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.1مقدمه
ثب پیشٍصی اًقالة اػالهی ،هؼبئل ٍ هجبحهج هتٌهَٓی دس فوهبی ٓوهَهی ٍ تخللهی
کـَس ًشح گشدیذ .یکی اص هَهَٓبت ثؼیبس هْن ٍ ثحجثشاً یضًِ ًَّ ،بم ػیبػی ثَد.
اص دى ربیی کِ دٍ ٓل هْنِ ٍقَّ اًقالة ایشاى ،حکَه اػتجذادی ٍ هذدیٌی پْلهَی
ثَد ٍ ،ثب تشٍیذ تفکشِ حوَس ارتوبٓی دیي ٍ ًقؾدفشیٌی هشدم دس كهحٌِی ارتوهبٓی،
ثِ پیشٍصی سػیذُ ثَد؛ ًجیٔی ثَد کِ ایي دٍ اكل دس ؿکلگیشی ًِهبم پهغ اص اًقهالة
ًقؾ اػبػی ایفب ًوبیٌذ ٍ تلَیت «روَْسی اػالهی» ثب دسكذ ثهبالیی اص دسا ٓوهَهی
ًـبى داد کِ تب حذ صیبدی قبثلی تأهیي اكَل ٍ دسهبىّبی اًقالة سا داسد .ثب ًی چٌهذ
دِّ اص اًقالة ٍ ٍسٍد دى ثِ الیِّبی ٓویقتش ٍ هٔشفتی ،تجیهیي ٍ تقَیه هجهبًی ًِهبم
ػیبػی ٍ تٔییي ًؼج دى ثب ًِبمّبی ثشتش دس ٓشكِ رْبًی ،هشٍست پیذا کشد.
حوَس ًِبم لیجشال دهَکشاػی ٍ پـتیجبًی توذى غشة اص ایي ًِبم ٍ ادٓبی رْبىؿوَلی
ًشفذاساى دى ،چٌیي هشٍستی سا دٍ چٌذاى کشد.
یکی اص اٍلیي ٍ هْوتشیي هؼبئلً ،ؼج ایي دٍ ًِبم ثب یکذی ش ثَد کِ دس قبلت «ًؼهج
اػالم ٍ دهَکشاػی» ًشح گشدیذّ .ش چٌذ ایي هؼئلِ دس کل رْبى اػالم ٍرَد داؿه ،
اهب چَى دس ایشاى ًَٓی ًِبم هشدمػبالس ؿکل گشفتِ ثَد .دس ٍاقْ اص اًتضاّ ثهِ ٓیٌیه ٍ
تحقق سػیذُ ثَد ،ثِ ًَس رذیتش هٌشح گشدیذ .ایي هجبحج ٍقتی ثِ اٍد خَدؽ سػیذ
کِ هقبم هِٔن سّجشیًِ ،شیِی «هشدم ػبالسی دیٌی» سا ثِ ٌَٓاى ًِبهی ثشدههذُ اص تفکهش
اػالهی ٍ دس اصا ًِبم لیجشال دهَکشاػی هٌشح ثَدًذ.
ایي ًِشیِ(هشدم ػبالسی دیٌی) هجبحج فشاٍاًی ،اص رولِ :ربی بُ هشدم دس اػهالمً ،قهؾ
هشدم دس هـشٍٓی ثخـی ثِ حکَه ً ،ؼهج هـهشٍٓی ٍ هقجَلیه  ،ههشاد اص دیهي،
قشائ ّبی حذاقلی یب حذاکخشی اص دیي ،چبلؾ قشائ ّبی هختلِ فقْیً ،ؼهج ههشدم
ػبالسی ثب دهَکشاػیً ،ؼج اسصؽ ٍ سٍؽ ٍ  ...دس فوبی ٓلوی کـَس ؿکل گشفه ؛
ثِ ًؼج  ،پبػخّبی هختلِ ًیض کِ دادُ ؿذ ،سّیبف ّبی هختلفی ایزبد ؿذ .ایي پبػخ-
ّبی غبلجبً دس هقبثل چبلؾّب ٍ ایشادات ٍ گبّبً ؿجْبت هَرَد ؿکل گشف .
اهب چیضی کِ کوتش هَسد تَرِ قشاس گشف  ،ربی بُ ایي ًِهبم دس هؼهیش تکهبهلی اًقهالة
اػ  .ثِ ٓجبست دی شًِ ،بم هشدم ػبالسی دیٌی ثشای احجبت ٍ تحقق ٍرِ ایزبثی اًقالة
اػالهی کِ تحقق حکَهتی ثش اػبع هٔیبسّبی اػالهی ثَد ،ؿکل گشف تب پتبًؼیلّبی
ًْفتِ اػالم ًبة سا اػتخشاد کٌذ ٍ دس هقبثل ًِبم ػلٌِ رْبًی ،هقبٍه اًزبم دّذ.
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ایي غبی ثذیي هٌٔبػ کِ ًِبم هشدم ػبالسی دیٌی ،رضئهی اص هؼهیش تکهبهلی ثیهذاسی
اػالهی اػ ؛ ثِ ٓجبست سٍؿيتش ،اًقالة اػالهی اثتذای ؿشٍّ هؼهیشی ًهَالًی ثهشای
حبکوی رْبًی اػالم اػ کِ هؼلوبً ثِ تذسیذ تحقق هییبثذ.
دس ایي هقبلِ ،ثب چٌیي سٍیکشدی ثِ ثشسػی ًقؾ ًِهبم ههشدم ػهبالسی دیٌهی دس تحقهق
توذى ًَیي اػالهی هیپشداصین.

