػرَم
ف یْاى فازل تِ فٌَرى خاًطیٌاى رئوِ

قاتل رثثا رست.
رثثرا هریگرطزز .زض ضٍریرا ،

ضرسُرًرس« :و

تطری رفوال ٍالیت رلْی هقطفی

ْ
فإي ن ْ
حجن كلي ن و أيا حج الله كلي ن ٍ
أها الحيادث اليابع فاسهعيا في ا إل سواة حذمثًا

رها زض ضذسرزّایی کِ پیص هیآیس تِ ضرٍیاى حسیث ها هطرخقِ کٌیس ظیطر آًاى حدت هي تط
ضوایٌس ٍ هي حدت ذسر تط آًراى ّسرتن» (غرسٍ  481 ، 1390 ،عَسری، 1385 ،
 .)399زاللت ریي حسیث ،تط ٍالیت ف یْاى فازل ،ضٍضي رست چطر کِ ه ػرَز رظ حرَرز
ٍرققِ ،چیعی خعضٍیسرزّای رختوافی ٍ گطفتاضیّای خاهقِ رسالهی ًیست ظیطر کسی کرِ
زض رضتثاط تا ًَرب رهام هْسی(فح) رست ٍ رظ عطیق آًاى چاضُ هطکال ذَز ضر رظ حضرط
ٍلیقػط(فح) هیخَیس ،ریي ًکتِ ضر هیزرًس کِ تایس زض رحکام فطزی ذَز ترِ ف ْرا هطرخقرِ
کٌس چٌاًکِ ریي کاض زض ظهاى پیطَریاى هقػَم ،رهطی هتسرٍل تَزُ رسرت (ذویٌری1382 ،
 ٍ )67-68:تأکیس تط ف اّت ٍ زرًص زیي تطری رفالم ریي رست کِ حکَهت تایرس زض تورام
ضثَى هغاتق رضرزُ رلْی ٍ فطرهیي پطٍضزگاض تاضس.

 .1بقره.174 ،
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ٍ -3-6یژگی هسیط سیاسی تَحیسی فالِن فازل
ػلم :تطذَضزرضی رظ فلن ٍ زرًص ،آگراّیّرای ضٍظهرطُ ،آضرٌایی ترا رتقراز ٍ ظٍریرای
هسثَلیت ٍ ٍؽایف رظ ٍیژگیّای تطخستِ یک هسیط سیاسی رظ هٌؾط رسالم رسرت .قرطآى،
فلن ضر زض کٌاض ریواى ،هایِ پیططفت ٍ رضت ا تِ زضخا تاالتط هیزرًس .قرطآى زض ریري ظهیٌرِ

َ ٓ َ َْ ُ َْ َ َ ُ ٓ ُ ٓ َ َْ َ ُ ُ ٓ ٓ َ َ َ َ َ َْ
الل ُه ب َمدا َت ٓع َم ُل َ
ديو ََل ِ
يدش».1
هیفطهایس« :مشف ّع الله ال ّزمى َهًيا ّهً ن وال ّزمى أوتيا ال ّعلن دسه ٍ
ّ
ات و ّ

ریي آیِ ضطیفِ ًطاى زٌّسُ ریي هْن رست کِ هوکي ًیست ریواى ٍرققی ترسٍى ّوطرّری
فلن ٍ زرًص کسة ضَز.
زض ریي تیاى ،فلن ٍ زرًص رظ آًچٌاى خایگاُ ٍیژُری زض ضّثطی سیاسی تطذَضزرض رست

َْ
کِ ذسرًٍس هتقال زض رًتراب ضّثط تطری هطزم ،آى ضر رظ ضطٍط رساسی شکط هیکٌسّ « .إ َْو الل َه
ٓ ٓ ٓ
َْ
َْ
َ
ٓ َ
َ
َٓ َ َ ُ
اصَو ُاأ َكل ٓي ٓن َو َص َاد ُأ َب ٓغَ ّف ال ّعل ّن َوال ّج ٓغ ّن َوالل ُه ُم ْٓ ّت ُهل ُه َه ٓى َمشا ُ َوالل ُه َو ّاع ِع َك ّل ِين»2

