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 چک٘ذُ
ىلانۀ صاطؼ ؿػی دارد گفحيان ُای اٌحعاةاجی غارف و روصاٌی را در دوره یازدُيیً دوره ی 

ریاؿث زيِّری در ایؼان را ىّرد ةؼرؿی كؼار دُغ.  ةا جّزَ ةَ ُيـّیی گفحياٌی غارف و 

ؼ ةروصاٌی در اٌحعاةات یازدُو ىحً ؿعٍان اٌحعاةاجی روصاٌی و غارف  در ةؼظی از روزٌاىَ ُا 

ٌظام ىػٍایی و اٌحلادی ىّرد جضهیم كؼار گؼفحَ اؿث.  ُای ىحغوال در جضهیم گفحيان اؿاس روش

ظِّر ىفاُیو گفحيان غلالٌیث، اغحغال، اصالصات در اٌحعاةات ریاؿث زيِّری یازدُو ةا روش 

الکالو ىّف در رؿاٌَ ُا  ىّرد قٍاؿایی كؼار گؼفحَ اؿث.  ةا جّزَ ةَ ُيـّیی گفحياٌی غارف و 

اٌحعاةات یازدُو ىحً ؿعٍان اٌحعاةاجی روصاٌی و غارف  در ةؼظی از روزٌاىَ ةؼ  روصاٌی در

اٌحلادی ىّرد جضهیم كؼار گؼفحَ اؿث. ائحالف غارف  ُای ىحغوال در جضهیم گفحيان اؿاس روش

ةَ ٌفع روصاٌی، جفاُو و اٌـسام دروٌی دو گفحيان ىحفاوت را ةؼ زای گػاقث، ایً اىؼ در صانی 

ُكث ؿال كتهی ةَ دنیم ةؼظی از ؿیاؿث ُای ٌادرؿث و غغم اغحالف و ایساد  ةّد کَ گفحيان

اٌكلاق در زتِۀ  اصّل گؼایی فؼصث را ةؼای پیؼوزی گفحيان اغحغال و اصالصات فؼاُو کؼد.  

گفحيان، غلالٌیث، اغحغال و اصالصات غؼصَ پیغایف غٍاصؼ گفحياٌی زغیغی در صّزة گفحياٌی 

ىفاُیيی ُيچّن، اغحغال، آزادی، ؿازش ةازِان، غلالٌیث، ىٍؽنث،  آٌِا ةؼ ادؼ، ؿؼازیؼ قغن

  ؼاُو کؼد.فىػیكث، صلّق قِؼوٌغی، غؼصۀ ظِّرجؼىیو ىسغد، گفحيان اٌلالب اؿالىی را 

گفحيان الکالو ىّف، گفحيان اٌلالب اؿالىی، غلالٌیث، اغحغال،  :ٍاصگاى کل٘ذٕ
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 همذهِ 

رقحَ ُای غهّم اٌـاٌی ىعحهف  ةاگػقث زىان ةَ اٌـان کيک کؼد جا ةحّاٌغ، ىضیع ازحياغی ظّد را ةكٍاؿغ و ةا جّزَ ةَ ایً غهّم 

ةَ ةؼؿی ىضیع ؿیاؿی اش  ةپؼدازد. ؿیاؿحيغاران و کـاٌی کَ در ازحياع صاصب كغرت ُـحٍغ، ةؼای ایٍکَ ىؼدم را اكٍاع کٍٍغ، غيهکؼدُا 

کٍٍغ. پیٌّغ غهّم ؿیاؿی ةا ؿایؼ غهّم، ةاغخ قغ جا ىا از غؼیق ٌضّة قٍاظث غلایغ، رفحار و ٌضّة  را در غانب زةان ةیان ىیُای ظّد  و ةؼٌاىَ

ىغاران از غؼیق زةان ؿػی در اكٍاع و ىحلاغغ کؼدن ىؼدم ةا ظّد  ةیان، ؿیاؿث ىغاران، ٌـتث ةَ کارکؼدُای آٌِا قٍاظث پیغا کٍیو. ؿیاؿث

ُا و رفحار ؿیاؿحيغاران جأکیغ دارد و در رؿیغن ةَ صلایق ىا را  ان در ىحّن ؿعٍؼاٌی ةؼ چگٌّگی صضتث کؼدن، اٌغیكَُـحٍغ. کارةؼدگفحي

   کٍغ. یاری ىی

جّان رفحار  ُای ؿاظث واژگاٌی، ٌضّی و ىحٍی ىی اٌغ کَ از غؼیق ویژگی ( ةؼ ایً غلیغه۵۹۹۱( و جئّن ون دایک )۵۹۹۱فؼ کالف )»

آٌچَ ىِو اؿث ایً اؿث کَ گفحَ یا ىحً ظاص ةا جّزَ ةَ رواةع كغرت صاکو ةؼ جّنیغ و جفـیؼ، جتییً و جّزیَ  زيػی را کٍحؼل کؼد.

کارگیؼی غانياٌۀ ٌحایر آن در جػغیم رواةع كغرت در ارکان زاىػَ، ُغایث جضّالت  قّد. اُيیث جضهیم گفحيان ٌظؼی و کارةؼدی ةَ ىی

ویژه در زِث ریكَ کؼدن جػصب و ُيچٍیً جأدیؼ آن در جٍّیؼ افکار غيّىی  م ارجتاط زيػی ةَؿیاؿی و ازحياغی، ؿازىاٌغُی ىٍاؿب وؿای

ون دایک، یکی از وظایف ىِو جضهیم اٌحلادی گفحيان را جتییً رواةع ىیان گفحيان و كغرت ازحياغی (.  »۵۸۳۱)یارىضيغی، « اؿث

جّاٌٍغ ةؼ  دؿحؼؿی ةَ اةؽارُای گفحيان و ارجتاط ازحياغی و کٍحؼل آٌِا ىی داٌغ. او ةؼایً ةاور اؿث کَ ٌِادُا یا گؼوُای ىـهع از غؼیق ىی

وةیف در زِث ىٍافع  ؿاظحارُای ىحً و گفحگّ جأدیؼ ةگػارٌغ کَ داٌف، ٌگؼش ٍُسار، ارزش و ایغئّنّژی دریافث کٍٍغگان پیام، کو

 (.۵« )ُای ىـهع جضث جأدیؼ كؼار گیؼد گؼوه

(ىػانػات ظّدرادر ظصّص ةازجاب ؿازوکارُای زؼیان كغرت در زيِّری اؿالىی ایؼانزةان ) ؿهػاٌی، در کحاب كغرت، گفحيان و

ةؼؿی کؼده اؿث. او  ۳۸جضّالت و ىٍازغات ىػٍایی ىیان ىضافظَ کاران و اصالصػهتان در ىػتّغات واةـحَ ةَ آٌِا در دو ىؼصهَ در ؿال 

ٌيایغ و  کٍغ ةازٌيایی ىی غٍّان ىػیارُای صغق و کػب جّنیغ ىی ِا ةَىػحلغ اؿث، ىػتّغات جٍِا آٌچَ را کَ كغرت گفحياٌی ةؼای آٌ

 . قّد دٍُغ کَ ازٌظؼ ایكان ایً روٌغ ةاغخ گـحؼش داىٍَ كغرت ىی ُای ةیكحؼی جػيیو ىی جؼجیب ایً ةازٌيایی را ةَ ذًُ ؿّژه ایً ةَ

آیٍغ و ُّیحكان ةا جّزَ ةَ غیؼ و  کار ىی ُای دیگؼی روی صّرت ىّكث اؿث. ُيّاره گفحيان ؿیػؼة ُؼ گفحياٌی در زاىػَ ةَ

ُا را در فظای غیؼ واكػی و آرىاٌی  کٍٍغ و ؿّژه ُا و کيتّدُای زاىػَ ٌِایث ةِؼه ةؼداری را ىی ُا از طػف قّد. گفحيان دقيً ىػهّم ىی

ٍغ. ُؼ دانی در کٍار غٍاصؼ گفحياٌی یاة صق زهّه دادن ظّد، صّل دال ىؼکؽی ؿاىان ىی دٍُغ. ةؼجؼی ُای گفحياٌی، ةا ىػهّب و ةَ كؼار ىی

کّقٍغ ةا جّزَ ةَ ؿاظحارُای جػؼیف قغه، ىػٍا ؿازی در ؿػش ازحياع را ةؼ  ُا ُيّاره ىی دُغ. گفحيان دیگؼ زٌسیؼة ُو ارزی را جكکیم ىی

صات در غؼصَ ی ؿیاؿی و ایً جضلیق ةؼ اؿاس روش الکالو ىّف چگٌّگی ایساد و قکم گیؼی گفحيان غلالٌیث، اغحغال، اصال غِغه گیؼٌغ.