.2چیستی تمدن و رویکرد تمدن
ًِبم هشدم ػبالسی دیٌی اص هفبّیوی اػ کِ اص سٍیکشدّهبی هختلهِ ثهِ دى ً شیؼهتِ
ؿذُ اػ  .ثشخی اصسٍیکشد یهک ًِهبم ػیبػهی ههذسى کهِ تفهبٍت ههبَّی ثهب لیجهشال
دهَکشاػی ًذاسد ،ثشخی دی ش ثِ ٌَٓاى ًَٓی رذیذ اص حکَه دیٌی ٍ ثشخی كهشفبً اص
هٌِش ربهِٔؿٌبختی ٍ  ...دس دى تٔوق کهشدُاًهذ .دس ایهي پهظٍّؾ ،تهالؽ ثهش ایهي ثهب
سٍیکشدی توذًی ،ثِ ًِبم «هشدم ػبالسی دیٌی» پشداختِ ؿَد .ههشاد اص سٍیکهشد توهذًی،
ً شؽ ثِ ًِبم هشدم ػبالسی دیٌی دس ػٌحی کالى اػ کِ ػٔی هیکٌذ ربی بُ چٌهیي
ًِبهی سا دس سًٍذ تکبهلی ٍ هؼیش پیـشف کـَس هـبّذُ ًوبیذ.
ثشرؼت یِ سٍیکشد توذًی اص دى سٍػ کِ ً شؿی ربهْ ٍ فشاگیش ثَدُ ،اّذاف کالى ٍ
افقّبی ثلٌذ سا هذًِش داسد ٍ دس ٓیي حبل ثِ ٍاقٔی ّب ٍ اهَس رضئی ًیض ًِش داسد .لهزا
ثب ایي سٍیکشد هیتَاى کبسدهذی اًذیـِّب سا دس گؼتشُایی کالى ػٌزیذ ٍ اٍلَیه ّهب سا
تٔییي کشد ٍ ثشای ًْبدیٌِکشدى دًْب اقذام ًوَد.
دس ایشاى ٓلیسغن تالؽّبی ٓلوی كَست گشفتِ ،حهَصُ فْهن توهذًی ّوچٌهبى داسای
کبػتیّبی فشاٍاى اػ  .ایي هِٔ ،دحبس هْوی اص رولِ ٓذم ً هبُ فشاگیهش ٍ رهبهْ ثهِ
اًقالة اػالهیٓ ،ذم تفؼیش ٍ تحلیل ٍاقٔی اص توذى غشة ،فقذاى تلَیش گَیب ٍ رهبهْ
اص توذى اػالهی گزؿتِٓ ،ذم ؿفبفی ایذُ توذى ػبصی اػالهی دسدیٌذُ داسد.
ثؼیبسی اص ایي کبػتیّب ثِ تلَس ًبدسػ اص توذى ثشههیگهشدد .صیهشا توهذى اص رولهِ
هفبّیوی اػ کِ ٓلیسغن اػتٔوبل فشاٍاى ٍ ًَالًی ،تفبّن ٍ اروهبّ قبثهل قجهَلی دس
هَسد هٌٔبی دى ٍرَد ًذاسد .چٌذ ػبحتی ثَدى ،تَػِٔ ٍ تغییش دس هلبدیقِ توهذًی ،ثهش
ایي اثْبم ٍ پیچیذگی افضٍدُ اػ  .هٌبلٔبت توهذًی دس حهَصُّهبی ػیبػهی ،فشٌّ هی،
تبسیخی ،ربهِٔؿٌبػی ٍ  ...ربی بُ ٍیظُایی داسد.
صهبًی کِ اًذیـوٌذاى هختلِ اص توذى ػخي هیگَیٌذٓ ،الٍُ ثش تفهبٍت دیهذگبُّهب دس
ساثٌِ ثب گؼتشدگی ٍ َٓاهل ایزبد کٌٌذُ ،پیـشف ٍ تَػِٔ توذًی ًیض کهِ ههَسد تأکیهذ
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قشاس هی گیشد ،ػٌَح هتفبٍتی داسد؛ ثشخی توذى سا دس هٌٔهبیی هحهذٍد ،افهضایؾ دًچهِ
اًؼبى هلشف هیکٌذ ٍ تزوالتی دس َُاّش صًذگی ،تٔجیش هی کٌٌذ؛ اهب اص ًِهش ٓهذُایهی
دی ش ،ربهِٔ ٍ ٓبلَن هتوذى ،ثبًٌی ٓویق داسد کِ صهیٌِػبص ُبّشی دساػهتِ ههیگهشدد ٍ
ثشای گبم ثشداؿتي ثِ ػَی توذى ،ثبیذ ًِش ٍ دق دس ایي ثبًي کشد.
