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 بهاريک شاعز اجتماعی ،محمد تقی مشزوطه خواهی 
 

 

 
 جديدی حمیدرضا دکتز

 استادیار داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحذ محالت 
 سمیزا ضابطی

 داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحذ محالتاسالمی داوش آمًختٍ ی کارشىاسی ارشذ رشتٍ ی تاریخ ایران 

 

 

 

 چکیده

ه آظازی، ػ ساتت و ابکیی ت م طزر ث ط     ، میل ث   کهن ایطان ضخ زازه مكطوَیت اظ مهم تطین وقبیؼی اؾت که زض تبضید

ظنسگبنی ثط اؾبؼ آن، اظ ریله زالیل ضویکطز ایطانیبن ثه این رن جف   وذوز و ثهطه رویی اظ قبنون و مزلؽ ؾطنوقت 
ؼط و ؾطنوقت ؾبظ ثوزه اؾت. این زگطگونی زض ؾبیه ی مزبهستی ثعضگ محقق قس و ثط تیبر اضکبن ربمؼه اظ ریله ق

نبمه هب و محبفل ػیومی و ؾیبؾی ثب م طزر ضوث طو ق سنس و آحبضق بن ضا     ظازثیبت تإحیط گصاقت. قبػطان نیع اظ َطیق ضو

كزیغ توزه ی ثیساض قسه ؾطوزنس. ملک اتكؼطای ثهبض ثه ػنوان ؾیبؾتیساض، محقق و ق بػطی ثطرؿ ته   تو ثطای تطغیت 

وز که قلم و ؾرنف ضا زض مؿ یط مج بضظه هین ون ؾ  ای     اظ حیطات زضذت مكطوَه ذواهی ایطانیبن محؿوة می ق

حط ثه کبض گطفته اؾت. او زض هط ظمبنی نؿجت ثه اتفبقبت ارتیبػی اؿبؾ یت نك بن زازه و اظ نج وغف ث طای ثی ساضی      ؤم
و ثه ػنوان ی ک ق بػط مج بضظ، ضوق نفکط و      هوقبیغ ارتیبػی و ؾیبؾی تإحیط پصیطفتاظ  ه اؾت ؛مطزر و ابکیبن ثهطه ثطز

ی ابيط يین گصضی ثط ظنسگی و آح بض  زمی ثه هسایت ربمؼه زض مؿیط آظازی و پیكطفت تإکیس کطزه اؾت. زض مقبته مط

م ی   مكطوَه ذواهی ایطانیبن ثه نظ بضه  جفاین قبػط مجبضظ ثب ثهطه رویی اظ ضوـ کتبثربنه ای ربیگبه مؤحط او ضا زض رن
 نكینیم.

 آظازی ذواهی، ضوظنبمه نگبضی، مجبضظه ی ؾیبؾی: مكطوَیت، ملک اتكؼطای ثهبض، واغگبن کلیسی 
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 مقدمه
قیطی  1309مكطوَه ذواهی ایطانیبن ثه َوض رسی اظ واقؼه ی ضغی، رنجف تنجبکو، زض ؾبل         

قیؿ ی   1305ؾطزاض ؾپه زض  ضيبذبن آغبظ قس و ثؼس اظ فطاظ و فطوزهبی فطاوان ثب قطوع پبزقبهی

ذوز ثه رطیبن نوگطایی ارتیبػی و فطهنگی ؾطػت ثیكتطی  فطاموـ گطزیس. این انق ة ثه نوثه ی

زگطگ ونی ثطکن بض    و ثركیس و ازثیبت هم نیع هیبننس زیگط مظبهط انسیكه و فطهن   اظ ای ن تح ول   

ق س ق بػطان   که ؾطآغبظ یک رهف فک طی ث وز ثبػ ج     تحوالت ارتیبػی زوضان مكطوَه .نیبنس 

وزه و واقؼیت هبی ربمؼ ه و آضم بن ه بی مل ی و     مساای ضا فطو ثگصاضنس و ذواؾته هب و نیبظهبی ت

قؼط زوضه مكطوَه ثب فطاظ و فطوزهبی ظنسگی ربمؼه ایطان  ثنبثطاینض قؼط منؼکؽ کننس. مطزمی ضا ز

 ز.نظبر اؾتجسازی و اؾتؼیبضی زػوت کطو مطزر ضا ثه رهف و مجبضظه ػلیه  یرتزض آم

 ة، مطزر، ملت، مكطوَه، پبضتیبن، انتربث بت،  مًبمین نو اظ قجیل آظازی، اؾتق ل، اؾتجساز، انق     

زموکطاؾی، مجبضظه ثب اؾتؼیبض و ... زض قؼط فبضؾی ضاه پی سا ک طز و ق ؼط زاضای ه سفی ارتی بػی و      

ؾیبؾی قس و ثه نوضت اثعاض مجبضظه زض انق  ة زضآم س. محی ستقی ثه بض ق بػط و ضوظنبم ه نگ بض        

پهلوی زور ضا ظنسگی و  پهلوی اول، مكطوَه، طوَهقجل اظ مك چهبض زوضه اظ تبضید مؼبنط:انق ثی، 

ث طای انز بر    . ویثطنساق ت   ب تن زض زاز، امب زؾت اظ آضمبن ذ وز ثه انواع مهیجت هب و ث ی، کطز 

ضؾبتتف اس و مطظی نكنبذت و ؾطؾرتبنه اظ آن زفبع ک طز. آظازی، پیك طفت، مقبثل ه ث ب زق ین،      

او ثب ؾ رن و قلی ف    و مقبالت ثهبض اؾت.  یكه هبانس ذ نه یاؾتؼیبض ؾتیعی و اؾتجساز گطیعی 

زض ن حنه ه بی گون بگون ؾیبؾ ت و      رنگیس. اقؼبض و آحبضـ گواه نبزقی ثط اً وض موف ق وی  

ث ب  تك ریم م ی زازه    آنن ه ضا ک ه وفیف ه ی ذ وز    ثهبض .اوؾ ت  فطهن  زوضان پطت َم ظنسگبنی

ز قسر ک وچکی زض ق نبذت   گطز تقسیم می بض. آننه زض این نوقتهنطمنسی و ثینف ػیلی می ؾبذته

   مطزی ثعضگ اؾت. امیس آنکه موضز توره قطاض گیطز.

 

 بهار، سندگی و آثار -1

 زوذگاوی -1-1

ه   .   ثطاث ط ث ب     1304محیستقی ثهبض مترلم ثه ملک اتكؼطای ثهبض زض زواظزهم ضثیغ االول       

ظ یک ذبنوازه تبرط اظ ن ػاز  مكهس ظازه قس. مبزضـ ا« ؾطقوض»ـ زض محله ی  1265ثیؿتم آشض مبه 

مل ک اتك ؼطای آؾ تبن    « محیس کبفم نجوضی»( و پسضـ 11، ل 1340مؿیحیبن قفقبظ )زؾتغیت، 
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اظ هیبن چهبض ؾبتگی ثه مکتت مطزانه ضفت، زض هف ت    (297، ل 1374قسؼ ضيوی ثوز. )ثهبض، 

بضؾ ی ث ه   مؼلوم بت ػطث ی و ف  ؾبتگی نعز پسضـ ثه ذوانسن قبهنبمه مكغول قس و ث طای تکیی ل   

ثوز، امب ثؼس اظ مستی  ی پسض مكوقف( تب پبنعزه ؾبتگ306، ل هیبنمحًط ازیت نیكبثوضی ضفت. )

میطظا کبفم نجوضی زض    1322( تب اینکه زض ؾبل 11، ل 1387ثب قبػطی او مربتفت کطز. )ثهبض، 

ی  آواظه ی ثه بض ث ه واؾ ُه   پینی سن   پ ؽ اظ   (373، ل 1373مكهس اظ زنیب ضفت. )ظضین کوة، 

اظ ای ن   که او اقؼبض پسضـ ضا ثه نبر ذوز می ذوانس اَطافیبن فکط می کطزنس اوتین اقؼبضـ ؾطایف

مظفطات سین ق به تق ت     ثؼساً ثه امطکه ض وی ضا موضز امتحبن قطاض زازنس تب اینضو زض محبفل ػلنی مکطّ

ه پسضـ زض مزبمغ ، مقسمه( ثهبض چهبضزه ؾبته ثوز که هیطا1387)ثهبض،  زضیبفت کطز.ملک اتكؼطایی 

که نهًت مكطوَه ثه پیطوظی ضؾیس. )آضی ن   ثوز کطز و ثیؿت ؾبتهمی آظازی ذواهبن اًوض پیسا 

( وی ثب زانف هبی رسی س مغ طة ظم ین آق نب ق س و اظ ضاه مُبتؼ ه کت ت و        124، ل 1372پوض، 

طان زاقت که ثه آحبض ثبؾتبنی و ای ایز ضا افعایف زاز و ثه ذبَط ػ قه مز ت مهطی اَ ػبت ذو

ػً و    (11، ل 1340)زؾ تغیت،   ای طان ق نبؼ آتی بنی آموذ ت.    « هطتؿ فلس »ظثبن پهلوی ضا اظ 

 ،و آظازی ذواه بن ث بکو اضتج بٌ زاق ت    که ثب انزین ؾؼبزت اؾتبنجول  قس مكهس« انزین ؾؼبزت»

، 1361کطز و آحبض ملی و وَنی ذوز ضا زض مؼطو زیس قطاض زاز. )نیکو هی ت،   یؾرنطانی هبی تنس

 (11ل 

ای سض ػی و     ثهبض ثب یکی اظ فؼبل تطین تیسضهبی ا عة زم وکطات ای طان     1328زض ؾبل          

اعة زموکطات ذطاؾبن پصیطفت ه ق س و ق طوع ث ه      م قبت کطز و ثه ػًویت کییته ایبتتی اوغلی

م طزر     اظ َ ط   1332تیت هبیی کطز که زوتت تعاض ضوؾیه ضا ثه واكت ان ساذت. زض ؾ بل   فؼب

و ک ت و ؾطذؽ ثه وکبتت ثطای زوضه ی ؾور مزل ؽ ق وضای مل ی انتر بة ق س.       رعایه زضنب

( نرؿتین اقؼبضـ ضا زض ضوظنبمه ذطاؾبن پنهبنی چبح ک طز. )آضی ن،   66 -63، ل 1335)ػطفبنی، 

 ثؼً ی  و َ وؼ ؾیبؾی و ارتی بػی زض رطی سه   ( و ثؼس اظ چبح نرؿتین مقبالت 124، ل 1372

که یکی اظ اضک بن  ضا ( ضوظنبمه نو ثهبض 36، ل 1371کلکلته )ثهبض، ثی امًب زض اجل اتیتین  مقبالت

، ل 1361یکوهی ت،  منتكط ک طز )ن   1328مكهس ثوز ثطای نرؿتین ثبض زض ؾبل اعة زموکطات 

( این ضوظنبمه اهییت ذبنی زاقت امب ثه زتیل اینکه مؿتقییبً ؾیبؾت ذه یبنه ضوؼ ه ب ػلی ه    14

ؾ پؽ   (13 -21، ن م  1386ؾبل متوق   ق س. )قبؾ یی،    ایطان ضا نكبنه می گطفت ثؼس اظ یک 

ظ ثه ذبَط مُبتت انق ثیف توقی  قس و ثهبض ب نه قیبضه ثه چبح ضؾبنس، امب ثبضا تضوظنبمه تبظه ثهبض 
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و ث ه  ا (7، ل 1387ثه بض،  ؛ 14، ل 1386ؼی س ق سنس. )قبؾ یی،    ثه تهطان تجثب ثؼًی هیفکطانف 

