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چکیذه
ٔطزْؾبالضی زیٙی اظ رّٕٔ ٝفبٞیٓ ٔٗبنطی اؾت و ٝربٔٗ ٝایطا٘یی زض ٔٛارٟی ٝثیب
ٌؿُ رسی  ٚتبحیطٌصاض ؾٙتٔ-سض٘یت ٝاثسأ وطز ٜاؾت .زض ٚالٕ ایٗ ٔفُٔ ْٟٛبِجیٝ
زیطپبی ؾٛغ ٜایطا٘ی اؾت ثطای تطویت ؾٙت ٗٔ ٚبنطیتٔ .طزْؾبالضی زیٙی اثسأ
ش ٗٞؾٛغ ٜایطا٘ی اؾت ثطای تطٔیٓ یب ٌصض اظ ایٗ ٌؿیُٔ .جبحیج ٔطثی ٌٛثی ٝاییٗ
تطویت  ٚتّفیك لطیت ث2 ٝلطٖ ش ٗٞؾٛغ ٜایطا٘ی ضا ث ٝذٛز ٔكغ َٛزاقیتٙٞ ٚ ٝیٛظ
٘یع زضرطیبٖ اؾت .ثب پیطٚظی ا٘مالة اؾالٔی ٚ ،ؾم ٌٛضغیٓ التیساضٌطا ٚ ،تكیىیُ
رٕٟٛضی اؾالٔی ثركی اظ ایٗ ُٔبِجٝی زیطپب ٔرمك قس .أب ٛٙٞظ تخجیت  ٚتحىیٓ
آٖ اتفبق ٘یبفتبز ٚ ٜثب چبِفٞبیی ٔٛار ٝاؾیت .ثطذیی ّٖیت اییٗ ٖیسْ تخجییت ضا
ؾبذتبضی  ٚثطذی زیٍط وبضٌعاضا٘ٔ ٝیزا٘ٙس .زض ایٗ ٔمبِٔ ٝیوٛقیٓ و ٝثب اؾتفبز ٜاظ
ضٚـ ٓ٘ ٚطیٌ ٝفتٕب٘ی الوال ٛٔ ٚف ٝث ٝایٗ چبِفٞب ثپطزاظیٓ .فطيیٔ ٝب ایٗ اؾیت
وٟٓٔ ٝتطیٗ چبِف زض تخجیت ٔطزْؾبالضیزیٙیی پییف اظ آ٘ىیٔ ٝطثی ٌٛثی ٝفمیساٖ
ؾبذتبضٞب  ٚیب ٖٛأیُ وبضٌعاضا٘ی٘ ٚ ٝرجٍیبٖ ارتٕیبٖی ثبقیسٔ ،طثی ٌٛثی ٝحیُیٝ
قٙبذتی-ازضاوی یه ٌفتٕبٖ اؾت .ث ٝؾرٗ زیٍط ٔطزْؾبالضی زیٙی ثٖٛٙ ٝاٖ یىی
اظ زاَٞبی ٔطوعی زض ٌفتٕبٖ رٕٟٛضی اؾالٔی ٛٙٞظ زض ٔطحّٔ ٝسَِٛییبثی اؾیت.
ایٗ ٖسْ ٞػٔ٘ٛی ٔسِِٛی ٔٛرت ؾطٌطزا٘ی زض حیُٞٝبی ؾیبذتبض  ٚویبضٌعاض ٘ییع
ذٛاٞس قس.
کليرٍاصُّأ :طزْؾبالضی زیٙیٓ٘ ،طیٌ ٝفتٕبٖ ،تّٗیك ٔیسِِٛی ،ؾیبذتبض ،ویبضٌعاض،
تربنٕبت زاَ ٔ ٚسِِٛی.
اؾتبزیبض پػٞٚكىس ٜأبْ ذٕیٙی  ٚا٘مالة اؾالٔی
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.1مقذمه
أطٚظ ٜذٛاؾت زٔٛوطاؾی ث ٝیىی اظ ٕٟٔتطیٗ ُٔبِجبت ؾیبؾیی ٔیطزْ زض ؾطاؾیط ز٘ییب
ٔجسَ قیس ٜاؾیتد زض وكیٛضٞبی زاضای ٘ٓیبْ زٔٛوطاتییه ،ضٚقیٙفىطاٖ  ٚرٙجكیٟبی
ارتٕیبٖی اظ ٌؿیتطـ زٔٛوطاؾیی " ٚزٔیٛوطاتیع ٜویطزٖ" زٔٛوطاؾیی ( Beck: 1994,
 )Giddens: 1991, 1994ثٔ ٝخبث ٝپطٚغ ٜای ثی پبیبٖ ٘ ٚبتٕبْ ،نحجت ٔی وٙٙیس .آٟ٘یب اظ
زٔٛوطاؾیای نحجت ٔی وٙٙس ؤ ٝی تٛا٘س ٔ ٚییثبیؿیت تٕیبْ حیٛظٞ ٜیبی فیطزی ٚ
ارتٕبٖی ضا قبُٔ قٛز .زض ایٗ ضاؾتب اظ ٔفیبٞیٓ ْٟ٘ٛیٛضی ٔب٘ٙیس ّٖیٓ زٔٛوطاتییه ٚ
ربّٕٖٔٗ ٝی زٔٛوطاتیه نحجت ثٔ ٝیبٖ آٚضزٔ ٜی قٛز ٔ ٚف ْٟٛزٔٛوطاؾی چٙبٖ ثؿٍ
 ٚتٛؾٗٔ ٝییبثس و ٝث ٝثطلطاضی ضٚاثٍ زٔٛوطاتیه ثب َجیٗت اَطافٕبٖ -وٞ ٜٛب ،رٍّٟٙب،
ٌیبٞبٖ ،پط٘سٌبٖ  ٚحیٛا٘بت – اقبضٔ ٜییقیٛز .اییٗ ذٛاؾیت رٟیب٘ی ثیطای ثؿیٍ ٚ
ٌؿتطـ زٔٛوطاؾی أطی تهبزفی ٘یؿت ثّى ٝضیك ٝزض يطٚضتٟبی ؾبذتبضی  ٚتبضیری
زاضز .ثطذی اظ پػٞٚكٍطاٖ تجسیُ قسٖ ذٛاؾیت زٔٛوطاؾیی ثی ٝيیطٚضت ضا ٘بقیی اظ
٘فؿ ٝذٛز زٔٛوطاؾی ثٖٛٙ ٝاٖ ثٟتطیٗ ٘ٓ٘ ٔٛبْ ؾیبؾی ٔی زا٘ٙس (ثطای ٔخبَ ٍ٘یب ٜوٙییس
ث ٝزیسٌبٟٞبی زاَ )Przeworski 1999:ث ٝایٗ ٔٗٙب وٓ٘ ٝبْ ثٟتط  ٚحتی اذاللییتیطی اظ
زٔٛوطاؾی ضا ٕ٘ی تٛاٖ ؾطا٘ ٌطفت .اظ ٘ٓط ایٗ ا٘سیكیٕٙساٖ زٔٛوطاؾیی ثٟتیطیٗ ٘یٔٛ
٘ٓبْ ؾیبؾی  ٚثٟتطیٗ ایس ٜؾیبؾی اؾت و ٝثكط تٛا٘ؿت ٝثساٖ زؾت یبثس.
زض ایطاٖ أب ایٗ ذٛاؾت  ٚيطٚضت ٕٛٞاض ٜثب حًٛض ِٔٛفٝی رسی  ٚاحطٌعاض زیٍطی
زض ا٘سضوٙف ثٛز ٜاؾتِٛٔ .ف ٝزیٗ ٔ ٚیصٞتُٔ .بِجیٝی تطوییت  ٚتّفیمیی ٕٞعٔیبٖ اظ
وٙكٍطی ٔطزْ ٕٞطا ٜثب حفّ  ٚارطای احىبْ زیٗ زض ایطأُٖ ،بِج ٝای اؾت ؾبثمٙٔ ٝیس
اؾت ،و ٝلسٔتف حسالُ ث ٝزٚضاٖ ٔكطٔ َٝٚیی ضؾیس .فطایٙیسٞیبیی ٕٞوی ٖٛا٘میالة
ٔكط ،َٝٚرٙجف ّٔی قسٖ نٗٙت ٘فت ،تىبپٛی فىطی-ؾیبؾی –ٙٞطی ضٚقیٙفىطاٖ ٚ
فطٞیرتٍبٖ ز ٚ 50 ٚ 40 ٝٞؾطا٘زبْ ا٘مالة  ،57ثب ٚرٛز تفبٚتٞبیكبٍٖٕٞ ،یی ٘كیبٖ
اظ ذٛاؾت  ٚتالـ رسی ربٔٗ ٝایطا٘ی ثطای تغییط ٘ٓبْ  ٚؾبذتبضٞبی التساضٌطا زاقت.
زض تٕبٔی ایٗ ثطٞٝٞبی ٔ ٟٓاظ تبضید ایٗ ؾطظٔیٗ ،زیٗ ٚ ،وٙكٍطاٖ ّٔ ٟٓاظ زییٗ ٘ییع
٘مف ٕٟٔی ثبظی وطزٜا٘س .ث ٝؾرٗ زیٍط زض ُٔبِج ٝثطای تغییط ؾیبذتبضٞبی التیساضَّت
زض ایطاٖ ٘ ٝتٟٙب ٘یطٞٚبی ؾىٛالض  ٚالئیه ثّى٘ ٝیطٞٚبی زیٙی ٘یع قطیه  ٚؾیٟیٓ ثیٛزٜ
ا٘س .ثطای ٔخبَ ٔی تٛاٖ ث٘ ٝمف ایٗ ٘یطٞٚب زض ا٘میالة ٔكیط ٚ َٝٚرٙیجف ّٔیی قیسٖ
نٗٙت ٘فت ٘یع ُٔبِج ٝضٚقیٙفىطاٖ زیٙیی زٞی ٚ 50 ٚ 40 ٝا٘میالة  57اقیبض ٜزاقیت.
ٞطچٙس ثركی اظ ایٗ وٙكٍطاٖ ّٔ ٟٓاظ زیٗ ضا ؤ ٝیتیٛاٖ آٟ٘یب ضا تحیت ٖٙیٛاٖ زییٗ
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ٔساضاٖ ؾٙتی ٘بْ ٟ٘بزٌ ،ب ٜزض ایٗ ٚازی رب٘ت احتیبٌ  ٚحتی ٘فی ٌطفتٙیس  ٚآٖ ضا ییه
ذٛاؾت تحطیفی زا٘ؿتٝا٘س و ٝزض ٟ٘بیت زییٗ ضا اظ زض ٖٚتٟیی ٔیی ؾیبظز .أیب ثریف
ٕٟٔی اظ زیٗ ٔساضاٖ زض ُٔبِجٝی ٖٕٔٛی ٌصاض اظ ؾبذتبضٞبی التساضٌطایبٕ٘ٞ ٝطا ٜثیٛز-ٜ
ا٘س  ٚآٖ ضا پبؾری ٔٙبؾت ثطای ذٛاؾتٞب ٘ ٚیبظٞبی ربٔٗٔ ٝؿیّٕبٖ زض ٖهیط ٔیسضٖ
زا٘ؿتٝا٘س.
ثٟطحبَ ٔس ٖٚوطزٖ ایٗ ُٔبِج ٝث ٝقىُ ضؾٕی  ٚزض لبٔت یه ٘ٓبْ ؾیبؾی ث ٝا٘میالة
 57ثبظ ٔی ٌطزز .ث ٝتٗجیط ثطذی اظ وبضقٙبؾبٖ ٔ ٚتفىطاٖ اییٗ حیٛظ ،ٜاییطاٖ زض تیبضید
ٔٗبنط ذٛز  ٚثب ا٘مالة اؾالٔی ،زٔ ٚطحّ ٝاظ ؾٔ ٝطحّ ٝالظْ ثطای ضؾیسٖ ثیٔ ٝیطزْ
ؾبالضی زیٙی ضا پكت ؾط ٌصاضز ٜاؾتٔ .طحّٝی ا َٚقىؿت ضغیٓ التساضٌطاؾیت ویٝ
ایٗ ٔطحّ ٝثب فطٚپبقی ٘ٓبْ پبزقبٞی ث ٝا٘زیبْ ضؾییسٔ .طحّی ٝز ْٚتغیییط  ٚحطویت اظ
ؾبذتبضٞب  ٚفطایٙسٞبی التساضٌطا ث ٝؾبذتبضٞب  ٚفطایٙسٞبی رسیس اؾت ،و ٝاییٗ ٔطحّیٝ
٘یع ثب ا٘مالة ؾبَ  57قط ٔٚقسٔ .طحّ ٝؾ ْٛظٔب٘ی ضخ ٔی زٞس وی ٝاییٗ ؾیبذتبضٞب ٚ
فطایٙسٞبی رسیس ٟ٘بزی ٚ ٝٙتخجیت ق٘ٛس .ث ٝتٗجیطی تحىیٓ ،اؾتمطاض  ٚثّٔ ٘ٛطزْ ؾبالضی
زیٙی زض ٔطحّ ٝؾ ْٛاتفبق ٔیافتس( زض ٔٛضز ؾٔ ٝطحّٝای ثٛزٖ ٌصاض ثٔ ٝطزْؾیبالضی ٚ
زٔٛوطاؾی ٍ٘ب ٜوٙیس ث ٝثكطی ٚ 57 :1384،ٝؾبٖی .)1384آ٘و ٝو ٝزض اییٗ پیػٞٚف ثیٝ
ز٘جبَ آٖ ٞؿتیٓ ثٔ ٝطحّ ٝؾٔ ْٛطثٔ ٌٛی قٛز.