ی ایؼان ُيؼاه ةا قػار غغانث ىضّری، ظهو زِاٌی، ؿاده زیـحی و ىیًِ  گفحيان ُكث ؿال گػقحَ ازحياغی ایؼان را ةؼؿی ىی کٍغ.

گفحيان اغحغال و اصالصات کَ جهفیلی از گفحيان، آزادی  .ُای كغرت قغ ؿحضکام ُكث ؿال کؼؿیدوؿحی ةَ ٌفع ىؼدم جِی دؿث، ةاغخ ا

و رفاه اؿث، ایً گفحيان جّاٌـث ةا ةِؼه گیؼی از غٍاصؼ گفحياٌی زغیغ و ادؼ گػاری ةؼ اذُان غيّىی، غام گؼایی را در پیف گیؼد و ةا 

  ؿاظحار قکٍی گفحيان غغانث گؼایی ُژىٌّی و  جـهع ةؼاىّر را ةَ ٌفع ظّد در اظحیار گیؼد.

گفحيان اٌحعاةاجی  غارف و ،ةا جّزَ ةَ روزٌاىَ ُایی کَ ىّرد جضهیم كؼار گؼفحَ اؿث ؿّال اصهی ایً ىلانَ ةؼ ایً اؿاس اؿث کَ

قؼایع زاىػَ و ىكکالت ىؼدم در اٌحعاةات روصاٌی غؼصۀ ظِّر چَ ىفاُیيی را  فؼاُو کؼد. فؼطیۀ ایً جضلیق ةؼ ایً اؿاس اؿث کَ 

ىغاری و جؼویر راؿحگّیی، جػاىم ؿازٌغه ةا زِان، جکذؼ  یو گفحياٌی زغیغی را فؼاُو آورد. اغحغال گؼایی، اظالقیازدُو غؼصۀ ظِّر ىفاُ

گؼایی، آزادی، دال ُا و ىفاُیو اصهی گفحيان اٌحعاةاجی روصاٌی اؿث کَ در کٍار  ةؼ ظی از ىفاُیو گفحيان  فؼٍُگی، صلّق قِؼوٌغی، كاٌّن

گیؼی ةا جّزَ ةَ ٌلف ىؼدم در صضٍَ  گفحيان اصالصات در آغاز قکموالیث ىضّری ةازؿازی قغه اؿث.  اصالصات صّل دال اصهی ىؼدم و

ٌام « ىٍؽنث، ىػیكث، غلالٌیث»در اٌحعاةات دورة یازدُو، گفحيان اٌحعاةاجی اصالصات ی ؿیاؿی ةؼ جّؿػَ ی ؿیاؿی جأکیغ کؼده اؿث.

ُا و اكّام، فؼٍُگ  فحياٌی دیگؼی ُيچّن، اظالق ىغاری، ظؼد زيػی، جّزَ ةَ اكهیثگگؼفث. اغالم کاٌغیغاجّری غارف، غؼصۀ ظِّر ىفاُیو 

ىفاُیيی  ُياٌٍغ، آزادی، آزادی ةیان، ىـحلم از دونث، ارجلای ؿیاؿث ظارزی، ىـئهۀ اقحغال را در گفحيان اٌحعاةاجی اصالصات فؼاُو کؼد. 

ُای گػقحَ غؼد قغه  ی گفحياٌی اصالصات در اٌحعاةات ؼار داقث از صّزهگؼایی، صلّق قِؼوٌغی کَ در صّزة گفحياٌی، اصالصات ك كاٌّن

ایً ىفاُیو جّؿع اصالصات ةازؿازی و ةار دیگؼ در غؼصَ ی ازحياغی ایؼان ظِّر  ۹۹ةّد، ةا جّزَ ةَ قؼایع ازحياغی ایؼان در ؿال 

 کٍغ. ىی
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 رٍش تحم٘ك 

ُای  الکال و ىّف غؼصۀ ازحياع را ةَ صّزهپایَ و اؿاس ایً جضلیق ةؼ اؿاس ٌظؼیۀ گفحياٌی الکال و ىّف صّرت پػیؼفحَ اؿث.  

ُا ةؼای ایٍکَ ُّیث ظّد را ىػهّم کٍٍغ، قؼوع ةَ غیؼیث  داٌٍغ. گفحيان ىحعاصو ةؼای جذتیث ىػٍا جلـیو کؼده و ُيَ چیؽ را گفحياٌی ىی

اٌغازٌغ.  قکٍی دانی  از ىغنّنف آٌِا را در یک زٌسیؼة ُو ارزی، ةَ  دام ىی ٍٍغ و زِث ٌفّذ در ذًُ ؿّژه ُا ةا ؿاظحارک ؿازی در زّاىع ىی

دٍُغ و كغرت چِؼة  پؼدازٌغ و ةا ةَ کار گیؼی کهیۀ اةؽارُا ىذتث ٌيایی ظّد را ةؽرگ زهّه ىی ُيّاره زِث جـهع ةؼ اىّر، ةَ ُژىٌّی ىی

ةؼ اؿاس ٌظؼ آٌِا کٍغ. آٌِا ادغا کؼده اٌغ کَ ُّیث ُای ؿیاؿی و ازحياغی در یک ٌظام راةػَ ایی كؼار دارٌغ.  ىی ظّد را از ٌظؼُا پٍِان

گفحيان یک »کٍٍغ.  ةؼای ایٍکَ ؿیاؿث كاةم فِو قٌّغ آن را در غانب گفحيان ىفِّم ؿازی ىیزاىػَ غؼصۀ ركاةث ةؼ ؿؼ ىػٍا اؿث و 

ُای  ىػٍای ٌكاٌَ(. ۹« )آفؼیٍٍغ ُای آن در کٍار ُو و در پیٌّغ ةا یکغیگؼ ىسيّغَ ایی ىػٍادار را ىی اٌَُا و ٌك ىٍظّىۀ ىػٍایی اؿث کَ واژه

دتیث ىػٍای » .ٌاىغ را دال قٍاور ىی« ىؼدم»ی ىاٌٍغ  قّد.الکال  ٌكاٌَ ی ىؼکؽی ةَ غّر زؽئی جذتیث ىی درون یک گفحيان صّل یک ٌلػَ

ُا  الکال و ىّف آن ىػاٌی اصحيانی ٌكاٌَ(. ۹« )گیؼد ؼد دیگؼ ىػاٌی اصحيانی آن ٌكاٌَ صّرت ىییک ٌكاٌَ در درون یک گفحيان از غؼیق غ

 ٌاىٍغ. گٌّگی ىی گفحيان ٌاىٍغ. گٌّگی ىی ی گفحيان قٌّغ صّزه را کَ از گفحيان غؼد ىی

کَ در ةاورُای غيّىی ىؼدم ٌلف الکال و ىّف از ىفِّم ُژىٌّی گؼاىكی ةؼای جتیً فؼآیٍغُای روةٍایی ازحياغی اؿحفاده کؼدٌغ »

ُای  کٍغ، ُيچٍیً دؿحگاه زای زور ةؼ اٌغیكَ و اكٍاع ىتحٍی ىی داقحَ اؿث. ُژىٌّی كغرت را ةَ صلیلث جتغیم کؼده و ؿهػَ را ةَ

را از ىلتّنیث دؿث آورده و ٌظام ُژىٌّیک  کّقغ جا رطایث و ازياع ىؼدم را ةَ دارد و ىی ُای ازتار ىلغم ىی ایغئّنّژیک را ةؼ دؿحگاه

دٍُغ. ایً غيم جّؿع اةؽارُای ىادی و اكحصادی اىکان  ُا را در وطػیث و ىّكػیث اٌحعاب كؼار ىی ُا، ؿّژه گفحيان(. »۹« )ؿازد ةؼظّردار

« دقغگی دار صیث از پیف جػییًُا، ةؼ ایً ٌظؼٌغ کَ ؿّژه ُيیكَ ظا پػیؼ ٌیـث. الکال و ىّف، ةَ واؿػۀ ىضحيم و ىكؼوط ةّدن گفحيان

(۹.) 