 ـ1300زض ؾ بل  ثه ؾ ط ث طز )ثؼ سهب     جؼیسگبه ثزنوضززض تنیع مبه  6هب ثه مست  ذبَط فكبض ضوؼ

کبثینه ؾپهؿ بالض ؾ بقٍ ق س ث ه      قتیو (اوتوؾٍ مطزر آنزب ثه نیبینسگی مزلؽ چهبضر انتربة قس

 تطق یع انتر بة  اظ آن ثطای مزلؽ پنزم توؾٍ م طزر   ( ثؼس31، ل 1361تهطان آمس. )نیکوهیت، 

ـ  1305بل زض ؾ  . اوض ؾ په م ی پ طزاظز    مربتفت ث ب ؾ طزا   ین زوضه هیطاه مسضؼ ثهس. زض ایگطز

مزلؽ قكم ثب ضؤی مطزر تهطان ثه نیبینسگی مزلؽ انتر بة ق س. ه ط چن س زض     قطوع مهبز  ثب 

اواذط ثه زتیل وروز رطیبن هبی ؾیبؾی ذبل اظ ن حنه ؾیبؾ ت ثی طون ضف ت. )شاک ط اؿ ین،       

ؾور نوثه بض ضا زض   انتكبض ،( ثهبض هیعمبن ثب ذسمت نیبینسگی زض مزلؽ تهطان19، ل 2، د 1377

نظی ط   فه بی ه و ؾ طوز  ق زبػبنه  ث ه ضاؾ تی    زض این ظمبن مُبتجفن آغبظ کطز. ـ زض تهطا 1293

امی س زاق تن اک ومتی نیطومن س      هبزض آن انق تی ثوز که« انؿبن و رن »و « ؾبقی نبمه»مخنوی هبی 

نی زضقکه و قکؿ تن  زتیل واغگو( امب این ثبض هم نوثهبض ثه 26، ل 1374)ؾپبنلو، یس ظثبنه می کك

زوضه  1335ق ؼجبن   19زض زوث بضه   .تؼُی ل ق س   1294ـ زض مهبرطت ثه ق م زض آث بن   زؾت مسیط

یک ی اظ ؾ طوزهبی    ثه زتی ل  مزسزاًچهبضر یب ثه گفته ی زیگط زوضه ی زور نوثهبض انتكبض یبفت. امب 

مك تطکین نوثه بض   ضوظنبمه ظثبن آظاز ضا چبح و ثطای    1335قس تب اینکه وی زض ؾبل ثهبض توقی  

اای س ق به   ه ث   ه ثط احط قؼط ثجّ اتكّکوی ک ه ذُ بة  ( ث فبنل17 ، ل1361فطؾتبز )نیکوهیت، 

 (445ل/2:د 1371س. )ثهبض، آظاز منتكط گطزیاظ توقی  ذبضد قس و ثه ربی ظثبن  ؾطوزه ثوز

ریغ ک طز   قؼطا و نویؿنسگبن روان ضا پیطامون ذوز   1336هیعمبن ثب کبض ضوظنبمه زض ؾبل        

مزله زانكکسه ضا ثطای نك ط آح بض انزی ن     ثیبموظز تصام نویؿنسگی و قبػطی ضا ثه آنبن ضاه و ضؾ تب

تإؾیؽ کطز. زانكکسه یکی اظ ثهتطین مز ت منتكطه زض ایطان تب آن ظم بن ث وز. اگ ط    ازثی زانكکسه 

، 1372)آضین پوض،  چه یک ؾبل ثیف زوار نکطز، امب زض نویؿنسگبن و گوینسگبن تإحیط ظیبزی زاقت.

ثؼساظ زو ؾ بل   .وحو  اتسوته ثهبض ضا ثه ازاضه ی ضوظنبمه نییه ضؾیی ایطان فطا ذوانسثؼساً  (333ل 

متإؾفبنه ثه ػل ت ظن سان و توقی       که تهییم ثه نكط زوضه قكم نوثهبض گطفت 1301ثهبض زض مهط 

فنس م به  زض اؾ   ه قس.ی ثبظ زاقتمُجوػبتتیبر رطایس و مكک تی که گطیجبنگیط ثهبض قس او اظ فؼبتیت 

گطفت که نوثهبض ضا ثطای ثبض هفتم انتكبض زهس و این ضوظنبم ه ث ب   ثهبض ثب نسوض مزوظ تهییم  1321

ق یبضه انتك بض یبف ت. )می ط انه بضی،       102مبهه ث بظ زوار آوضز و زض مزی وع    4وروز یک توق  

 (99، ل 1377
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زض یکی اظ نقبٌ قییطان ث ه م ست   زض تهطان  1299زض ؾبل ثهبض ثؼس کوزتبی ؾیس يیبء اتسین        

سان مز طز افت بز. زض هی ین    ؾه مبه تحت نظط گطفته قس و زض ؾلُنت پهلوی مست یک مبه ث ه ظن   

ـ  1312( و اتی زض ؾ بل  31، ل 1371متؼسزی ؾطوز )نیکو هیت،  یو قؼطهب ؿیه هبجموقغ ا

مبه َول کكیس. هن وظ   5 ظنسانی ثطزنس که ضی ثیطون کكیسه و ثه مإموضان قهطثبنی او ضا اظ ثؿتط ثییب

) ثه بض،   مست یک ؾبل ثه انفهبن تجؼی س ق س   ذؿتگی ظنسان زض تنف ثوز که هیطاه ذبنوازه اـ ثه

و تحت فك بضهبی َبق ت   ، زیجبچه( ضوظهبی پط فطاظ و نكیت ثهبض گبه زض ظنسان گبه زض تجؼیس 1371

که مزجوض می قس ث طای ضه بیی اظ ثن س،     هی این ػصاة هبی ظنسان آنننبن ثوزفطؾب می گصقت. گب

تقی ه ؾیبؾ ی   »ث ه تؼجی ط فطظن سـ     . این اق ؼبض اقؼبضی زض مسح قبه ثؿطایس تب اظ ظنسان آظاز قوز 

ظنسان ه بی زوضه پهل وی ضا    هطگع ازػبی قهطمبنی و میل ثه قهبزت زض»ثوزه اؾت. چطا که « هنطی

 (.328، ل 1374)ثهبض، « نساقت

زیگ ط وی زض مزل ؽ    ت   هبیی ک ه ث ه ور وز آم س نگصاق ت     د و اذافؿوؼ کؿبتت ومعا      

ث ب هیطاه ی    ضیثییبذوضقیسی ثطای زضمبن  1326فؼبتیت هبی چنسانی انزبر زهس تب اینکه زض ؾبل 

( ظم بن ثبظگك ت زؾ ت اظ فؼبتی ت ث ط      49، ل 1365)ضفؼ ت،   .زذتطـ پطوانه ػبظر ؾوئیؽ قس

ؼیت ه وازاضان ن لب ث وز. او ؾتبیك گط ث عضگ      ریضیبؾت  اوآذطین فؼبتیت ارتیبػی  که نساقت

ه  . ـ زض ابتیکه نغی ه ه بیی ث ط ت ت      1330آظازی و نلب و زوؾتی ثوز تب اینکه زض اضزیجهكت 

ضفت. ثهبض زض مست ظنسگی اـ آحبضی ذلق کطز که هس  قطیت ثه اتفب  آنه ب انز بر    زنیبزاقت اظ 

قطکت گؿتطزه مطزر زض تك ییغ رن بظه    . ضوظگبضـ ثوز زض ثیساضی مطزر ارتیبػی  ػلیی و ضؾبتت

َه ذواه ثوز. رؿس او ثب کیبل ااتطار زض آضامگبه فهیطاتسوت ه  ونوػی قسضزانی اظ این قبػط مكط وی

 (.318، ل 1374زض قییطان زفن قس )ثهبض، 

 

 آثار : -2-1

وهن سه ای  ع زض آحبضـ ه ط پػ تإتیفبت ثهبض پط ثطگ و ثبض اؾت، ثه َوضی که تنوّحبض وآکبضنبمه        

که ثیك تط ػی ط ذ وز ضا زض ضاه مج بضظه     توؾٍ مطزی هم . ذلق این آحبض آن وا می زاضز یضا ثه قگفت

ارتیبػی زض نحنه ی ؾیبؾی گصضانسه و فطنت کبفی ثطای مُبتؼه و پػوهف نساقته ثیبنگط نجوؽ و 

وز ت ب  ت ـ فطاگیط اوؾت. هفسه ؾبل اظ ظنسگی ثهبض زوض اظ ؾیبؾت گكت و این مست فطن تی ث   
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وی شو  مؼنوی و ػلیی ذوز ضا پطوضـ زهس. ای ن زوضه ی ت بظه ای ضا زض ظن سگی او آغ بظ ک طز.      

 آحبض و تإتیفبت:ثؼًی 

 بض، زو رلسزیوان اقؼ -1

 ط فبضؾی زض ؾه رلسقنبؾی، یب تُوض نخؾجک  -2

 رلس 2حیس گلجن، ثهبض و ازة فبضؾی )مزیوػه نس مقبته اظ ملک اتكؼطای ثهبض( ثه کوقف م -3

 ضید مرتهط ااعاة ؾیبؾی زض زو رلستب -4

 ضؾبته ی ظنسگبنی مبنی -5

 ی،  ثلؼیی ثه کوقف محیس پطوین گنبثبز تهحیب تبضید ثلؼیی، اثوػلی محیسثن -6

 م تواضید و اتقهتتهحیب مزیل ا -7

 ااوال فطزوؾی -8

 ثه چبح ضؾبنس.ؾیبه یب کنیعان ؾفیس که آن ضا زض ضوظنبمه ایطان ثه نوضت پبوضقی  ضمبن نیطن  -9

ضا اظ پهلوی ثه فبضؾی تطری ه  « زضذت آؾوضیک»و  1312، تهطان، «یبزگبض ظضیطان»کتبة هبی  -10

 کطزه اؾت.

