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  واژه نامه سياست

رياست يک نفر  و از ابسولوتيسم حکومت مطلقه و ابسولو به معنی مطلق و مقصد – Absolutisme ابسولوتيسم

  .نامحدود است در اين آئين حقوق و قدرت زمامدار. شخص مطلق العنان است بر جامعه

 

مسلک منسوب به اين . اروپا به وجود آمد در 16نام مسلکی است که در قرن  – Episcopalisme اپيس کوپاليسم

سلطنت تکيه نداشت و معتقد بود که قدرت روحانی تفوق بر قدرت  او به. ژان کالون تئولوژيست فرانسوی است

  .جسمانی دارد

 

  .وابسته سفارتخانه – Attache آناشه

 

ز اين اصطالح غالبًا ملحق به اصطالحات حاکی ا. خوش بينی و حسن ظن است عقيده به – Optimisme آپتی ميسم

  .سياسی می گردد مرام های اصلی

 

برحسب تغيير وضع سياسی يا تغيير رژيم  مسلکی است که طرفدارانش به سرعت – Opportunisme اپورتونيسم

  .دهند يا زمامدار بنا به نفع شخصی تغيير عقيده می

 

های داخلی  درخالل جنگ 17 نام فرقه ای موسوم به اپولوژيست ها که در قرن – Apologisme اپولوژيسم

فالسفه آغاز مسيحيت را که معتقد به استدالل در مقابل  .انگلستان برای مردم حق مقاومت در برابر پادشاه قائل بودند

  .اپولوژيسم می خواندند مخالفين مسيحيت بودند نيز

 

ع قدرت حکومتی است، که در آن آزادی فردی تحت الشعا مسلک و سيستم – Autoritarianisme اتوريتاريانيسم

  .دولت قرار می گيرد

 

  .دست زمامدار باشد سيستم حکومتی ای را گويند که در آن تمام قدرت ها در – Autocracy اتوکراسی
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حکومت که در آن قدرت و نظارت در دست عده  حکومت اشرافی، سيستم و نوعی – Aristocrasey اريستوکراسی

  .کمی از اشراف باشد

 

  .هواخواه حکومت اشرافی. عضو هيأت حاکمه اشرافی – Aristocrate اريستوکرات

 

 حکمت و فلسفه حکمای قرون وسطی را که در مدارس به تدريس اشغال داشتند، – Schoolastic اسکوالستيک

می شدند، بيشتر جنبه دينی  فلسفه اين حکماء که به نام مدرسيون يا اصحاب مدرسه نيز ناميده. اسکوالستيک می نامند

  .داکن و سنت آنسلم را می توان نام برد فالسفه مهم اين مکتب آپالر، تامس داکن، گيوماز . داشت

 

است و مقصود از آن فرار از شرکت در کارهای اجتماعی و امتناع از  به معنی فرار – Escapisme اسکی بيسم

  .و شرکت در امور حکومت قبول پست های دولتی

 

اراضی کشور به وسيله فتوحات نظمی يا به وسايل  طرفدار توسعه و گستش – Expansioniste اکسپانسيونيست

  .اقتصادی

 

عده ای  روشی در حکومت که توسط چند نفر اداره شود و کليه قدرت ها در اختيار – olygarichie اليگارشی

  .معدود باشد

 

  .امپراتوری، شاهنشاهی – imperial امپريال

 

  .ار و هواخواه امپراتوریطرفد – Imperialiste امپرياليست

 

توسعه  هواخواه امپراتوری، عقيده و روشی را گويند که هدفش بسط امپراتوری و – Imperialisme امپرياليسم

  .قلمرو و حکومت بر ديگران است

 

د طبيعت انسان در همه جا و همه زمانی اساسًا خودخواه است، لذا زمامدار باي عقيده به اينکه – Egoisme اگوئيسم

  .اگوئيستيک يعنی خودخواهی و خودپرستی باشد انگيزه اش
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  .است» بدون حکومت«در زبان يونانی به معنای . نظمی و هرج و مرج آشوب، بی – Anarechie آنارشی

 

  .آشوب طلب – Anarechiste آنارشيست

 