یقٌی زلیل رغغفا ٍ تطگعیسى ،زرًص تطتط رست ٍ سایط ضطریظ زض هطحلِ تقرس هرسًؾط قرطرض
هیگیطًس .حضط یَسف

زض تیاى زلیل پیطٌْاز ذرَز ترطری تػرسی هٌػرة ذراظ

َٓ
َ َ
ٓ
َ َ
ذعرًِزرضی ،رهاًتسرضی ٍ فلن ٍ زرًص ضر هالک هیزرًس« :بدا ٓاه َعل ًّد َكلدى َ َدضا ِّ ّى اْل ٓس ّض
ِ
ّإ ّْي َح ّويظ َك ّل ِين» .3رظ ریي آیِ رستفازُ هیضَز کِ حاکواى حکَهت رسالهی تایس ّن تِ فلن

ٍ زرًص هطتَط هدْع تاضٌس ٍ ّن زض تِکاضگیطی آى زرًص ،حق رهاًت ٍ هسثَلیتی ضر کرِ
هطزم تط زٍش آىّا گصرضتِرًس ،تِ خا آٍضًس .زض ًْایت تِ آیِری رظ قطآى رضاضُ هیکٌس کرِ

َ
ٓ
َ َٓ
َ َ
أهط تِ تَقف زضتاضُ چیعی کِ تسرى فلن ٍخَز ًسرضز ،هیکٌسَ « :وأ تق ُف َها ل ٓي َظ لك ّب ّه ّكل ِدن
ُ ُْ ُ َ
ٓ
َ
ُٓ
إ َْو َْ
الغ ٓم َع َوال َل َص َش َوالو َْ َاد لل أول ّ َك ل َاو َك ًٓ ُه َه ٓغ ُ يأ.»4
ّ
 .1مجادله.11 ،
 .7بقره.742 ،
 .۸یوسف.66 ،
 .4اسراء.۸5 ،
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ػدالت :ضطط رغلی زیگط هسیطیت سیاسی زض رسالم ،فسرلت رست .زض ریٌدا حاکوراى
رلْی هأهَض تطپایی قسظ زض خاهقِ ضسُ ٍ رًحطر رظ هسیط فسرلت ًیرع تطرترط ترا تثقیرت رظ
َّرّای ًفساًی ضوطزُ ضسُ رست تٌاتطریي ،حاکوی رلْی کِ تا زٍضی رظ قسرظ ٍ فرسرلت،
تقازل ٍ تَرظى ذَز ضر رظ زست زرزُ تاضسً ،ویتَرًس خاهقِری تا هسیطیت هتقازل ،هتٌاسة ٍ

َ
َْ
تاًطاط تِ خاهقِ فطضِ کٌس .قطآى کطین تِ ذَتی تِ ریي ح ی ت رضراضُ زرضز« :أ ُْم َ دا ال ّدز َمى
َ
َ ُ ُ ُ َ َْ َ ٓ ٓ ُ َ َ َ َْ َ َ ٓ َ َ َ ٓ ُ ُ ٓ َ ٓ َ َ ٓ َ ٓ َ ٓ َ َ ٓ َ ُ ٓ َ
دى غ ًّ ْيدا أ ٓو
َهًيا ليييا بي ّاهيى ّبال ّقغ ّط ك ذا ّلل ّه ولي كلى أيو ّغ ن أ ّو الي ّالذم ّى واْلبش ّبيى ّإو م
َ
ُ
ٓ
َ َ َْ َ َ
ََ
َ ُ
ُ
العدذ َحيداة
ف ّقيشا فالل ُه أ ٓولى ّب ّ َما ف َت َْن ّل ُعيا ال َ َيی أ ٓو َت ٓع ّذليا .»1رهام فلری هریفطهایرس:

اْلح ام؛ فسرلت تطپازرضًسُ رحکام رسالهی ،حسٍز رلْی ٍ هایِ قَرم ٍ زٍرم آىّا رست .ضیطِ
تسیاضی رظ ًاٌّداضیّای رختوافی ،رقتػازی ٍ ذاًَرزگی ضر تایس زض تیفسرلتیّا خسرت ٍ
َ ُٓ

َ

ُ

خَ کطز .قطآى هیفطهایسَ « :و ّإرا بل ُن ٓن ف ٓاك ّذليا »2ترِ فرسرلت سرري گَییرس! قرطآى رظ قرَل
پیاهثط

ُ
َ َ
ُ َْ
ُ َ َ ُ َ ُ َ ُ ُ
هیفطهایسَ « :وأ ّه ٓش ُت ّْل ٓك ّذ َب ٓي ًَ ُن الل ُه َس ُْب ًَا َو َس ُْب ٓن ل ًَا أ ٓك َمال ًَدا َول ٓدن أ ٓك َمدال ٓن»3

هي هأهَض تِ رقاهِ فسل زض هیاى ضوا ّستن .تٌاتطریي هیتیٌین کِ رًثیا رظ هراعثاى رغرلی
َْ ٓ
ٓ
ٓ
آیِ « ّإ َْو الل َه َمأ ُه ُش ّبال َع ٓذ ّ َو ّاِ ٓح َغ ّاو »4هیتاضٌس.

 -4-6حاکویت قَرًیي رلْی
ّواىعَضکِ گفتِ ضس فغط رلْی هیاى رًساىّا هطتطک رست ٍ ّوریي رهرط ،آى ضر
تطری هٌطأ ح َ ٍ قاًًَگصرضی رظ خولِ زض فطغِ سیاسی ضایستِ هیساظز .قرطآى خْرت
هطتطک هیاى رًساىّا ضر فغط رلْی هغطح هیکٌس .آًچِ هیتَرًس رغرل هطرتطک هیراى
يضٍ زض تقییي ٍ ضٌاذت هٌراتـ ح رَ تطرط زض
ّوِ رًساىّا تاضس ،فغط رلْی رست .رظری 
 .1نساء.1۸6 ،
 .7انعام.167 ،
 .۸شوري.16 ،
 .4نحل.96 ،
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رتقاز رختوافی ٍ سیاسی ًثایس تٌْا تط هایِّایی رظ ٍخَز رًساى کِ تِ عثیقتص تاظهیگطزًس،
تکیِ کطز .عثق ریي رغلٍ ،ضـ کٌٌسُ ح َ تطط هَخَزی رست کِ ریي فغط ضر ًْازُ ٍ
آى ضر هیضٌاسس (خَرزی آهلی .)105-104 ،1377 ،رها عثق هثٌایی کِ رضظشّرا ضر زرضری
هٌطأ هازی هیزرًس ٍ هٌطأ تَزى فغط تطری رضظشّای سیاسی ٍ ...ضر ًویپصیطز ،رضظشّا
هحػَل ریي خاهقِ رست کِ تقییيکٌٌسُ آى «رضرزُ ٍ توایال رًساىّا» زض عرَل ظهراى
هقطفی ضسُ ٍ رضظش هحسَب هیضَز ٍ فطز رلگَی ضفتاضی ذَز ضر رظ خاهقرِ هریگیرطز ٍ
ذسرًٍس ً طی زض تقییي رلگَّای ضفتاضی ًسرضز.
تٌاتطریي هی تَرى ًتیدِ گطفت کِ ًؾاها ٍ قَرفس سیاسی حاکن تط ظًسگی تطط تایرس
هغاتق تا فغط رًساًی کِ هطتطک زض هیاى ّوِ رًساىّا هیتاضسٍ ،ضـ گطزز ٍ تکیِ تط
تقس عثیقت ٍ حیَرًی رٍ زض ریي هسیط کاضساظ ًرَرّس تَز چطر کِ ریي تقس تطط زچاض تغییط ٍ
تحَال تَزُ ٍ ًویتَرى تِ آى تِ هثاتِ یک قافسُ کلی ًگاُ کطز.
ّواًغَض کِ هغطح گطزیس ،فغط هیتَرًس زچاض هطیضی ٍ رًحطر گرطززّ .وچٌریي
صّای تقس هازی ضر ولثِ زّرس (حسرٌیٍ )70 ،1390 ،
رًساى هیتَرًس تا سَء رذتیاض ،گطری 
فَرهل هاًٌس ضسَخ هلکا ظضت زض زل ،هاًـ پصیطش ًسری فغرط ٍ هَخرة رًحرطرفص
گطزز (عثاعثایی ، 1417 ،ج )17 :4هغْطی ،1380 ،ج  .)458 :3فغرط ترطری تٌدرع ٍ
تح ق ح َ ٍ ٍؽایف کافی ًیست ٍ ٍخَز رهط تطرطیقی ترطری آى ٍ رتورام حدرت ،الظم
رست .رگط ّویي تططیقا تِ رضراظ هستضقف ًطسس ،زض قیاهت هاًٌرس کسراً کرِ ترِ
ریطاى ضسیسُ رست ،هؤرذصُ ًویضًَس .زض ٍرقـ تایس عطیق ٍح تِ فغط هٌضن گرطزز ترا
حدت رلْی توام ضَز (عثاعثایی ،ج.)18 :4
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وتیجٍ