تطریه ثبثب افًل اتسین ثب مقسم ه مفه ل ک ه زض    « ضؾبته اتنفؽ اضؾُب َبتیؽ»تهحیب و َجغ  -13

، 1355؛گلجن، 1352تهطان،  ی، ذبنجبثبمكبض،تهطان انتكبض یبفته اؾت )فهطؾت کتبة هبی چبپی فبضؾ

 (.80، ل 1385میط انهبضی، ؛ 516 -453، 2د 

اظ تطریه هبی ازثیبت ثبؾتبن ایطان ثه فبضؾی امطوظی می توان ضؾبته مبزیک بن ق تطن  و قه یسه    »

ک ه ث ه ثح ط     بونس، تطری ه منظ ور ان سض آشضپسضمبضؾ فنسان    زواظزه هزبیی زض متن قه و هطار وضر

 ( و هیننین:118، ل 1375)محیسی، « ر ثطزمتقبضة ؾطوزه قسه اؾت نب

 نبمه نوثهبض چبح قس.ضوظزض  1322که زض ؾبل « کبضنبمه ظنسان»منظومه  -1

 که زض ؾبل چهبضر مزله مهط انتكبض یبفته اؾت.« ازثیبت هنس»مقبته تحت ػنوان  -2

 ه اؾت.که زض فطزوؾی نبمه مهط ثه َجغ ضؾبنس« ذٍ زض ظثبن پهلوی زض ػهط فطزوؾی»مقبته  -3

 ک ؾیک مساضؼ وظاضت فطهن  او تسوین کتت -4

ل که آذطین تإتی  اوؾت و اتی ضوظهبی آذط ػیط ث ه نگ بضـ آن مك غو   « منظوض نظم»تبضید  -5

 (36ل، 1361 ،کو هیتز )هیبن ؾجک قنبؾی نظم اوؾت(.) نیثو
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 بهار شاعز مشزوطه خواه -2

هیبنگون ه ک ه ثبػ ج ثی ساضی      ور وز آم س  ی که زض ثؿتط ارتی بع ث ه   تغییط و تحوالت ػییق       

ارتیبػی و فطهنگی ملت ایطان قس ثه قؼط و ازثیبت هم احط گصاقت و قؼط و ازثیبت چ ون َفل ی   

قطوع ثه ضاه ضفتن زض این مؿیط کطز. مكطوَه ثه یک زفؼه اکومت ؾنتی چنس ه عاضه ؾ بته ی   نوپب 

( ق بػطان ای ن زوضه   11، ل 1363ذوز ضا زگطگون کطز و ثب ذوز یک ازثی بت ت بظه آوضز. )آغن س،    

تیبمی هنط ذوز ضا زض ضاه کؿت آظازی ثه کبض انساذتنس و ظثبن قؼط و ازة ثه ظثبن ػبمه نعزیک قس 

(. قؼط زوضه مكطوَه چنبن پط قوض و کوثنسه و تنس ث وز ک ه ر بیی ث طای     29، ل 1378)قطثبنپوض، 

مهم تطین قطایٍ ذل ق احطه بی    نوض ذیبل ثبقی نگصاقت. تب اسوزی تریل و نوآوضی تریل که اظ

 (.317، ل 1378ازثی ثوز زض این زوضه اظثیكتط آحبض ضذت ثطثؿت )محیسی، 

ق ؼط مك طوَه    ازثیبت مكطوَیت و زوضه ثیساضیؿت قؼط و ثهبض یکی اظ چهطه هبی ثطرؿته        

بی مل ی و  که ضؾبتتف ایبیت اظ آظازی و مجبضظه ثب اؾتجساز ثوز ثه میسان آمس و ث ه ثبظت بة آضظوه    

 ،1371مطزمی پطزاذت و این انؼکبؼ زض میبن آحبض ثهبض ثیف اظ قبػطان زیگط متزلی اؾت. )ثه بض،  

 زیجبچه(

ساضی اظ آن مت ثطای ایطان تكریم زاز ث ه ربنج   ثهبض چون اکومت مكطوَه ضا ثهتطین اکو       

ه ػساتت و آظازی ثطذبؾت و اقؼبضی زض موضز مكطوَه ثه ضقته تحطیط زضآوضز و زتجؿتگی هبیف ث

ؾ بل اظ ػی ط ذ وز ضا زض     نبزقبنه ثوز، مور ت ق س ک ه نعزی ک پنز به     که یک واثؿتگی و وَن 

 (2، ل 1340س. )اؾ می نسوقن، ضانکكیکف هبی ؾیبؾی ثگص

هًت ؾط هم  کطزن یک مكت ظنسه ثبز و مطزه ثبز منظور ثوز. امب وی نتوقغ مطزر اظ قبػطان        

کهن قهبیسی هنطمنسانه ذلق کطز که واقؼیت ه بی ظم بن ضا ث ه ن طاات      ثب ثهطه گطفتن اظ ازثیبت

ثیبن می نیوز. ثهبض ثه َوض کبمل زض ذسمت ؾیبؾت و مؿبئل ارتیبػی وقت ثوز، ات ی رؿ بضتف   

نوذبؾ ته  ثه ربیی ضؾیس که هنگبمی که محیسػلی قبه ثه ذبَط ذوز کبمگی ثب مزلؽ و مك طوَه  

و قبه ضا موضز ذُبة ق طاض م ی زه س. )زی وان     ع ثط می ذیعز ؾط نبؾبظگبضی می گصاضز ثهبض ثه زفب

 (800ل  /2، د 1375( )ابئطی، 951/ ل 2، د ثهبض

 پبزق  به ه  ب چك  م ذ  وز ث  بظ ک  ن  

 

 فک    ط ؾ    طانزبر زض آغ    بظ ک    ن  
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ثهبض مؼتقس ثوز تغییط و تحول زض ازثیبت نیبظمنس ان ح محیُی اؾت که زض آن ظنسگی م ی کن یم و   

 (399، ل 2، د1371 ة ازثی ذواهس قس. )ثهبض، مورت انق ،انق ة محیٍ

و طـ ضا ثب رطیبن تبضیری مكطوَیت پیونسی غض  زازه و زض تحطی ک  او قبػطی ثوز که قؼ       

ف اظ حط واقغ قس. ثهبض قؼط فبضؾی ضا ک ه پ ی  ؤتقویت ضوایه مطزر و تؿطیغ کبض مكطوَیت ثؿیبض م

. )ا بئطی،  ه ذ سمت ػ ساتت و آظازی زضآوضز  وز ث  و نومی سی ث    قآن غبتجبً زض ذسمت ػكق و تیلّ

( ثهبض مطزر ضا ث ه ؾ وی آین سه و رن جف و ای بت ه سایت م ی ک طز. او اظ         360، ل 1، د 1375

ایبیت اظ ایطان »پیكطوان تزسز ازثی زض زوضه مكطوَه و ثؼس آن ثوز و ثؿیبضی اظ مًبمین نو مبننس 

میهن و ثی بن ااؿبؾ بت م یهن پطؾ تبنه کین ه       انق ثی، مجبضظه ثب اؾتجساز قبه و اَطافیبن، ؾتبیف اظ

رهبنرواضان امپطیبتیؿم و نکوهف مساذ ت نبضوای آنبن زض اموض کكوض ثحج اظ ذطاف بت  رویی یب 

ل  /2، د1372ظثبن آوضز. )آضی ن پ وض،    و تؼهجبت و گبهی نحجت اظ آظازی و اقو  ظنبن ضا ثه

123 ) 

که آن ضا ثطای نسوض فطمبن مكطوَیت ؾ طوزه ت ب   « ػسل و زاز»اگط اظ اوتین قؼط او، قهیسه        

ق ؼط ثه بض،   »نگبهی ثیبنساظیم ثه ای ن نتیز ه م ی ضؾ یم ک ه      « تإؾ  ثط گصقته»آذطین قهیسه اـ 

ن زض این مطظ و ثور اؾ ت.  قبنوثبظتبة اسوز نیم قطن تبضید آظازی ذواهی و ت ـ ثطای اکومت 

نیی کنس، چ ه زض آن زوضان ذ وز زض می بن    نوقت مزلؽ و زیگط نهبزهبی مكطوَه ضا ضهب ثهبض ؾط

مؼطکه اؾت و چه زض آن ظمبن که زض گوقه مزلؽ ذبض ثط رگط و قف ل ث ط زه بنف زاضز و ی ب زض     

گوقه نكینی و ػعتت ثه ؾط می ثطز. وتی آننه ثط ؾط مزلؽ و زموکطاؾی و آضمبن هبی این مل ت  

گیطی این نهًت توره می کنس و  می آوضنس زض قؼط او نقف می ثنسز. ثهبض هم ثه ظمینه هبی قکل

هم ػوامل ؾیبؾی و ارتیبػی آن ضا زض قؼط ذویف می آوضز. هم ثه وقبیغ مقبَغ ػیسه نظط زاضز و 

ضا زض زؾت زاضز و تقطیجبً می هم ثه نقف چهطه و قرهیت هبی ػیسه می پطزاظز او نجى اوازث 

هیچ قبػطی مبننس ثهبض نؿجت ث ه  توان گفت که کیتط اطکتی اؾت که اظ چكم او پنهبن مبنسه ثبقس. 

ظمینه و ظمبنه و ؾطنوقت مكطوَیت آن هیه کنزکبو نیؿت ثركی اظ زیوان ثهبض ضا ث ه ا ق ثبی س    

 (154، ل 1386ثعضگ ثیگستی،نبمیس. )« تبضید مكطوَه»

رسی س و   فه لی ارتیبػی ایطان، زض ظنسگی نبم ه ثه بض    -ثب پیسایف ضيبذبن زض نحنه ؾیبؾی      

مربتف ت  بظ گطزیس. این قبػط مكطوَه ذواه زض ظمبن اقتساض ضيب قبه یک ثبض ثه زتی ل  پینیسه ای آغ

لؽ هفتم محطور قس و ثب َطح تغییط ؾلُنت، موضز ؾوء قهس قطاض گطفت و اظ اق انتربة زض مز
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محکور گطزیس و تنهب ثب وؾبَت فطوغی غًت و اتهبر قطاض گطفته، ثه ظنسان و تجؼیس  ثبض زیگط موضز

ؼهس نبمه ای مجنی ثط ػسر زذبتت زض اموض ؾیبؾی، توانؿت ثه نحنه ظنسگی ث بظ گ طزز.   و ؾپطزن ت

 (168 -167، نم 1377)میط انهبضی، 

 

 مبارسات مشزوطه خواهی بهار در آيینه ی اشعار -3

ن مكطوَیت ثیؿت ؾبته ثوز و وقتی ؾطزاض ؾپه ت بد پبزق بهی ث ه    بثهبض زضؾت هنگبر امًبی فطم

اقت. وی پبنعزه ؾبل اظ پبزقبهی پهلوی اول و زه ؾ بل اول پبزق بهی   ؾطـ گصاقت چهل ؾبل ز

فطظنسـ ضا زیسه ثوز و پنزبه ؾبل اظ ػیط قهت و پنذ ؾبته ظنسگی اـ ضا قل م زض زؾ ت زاق ت    

 که اسوز ثیؿت هعاض ثیت ثبقی مبنسه،اظ وی گواه این اقیقت اؾت.