ؾٛاَ انّی ایٗ اؾت ؤ ٝطزْؾبالضیزیٙی ثیٔ ٝخبثی ٝییه ذٛاؾیت ریسی  ٚتیبضیری
ربٔٗ ٝایطاٖ ،ثطای تحىیٓ ،تخجیت یب ثّ ٘ٛذٛز ثب چ ٝچبِكیٟب ییب ٔیٛا٘ٗی ضٚثیٝض ٚثیٛزٜ
اؾت؟ چطا ایٗ ٔفٕٞ ْٟٛوٙبٖ پؽ اظ لطیت ث 2 ٝلطٖ ،یىی اظ ریسیتیطیٗ ٔجبحیج زض
ؾپٟط ؾیبؾیت  ٚا٘سیك ٝایطا٘ی ثبلی ٔب٘س ٜاؾت .ایٗ ؾٛاَ زض ؾیپٟط ا٘سیكیٍی ربٔٗیٝ
آوبزٔیه ایطاٖ ؾٛاِی ثسیٕ  ٚتبظ٘ ٜیؿت .أب ثٚ ٝاؾیُ ٝإٞییت  ٚيیطٚضت آٖ اشٞیبٖ
ثطرؿتٝای ضا ث ٝذٛز ٔكغ َٛوطز ٜاؾت ٔ ٚمبالت  ٚوتت ثؿیبضی زض ایٗ ثبة ٍ٘بقیتٝ
قس ٜاؾت و ٝث ٝفطاذٛض ثحج ث ٝثطذی اظ آ٘بٖ اقبض ٜذٛاٞیٓ وطز .ثطذیی اٍ٘كیت ثیط
ُّٖ ؾبذتبضی (التهیبزی ،ؾیبؾیی  ٚییب فطٍٙٞیی) ٌصاقیت ٝا٘یس ٖ ٚیسْ قیىٌُییطی
ؾبذتبضٞبی ٔٙبؾت ضا ٔبٕ٘ اظ تخجیت ٔطزْ ؾبالضی  ٚایًب ٔطزْؾبالضیزیٙی اٍ٘بقتٝا٘یس.
زض حبِی و ٝثطذی زیٍط ثط ُّٖ وبضٌعاضا٘ ٚ ٝؾیبؾی تبویس ٔی وٙٙس .اییٗ ٌیطٔ ٜٚتیبذط
ٔٗتمس٘س و ٝؾبذتبضٞبی ٔٙبؾت التهبزی  ٚؾیبؾی ث ٝقىُ ٘ؿجی ثطای تخجیت  ٚتحىییٓ
ٔطزْؾبالضی ٚرٛز زاضز أب اضاز ٚ ٜذٛاؾت  ٚتبوتیهٞبی ؾیبؾی ٔٙبؾت اتریبش ٘كیسٜ
اؾتٞ .طچٙس و ٝپطؾف حبثتٔ ،ؿتٕط  ٚزیطپبؾت أب پبؾرٟبیی و ٝث ٝایٗ پطؾف زازٜ
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قس ٜاؾت ثؿیبض ٔتٔ ٚ ٔٛٙتىخط ثٛز ٜاؾت  ٚاغّت زاضای ربٔٗیت  ٚتٛا٘بیی پبؾدٌٛیی
وبُٔ ٕ٘یثبقس.
ضٚـ ٕٞ ٚوٙیٗ ٘ٓطیٝای و ٝثطای پبؾرٍٛیی ثی ٝویبضذٛاٞیٓ ٌطفیت ضٚـ تزعییٚ ٝ
تحّیُ ٌفتٕبٖ الوال ٛٔ ٚف ٝاؾت .فطيیٝای و ٝثب اؾیتٗب٘ت اظ ٘ٓطییٌ ٝفتٕیبٖ الویال ٚ
ٔٛف ٝاضائ ٝذٛاٞیٓ زاز آٖ اؾت و : ٝانّیتطیٗ چبِف ضٚثٝضٚی تخجییت ٔیطزْؾیبالضی-
زیٙی ،چبِف ازضاوی –قٙبذتی  ٚاظ ٘یٔ ٔٛفهیُ ثٙیسی ٔیسِِٛی اؾیتٌ .فتٕیبٖ ٞیبی
ٔتفبٚت اظ ٞط ؾ٘ ٛتٛا٘ؿتٝا٘س ایٗ زاَ رسی ضا و ٝحتیی ْطفییت تجیسیُ قیسٖ ثی ٝزاَ
ٔطوعیٗ ضا زاضز ث ٝذٛز ٔفهُثٙسی وٙٙس ٙٗٔ ٚیبی ذیبل ٚ ٚییػٜی ذیٛز ضا تخجییت ٚ
ٞػٔ ٖٛؾبظ٘س .ایٗ حبِت ثٖٛ٘ ٝی آ٘ٔٛی ٔٗٙبیی زضٔٛضز ایٗ زاَ رسی ا٘زبٔیس ٜاؾیت.
ٔزبزِ ٝثیٗ زالیُ ؾبذتبضی یب وبضٌعاضی زض ٖسْ تخجیت ٔطزْ ؾبالضی زیٙی تٟٙب پیؽ اظ
ایٗ ٔطحّ ٝلبثُ پیٍیطی اؾت .آ٘ٔٛی ٔٗٙبیی-قٙبذتی ،یب آ٘یٔٛی ٔیسِِٛی ٔٛریت ٔیی
قٛز و ٝزض حیُٞ ٝبی ؾبذتبض  ٚوبضٌعاض ٘یع ؾطٌطزا٘ی  ٚثی ٙٞزبضی حبزث قیٛز .ثیٝ
ؾرٗ زیٍط ،ثیف  ٚپیف اظ آ٘ى ٝؾبذتبضٞب  ٚوبضٌعاضٖ ضا زض ٔٛضز تخجیت یب ٖسْ تخجیت
ٔطزْ ؾبالضی زیٙی تٗییٗ وٙٙس ٜثسا٘یٓ ٔی ثبیؿت ایٗ ٔكىّ ٝضا ییه پسییس ٜقیٙبذتی-
ازضاوی ثسا٘یٓ.

.2هستیهای گفتمانی و مبانی نظری
ٔمهٛز ٔب اظ ظثبٖ زض ایٙزیب ظثیبٖ ثیٙٗٔ ٝیبی ؾٛؾیٛضی آٖ اؾیت .ؾٛؾیٛض  ٚاذیال
پؿبؾبذتبض آٖ ٕٞو ٖٛالوال ٛٔ ٚفٗٔ ٝتمس ثٛز٘س و ٝزؾتطؾی ٔب ثٞ ٝؿتی اظ َطیك ظثبٖ
نٛضت ٔی ٌیطزٔ .ب اظ َطیك ظثبٖٞ ،ؿتی ضا ٔم ِٝٛثٙسی وطزٔ ٚ ٜیی فٕٟییٓ .ظثیبٖ ثیٝ
تٗجیط ؾٛؾٛض ٘ٓبٔی اظ ٘كب٘ٞٝبؾت(وبِطٔ .)18 ،1379 ،ف ْٟٛوّییسی زض ٘ٓطیی ٚ ٝضٚـ
ٌفتٕبٖ الوال ٛٔ ٚف٘ ٝیعٕٞ ،یٗ ٔف٘ ْٟٛكب٘ ٝاؾت .الوال ٛٔ ٚف ٝو ٝتحت تبحیط ؾٛؾیٛض
ؾبذتبضٌطا ٞؿتٙسٞ ،ط ٘كب٘ ٝضا تطویجی اظ ز ٚثرف زاَ ٔ ٚسِٔ َٛی زا٘ٙس .زاَ ٞب ٕٞیبٖ
ثرف آٚایی ٘كب٘ٞٝب ٞؿتٙس ٔ ٚسَِٞٛب ثرف قٙبذتی  ٚتهٛیطی اؾت و ٝش ٗٞپؽ اظ
قٙیسٖ آٚای آٖ یب زیسٖ قىُ ٔىتٛة آٖ تهٛض ٔیوٙس .ثطای ٔخبَ ٚاغٜی ٔطزْؾبالضی-
زیٙی یه زاَ اؾت ٙٗٔ ٚبیی و ٝثب قٙیسٖ آٖ زض شٔ ٗٞب قىُ ٔی ٌیطز ٔسِ َٛایٗ ٚاغٜ
اؾتٔ .ب زض ایٗ ٔمبِ ٝلهس آٖ ٘ساضیٓ و ٝظٚایبی پیویسٓ٘ ٜطی ٝظثبٖقیٙبذتی ؾٛؾیٛض ضا
ٔٛضز ثطضؾی لطاض زٞیٓ ٔ ٚفیطٚو ذیٛاٞیٓ ٌطفیت وی ٝذٛا٘ٙیسٔ ٜحتیطْ ثیب ٘ٓطییبت
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ؾٛؾٛض ٓ٘ ٚطی ٝپؿبؾبذتبضٌطایبٌ٘ ٝفتٕب٘ی الوال ٛٔ ٚف ٝآقٙبؾتِ .صا نیطفب ثیٔ ٝیٛاضز
انّی وٛٔ ٝضز ٘یبظ اؾت اقبض ٜذٛاٞیٓ وطز.