ختی و مصيبت های آنارشيسم حکومت را تنها موجب بدب هرج و مرج خواهی، مسلک – Anarechisme آنارشيسم

  .اجتماعی می داند

 

  .جهانی بين المللی – International انترناسيونال

 

همکاری و  در مقابل ناسيوناليسم است و عبارت است از اعتقاد به اينکه – Internationalisme انترناسيوناليسم

  .است معاونت مابين ملت های جهان موجب سعادت و برقراری صلح و آرامش حکومت جهانی

 

  .روشنفکر، خردمند – Intellectual انتلکتوال

 

عقل منبع  مکتب اصالت قريحه و هوش و عقيده بر اينکه علم زاده عقل است و – Intellectualisme انتلکتواليسم

  .ميسر است دانش و کشف حقيقت، يا علم صحيح به واقعيت تنها از طريق قريحه و هوش و عقل

 

رواج صنعت و کارخانه و ماشين و اهميت  يعنی صنعتی شدن زندگی انسان و – Industerialisme اندوسترياليسم

  .دادن به صنعت

 

اختيار آزاد  يعنی اصالت فرد و طبق اين فلسفه بايد اجازه داده شود که هرکس به – Individualisme انديويدواليسم

  .برای خود فکر و کار کند

 

ايدآليسم اوبژکتيف نيز می نامند، فلسفه ای است که حقايق را از نظر حسی  راکه آن  – Objectivisme اوبژکتيويسم

  .نگاه می کند
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  .به معنی استقالل اقتصادی است – Autarky اوتارکی

 

  .عقيده به فرديت افراطی است – Ultra Individualisme انديويدواليسم اولترا

 

دهد و در صورت عدم قبول موجب  که دولتی به دولتی می اتمام حجت، آخرين پيشنهادی – Ultimatum اولتيماتوم

  .بروز جنگ می شود

 

اعتقاد به لزوم تبعيت از يک خط مشی و سياست و کناره گيری علنی يک ملت از  – Irolationisme ايروالسيونيسم

  .سياسی و اقتصادی همکاری

 

 

لوتيسم حکومت مطلقه و رياست يک نفر ابسو ابسولو به معنی مطلق و مقصدو از – Absolutisme ابسولوتيسم

  .حقوق و قدرت زمامدار نامحدود است در اين آئين. شخص مطلق العنان است بر جامعه

 

اين مسلک منسوب به . در اروپا به وجود آمد 16است که در قرن  نام مسلکی – Episcopalisme اپيس کوپاليسم

 ه نداشت و معتقد بود که قدرت روحانی تفوق بر قدرتاو به سلطنت تکي. فرانسوی است ژان کالون تئولوژيست

   .جسمانی دارد

 پيروی از کمال مطلوب در سياست و اقتصاد  ٫خيالپرستی٫اصالت تصور idealism - ايده اليسم 

  علم افکاری که در مورد اصل و مبدا افکار بحث ميکند ٫علم افکار و معانی Ideology -  ايده ئولوژی

  .وابسته سفارتخانه – Attache آناشه

حاکی از  اين اصطالح غالبًا ملحق به اصطالحات. عقيده به خوش بينی و حسن ظن است – Optimisme آپتی ميسم

  .مرام های اصلی سياسی می گردد

 

که طرفدارانش به سرعت برحسب تغيير وضع سياسی يا تغيير رژيم  مسلکی است – Opportunisme اپورتونيسم

  .شخصی تغيير عقيده می دهند ه نفعيا زمامدار بنا ب
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درخالل جنگ های داخلی  17اپولوژيست ها که در قرن  نام فرقه ای موسوم به – Apologisme اپولوژيسم

 فالسفه آغاز مسيحيت را که معتقد به استدالل در مقابل. برابر پادشاه قائل بودند انگلستان برای مردم حق مقاومت در

  .نيز اپولوژيسم می خواندندمخالفين مسيحيت بودند 

 

 مسلک و سيستم حکومتی است، که در آن آزادی فردی تحت الشعاع قدرت – Autoritarianisme اتوريتاريانيسم

  .دولت قرار می گيرد

 