ُای  در ٌظؼیۀ گفحيان الکال و ىّف ىتارزه ةؼ ؿؼ ىػٍا ىِو اؿث. از آٌسایی کَ ُؼ گفحيان ُغفف ایً اؿث کَ در ٌؽاع ةا گفحيان

د کَ                   گیؼ گیؼٌغ. پغیغة غیؼیث ؿازی، زىاٌی قکم ىی دیگؼ واكػیث را ةَ قیّة ظّد جػؼیف کٍغ. گفحيان  ُا ةَ غّر کاىم ُیچ گاه قکم ٌيی

قٌّغ.  غیؼیث ؿازی ُا ُيّاره ىحغیؼ ُـحٍغ و از غؼیق ىغاظهۀ ُژىٌّیک پٍِان ىی»ُای ىحفاوت ركیب را غؼد ؿازٌغ.  ُاُّیث گفحيان

(.  از ٌظؼ ُّارث ىفصم ةٍغی ةَ گؼدآوری ۹« )کٍغ کيک زور ةازؿازی ىیةٍغی ای اؿث کَ وطػیحی غیؼىتِو را ةَ  ىغاظهۀ ُژىٌّیک ىفصم

 هف و جؼکیب آٌِا در ُّیحی ٌّ ىی پؼدازد.غٍاصؼ ىعح

 

 فاّ٘ن  گفتواى ّإ ٍاتستِ تِ اًمالب اسالهٖ ه
 گفتواى هحافظِ کارٕ-1
ُای دیگؼ ىذم  . دالگفحيان اٌحعاةاجی ىضافظَ کاران در ىلاةم گفحيان اٌحعاةاجی اصالصات و ةؼ اؿاس دال ىؼکؽی والیث فلیَ اؿث 

در کٍار یکغیگؼ ىٍظّىۀ ىػٍایی گفحيان ىضافظَ کاری را جكکیم « ارزقِا« »غغانث« »فؼٍُگیجِازو « »جّؿػۀ اكحصادی« »روصاٌیث»

، دارای دو ویژگی غيغه ةّد: فلغان قعصیث کاریؽىایی اىام در صضٍۀ ؿیاؿث و پایان زٍگ. ایً ۵۸۳۱-۵۸۱۳ایً دورة زغیغ، » دٍُغ. ىی

اؿالىی و  اٌلالب جغریر ىٍسؼ ةَ پیغایف قکافی ىِو در گفحيان ٌغ کَ ةَدو غاىم در کٍار ُو دارای پیاىغُای ةـیار جأدیؼ گػاری ةّد

فلغان ٌِاد کاریؽىا زىیٍَ پیغایف زایگؽیٍی (. »۹« )پیغایف دو گفحيان ىضافظَ کار و اصالح غهب از دل راؿث ؿٍحی و چپ ؿٍحی قغٌغ

ن ةَ آی ىٍسؼ ةَ جتغیم قغن کاریؽىا ةَ ٌِاد كاٌٌّی و اٌحلال ن در كاٌّن اؿاؿآغهتیغ. والیث فلیَ و جصّیب  ن ةَ وؿیهۀ ٌِاد دیگؼی را ىیآ

ُایی ٌظیؼ ؿازٌغگی، ةازؿازی  کار ىٍسؼ گؼدیغ. در ایً ىّكع ةّد کَ گفحيان راؿث ةا ةؼزـحَ کؼدن ىفاُیو و دال دال ارقغ گفحيان ىضافظَ

ده ةؼ آىغ. در ایً قؼایع ُاقيی رفـٍساٌی کَ ىػؼوف و ُای زاىػۀ زٍگ ز كؼاری ُا و ةی قغگی اكحصادی، رفاه و جّؿػَ در صغد رفع از زا

ُای چپ کَ از  گؼوه»(. ۱« )درصغ ىؼدم را ةَ ظّد اظحصاص دُغ ۹۹ىٍحـب ةَ زٍاح ىیاٌَ رو )راؿث( در کكّر ةّد؛ جّاٌـث آرای ةیف از 

ةَ ركیب دیگؼ کَ ىفاُیو زغیغی را ةاز  قٌّغ و فؼصث را ُای ةػغ از زٍگ ةؼظّردار ةّدٌغ، ةَ صاقیَ راٌغه ىی ىضتّةیث ةیكحؼی در ؿال

ؿث ةّد ةَ ركاةث ةا ةؼظی از ُاقيی کَ ٌيایٍغه گفحيان را ۳۹کٍغ. در اٌحعاةات ریاؿث زيِّری ؿال  ؿازی ٌيّده را فؼاُو ىی

ساد صؽب کارگؽاران یان پؼداظث کَ پیؼوز ىیغان ىتارزه گؼدیغ. اظحالفات گفحياٌی ةؼظی از اغظای دونث ةا زاىػَ روصاٌیث ةَ ایاگؼ راؿث

ؿاالر( و  گػاری گؼدیغ. ایٍِا زؼیاٌی ُـحٍغ کَ از ٌظؼ اكحصادی ةَ ؿؼىایَ داری صٍػحی و فً ؿاالری )فً ىٍسؼ قغ کَ ةَ راؿث ىغرن ٌام

  (.۱)«ـحٍغُ ۀ فؼٍُگی و ٌّگؼایی ىػحلغ رای غيّىی و از ٌظؼ فؼٍُگی ةَ جّؿػآاز ٌظؼ ؿیاؿی ةَ واكع گؼایی و اغحغال و ىالصظۀ افکار و 
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 گفتواى اصالح طلثٖ -2

ُای  گفحيان اصالح غهتی روٌغی ٌّدر غؼصۀ ؿیاؿی ازحياغی فؼٍُگی ایؼان، ةؼ ىضّر آیٍغه ٌگؼی و جضّل قکم گؼفث. جّؿع گؼوه

ایً گفحيان در چپ)پیؼو ظع اىام( ةػغ از اٌلالب کَ ةَ وؿیهۀ ٌیؼوُای راؿث ؿٍحی رو ةَ افّل ٌِاده جّاٌـث ةَ ةاز ؿازی ظّیف ةپؼدازد. 

ىلاةم ةا زٍاح راؿث ىفاُیو زغیغی ُيچّن ٌّگؼایی، آزادی ؿیاؿی، كاٌّن گؼایی، زاىػَ ی ىغٌی، جّؿػَ ؿیاؿی را صّل دال ىؼکؽی 

 ُا پؼداظث. ةٍغی ىی کٍغ و ةَ جّنیغ ىػاٌی زغیغ در ذًُ ؿّژه ىؼدم ىفصم

ُای اكحصادی و جأکیغی کَ ةؼ اكحصاد داقث او را  يال ؿیاؿثدر دورة كتم ُاقيی رفـٍساٌی ةَ ریاؿث زيِّری رؿیغ ةَ دنیم اغ»

ظاجيی ةا جأکیغ ةؼ زاىػَ ىغٌی کَ درةؼدارٌغه آزادی اٌغیكَ، ةیان و كهو  ۵۸۳۱ةَ ؿؼدار ؿازٌغگی و دونحف را دونث رفاه ظّاٌغٌغ، در ؿال 

ظاجيی ىضّرُای »(. ۵« )ةؼٌغ رُتؼ اصالصات ٌام ىی غٍّان ؿؼدار یا ةَ ىػٍای اصالصات ؿیاؿی جػتیؼ قغ و ةؼ ُيیً اؿاس از او ةَ ةّد

غٍّان اؿحّارجؼیً  کٍغ کَ اغحالی فکؼی و اظالكی زاىػَ دیٍی، جکیَ ةؼ ظؼدىٍغی و صکيث ةَ اؿاؿی و ىِو ةؼٌاىَ ظّد را چٍیً غٍّان ىی

صلّق و آزادی ُای او و دفاع از صلّق قِؼوٌغ ُا، كاٌّن گؼایی، دفاع از صؼىث اٌـاٌی و  جؼیً غاىم اداره زٌغگی و راةػَ ىیان اٌـان و ىِو

 (.۵) «ایؼاٌی در ُؼ کسا ُـث
 

 گفتواى ػذالت گزاٖٗ-3

ورد. ایً گفحيان اكحغار ازحياغی ظّیف آاٌحعاةات قّراُا زىیٍۀ ظِّر گفحيان ىضافظَ کاری غغانث گؼایی را فؼاُو  ۵۸۳۵در ؿال 

ُای  ایً گؼوه ةا پؼُیؽ از قػارُای ؿیاؿی و جأکیغ ةؼ ظغىث ةَ ىؼدم و رفع ىكکم»را ةا ظغىث رؿاٌی و ةِتّد ىػیكث ىؼدم ؿاىان داد. 