ثب تٛر ٝثٓ٘ ٝطی ٝتحّیُ ٌفتٕبٖ الوال ٛٔ ٚف ،ٝثب اؾتفبز ٜاظ اثعاضٞبی ٌفتٕب٘ی ٞط پسیسٜ
ارتٕبٖی ضا ٔی تٛاٖ تحّیُ وطزٞ .ط پسیسٔ ،ٜف ،ْٟٛیب أط ارتٕیبٖی  ٚؾیبؾیی ظثیب٘ی ٚ
ِصا ٌفتٕب٘ی اؾت ٚ ،ثطای فٕٟیس ٜقسٖ یب زضن قسٖ اظ ٔٓٙط یه ٌفتٕبٖ زضن  ٚفٟیٓ
ٔی قٛزٌ .فتٕبٖ وّیتی اؾت و ٝزض آٖ ٞط ٘كب٘ٔ ٚ ٝف ْٟٛزض لبِت یه زاَ  ٚثٚ ٝاؾیُٝ
ضاثُ ٝاـ ثب ؾبیط ٘كب٘ٞ ٝب  ٚزاَ ٞب تخجیت قیس ٜاؾیتٙٗٔ .یبی ٞیط ٘كیب٘ٔ ٚ ٝفٟی ْٛاظ
ؾٛیی ثب تٛر ٝث٘ ٝؿجتی و ٝثب ؾبیط زاَ ٞب ایزبز ٔی وٙس ٚ ،اظ ؾٛی زیٍط ثیب تٛری ٝثیٝ
َطز تٕبٔی ؾبیط ٔٗٙبٞبیی و٘ ٝكب٘ٔ ٝی تٛا٘ؿت زاقت ٝثبقس ،تخجیت ٔی قٛز .یٗٙی وّییٝ
زیٍط ضٚاثُی و ٝاحتٕبَ زاقت ٝاؾت ٘كب٘ٞ ٝب ثب یىسیٍط زاقت ٝثبقیس ،زض اییٗ ٌفتٕیبٖ
َییطز قییس ٜاؾییت .ثیی ٝایییٗ تطتیییت ٌفتٕییبٖ ٖجییبضت اؾییت اظ تمّیییُ حبِییت ٞییبی
ٕٔىٗ(یٛضٌٙؿٗ  ٚفیّیپؽ .)57 ،1392 ،ث ٝتٗجییط زیٍیط ٌفتٕیبٖ تالقیی اؾیت ثیطای
ٕٔب٘ٗت اظ ِغعـ ٘كب٘ٞٝب اظ ربیٍبٜقبٖ ٘ؿجت ث ٝیىسیٍط  ٚزض ٘تیز ٝذّیك ییه ٘ٓیبْ
ٚاحس ٔٗٙبیی .ثٙبثطایٗ ز٘یبی ارتٕبٖی ٔكح ٖٛاظ ٌفتٕبٖ ٞب  ٚذطزٌ ٜفتٕیبٖ ٞبیؿیت
و٘ ٝكب٘ٞٝب ضا ث ٝضٚـٞبی ٔتفبٚتی زض ذٛز ٔفهُ ثٙسی وطزٜا٘سٔ .فهیُثٙیسی ّٖٕیی
اؾت ؤ ٝیبٖ ٖٙبنط  ٚزاَ ٞبی پطاوٙس ٜزض یه ٌفتٕبٖ اضتجبٌ ثطلطاض ٔی وٙیس  ٚثی ٝآٖ
ٞب ٛٞیتی رسیس ٔی ثركس٘ .ىت ٝایٙزبؾت وٕٞ ٝی ٝزاَٞیب اظ قیبٖ ٙٔ ٚعِیت یىؿیب٘ی
ثطذٛضزاض ٘یؿتٙس .اظ ثطذی زاِٟب ثب ٖٛٙاٖ زاَ ٔطوعیٗ یبز ٔی قٛز زاَ ٔطوعی اظ إٞیت
ظیبزی ثطای ٌفتٕبٖ ثطذٛضزاض اؾت ٕٖٛ ٚز ذیٕ ٝییه ٌفتٕیبٖ ٔحؿیٛة ٔییقیٛز ٚ
ؾبیط زاَٞب ث ٝآٖ ٚاثؿتٝا٘س .ؾبیط ٘عزیهتطیٗ زاَٞب(و ٝث ٝآٟ٘ب زلیم٘ ٝیع ٌفتٔ ٝیقیٛز)
ث ٝزاَ ٔطوعیٗ ٘یع آٖ زاَ ضا تمٛیت ٔیوٙٙس .ثطای ٔخبَ زض ٌفتٕیبٖ انیٌَٛطاییی ،اٌیط
ٚالیت فمی ٝزاَ ٔطوعیٗ ثبقس ،پبیجٙسی ث ٝان ٚ َٛاضظـٞب ،اظ رّٕ ٝاِٚییٗ ٘ ٚعزییه-
تطیٗ زلیمٞٝب ث ٝزاَ ٔطوعی اؾت.
تفبٚت ٌفتٕبٖٞب ث ٝتفبٚت زض ٘كب٘ٞٝب اظ ؾٛیی  ٚتفبٚت زض ٔفهُثٙسیٞیب اظ ؾیٛی
زیٍط ٔطث ٌٛاؾت .ثَ ٝیفی اظ ایٗ ٔفهُثٙسی ٞب و ٝزض وٙیبض یىیسیٍط ٔٗٙیب ٔییزٙٞیس
ظ٘زیطٜٓٞاضظی ٔی ٌٛیٙس .ثطای ٔخبَ ٚاغ ٚ ٜزاَ ٔطزْؾبالضیزیٙی ث ٝذٛزی ذیٛز چییع
ظیبزی ٕ٘یٌٛیس ثّى ٝثبیس زض ضاثُ ٝثب ؾبیط ٘كب٘ٞٝب لطاض ثٍیطز تب ٔٗٙیب ثسٞیس ٛٞ ٚییت
ثیبثس .ایٗ أط زض ُٖٕ ٔفهُ ثٙسی ضخ ٔی زٞس .یٗٙی ثجیٙییٓ وی٘ ٝكیب٘ ٝییب زاَ ٔیطزْ-
ؾبالضی زیٙی ثب چ٘ ٝكب٘ٞٝبی زیٍطی ظ٘زیطٜی ٓٞاضظی تكىیُ زاز ٜاؾت .تٟٙب زض اییٗ
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نٛضت اؾت ؤ ٝسِ(َٛتهٛیط  ٚقٙبذت شٙٞی) ذبل آٖ ٌفتٕبٖ ؾیبذتٔ ٝیی قیٛز.
ثٙبثطایٗ ٔسِٞ َٛب ٕٞ ٓٞب٘ٙس زاَ ٞب ،لطاضزازی  ٚأىب٘ی ٞؿتٙس .اظ آ٘و ٝویٌ ٝفتی ٝقیس
چ٘ ٝتیزٔ ٝهسالی ٔی تٛاٖ ٌطفت؟ پبؾد ایٗ اؾت و ،ٝزاَ ٔطزْؾبالضی زیٙی زض ییه
ٌفتٕبٖ ثب یه ظ٘زیطٓٞ ٜاضظی ذبل(ثطای ٔخبَ ثب اؾالْ ضحٕب٘ی ،ربٔٗٔ ٝس٘ی ،آظازی،
ا٘تربثبتٔ ،طزْ  )...ٚیه ٔسِ َٛضا ٔتجبزض ٔی وٙس ٚ ،زض یه ٌفتٕبٖ زیٍط ثیب ظ٘زییطٜی
ٓٞاضظی ٔتفبٚت(ثطای ٔخبَ ثیب ٚالییت ُّٔمی ٝفمیی ،ٝحىٔٛیت اؾیالٔی ،ربٔٗی ٝزیٙیی
ٔ)....ٚسِ َٛیب ٔٗٙبی زیٍطی ضا قىُ ٔی زٞس .ث ٝؾرٗ زیٍیط ٔٗٙیب زضٌ ٖٚفتٕیبٖ ٞیب
ؾبذتٔ ٝی قٛز  ٚأطی شاتی  ٚاظ پیف زاز ٜقس٘ ٜیؿت ،ثّى ٝأىب٘ی  ٚاحتٕبِی اؾیت.
ٞط یه اظ ایٗ ٌفتٕبٖٞب وٛٔ ٝفك قٛز ٔٗٙب ٔ ٚسِ َٛذٛز ضا ثٖٛٙ ٝاٖ ٔٗٙیبی حمیمیی ٚ
ٚالٗی تخجیت وٙس ،زض ٚالٕ ٞػٔ٘ٛیه قس ٜاؾتٞ .طٌب ٜو ٝایٗ ٔٗب٘ی ثی ٝقیىُ ٔٛفیك-
آٔیعی ثٔ ٝخبثٙٗٔ ٝب یب ٔسِ َٛحمیمی ٔٛضز پصیطـ ضيبیتٔٙسا٘ ٝافبٚ ٜالٕ قٛز زض ٚالیٕ
ٞػٔ٘ٛی اتفبق افتبز ٜاؾتٞ .طچٙس و ٝایٗ تخجیت ٞ ٚػٔ٘ٛی ٞطٌع ٟ٘بیی ٘رٛاٞیس ثیٛز ٚ
وكٕىف  ٚضلبثت ٕٛٞاض ٜازأ ٝذٛاٞس زاقت.
٘ىت ٝزیٍطایٙى ٝیه ٌفتٕبٖ ذٛز ضا ثب "زیٍیطی" تٗطیی ٔییوٙیس .ثٙیبثطایٗ ٚریٛز ٚ
حًٛض "غیط" ثطای یه ٌفتٕبٖ يطٚضی اؾت .ثس ٖٚتفبٚت ثب یه" غیط" ٌفتٕبٖ ٕ٘یی
تٛا٘س ٔطظٞبی ذٛز ضا ثؿبظز .ثٙبثطایٗ "غیط" یب "زیٍطی"  ٓٞثطای ٌفتٕبٖ ٛٞیتثریف
اؾت  ٓٞ ٚآٖ ضا ث ٝچبِف ٔیوكس  ٚتٟسیس ٔیوٙسٌ .فتٕبٖٞب زض ضلبثت ثب یىسیٍط ٔیی
وٛقٙس تب اظ زاَٞبیی و ٝؾبیط ٌفتٕبٖٞب زض ذٛز ٔفهُثٙسی وطزٜا٘س ٔٗٙب ظزایی وٙٙیس ٚ
ث ٝتٗجیطی ٔٛرت "اظ ربوٙسٌی زاِی" ٌفتٕبٖ ضلیت قی٘ٛس .ثیطای ٔخیبَ ٌفتٕیبٖٞیبی
ضلیت زض ٔٛضز زاَ ٔطزْؾبضالضیزیٙی ٞط یه ٔسِ َٛذبنی ضا ذّیك ٔیی وٙٙیس ٔ ٚیی
وٛقٙس ٔٗٙبیی وٌ ٝفتٕبٖ ضلیت اظ ایٗ ٚاغ ٜؾبذت ٝضا زچبض "اظرب وٙٙسٌی" وٙٙس .یٗٙی
آٖ ٔسِ َٛضا ثب تطزیس ٔٛار ٝؾبظ٘س .ث ٝؾرٗ زیٍطتهٛیط شٙٞی ٙٗٔ ٚبیی ؤ ٝتجیبزض ٔیی
ؾبظز ضا ظیط ٖالٔت ؾٛاَ ثجط٘س زض ٖٛو آٖ ضا ثب ٔٗٙیبیی رسییس  ٚزض ییه "ظ٘زییطٜ
ٓٞاضظی" رسیس ثیٌ ٝفتٕیبٖ ذٛزقیبٖ ٔفهیُ ثٙیسی وٙٙیس .ثی ٝاییٗ ٖٕیُ ٔیی تیٛاٖ
"تربنٕبت زاِی" ٘بْ زاز.

.3تخاصمات دالی و دال مردمساالری دینی
چٙبٖوٌ ٝفتیٓ ٌفتٕبٖٞبی ٌ٘ٛیبٌٔ ٖٛییوٛقیٙس وی ٝاظ زاَٞیبی ٌفتٕیبٖٞیبی ضلییت
ٔٗٙبظزایی وٙٙس یب آٖ ٔٗٙبٞبی ٘ؿجت زاز ٜقس ٜضا ثب چبِف  ٚپطؾف ٔٛار ٝؾیبظ٘س .اٌیط
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ٔطزْؾبالضی زیٙی ضا ثٔ ٝخبث ٝیه زاَ ٔس٘ٓط لطاض زٞیٓ ٔتٛرٔ ٝیقٛیٓ و ٝضلبثیتٞیبی
رسیای ثیٗ ٌفتٕبٖٞب  ٚذیطزٌٜفتٕیبٖٞیبی ٔٛریٛز زض نیح ٝٙارتٕیبٖی رٕٟیٛضی
اؾالٔی زض رٟت اظربوٙسٌی ایٗ زاَ اظ ٌفتٕبٖٞبی ضلیت اظ ؾٛییٔ ٚ ،فهُثٙیسی آٖ
ثٌ ٝفتٕبٖ ذٛزی اظ ؾٛی زیٍط ٚرٛز زاقت ٚ ٝزاضزٞ .ط یه اظ ایٗ ٌفتٕبٖٞب وٛقییس-ٜ
ا٘س وٙٗٔ ٝبی ذبل ذٛز ضا اظ ایٗ ٚاغ ٜثٖٛٙ ٝاٖ ٔٗٙبی ٟ٘بیی  ٚثسیٟی اضائ ٝثسٙٞس.