اص ًِش فَکَتؼبٍا یَکیچی ،توذى ثِ هٌٔبی گؼتشدُی دى ًِ ،فقي سفبُ دس هشٍستّهبی
سٍصاًِ ،ثلکِ پبالیؾ هٔشف ٍ پشٍسؽ فویل اػ  ،ثِ ًحَی کِ صًذگی ثـشی سا ثهِ
هشتجِای ثبالتش ػهَ دّهذ .دس ایهي دیهذگبُ ّهش چهِ دهیهضؽ ارتوهبٓی ثیـهتش ثبؿهذ،
ؿْشًٍذاى یک هل ثیـتش ثب یکذی ش سٍثشٍ هیؿًَذ ٍ ّهش چهِ سٍاثهي ثـهشی ثیـهتش
گؼتشؽ یبثذ ٍ ال َّبی دى تحَل یبثذ ،ثِ ّوبى ًؼج ًجیٔ اًؼبى هتوذىتش هیگشدد
ٍ ؿَٔس ثـشی افضٍى هیؿَد( .ثبثبیی )30 :1393،ثش ایي اػبع ،توذىَُ ًِ ،اّش ،ثلکهِ
َّیتی اػ کِ ثش هجٌبی ایي فشٌّگ ؿکل گشفتِ ٍ فشٌّگ ًیض ثش فویل اػتَاس اػه
ٍ ثشای گبم ثشداؿتي ثِ ػَی ػبخ ٍ تحقق توهذى اػهالهی ،ثبیهذ فوهبیلِ ثشدههذُ اص
فشٌّگ ٍ َّی ثَهی ربهِٔ ،احلب ٍ تقَی گشدد.
لزا فشٌّگ دس سًٍذ توذىػبصی ربی بُ ٍیظُایی داسد .فشٌّگ حشف ًیؼ ٓ ،ول اػه
اهب ًِ ٓول هکبًیکی ٍ تلٌٔی ،فشٌّگ ٓبدت فشدی ٍ ؿخلی ّن ًیؼ  ،ثلکِ سػهن ٍ
ٓبدت ٓوَهی ٍ اص سٍی قبٓذُ اػ  .فشٌّگ ٍاػٌِی هیبى تفکش ٍ توذى اػه ( .س: .
داٍسی اسدکبًی )246-248 :1389 ،اص تفکش تغزیِ هیکٌذ ٍ دس توذى احش هیگهزاسد .لهزا
فشٌّگ هٌبػجبت اًؼبًی سا ثش اػبع قَآذی کِ ثش دى اػتَاس اػ  ،ػبهبى هیثخـذ.

.3نسبت هویت و تمدن
رَاهْ هختلِ دس «ٍرَد» فشٌّگ ثب یکذی ش تفبٍتی ًذاسًهذ؛ ثهذیي هٌٔهب کهِ سفتهبس ٍ
کشداسِ اقَام ٍ هلل هختلِ ،دس ًَل تبسیخ ثشگشفتِ اص فشٌّ ی اػ کِ رَاهْ ثذاى اسد
هیًٌْذ .اهب دس چ ًَ ی ٍ کیفی فشٌّ ی(هبّی ) تفبٍتّبی فبحـی داسًهذ ٍ اػبػهبً
تفبٍت ٓوکشد ٍ ػشًَؿه اقهَام هختلهِ سا ههیتهَاى دس ّوهیي فشٌّهگ ثهِ هٌٔهبی
«خَؿبیٌذّب» ٍ «ًبخَؿبیٌذّب» تفؼیش کشد.
سیـِی چٌیي تفبٍتی سا هیتَاى دس َّی دى ربهِٔ رؼتزَ کهشدَّ .یه چهبسچَثی
اػ پَیب کِ «ؿکلی اص دگبّی» ثِ خَد ،ثِ ربهِٔ ،فشٌّگ ،تبسیخ ٍ دیٌهذُ سا القهب ههی-
کٌذ(.سربیی )14 :1382،دس ٍاقْ ًِشیِّبی فشاٍاى َّی  ،هیخَاّذ ثهِ ػهإال ثٌیهبدیي
«هي کیؼتن؟» پبػخ دّذ .حبل «هي» گبّی ثهِ ٌٓهَاى «فهشد» هٌهشح اػه کهِ هٔوهَالً
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اًذیـوٌذاى حَصُّبی اًؼبىؿٌبػی ،سٍاًـٌبػیٓ ،لَم دیٌی ػهٔی دس تجیهیي دى داسًهذ.
گبُ ثِ ٌَٓاى ٓوَی اص ربهِٔ ٍ کـَس هٌشح هیؿَد کِ ًِشیِّبی «َّی ارتوهبٓی»،
«َّی هلی ٍ قَهی» ٍ «هلی » سا هتفکشاى حَصُی ربهِٔؿٌبػی ٍ ٓلَم ػیبػهی ثهذاى
هیپشداصًذ .گبّی فشاتش ٍ ٓویهقتهش ؿهذُ ٍ ثهِ «َّیه فشٌّ هی» ٍ «َّیه توهذًی»
پشداختِ هیؿَد .دس ػبلّبی اخیش ثب گؼتشؽ ایذُّبی هذسًیتِ ،رْبًیؿهذى ٍ رْهبى-
ًٌٍیًِ ،شیِّبی «َّی هذسى» ٍ «َّی رْبًی» ّن ثِ ًِشیِّبی قجلهی اههبفِ ؿهذُ
اػ  .تب ربئیکِ ٓذُای اص «پلَسالیؼن َّیتی» ػخي هیگَیٌذ(.حبریبًی)49 :1388 ،
َّی  ،پشػؾ اص داؿتِّبی یک ربهِٔ ٍ هجٌبی دى اػ ً .حَُی پبػهخ ثهِ دى ،تلهَس
ًؼج ثِ گزؿتِ ،تحلیل اکٌَى ٍ ثشًبهِی دیٌذُی ربهِٔ سا هـخق ًوهَدُ ٍ ًوبیهبً ش
ًَّ ً شؽ ًخج بى ٍ هشدمِ ربهِٔ ثِ گزؿتِ ،حبل ٍ دیٌهذُ اػه  .پهغ َّیه ًهَٓی
«خَددگبّی» اػ ٍ ّش چِ قذس ایي دگبّی ثشای هلتی ٓویقتهش ٍ فشاگیشتهش ثبؿهذ ،دى
هل ثِ ػشًَؿ خَیؾ حؼبعتش ثَدُ ٍ ثشای سقن صدى دى ،فٔبلتش ٓول هیکٌٌذ.