ّد از اؿالم ؿیاؿی رادیکال کاران كغیو و اصالح غهتان زغیغ، رةّدٌغ. ایً گفحيان زغیغ جهفیلی ة ٌان گّی ؿتلث را از ىضافظَآاكحصادی 

گؼایی زيػی از  ُای ىضافظَ کاری ؿٍحی ایؼاٌی و ةیف از آٌکَ صتغۀ فکؼی و ٌظؼی داقحَ ةاقغ، ةؼ جسؼةَ ؿیاؿی و غيم دورة اىام و اٌغیكَ

دُای ٌظاىی ظغىث کؼده ُای زیادی از غيؼ ظّد را در زتَِ و یا در ٌِا ُای ىیاٌی ٌظام اؿحّار ةّد. ىغیؼاٌی کَ ةیكحؼقان ؿال ىغیؼان رده

ؿاالراٌَ ؿٍحی ىضافظَ  ٌفؾ ةـیار در رویارویی ةا ٌظام زِاٌی، ىؼدم گؼایی ُيؼاه ةا ٌگؼش پغر اغحٍایی ةَ غهّم اٌـاٌی، اغحيادةَ ةّدٌغ. ةی

(. اصيغی ٌژاد در ۹« )آیٍغ ُای ىِو ایً گفحيان ةَ قيار ىی ُای اؿالىی از ٌكاٌَ کاری ایؼاٌی، جأکیغ ةؼ رُتؼی و والیث فلیَ و ارزش

دونث ُای كتهی ةَ دٌتال جّؿػۀ »ؿعٍان اٌحعاةاجی اش، ىّاطع اٌحعاةاجی اش را ةؼ ىضّر ىػیارُای ىػٍّی و غغانث ایً گٌَّ ىػؼفی کؼد: 

صادی ةؼ اكحصادی و ؿیاؿی ةّدٌغ اىا در ىغل جّؿػَ کپی ةؼداری قغه از آن ؿّی ىؼزُا، غغانث زایگاُی ٌغارد در صانی کَ اگؼ جّؿػَ اكح

 (.۵« )ىتٍای اؿالم ةاقغ، ىضّر غغانث ظّاُغ ةّد و صاصم آن ؿؼ ؿفؼه ُای ىؼدم دیغه ظّاُغ قغ

یافحٍغ. ؿعً  ُای ظّد را در ایً گفحيان ىی کؼدٌغ، قایغ آرىان وپٍسَ ٌؼم ىی در قؼایػی کَ ىؼدم ةا قؼایع ؿعث اكحصادی دؿث

 در کاران ىضافظَ  . کؼد ٌيی جّنیغ ىػٍایی و ٌتّد زػاب دیگؼ کؼدٌغ، ىی زٌغگی حیؿع ةَ کَ ىؼدمگفحً از اصالصات و جّؿػۀ ؿیاؿی ةؼای 

 را ةّد گؼاییغه رٌگی کو ةَ غهتی اصالح گفحيان در آٌچَ و پؼداظحٍغ ظّیف گفحياٌی جؼىیو ةَ ةّدٌغ قغه راٌغه صاقیَ ةَ کَ ىغجی غّل

 زاىػَ در غغانحی ةی ةَ ىحِو را آٌِا کكیغو ةػالن ظع گػقحَ ُای دونث روی ةؼ غغانث، ىؼکؽی دال غؼح ةا اصيغی گفحيان. کؼدٌغ جلّیث

غٍاصؼ گفحياٌی ظّد را در کٍار دال ىؼکؽی غغانث ىفصم ةٍغی کٍغ. ةا ؿاظحار قکٍی دال جّؿػۀ اكحصادی و  جا کؼد ؿػی او. کؼد جهلی

زدایی، ىِؼورزی، ایساد اقحغال و رفع ةیکاری را در ُای گػقحَ، جؼىیو گفحيان ظّیف را زغی گؼفث. ظغىث رؿاٌی، فلؼ  ؿیاؿی از دونث

 کٍار دال ىؼکؽی غغانث ىػؼح کؼد.

 

  ضکل گ٘زٕ گفتواى ػمالً٘ت، اػتذال، اصالحات در ػزصِ ٕ س٘اسٖ اٗزاى

 اجواع ػارف ٍ رٍحاًٖ -1
و از صيایث ُاقيی و  ُای اٌحعاةاجی یازدُو از نضاظ ٌگؼش و ظػّط فکؼی ُو ؿّیی ٌؽدیکی داقحٍغ غارف و روصاٌی در ركاةث

ظؼداد، ٌاىۀ ظاجيی ةَ کٍاره گیؼی غارف در صيایث از روصاٌی کَ ةا ىكّرت ظاجيی و ُاقيی  ۹۹ظاجيی ةؼظّردار ةّدٌغ. روز دوقٍتَ 

گیؼی از کاٌغیغاجّری ظّد را اغالم کؼده ةّد، غارف را ىهؽم ةَ کٍاره گیؼی کؼد. ایً اكغام غيهی ظاجيی، ازياع ةؼ ؿؼ ٌاىؽدی واصغ و زهّ

 جكحث آرا، را قغت ةعكیغ. ةا كغرداٌی از زصيات غارف ىصهضث را ةؼ کٍاره گیؼی ایكان جؼزیش داد. ایً کٍاره گیؼی، گفحيان اغحغانگؼایی و

 ىّزب آن ٌّؿازی گفحيان، اغحغال، غلالٌیث و اصالصات در ؿػش ازحياع ُژىٌّی گؼدیغ. اصالصات را در یکغیگؼ ادغام کؼد و ةَ

 

  هفاّ٘ن اصالح طلثٖ در حَسٓ گفتواًٖ هحافظِ کارٍٕرٍد  - 2
ُای فؼغی، آزادی، جّؿػۀ ؿیاؿی، كاٌّن،  صّل دال ىضّری ىؼدم، ُيؼاه ةا دال ۵۸۳۱ةٍغی گفحيان اصالح غهب در ؿال  ىفصم

حياٌی، غغانث، جّؿػۀ ُای گف اصالصات، زاىػَ ىغٌی، قکم پػیؼفحَ ةّد؛ اىا در گفحيان ىضافظَ کاری ىفصم ةٍغی گفحياٌی ةؼ اؿاس دال
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ُا و جِازو فؼٍُگی، صّل دال والیث ىضّری صّرت پػیؼفحَ ةّد. اٌحعاةات یازدُيیً دورة ریاؿث زيِّری در ایؼان، غؼصۀ  اكحصادی، ارزش

ودی را ُای ىضغ دال۳۱در ؿال  ُای گفحياٌی زغیغی در جاریط گفحيان اٌلالب اؿالىی ةّده اؿث. گفحيان اصالح غهتی ظِّر ىفاُیو و دال

اش ةّده  گفحيان اٌحعاةاجیُای زغیغی در صّزة  صات غؼصۀ ورود دالدُی کؼده ةّد؛ اىا در اٌحعاةات یازدُو، گفحيان اصال در ظّد ؿازىان

غاز پیغایف، جّؿػۀ ؿیاؿی و گـحؼش زاىػۀ آصالصات در ا غّر کَ غارف غهث صظّرش را جضّل گفحيان اصالصات ىػؼفی کؼد. اؿث. ُيان

ث، ىػیكث، ىٍؽن»صّل دال ىؼدم ىفصم ةٍغی کؼد؛ اىا در اٌحعاةات دورة یازدُو، گفحيان اٌحعاةاجی غارف ةؼ ىتٍای اصالصات، ىغٌی را 

ُا و اكّام، فؼٍُگ ىـحلم از دونث،  ، اظالق ىغاری، ظؼد زيػی، جّزَ ةَ اكهیثگفحياٌی ىذمىفاُیو ٌام گؼفث. غارف، غؼصۀ ورود « غلالٌیث

ةَ گفحيان ىـئهۀ اقحغال را فؼاُو کؼد. ةا جّزَ ةَ ایً کَ قؼایع ازحياغی و ؿیاؿی ایؼان ورود ایً ىفاُیو  ارجلای ؿیاؿث ظارزی،

 ایً گفحيان قغ.ىّزب ٌّؿازی  اصالصات،

زادی ةیان، كاٌّن گؼایی، صلّق قِؼوٌغی کَ در صّزة گفحياٌی، اصالصات كؼار داقث و ایً ىفاُیو از غؼصۀ آزادی، آىفاُیيی ىذم 

، دوةاره ةَ گفحيان اغحغال گؼایی روصاٌی کَ ىٍكػب از گفحيان ؿازٌغگی ایؼان ر گفحيان ُكث ؿال كتم غؼد قغه ةّدٌغث ایؼان دؿیاؿ

كػع گفحيان ةا ُيغیگؼ روی داده اؿث.  ُای جاریعی و ؿیاؿی ایؼان و ارجتاط ایً دو گؼدٌغ. ایً اىؼ ىيکً اؿث در غی زىیٍَ اؿث وارد ىی

ىیهی اکذؼ ىؼدم ةَ گفحيان، غغانث ىضّری قغ.  و فاصهَ گؼفحً از غلالٌیث و آزادی، ؿتب ةی  گػقحۀ ایؼان در گفحيان راةػَ ةا زِان

گفحيان گیؼٌغ.  کار ىی ل و اصالصات، از ایً وطػیث ٌاىػهّب ٌِایث ةِؼه ةؼداری را در زػب غٍاصؼ گفحياٌی ظّد ةَ  ُای اغحغا گفحيان

در اداىَ  ُای ركیب، راه ؿتلث را در پیف گیؼد و از قؼایع اؿف ةار زاىػَ، فظای آرىاٌی ایساد کٍغ. یٍیة اغحغال جّاٌـث ةؼ ظالف پیف

غلالٌیث، قٍاؿایی قغه اؿث. ةؼظی از ىفاُیو گفحياٌی غارف در کٍار ٌظام ىػٍایی گفحيان اٌحعاةاجی   اغحغال، ىفاُیو ىِو گفحيان اصالصات،

ان اٌحعتاجی روصاٌی ةَ غٍّان پیؼوز ركاةث و غارف ةَ زِث ُو ؿّیی اش ةا گفحيان اغحغال  ةا ىحً ؿعٍروصاٌی  کكف قغه اؿث و ؿپؾ 

  روش جضهیم گفحياٌی ةؼؿی ىی قّد.