تبریه ایٗ ٌفتٕبٖ ٞب ضا ث ٝؾٌ ٝفتٕبٖ تمؿیٓ وطز ٜاؾت(تبریه.)100-95 ،1382 ،
ٌفتٕبٖ ٘رؿت ضاثُٝای زضٌ ٖٚفتٕب٘ی ٔیبٖ ٔطزْؾیبالضی  ٚزییٗ لبئیُ اؾیت .زض اییٗ
تٗجیطٔ ،طزْؾبالضی ٘بٔی رسیس ثطای یه ٔحتٛای لسیٕی اؾت  ٚرٕٟٛضی اؾالٔی ٘ییع
قىُ ٖیٙیت یبفتٝی آٖ اؾت .اِجت ٝتبریه ٖٛٙاٖ ٔیی زاضز وی ٝزض اییٗ ٌفتٕیبٖ ،ذیطزٜ
ٌفتٕبٖٞبیی ٚرٛز زاضز .ثطای ٔخبَ زض یه ذطزٌ ٜفتٕیبٖ ٔیطزْ ؾیبالضی زیٙیی ٕٞیبٖ
چیعی اؾت و ٝزض لب٘ ٖٛاؾبؾی رٕٟٛضی اؾالٔی آٔیس ٜاؾیت .ذیطزٌ ٜفتٕیبٖ زیٍیط
ٔطزْؾبالضیزیٙی ضا ٘بْط ثط ٔكطٖٚیت اِٟیٔ-س٘ی ٔی زا٘س .زض ایٗ ذطزٌ ٜفتٕیبٖ ثییٗ
ُٖٕ ؾیبؾی  ٚؾیبؾتٌصاضی ٞب تفىیه ثٔ ُٕٖ ٝی آیس .ؾیبؾتٌصاضی ٞیب زض حیُیٝ
ٟ٘بز حبوٕیت اؾت  ٚارطا زض اذتیبض ثطٌعیسٌبٖ ٔطزْ اؾتٓ٘ .یبضت ٔمتسضا٘ی ٝثیط اییٗ
ارطا  ُٕٖ ٚؾیبؾی ٘یع زض اذتیبض حبوٕیت ٔی ثبقس .ذطزٌ ٜفتٕبٖ ؾ ْٛزضایٗ ٌفتٕیبٖ
ث ٝتغجیط تبریه ث ٝضاثُ ٝتٍٙبتٔ ًٙطزْؾبالضی زیٙیی  ٚربٔٗی ٝزیٙیی تبوییس زاضز .زییٗ
ٚضظی آٌبٞب٘ ٚ ٝضيبٔٙساٟ٘ٓٔ ٝتطٖ ذهّت ایٗ ربٔٗ ٝزیٙی اؾت .زض ایٗ ٔسِ َٛزییٗ
 ٚزٔٛوطاؾی ٔمتًی ٔ ٚالظْ یىسیٍط٘س .زٖٛت ثٔ ٝطزْؾبالضی زٖٛت ثیٖ ٝمّییٌیطی
زیٙی اؾت.
ثٓٙط تبریه زض ٌفتٕبٖ ز ْٚضاثُٝای ثیط٘ٚی ٔیبٖ ایٗ زٔ ٚفیٔ(ْٛیطزْؾیبالضی  ٚزییٗ)
ٚرٛز زاضز .زض ٚالٕ ایٗ ٘ ٓٞكیٙی لطاضزازی اؾت .ایٗ ز ٚثب ٔ ٓٞالظٔ ٝشاتی ٘ساض٘س أب
ٔی تٛا٘ٙس ثٙب ث ٝقطَٚی ٕٙٞكیٗ ثبقٙس .رٕٕ زییٗ ٔ ٚیطزْؾیبالضی تیسثیطی فطازیٙیی
اؾت .اِجت ٝزض ایٗ ٌفتٕبٖ ٘یع ذطزٌ ٜفتٕبٖ ٞبیی حًیٛض زاض٘یس  ٚثیبالذط ٜزض ٌفتٕیبٖ
ؾٔ ْٛطزْ ؾبالضی زیٙی یه تطویت ذُبؾتٕٔ ٝ٘ .ىٗ اؾت ٘ ٚیُّٔ ٝیٛة .ثی ٝتٗجییط
تبریه ز ٚذطزٌ ٜفتٕبٖ زض ایٗ ٌفتٕبٖ لبثُ تكریم اؾت .اِٚی ٘مُیٖ ٝعیٕیت زییٗ
زاضز  ٚزٔٚی ؾٛیٝای غیط زیٙی .ثب ایٗ  ٕٝٞزض یه ٘ىت ٝثب  ٓٞاقتطان زاض٘سٞ .یطز ٚثیط
ایٗ ٘ٓط٘یس ویٔ ٝیطزْؾیبالضی  ٚزییٗ زاضای ذهٛنییبت ٌیٞٛطی غیطلبثیُ تُیبثك ٚ
ٕٞپٛقبٖ ٞؿتٙسِ .صا ایٗ ٔفٔ ،ْٟٛفٟٔٛی ٔتٙبلى ٕ٘ب  ٚغیط ٕٔىٗ اؾیت .اظ اییٗ ٔٓٙیط
"ٔطزْؾبالضی" " ٚزیٗ" ٞط زاَٞبیی ثب ٔسَِٞٛبیی ٔكرم  ٚحبثت ٞؿیتٙسٌ .فتٕیبٖ-
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ٞبیی  ٓٞو ٝپیطأ ٖٛایٗ زٔ ٚف ْٟٛتمطیط قسٜا٘س زلیبیك ٖٙ ٚبنیط ٔ ٚیطظٞیبی ٞیٛیتی
قفب  ٚپبیساضی ثطذٛضزاض ٞؿتٙس ِصا ٕ٘ی تٛاٖ ٔتٗ یىی ضا زض ثؿتط زیٍطی ثبظتٗطی
یب ثبظتِٛیس وطز(تبریه .)1382 ،ثٙبثطایٗ قبٞس آٖ ٞؿتیٓ ویٌ ٝفتٕیبٖٞیبی ٔرتّی زض
تربنٓ  ٚضلبثت ثب یىسیٍط ث ٝز٘جبَ ٔفهُثٙسی ایٗ زاَ ثٌ ٝفتٕبٖ ذیٛز ثیب ٔیسِٚ َٛ
ٔٗٙبی ذبل ذٛز ٞؿتٙس٘ .ىت ٝایٙزبؾت و ٝتبریه زض پبیبٖ ٔمبِ ٝذٛقرٛاٖ ذیٛیف،
تزٛیع  ٚپیكٟٙبزاتی ضا اضائٔ ٝی زٞس و ٝفٗبالٖ ؾیبؾی ٚرٕٞ ٝت ذٛز ؾیبظ٘س  ٚثیطای
ٔطزْؾبالضیزیٙی ٔسِٙٔ َٛبؾت ضا تٟی ٝؾبظ٘س .زض ٚالٕ ٍ٘ب ٜایكبٖ ث ٝایٗ ٔمِٛی ٝثیكیتط
ؾیبؾی  ٚوبضٌعاضا٘ ٝاؾت .زض حیبِی ویٓ٘ ٝطییٌ ٝفتٕیبٖ ذیٛز ٘ٓطییٝای اٌیط ٍ٘یٛییٓ
ؾبذتبضٌطایب٘ ،ٝحسالُ تطویجی اؾتِ .حٓٞٝبی وبضٌعاضٌطایب٘ ٝزض تحّیُ ٌفتٕبٖ الوال ٚ
ٔٛف ٝاؾتخٙب  ٚفمٍ زض ِحٓٞٝبی ثحطاٖ ٌفتٕب٘ی حبزث ٔیقٛزِ .صا تزٛیع  ٚاضائ٘ ٝؿید
ایزبز ٔسِ َٛوٕتط زض لبِت ٌفتٕب٘ی  ٚپبضازایٕی ٔیؿط ٔیقٛز .اییٗ أیط اِجتی ٝزضلبِیت
احعاة  ٚزض فٗبِیت ٞبی ؾیبؾی لبثُ ارطاؾت.
ٔٗ ایٙزب ٔی ذٛا ٓٞتیپِٛٛغی زیٍطی اظ ترهبنٕبت زاِی پیطأٔ ٖٛطزْؾیبالضی زیٙیی
اضائ ٝز:ٓٞ

 .6-9قبض «هزذم ساالري ذیٌي» بِ «هزذمساالري»

ثرف ثعضٌی اظآحبض رسی  ٚپطٔربَجی و ٝزض پبؾید ثی ٝپطؾیف چطاییی ٖیسْ تحىییٓ
ٔطزْؾبالضی زیٙی زض ایطاٖ تِٛیس قس ٜاؾتٔ ،طث ٌٛثی ٝآحیبض ٔ ٚجیبحخی اؾیت وی ٝزاَ
"ٔطزْؾبالضی زیٙی" ضا ٖبٔیسا ییب ؾیٟٛا ثیٔ" ٝیطزْؾیبالضی" تمّییُ زازٜا٘یس .زض ٚالیٕ
وٛقیسٜا٘س و ٝزاَ ٔطزْؾبالضی ییب زٔٛوطاؾیی ضا ثی ٝریبی "ٔیطزْؾیبالضی زیٙیی" زض
ٌفتٕبٖ ٔفهُ ثٙسی وٙٙس .ایٗ ٔتفىطاٖ ثطرؿیت ،ٝزض ٔجیبحخی تحیت ٖٙیٛاٖ ٌیصاض ثیٝ
زٔٛوطاؾی یب ٌصاض ثٔ ٝطزْ ؾبالضی ٔزّّٕٖ ٖٝٛی ضا ُٔطح ٔیٕ٘بییس ؤ ٝبٕ٘ اظ تحىیٓ
یب تخجیت ٔطزْؾبالضی ٔیقٛز ٌ ٚبٔ ٜزٕ ٖٝٛؾججی ضا پیكیٟٙبز ٔییوٙٙیس وی ٝثی ٝقیىُ
وبضٌعاضا٘ ٚ ٝؾیبؾی ربٔٗ ٝایطا٘ی ضا ث ٝؾٕت ٔطزْؾبالضی ضٔ ٖٕٛٙٞیقٛز .ثطای ٔخیبَ
زوتط ثكطی ٝزضوتبة ٞبی ٌصاض ث ٝزٔٛوطاؾی ٌ ٚصاض ثٔ ٝطزْؾبالضی ٖٛٙاٖ ٔیزاضز ویٝ
اٌطچ ٝظٔیٌ ٝٙصاض ایطاٖ ث ٝزٔىطاؾی زض ذطزاز  1376ثٚ ٝرٛز آٔیس أیب ثی ٝزِییُ ٘یٔٛ
چیٙف لسضت ؾیبؾی زض ٘ٓبْ رٕٟٛضی اؾالْ ایٗ ٌصاض وبُٔ ٘كس( ثكطی.)337 :1384ٝ
ا ٚثطای تحّیُ ٔٛضز ایطاٖ اظ ثرف اظ ٘ٓطی ٝفیّسٞ ،یٍّی ٛثطتٗ ا ؾتفبزٔ ٜی وٙس .ثط اییٗ
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اؾبؼ ؾبظـ  ٚتٛافك ثیٗ ٘رجٍبٖ قطٌ ٌصاض ثی ٝزٔٛوطاؾیی اؾیت  ٚاییٗ ؾیبظـ زض
ثطذی قطایٍ تبضیری ذبل ث ٝایٗ لطاض حبنُ ٔیقٛز:
ٙٔ.1بظٖ ٝتبضیری ٔؿتٕط أب ثی٘تیزٔ ٝیبٖ ارعای تكىیُ زٙٞسَ ٜجم ٝحبوٕ ٝثی٘ ٝحیٛی
وٙٔ ٝزط ث ٝغّج ٝیه رٙبح ثط رٙبح زیٍط ٘كٛز
.2ؾبظٔبٖیبثی ؾیبؾی رٙبحٞبی ٔرتّ
.3آظازی ُٖٕ رٙبحٞبی ٔرتّ اظ فكبضٞبی يس ٔهبِحٝ
ٚ.4ل ٔٛثحطاٖ ثیؾبثم ٝوٛٔ ٝرت تكسیس تًبزٞب ٌطزز(ثكطی.)95 :1384 ،ٝ
اِجت ٝثكطی ٝزض اضائ ٝایٗ تحّیُ ٘رجٌٝطایب٘ی ٝاظ ٚيیٗیت ٖیسْ ٟ٘یبزیٍٙی ،تٟٙیب ٘یؿیت.