َّی دس ؿکلگیشی توذى ًقـی اػبػی ایفب هیکٌذ .چشا کِ توذى افقی ثلٌذ ٍ سٍؿهي
سا ثش هیشاحی غٌی اػتَاس هیکٌذ ٍ هؼلوبً دگبّی ثِ داؿتِّبُ ،شفی ّب ٍ تَاًوٌذیّهب اص
تلَس دى ربهِٔ اص خَدؽ ػشچـوِ هیگیشد.
صیشا هشدهی کِ ًویتَاًٌذ ثِ چیضی تَرِ کٌٌذ یب چـوـبى چیضی سا ًویثیٌٌهذّ ،ویـهِ
قبثل هاله ًیؼتٌذ .چـن ٍ گَؽ هشدم هٔوَالً چیضّبیی سا هیثیٌذ ٍ هیؿهٌَد کهِ دى
چیضّب ثِ کلی ثب ربًـبى ثی بًِ ًجبؿذ  ...هب چیضی سا کِ ثب دى ًؼجتی ًذاسینً ،ویثیٌین ٍ
دسًوییبثین .ؿشى ادسا ٍ ؿٌبخ  ،تٔلق اػ (.داٍسی )8 :1384 ،ربهِٔ ّش پیـهشفتی
سا اسادُ کٌذً ،ویتَاًذ ثذػ ثیبسیذ .لزا ؿٌبخ صهیٌهِّهبی سؿهذ ،ؿکؼه ٍ هشاکهض
قذست یک ربهِٔ کِ ثب ًِش ثذاىّب ،هیتَاًذ ثشای پیـشف ٍ توذىػبصی تذاس ثجیٌهذ،
ثشًبهِسیضی کٌذ ٍ حشک کٌذ ،هشٍستی اًکبسًبپزیش داسد.
ثِ تٔجیش اسیک فشٍم ،اًؼبى دس ثشگضیذى هیبى داؿتي ٍ ًذاؿهتي «دسههبىّهب» دصاد ًیؼه ،
ثلکِ دس ثشگضیذى هیبى اًَاّ دسهبىّب دصادػ  .افق ،دٍسًوهبیی اػه کهِ ثهبلقَُ دس ّهش
تبسیخ ٍرَد داسد .افقّبی ّش قَم ،ربهِٔ ٍ تبسیخ ،هحهذٍدُی «ؿهذى» دى سا هـهخق
هیکٌذ(.هِبّشی )45-44 :1393،ثِ تٔجیش دی ش ،اروبل یک تبسیخ گؼهتشٓ تفلهیل دى سا
هـخق هیکٌذ .لزا َّی ّش هل سیـِ دس ثَدى ٍ ؿذى دى هل داسد .ثِ تٔجیش اػتبد
هٌْشی ،تبسیخ ػشگزؿ «ثَدى» ّش هل اػ ٍ ًحَُی «ؿذى» دى سا هـهخق ههی-
کٌذ( .هٌْشی :1368 ،د )269 ،2
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ّوبًٌَس کِ ثیبى ؿذ ،ایي «خَددگبّی» دس حَصُی فشدی ،رؤی ،هلی ،قَهی ،رْبًی ٍ
 ...هٌٔب پیذا هیکٌذ ،اهب «دگبّی توذًی» ؿبهل توبهی ایي هَاسد ههیؿهَد ٍ ثهِ ٓجهبستی،
ثشای ًیل ثِ «َّی توذًی» ثبیذ َّی فشدی ،رؤی ،هلی ٍ حتی رْبًی ثِ قهَام الصم
سػیذُ ثبؿذ .ثب چٌیي َّیتی ،افشاد ٍ رَاهْ خَد سا دس گؼتشُایی کالى تلَس ًوَدُ کهِ
هبهَسی ّبیی فشاهلی داسًذ .ایي َّی هیتَاًذ ثؼیبسی اص الضاهبت توذًیّ ،وبًٌذ سٍح
رؤیٓ ،قل رؤی ٍ ثلٌذی ّو سا ثِ ّوشاُ داؿتِ ثبؿذ.
دس ؿکلگیشی َّی توذًیٓ ،الٍُ ثش هَاسد فَ  ،هجبًی ّؼتیؿٌبختی ،هٔشف ؿٌبختی
ٍ اًؼبىؿٌبػی تأحیشی هجٌبیی داسد .تلَسی کِ ّش ربهِٔایی  -آن اص ًخج بى ٍ تهَدُی
هشدم  -اص ّؼتی ٍ اًؼبى داسًذ ،هجٌبی ؿٌبخ دًبى اص «خَد» ٍ «دی شی» ؿذُ ٍ َّی
سا ؿکل هیدّذ .ثِ ٓجبست سٍؿيتشَّ ،ی  ،ؿٌبخ هحقق ؿذُ ٍ ٓیٌی یبفتهِی فهشد
ٍ ربهِٔ اص ّؼتی ٍ اًؼبى ٍ هجذا ٍ غبی ّش کذام اػ  .لزا تفبٍت اػبػی توذىّب سا
ثبیذ دس تفبٍتّبی دىّب دس ّویي هجبًی رؼتزَ کشد.
