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 چىیذُ

 هبّیت خصَظ دس ٍی تأهالت ساثطِ ایي دس داًطوٌذی ّش سٍیىشد ٍ است سیبسی اًذیطِ هْن هسبئل اص حىَهت ٍ دیي ًسجت
   .دّذ هی لشاس الطؼبع تحت سا آى گستشُ ٍ حىَهت

  ّیچىذام ثِ ٍ داًذ هی خذاگبًِ اهَس سا سیبست ٍ دیي ّبی حَصُ ضَد، هی هحسَة ًبة لیجشال اًذیطوٌذ یه وِ الن خبى
 اًسبى اختوبػی ٍ فشدی صًذگی دس حىَهت حذاللی دخبلت ثِ هؼتمذ الن خبى گشچِ دّذ؛ ًوی دیگشی اهَس دس دخبلت حك

 ثِ حىَهت ثِ حمَق ٍاگزاسی وِ است ٍالف آضىبس پبسادٍوس ایي ثش ٍی اهب داًذ، هی اختوبػی لشاسداد یه سا حىَهت ٍ ّبست
  آصادی دیگشاى اػوبل اهب حىَهت، ثذٍى است ٍضؼی طجیؼی، ٍضغ .ضَد هی ّب آى آصادی افضایص ثبػث هشدم آصادی وبّص خبی
 .وٌذ هی تْذیذ سا فشد

  حىَهت اص ًَػی ثِ ایطبى لزا داضت، حىَهت اص خبهؼی تحلیل دیي، ثِ تَخِ ثذٍى تَاى ًوی هیشثبلشی استبد سٍیىشد دس اهب
 تَحیذ یبفتي خشیبى است هؼتمذ ٍ است دادُ لشاس تَخِ هَسد اختوبػی هٌظش اص سا دیي سسبلت وِ گًَِ آى است، هؼتمذ دیٌی
 .ثَد ًخَاّذ هوىي ٍحی اثضاس ٍ ًجی ٍالیت ٍ سشپشستی ثذٍى آى، سضذ خشیبى ثِ تَخِ ثب تبسیخی ٍ اختوبػی ٍ فشدی

 ًَع آى ثِ هؼتمذ وِ است ایي هؼمَل ثبضین، داضتِ تَخِ اًسبى ٍخَدی هختلف اثؼبد ثِ خبهؼتشی دیذ ثب اگش هدوَع دس
  اًسبى ٍخَدی ثؼذ تشیي هْن سضذ ثستش چٌیي ّن ٍ دّذ هی پَضص سا اثؼبد ایي ّوِ دس آدهی ًیبصّبی وِ ثبضین حىَهتی

 .وٌذ هی فشاّن سا اٍ سٍحی ثؼذ یؼٌی



 جُان بیىی جان الن

 َستی شىاسی

هب ًسجت ثِ ّستی خَد، ػلن ضَْدی ٍ دس ًتیدِ یمیٌی داسین ٍ اص ػلن ثِ خَد ثِ ضٌبخت ػبلن ٍ 
 .خبلك ّستی ًبئل هی ضَین

 ٍخَد ػبلن هبفَق طجیؼت سا ثِ صَست ػلن احتوبلی هی پزیشد  

 مؼرفت شىاسی   

 حس ٍ تدشثِ. 3ػمل .2ضَْد حسی . 1: ًَع هؼشفت است 3هؼتمذ ثِ 

 اوسان شىاسی 

 .حمیمت سا دس ٍخَد هبدی ٍ دًیَی اًسبى خالصِ هی وٌذ

ػمل سا هالن اهتیبص اًسبى اص سبیش خبًذاساى هی داًذ ٍ لَُ ای دس اًسبى هی داًذ وِ هْن تشیي ػول 
 .آى، توبیض ػلن یمیٌی اص ػلن احتوبلی دس رّي هی ثبضذ

 



 ماَیت حکًمت در اودیشٍ جان الن

 

 .حىَهت یه اهش اػتجبسی است 

 

 .حىَهت  یه لشاسداد اختوبػی هیبى حبووبى ٍ وسبًی وِ ثش آى ّب حىَهت هی ضَد، است

 

 .حىَهت ضبهي حمَق طجیؼی افشاد است



 تطبیك اودیشٍ الن با مدػاَای اصلی وظریٍ لیبرالیسم

 .دغذغِ اصلی دس ًظشیِ لیجشالی فشد است؛ فشد همذم ثش خبهؼِ است. 1

 .خبهؼِ چیضی ًیست خض ّوبى افشادی وِ آى سا تطىیل دادُ اًذ. 2

 .لیجشالْب ًگبّی اثضاسی ثِ سیبست داسًذ. 3

 .همبصذ هحذٍد فؼبلیت سیبسی وِ هْوتشیٌص ّوبى حفظ حمَق ٍ داسائیْبست. 4

آصادی هٌفی ثِ هؼٌبی ػذم  . دسن ٍ ثشداضتی لیجشالی اص آصادی وِ ػوَهب آى سا آصادی هٌفی هی ًبهٌذ. 5
 .هذاخلِ اخجبسوٌٌذُ دیگشاى دس وبس افشاد است