تت ذبنه اظ ؾوی مظفطاتسین قبه ػسا نسوض زؾتوض تإؾیؽهیعمبن ثب  1284زض تبضید زی مبه ؾبل 

 :این قهیسه ی ظیط ضا ؾطوز ثب مُلغثهبض نیع 

 س ق سح گطف ت و ق سح زاز   ثبی  ذیع که   ثگصقت اضزیجهكت و آمس ذطزاز

 
 (47، ل 1387، زیوان اقؼبض ثهبض، 336ل ، 1361)کطمبنی، 

 

ی توؾ ٍ  ثؼس اظ امًبی فطمبن مك طوَه مجن ی ث ط تك کیل مزل ؽ و ت سوین ق بنون اؾبؾ                 

مه ط م به اوت ین     14مطزاز ػیبضت مزلؽ قوضای ملی افتتبح م ی ق وز. زض    27مظفطاتسین قبه زض 

ثه کبض می کن س.  مزلؽ ثب نُق قبه آغبظ و ضوظ ثؼس ثه ضیبؾت ننیغ اتسوته زض مسضؾه نظبمیه قطوع 

 (523، ل 1379، اف بضی  ،842ل /3، د 1362، قطی ، کبق بنی،  574ل  /1، د1361)کطمبنی، 

محیسػلی قبه ثه تر ت نكؿ ت و    1285ضوظ پؽ اظ فوت مظفطاتسین قبه زض هیزسهم زی مبه  زه

ثه مطاؾم تبرگصاضی قطوع زضگیطی قطیت اتوقوػی ضا نوی س م ی   ثب زػوت نکطزن وی اظ مزلؿیبن 

قؼط ظی ط ضا  زاز و ثهبض هم ثطای تؿلیت مطگ مظفطاتسین قبه و ثط ترت نكؿتن پؿطـ محیسػلی 

 ؾطوز:

 یبن آمس و قبهی ظ میبن ضف ت قبهی ثه م

 

 ضفتس قکط که این آمسو نس ای  که آن ن 

 
 (49، ل 1387)ثهبض،                                 
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ذوز می زانس و تبضید ای طان  وقتی ثهبض نبذكنوزی قبه ضا اظ مكطوَه متوره می قوز وفیفه ی      

زی اقبضه کطزه اظ ریله ت طوض نبن طاتسین   ضا زض تطکیت ثنسی َوالنی ذ نه می کنس )ثه وقبیغ ظیب

 .زض آن قبه ضا پنس می زهس تب که ثب مطزر و مكطوَه ذواهبن مساضا تط ضفتبض کنس قبه و ...(

 زان س زغذ یم    تب ثه قه ػجساتؼظیم ـ ضان س 

 

 وظ قًب گكت انسض آنزب کكته ی تیط قً ب  

 
 (128، ل 1361)کطمبنی، مقسمه:                       

 

 

 

 

 

 :ثهبض ثب اقؼبضی هم ثه چوة ذوضزن تبرطان قنس و ثؿته نكسن ثبظاضهب نیع اقبضه می کنس

 ذ وضزن تز بض قن س    تبرطان هم ضنذ اظ تت

 

 ظین ؾ جت، ثبظاضه ب ثؿ ته ظی ن آظاض چن س      

 
 (92، ل 1387)ثهبض،                                 

 

ز تب ملک اتیتکلی ین، ؾ یس ری بل ات سین و     و هنگبمی که ػین اتسوته ثه ضئیؽ نظییه زؾتوض زا     

قید محیس واػظ ضا که اظ ثعضگبن مكطوَه ثوزنس زؾتگیط و قید محیس واػظ زض ذبنه اـ زؾتگیط 

قس و زض ظمبن ثطزن او ثه نظییه َ ة و مطزر ػلیه آنهب اقسار کطزنس و نیطوه بی نظیی ه ث ه َ ط      

ت اای سذبن فطمبن سه   ؾم ػجساتیزیس ث ه زؾ   ریؼیت تیطانساظی کطزنس تب اینکه َلجه ی روانی ثه ا

قس و ریؼیت ظیبزی رنبظه او ضا ثه َط  مؿزس ایل کطزه و قهط هم تؼُی ل ق س   نظبمیبن کكته 

 ثهبض ؾطوز:

 ؾیسی قس کكته وظ غوغب ئیبن فطیبز ذبؾ ت 

 

 مطز و ظن اظ ثبضگبه ق ه مظف ط زازذواؾ ت    

 
 (92، ل 1387، ثهبض، 354 -350؛ نم 1383)ملک ظازه، 

 

، ل 1385س. )موا س ف طز،   م  آقس و ثؼس اظ او مكیط اتسوت ه   و ثه ذطاؾبن تجؼیسن اتسوته ثط کنبضػی

20) 
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 گكت ػین اتسوته اظ ک بض ن ساضت ث ط کن بض    

 

 اظ پؽ او ق س مك یط اتسوت ه ضا آغ بظ ک بض      

 
  (92، ل 1387)ثهبض،                                 

 

 گطزز:یل و تسوین قبنون اؾبؾی آغبظ تكک و ثؼس قبه زؾتوض می زهس تب مزلؽ اول

 واالتج  بضزاز ث  ط مك  طوَه فطم  بن ذؿ  طو   

 

 ضوظگ بض  زض اولمنترت قس مزلؽ ق وضا   

 

 یبف  ت ق  بنون اؾبؾ  ی زض والی  ت انتك  بض   

 

 انزین هب گكت ثطپب زض هیه ق هط و زی بض   

 
 (99ل  :1387)ثهبض،                                 

 

ؼه ای که ث سان اق بضه ق سه هی بن م طگ مظفطات سین ق به و ق طوع         آذطین واق و زض این قؼط هم

 :پبزقبهی پؿطـ اؾت

 ت ق  به زازگ  طان  سض آن هنگ  بر فطم  بن یبف   

 

 پؿطتبد و ترت ملک ضا ثگصاقت اظ ثهط  

 (93ل  :1387)ثهبض،                                 

 

او ضا نؿ جت ث ه آظازی   و کین ه ر ویی ه بی     اؾ ت  ؾطوزه ی زیگط ثهبض ذُبة ثه محیس ػلی قبه

 قیبتت می کنس ثب مُلغ: ذواهبن 

 کبض ایطان ثب ذساؾت   ه ایطان ظ آظازی ؾرن گفتن ذُبؾتقَ ثب

 کبض ایطان ثب ذساؾت    مصهت قبهنكه ایطان ظ مصهت هب رساؾت
 (124ل  :1387)ثهبض،                                

 

ثب هیطاهبنف ثه زوقبن تپه اقبضه می کنس. وقتی ک ه   س ػلی قبهیهم ثهبض ثه ضفتن محزض این ؾطوزه 

 زض زوقبن تپه موضز ؾوء قهس قطاض می گیطز و اضتجبَف ثب مزلؽ تیطه تط می قوز.
 (525، ل 1378ی، )آفبض

 

 تبظه تط قس زاؽ قبه   ؾنگط قه چون ثه زوقبن تپه ضفت اظ ثبؽ قبه
 (542، ل 1378کؿطوی، نک )
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 :غثهبض زض میبن قهیسه ای ثب مُل

 فلیی که انگل یؽ زضی ن ذ ب  و آة ک طز    

 

 ک  طز و ن  ه افطاؾ  یبة ک  طز  ن  ه ثیوضاؾ  ت 

 
 (552ل  :1387)ثهبض،                               

قؿ یم کطزن س ت ب زض    که ثین ضوؼ و انگلیؽ ثؿته قس و ایطان ضا ثین ذ وز ت  1907ثه قطاضزاز       

 (56ل  /1: د1372ته اؾت. )قید االؾ می، هم ایزبز نکننس پطزاذ یثطا چپبول ایطان  معاایتی

 انسض هعاض نههس و هفت آن ظم بن ک ه ضوؼ  

 

 ث  ب غضم  ن افتت  بح ؾ  وال و ر  واة ک  طز    

 

 زکط غبة  اظ قیط تیعتط   زنسان و پنزه       یبفت که آتیبن ثه قهس قط  ضوثبه پیط

 ب ضوؼ ػه س ثؿ ت و ق یبل و رن وة ضا    ث

 

 انسض زو ذٍ مقبؾیتی نب نواة کطز 
 (533، ل 1387)ثهبض،                                 

 :ثب مُلغ« پنس ؾؼسی»ثهبض زض قؼط 

 پبزق   به ظ اؾ   تجساز چ   ه زاضای مقه   وز  

 

 که اظ این ک بض ر ع او ث بض نگ طزز مك هوز      

 

بهبن پیك ین ضا ث طای او   محیس ػلی قبه ضا اظ فلم و اؾتجساز نهی م ی کن س و ؾطگصق ت ق            

و ... ث بظ   س و وی ضا اظ کكتن مطزر و اػیبل مؿتجسانه زض مكهس تجطیع و ته طان ت می زانثهتطین ػجط

می گیطز و مؿ تقیم   فته ضفته قؼط ثهبض ضن  و ثوی تبظتطتب اینکه ض (110ل  :1387می زاضز.)ثهبض، 

اظ مقبومت هبی مطزمی ایبیت می کنس و اظ َطف ی ضوؾ هب ثؼ س اظ اػ  ر اوتتیی بتور زض ظمؿ تبن       

ع و آشضثبیزبن و گی ن زؾت ثه قتل و غبضت ظزن س و زض ثه بض ؾ بل ثؼ س زض مك هس      زض تجطی 1290

، زوت ت آث بزی،   229، ل 1379ی، طر امبر ضيب ضا ثه توح ثؿتنس. )آفبضا اتی فزبیؼی آفطیسنس. و

، ق ید  29، ل 1377، ، غن ی  1482 -148، ن م  7، د 1383، ملک ظازه، 203، ل 3، د 1371

و ثهبض زیگ ط مؿ تقیم ق به ضا     زیگط ظمبن مسح ثه پبیبن ضؾیس اؾت (74، ل 1، د 1372االؾ می، 

 :قیبتت می کنس و اػتطاو ذوزـ ضا نكبن می زهس

 پبزق        بهب نه        یحتم ثك        نو

 

 میلک   ت ضا ث   ه زؾ   ت ضوؼ م   سه    

 

 ث   ه کؿ   ی زؾ   ت ن   وػطوؼ م   سه     ل   ک و ت   و زام   بز نوػطوؾ   ی اؾ   ت مُ
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 ضوؼ اهطیین    ی اؾ    ت ذوانر    واضه  

 

 ث    وؼ م    سهث    ه ک      اه    طمن ز 

 
 ( 1101/  ل 2، د 1387)ثهبض،  

هبی ثؿیبض ؾطانزبر تهطان توؾٍ مزبهسین فتب می قوز و مزلؽ زور ثبظ ه م   قتثؼس اظ مك      

کبض ذوز ضا اظ ؾط می گیطز و ضؾیبً زض رلؿه اول اظ ؾ تبضذبن و ثبقطذ بن تك کط م ی ق وز و ث ه       

ل  /3، د 1371)زوتت آثبزی،  می قوز. ثه آنهب زازه« ؾبالض ملی»و « ؾطزاض ملی»هبی  تقتتطتیت 

   (842ل /3، د 1362، قطی  کبقبنی، 126

 هی  ت ؾ  تبضذبن چ  ون ث  ه وَ  ن ی  بز ق  س

 

 ثبقطذ   بنف ظ ر   بن ی   بض وف   بزاض ق   س    

 

 او ای   عز ؾ   تبض ق   س ی   بض زض هی   ه ر   ب

 

 قس« ؾطزاض»قس و آن یک « ؾبالض»آن یک  
 (151: ل 1387)ثهبض، 

نیی ثینس و   ضامی هب قبه ضاهی رع پصیطـ مكطوَهثب پیطوظی مزبهسان و فتب تهطان و گؿتطـ نبآ

 (:439ل  /5: د 1361كطوَه ضا ثپصیطنس. )کطمبنی، ثه تیبر نقبٌ ایطان تلگطا  می ظنس که م

 ضؾ یس  ظچو قبه یبف ت ک ف انز بر ک بض ث ب     

 

 ث   طآوضز ن   وضتی زیگ   ط   ظ ضاه ایل   ه 

 

 مخ   بل زاز ث   ه مك   طوَه و آق   کبض ک   طز 

 

 مگ ط  و ف طو ثؿ ت ضاه ث و  و    ؾلمَطیق  

 

 پ  بی کك  یس و ت ث  بظ ایؿ  تبزل  چ  و زی  س م

 

 ثه ؾطنجطزظ رهل غطه قس و ػهس ذوز  
 (145: ل 1387)ثهبض، 

 

زض قؼطی زیگط ثهبض پیطوظی مكطوَه ذواهبن و فطاض قبه و ضؾیسن تبد و ترت ثه پؿطـ ضا این 

 :گونه تونی  می کنس

 ؾ  ه ضوظ رن    زض افت  بز ه  م زض آذ  ط ک  بض

 

 ...تب و فف ط ؾپهساض گكت ف  نهیت ریف  

 

 ؾپطز افؿط وزیهم ملک ضا ثه پؿط  ه  م اظ می  بن ثگطیر  ت یلت ث  عضگ زق  ین
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 (147: ل 1387)ثهبض،  