  .آن تمام قدرت ها در دست زمامدار باشد سيستم حکومتی ای را گويند که در – Autocracy اتوکراسی

 

اشرافی، سيستم و نوعی حکومت که در آن قدرت و نظارت در دست عده  حکومت – Aristocrasey اريستوکراسی

  .کمی از اشراف باشد

 

  .هواخواه حکومت اشرافی. عضو هيأت حاکمه اشرافی – Aristocrate اريستوکرات

 

 تدريس اشغال داشتند، حکمت و فلسفه حکمای قرون وسطی را که در مدارس به – Schoolastic اسکوالستيک

اصحاب مدرسه نيز ناميده می شدند، بيشتر جنبه دينی  فلسفه اين حکماء که به نام مدرسيون يا. اسکوالستيک می نامند

  .آپالر، تامس داکن، گيوم داکن و سنت آنسلم را می توان نام برد از فالسفه مهم اين مکتب. داشت

 

امتناع از  از شرکت در کارهای اجتماعی وبه معنی فرار است و مقصود از آن فرار  – Escapisme اسکی بيسم

  .قبول پست های دولتی و شرکت در امور حکومت

 

 طرفدار توسعه و گستش اراضی کشور به وسيله فتوحات نظمی يا به وسايل – Expansioniste اکسپانسيونيست

  .اقتصادی

 

قدرت ها در اختيار عده ای و کليه  روشی در حکومت که توسط چند نفر اداره شود – olygarichie اليگارشی

  .معدود باشد
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  .امپراتوری، شاهنشاهی – imperial امپريال

 

  .امپراتوری طرفدار و هواخواه – Imperialiste امپرياليست

 

گويند که هدفش بسط امپراتوری و توسعه  هواخواه امپراتوری، عقيده و روشی را – Imperialisme امپرياليسم

  .ن استقلمرو و حکومت بر ديگرا

 

لذا زمامدار بايد  عقيده به اينکه طبيعت انسان در همه جا و همه زمانی اساسًا خودخواه است، – Egoisme اگوئيسم

  .انگيزه اش اگوئيستيک يعنی خودخواهی و خودپرستی باشد

 

  .است» بدون حکومت» در زبان يونانی به معنای. آشوب، بی نظمی و هرج و مرج – Anarechie آنارشی

 

  .آشوب طلب – Anarechiste آنارشيست

 

های  هرج و مرج خواهی، مسلک آنارشيسم حکومت را تنها موجب بدبختی و مصيبت – Anarechisme آنارشيسم

  .اجتماعی می داند

 

  .جهانی بين المللی – International انترناسيونال

 

از اعتقاد به اينکه همکاری و  و عبارت استدر مقابل ناسيوناليسم است  – Internationalisme انترناسيوناليسم

  .آرامش حکومت جهانی است معاونت مابين ملت های جهان موجب سعادت و برقراری صلح و

 

  .روشنفکر، خردمند – Intellectual انتلکتوال

 

منبع  علم زاده عقل است و عقل مکتب اصالت قريحه و هوش و عقيده بر اينکه – Intellectualisme انتلکتواليسم

  .قريحه و هوش و عقل ميسر است دانش و کشف حقيقت، يا علم صحيح به واقعيت تنها از طريق
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شدن زندگی انسان و رواج صنعت و کارخانه و ماشين و اهميت  يعنی صنعتی – Industerialisme اندوسترياليسم

  .دادن به صنعت

 

داده شود که هرکس به اختيار آزاد  ن فلسفه بايد اجازهيعنی اصالت فرد و طبق اي – Individualisme انديويدواليسم

  .برای خود فکر و کار کند

 

از نظر حسی  که آن را ايدآليسم اوبژکتيف نيز می نامند، فلسفه ای است که حقايق را – Objectivisme اوبژکتيويسم

  .نگاه می کند

 

  .به معنی استقالل اقتصادی است – Autarky اوتارکی

 

  .عقيده به فرديت افراطی است – Ultra Individualisme ويدواليسماولترا اندي

 

دهد و در صورت عدم قبول موجب  اتمام حجت، آخرين پيشنهادی که دولتی به دولتی می – Ultimatum اولتيماتوم

  .بروز جنگ می شود

 