تحّیٌُطا٘ی ٕٞؤ ٖٛحٕس ضيب قطی  ٚرالییپٛض ّٖ ٚی ؾبٖی ٘یع ثٖٛ٘ ٝی ثیب ٚی
 ٓٞزاؾتب٘ٙس .رالیی پٛض ٖٛٙاٖ ٔیزاضز و ٝزض ٌصاض ث ٝزٔٛوطاؾی ٖٛأُ ؾبذتبضی وبفی
٘یؿتٙس  ٚزض فمیساٖ ٖٛأیُ اضازی حتیی زض نیٛضت ٚریٛز تٕیبٔی ٖٛأیُ ؾیبذتبضی
تحٛالت ٔٙزط ث ٝزٔٛوطاؾی اتفبق ٘رٛاٞس افتبز .ثٓ٘ ٝط رالیی پٛض ،زض ایطاٖ اغّت ُّٖ
ؾبذتبضی زٔٛوطاؾی ثُٛض ٘ؿجی ٚرٛز زاضز .آ٘و ٝيٗی اؾت ُّٖ اضازی اؾت .ثسیٗ
ٔٗٙب و ٝزض یىهس ؾبَ ٌصقت ٝؾیبؾتٟبی ٘ٛؾیبظی حىٔٛیتٞیبی پّٟیٛی  ٚرٕٟیٛضی
اؾالٔی ٔ ٚجبضظات ارتٕبٖی-ؾیبؾی الكبض ٌ٘ٛیبٌ ٖٛایطا٘یی ٔیعا٘یی اظ ّٖیُ  ٚقیطایٍ
ؾبذتبضی ٔٛضز ٘یبظ ضا قىُ زازٜا٘س .أیب ٙٞیٛظ قیبٞسیٓ وی ٝتخجییت زٔٛوطاؾیی اتفیبق
٘یبفتبز ٜاؾت .زٔٛوطاؾی حسالّی ٚلتی تبٔیٗ ٔی قٛز وّٖ ٝیُ اضازی فٗیبَ قیٛز(ٍ٘یبٜ
وٙیس ث ٝرالییپٛض.)1383 ،
زض ٕٞیٗ ضاؾتب ّٖی ؾبٖی و ٝتٛؾٗ ٝالتهبزی ٔٛفك ٔی تٛا٘س ث ٝایزبز لكطٞبی رسییس
ارتٕبٖی ٔٙزط قٛز و ٝایٗ لكطٞبی ارتٕبٖی رسیس ثب قبذم تٛؾٗ ٝربٔٗیٔ ٝیس٘ی ٚ
ث ٝقىُ ٔكرم تكىیُ احعاة ٕٞجؿیتٍی ٔخجیت زاضز .ثیط اؾیبؼ یبفتیٞ ٝیبی اییٗ
تحمیكٔ ،تغیطٞبی افعایف قٟطی قسٖ،تِٛیس ٘بذیبِم ّٔیی ،افیعایف ٔییعاٖ ثبؾیٛازی،
ْٟٛض ٌ ٚؿتطـ لكطٞبی ارتٕبٖی رسیس اظ ٖٛأُ ؾبذتبضی ٔحؿٛة ٔی ق٘ٛس .اٌیط
تغییطات ٔخجت زض ایٗ ٖٛأُ ؾبذتبضی تسا ْٚپیسا وٙیس ،ظٔیٙیٞٝیبی ؾیبذتبضی ٔٙبؾیت
ثطای تحمك ٔطحّ ٝؾی ْٛزٔٛوطاتیعاؾیی ٖٛیٗٙیی تحىییٓ زٔٛوطاتییه تمٛییت ذٛاٞیس
قس(ؾبٖی .)24 ،1384،ثٓ٘ ٝط ایٗ ٘ٛیؿٙس ٜتٛؾٗ ٝربٔٗٔ ٝس٘ی ٘یع ثب تحىیٓ زٔٛوطاؾی
 ٚزٔٛوطاتیعاؾیٕٞ ٖٛجؿتٍی ٔخجت زاضز.
ٔكبٞسٔ ٜیوٙیٓ و ٝزض ایٗ تیی تحّیّیی وٛقیف ٔییقیٛز وی ٝزاَ ٔیطزْؾیبالضی ییب
زٔٛوطاؾی ثسٚ ٖٚر ٝزیٙی آٖ ٔ ٚسِ َٛذبل آٖ ثٌ ٝفتٕب٘ی ٔفهُثٙیسی قیٛز .اییٗ
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ا٘مجبو ٔسِِٛی ٔٛرت ٔی قٛز و ٝزاَ ٔطزْ ؾبالضی ٘تٛا٘س ثب ؾیبیط زاَٞیبی آٖ اظ آٖ
رٟت و ٝزض زض ٖٚفطاٌفتٕبٖ رٕٟٛضی اؾالٔی لطاض زاض٘س ، ،ظ٘زییطٞ ٜیٓ اضظی ایزیبز
وٙٙس .زض ٚالٕ ایٗ زاَ ٕٞوٙبٖ زض "حٛظٌ ٜفتٕیبٍٍ٘٘ٛی" ثیبلی ٔیی ٔب٘یس  ٚثیب چٙییٗ
ٔسِِٛی قب٘ؽ ایٙى ٝزض یىی اظ ٌفتٕبٖ ٞبی زاذُ فطاٌفتٕبٖ رٕٟٛضی اؾالٔی ٔفهیُ
ثٙسی قٛز ضا اظ زؾت ٔی زٞس .ایٗ ٘ ٔٛتحّیُ ثیكتط زض ٔجبحیج تٛؾیٗٛ٘ ٚ ٝؾیبظی ٚ
ٔجتٙی ثط ٔٙبثٕ غطثی اؾتٌ .فتٕبٖ تٛؾٗٛ٘ ٚ ٝؾبظی ٌفتٕبٖ ٞبیی ٞؿتٙس و ٝاظزاَٞبی
ٔتفبٚتی ٘ؿجت ث ٝزاَٞبی فطاٌفتٕیبٖ رٕٟیٛضی اؾیالٔی تكیىیُ قیس ٜاؾیت٘ .بٌفتیٝ
پیساؾت و ٝزاَ ثطتط ٖٙ ٚبنط  ٚزلیمٞ ٝیبی آٖٞیب ثیب ٌفتٕیبٖٞیبیی وی ٝزض رٕٟیٛضی
اؾالٔی ثبآٟ٘ب ٔٛارٟیٓ اؾبؾب ٔتفبٚت اؾتِ .صا ٕ٘یتٛا٘س زض قطایٍ و٘ٛٙی زض زض ٖٚایٗ
ٌفتٕبٖٞب ٔفهُ ثٙسی قٛز  ٚیب ثب ؾبیط زاَٞب ظ٘زیطٓٞ ٜاضظی ایزبز وٙس.
ٌفتٕبٖٞبی فٗبَ زض ؾبذتبض "رٕٟٛضیاؾالٔی ایطاٖ" ضا ٕ٘یتٛاٖ ثس ٖٚتٛر ٝثی ٝاثٗیبز
ایسئِٛٛغیه آٖ تحّیُ وطز .ث ٝؾرٗ زیٍط ٔی ذٛا ٓٞثٍیٛیٓ وی ٝثیطذال ٘ٓیط زوتیط
ثكطی ٝو ٔٛ٘ ٝچیٙف لسضت ؾیبؾی زض رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ضا زِییُ انیّی ٘بویبٔی
تخجیت ٔطزْؾبالضی زیٙی زض ؾبَ ٞبی  76تب  84زا٘ؿتٝا٘س ،ثٓٙیط ایٙزب٘یت ،اییٗ آ٘یٔٛی
زاَ ٔ ٚسِِٛی حٔ َٛفٔ ْٟٛطزْؾبالضیزیٙی ثٛز وٛٔ ٝرت ٘بوبٔی زض اییٗ تخجییت قیس.
ثٖ ٝجبضتی ٔكىُ ثیف  ٚپیف اظ آ٘ى ٝوبضٌعاضا٘ ٚ ٝؾیبؾی  ٚیب ؾبذتبضی ثبقس ،ازاضویی
 ٚقٙبذتی اؾت .زض ایٗ ٔٛضز زض ثرف ٞبی آیٙس ٜتٛيیح ثیكتطی زاز ٜذٛاٞس قس.
آ٘و ٝو ٝزض ایٙزب ٔیذٛاٞیٓ ثٍٛییٓ ایٗ اؾیت وی ،ٝزاَٞیبی زض ٖٚییه ٌفتٕیبٖ ٔیی
ثبیؿت اظ یه ُٔٙك  ٓٞاضظی اَبٖت وٙٙس ،تب ثتٛا٘س یه ظ٘زیطٓٞ ٜاضظی قیىُ زٞیس.
ایٗ ُٔٙك ٓٞاضظی ظٔب٘ی ثب ٔٛفمیت ا٘زبْ ٔیپصیطز و ٝزاَ ٔطث (َٝٛزض ایٙزب زٔٛوطاؾی
) ٔسِِٛی یبفت ٝثبقس و ٝثب ؾبیط زاَ ٞب تٛا٘بیی ٕٞریٛا٘ی ٕٞ ٚیبٍٙٞی زاقیت ٝثبقیس .زض
غیط ایٗ نٛضت ٔفهُ ثٙسی ث ٝقىُ وبُٔ ا٘زبْ ٕ٘ی قٛزٔ .سِ َٛزٔٛوطاؾیی اظ ٘یٔٛ
غیطایسئِٛٛغیه آٖ(آ٘وٙبٖ وٛٓٙٔ ٝض ٘ٓیط اییٗ تیی اظ تحّیٍّیطاٖ ثیٛز) ٘تٛا٘ؿیت ثیب
ظ٘زیط ٓٞ ٜاضظی زاَ ٞب زض ٌفتٕبٖٞبی رٕٟٛضی اؾالٔی ٔفهُثٙسی قٛز.
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زض ٔمبثُ ٔتفىطا٘ی و ٝاقبض ٜقسٌ ،ط ٜٚزیٍطی لطاض زاض٘س وی ٝزض ضٚاِیی ٔٗىیٛؼ ،زاَ
ٔطزْؾبالضی زیٙی ضا ثٙٗٔ ٝبی حىٔٛت زیٙی ٔطاز ٔیوٙٙس .ث ٝتٗجیطی ٔسِِٛی وی ٝثیطای
ایٗ زاَ لطاض ٔیزٙٞس وٕتط ثط اثٗبز ٔطزْؾیبالضا٘ ٚ ٝویبٔال حیبٚی ٔٗٙیبی اییسئِٛٛغیه
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اؾت .ایٗ ٌط ٜٚثب تٛؾُ ثٙٔ ٝبثٕ زیٙی  ٚاٖتمبزی ٔٗتمس٘س وی ٝزٔٛوطاؾیی  ٚزییٗ ثیٝ
قطَٚی ٔی تٛا٘ٙس زض وٙبض یىسیٍط لطاض ٌیط٘س .ثطای ٔخبَ آیت اهلل ٔهجبح یعزی ٖٙیٛاٖ
ٔی وٙٙس و ٝاٌط زیٗ ثٙٗٔ ٝبی زیٗ فطزی ٔس ٘ٓط ثبقیس  ٚزٔىطاؾیی ثیٖٙ ٝیٛاٖ قیىُ
حىٔٛت ،آٍ٘بٔ ٜطزٔؿبالضی زیٙی ٔفٟٔٛی ٔتًبز ٔ ٚتجبیٗ اؾت .ایكبٖ ٖٛٙاٖ ٔیزاض٘یس
ؤ ٝطزْ ؾبالضی زیٙی ث ٝایٗ ٔٗٙبؾت ؤ ٝطزْ(ثطای ٔخبَ ٔطزْ ایطاٖ زض ؾبَ  )58یىجبض
ا٘تربة وطزٜا٘س ؤ ٝی ذٛاٙٞس رٕٟٛضی اؾالٔی ٔجتٙی ثط ٚالییت فمیی ٝزاقیت ٝثبقیٙس.