 

 پؽ اظ پیطوظی ثط اؾتجساز ثهبض ثب اقؼبضـ مطزر ضا ثه زضایت و تؼقل زض قطکت و ضؤی زازن زض

 س:انتربثبت مزلؽ زور تكویق می کن

ـ      زض فک    ط وکی    ل ث    ب هن    ط ث    ب

 

 زوضه ی پ   یفظ ت   یکن ن   ه ث   ه َ   ط    

 

 وکی   ل نیؿ   ت ام   طوظ   طٌذ   وز ق    

 

 قُ       ط تن       ه و زضاظی ضی       ف   
 (138، ل 1387)ثهبض،                              

 

زواضزگطی اقؼبض ؾیبؾی ثهبض قهیسه ای اؾت ذُبة ثه ؾط اِیکی زیگط اظ مؼطو  تطین         

ثه رنوة ایطان ثب ؾطمبیه ی و ضاه آهن قیبل  1907وظیط ذبضره ی ثطیتبنیب زض اػتطاو ثه قطاضزاز 

کطزه مطزوز  كکیل یبفت و قطاضزاز مصکوض ضا تقجیبت 1286مزلؽ اول زض یبظزهم مهط مبه ذبضری، 

می ضفت و زض ایطان و مزبمغ زانؿت. این قؼط مكهوضتطین چکبمه ی ؾیبؾی ػهط ذوز ثه قیبض 

: 1383، ملک ظازه، 142/ ل 1: د 1377وره قطاض گطفت. )شاکط اؿین، فبضؾی ظثبن ؾرت موضز ت

ثه کبض می ثؼس اظ نعزیک ثه چهبض ؾبل فبنله قطوع  1293مزلؽ ؾور هم اظ آشض  (672ل  /3د 

او ثه وقبیغ ؾیبؾی و ارتیبػی زیگطی هم زض اقؼبض  (780ل  /1: د 1377کنس. )شاکط اؿین، 

 .َلجسمی  ی زضذوض وز اقبضه زاضز که ثیبن آنهب مزبتذ
 

 :اجتماعی مهم در شعز بهار -مفاهیم سیاسی -4

قؼط ثهبض ثه اذتهبض می توان این مواضز ضا شکط کطز که  ارتیبػی -بهیم مهم ؾیبؾیاظ ریله ی مف

 :ظ اقؼبض وی شیل هط ػنوان ثؿنسه می قوزاثطای زوضی اظ اَبته ی ک ر ثه آوضزن نیونه هبیی 

 

 آزادی -4-1

 ؿ                    ته آظازیذز آظازی ای

 

 اظ ون    ل ت    و ضوی ث    ط نگ    طزانم   

 

 ت   ب آنک   ه م   طا ث   ه ن   عز ذوزذ   واهی   

 

 ی  ب آنک  ه ت  و ضا ث  ه ن  عز ذ  وز ذ  وانم     
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 ( 327ل  /1: د 1387)زیوان ثهبض، 

 

ؿفی و زض مفهور فل»مفهور اؾبؾی زاقت:  وکلیه آظازی زض فطهن  ؾنتی و گصقته ایطان ز        

ضا ثه یبز می آوضز و زض « رجط»که مفهور نقیى « اذتیبض» و یب« اطّیت»ک می آن متطاز  ثوز ثب 

ثؼًی  (16، ل 1378یباقی، «)قطاض می گطفت.« ظنسان»و « ثنس»مؼنبی فطزی و ػطفی آن زض ثطاثط 

آننه اضازه می کنس که  زض ثطاثط اطکت ... آظاز اؾت. ثكط مؼتقسنس آظازی یؼنی فقسان موانغ ذبضری

آظازی ػجبضت اؾت اظ اضتکبة ثه ػیلی که يطض »و یب  (763ل  :1373انزبر زهس. )ثطتطانسضاؾل، 

یکی اظ وروه انلی نگطـ و انسیكه ی ثهبض،  (375ل  /1: د 1355 )آزمیت، «ثه زیگط نیی ظنس.

و نفی اؾتجساز اؾت. او ثه ػنوان ؾتبیكگط ثعضگ آظازی ثیكتط کوقف او ثطای زفبع اظ اطیم آظازی 

هیبنگونه که  ور آن ؾرن می گویس و ثطای تحقق آن می کوقس.اظ قبػطان زیگط اظ آظازی و تع

قسه انس و آظازی آنهب هم اق مكطوع آنهبؾت. هیچ ظاز ذلق نوع ثكط ثط اؿت فُطت َجیؼی آ»

)زؾتگطزی، « طان واگصاض کنس.کؽ غیط اظ ذوزقبن اق نساضز، آظازی آنهب ضا ؾلت کطزه و ثه زیگ

ضا ثط  و ت ـ می کنس ثب نیطوی قبنون آظازی ن می زانسوضز قبنوأاو آظازی ضا ضه (283ل  :1354

 (121ل  :1338ترت ثنكبنس. )ننبػی، 

 

 ػی      طی ث      ه ه      وای ون      لت 

 

 اظ چ    طخ ث    طین گصق    ت افغ    بنم    

 

 گف    تم مگ    ط ث    ه نی    طوی ق    بنون   

 

 آظازی ضا ثه ترت ثنكبنم 
 (327/ ل 1، د 1387)زیوان ثهبض،                    

 

 اتحاد -4-2

یونس نیطوهب یب گطوه هبیی ضا زض کوتبه مست و ثه منظوض تحقق اهسافی چنس می ضؾبنس؛ پ»اتحبز     

هط چنس این مفهور زض موضز ااعاة ؾیبؾی ضایذ اؾت، امب زض مواضز ی پیونس ثین ملت ضا نیع 

ػبمل ضقس و تطقی و ثهبض واست و اتحبز ضا  (105، ل 1375مؿتفبز می زاضز. )ؾبضوذبنی، 

 ین و ظنسه قسن زل و ربن و ؾؼبزت انؿبن می زانس.ؾؿت قسن ثنیبز زق

 اظ نؼیت اتحبز   تبن ثطاظنسه قس« تطقی»چتط 
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 اظ ذسمت اتحبز   ایطانیبن ضا ربن و زل ظنسه قس
 (130ل  /1: د 1387)زیوان ثهبض، 

 

پبیه هبی هیجؿتگی  ت مؿلیبنبن می زانس و ثبػج تعتعلثهبض اذت   مصهت ضا مبنغ اتحبز واس

 می قوز که حطوت و ملک و نبموؼ مؿلیبنبن ضا ثط ثبز می زهس.      ملی 

 ح   طوت و مل   ک و ن   بموؼ و م   صهت   

 

 تچ    بض چی    ع اؾ    ت زض م    ب مطکّ     

 

 ح    طوت و مل    ک و ن    بموؼ م    ب ضا   

 

 ث     طزه ای     ن اذ     ت   م     صهت   

 
 (146 /1: د 1387)زیوان ثهبض، 

 استبذاد -4-3

یطز و ؾتیع و مجبضظه اـ ثب اؾتجساز ثی ثهبض اکومت اؾتجسازی ضا مبیه ی تجبهی و ویطانی می ق   

ملی  یضاآه زض آینسه، اگط پبیه آنهب ثط اکومت هب اگط ثه قکل و نوضتی ک»و ذكم آگین ثوز. امبن 

)آزمیت، « ثنب نكسه ثبقس ثه ذوزکبمگی و اؾتجساز ضؤی فطزی یب اؾتجساز اقلیت محسوز می ضؾس.

 (417، ل 1340

 هی می زانس که غم انگیع و اظ آحبض رهل اؾت.او اؾتجساز ضا ػیل و قؼبضی غیط ات

 وظ ر  وض و اؾ  تجساز ر  ع غ  م چ  ه زی  س    

 

 ای      ن زؾ      ت آح      بض ره      ل   

 
 (131ل  /1: د 1387)زیوان ثهبض، 

 

 اظ این که زضیبی اؾتجساز، کكتی ملت ضا ثه گطزاة ث  افکنسه اؾت، ضنذ می ثطز:زض ربیی زیگط

 ربنگساظ مود هبی    یس زض فطاظهط زر اظ زضیبی اؾتجساز آ

 کبض ایطان ثب ذساؾت   ظین ت َم کكتی ملت ثه گطزاة ث ؾت
 (142ل  /1: د 1387)زیوان ثهبض، 

 

ثبظ زاقتن محیسػلی قبه اظ اػیبل مؿتجسانه ثوز و زض « آئینه ػجطت»هس  ثهبض اظ ؾطوزن قؼط      

ته زانؿته اؾت و این قؼط، ثب ثیبن ؾطنوقت ابکیبن مؿتجس، اؾتجساز ضا ثبػج ؾقوٌ پبزقبهبن گصق
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زض اکومت مُلقه امط »مزلؽ ملی ضا ثطای ثطکنسن ضیكه ی اؾتجساز، یک يطوضت می زانس. چون 

 (39ل  :1363)آزمیت، « اقتساض ؾلُبن اؾت.ويغ قبنون و ارطای آن هط زو زض قجًه ی 

 ن   س ث   ید ؾ   تجسازگ   ط مزل   ؽ مل   ی نع

 

 فطق    تگبن قه    ط کنن    س اه    طیین ضا   

 
 (811ل  ،1، د 1387)زیوان ثهبض، 

 استقالل -4-4

کوـ تطین مسافؼبن اؾتق ل و تیبمیت اضيی ایطان ثوز و ثب هط گونه ؾلُه ذبضری  ؾرتثهبض اظ 

 ؾط پیکبض زاقت.

 ظ اؾ         تق ل و آظازی و ق         بنون 

 

 ث   ه پ   یف زی   سه ق   بزضوان گ   طفتم     

 
 (791ل  /1: د 1387)زیوان ثهبض، 

 

ن ثه اؾتق ل می زانس امب ثط این ثبوض اؾت که اگطچه ثیطون ضانسن ثیگبنگبن ضا یکی اظ قطایٍ ضؾیس

ذطود ثیگبنگبن قطٌ کبفی نیؿت. نؿجت ثه نبهنزبضی هب و رنبیت هبی زاذلی و ػوامل زضونی 

 :هم توره زاضز و اؾتق ل اگط ثط ویطانه ی ابل ملت و ضػیت ثنب قوز، اظ زیسگبه او مُطوز اؾت

 

 

 

 گی  طر ای  ن آة و ظم  ین گك  ت ظ ثیگبن  ه ته  ی   

 

 ظ اؾ تق ل اف عوز ث ه ر به و ث ه ر  ل      هم  

 

 چون ریبػت ضوز اظ زؾت چه ؾ وز آة و ظم ین  

 

 چون ضػیت فتس اظ پبی، چه ؾوز اؾتق ل 
 (758/ ل 1: د 1387)زیوان ثهبض، 

 

 اختالف -4-5

و تفطقه و تًبز َجقبتی هكساض می زهس و آن ضا ؾطچكیه ثؿیبضی اظ ضشایل ثهبض زض موضز اذت   

ضا ثه یکستی  و. ثه ذهول ثط اذت   قیؼه و ؾنی انگكت می نهس و این زاذ قی می زانس

 وزػوت می کنس:
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 ؾ    نی و ق    یؼی ظ ک    ه و کیؿ    تنس  

 

 زض پ      ی آظاض ه      م اظ چیؿ      تنس    

 

 ریل    ه مؿ    لیبن و ظ ی    ک مصهجن    س

 

 ریل   ه ؾ   جق ذوان   سه ی   ک مکتجن   س     

 
 (945ل  /2: د 1387)زیوان ثهبض، 

 