 

 اػتذال ٍ اصالحات ػمالً٘ت،  هفاّ٘ن ٍ ػٌاصز هحَرٕ گفتواى، -3

 ػارف دال ّا ٍ هفاّ٘ن هحَرٕ گفتواى هٌشلت، هؼ٘طت، ػمالً٘ت، 3-1
ةَ   جّزَ،  افؽایف دؼوت، زاىػۀ ىغٌی  ىـئهۀ اقحغال،دال ُای ىِو گفحيان اٌحعاةاجی  ىٍؽنث ىػیكث و غلالٌیث غتارت اؿث از، 

  ، آزادی.ارجلای ؿیاؿث ظارزی ،كاٌّن ىغاری زيػی، ظؼد، فؼٍُگی صػف جصغی گؼی دونث در اىّر، اظالق ىغاری، ُا و اكّام اكهیث

 . هؼ٘طت: 1
یػٍی ةِتّد وطػیث ةِحؼ اكحصادی کَ قاىم رفع ةیکاری، رفاه و ؿالىث و آىّزش ةؼای  ىـئهۀ اقحغال، افؽایف دؼوت،در ٌظؼ غارف

 ُيۀ ایؼاٌیان اؿث.

 .  هٌشلت:2
گٌَّ کَ ٌـتث ةَ جياىیث  ُا ىِو اؿث فارغ از ٌژاد، كّم و ىػُب؛ یػٍی ُيان از ٌظؼ غارف ىٍؽنث یػٍی قعصیث، کؼاىث اٌـان

 .ُا ٌیؽ صـاس ةاقیو، ونّ زٌغاٌیان و جتػیغیان جک اٌـان اس ُـحیو، ةایغ ٌـتث ةَ قؼافث و آةؼوی جکارطی، کكّر صـ

 :.جاهؼٔ هذ3ًٖ
ُای اٌلالب و زٌغگی آةؼوىٍغاٌَ و قؼافحيٍغاٌَ ةؼای ُيَ ایؼاٌیان  اؿحلؼار و دوام گفحيان اصالح غهتی، ُغفی زؽ دؿحیاةی ةَ آرىان

  ُای ىؼدم ٌِاد و اصؽاب ُـث کَ جّؿع غارف در ایً دوره از اٌحعاةات ىػؼح قغ. جّؿػَ ؿازىانٌغارد و یکی از ىهؽوىات آن 

 :ّا ٍ الَام . تَجِ تِ الل٘ت 4

    ُا ةؼقيؼد.  ؼد صلّق قِؼوٌغی اكّام و اكهیثىػاوٌث اكّام را ةا رغایث كاٌّن اؿاؿی در زِث پیكت

 :. اخالق هذار5ٕ
پیاىتؼ اکؼم )ص( اظالق اؿث، اگؼ اظالق را رغایث کٍیو، پیؼوزیو اىا ٌتایغ ةؼای پیؼوزی دؿث ةَ جؼیً اصم ةػذث  از ٌظؼغارف ىِو

 . زد ُؼ اكغاىی

 :.ػمالً٘ت 6
غارف زایگاه غلالٌیث و جتػات زغی گؼفحً آن را ةؼ اؿاس صاکو قغن روح جغةیؼ، در پیکؼة ازحياع را ایً گٌَّ  در یکی از 

جؼیً  انػهم و یکی از ىِو داٌو. غهث صغر ىی جغةیؼی و غغم ؿػَ ٌيایغ: ىػظم اصهی زاىػَ را ةی ىیؿعٍؼاٌی ُای اٌحعاةاجی اش ةیان 

جغةیؼی و غهتَ اصـاس ةؼ غلالٌیث اؿث. رؿانث ىً ُو ایساد گفحيان غلالٌیث اؿث؛ یػٍی در دَُ  ُا در ٌظام ىغیؼیحی اىؼوز، ةی کاؿحی
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زای ُيَ رویکؼدُای پّپّنیـحی  اؿالىی ةاقغ و زایگؽیً قغن غلالٌیث و ٌظام جغةیؼ ةَ چِارم اٌلالب کَ ةایغ دوران رقغ و قکّفایی ٌظام

 .ُای ىغیؼیحی کكّر جّزِی ٌكغه اؿث ُای گػقحَ ةَ داٌف و جسؼةَ و ؿؼىایَ و رادیکانیـو، اىا ىحأؿفاٌَ در ؿال

 :.خزد جوؼٖ 7
 ؿی و ىتٍا را ةؼ قایـحَ ؿاالری ٌِاد. کار گیؼی ُيۀ ىحعصصان را فارغ از ُؼ ٌگؼش ؿیا غارف، ظؼد زيػی و ةَ

  :.لاًَى هذار8ٕ

داٌغ. پی  غارف، رفحار، ىٍف ظّد را در چارچّب صؼکث در ىـیؼ كاٌّن كؼار داده اؿث. ارکان اصهی كغرت راىهؽم ةَ پػیؼش كاٌّن ىی

داٌغ  ُا جهلی ىی جؼیً كاٌّن را زؽء ىحؼكی گؼدد. كاٌّن اؿاؿی کكّر ُای دونث ىؼدان ةؼ ىؼدم ٌيی زّیی گیؼی روٌغ صضیش كاٌّن ةاغخ ةؼجؼی

 ُای آن زغی گؼفحَ ٌكغه اؿث. کَ در گػقحَ پحاٌـیم

ىؼاد از ىػیكث در ٌظؼ غارف، یػٍی ةِتّد وطػیث ةِحؼ اكحصادی کَ قاىم رفع ةیکاری، رفاه و ؿالىث و آىّزش ةؼای ُيۀ ایؼاٌیان 

ُا در ایؼان فارغ از ُؼ كّىیث و ىػُب، ٌژاد، جّزَ گؼدد و  ةَ صلّق ُيۀ اكهیث اؿث. ىٍظّر از ىٍؽنث در ٌظؼ ایً ٌاىؽد اصالح غهب، یػٍی

 داٌغ. گان ىی ُا صحی زٌغاٌیان و جتػیغقغه کؼاىث و قعصیث واكػی ةَ آٌِا ةعكیغه قّد. ظّد را ىّظف ةَ ىضحؼم قيؼدن آةؼوی ُيۀ اٌـان

ُا ةَ ایً صّرت ةیان  ن روح جغةیؼ، در پیکؼة ازحياع را ا در رؿاٌَغارف زایگاه غلالٌیث و جتػات زغی گؼفحً آن را ةؼ اؿاس صاکو قغ

ُا در ٌظام ىغیؼیحی اىؼوز،  جؼیً کاؿحی انػهم و یکی از ىِو داٌو. غهث صغر ىی جغةیؼی و غغم ؿػَ ىػظم اصهی زاىػَ را ةی»ٌيایغ:  ىی

ث اؿث؛ یػٍی در دَُ چِارم اٌلالب کَ ةایغ دوران رقغ و جغةیؼی و غهتَ اصـاس ةؼ غلالٌیث اؿث. رؿانث ىً ُو ایساد گفحيان غلالٌی ةی

زای ُيَ رویکؼدُای پّپّنیـحی و رادیکانیـو، اىا ىحأؿفاٌَ در  قکّفایی ٌظام اؿالىی ةاقغ و زایگؽیً قغن غلالٌیث و ٌظام جغةیؼ ةَ

 ُای ىغیؼیحی کكّر جّزِی ٌكغه اؿث. ُای گػقحَ ةَ داٌف و جسؼةَ و ؿؼىایَ ؿال

 

 گفتواًٖ اػتذال، رٍحاًٖهفاّ٘ن  3-2
ُای ةؼزـحۀ اٌلالب، ویژگی ةارز دوره  فاصهَ گؼفحً از ىیاٌَ روی، ىضّریث اؿحتغاد، کٍار گػاقحً غلال، اُم جفکؼ، جعؼیب قعصیث 

ىػؼفی  افؼاط گؼی ةَ چپ و راؿث رىلی و غغم وصغت، در زاىػَ ةّد. روصاٌی ظّد را فؼدی ىػحغل و غغم رغتث ةَ ةّد. ٌحیسۀ آن ةیگػقحَ 

قيارد. كصغ دارد، اداىَ روٌغ ؿازٌغگی و اصالصات را ةا جّزَ ةَ ىلحظیات زىاٌی،  ُای ظاجيی را ىضحؼم ىی کؼد. ظغىات ؿازٌغگی و فػانیث

 ىكّرت ةا ىؼدم، ٌعتگان و ازؼایی کؼدن رٍُيّدُای رُتؼی، راه اغحغال را در پیف گیؼد. 