ره گيری علنی يک ملت از اعتقاد به لزوم تبعيت از يک خط مشی و سياست و کنا – Irolationisme ايروالسيونيسم

   .سياسی و اقتصادی همکاری

 

وی اين مکتب را که . آنارشيست روسيه و اروپا عقيده سياسی با کونين پيشوای – Bakuninisme باکونی نيسم

  .و افکار خداوند است را ابداع کرد اصولش لزوم تخريب دولت و حفظ حقوق فرديت

 

است، که طبق آن طبقه کارگر بايد به وسيله » مارکسيسم«مکتب  شيوه ای خاص از – Balshewisme بالشويسم

  .انضباطی شديد از طرف دولت مرکزی باشند هرچه زودتر قدرت سياسی را به دست آورند دستجات محلی که پيرو

 

  .اقوام دور از تمدن وحشيگری، توحش و حالت بدوی زندگانی جوامع اوليه و – Barbarism بربريسم
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  .دسته متحد، گروه هم بسته – Bloc بلوک

 

  .سرمايه دار، دولتمند، شهرنشين ثروتمند – Bourgeois بورژوا

 

  .سرمايه داری، طبقه ثروتمند و سوداگر – Bourgeoisie بورژوازی

 

  .نوعی مخصوصی از ليبراليسم اطالق می شود بنتهاميسم به – Benthamisme بنتهاميسم

 

  .ميهن پرست – Patriot پاتريوت

 

  .به معنی ميهن پرستی است – Patriatisme پاتريوتيسم

 

  .عالقه شديد هر شهر به حفظ حالت خاص خود – Particularisme پارتيکوالريسم

 

  .علم سياست، سياست – Politique پليتيک

 

  .سرباز چريک، هواخواه، طرفدار – Partisan پارتيزان

 

  .را و سنامجلس نمايندگان، مجلس شو – Parlement پارلمان

 

  .عضو پرلمان، مطابق با آداب و رسوم پارلمان – Parlementaire پارالمانتر

 

 روشی است در حکومت که در آن قوه مجريه در اعمال خود مسؤول قوه – Parlementairisme پارلمانتريسم

  .مقننه يعنی پارلمان می باشد

 

  .ه انجام کارهای بلوکی و بخشی و محلیدلبستگی ب محدوديت فکر و – Parochialisme پاروشياليسم
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  .طلبی، مخالفت با جنگ به هر نوع و شکلی که باشد صلح – Pacifisme پاسی فيسم

 

پيشوای اين مکتب ويليام جيمز آمريکايی . اصالت عمل و نقطه مقابل متافيزيک است – Pragmatisme پراگماتيسم

 .است

  فکر و عقيده  ضد متافيزيکمقابل  اصالت دادن به عمل در - پراگماتيسم

 

  تدبير انديشيدن –علم سياست  - پوليتيک

 مخالف جنگ به هر نوع وشکلی که باشد –صلح طلب  - فيسم پسي

 

 به ناحيه ای شدن اعتقاد به عدم تمرکزکارها در مرکز کشور و اعتقاد - پروونسياليسم

 

  عمليات شيوه و فنون - تاکتيک

 

 بردن مخالفان ز بينايجاد رعب و وحشت و ا - ترور

 

 به حکومت جمعی و دخالت در کليه شئون زندگی افراد اعتقاد - توتا ليتا ريونيسم

 

  اصالت روح وتشکيل جهان از ذرات آن - دايناميسم

 

  حکومت مردم بر مردم - دموکراسی

 

  اند يا عينی ؟ فلسفه جزم و يقين حقايق ذهنی - دگماتيسم

 

 له ی سخنرانی و راهپيمايی برای بدست آوردن تقاضاهابويس تظاهرات - دمونستراسيون

 

  روش منطقی بررسی و روشن کردن مطلبی بوسيله ی –مباحثه و جدل  - ديالکتيک
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 سياسی – سياستمدار - ديپلومات

 

 خودرای مستبد و - ديکتاتور

 

 گرايی واقع - رئاليسم

 

  نظام اجتماعی خواهان تغيير سيستم و - راديکاليسم

 