 اصالح -4-6

 م پؿ ت گك ت  زض امیس نوگل ان ح، ن وت 

 

 ـ هطگ  ع ثلج  ل امی  س ضا انز  ط نج  وز ک  ب 

 
 (378ل  /1: د 1387)زیوان ثهبض، 

 

ان ح زض تغت ثه مؼنبی قکل نو ثركیسن، زوثبضه قکل زازن اؾت. ثهبض ان ح ضا زض کنبض آظازی 

و مكطوَه الظر و وارت می زانس، چطا که مكطوَه ثطای ایزبز تحول و اص  ضواثٍ اؾتجساز، زض 

 :ؾی کكوض می ثبیؿت ان ابت ضا تخجیت کنسؾبذت ؾیب

 آظازی و ان     ح ث    وز الظر و وار    ت 

 

 ف   غ مؼبی   تمك   طوَه اظ م   ب نکن   س ز  

 
 (368ل  /1: د 1387 )زیوان ثهبض،

 

 

ضاه ان ح و نو ؾبذتن ایطان پیط و کهن ؾبل ضا نكبن می « کهنه ی قف هعاض ؾبته»او زض مؿیٍ 

ایبتی می قیبضز. ثیگبنگبن و اربنت چون مبنغ ان ح زهس و ان ح ؾبذتبض ازاضی کكوض ضا امط 

ربمؼه هؿتنس، اظ قبه می ذواهس که اظ تفطقه و کینه زقینبن و ثیگبنگبن اؾتفبزه کطز و ثه ان ح 

 اموض وَن ثپطزاظز:

 اربنت ضا ثب ه م ؾ ط ک ین اؾ ت و نق بض     تب 

 

 ثبیس این ق به ث ه ان  ح وَ ن ثن سز ک بض       

 
 (269/ د 1: د 1387)زیوان ثهبض 
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 اوتخابات -4-7

انق ة مكطوَیت تإؾیؽ مزلؽ قوضای ملی ثوز که ثب قکل گیطی مزلؽ،  یکی اظ حیطات     

انتربثبت نیع واضز فطهن  ؾیبؾی کكوض قس. هنگبمی که انتربثبت مزلؽ قطوع می قس ثهبض ثب 

ت و تؼیین زض انتربثبمرتل  مطزر ضا ثه قطکت جب و گیطا و نُق و ذُبثه هبی ؾطوزن اقؼبضی ظی

( و تطریغ ثنس َیجت آمیع 775ل  /1انتربثبت، د »کطز. قُؼه ی مفهل می  وکیل ذوة زػوت

کبنسیسهب و نؿجت هبی ضا ضز َطاظ انتربثبت و اغطاو « 213ل  /1زوظ و کیک انتربثبت، د »

 (810 -809ل  /2: د 1375)ابئطی، « ، ؾطوزه اؾت.نبضوایی که ثه یکسیگط می زازنس

 ض ای ن مل ک َلوػی سن ک طز    مبه مك طوَه ز 

 

 زانتربث   بت زگ   ط ث   بض ق   طوػیسن ک   ط  

 
 (213ل  /1: د 1387، )زیوان ثهبض

 

اظ مطزر می ذواهس ضؤی ذوز ضا نفطوقنس و آگبهبنه ضؤی ثسهنس و کؿی ضا انتربة کننس که 

 :قبیؿتگی الظر ضا ثطای نیبینسگی مطزر زاقته ثبقنس

 ضؤی ذ  وز ضا ث  ه ذطزمن  س وَنر  واه ثسهی  س

 

 َنر  واه ذطزمن  س ه  وازاض قیبؾ  ت ک  ه و 

 
 (775ل  /1: د 1387)زیوان ثهبض، 

 پادشاٌ -4-8

س و اقتساض ذوز ضا اظ ذسا می زانؿت. ق یممحؿوة « ل اهللف»زقبه ثه ػنوان قجل اظ مكطوَه پب    

اؾت و انل مؿئوتیت فطمبنطوایبن ذوزکبمه  تثبوض ثه اقتساض اتهی قبهبن، توریه کننسه ی مسػیب»

 (169ل  :1378)ػبتم، « ن ضا نبثوز می کنس.زض ثطاثط فطمبنجطزاضا مبنجطاننهبیی فط

تیبر ت ـ مكطوَه ذواهبن زض رهت محسوزیت قسضت پبزقبه و پبؾرگویی او زض مقبثل ملت 

ثهبض پبزقبه ضا زض مقبثل مطزر مؿئول می زانس. او زض اقؼبضـ هیه رب  (274، ل هیبنثوز. )

 (31ل  :1385ثه یبز می آوضز. )ظضین کوة، زض زوضان تبضیری  پبزقبهبن و زالوضان ایطان ضا

ساضی و ضػبیت قبنون فطا می ذوانس و اظ او می ذواهس که اػیبل ذوز ضا ثط طزماو پبزقبه ضا ثه م

پبیه قبنون اؾتواض ؾبظز و اظ ذكم و ذوزکبمگی ثپطهیعز و اظ قبه می ذواهس که ثط نبآگبهی و 

 ذواة غفلت مطزر تکیه نکنس.
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 اطکیه ثط ذ واة ضػی ت مک ن ای ق ه ظی      ت

 

 ذواة هط چنس گطان ػبقجتف ثی ساضی اؾ ت   

 
 (493ل  /1: د 1387)زیوان ثهبض، 

 و زض ربیی زیگط پبزقبه ضا اظ تقلیس و اتکبء ثه ثیگبنگبن ثط اصض می زاضز:

 ظیطزؾ    تبن ث    ه ق    ه نگ    به کنن    س   

 

 یط پبزق     به کنن     س ذل     ق تقه       

 
 (913ل  /2: د 1387)زیوان ثهبض، 

 تجذد -4-9

کی اظ ؾبات هبی اضظقینس ثهبض، تزسزذواهی اوؾت. ثب زو رنجف مكطوَیت ت ـ گؿتطزه       

ثب چنین تهوضی زض  (356ل  :1378ضونق گطفته ثوز. )می نی،  زسو تبظه ربمؼه ایطان زض رهت تز

ت ثط این ثؿیبضی اظ متفکطان نؿل او تزسزذواهی ایطان که گبه مقهوض اتقبة غطثی تزسز ثوزنس، اغل

گیبن ثوزنس که تزسز ضا ثط ویطانه ؾنت ثنب می توان کطز. ؾنت ؾتیعی ضا قطٌ الظر و تزسز 

 ثهبض هم اگط چه گفته اؾت: (85ل  :ذواهی می زانؿتنس. )هیبن

 کهن  ه ق  س زی  ن و کهن  ه نیؿ  ت ک  بض     

 

 چن   س ن   وآض زه   ط ت   و ق   س ن   و چی   ع   

 
 (847ل  /1: د 1387)زیوان ثهبض، 

)ابئطی، « او می توان تزسز و ػ قه ثه زیبنت ضا ثه وروز او هیبهن  یبفت.ثیكتط اقؼبض »وتی زض 

و ایطان نیع ثهبض ػهط ضا ػهط تزسز و ثیساضی اظ ذواة رهبتت می زانس. (102، ل 1، د 1375

 :ضاهی نساضز 

 ـ ؾ     طاپبوظ ث     ط  تز     سز 

 

 ن     و ک     طز ث     ه کطزگ     بضی    

 
 (242ل  /1: د 1387)زیوان ثهبض، 

 :جىگ -4-11

هب هیواضه ثطای هط ملت و کكوضی ظیبن آوض هؿتنس و ؾطمبیه ی مبتی و انؿبنی کكوض  رن      

می ثطنس. ثهبض قبهس رن  هب، ذونطیعی هب و فتنه هبی زاذلی و ذبضری فطاوانی ثوزه و   ضا اظ ثین 

زو رن  ویطانگط رهبنی اول و زور و تلری هبیی ضا که این رن  هب ثطای ایطان و رهبن زاقته اظ 

او  (547ل  /1: د 1387)زیوان ثهبض، ک زیسه اؾت و ثب نطاات اظ رن  اثطاظ تنفط می کنس:نعزی
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ضیكه رن  هب ضا رهل و نبآگبهی ثكطیت می زانس و رن  هبی زائیی ضا ذُطنب  اضظیبثی می 

 کنس. ظیطا زض ؾبیه ی رن  زاذلی زقینبن ذبضری گؿتبخ تط می قونس.

 ه  ط چن  س رن    اظ زضون ق  وز اف  عون   

 

 ن ف     طاظز اظ ثی     طون گ     طز ذه     م 

 
 (945ل  /2: د 1387 )زیوان ثهبض،

 جمًُری -4-11

قیؿی که مهبز  ثب اواذط ؾلُنت اایس قبه قبربض ثوز، نغیه  1303و  1302زض ؾبل هبی 

 ریهوضی ایطان ثطذبؾت. ثهبض این مؿیٍ ضا ثه فبهط زض موافقت ثب ریهوضی ؾطوزه اؾت:

 ریه  وضی ای  طان چ  و ث  وز ػ  عت اا  طاض  

 

 اض ؾ   په مبی   ه ی ایخی   ت اا   طاض   ؾ   طز 

 

 ن  اؾت که تؿکین قوز این نی ت اا طاض  ن

 

 این نحجت ان ح وَن نیؿت که رن  اؾت 

 
 (386ل  /1: د 1387)زیوان ثهبض، 

زر انتربة کطزه انس. )ػبتم، زض ریهوضی، قرهی ضا که قسضت ثطتط زاضز مؿتقیم یب غیط مؿتقیم مط

هیزبن »يیبء اتسین ظنسانی می قوز و زض ظنسان قهیسه ؾیس ثهبض ثؼس اظ کوزتبی  (172ل  :1378

 ضا می ؾطایس و زض آن ضيب قبه ضا موضز ذُبة قطاض می زهس.« ضوح

 ای ق   به اگ   ط فؿ   بنه ق   س ق   بهی    

 

 ذبن  ه چ  ون ت  و ق  به ق  ور ث  س اذت  ط    

 

 ث   س ک   ن ظی   ن ای   ن گی   به فبؾ   س ضا 

 

 آوضضا ث     طون  وی     ن تر     م پلی     س 

 
 (352ل  /1: د 1387)زیوان ثهبض، 

 

ثه زنجبل قکلی اظ ریهوضی ثوز که اکومت پبزقبه ضا محسوز کنس نه ریهوضی ای که نواه ی او 

 آن ضا ضيبذبن اظ ثط کطزه ثبقس.

 ضي    بذبن کهن    ه ات    سن  قلن    سض   

 

 نی   وزه نوا   ه ی ریه   وضی اظ ث   ط  

 
 (390ل  /1: د 1387ن ثهبض، )زیوا                    
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 بپصیط اؾت.ریهوضی ضاؾتین اظ زیس او یک يطوضت ارتنبة ن

 

 سیاست -4-12

و « قسضت طایمجبضظه ث»، «اکومت ثط انؿبن هب»، «هنط اؾتفبزه اظ امکبنبت»ؾیبؾت ضا ثه ػنوان 

آن فؼبتیت هبیی که مؿتقیم یب غیط مؿتقیم ثب کؿت قسضت، تحکیم قسضت زوتت و اؾتفبزه اظ »یب 

تؼطی  ربمؼی اظ ؾیبؾت ثهبض ثسون اینکه  (30و  29: ل 1378)ػبتم، « قسضت زوتت هیطاه اؾت

 و محسوزه ی آن اضائه زهس آن ضا کبضی ػظیم و اظ ؾرت تطین کبضهب زض زنیب می ذوانس.