 

 لاًَى هذار3-3ٕ

نث جغةیؼ اىیغ را دونث كاٌٌّی و غغم دظانث در اىّر کكّرُا ىػؼفی کؼد و گفث: دونث جغةیؼ در زيع ىؼدم قیؼاز، دوروصاٌی 

داٌو. اداره کكّر را ةافکؼ و  ظّاُغ کَ زِاٌیان قیّة اداره کكّر ظّد را از او یاد ةگیؼٌغ و اداىَ داد، ظّد را کارقٍاس ُيَ غانو ٌيی ٌيی

ث کكّر در چارچّب كاٌّن اؿاؿی، صق ُيَ ىؼدم ایؼان اؿث. ُيچٍیً ةیان کؼد: كؼآن ةَ دُو، زیؼا جّؿػَ و غظي صظّر ٌعتگان اٌسام ىی

پیاىتؼ ظّد گفحَ، فلع راه را ةَ ىؼدم، ٌكان ةغه و ىا ٌیؽ جاکیغ داریو کَ دونث كیو ىؼدم ٌیـث. قػار ىا ىتحٍی ةؼ كاٌّن اؿاؿی و دیً 

 یک اىاٌث دار اؿث و ةایغ ایً اىاٌث را ةَ صاصتان اصهی ظّد ةؼگؼداٌغ. داٌیو. دونث اؿالم اؿث و ظّد راصاکو ةؼ ؿؼٌّقث ىؼدم ٌيی

 

 حمَق ضْزًٍذ3-4ٕ

گّیو کَ ةَ ىً رأی ةغُیغ یا  کٍغ: ایً زيهَ را ةؼای ایً ٌيی گٌَّ جفـیؼ ىی روصاٌی در زيع ىؼدم ؿٍٍغج صلّق قِؼوٌغی را ایً

ُای جغةیؼ اىیغ اؿث، ةهکَ ایيان و اغحلاد ىً اؿث و كهتو  ام و ةعكی از ةؼٌاىَ کؼدهةَ ایً ظاغؼ کَ در ةیاٌیۀ اكّام و ىػاُب ةؼ آن جأکیغ 

دُغ کَ ایؼاٌی، ایؼاٌی اؿث و ُؼکؾ ةعّاُغ کؼد و ةهّچ و آذری و جؼکيً، غؼب و فارس را زغازغا ةتیٍغ او ایؼاٌی ٌیـث. اگؼ  گّاُی ىی

گػارم و  ث. ةا ادای اصحؼام ةَ ىؼدم اداىَ داد، اگؼ گفحو جتػیض را کٍار ىیکٍغ، كّىی ظار اؿث یا ظاقاك اؿث، ظّدش ظار اؿ کـی فکؼ ىی

 ةا اصم اول و آظؼ و وؿع آن ةؼاةؼ اؿث. ۹۹، ۵۹، ۱، ۸کٍو، ایً ىحً كاٌّن اؿاؿی اؿث و از ٌظؼ ىً اصم  صلّق قِؼوٌغی را جغویً ىی

 

 فزاجٌاحٖ 3-5
دُغ. ةَ غغم افؼاط گؼی ةَ چپ و راؿث ىحيایم اؿث. ادارة کكّر را  ىیروصاٌی قایـحَ ؿاالری را ةؼ ىغافع یک زٍاح ةّدن جؼزیش 

 اٌغیكغ.  ةیٍغ. ةَ ىیاٌَ روی فکؼی و غيهی، دونث، ىسهؾ و كّة كظاییَ در کٍار ُو ىی ةا یک زٍاح ؿیاؿی ىيکً ٌيی
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 آسادٕ 3-6

آورد. ةؼ آزاد اٌغیكی و فظای  ن ىیزای اىٍیحی جهلی کؼدن فؼٍُگ ؿعً ةَ ىیا ُا، ةَ ُا و ارزش روصاٌی از صاکيیث فؼٍُگ

کٍغ جا کـتَ، ىػهو، داٌكسّ، ةَ ىٍؽنث و زایگاه واالی قان دؿث پیغا کٍٍغ. او ىػحلغ اؿث، كغم گػاقحً در ىـیؼ غغل  ةاززاىػَ جاکیغ ىی

 زٌٍغ.  کٍغ و ُيۀ ىؼدم ةغون جؼس صؼفكان را ىی و اغحغال، ظكٌّث را از ؿیيای زاىػَ کو رٌگ ىی

 

 گَٖٗ هذارٕ ٍ تزٍٗج راستاخالق  3-7
گّیی ةَ افؼاد، ةغون آٌکَ صکيی صادر قّد را ىساز  جّزِی ةَ اظالق، جِيث زدن و دروغ ایً کاٌغیغ ریاؿث زيِّری، ةی

کٍغ. ایً قیط دیپهيات، غؼد و جعؼیب کـاٌی کَ ةا صاصتان اصهی  قيارد. جتػات آن را زؽ ةی اغحيادی ىؼدم ةَ ىـئّنیً جهلی ٌيی ٌيی

 کٍغ.  ُای فکؼی و ٌظؼی دارٌغ را فاصهَ گؼفحً از روصیۀ اظالق ىغاری جهلی ىی جفاوت كغرت،

 

 تؼاهل ساسًذُ تا جْاى 3-8
کٍغ.  انيهم را طيً جّزَ ةَ غؽت و قؼافث ىهث ایؼان، راةػۀ ةؼد ةؼد  و غلالٌیث ىػؼح ىی روصاٌی، ركاةث ایؼان در غؼصۀ ةیً

 داٌغ.  پیكتؼد اُغاف ؿیاؿث ظارزی را از غؼیق ىحعصصان و داٌكيٍغان ىیـؼ ىی

 

 ػذالت ٍ پ٘طزفت 3-9
اٌغ. او، ىـیؼ رؿیغن ةَ غغانث و پیكؼفث را از اغحغال و دوری از افؼاغی د جّزِی ةَ غغانث را ىٍحِی ةَ غغم پیكؼفث ىی روصاٌی ةی

رىلی در اكحصاد و غغم رقغ کكّر ارزیاةی کؼد. غغانث در ٌظؼ ایً ٌاىؽد اٌحعاةاجی جغاغی  داٌغ. غغم جّزَ ةَ غغانث راىّزب ةی گؼی ىی

 ُا و غؼور ایؼاٌیان ىفیغ ظّاُغ ةّد. کٍٍغة یک اىؼ فؼاگیؼی اؿث کَ ازؼای صضیش آن، زِث درىان ُيۀ ٌاةؼاةؼی

 

 ٍکار افشاٗص رًٍك تَل٘ذ ٍ کسة 3-10

کٍغ. جّزیع دؼوت ُيؼاه ةا ىّازیً كاٌٌّی  روصاٌی ةَ ٌلف ىِو افؽایف روٌق جّنیغ و اقحغال، زِث صم ىػظالت اكحصادی اقاره ىی

 داٌغ. را زایگؽیً جّزیع فلؼ در زاىػَ ىی
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 (6/3/1392)رٍسًاهٔ ضزق ّإ گذضتِ ًمذ حسي رٍحاًٖ تِ س٘است 4-1
قػارُایی ةّدٌغ کَ كغرت زػب ىؼدم فؼودؿث و ىـحظػف را « اؿحکتار»و « ظهو زِاٌی»، «غغانث»از ٌظؼ دونث ٌِو و دُو، 

ُای ةؽرگ در  کَ كغرت« اؿحکتاری»و « غغانحی ةی»داقحٍغ. ایً درؿث ةّد. ونی ىـئّالن دونث در ىلام غيم درك صضیضی از درزَ 

ؿازی ةا زِان ظارج و  اغحيادجؼیً ُغف دونث یازدُو ةایغ ةؼ  صـً روصاٌی اداىَ داد: ىِوٌغارٌغ. کٍٍغ ٌغاقحَ و  زِان اغيال کؼده و ىی

ُا و ایساد ىغیؼیث  زدایی ةا دیگؼان ىعصّصاً ُيـایَ قّد اال از غؼیق جٍف ؿاىان کؼدن وطػیث داظم ةاقغ و ایً دو ىِو ىیـؼ ٌيی ةَ

 ىتحٍی ةؼ غلالٌیث، جغةیؼ و كاٌٌّيٍغ در داظم.