  برتری عقل بر همه چيز اعتقاد به - راسيوناليسم

   .است مشتق نژاد یمعنا به راسم یتئور از که است یارتجاع و یعلم ضدراسيسم انديشه  - سميراس

 

 آرای عمومی برای دست يابی به اکثريت آرا مراجعه به - رفراندوم

 

 زور تغييرات واصالحات اساسی بدون استفاده از - رفرم

 

 علمی و ادبی نهضت و تجديد حيات –نوزايش  - رنسانس

 

 دادن سلطنت به جمهوريت ترجيح –سلطنت طلبی  - روياليسم

 

 ساختن به نحو دل انگيز و خاطره انگيز جلوه گر - رومانتيسم

 

 افراط اعتقاد به لزوم آداب و رسوم در حد - ريتوآليسم

 

  و محيط زيست وقدرتها رابطه بين علم جغرافيا - ژئوپوليتيک

  اقتصاد محوری يا جغرافيايی اقتصادی - ژئواکونوميک 
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  ، لشكر آشي شناسي ميكند، زمين بحس  لشكر آشي  علم  در باره  آه  سياسي  از فيزيك  اي شاخه - ژئواستراتژی

 امور دنيوی و رد غير آن اعتقاد به اصالت - سکوالريسم

 

 وسايل توليد به جمعی بودن جامعه و مالکيت دولت به اعتقاد - سوسياليسم

 

 مکتب شک در مقابل واقعيت ها - سيپتي سيسم

 

  در زمان موسو لينی احيا شد هرج و مرج وآشوب طلبی - فاشيسم

 

  مالکيت بر رعايا حکومت –ملوک الطوايفی  - فئوداليسم

خود استقالل  برای پيوستن چندين منطقه به يک کشور از سيستم فدرال استفاده می گردد تا هر منطقه برای -فدراليزم 

اين نوع حکومت برای کشورهای چند قوميتی موجب تفرقه . داشته باشد ولی تصميمات کلی از سوی مرکز اتخاذ گردد

 . و گسستگی ملی ميگردد

 

  اعتقاد شديد به حزب گرايی – حزب پرستی - فاکسيوناليسم

 

 تعصب به آداب ورسوم داشتن –متعصب  - فاناتيسم /فناتيسم 

 

  روهی هم فکر به صورت حزبیگ - فرکسيون

 

 باشند گروهی سری که فعاليت های سياسی داشته - فراماسونری

 

 و وجود قدرت در دست سرمايه داران اعتقاد به سرمايه داری - کاپيتاليسم

 

 دول خارجی در يک کشور دادن حق کنسولی و برائت به برخی از نمايندگان - کاپيتوالسيون
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 اکی توده ها نسبت به وسايل توليد با نظارت دولتاشتر حق مالکيت - کمونيسم

 

 استقالل داخلی کشورها اتحاديه چند کشور و اداره آن بصورت واحد با حفظ - کنفدراسيون

 

 نامه بين کشورها در امور اقتصادی وسياسی موافقت - کنوانسيون

 

 ديگر تغيير ناگهانی رژيم و بدست گرفتن قدرت توسط عده ای - کودتا

 

 بطور گروهی و تشريک مساعی اعتقاد به اداره کشور - کلکتيويسم

 

  اعتقاد به اصل آزادی انسانها در جامعه –فلسفه آزادی طلبی  - ليبراليسم

 

 ماده اصالت دادن به –توجه به ماديات  –ماده پرستی  - ماترياليسم

 

 مذاکره جمع شدن مردم برای سخنرانی و - ميتينگ

 

 مستعمرات رندهکشورهای دا - متروپل

 

 کشور وجامعه در افزونی صادرات بر واردات اعتقاد به قدرتمندی - مرکانتاليسم

 

 شناسی اعتقاد به آماده باش جنگی به عنوان مهمترين وظيفه - ميليتاريسم

 

 اعتقاد به برتری ملت خودی به ملل ديگر –مليت پرستی  - ناسيوناليسم

 

  گرايش به طبيعت - ناتوراليسم

 

 . انسانها و قدرت آن در جامعه اعتقاد به برتری - اومانيسم و  يسمهيومن