ثٙبثطایٗ ا٘تربة آٟ٘ب ثٛز ٜاؾت و ٝحىٔٛتی زیٙی  ٚاؾالٔی ٔجتٙی ثط ٚالیت ُّٔم ٝفمییٝ
زاقت ٝثبقٙس .تب ثسیٙزب ثٗس ٔطزْ ؾبالضا٘ ٝارطا قس ٜاؾت .پؽ اظ آٖ ِٚی فمیٔ ٝیی ثبییس
ثط ٔجٙبی احىبْ زیٙی ثط احىبْ ؾیبؾتٍصاضی  ٚاٖٕبَ آٟ٘ب ٘ٓبضت وبُٔ زاقت ٝثبقس .ایٗ
ٚالیت ُّٔم ٝفمی٘ ٝیع ثب زیىتبتٛضی  ٚذٛزوبٍٔی ٔتفبٚت اؾت .ظییطا ِٚیی فمیی ٝذیٛز
ٔحسٚز ث ٝاحىبْ زیٗ اؾت( ٔهجبح یعزی .)1382 ،ضا ٜضؾتٍبضی ٔ ٚهیبِح ٔٗٙیٛی اظ
ؾٛی ذسا٘ٚس تٗطیی ٔ ٚكیرم قیس ٜاؾیت ٔ ٚؿیّٕبٖ ٚالٗیی ثبییس ثیب تجٗییت اظ
زؾتٛضات اِٟی  ٚپیبٔجط  ٚائٕ ٝاَٟبض ضا ٜذٛز ضا ث ٝؾٛی ضؾیتٍبضی ثٍكیبیس .آییت اهلل
ٔهجبح یعزی ثط ذال وؿب٘ی و ٝثط َجُ ٖمال٘ییت ا٘ؿیبٖ ٔیی وٛثٙیس ٗٔ ٚتمس٘یس ویٝ
ذسا٘ٚس ث ٝا٘ؿبٖ ٖمُ زاز ٜاؾت  ٚآزٔی ثبیس اظ ٖمُ ذٛز تجٗیت وٙیسٔ ،ؿیبِ ٝتمّییس ضا
پیف ٔی وكس ٗٔ ٚتمس اؾت و ٝثس ٖٚتبؾی ث ٝپیبٔجط  ٚائٕ ٝاَٟبض "ٔب ٘یع چ ٖٛوؿیب٘ی
و ٝاظ ایٗ ٕ٘ٗت ثعضي ٔحطٙٔٚس ،زض رٟبِت  ٚثی ذجطی ثبلی ٔی ٔب٘سیٓ  ٚثٌٕ ٝطاٞی
ٞبیی و ٝفطلٞ ٝبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛزض ٌٛق ٚ ٝوٙبض ٖبِٓ ثیساٖ ٔجیتال ٌطزییس ٜا٘یس ٔجیتال ٔیی
ٌكتیٓٔ(".هجبح یعزی .)81 ،1384 ،ث ٝایٗ ٔٗٙب ،ضأ ٜؿّٕبٖ ٚالٗی اظ لجُ ٔٗییٗ قیسٜ
اؾت ٔ ٚطظ ٔیبٖ ثبَُ  ٚحك اظ ؾٛی ذسا٘ٚس ویبٔال تطؾییٓ قیس ٜاؾیت .ثٙیبثطایٗ زض
ربیی ٘یع وٖ ٝمُ ا٘ؿب٘ی فّؿف ٝثطذی اظ أٛض زیٙی  ٚاحىیبْ ضا زضن ٕ٘یی وٙیس ،اظ آٖ
ضٚی وٖ ٝهٕت پیبٔجط  ٚائٕ ٝاَٟبض ضا پصیطفت ٝاؾت ثبیس ث ٝحىیٓ اِٟیی تیٗ زض زٞیس.
ثٙبثطایٗ ایكبٖ ٔٗتمس اؾت و ٝزیٗ ٔزٕ ٖٝٛای فطاٌیط اظ زؾتٛضات ٚاحىیبْ اؾیت ویٝ
ٚ ٕٝٞر ٜٛظ٘سٌی ا٘ؿبٖ ضا زض ثط ٔی ٌیطز  ٚا٘ؿبٖ ثب اتىب ث ٝایٗ ٔٙجٕ ٔی تٛا٘ٙس زض ز٘یب
ظ٘سٌی وٙٙس  ٚآذطت ذٛز ضا تبٔیٗ ٕ٘بیٙس .ایٗ تفؿییط اظ زییٗ حیساوخطی اؾیت  ٚزض
تمبثُ ثب زیسٌبٟٞبی لطاض ٔی ٌیطز و ٝزیٗ ضا حسالّی ٔیی ثیٙٙیس  ٚثیط اییٗ ثبٚض٘یس ویٝ
ٔٙبثٗی چ ٖٛلطاٖ فمٍ احىبْ وّی  ُٛٗٔ ٚث ٝتٛحیس ضا ثیبٖ ویطز ٜاؾیت .ایكیبٖ زض
وتبة ًظزیِ سياسي اسالم زض ایٗ ذهٛل ٔٗتمس٘س و:ٝ
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اٌط زیٗ چیعی اؾت و ٝزض لطآٖ آٔس ٜقبُٔ ٔؿیبیُ ارتٕیبٖی  ٚؾیبؾیی ٔیی قیٛز ٚ
ضارٕ ث ٝلب٘ٞ ٖٛبی ٔس٘ی ،لب٘ٞ ٖٛبی رعایی ،لب٘ٞ ٖٛبی ثیٗ إِّّی  ٚضارٕ ثٖ ٝجیبزت
ٞب  ٚاذالق فطزی ؾرٗ ٌفت ٝاؾت  ٚثطای ظ٘سٌی ذب٘ٛازٌی ،اظزٚاد ،تطثیت فطظ٘یس ٚ
ثطای ٔٗبّٔ ٚ ٝتزبضت زؾتٛضإُِٗ زاضز .پؽ چ ٝچیعی اظ لّٕط ٚزیٗ اؾالْ ذبضد ٔیی
ٔب٘سٔ(.هجبح یعزی ،1380 ،د)231 ،2
ایكبٖ ثط ٕٞیٗ اؾبؼ ثب ؾىٛالضیؿٓ  ٚزض لیسْ ثٗیسی ثیب پّٛضاِیؿیٓ ٔ ٚیطزْؾیبالضی
ٔربِ ٞؿتٙس  ٚایٗ ز ٚضا ا٘حطا اظ انُ زیٗ ٔی زا٘ٙس .آییت اهلل ٔهیجبح ییعزی زض
وتبة ٘ٓطی ٝؾیبؾی اؾالْ ث ٝنطاحت اٖالْ ٔی وٙٙس وی ٝزض فطٙٞیً اِٟیی  ٚاؾیالٔی
ٔحٛض ٘ ٝا٘ؿبٖ ٕٞب٘ٙس أٚب٘یؿٓ غطثی ثّىٔ ٝحٛض اهلل اؾت " ٚاِّٟیؿٓ"(ٔهجبح ییعزی،
 )219 ،1380زض تمبثُ ثب أٚب٘یؿٓ  ٚؾىٛالضیؿٓ لطاض زاضز .ثط ٕٞییٗ اؾیبؼ ثیطذال
ایٗ تهٛض و ٝلطائت ٞبی ٌ٘ٛبٌٔ ٚ ٖٛتٗسزی اظ زیٗ ٚرٛز زاضز ،ایكبٖ ثیط اییٗ ٘ىتیٝ
تبویس ٔی وٙٙس و ٝزیٗ زاضای ییه حمیمیت ٌیٞٛطیٗ اؾیت  ٚفمٟیب  ٚضٚحب٘ییت ٔٙجیٕ
قٙبذت ایٗ حمیمت اِٟی ٞؿتٙس .اظ ایٗ ض ٚوؿب٘ی و ٝثط ویٛؼ لطائتٟیبی ٌ٘ٛیبٌ ٖٛاظ
زیٗ ٔی ظ٘ٙس ٘ ٚمف ضٚحب٘یت ضا ٘بیسٔ ٜی ٌیط٘س ،اظ زیٗ اؾالْ ذطٚد ویطز ٜا٘یس  ٚزض
ُٖٕ زض رج٘ ٟٝفبق  ٚوفط لطاض ٌطفت ٝا٘س .ایكبٖ زض ٕٞبٖ وتبة ٘ٓطی ٝؾیبؾی اؾالْ زض
ذهٛل لطائتٟبی ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛی ٌٛیٙس:
ایٗ فطیت وبضی ٘ ٚفبق اؾت و ٝوؿی ثٍٛیس و ٗٔ ٝاؾالْ ضا لج َٛزاضْ أب فٟیٓ حیبثتی
اظ اؾالْ ٚرٛز ٘ساضز ..اؾالْ غیط اظ ان َٛحبثتی چی ٖٛتٛحییس٘ ،جیٛت ٗٔ ٚیبز ،انیَٛ
لُٗی ثؿیبضی زض ٔٛضز ٕ٘بظ ،ضٚظ ،ٜحذ ٕٞ .. ٚوٙیٗ احىبْ  ٚلٛا٘یٗ حبثت ثؿیبضی ٔخُ
لُٕ زؾت زظز  ٚأخبَ آٖ ضا زاضز  ٚوؿی و ٝآقٙب ث ٝظثبٖ ٖطثی اؾت ٔی تٛا٘س ثی ٝاییٗ
ان َٛلُٗی ّٖٓ پیسا وٙس ...آٟ٘ب ؤ ٝی ٌٛیٙس ٕ٘ی تٛاٖ فٟیٓ لُٗیی  ٚحیبثتی اظ اؾیالْ
زاقت یب أط ثط ایكبٖ ٔكتج ٝقس ٚ ٜربُٞا٘س یب ٔغطوا٘س  ٚث ٝاؾیالْ ایٕیبٖ ٘ساض٘یس ٚ
ٔطزْ ٔؿّٕبٖ ضا ث ٝثبظی ٌطفتٝا٘س ...ثی قه یىی اظ يطٚضیبت  ٚان َٛحبثت زض تئٛضی
ؾیبؾی اؾالْ ایٗ اؾت و ٝلب٘ ٖٛثبیس اظ َط ذسا٘ٚس ٚيٕ قٛز  ٚاٌیط وؿیب٘ی ٔٙىیط
لب٘ ٖٛاِٟیی قیس٘س زض ٚالیٕ یىیی اظ يیطٚضیبت زییٗ ضا ٔٙىیط قیس ٜاؾیتٔ( .هیجبح
یعزی)121-122 ،1380،
آیت اهلل ٔهجبح یعزی ثط ایٗ ثبٚض٘س و ٝلب٘ ٖٛاؾبؾی ثی ٝاشٖ  ٚأًیب ِٚیی فمیی ٝزاضای
اٖتجبض قس ٜاؾت .ایكبٖ زض فمط ٜای ٘ؿجتب َٛال٘ی تٕبیع "لب٘ ٖٛاؾبؾی ٔٛضز تبیییس ِٚیی
فمی "ٝثب "ِٚی فمیٛٔ ٝضز تبییس لب٘ ٖٛاؾبؾی" ضا تٛيیح ٔی زٙٞس.
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اٌط ٔب لب٘ ٖٛاؾبؾی فّٗی رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ضا ٔٗتجط ٔی زا٘ییٓ ٘ی ٝثی ٝاییٗ ِحیبِ
اؾت و ٝلب٘ ٖٛاؾبؾی وكٛض اؾت  ٚزضنس ظیبزی اظ ٔطزْ  ٓٞث ٝآٖ ضای زاز ٜا٘س ،ثّىٝ
ث ٝایٗ زِیُ اؾت و ٝلب٘ ٖٛاؾبؾی ث ٝأًب  ٚتبییس ِٚی فمی ٝضؾیسِٚ ٚ ٜیی فمیی ٝوؿیی
اؾت و ٝث ٝاٖتمبز ٔب ٔٙهٛة اظ رب٘ت أبْ ظٔبٖ ( ّٖیی ٝاِؿیالْ) اؾیت  ٚأیبْ ظٔیبٖ (
ّٖی ٝاِؿالْ) ٘یع ٔٙهٛة اظ رب٘ت ذساؾت..اٌط غیط اظ ایٗ ثبقس  ٚا ًٔب  ٚتبیییس ِٚیی
فمی ٝزض وبض ٘جبقس لب٘ ٖٛاؾبؾی اضظـ  ٚاٖتجبض شاتی ثطای ٔب ٘یساضزِٚ ...یی فمیی ،ٝفیٛق
لب٘ ٚ ٖٛحىٓ ذسا ٘یؿت أب فٛق لب٘ ٖٛاؾبؾی ثب تٛيیحی و ٝزازیٓٞ ،ؿت  ٚایٗ فمیٝ
اؾت و ٝحبوٓ ثط لب٘ ٖٛاؾبؾی اؾت ٘ ٝآٖ و ٝلیب٘ ٖٛاؾبؾیی حیبوٓ ثیط ٚالییت فمییٝ
ثبقسٔ (.هجبح یعزی)117 ، 1378 ،
ایٗ ٘ٔ ٔٛسِ َٛیبثی ٘یع ثطای زاَ ٔطزْؾبالضی زیٙی ثب ٔكىُ ٔفهُ ثٙسی ٔٛاری ٝقیسٜ
اؾت ٘ ٚتٛا٘ؿت ٝثٞ ٝػٔ٘ٛی  ٚتخجیت ثطؾس .ظیطا و ٝثب ثطذی زاَٞبی ٌفتٕب٘ی فطاٌفتٕبٖ
رٕٟٛضی اؾالٔی اظ رّٕ ٝرٕٟٛضیت ،ا٘تربثبتٔ ،زّؽ  ٚلبٍ٘٘ٛصاضی ٕ٘ی تٛا٘س ُٔٙك
 ٓٞاضظی تكىیُ زٞس .زض يٕٗ ثؿیبضی اظ ؾبذتبضٞبی رٕٟیٛضی اؾیالٔی اظ ٔفهیُ-
ثٙسی ٞػٔ٘ٛیه ایٗ زیسٌب ٜرٌّٛیطی ٔیوٙس .ثب ایٗ ٚرٛز ،ایٗ ٔسِٞ َٛب ٙٗٔ ٚیزٞیی-
ٞب ٚرٛز زاض٘س أب زض حس ٘ٓطیٔ ٚ ٝسِ َٛزض حٛظٌ ٜفتٕبٍٍ٘٘ٛی لطاض ٔیی ٌیط٘یس  ٚثیٝ
ٌفتٕبٖ ٞػٔ٘ٛیه تجسیُ ٘كسٜا٘س.