 

 تحل٘ل هتي  4-2
ةا جّزَ ةَ ىحً گفحيان  غیف اغحغال و اصالصات، در ىلاةم دیگؼان و اصّل گؼایان كػب ةٍغی قغه اؿث. در ایً ىحً روصاٌی، 

در پی ىكؼوغیث ىضؼوىان كغ غهو کؼد، ىػؼفی کؼد. او  ُایی ىذم، غغانث، ظهو زِاٌی و اؿحکتار زِاٌی کَ ةَ ٌفع را قاىم دالكتهی غٍاصؼ 

یازدُو را  پؼدازد،گفحيان در اداىَ ی ىحً  ىی یكان گؼایی در ؿػش ازحياع اؿث. ا وطع ىّزّد و ؿاظحارقکٍی گفحيان ىـهع غغانثزدایی 

ُایی ُياٌٍغ، جٍف زدایی، ایساد ىغیؼیث  کَ در پی اغحيادؿازی در غؼصۀ زِاٌی و ؿاىان دادن اوطاع داظهی اؿث. واژهکٍغ  ىػؼفی ىی

 ُای گفحياٌی ظّد ىػؼفی ىی کٍغ. یؼ و كاٌّن ىٍغی را دالىتحٍی ةؼ غلالٌیث، جغة

 

 (19/3/1392)  گزداًن رٍحاًٖ: غزٍر هلٖ اٗزاً٘اى را تاسهٖ 4-3

گؼی را ةَ اٌؽوا ةؼد، ٌیازی ٌیـث کَ در کكّر غغل و اغحغال، کـی در زٌغان ةاكی ةياٌغ...  اگؼ اغحغال صاکو قّد اگؼ ةحّان افؼاغی» 

ایؼاٌیان را ةاز ظّاُو گؼداٌغ ىً ىسغداً كغرت ىهی را ةَ ایً کكّر ةَ کيک قيا و ُيححان ةاز ظّاُو گؼداٌغ. ةیاییغ ةَ ىً غؽت و غؼور ىهی 
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رو  گؼی پایان دُیو، ةیاییغ ةَ ظّدؿؼی پایان دُیو. ىا در ایً کكّر ازؼای كاٌّن را ظّاؿحاریو. کكاورزان ىا ةا ىكکالت فؼاوان روةَ افؼاغی

ُای چیً کار  ُای ىا ةیکار ةّدٌغ و ىا ةؼای کارگؼان کارظاٌَ صم ىكکم آٌان ةَ ىكکالت دیگؼ پؼداظحیو. کارگؼان کارظاٌَزای  ةّدٌغ و ةَ

ایساد کؼدیو ةاوزّد ُيَ ىكکالت ىا ةَ کيک ىؼدم، وصغت ىهی، اٌـسام ىهی و ازياع ىـئّالن در کكّر، جضؼیو را ظّاُیو قکـث. اگؼ 

گؼفث کؼاىث را ةَ داٌكگاه و داٌكسّ و ىٍؽنث را ةَ زٌان ةاز ظّاُو گؼداٌغ... ىً ةَ کيک ؿایؼ كّا و در کٍار ةار ىـئّنیث ةؼ دوش ىً كؼار 

ُا  وفصم ظّاُو کؼد. ىً کاری ظّاُو کؼد کَ ةا کيک پهیؾ زصيحکف در ؿؼاؿؼ ظیاةان ایساد ازياع ىـئّالن ةـیاری از ىكکالت را صم

  «اىٍیث واكػی ةؼكؼار قّد.

 

 هتيتحل٘ل  4-4

ایً ىحً ُو ُياٌٍغ ىحً كتهی در ىلاةم گفحيان ركیب و اصّل گؼایی غیؼیث ؿازی قغه اؿث. كػب ةٍغی ىحً در جػؼیف و 

غاز ىحً آُای ىٍفی، ىٍحـب ةَ گفحيان اصّل گؼایی، كؼار گؼفحَ اؿث. در  ُای ىذتث ىٍحـب ةَ گفحيان اغحغال و اصالصات و ویژگی ویژگی

ؿازد و ةَ جّنیغ ىػٍا در ؿػش ازحياع   ُای گفحياٌی اش را ٌيایان  ىی پؼدازد و ؿپؾ ٌكاٌَ گفحياٌی اش ىی ُای روصاٌی ةَ جػؼیف ویژگی

گؼایی، ةازگكث کؼاىث داٌكگاه و داٌكسّ، ىٍؽنث زٌان، ازياع ةا ؿایؼ كّا، ایساد اىٍیث واكػی،  ُایی ىذم، كاٌّن ُا و واژه ىی پؼدازد. ٌكاٌَ

ُا در کٍار دال ىؼکؽی  دُغ. ایً ٌكاٌَ ّد اؿث. ایً غٍاصؼ، ةعكی از غٍاصؼ گفحياٌی روصاٌی را جكکیم ىیىٍحـب ةَ جػؼیف روصاٌی از ظ

دُی قغه اؿث. او ةا ةِؼه گیؼی از كغرت گفحياٌی، گفحيان اغحغال را جّاٌاجؼ  اغحغال گؼایی، در اةحغای ىحً، ةَ کار رفحَ قغه اؿث، ؿازىان

 و ُژىٌّی و اكٍاع ىؼدم را ةَ ؿّی گفحياٌف اىکاٌپػیؼ ىی ؿازد.   ةؼای صم ىكکالت ایؼان جهلی ىی کٍغ

 

 (5/3/92تاٗذ اس فزٗة افکار ػوَهٖ تزإ افشاٗص رإ پزّ٘ش کزد )رٍسًاهِ هزدم ساالرٕ ) 4-5

: رفحار در چارچّب كاٌّن، گفحار ةؼ ىغار صغاكث و  غارف در صظّر زيػی از اغظای ىّؿـَ زّاٌان آؿحان كغس رطّی، گفث 

جصيیو ةؼ ىتٍای غلالٌیث، ؿؼنّصَ جيام جصيیيات و اكغاىات ىا ظّاُغ ةّد. وی گفث: ىٍافع و اىٍیث ىهی، دتات کكّر و آراىف ىؼدم ةؼای 

را فغای ىٍافع کّجاه ىغت ؿیاؿی ظّد و دیگؼان ٌعّاُیو کؼد. غارف ةا ةیان ایٍکَ ىؼز ةیً ٌلغ ىٍصفاٌَ و جُّیً و  ای دارد،آن ىا اُيیث ویژه

ىٍافع ؿیاؿی ظّد را ةؼ آةؼو و صیذیث افؼاد جؼزیش ٌعّاُیو داد و ةَ ُیچ وزَ ٌـتث ةَ جعؼیب قعصیث  :کٍیو،افؽود جعؼیب را رغایث ىی

ُا و قػارُای ؿػضی،  ةیٍاٌَ ظّاُغ ةّد و از وغغه ُای ىا واكع زيِّری گفث: ةؼٌاىَ یً کاٌغیغای ریاؿثدیگؼان اكغام ٌعّاُیو کؼد...ا

 ٌیافحٍی پؼُیؽ ظّاُیو کؼد.  فؼیتاٌَ و دؿث غّام

 

 تحل٘ل هتي 4-6
اظالق گؼایی، دال غارف در ایً ىحً ةعكی از ٌظام ىػٍایی گفحيان اٌحعاةاجی اش را ةیان ىی کٍغ. كاٌّن گؼایی، صغاكث، غلالٌیث، 

ُای فؼغی گفحيان اٌحعاةاجی غارف اؿث. ىٍافع ىهی و ىؼدم در ایً ىحً دال اصهی گفحيان اٌحعاةاجی غارف اؿث. دال ُای فؼغی ایً 

و ی ىػٍایی گفحيان اٌحعاةاجی غارف  را جكکیم ىی دُغ. در اٌحِای ىحً، ؿعٍان غارف در ىلاةم دیگؼان  گفحيان در کٍار دال ىؼدم ىٍظّىَ