هسیطیت سیاسی زرضری زٍ تقس ضٍح ٍ فٌَى هیتاضس .آىچِ کِ هْن رست ،ضٍح حراکن
تط هسیطیت تَزُ ٍ فٌَى هسیطیت سیاسی ًطا گطفتِ ٍ هتاثط رظ ضٍح حاکن تط آى هیتاضس.
رًساى زرضری فغط ٍ تِ هقٌای ًَؿ ذاغری رظ آفرطیٌص هریتاضرس ٍ ریري ٍزیقرِ رلْری،
خْتزٌّسُ تواهی رتقاز ٍخَزی رًساًی هیتاضس .رفت از ٍ تاٍض تِ فغط ترِ فٌرَرى هٌطرأ
رًساًی تافث خْتگیطی تواهی ضثًَا حیا رٍ رظ خولِ حیا سیاسی ٍ رختوافی تطط ٍ
ضٍح حاکن تط هسیطیت سیاسی هیگطزز .پصیطش ریي هثٌا ،ثاتت رًگاضتي رضظشّای رذالقی
ٍ ٍضٍز آى زض فطغِ ت ٌیي ٍ ًؾاها سیاسی ضر رهطی الظم هیزرًس .تٌاتطریي رضرئِ ًؾاهرا
ٍ قَرًیي سیاسی تط حَل هسرض فغطیا تطط رهطی ضطٍضی هیتاضس رها رظ آىخایی کِ ذَز
فغط هی تَرًس زچاض رًحطر ٍ ذغا گطزز ٍ فَرهلی رظ قثیرل گٌراُ ،آى ضر رظ هسریط رغرلی
تَحیسی تاظ هیزرضزً ،وی تَرى تطری تستیط حیا سیاسی ٍ رختوافی تطط ف ظ تِ آى تکیرِ
کطز تلکِ ًیاظ تِ تقییي ٍضـ قَرًیي ٍ ًؾاها سیاسی رظ سَی ذسری هتقال ٍخَز زرضتِ ٍ
فغط ً ص کاضفیت آىّا ضر تط فْسُ زرضز.
رظ ًتایح زیگط تح یق ریي رست کِ تٌا تط ً رص فغرط زض خْرتزّری هرسیطیت زض
فطغِ سیاسی ،هسیطیت سیاسی تِ زٍ ترص فغطی ٍ عاوَتی ت سین هیضَز کِ ّطکسرم
رظ آى ّا آثاض ٍ ضفتاض سیاسی ذاغی ضر زض فطغِ هسیطیت سیاسی رظ ذَز ًطراى هریزّرس.
ًتایح حاغلِ رظ آیا ٍ ضٍیا ًطاى زرز کِ ٍیژگیّای هطتَط تِ ّط تررص زض ت اترل ترا
ترص زیگط قطرض زرضز .رظ حیث ًَؿ حکَهت ،حکَهت فغطی حکَهتی هطزمساالض ٍ هطزهی
تَزُ ٍ زض ه اتل حکَهت عاوَتی حکَهتی زیکتاتَضی ،هستثس ٍ تطتطیخَی هریتاضرس .رظ
حیث حاکویت ،حکَهت فغطی ،هططٍؿ ٍ حاکن آى تایس رظ عطیق ذسر ٍ ضسَل تقییي گطزز
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ٍ زض ه اتل حکَهت عاوَتی ،ویطهططٍؿ تَزُ ٍ ٍالیت ٍ حاکویت زض آىّا تَسظ رفطرزی