ثش ایي اػبع ،توذىّب خَدثٌیبد ٍ خَدرَؽاًذ ٍ ثب ٓبسی ٍ تقلیذ ًویتَاى ثِ ػهَی
توذىػبصی پیؾ سف  .صهبًی کِ َّی توذًی کهِ «خهَد» فٔهبل ؿهذُ ٍ ثهبسٍس ؿهذُ
اػ  ،ثِ صایؾ ٍ پَیبیی سػیذ ٍ تَاًؼ ثِ هیشاث خَیؾ سرَّ کٌذ ٍ اص تَاًوٌهذی-
ّبی هبدی ٍ هٌَٔی ثْشُهٌذ گشدد ،ؿکلگیشی توذى دغبص هیؿَد .پغ ایي هشحلِ هی-
تَاًذ ثِ ػشإ اهکبًبت «دی شاى» سفتِ ٍ اص دىّب ثشای تَػِٔ ٍ گؼتشؽ ٍ ًِ پبیِگزاسی
توذى ثْشُ ث یشد .صیشا توذىًَٓ ،ی تکبهل حقیقی کِ ثِ ٍرَد ددههی ٍػهٔ ٍ قهَت
هی ثخـذ ٍ اًؼبى ثب اػتفبدُ اص ایي تَاًوٌهذی دس هحهیي خهَد احهش کهشدُ ٍ ثهِ «اثهضاس»
تکبهلی آتجبسی هیثخـذ.
لزا صهبًی هیتَاًذ ثِ ػشإ «دی شی» سٍد کِ ثِ «خَد» دگبّی داؿتِ ثبؿهذ .صیهشا اػبػهبً
یکی اص الضاهبت ؿٌبخ خَد ،تَرِ ثِ ٍرِ توبیض ثب دی شی اػ ّ .ش چقذس «دی هشی»
اص قَت ،تَاى ٍ گؼتشدگی ثیـتشی ثشخَسداس ثبؿذ ،هشٍست چٌیي توهبیض ٍ «هقهبٍهتی»
ثیـتش ؿذُ ٍ حتی هوکي اػ دس ایي هقبٍه ًؼج ثِ دی شی ،سرَّ ثِ خَد ثیـهتش
ؿذُ ٍ َّی قَام ثیـتشی یبثذ.

.4نسبت فطرت و تمدن
گفتِ ؿذ کِ هجبًی ّؼتیؿٌبػی ٍ اًؼبىؿٌبػی دس ؿهکلگیهشی َّیه توهذًی ًقـهی
اػبػی داسد .ایي ًکتِ سا ًیض ثبیذ اهبفِ کهشد کهِ کیفیه ٍ هبّیه ایهي هجهبًی ًیهض دس
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هبّی توذى تأحیشگزاس اػ ّ .ش چِ ایي اكهَل رْهبىؿهوَل ،رٍاثٔهبد ٍ ثهِ حقیقه
ٍرَدی اًؼبى ٍ ّؼتی ًضدیکتش ثبؿذ ،توذى ثشدهذُ اص دى ًیض هتٔبلی ٍ فشاگیهش خَاّهذ
ثَد .ثِ ٓجبست دی شّ ،ش توذًی ثِ ًَس ٓیٌهی ،تلهَسی اص اًؼهبىّ ،ؼهتی ،اسصؽّهب ٍ
صًذگی دادُ ٍ هذٓیػ کِ ثب ال َّب ٍ هٌبػجبتی کِ اسائِ هیدّذ ،هیتَاًذ اًؼبى سا ثهِ
ػٔبدتی کِ غبی ٍ کوبل دى اػ  ،ثشػبًذ ٍ ثب چٌیي افق سٍؿي ٍ رزاثی ،اًؼبىّهب سا
ٍاهیداسد کِ اص ال َّبی دى پیشٍی کٌٌذ.
اهکبى داسد توذى ثِ ثشخی اص اثٔبد ٍ گشایؾّبی ٍرَدی اًؼبىّ ،وبًٌذ لهزتخهَاّی،
صیجبییؿٌبػی ،قذست ٍ ًفْ ًلجی تَرِ ًوَدُ ٍ غبیه هٌلهَة ٍی سا ًیهض دس ّوهیي
اهَس تٔشیِ کٌذ؛ یب ایٌکِ ٓالٍُ ثش چٌیي گشایؾّبیی ثِ اثٔهبد هتٔهبلی اًؼهبىّ ،وبًٌهذ
خذاخَاّی ،هٌَٔی ًلجی ٍ ً ...یض تَرِ ؿَد .هؼلن اػ توذًی کِ ثهِ توهبهی اثٔهبد
ٍرَدی اًؼبى تَرِ داؿتِ ٍ ثِ هشاتت ٍ اّوی ّش کذام اص ایي گشایؾّهب ًیهض ٍاقهِ
اػ  ،افق سٍؿيتشی ًیض فشاسٍی اًؼبى قشاس هیدّذ .چٌهیي توهذًی اص پبیهبیی ،دٍام ٍ
فشاگیشی ثیـتشی ثشخَسداس اػ  ،صیشا هجتٌی ثش «فٌشت» خذادادی اًؼهبى ؿهکل گشفتهِ
اػ .