جُّیً و جعؼیب در گفحيان ُكث ؿال كتم، ؿتب قغ جا غارف ةا   اصّل گؼایان كػب ةٍغی قغه اؿث. وكایػی کَ در گػقحَ اجفاق افحاد،

ىػؼفی دال اظالق گؼایی اغحياد را در ىیان ىؼدم ایساد کٍغ و ةا ىػؼح کؼدن ىكکالت ازحياغی دال ُای گفحياٌی اش را در کٍار دال ىؼدم 

 کٍغ. پؼدازد و فظای آرىاٌی ایساد ىی غهتی ةَ ُژىٌّی در ؿػش ازحياع ىی کٍغ،ُيؼاه ةا جّاٌاجؼ ٌكان دادن گفحيان اصالح ىفصم ةٍغی ىی

 

 (20/3/1392ػارف، آهذُ ام جلَٕ رٍاج درٍؽ را تگ٘زم ) ضزق، 4-7
ام جا از جسؼةَ  ُا ؿکّت آىغه از ؿالجّاٌیو ایؼاٌی آةاد و آزاد ةـازیو. پؾ  ُا گفث: ىػيئٍو ةا ظؼد زيػی ىی او در زيع اصفِاٌی

ام جا زهّی رواج دروغ را ةگیؼم؛ چؼاکَ دروغگّ دقيً ظغاؿث و كصغ داریو  ىً آىغه« ؿانَ ظّد ةؼای ةِتّد اوطاع کكّر اؿحفاده کٍو..۸۹

یان ُّیحی دیگؼ ةعكیو و ُا قِؼوٌغ درزَ یک ىضـّب قٌّغ. كصغ داریو ةَ ایؼاٌ کَ ایً فؼٍُگ را در ایؼان جؼویر دُیو کَ ُيَ ایؼاٌی

 کاری کٍیو جا پاؿپّرت ایؼاٌی ارزش ظّد را ةازیاةغ و زِان، ایؼان را ةَ غٍّان کكّری پؼظاقگؼ ٌكٍاؿغ.

 

 تحل٘ل هتي4-8

در ایً ىحً گفحيان اصالصات در ىلاةم گفحيان اصّل گؼایی كػب ةٍغی قغه اؿث. ویژگی ُای ىذتث در زِث جػؼیف ىا یػٍی 

گؼایی جػؼیف قغه اؿث. در اةحغای ىحً ىفاُیو ظؼدزيػی و آزادی  ىٍفی  ىحً در جػؼیف آٌِای ىحً یػٍی اصّلاصالصات و ویژگی 
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ی ىػٍایی گفحيان اصالصات را جكکیم داده اؿث. غارف از ةِتّد ازحياع جّؿع گفحيان اصالصات ىی گّیغ.  در اداىَ ی ىحً غارف  ىٍظّىَ

اكّام، جػاىم ةا  گؼایی، صيایث از اظالق فی کٍغ و آٌِا در ؿػش ازحياع ٌيایان ؿازد. صغاكث،ؿػی ىی کٍغ ٌكاٌَ ُای گفحياٌی اش را ىػؼ

ةا ىػؼح کؼدن ایً غٍاصؼ در کٍار یکغگؼ،   ُای گفحيان اٌحعاةاجی غارف اؿث، در ایً ىحً ةَ جؼیب ةَ کار گؼفحَ قغه اؿث. ٌكاٌَ زِان، از

در زاىػَ ُژىٌّی کٍغو ةِحؼ قغن قؼایع زاىػَ را جٍِا جّؿع ایً گفحيان ىػؼفی کٍغ. كصغ دارد ةَ ةِحؼیً قکم گفحيان اصالح غهتی را 

 ُيَ ی ایً ىفاُیو در کٍار ُو ىفصم ةٍغی قغه اؿث و ةَ اصالصات ُّیث زغیغی ةعكیغه اؿث.
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 ًت٘جِ گ٘زٕ
در ایً  قٌّغ. ىػٍا و جػؼیف ىی ُا، ةا جّزَ ةَ ٌظؼیَ گفحياٌی الکال و ىّف ُيّاره ُّیث ُؼ پغیغه ازحياغی در کٍار ؿایؼ پغیغه

در کحاب كغرت، گفحيان و زةان ؿهػاٌی  اؿحفاده از روش الکال و ىّف ىّرد ارزیاةی كؼار دادیو.پژوُف گفحيان غارف و روصاٌی ةا 

ىضافظَ کاران و (ىػانػات ظّدرادر ظصّص ةازجاب جضّالت و ىٍازغات ىػٍایی ىیان ؿازوکارُای زؼیان كغرت در زيِّری اؿالىی ایؼان)

ةؼؿی کؼده اؿث. ةؼ اؿاس یافحَ ُای ایً ىضلق رؿاٌَ ُا جضث جأدیؼ  ۳۸اصالصػهتان در ىػتّغات واةـحَ ةَ آٌِا در دو ىؼصهَ در ؿال 

ؿػی قغ، ، در ىیان ىؼدم جهلی ىی کٍغ. در ایً جضلیق ای در زِث جّنیغ ىػٍا كغرت گفحيان ُا ُـحٍغ، ىػتّغات و رؿاٌَ ُا را وؿیهَ

قؼایع ّر ىسغد ىفاُیو غؼد قغه از گفحيان اٌلالب اؿالىی و ظِّر ٌظام ىػٍایی زغیغی در غؼصَ ی ؿیاؿی ایؼان را ٌكان دُیو. ظِ

در وطػیث ٌاىػهّةی ةّد، کَ ؿتب  ظِّر ىفاُیو زغیغی در غؼصَ ٌظام ؿیاؿی ایؼان را غهب ىی کؼد. صّزه  ۹۹ازحياغی ایؼان در ؿال 

غال و اصالصات غؼصَ پیغایف غٍاصؼ گفحياٌی زغیغ را در ظّد زای داده اؿث. صّزة گفحياٌی آٌِا ةؼ ادؼ، ؿؼازیؼ ی  گفحياٌی، غلالٌیث، اغح

قغن ىفاُیيی ُيچّن، اغحغال، آزادی، ؿازش ةازِان، غلالٌیث، ىٍؽنث، ىػیكث، صلّق قِؼوٌغی، غؼصۀ ظِّرجؼىیو ىسغد، گفحيان 

در ایً اٌحعاةات در غؼصَ ی ؿیاؿی ایؼان کو ٌظیؼ ةّد و  روصیَ ی اظالق ىغاری را در آغاز اٌلالب اؿالىی را فؼاُو کؼد. ازياع دو ركیب 

قکم گیؼی گفحيان غلالٌیث، اغحغال و اصالصات در غؼصَ ی ؿیاؿی ایؼان ٌيایان ؿاظث. گفحيان اصالصات و اغحغال کَ از درآىیعحگی 

ؼدن ٌلف ىؼدم اداىۀ روٌغاصّل گؼایی را ةَ صالح ىؼدم ٌغاٌـحٍغ. ُيؼاه ةا دروٌی دو غیف گفحيان غؼد قغه در ایؼان ةّدٌغ، ةا ةؼزـحَ ک

کارکؼد اؿحؼاجژیک كغرت گفحياٌی جّاٌـحٍغ قؼایع را ةَ ٌفع ظّد جغییؼ دٍُغ و ةا اؿف ةار ٌكان دادن وطع ىّزّد، ظّد را جّاٌاجؼ از 

 ُؼگفحياٌی  در زِث ةِتّد قؼایع ازحياع ىػؼفی کٍٍغ.
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 هزاجغهٌاتغ ٍ 

جٍازع گفحياٌی پٍر دوره اٌحعاةات ریاؿث زيِّری، رؿانَ دکحؼی، جِؼان، داٌكگاه غالىَ (۵۸۳۳آةادی، گیحی، )غهی  [۵]

 .غتاغتایی

 (. اؿالم ؿیاؿی در ایؼان، كو،چاپ دوم، اٌحكارات داٌكگاه ىفیغ.۵۸۳۱صـیٍی زاده، ىضيغغهی )  [۹]

 ی، ایؼان اىؼوز، چاپ چِارم، جِؼان، ٌكؼ وزرا.( اغالغاجی درةاره اصؽاب و زٍاح ُای ؿیاؿ۵۸۳۹قادنّ، غتاس، ) [۸]

ىؼکؽ ةازقٍاؿی اؿالم  ۵۸۳۹ -۵۸۳۹زؼیان قٍاؿی فؼٍُگی ةػغ از اٌلالب اؿالىی ایؼان(۵۸۳۸ىیؼ ؿهو، ىصػفی، )  [۸]

 و ایؼان.

 روزٌاىَ قؼق. [۱]

 .روزٌاىَ ىؼدم ؿاالری [۱]