.4مردمساالری دینی مذلولی در حال رخذاد
زض ؾٔٛیٗ ٌ ٝ٘ٛاظ ٔسَِٛیبثی ثطای زاَ ٔطزْؾبالضی زیٙیٔ ،سِٞ َٛبیی لطاض زاض٘یس ویٝ
ث ٝز٘جبَ تّفیك  ٚتطویت ٔتٙبؾت ثیٗ ذٛاؾت زٔٛوطاتیه ٖ ٚالییك زیٙیی ٞؿیتٙس .اییٗ
ٌط ٜٚزض ٚالٕ ٔٛافمبٖ ٔفٔ ْٟٛطزْؾبالضی زیٙی ٞؿیتٙس .زض ٚالیٕ زض اییٗ نیح ٝٙییه
ٔسِ َٛرسیس و ٝپیف اظ ایٗ ٘ ٝزض ٔٙبثٕ غطثی  ٚتٛؾٗٔ ٝساض  ٝ٘ ٚث ٝقیىُ ٔؿیتمیٓ زض
ٔٙبثٕ ؾٙتی  ٚزیٙی ثٛز ٜاؾت زض حبَ قىٌُیطی  ٚذّیك قیسٖ اؾیت .چٙیبٖ وی ٝزض
ثرف ٔمسٖٔ ٝطو قس ایٗ وٛقف ؾجمَٛ ٝال٘ی زاضز .ثٓ٘ ٝط ٔی ضؾیس وی ٝزض تیبضید
ٔٗبنط ٘یع پٛیبتطیٗ نح ٝٙضٚیبضٚییٞیب  ٚوكیٕىف ٞیب ٘ییع زضٕٞییٗ ضؾیت ٝزض حیبَ
رطیبٖ اؾت.
ثطذی ٔطزْؾبالضی زیٙی ضا ثركی اظ ٘ٓطی ٝؾیبؾی اؾالْ زض ثبة حىٔٛت ٔی زا٘ٙیس ٚ
ٔٗتمس٘س ایٗ ٔف ْٟٛزض ا٘سیك ٝؾیبؾی اؾیالْ ٖٙهیطی انییُ ثیٛز ٚ ٜرعئیی اظ ٘ٓطییٝ
حىٔٛت اؾالٔی ٔحؿٛة ٔی قٛزٌ .طٞٚی زیٍط وؿب٘ی ٞؿتٙس ؤ ٝطزْؾیبالضی زییٗ
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ضا ثیكتط ضٚقی زضحىٔٛت وطزٖ ٔیزا٘ٙسؤ ٝربِفت  ٚتًبزی ثب آٔٛظٜٞبی اؾالٔی ثٝ
ٖٛٙاٖ یه قیٛٔ ٜٛفك ٔ ٚخجت ٘ساضز(ذطٔكبزٞ )269 ،1383 ،طچٙیس وی ٝانیٛال ثحیج
رسیسی اؾت .اِجت ٝایٗ تمؿییٓ ثٙیسی ثؿییبض وّیی اؾیت  ٚزض زضٞ ٖٚیط ییه اظ اییٗ
ضٚیىطزٞب ٘یع ا٘ٛأ ٘ٓطیبت ٚرٛز زاضزوٞ ٝط وساْ ٔسِ َٛذبنی ضا ثطای ٔیطزْؾیبالضی
زیٙی لبئُ ٞؿتٙس .ثطذی ٕٞو ٖٛذطٔكبز ٔٗتمس٘س و ٝفمٍ زض یه حبِت ٔطزْؾیبالضی
زیٙی أىبٖ تهٛض  ٚتحمك یبفت ٚ ٝربٔٝی ُٖٕ ٔییپٛقیس  ٚآٖ زض تطویجیی اؾیت ویٝ
تٗطیفی حساوخطٌطایب٘ ٝاظ زیٗ  ٚتٗطیفی حسالٌُطایب٘ ٝاظ زٔٛوطاؾی ییب ٔطزٔؿیبالضی زض
وٙبض ٓٞثٙكیٙس .زض ٔمبثُ زوتط فیطحی تمؿیٓ ثٙسی ثحج ث ٝتٗیبضی حیسالُ ٌطایب٘یٚ ٝ
حساوخطٌطایب٘ ٝزضؾت ٕ٘یزا٘س ٗٔ ٚتمس اؾت زض ایٗ ٔفٞ ْٟٛب زضن ؾٙتی اظ زیٗ ٟ٘فتیٝ
اؾت .ث ٝتٗجیط ایكبٖ ظٔب٘ی و ٝاظ زیٗ حسالّی یب حساوخطی ؾرٗ ٔیضٚز ،اییٗ پطؾیف
ُٔطح ٔیقٛز و ٝآیب ایٗ زیٗ ذبل چیعی حسالّی ضا اظ ظ٘سٌی ا٘ؿبٟ٘ب حص وطز ٜثیٝ
زیٗ حساوخطی تجسیُ قس ٜاؾت؟ یب ثطٖىؽ .زض ایٗ ثحج ٔب ث٘ ٝیٖٛی ریٞٛطٌطایی زض
زیٗ ٔیضؾیٓ أب ٘ىت ٝایٙزبؾت وٞ ٝطا٘ؿبٖ ٔؿّٕب٘ی زضن زیٙی زاضز .ثیٓ٘ ٝیط فیطحیی
ٔطزْؾبالضی زیٙی تطویجی اؾت و ٝزض ؾُح ظثبٖ ضخ ٔیزٞیس ٚ ،چییعی ٕ٘ییتٛا٘یس زض
ؾُح ظثبٖ ضخ زٞس ٍٔط ایٗ و ٝقطایٍ ظ٘سٌی ضا زاقت ٝثبقس( .فیطحی.)1383
اظ ؾٛی زیٍط فتبٚی ٓ٘ ٚطیٞ ٝبی فمٟی ٔتفبٚتی ٘یع ٚرٛز زاض٘س ؤ ٝطزْ ؾبالضی زیٙی
ضا ث ٝاقىبَ ذبل تٗجیط وطزٜا٘س  .زض یه تمؿیٓ ثٙسی وّی ٘ٓطیبت ٔطث ٌٛث ٝحبوٕیت
 ٚ ٚزِٚت زض اؾالْ قیٗی ثٓ٘ 9 ٝطی ٝتمؿیٓ ثٙسی قسٜا٘س و ٝقبُٔٓ٘ -1 :طییٚ ٝالییت
ا٘تهبثی فمیٟبٖ زض أٛض حؿجیٓ٘ -2 ٝطیٚ ٝالیت ا٘تهبثی ٖبٔ ٝفمیٟبٖ ٓ٘-3طییٚ ٝالییت
ا٘تهبثی ٖبٔ ٝقٛضای ٔطارٕ تمّیس ٓ٘ -4ٚطیٚ ٝالیت ا٘تهبثی ُّٔم ٝفمیٟبٖ ٓ٘ -5طییبت
زِٚت ٔكط(َٝٚثب اشٖ ٓ٘ ٚبضت فمیٟبٖ)ٓ٘-6 ،طی ٝذالفت ٔطزْ ثب ٘ٓبضت ٔطرٗییت-7،
٘ٓطیٚ ٝالیت ا٘تربثی ٔمیس ٜفمیٓ٘-8 ، ٝطی ٝزِٚت ا٘تربثی اؾیالٔی ٓ٘-9 ٚطییٚ ٝوبِیت
ٔبِىبٖ قرهی ٔكبٔ(وسیٛضٞ . )52 ،1376 ،ط ییه اظ اییٗ ٘ٓطییبت فمٟیی ،ثی ٝقیىُ
ثبِم ٚ ٜٛثبِفُٗ ٔسِ َٛذبل ذٛز ضا اظ ٔطزْ ؾبالضی زیٙی ضا ٔیی تٛا٘ٙیس اضائی ٝزٙٞیس.
ثطذی ٕٞو ٖٛاضزوب٘ی ٔٗتمس٘س و ٝزض ٓ٘ 4طی ٝأ َٚكطٖٚیت حىٔٛت ثیی ٚاؾیُ ٝاظ
ؾٛی ذسا٘ٚس ٔی ثبیؿت ثبقسِ .صا ٘مف ٔطزْ ٔ ٚفٔ ْٟٛطزْ ؾبالضی چٙساٖ ُٔبثمتی ثیب
آٟ٘ب ٘ساضز  ٚزض ٓ٘ 5طی ٝز ْٚایٗ ٔكطٖٚیت اِٟیٔ-طزٔیی اؾیت(اضزویب٘یِ .)1383 ،یصا
ٔطزْ ؾبالضی زیٙی اظ آٟ٘ب لبثُ ثبظیبثی اؾتٞ .طچٙس وٞ ٝطوساْ اظ اییٗ ٘ٓطییبت زاضای
پیویسٌیٞبی فطٚا٘ی اؾت ٓ٘ ٚط اضزوب٘ی ٘یع ثًٗب ٔٛضز ٘مس لطاض ٌطفتی ٝاؾیت .ثیطای
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ٔخبَ ثًٗب  ٚثطاؾبؼ ثطذی لطائتٞب ٖٛٙاٖ ٔیقٛز وٓ٘ ٝطییٚ ٝالییت ا٘تهیبثی ُّٔمیٝ
فمیٟبٖ ٘یع ٔجتٙی ثط ٔكطٖٚیت اِٟیٔ -طزٔی اؾت.
ثسیٟی اؾت و ٝا٘ٛأ تٗبضیفی و ٝاظ ٔطزْ ؾبالضی زیٙی قس ٜاؾتٔ .حسٚز ث ٝآ٘وی ٝویٝ
ٌفت ٝقس ٘یؿتٔ .مبْ ضٞجطیٔ ،حٕس ذبتٕیٖ ،جساِىطیٓ ؾطٚـ ،آیت اهلل ٔهجبح یعزی،
ٔزتٟس قجؿتطی ،زوتط افطٞ...ٚ ٘ٚط یه تٗطیی ٔ ٚیسِ َٛذیٛز ضا زض ٔیٛضز اییٗ زاَ
رسی اضائ ٝزازٜا٘س .ایٗ ٔمبِ٘ ٝیع لهس آٖ ضا ٘ساضز و ٝتٕبٔی ایٗ تٗیبضی ضا رٕیٕآٚضی
وٙسٞ .س آٖ ثٛز و ٝثب شوط ایٗ ٕ٘ٞٝ٘ٛب آقىبض قٛز و ٝفًب  ٚؾپٟط ٔسِِٛی ح َٛاییٗ
ٔف ْٟٛتب چٔ ٝیعاٖ ٔتٔ ٚ ٔٛٙتىخط اؾت.

.5مذلول مردمساالری دینی و تعلیق شناختی-ادراکی
پیكتط شوط وطزیٓ و ٝزؾتطؾی ٔب ثٚ ٝالٗیت ،اظ ٔٓٙط ٘ٓطیٌ ٝفتٕبٖ ،اظ َطیك ظثبٖ اؾت.
ز٘ ٚىت ٝزض ایٗ ٌعاضٔ ٜؿتتط اؾت ؤ ٝی ثبیؿت آٖ ضا تهطیح وٙیٓ٘ :رؿت آ٘ىی ٝاییٗ
ٔم ِٝٛثٙسیٞب  ٚقبذهٞٝبی ظثب٘ی اؾت و ٝز٘یب ٚ ٚالٗیبت ضا ثطای ٔیب ٔٗٙیبزاض  ٚلبثیُ
قٙبذت ٔیوٙس ..ثٙبثطایٗ اضتجبٌ ظثبٖ  ٚؾبحت قٙبذت قٙبؾییه ییه ضاثُی ٝغیطلبثیُ
اغٕبو اؾت٘ .ىت ٝز ْٚایٗ اؾت و ٝایٗ ظثبٖ أطی لطاضزازی  ٚارتٕبٖی اؾت .یٗٙیی
 ٓٞزاَ ٔ ٓٞ ٚسِ َٛزض ارتٕبٔ َ ٚیی ییه لیطازاز فطيیی اظ ؾیٛی ارتٕیبٔ اتریبش ٚ
پصیطفتٞ ٚ ٝػٔ٘ٛیه ٔی قٛزٞ .ط چٙس ایٗ ٞػٔ٘ٛی ُّٔك ٘یؿت  ٚلبثیُ ثیبظ ا٘سیكیی ٚ
تغییط  ٚتح َٛاؾت.