ستوگط غَض هی گیطز .رظ عط زیگط حاکواى زض حکَهت فغطی زرضری زٍ ٍیژگی رغلی
فلن ٍ فسرلت تَزُ ٍ ت یِ غفا تطگعیسُ رًسراًی ضر زرضر هریتاضرٌس ٍ زض ه اترل حاکوراى
حکَهت عاوَتی ٍیژگیّایی رظ قثیل ؽلن  ،قسض علثی ،رًحػراضعلثی ٍ فسراز ف یرسُ ٍ
فول ضر زرضًس .زض حکَهت فغطی ،ت ٌیي قَرًیي تَسظ ذسری هتقال کرِ آفطیٌٌرسُ فغرط
رًساًی رست ،تَزُ ٍ حاکویت قَرًیي تط رسان قَرًیي ٍ رحکام ضطؿ غرَض هریگیرطز زض
غَضتیکِ زض حکَهت عاوَتیٍ ،ضـ قَرًیي تَسظ حاکواى هیتاضس کِ هغاتق ترا ّرَر ٍ
َّنّای ًفساًی ذَز ،ریي هْن ضر رًدام هیزٌّس.
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قطآى کطین.
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 .2فالهِ عثاعثایی ،هحوسحسیي ( ،) 1417رلویعرى فی تفسیط رل طآى( ،ج ،4 .ج  ،17ظ  ،)17قن :زفتط رًتطاضر
رسالهی.
 .3هغْطی ،هطتضی ( ،)1380هدوَفِ آثاض رستاز ضْیس هغْط ( ،ج، 3 .ظ  ،)455رًتطاضر غسضر ،چاج زّن.
 .4کلیٌی ،هحوس تي یق َب ( ،)1370رغَل کافی( ،ج ،3 .ظ ،)346:تْطرى :رًتطاضر رسَُ ،چاج رٍل.
 .5غسٍ  ،هحوس تي فلی تي رلحسیي تي تاتَیِ ( ،) 381تیتا ،ثَرب رالفوال ٍ ف اب رالفوال ،تطخوِ فلی رکثط
وفاضی( ،ظ  ،)481تْطرى :هکتثِ رلػسٍ .
 .6عَسی ،هحوس تي حسي ( ،) 1385کتاب رلغیثِ( ،ظ ً ،)399دف رضط  :هکتثِ رلػاز .
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 .8هَسَی ذویٌی ،سیس ضٍح رهلل ( ،)1383ضطح چْل حسیث ،تْطرى ،هؤسسِ تٌؾین ٍ ًطط آثاض رهام ذویٌی (چاج ٍ
ًطط فطٍج) ،چاج تیست ٍ ًْن.
 ،)1388( ------- .9ضطح حسیث خٌَز ف ل ٍ خْل( ،ظ  ،)179تْطرى :هؤسسِ تٌؾین ٍ ًطط آثاض رهام ذویٌری
(ضُ).
 ،)1382(-------- .10غحیفِ رهام ذویٌری (ضُ) (ج ،14 .ظ  ،)33تْرطرى :هؤسسرِ تٌؾرین ٍ ًطرط آثراض رهرام
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