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هسؼَز صبزلی 

ثطای ثؼعی ّبی زیگط ّن    .یؼٌی تصبزف یب ثطذَضز ضسیس ثب سیبستثطای ثؼعی ّب سیبست ظزگی یؼٌی چِ؟ 

پَتیي، ًِ  ،هثال ثطای ثؼعی اظ جوبػت سیبست ظزُ. هي چِ گَیبًِ ًسجت ثِ سَاًح سیبسی یؼٌی ضٍیکطزی ثِ

پَتیي ّن جب ضٍسیِ چٌبى کَچک است کِ حتی زض یک اظ ًگبُ ایٌبى، یؼٌی . ثلکِ ًوبز هلی ضٍسیِ است ،کفص

ذیلی اهب ازُ ّبی سطز ٍ ظهستبًی ضٍسیِ ثبضس پَتیي هٌبست تطیي کفص ثطای ضاُ ضفتي زض ج الجتِ ضبیس.هی ضَز

 (. !ٍ هسٍزف )ثس است کِ هب ضٍسیِ ضا تملیل ثسّین ثِ یک جفت پَتیي

ثؼعی اظ آًْب فکط هی کٌٌس ّوِ چیع ًْبیتب یک سطًد زاضز کِ آى . هي ٍالؼب زلن ثطای سیبست ظزُ ّب هی سَظز 

گبّی . سَظى سیبست الجتِ شاتب ایْبم زاضز. سیبست استّن سَظى آى هی گصضز کِ ّن اظ سَضاخ یک سَظى 

ست ثطای تعضیك ّوِ چیع ثِ یک سَظى سیبست ٍسیلِ ای است ثطای زٍذتي ّوِ چیع ثِ ّن ٍ گبّی آهپَلی ا

اًسبى سیبست ظزُ کسی است کِ فکط هی کٌس حتی ثَز ٍ ًجَز ذسا ّن ٍاثستِ ثِ ضای اکثطیت است یب . چیع

تٌس ای ثٌسگبًی کِ ؼطفساضش ّسایٌکِ اگط ذسا ثبظاض ذیطیِ ذلمت ضا ضاُ اًساذتِ ثطای ایي است کِ تؼساز آض

ثطای سیبست . یعی یب ثب سیبست جَض زض هی آیس یب ثبیس جَض زض ثیبیسثطای ایي جَض آزم ّب ّط چ. ثبالتط ثطٍز

 :الجتِ سیبست ظزُ ّب ثط زٍ ًَع ّستٌس .فلسفِ سیبسی تٌْب ًَع فلسفِ ٍ ػلَم سیبسی تٌْب ػلن ٍالؼی است ،ظزگبى

 سیبست ظزگبى سیبسی -1

 سیبست ظزگبى غیطسیبسی -2

آًْب ًبپلئَى، ًبم ػوَ جبى آًْب لسضت، اسن هبزض  زائی جبىِ سیبست ظزگبى سیبسی کسبًی ّستٌس کِ اسن اصلیِ

ػبضض ّوِ چیع ضا  ایي آزم ّب شاتب. جبى آى ّب ثستِ ثِ ثحث ّبی سیبسی استزض یک کالم، ى فطصت ٍ ثعضگطب

سیبست ظزگبى اهب . ثبظی کٌٌس ٍ ثِ ّویي زلیل سؼی هی کٌٌس ّط جَض ضسُ زض ظهیي سیبست  ثط سیبست هی زاًٌس

غیط سیبسی کسبًی ّستٌس کِ اظ ثس اظ سیبست ظزُ ضسُ اًس کِ ّیچ کبضی ثب سیبست ًساضًس ٍلی اظ فطغ سبزگی 



ثؼعی اظ ! هی ثیٌیس. ًوی زاًٌس کِ سیبست ثب ّوِ پیچیسگی اش ثب آى ّب کبض زاضز ٍ زستص ضا ثِ آى ّب هی ظًس

 .ی اظ تطس سیبست لت ثِ آة ّن ًوی ظًٌسضیبی سیبست غطق هی ضًَس ٍ ثؼطزفطغ سیبست ظزگی زض 

اًسبًی کِ . ض زًیبی اهطٍظ ذیلی ضجیِ ظثبلِ استزسیبست . ز ثب سیبست ّن سیبست ذَزش ضا هی ذَاّسضثطذَ 