اظ آ٘و ٝوٌ ٝفت ٝقس ٔی تٛاٖ ٘تیزٌ ٝطفت و ٝقیٙبذت ،ازضان  ٚییب ٔٗٙیبیی ویٔ ٝیب اظ
ٔطزْ ؾبالضی زیٙی ثٖٛٙ ٝاٖ یه زاَ رسی زض ٌفتٕبٖ رٕٟٛضی اؾالٔی اظ آٖ ٔطازٔیی
وٙیٓ ٘یع ثؿتٍی ث ٝایٗ ؾبحت ظثب٘ی ٌ ٚفتٕب٘ی زاضز .ظٔب٘ی و ٝزض حیُ ٝظثب٘ی ٔ ٚمِٛیٝ
ثٙسی ث ٝیه حجبت ٘ؿجی ٘طؾیس ٜثبقیٓ ٚ ،آٖ ٞػٔ٘ٛی  ٚلیطاضزاز فطيیی ٔیٛضز پیصیطـ
ارتٕبٖی اتفبق ٘یبفتبز ٜثبقس ،آٍ٘بٙٗٔ ٜب  ٚقٙبذت ایٗ زاَ ث ٝحبِت تّٗیك ثبلی ٔیٔب٘س.
زض ثحج پیكیٗ ٘كبٖ زازیٓ و ٝفًبی ٔسِِٛی ٔطتجٍ ثب زاَ ٔطزْؾبالضیزیٙییٔ ،تٙیٚ ٔٛ
حتی ٌبٔ ٜتًبز ثٛز ٜاؾتٌ .فتٕبٖٞب  ٚذطزٌ ٜفتٕبٖٞبی ٔتٗیسزی زض ییه ضلبثیت ییب
حتی تربنٕبت ٔسِِٛی ٔیوٛقٙس وٙٗٔ ٝبی ٔٛضز ٘ٓط ذٛز ضا ثٖٛٙ ٝاٖ ٔٗٙبی ثسیٟی ٚ
َجیٗی ایٗ زاَ تخجیت ٞ ٚػٔ٘ٛیه وٙٙس .أب ٛٙٞظ ایٗ فطایٙس زض رطییبٖ ٚضذیساز اؾیت.
ٔسِٞ َٛب  ٚتٗبضی اضائ ٝقس ٜثیكتط قرهی  ٚفطزی ثیٛزٙٞ ٚ ٜیٛظ ثی ٝؾیُح ٔفهیُ
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ثٙسی زض ؾُح فطاٌفتٕبٖ رٕٟٛضی اؾالٔی ٘طؾیس ٜاؾتِ .یصا ؾیطضیع اییٗ ٔٗٙبٞیب ٚ
ٔسَِٞٛب ٕٞوٙبٖ زض حٛظٌ ٜفتٕبٍٍ٘٘ٛی آٖ ثبلی ٔب٘سٜا٘س.

.6نتیجهگیری
ثبظ ٔی ٌطزیٓ ث ٝپطؾكی و ٝزض اثتسای ٔمبِیُٔ ٝیطح ویطزیٓ  ٚثٙیب ضا ثیط پبؾید ثی ٝآٖ
ٌصاقتیٓ .پطؾف ایٗ ثٛز و ٝچبِفٞیبی تخجییت ٟ٘ ٚبزیٙی ٝقیسٖ ٔیطزْؾیبالضی زیٙیی
چیؿت؟ ٌفتیٓ و ٝثطذی آٖ ضا ثٖ ٝسْ ٚرٛزؾبذتبضٞبی ٔٙبؾت ٔطث ٌٛزا٘ؿت ٚ ٝثطذی
٘یع ُّٖ وبضٌعاضا٘ ٚ ٝؾیبؾی ضا ُٔطح وطزٜا٘س .أب ثب تٛر ٝث ٝثحخی و ٝا٘زبْ قس ث ٝاییٗ
٘ٓط ضؾیسیٓ و ٝایٗ چبِفٞب پیف اظ آ٘ى ٝؾبذتبضی ییب وبضٌعاضا٘ی ٝثبقیٙس ،قیٙبذتی –
ازضاوی اؾت.
ٔفٔ ْٟٛطزْؾبالضی زیٙی اٌط زاَ ٔطوعی زض ٌفتٕبٖٞبی انّی حبَ حبيیط زض ؾیبذتبض
فطاٌفتٕبٖ رٕٟٛضی اؾالٔی ٘جبقس ،حسالُ یىی اظ ریسیتیطیٗ ٟٔ ٚیٓتیطیٗ آٟ٘بؾیت.
زضٚالٕ وٛقیس ٜقس ٜو ٓٞ ٝفطْ ٔ ٓٞ ٚحتٛای رٕٟٛضی اؾالٔی زض ایٗ تٗجیط ٌٙزب٘یسٜ
قٛز .أب ٔكبٞس ٜوطزیٓ و ٝتربنٕبت  ٚضلبثت ثطای ٔیسَِٛؾیبظی ٔٙزیط ثی ٝتّٗییك ٚ
تٗٛیك قٙبذتی -ازضاوی قس ٜاؾت .تّٗیك ٔسِِٛی زض ٔیٛضز زاَ ریسی  ٚتبحیطٌیصاضی
ٕٞؤ ٖٛطزْؾبالضی زیٙی تجٗبت ذبل ذٛز ضا ث ٝز٘جبَ ذٛاٞس زاقیت .اییٗ زاَ اییٗ
ْطفیت ضا زاضز و ٝحتی زضٔمبْ یىی اظ زاَٞبی ٔطوعیٗ رٕٟٛضی اؾیالٔی لیطاض ٌییطز.
ِصا تّٗیك ٔسِِٛی آٖ ثط ؾیبیط زاَٞیبی پیطأی٘ٛی(زلیمیٞٝیب) تیبحیط ذٛاٞیس ٌصاقیت ٚ
چٍٍ٘ٛی ٔفهُ ثٙسی آٖ زاَٞب ضا ٘یع تٗییٗ ذٛاٞس وطز ایٗ تّٗییك قیٙبذتی-ازضاویی،
ٔفهُ ثٙسی ایٗ ٘كب٘ٝی رسی  ٚپطإٞیت ضا ثب ٔكىُ ٔٛاری ٝویطز ٜاؾیت .اییٗ ٖیسْ
ٔفهُ ثٙسی ث ٝایٗ ٔٗٙبؾت و ٝیه لطاضزاز فطيی ارتٕیبٖی پیطأیٔ ٖٛیسِ َٛاییٗ زاَ
ثٛرٛز ٘یبٔس ٜاؾتِ .صا ٞیچ وساْ اظ ٔیسَِٞٛیب ٙٗٔ ٚیب٘ی وی ٝاظ ؾیٛی افیطاز  ٚاضویبٖ
ٔرتّ ٖٛٙاٖ ٔیقٛز حبِت ثسیٟی َ ٚجیٗی ضا زض حیُٝی ظثب٘ی  ٚث ٝتجٕ آٖ زض حیُٝ
قٙبذتی ٘یبفت ٝاؾت .تب ظٔب٘ی ؤ ٝطزْؾبالضی زیٙی ثب یه تٗطی ثسیٟی قس ٜث ٝقیىُ
یه قی ٜٛظیؿت زض٘ٚی قس ٜزض٘یبیس ،ؾبذتبض  ٚوبضٌعاض ٘یع زض ؾطٌطزا٘ی لطاض ذٛاٞیس
ٌطفتٖ .سْ آٔبزٌی ازاضوی  ٚشٙٞی –قٙبذتی ثطای لجٔ َٛسِ َٛپصیطفت ٝقسٜی ٔیطزْ-
ؾبالضی زیٙی ٕٟٔتطیٗ ٔبٕ٘ ثطای ٌصاض ث ٝآٖ اؾت .زض ٚيٗیت و٘ٛٙی ٞػٔ ٖٛقیسٖ ٚ
تخجیت آٖ ٘یع زض تّٗیك لطاض ٌطفت ٚ ٝث ٝتٗٛیك افتبز ٜاؾت .ثطذی ٔٗتمس٘سو ٝایٗ ٞػٔیٖٛ
ؾبظی اظ َطیك لسضت ٕ٘بزیٗ  ٚیب ایسئِٛٛغی حبوٓ ثیط ٌفتٕیبٖ حیبزث ٔییقیٛز ِیصا
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زٚثبض ٜثحج ضا ث ٝحیُ ٝوبضٌعاضا٘ٔ ٝطثٔ ٌٛیساض٘س .زض حبِی و ٝثیٓ٘ٝیط ٔییضؾیس اییٗ
لطاضزاز ارتٕبٖی زض ؾُح ربٔٗ ٝاتفبق ٔیافتس  ٚثییف اظ ایٙىی ٝأیطی ٘ییتٔٙیس ثبقیس
احتٕبِی  ٚتهبزفی اؾت.

منابع
اضزوب٘ی ّٖی اوجط ،1383 ،ذٍلت اًتدابي اسالهي ٍ هزذمساالري ذیٌیي ،بزرسیي اراش ضیيح ه ویر
هْري ضوس الریي ٍ ذکتز هْري حائزي یشذي ،ا٘تكبضات وٛیط.
ثكطی ٝحؿیٗ ،1384 ،گذار بِ ذهَکزاسي ،تٟطاٍٖ٘ :بٗٔ ٜبنط.
تبریه ٔحٕس ضيب ،1382 ،هزذم ساالري ذیٌي :بِ سَي یک گفتواى هسلطٔ ،زُّٔ ٝبِٗیبت ٔٗطفتیی
زا٘كٍب ٜاؾالٔی ،ؾبَ ٞفتٓ ،قٕبض .20 ٜظٔؿتبٖ.
رالیی پٛض حٕیس ضيب ،1383 ،تاهالتي ًظزي ذر هیَرذ ذهَکزاسیي ذر اییزاى کٌیًَي٘ ،بٔیّٖ ٝیْٛ
ارتٕبٖی ،قٕبض23 ٜ
ذطٔكبز ٔحٕس ثبلط ،1383 ،هزذمساالري ذیٌي:ذهَکزاسي صیال اىُٔ ،بِٗیبت ٔٗطفتیی زض زا٘كیٍبٜ
اؾالٔی ،قٕبض.22 ٚ 21 ٜ
ؾبٖی ّٖیٖ،جساِٟی ٔحٕس ،1384 ،ت ليل جاهعِ ضٌاختي ذهَکزاتيشاسیيَى ذر اییزأٖ ،زّی ٝربٔٗیٝ
قٙبؾی ایطاٖ ،زٚض ٜقكٓ  .قٕبض.3 ٜ
فیطحی زاٚٚز ،1383 ،اس هریٌِ الٌبي بِ هزذمساالري ذیٌيٌ ،فتٍی ٛتٛؾیٍ حییسض َیبٞطی .ذطز٘بٔیٝ
ٕٞكٟطی 21،ثٔ ٕٟٗب.ٜ
وبِط رب٘بتبٖ ،1379فزذیٌاًر ذٍ سَسَر ،تطرٕ ٝوٛضـ نفٛی ،تٟطاٖ :ا٘تكبضات ٞطٔؽ
وسیٛض ٔحؿًٗ ،1376،ظزیِ ّاي ذٍلت ذر اسالم٘ ،كط ٘ی.
ٔهجبح یعزی ٔحٕس تمیً،1380 ،ظزیِ سياسي اسالم  ،لٓ :ا٘تكبضات ٔٛؾؿ ٝآٔٛظقی  ٚپػٞٚكی أیبْ
ذٕیٙی.
ٔهجبح یعزی ٔحٕس تمیً ، 1384 ،قص تقلير ذر سًرگي اًساى ،لٓٔ :طوع ا٘تكبضات ٔٛؾؿ ٝآٔٛظقی ٚ
پػٞٚكی أبْ ذٕیٙی.
ٔهجبح یعزی ٔحٕس تمیً ،1378،گاّي گذرا بِ ًظزیِ ٍالیت فقيِ ،لٓ :ا٘تكبضات ٔٛؾؿی ٝآٔٛظقیی ٚ
پػٞٚكی أبْ ذٕیٙی.
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