 هؿت کبضی ػظیم اگط زانی    آننه اکنون ؾیبؾتف ذوانی

 مطز این پهنه هط ؾواضی نیؿت   ؾرت تط ظآن ثه زهط کبضی نیؿت
 (2/906د  :1387)زیوان ثهبض،

 يطه -4-13

 ضزی  وَن ضفت و َی قس روانی   وَن زازر اظ ک روانی ثه ضاه 
 (1/759 :1387)زیوان ثهبض،

ظیجبتطین ؾتبیف اظ مفهور وَن ثبظ زض زیوان او ثه چكم می ذوز ثهبض ثه ؾجت آگهی نؿجتبً »

وؾیؼی که اظ گصقته ی ایطان زاقت ثه ػلت هیزبن و قیفتگی ػبَفی که نؿجت ثه گصقته ی ایطان 

سیحه ؾطای آظازی و وَن زضیبفت ثوضغواظی آن اؾت وَن پطؾتی زض اس زض او ثوز ثهتطین و م

نگطانی او اظ  (.38 : ل1359)قفیؼی کسکنی، « ی ضيبذبنیاػ ی آن نه قوینیعر ابکم ثه زوضه 

 ویطان قسن ایطان و گطفتبضی آن ثه زؾت کؿبنی اؾت که زض رهت ویطانی ایطان می کوقنس.

 ضا ثهب و حین نیؿت ویطانه    ویطانه ایؿت کكوض ایطان
 (1/288د  :1387)زیوان ثهبض،

 

 حسب -4-14

ثه پبیه ی یک ایسئوتوغی زوار می گیطز که آن ضا »اعة گطوه یب مزیوػه ای اظ افطاز اؾت که 

و اهسافی مبننس یک انسیكه، آضمبن و ؾهیم قسن اضکبن قسضت ضا زنجبل می « آضمبن اعة می ذواننس

غطوض ملی و میهن پطؾتی روانبن ضا « پیبر ایطان»ثهبض زض چکبمه  .(595: ل 1375کنس. )ؾبضوذبنی، 

ثطانگیرته و روانبن ضا پنس و انسضظ می زهس و زض پبیبن، ایزبز یک اعة ملی نیطومنس و فهوض 

 ضربل اعثی مهلب و وَن پطؾت ضا آضظو می کنس:
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 ثسهس نبظ ذهم ربن ثؿتبنس ثه زوؾت ر        ت اعثی اظ آظازگبن که چون پسضانکزبؾ

 ثه مكت پبؾد مكتی فًول و ذبر زهس           نهس ظ رهس پبیه ی اعثی قطی  و پب 
 (1/599 :1387)زیوان ثهبض،

 

 دمًکراسی -4-15

ب اکخطیت آنهب قسضت تهییم گیطی زضثبضه یزموکطاؾی قکلی اظ اکومت اؾت که زض آن مطزر 

تطین اضمغبن یونبن قسیم ثه زنیبی زموکطاؾی ثه»ابکییت و مؿبئل مهم کكوض ضا ثط ػهسه زاضنس 

رنجف مكطوَیت ایطان اظ ریله پیكگبمبن رنجف  (195: ل 1343)اؾ می نسوقن، « رسیس اؾت

زموکطاؾی ثوز و هس  این نهًت محسوز کطزن نظبر اؾتجسازی و زذبتت زازن مطزر زض ابکییت 

ثهبض زموکطاؾی ضا  .و قطکت زازن یکبیک افطاز زض قبنونگصاضی و ازاضه ی اموض ارتیبػی ثوز

 :ضهبوضز تیسن غطة ثطای مكط  ظمین می زانس

 پطتو آن اذتط اظ مغطة ؾوی مكط  ضؾیس        اذتط ؾؼس زموکطاؾی ظمغطة ثطزمیس     
 (1/99د  :1387)زیوان ثهبض،

 

ثهبض اظ قبه می ذواهس که اذتیبض و کبض مطزر ضا ثه مطزر ثؿپبضز ظیطا الظمه ی تحقق زموکطاؾی 

ی ضز نقف ضيبیت ػیومی، ثب کیبل مُلوة زموکطاؾ»زازن مطزر زض اکومت اؾت و قطکت 

 (149ل :1387)ػبتم، « آقتی نبپصیط اؾت.

 

 ديلت -4-16

زوتت ثه مخبثه ی انزینی قطاضزازی اؾت که انؿبن هب ضا ثه منظوض افظ منبفغ زنیوی آنهب ثطای 

ابکیبن ضا هسفی مؼلور می زاضز که  ظنسگی آظازی و مبتکیت اموال گطز هم می آوضز. اسوز قسضت

ػنهط اوتیه ثنیبزی زوتت، »و ( 37: ل 1378)غوتی ؾبزا، « زه اؾت.انگیعه ای تكکیل زوتت ثو

: ل 1387)ػبتم، «. مطزر اؾت. زوتت ضا ثه ػنوان نهبز ثكطی ثسون مطزر نیی توانس تهوض نیوز

د  :1387زیوان ثهبض،نک  ) نساو زوتت ضا ثه ؾبذتن فطزا و آینسه ای ثهتط زػوت می ک (.139

1/408) 
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 عذل -4-17

اظ اقؼبضی که ثه مسح قبهبن ضا زض اقؼبض ذوز ؾتوزه اؾت ، مرهونبً زض ثهبض ػساتت        

تونیه می کنس که زض کبض ملت ػساتت و اقو  مطزر زاز قبه ثؿیبض تکیه کطزه ،پطزاذته ثه ػسل و 

ثه اػتقبز او ػسل کبثین ملک و پبیه و ثنیبز ذبنه ی  ضزنس.ضا ضػبیت کننس و ضزای ثیساز ضا اظ تن زضآو

 :آن اؾت و ثسون ػسل ملک زیط نیی پبیس

 (1/181د :1387)زیوان ثهبض،                          ملک ػطوؼ اؾت و ػسل و زازـ کبثین 

 

 فرَىگ -4-18

ی گؿتطزه اظ مفهوم»فطهن   .فطهن  اظ ریله مفبهییی اؾت که موضز توره ثهبض قطاض گطفته

تیبمی اتگوهبیی ضا که زض ربمؼه آموذته می قونس زض آن غنب می یبثنس و اظ َطیق نیبزهب منتقل می 

ثهبض  (175: ل 1375قونس. پؽ فطهن  وره تییع انؿبن اظ زیگط موروزات اؾت. )ؾبضوذبنی، 

حیط مبننس می فطهن  ضا ثطای پویبیی ربمؼه الظر می قیبضز و ؾطظمین ثی فطهن  ضا ثه زضذتی ثی 

 (1/449د  :1387)زیوان ثهبض،: کنس و مهط و محجت ضا ظاییسه ی فطهن  می زانس

 

 زن -4-19

زض ظثبن، فطهن  و قوانین هط ربمؼه قیوه ی ثطذوضز ثب ظن و نگطـ نؿجت ثه او می توانس 

یطانی، فطهن  ا»مؼیبضی ثطای ؾنزف اػتقبز ثب ػسر اػتقبز آن ربمؼه ثه آظازی زض زموکطاؾی ثبقس. 

ثطاثطی ظن و مطز ثی ثبوض اؾت ثلکه فطاتط ضفته و این فطهن  ثه قست اظ ظن  ثه متبؾفبنه نه این که

ازثیبت قجل اظ مكطوَیت ازثیبتی  (117: ل 1379)ؾی ، « ؾتیعی مؿتتط زض آن تُیه می ذوضز

رنجف  مطز محوض ثوز ثب پیسایف رطیبن نوگطایی و تحوالتی که زض ربمؼه ایطان پیف آمس تؿلٍ

مصکط زض فطهن  ؾنتی ایطان چنسان هم کیطن  نكس، امب تب انساظه ای ؾطنوقت ظن ضا زگطگون کطز 

و او ضا اظ ظیط ؾلُه ذطافبت و موهومبت، رهل و نبزانی و اؾبضت ثه زضآوضز و ثه ربمؼه ضاه زاز. 

 (.1: ل1374اظ آن پؽ ظنبن اضظـ هبی انؿبنی و ارتیبػی ذوز ضا زض  کطزنس )کطاچی، 
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 مجلس -21-5

اؾبؾی تطین زؾتبوضز انق ة مكطوَه، تكکیل مزلؽ قوضای ملی ثوز نرؿتین مزلؽ قبنون 

گصاضی ایطان، مزلؽ قوضای ملی، که ثب نسوض فطمبن مكطوَیت تكکیل قس یک مزلؽ ننفی 

ػلیبی زین، اػیبن، مبتکبن و ثبظضگبنبن ثوز و زومین ، مطکت اظ نیبینسگبن اننب ، قبهعازگبن 

لؽ ثط اؾبؼ ضای ػیومی و مؿتقیم مطزر ثه وروز آمس و مزلؽ هبی ثؼسی نیع ثط هیین مز

اگط چه نرؿتین مزبتؽ ضا ثه ذبَط ػسر اًوض  (.77: ل 1379اؾبؼ تكکیل قس )آقوضی، 

ظنبن و اکخط مطزر نیی توان نیبز ابکییت مطزر و زموکطاؾی زانؿت وتی هیین مزبتؽ ظمینه ضا 

سوزیت قسضت اؾتجساز فطاهم کطزنس ثؼس اظ تكکیل مزلؽ هم آن چكم ثطای ابکییت قبنون و مح

ثؿته ثوزنس تب نبثؿبمبنی و پطیكبنی کكوض ضا ان ح کننس ثه َوض کلی کبض اؾبؾی و ػظیم مزلؽ 

ثهبض هم  (.279/ل 1: د 1349)تقی ظازه، « اؾتقطاض مكطوَیت و قکؿتن ؾس فلم و اؾتجساز ثوز

 یس ثطای مطزر ؾتیسیسه ی ایطان ثوز ذوقحبل ثوز.نیع اظ اینکه مزلؽ ضوظنه ی ام

 آننه گم گكته ثوز پیسا قس   اقسزض مزلؽ ثه فطذی و

 زیو زغذیم فلم ضؾوا قس   ضذكبن ػسل َبتغ گكت مه
 (1/283د  :1387)زیوان ثهبض،

 

نبکبضآمسی و نبکبمی مزلؽ زض تحقق ذواؾت و نیبظهبی مطزر ثبػج می قوز تب ثهبض ػیلکطز 

 ض زوضه هبی مرتل  قبنونگصاضی موضز انتقبز قطاض می زهس:مزلؽ ضا ز

اظ چنین مزلؽ و این قبنون   مزلؽ هفتم، آن مزلؽ قومی اؾت که هؿت

 ملت ثیعاض
 (474:ل1387)زیوان ثهبض،

 

 ای  قس ؾؼی ؾهیلی که نیبمس مكکوض        مزلؽ چهبضزهم مزلؽ نبن پرتن ثوز       
 (1/780د  :1387)زیوان ثهبض،

زض نوضتی نیبینسه ی اقیقی ملت اؾت که نه تنهب نیبینسه و ابفظ ػیومی افطاز ملت  مزلؽ

(.او زض 491: ل 1324ثبقس ثلکه منبفغ ریؼی زؾته هبی گونبگون ضا نیع ایبیت کنس )افكبض، 

مزلؽ چهبضر هم قبهس فؿبز و نبهیبهنگی نیبینسگبن مزلؽ ثوز و اظ کبض این مزلؽ اثطاظ 

 (1/378زیوان ثهبض، د ک ن) نبذطؾنسی می کطز.
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 مشريطٍ -21-5

ه    ثه وؾیله ی  1324زوضه مكطوَیت ثب امًبی فطمبن مكطوَیت زض ضوظ چهبضزهم       

مظفطاتسین قبه آغبظ قس و اؾتجساز نغیط وقفه ای زض آن ایزبز کطز و کوزتبی ؾیس يیبءاتسین و 

ه اص  اؾتجساز، پبیه گصاضی اکومت ضيبذبن آن ضا ثه ثیطاهه کكبنس و هس  اظ انق ة مكطوَ

، ل 1355زموکطاؾی، مقیس کطزن قسضت ابکییت و ثه کطؾی نكبنسن قبنون اؾبؾی ثوز )آزمیت، 

مكطوَه یؼنی ػساتت، »امب انق ة مكطوَه ثه ایبت ذوز هیننبن ازامه زاضز و اظ زیس مطزر  (119

ثوز )زهرسا، « میلکت مكطوَه یؼنی ضفغ فلم، مكطوَه یؼنی آؾبیف ضػیت، مكطوَه یؼنی آثبزی

امب هیه ضوح مكطوَه ثه مؼنبی اکومت انتربثی و فلؿفه ی اق انتربة و  (.81ثی تب: ل 

ثهبض هم که اظ  (.342: ل 1377محسوزیت قسضت پبزقبه ضا ثه زضؾتی زضیبفته ثوزنس )ظیجب ک ر، 

د  :1387بض،زیوان ثهنک ) َطفساضان مكطوَه ثوز اظ َلوع مكطوَه زض ایطان اؾتقجبل می کنس.