  

 جمغ بىدی وظریٍ الن در تطبیك فلسفٍ لیبرالی اي با ایه مؼیارَای پىج گاوٍ 

 .اٍ اص ّش خْت یه لیجشال ًبة است



 وسبت دیه ي حکًمت در دیدگاٌ جان الن

.اختوبػی اص اًسبًْبست وِ صشفب ثِ هٌظَس تأهیي هٌبفغ هذًی تطىیل هی گشدد:  ديلت  

اختوبع داٍطلجبًِ افشادی است وِ ثٌبثش تَافك هطتشن گشد ّن آهذُ اًذ تب ثِ طَس دستِ خوؼی  : کلیسا
.پشداختي ثِ اهَس هؼیطتی ٍ یب سیبسی دس چٌیي اختوبػی ساُ ًذاسد. ثِ ػجبدت خذاًٍذ ثپشداصًذ  

.ػولىشد هزّت، دسًٍی ٍ ػولىشد سیبست، الذام اص طشیك لذست است  

 دیه شىاسی الن 

.هؼبسف دیٌی اص حیطِ تؼمل ٍ ضٌبسبیی یمیٌی اًسبى خبسج هی ثبضذ ٍ داخل دس حَصُ ایوبى است  

 

.اص ًظش الن هٌبصػبت هزّجی اسٍپب هؼلَل تشویت دٍ اهش وبهال هتجبیي یؼٌی دٍلت ٍ ولیسب است  

الن ضوي ٍاگزاسی لذست هطلمِ دسًٍی ثِ ولیسب دست آى سا اص ّشگًَِ سلطِ ثش هشدم وَتبُ وشدُ 
.است  



 جمغ بىدی اودیشٍ الن 

 

.است( پذسسبالسی)ٍخِ سلجی اًذیطِ الن سد سلطٌت هطلمِ   

.الن اص ٍضغ طجیؼی ضشٍع هی وٌذ ٍ تَسط لشاسداد اختوبػی ثِ حىَهت هطشٍطِ دست هی یبثذ  

.حك اًمالة سا هطشح هی سبصد. 3تفىیه لَا ٍ . 2حبوویت لبًَى . 1ثشای خلَگیشی اص استجذاد لذست   

.ضىل حىَهت الن ثیطتش دهَوشاسی هجتٌی ثش ًظبم پبسلوبًی ٍ هجتٌی ثش حبوویت هشدم هی ثبضذ  

. حَصُ ّبیذیي ٍ سیبست سا اهَس خذاگبًِ هی داًذ  

.ثشای خلَگیشی اص سوَد التصبدی هسئلِ هبلىیت سا ثسط ٍ تفصیل هی دّذ  



 اودیشٍ استاد میربالری 

 دیه شىاسی

.دیي، خشیبى سشپشستی ٍ سثَثیت حضشت حك ًسجت ثِ اسادُ ّبی اًسبًی است  

!آیب دیي حذاللی است یب حذاوثشی یب چیضی ثیي الل ٍ اوثش؟  

 

 ماَیت حکًمت

.است( ػلیْن السالم)حىَهت تبثؼی اص ٍالیت تىَیٌی ائوِ هؼصَهیي   

پس حىَهت یه اهش اػتجبسی ًیست ثلىِ اهتذاد همبم ٍالیت اهبم است وِ دس حیبت اختوبػی ًیض تٌضل پیذا  
.هی وٌذ  



 وسبت دیه ي حکًمت در اودیشٍ استاد میربالری

 ومد وظریٍ دیه حدالل
.ایي ًظشیِ هالصم ثب ًفی حىَهت دیٌی است  
.ٍظیفِ دیي سا دس حذ ًمص ًظبستی هی داًذ  

 

 رسالت دیه ي رسالت حکًمت
هؼتمذ ثِ سسبلت حذاوثشی دیي هی ثبضذ ٍ ًمص دیي دس ّذایت ٍ سضذ اختوبػی سا فشاگیش ٍ هثجت  

.هی داًٌذ  
 ایطبى لبئل ثِ لضٍم سشپشستی اختوبػی حىَهت هی ثبضذ ٍ 

سشپشستی اسادُ ّب، سا سِ سطح اص هأهَسیت حىَهت هی  .3طشاحی ًظبم اختوبػی .2اخشای لَاًیي . 1
.   داًذ  



 وتیجٍ گیری 

 

  صًذگی دس حىَهت حذاللی دخبلت ثِ هؼتمذ الن خبى گشچِ آیذ هی ثش ضذُ گفتِ هطبلت اص وِ ّوبًطَس
  ثِ حىَهت ثِ حمَق ٍاگزاسی وِ است ٍالف آضىبس پبسادٍوس ایي ثش ٍی اهب اًسبًْبست اختوبػی ٍ فشدی
  اهب حىَهت، ثذٍى است ٍضؼی طجیؼی ٍضغ .ضَد هی ّب آى آصادی افضایص ثبػث هشدم آصادی وبّص خبی