ثِ تٔجیش دی اهلل رَادی دهلی ،فٌشت کِ ّوبى ثیٌؾ ؿَْدی اًؼبى ثِ ّؼتی هحهن ٍ
گشایؾ دگبّبًِ ٍ کـؾ ؿبّذاًِ ٍ پشػتؾ خبهٔبًِ ًؼج ثِ حوشت اٍػه ً ،حهَُ
خبكی اص دفشیٌؾ اػ کِ حقیق ددهی ثِ دى ًحَ ػشؿتِ ؿذُ ٍ ربى اًؼهبًی ثهِ دى
ؿیَُ خلق ؿذُ اػ  .فلل اخیش اًؼبى سا ّوبى ّؼتی ٍیظُ هٌلقثیٌی ٍ هٌلهقخهَاّی
اٍ تـکیل هیدّذ  ...خبكی اهَس فٌشی دى اػ کِ اٍالً هقتوبی دفشیٌؾ اًؼبى اػ
ٍ اکتؼبثی ًیؼ  .حبًیبً دس ٓوَم افشاد ٍرَد داسد ٍ ّوِ اًؼبىّب اص دى ثشخَسداس داسًهذ،
حبلخبً تجذیل یب تحَیلپزیش ًیؼ  ،گشچِ ؿذت ٍ هِٔ سا هیپهزیشد .فٌْهشَتٓ اللههِ الهتهی
فٌََشَ الٌهبعٓ ٓٓلَیْْب ال تَجْذیلَ لخَلْقِ اللهِ(الشٍم ()30:رَادی دهلی)28-24 :1392 ،
فٌشت فشد ٍ فٌشت ربهِٔ(ربهِٔ ثِ هخبثِ ٍرَد فلؼفی ،ؿَٔسهٌذ ،اكیل کِ هبًٌذ تهک
تک اًؼبًی داسای گشایؾّب ٍ ثیٌؾ فٌشی اػ ) ٓالٍُ ثش ًَٓی ثیٌؾ راتی ،گهشایؾ ٍ
توبیل ًیض ثِ دًجبل داسد ٍ لزا حشک دفشیي اػ  .اص ایي سٍ دس ؿکلگیشی َّی فهشدی
ٍ رؤی ًقـی هحَسی ایفب هیکٌذ ٍ اص دًزبیی کِ دس ّوِی اًؼبىّب هـتش اػ  ،ثِ
َّی توذًی ًیض کوک ؿبیبًی هیکٌذ.
ّوبًٌَس کِ فٌشت ربهِٔ هتأحش اص فٌشتّبی فشدی اػ  ،فٌشتّبی فشدی ًیهض هتهأحش
اص فٌشت ربسی دس ربهِٔ اػ  .هَاسد فَ اص فٌشتّ ،شگض رهذا اص یکهذی ش ًیؼهتٌذ،
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ثلکِ فٌشتّبی فشدی دس ٍرَد دهذى فٌشت ارتوبٓی ٍ فٌهشت ربهٔهِ احهش گزاسًهذ،
ّوبًٌَس کِ فٌشت ارتوبٓی دس سؿذ ٍ یب صٍال فٌشتّبی افشاد تهأحجش ٍاههحی داسًهذ.
فٌشیبت ؿکَفب ؿذُ هیتَاًٌذ دس ؿکلگیشی هـَْسات ،هؼهلّوبت ٍ دسای هحوهَدُ دس
ربهِٔ هإحش ٍاقْ هیؿًَذ ٍ ٓقهل ٓولهی سا ثهِ دسای هحوهَدُ دس هقیهبع ارتوهبٓی ٍ
توذًی سٌّوَى گشدًذ .تَرِ ثِ فٌشیبت دس ػبختبس دسای هحوَدُ ،هٌبثْ ٓشفهی كهشف
سا ثِ هٌجْ فٌشی ثذل هیکٌذ ٍ ػشچـوِّبی ٓقل ٓولی ٍ ارتوبٓی سا ثِ دیي ًضدیک-
تش هیکٌذ(.ثبثبیی)117-116 :1393 ،
توذى هََٓد ًیض ثش هجٌبی ایي فٌشت ؿکَفبؿذُ ؿهکل خَاّهذ گشفه  :ثٌهب ثهش ًِشیهِ
اكبل فٌشت ٍ ایي کِ ٍرَد ارتوبٓى اًؼهبى ٍ صًهذگى ارتوهبٓى اٍ ٍ ثهبالخشُ سٍح
رؤى ربهِٔ ٍػیلِاى اػ کِ فٌشت ًَٓى اًؼبى ثشاى ٍكَل ثِ کوهبل ًْهبیى خهَد
اًتخبة کشدُ اػ  ،ربهِّٔب ٍ توذىّب ٍ فشٌّگّب ثِ ػَى ی بًِ ؿهذى ،هتحذالـهکل
ؿذى ٍ دس ًْبی اهش دس یکذی ش ادغبم ؿذى ػیش هىکٌٌذ ٍ دیٌذُ رَاهْ اًؼبًى ،ربهِٔ
رْبًى ٍاحذ تکبهلیبفتِ اػ کِ دس دى ّوهِ اسصؽّهبى اهکهبًى اًؼهبًی ثهِ فٔلیه
هىسػذ ٍ اًؼبى ثِ کوبل حقیقى ٍ ػٔبدت ٍاقٔى خهَد ٍ ثهبالخشُ ثهِ اًؼهبًی اكهیل
خَد خَاّذ سػیذ( ».هٌْشى :1368 ،د)362 ،2
هوبفبً ایٌکِ چٌیي قبثلیتی(فٌشت) هیتَاًذ «پیَػت ی» هیبى ارضا هختلِ توذًی ایزهبد
کٌذ .صیشا فٌشت اروبالً ثش چیضی گشایؾ داسد کِ تفلیالً ،توبم ّؼتی ٍ ًجیٔه ثهش دى
گَاّی هیدّذ ،رشیبى تبسیخی ثِ ػَی دى دس حشک اػ  ،دیبت قشدى ثهِ دى تَكهیِ
هیکٌذ ،قَل ٍ ػیشُی اًجیب ٍ اٍلیبی الْی ثش دى اػبع اػ  .ثِ ٓجبست دی شّ ،ش دًچهِ
کِ دس هؼیش تکبهلی فشد ٍ ربهِٔ قشاس داسد ثهش ایهي اكهَل اػهتَاس اػه  .لهزا قبثلیه
«تؼشی» ٍ «تذاٍم» ثِ ًَس ًجیٔی دس ایي توذى ٍرَد داسد.