كط قبنون اؾبؾی و انتربثبت و پیسایف گطوه هبی نثهبض تكکیل مزلؽ قوضای ملی،  (1/128

 :ؾیبؾی و نو قسن فکطهب و تحول فکطی و نوگطایی ضا اظ نتبیذ انق ة مكطوَه ثطمی قیبضز

 منترت قس مزلؽ قوضی زض اول ضوظگبض        ز ثط مكطوَه فطمبن ذؿطو واالتجبضزا
 (1/101د  :1387ض،)زیوان ثهب 

 

 ؾجک هبی تبظه آوضزیم مب   اظ پؽ مكطوَه نو قس فکطهب
 (2/1030د  :1387)زیوان ثهبض،

 

چنبنکه اقبضه قس قبه اؾتجساز پیكه می کنس و ثب مكطوَه زض می افتس و این گوهط مكؼكغ ثه 

 ی کنس و اظ ویکبر نهن  اؾتجساز می افتس او اظ کػتبثی و نبؾبظگبضی قبه مؿتجس ثب مكطوَه قکوه م

می ذواهس تب زض ضاه تحکیم پبیه هبی مكطوَه ثکوقس ظیطا زضگیطی ثب مكطوَه ػبقجت ذوقی زض 

 پی نرواهس زاقت.

 این گوهط پط قؼكه زض کبر نهنگؿت   آظازی و مكطوَیت افتبزه ثه ظایت
 (1/378د  :1387)زیوان، ثهبض،

 

 و ثبظ نگطزز مكهوزکه اظ این کبض رع ا   پبزقبهب ظؾتجساز چه زاضی مقهوز
 (1/126د :1387ثهبض، )زیوان
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    نتیجه

 -ثب توره ثه آننه گصقت مكبهسه می قوز که ملک اتكؼطای ثهبض اظ قرهیت هبی فطهنگی

ؾیبؾی مهم ػهط مكطوَه و زوضان پؽ اظ آن محؿوة می قوز. او زض هط ظمبنی زؾت اظ کوقف 

ط، ؾرنطانی و قطکت زض مزبمغ ؾیبؾی و و مجبضظه ثطنساقته و ثب انتكبض ضوظنبمه، ؾطوزن قؼ

اگط چه او ضا ثه ػنوان ثعضگتطین قهیسه  ارتیبػی ؾؼی کطزه زین ذویف ضا ثه میهن ذوز ازا کنس.

ؾطایبن و قبػطان فبضؾی محؿوة می کننس زض کبض نگبضـ آحبض ازثی و تحقیقبت ػلیی نیع توان 

نبزیسه انگبقته قوز. او اظ قطوع مجبضظات ارتیبػی وی نجبیس  -ثبالیی زاقته امب ثعضگی نقف ؾیبؾی

مكطوَه پیوؾته ثه تبحیطگصاضی ثط ضونس توفیق این ذیعـ مكغول ثوزه و اظ رطیبن اطکت آظازی 

ذواهبن و مطزر َبتت پیكطفت و زموکطاؾی تبحیط فطاوان پصیطفته يین آنکه پؽ اظ ضوی کبض آمسن 

ظط و ضاهنیبیی توزه ی مطزر فطاهم ثوزه اظ ؾلؿله پهلوی نیع زض ظمبنهبیی که فًب ثطای اثطاظ ن

 فؼبتیت ثبظ نبیؿتبزه اؾت.

او قبػطی مكطوَه ذواه و ضوظنبمه نگبضی پػوهكگط و ؾیبؾتیساضی وقت قنبؼ ثوز که ثب 

آحبض و اقؼبض و مجبضظاتف تب هییكه نبر ذوز ضا ثط نفحه ی زضذكبن تبضید این مطظ و ثور مبنسگبض 

 ؾبذته اؾت.
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 زست منابع و مآخذفه

(: انسیكه هبی َبتجو  تجطیعی، تهطان، انتكبضات زمبونس، چبح 1363آزمیت،فطیسون،) -1

 زور.

(: فکط و زموکطاؾی ارتیبػی زض نهًت مكطوَیت ایطان، تهطان، 1363،) آزمیت،فطیسون -2

 انتكبضات پیبر، چبح ؾور.

انتكبضات رلسی(، تهطان،  2(: ایسئوتوغی نهًت مكطوَیت ایطان،)1355،)آزمیت،فطیسون -3

 پیبر، چبح اول.

 (: ازثیبت نوین ایطان، تهطان، امیطکجیط، چبح اول.1363آغنس، یؼقوة،) -4

 رلسی(، انتكبضات ظواضه، چبح چهبضر. 2(: اظ نجب تب نییب، )1372آضین، یحیی،) -5

 (: انق ة مكطوَه ایطان، تطریه ضيب ضيبیی، تهطان، ثیؿتون.1379آفبضی، غانت،) -6

رلسی زض یک رلس(، ثه کوقف  2زیوان ملک قؼطای ثهبض،)(: 1387ثهبض، محیستقی،) -7

 (، تهطان، نگبه، چبح اول.1344ی چبح )محیس محیسملک ظازه، ثطاؾبؼ نؿره

رلسی(، تهطان، امیطکجیط، چبح  2(: تبضید مرتهط ااعاة ؾیبؾی،)1371،)ثهبض، محیستقی -8

 چهبضر.

 وظ.(: رؿتبضی چنس زض فطهن  ایطان، تهطان، فکط ض1374ثهبض، مهطزاز،) -9

(: مزیوػه مقبته و ذُبثه هبی هیبیف ثعضگساقت ثهبض، 1386ثعضگ ثیگستی، ؾؼیس،) -10

 تهطان، موؾؿه تحقیقبت و توؾؼه ػلور انؿبنی.

ی نز  زضیب ثنسضی، تهطان، کتبة ی غطة، تطریه(: تبضید فلؿفه1373ثطتطانس ضاؾل،) -11

 پطواظ، چبح قكم.

 

 گطز می ز ثهبض، اسیج، چبح اول.یکهسمین ؾبت -(: می زثهبض1375ابئطی، ؾیسهبزی،) -12

 

رلسی زض زو رلس(، تهطان، فطزوؼ، چبح  4(: ایبت یحیی،)1371زوتت آثبزی، یحیی،) -13

 قكم.

 

 (: ثب کبضوان اله، تهطان، ػلیی، چبح هكتم.1373ظضین کوة، ػجساتحؿین،) -14

 (: چكم انساظ قؼط نو فبضؾی، نكط توؼ، چبح اول.1385،) ظضین کوة، ػجساتحؿین -15
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 (: ثهبض، محیستقی، ملک اتكهطا، تهطان، َطح نو، چبح اول.1374ی،)ؾپبنلو، محیسػل -16

(: زضآمسی ثط زایطه اتیؼبض  ػلور ارتیبػی، تهطان انتكبضات 1375ؾبضوذبنی،ثبقط،) -17

 کیهبن، ، چبح اول.

ی ؾلُنت قبربض، تهطان، انتكبضات مسثط، چبح (: ایطان زض زوضه1375قییم، ػلی انغط،) -18

 هفتم.

 (: ثنیبزهبی ػلم ؾیبؾت، نكطنی، چبح پنزم.1378ػبتم، ػجساتطاین،) -19

 (: محیستقی ثهبض )ملک اتكؼطاء(، تهطان، امیطکجیط، چبح اول.1386قبؾیی،ؾیسفطیس،) -20

 ی ایطان، تهطان، امیطکجیط، چبح نوظزهم.(: تبضید مكطوَه1378کؿطوی تجطیعی، اایس،) -21

تكبضات اضغنون، چبح رلسی(، تهطان، ان 2(: اظ ثهبض تب قهطیبض،)1375محیسی، اؿنؼلی،) -22

 ؾور.

(: قؼط زوضه مكطوَه، تطریه یؼقوة آغنس، تهطان، نكطضوظگبض، 1378منیت اتطاین،) -23

 چبح اول.

مزلس(، تهطان،  3رلس زض  7(: تبضید انق ة مكطوَیت ایطان،)1383ملک ظازه، مهسی،) -24

 ؾرن، چبح زور.

ن، انتكبضات (: نغیه آظازی، پػوهكی زض قؼط مكطوَه، تهطا1385مواسفطز، میخم،) -25

 ؾبظمبن میطاث فطهنگی، چبح اول.

رلسی(، تهطان، نكط  2(: اؾنبزی اظ مكبهیط ازة مؼبنط ایطان،)1377میطانهبضی، ػلی،) -26

 ؾبظمبن ملی ایطان، چبح اول.

 (: قبػط تت زوذته، انتكبضات یعز، چبح اول.1378محیسی، غ مطيب؛ مؿطت، اؿین،) -27

 زض ایطان، تهطان، نكطآتیه، چبح اول. (: تزسز و تزسزؾتیعی1378می نی، ػجبؼ،) -28

 (: ظنسگبنی و آحبض ثهبض، تهطان، گطوه انتكبضاتی آثبز، چبح زور.1361نیکوهیت، اایس،) -29

 (: رویجبض تحظه هب، تهطان، نكط ربمی، چبح اول.1378یباقی، محیسرؼفط،) -30

 

ن ؾینب، (: قطح ااوال و آحبض ملک اتكؼطای ثهبض، کتبثفطوقی اث1335ػطفبنی، ػجساتحییس،) -31

 چبح اول.
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رلسی(، ثه کوقف  3(: واقؼبت اتفبقیه زض ضوظگبض،)1362قطی  کبقبنی، محیسمهسی،) -32

 منهوضه اتحبزیه، ؾیطوؼ ؾؼسونسیبن، تهطان، نكط تبضید ایطان، چبح اول.

رلسی(، تهطان، گفتبض،  2(: ؾییبی اایسقبه قبربض،)1372قید االؾ می، محیسرواز،) -33

 چبح زور.

قبزضوان محیستقی ثهبض )ملک اتكؼطا(،  -ی کلک ثهبض(: نغیه1365ضفؼت، محیوز،) -34
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