 ایي ثٌبثش ٍ وٌذ هی هٌحشف ساست ساُ اص سا افشاد ضخصی، ًفغ .وٌذ هی تْذیذ سا فشد آصادی دیگشاى اػوبل
  دس طجیؼی لَاًیي سػبیت ضبهي تَاًذ هی خَة حىَهت.وٌٌذ تدبٍص دیگشاى حمَق ثِ وِ ضَد هی ثبػث

  وبسآهذ ٍ هَثش ضوي دس ٍ سبصگبس طجیؼی لبًَى ثب وٌذ هی ٍضغ گزاسی لبًَى ی لَُ وِ لَاًیٌی .ثبضذ خبهؼِ
  سا آصادی طجیؼی لبًَى اص ثیص لَاًیٌی چٌیي.داسد ٍخَد ّب آى پطت دس ای اخجبسوٌٌذُ لذست چَى ّستٌذ،
  حَصُ هؼتمذاست دسًٍی ٍ سىَالس هؼٌَیت ًَػی ثِ وِ آًدب اص الن خبى اصدیذ چٌیي ّن .وٌٌذ ًوی هحذٍد

  داسد،چشا دیي ًجَدى ٍحیبًی ثِ اٍ اػتمبد دس سیطِ الن خبى تفىش ایي ٍ خذاست سیبست حَصُ اص وبهال دیي
 .داًذ هی طجیؼت لبًَى وطف هدشای تٌْب سا آدهی خشد ٍ ػمل وِ



 لزا داضت، حىَهت اص خبهؼی تحلیل دیي ثِ تَخِ ثذٍى تَاى ًوی هیشثبلشی آلبی ًگبُ دس اهب
  خَیص اًذیطِ خبظ هؼشفتی ٍ فلسفی هجبًی ٍلزا است هؼتمذ دیٌی حىَهت اص ًَػی ثِ ایطبى

 هٌظش اص سا دیي سسبلت ایطبى وِ آًدب اص ثٌبثشایي .است چیذُ دیٌی ی پبیِ ثش سا حَصُ ایي دس
  ٍ اختوبػی ٍ فشدی تَحیذ یبفتي خشیبى است هؼتمذ است، دادُ لشاس تَخِ هَسد اختوبػی
  .ثَد ًخَاّذ هوىي ٍحی اثضاس ٍ ًجی، ٍٍالیت سشپشستی ثذٍى آى سضذ خشیبى ثِ ثبتَخِ تبسیخی
  ٍ سضذ ثیبى ٍ سَ یه اص الْی سشپشستی ٍ ٍالیت تحمك دیي، ًضٍل اص غشض ٍ اًجیبء ثؼثت فلسفِ
  ٍ سیبسی ٍ حىَهتی سیستن ٍ ًظبم یه ًیبصهٌذ خَد دیي ثٌبثشایي .است دیگش سَی اص تىبهل

  اهىبى ثِ دیي حذاوثشی سسبلت اص تَاى هی ًتیدِ دس .ثبضذ هی خَد همبصذ ثب هتٌبست اختوبػی
  دس افشاد ًفس ػضت وِ خبئی تب الجتِ ثشد پی اختوبع ػشصِ دس دیٌی حىَهت حذاوثشی هذاخلِ

  خَاًت ی ّوِ دس وبهل طَس ثِ دیٌی ضَاثط ٍ اصَل ٍ ضَد حفظ حىَهت ایي دس دیي چبسچَة
   .ضَد سػبیت

 



  هختلف اثؼبد ثِ خبهؼتشی دیذ ثب اگش سسذ هی ًظش ثِ وِ سسیذ دیذگبُ ایي ثِ تَاى هی پبیبى دس
  وِ است ایي هؼمَل ثبضین داضتِ تَخِ اٍ هبدی ٍ سٍحی،رٌّی ثؼذ اصخولِ اًسبى ٍخَدی
  ٍ دّذ هی پَضص سا اثؼبد ایي ی ّوِ دس آدهی ًیبصّبی وِ ثبضین حىَهتی ًَع آى ثِ هؼتمذ

  وِ چشا وٌذ، هی فشاّن سا اٍ سٍحی ثؼذ یؼٌی اًسبى ٍخَدی ثؼذ هْوتشیي سضذ ثستش چٌیي ّن
  ایي خَاّبى است ًطذُ خلك ّستی خْبى ایي دس ثیَْدُ اًسبى وِ  ثبضین اهش ایي ثش ٍالف اگش

  سضذ ی ػشصِ گیشد، هی ثش دس سا هب صًذگی اص صیبدی ثخص وِ حىَهت ی ػشصِ وِ ثَد خَاّین
  ػْذُ ثش سا هب سٍحی ثؼذ ثَیژُ هب ٍخَدی اثؼبد تىبهل سبصی ثستش ٍ وٌذ فشاّن ّن سا هب ّذایت ٍ

  ػْذُ ثش سا فَق ًظشیِ دٍ اص یه ّش هَسد دس لضبٍت تَاى هی دیذگبُ ایي گشفتي ًظش دس ثب .گیشد
   .گزاضت همبلِ ایي هخبطت
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