اگط اهب اظ آى ؼطف ، . تجسیل هی ضَز ظثبلِ تَلیس ًکٌس اٍال یؼٌی هطزُ ٍ ثبًیب ثِ ظٍزی ذَزش ثِ یک ظثبلِ اًسبًی

. ٍ ثِ ظثبلِ زاى  تبضید هی ضٍینجوغ ظثبلِ ّب پیَستِ  ثِ ظٍزی ثًِطیعین  یس کٌین ٍ آى ّب ضا زٍضهب ذیلی ظثبلِ تَل

ثِ ّویي زلیل هي هؼتمسم ثبظیبفت ظثبلِ ّب یکی اظ ثْتطیي سیبست ّبیی است کِ ثبیس زض اٍلیي ایستگبُ ثؼسی 

ثِ اًساظُ ظثبلِ .  اضتغبل زضست کٌین سیبست زضست یؼٌی اظ آضغبل ّن. تبضید ٍ زض ّوِ جبی جغطافیب پیبزُ ضَز

ظثبلِ زاى تبضید جبی آزم ّبیی است کِ لسض . الجتِ اگط اظ هٌظطی فلسفی ثِ آى ثٌگطینیک ًوبیص ثبلِ ظیجبست 

زض  است ثطای ثعضگبى ٍ پبکبىسی .ٍ ثِ ضجبّت ظثبلِ ٍ سیبست پی ًجطزُ اًس چیعّب اظ جولِ ظثبلِ ّب ضا ًساًستِ اًس

آى ضا کال زٍض ثطیعًس ٍ کبهال اظ آى زٍض ُ کِ ّطگع سجت ًوی ضساهب  ُ اًساظُ آضغبل ثی اضظش ثَزثِ ػیي ایٌکِ 

یؼٌی . سیبست هثل ظثبلِ ثَی ثسی زاضز اهب ایي ثَی ثس ثرطی اظ ػؽط ظًسگی استچطا؟ چَى اگطچِ .ثگیطًس

یک ًبى ِفبًتعی . استجبهؼِ ی ثسٍى سیبست هثل جبهؼِ ی ثسٍى آضغبل، یک تَّن . ًطبًِ ظًسُ ثَزى است

اگط کطَضی تَاًست ثب آضغبل ّن اضتغبل ایجبز کٌس یؼٌی فْویسُ کِ . است کِ ّطگع ًوی تَاى آى ضا گبظ ظز

سیبست فمػ زض ثتِّ،  کن الجتِ زض ثسیبضی اظ کطَضّب ٍ فطٌّگ ّبی. ضطّ ظطٍضی است کِ ذیط ّن زاضز ،سیبست

ظًس زض حبلی کِ هب ثبیس غَل هطحلِ اٍل ضا ثکطین ٍ ذَز ضا زض ظطٍض ثَزًص زضجب هی  ذَز یؼٌی ضطّ هطحلِ اٍلِ

  . سیبست ثِ سؽحی ثبالتط ثِکطین

زضست ّن  اگط ثب ایي تؼطیف هَافك ثبضیس زض ًتیجِ سیبستِ !سیبست یؼٌی ضط ثِ پب کطزىفطض کٌین کِ اصال 

ثِ پب کطزى ثطای کلِ پب یؼٌی ضط  چیست؟سیبست غلػ . ثِ پب کطزى ثطای زستطسی ثِ ذیطػجبضت است اظ ضط 

شاتی است الجتِ ثب ایي تَظیح کِ زض سیبست ی ّسف ،ثٌبثطایي چٌبًکِ هی ثیٌیس ذیط زض ّط ًَع سیبستی. کطزى ذیط

ثب ایي ٍجَز یب ثی ایي ٍجَز، . زضست، ّسفی است ثطای تحمك ٍ زض سیبست غلػ، ّسفی است ثطای تحویك

هب . ّط زٍ، زٍ ضٍی یک ًین سکِ ّستٌسیبست ظزُ ضَین چطا کِ است ظزُ ضَین یب سفطلی ًوی کٌس کِ هب اظ سی

زذل ٍ ایي ضٍظّب . الجتِ ایي ثِ زذل ذیلی ّب ًوی ضٍز اهب هْن ًیست. ثب سیبست ّن ثبیس سیبست ثِ ذطج زّین

     . ذطج ذیلی ّب ثب ّن ًوی ذَاًس