اص ًشفی ،فٌشت ،اًؼبى سا ثِ ػَی ًـئِی الْی ٍرَدؽ هتوبیل هیکٌذ .چٌیي گشایـی
هَرت هیؿَد اًؼبى اص هٌیّ ّب ٍ اهَس پؼ فبكلِ گشفتِ ٍ ثِ اهَس هتٔبلی توبیل پیهذا
کٌذ .ایي ٍیظگی دس هقیبع ارتوبٓی ،اًؼبى سا اص خَدخَاّیّب ثهِ ػهَی دی شخهَاّی
ػَ دادُ ٍ هٌبػجبت اًؼبًی سا ثش اػبع ّذفی هتٔبلی ،گؼتشؽ هیدّذ .توذى ًیهض کهِ
ثش ایي هٌبػجبت اًؼبًی اػتَاس اػ  ،ثش اػبع چٌیي فوبیی ،سؿذ هیکٌذ.
ایٌزب ٍرِ توبیض اكلیِ توذى اػالهی ثب توذىّبی دی ش سٍؿهي ههیؿهَد .الجتهِ چٌهیي
قبثلیتی ثِ كَست ثبلقَُ ٍرَد داسد ٍ توذىػبصی اػالهی ثِ فٔلی سػهبًذى دى اػه .
فٔلی تبم ٍ توبم فٌشت سا هی تَاى ّوهبى تحقهق کبههل اػهالم داًؼه کهِ دس توهذى
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هْذٍی ٍ ثب حوَس اًؼبى کبهل هحقق هیؿَد .ؿبیذ ثِ دلیل پیَػهتِ ؿهذى ٍ ٍحهذت
ّوِ ُشفی ّؼتی اػ کِ اػتٔذاد ٍ تَاًوٌذی اًؼبى ًیض ثِ ًحَ ؿ ف اً یضی سؿهذ
1
هییبثذ.
دس هزوَّ ثب چٌیي توْیذاتی تالؽ ؿذُ ثهِ سٍیکهشدی توهذًی دػه یهبثین .ثهب ایهي
سٍیکشد ثِ ًِبمّبی هشدمػبالس ٍ خلَكبً ثِ دٍ ًِبم لیجشال دهَکشاػی ٍ هشدم ػهبالسی
دیٌی پشداختِ خَاّذ ؿذ.

.5رهیافتهای گوناگون به نظامهای مردمساالر
دهَکشاػی ٍاطُی ٓبهی اػ کِ ثؼیبسی اص حکَه ّب ٍ دٍل ّبی هذسى ثِ ایي ٌَٓاى
ؿٌبختِ هیؿًَذ .حکَه ّبی دی ش ًیض کِ اص اؿکبل دی ش ًِبم ػیبػی ثْهشُ ثهشدُاًهذ،
دس ٓشكِی ثیيالوللی ثبیذ ًؼج خَیؾ سا ثهب اكهَل کلهی دىّ ،وبًٌهذ حقهَ ثـهش،
دصادی ،حق هـبسک هشدم ٍ  ...هـخق کٌٌذ .تب ربیی کِ ایهي هفْهَم ثهِ یهک اسصؽ
ثشتش دس ًِبمّب ٍ حکَه ّب تجذیل ؿذُ اػ  .دس قشى ثیؼتن ٍ ثِ ٍیظُ پغ اص فشٍپبؿی
اتحبد روبّیش ؿَسٍی ٍ فشٍ سیختي دیَاس ثشلیي ،دهَکشاػهی ثهِ ٌٓهَاى هٌلهَةتهشیي
ؿیَُ صیؼ ػیبػی هٌشح ؿذُ ٍ ثِ یک اسصؽ ػیبػی ،دس هفْهَم ّبثشهبػهی ،تجهذیل
ؿذُ ٍ گَیی تَافق ٍ اروبٓی رْبًی دسثبسُ دى ؿکل گشفتِ اػ (.اًلهبسی-3 :1384 ،
)4
اص هٌِشّبی گًَبگَى ثِ دهَکشاػی تَرهِ ؿهذُ ٍ ثهِ تقؼهینثٌهذی دى پشداختهِاًهذ .اص
سٍیکشد هجٌبیی ٍ توذًی ،ههیتهَاى دٍ سّیبفه ثهشای دهَکشاػهی دس ًِهش گشفه  .دس
سّیبفه سٍؽ ؿههٌبختی ،دهَکشاػههی كههشفبً سٍؽ حکَهه اػه ٍ كههشفبً ثههب تٔجیههِ
هزوَِٓای اص هکبًیؼنّبی خبف هبًٌذ پبسلوبًتبسیؼن ،احضاة ٍ ًِبم اًتخبثبتی ٍ غیهشُ
هیتَاى ثِ حکَه دهَکشاتیک دػ پیهذا کهشد .دس ایهي سّیبفه  ،دهَکشاػهی كهشفبً
«سٍؽ» اًتخبة سّجشاى ػیبػی ٍ یب سقبث هؼبلو دهیض احهضاة ٍ گهشٍُّهبی ػیبػهی
اػ  .ثٌبثشایي ؿیَُ صیؼ ددهیبى چٌذاى هٌبػجتی ثب ؿیَُ ػیبػی صهبهذاسی ًوییبثذ.
دس هقبثل دس سّیبف ّؼتی ؿٌبػی ،دهَکشاػهی كهشفبً ؿهیَُ حکَهه ًیؼه  ،ثلکهِ
تالؿی ثشای اػهتقشاس ؿهیَُ خهبف اص صًهذگی اػه ًِ .شیهِپهشداصاى ایهي سّیبفه سا
«فرهنگگرا» خَاًذُ ،صیشا ثش ثٌیبدّبی فشٌّ ی اػتقشاس ًْبدّبی دهَکشاتیک تأکیذ ههی-
کٌٌذ .ؿکلگیشی دهَکشاػی تکبهلی تَػي اًذیـوٌذاًی هخل سٍػهٍَ ،لؼهتَى کشفه ٍ
ربى اػتَاست هیل سا هیتَاى صهیٌِّبی حشک ثِ ػهو سّیبفه ّؼتههیؿهٌبختی اص
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دهَکشاػی داًؼ  .دهَکشاػی تکبهلی سا هیتَاى ثًَِٓی ،گزاس اص دهَکشاػی سٍؿی ثهِ
دهَکشاػی اسصؿهی داًؼ ؛ صیشا دس دهَکشاػی تکهبهلی اص دهَکشاػهی ،ثهٌِٓهَاى یهک
ههذل ػیبػی ،چیضی ثیؾ اص یهک سٍؽ ٍ ًِبم تٔییي حبکوبى اًتِبس هیسٍدً .شفذاساى
دهَکشاػی تکبهلی هٔتقذًذ کِ دهَکشاػی ٓالٍُ ثش تأهیي یک سٍؽ ٍ ال هَی هٌلهَة
ثشای تٔییي حبکوبى ،ػجت تکبهل ٍ سؿذ اًؼبىّب ًیض هیؿَد( .اثًَبلجی)191: 1391 ،
دهَکشاػی ثِهخبثِ ؿیَُ صیؼ داسای چٌذ اكهل هحَسی ٍ اػهبػی اػ کِ پبیهِ ایهي
ًَّ دهَکشاػی سا تـکیل هیدّذ ٍ الجتهِ ایي اكَل ًیض هجتٌی ثش ثشخی هجههبًی فلؼهفی
آن اص هجبًی اًؼهبىؿهٌبختی ٍ هٔههشف ؿٌههبختی اػه  .یکهی اص ایهي اكهَل ،اكهل
خَدهختهبسی اػ  .ایهي اكههل اػبػهی دهَکههشاػی اػه ٍ ثشگهشداى دقیههقتهش دى
«خَددئهیٌی» اػ  .خَددئیٌی ثش دى اػتٔهذاد اًؼبىّب دالله ههیکٌهذ کهِ ههیتههَاًٌذ
خهَددگبّبًِ اػتذالل کٌهذ ،خَداًهذیؾ ٍ خَدػهبههبىثخهؾ ثههبؿٌذ .ایهي اػتٔههذاد
هتووي تَاًهبیی ػٌزؾ ،داٍسی ،اًتخبة ٍ احشگزاسی ثش رشیهبىّبی ٓولهی هوکهي دس
صًذگی ٓوَهی ٍ خلَكی اػ  .دس ایي سّیبف  ،رَّشُ دهَکشاػی ،سػیذى ثِ چٌهیي
«خَددئیٌی» اػ ( .اًلبسی  )8-7 :1384 ،صیشا دهَکشاػی هجتٌهی ثهش اًؼهبى ثهِ ٌٓهَاى
ػَطُ اػ  .هفَْم ػَطُ یکی اص دػتبٍسدّبی فلؼفی ههذسى اػه  .ػهَثظکتیَیتِ ثٌیهبد
فلؼفِ هذسى اػ «ػَطُ فبٓل ؿٌبػبیی ٍ ٓبهل ٓوهل اػ اهب كف دی شی ًیهض داسد
کِ دى سا اص هٌلق فبٓل ؿٌبػهبیی ٍ فٔل هوتبص هیکٌذ .ػَطُ فبٓل خَدثٌیههبد ؿٌبػهبیی
ٍ ٓول اػ ( ».داٍسی)8 :1378 ،
یکی دی ش اص اكَل اػبػی دس ً هبُ ّؼتیؿٌبختی ثِ دهَکشاػی ،اكل گفته َ ٍ لضٍم
تٔبهل فکهشی اػ  .ثش ّویي اػبع ثشخی ٌَٓاى دهَکهشاػی گفت َیی سا ثِ ایهي ًهَّ
دههَکشاػی اًال کشدُاًذ.
اص سٍیکشد ػَهی ًیض هیتَاى ثِ دهَکشاػی ً شیؼ  .صثبىؿٌبػبى ٍ ٍاطُؿٌبػهبى هیهبى
هفَْم ٍ ثشداؿ تفبٍت قبئل ههیؿهًَذ .ثهِ ًِهش دًهبى ،ههیتهَاى اص هفْهَهی ٍاحهذ،
ثشداؿ ّبی هتٔذدی اسائِ کشد؛ ثب تأکیهذ ثهش هإلفهِّهبی خبكهی اص هفْهَم یهک ٍاطُ،
ثشداؿ ّبی هتٔذدی ؿکل هیگیشد .دهَکشاػی ّن ایيگًَِ اػ « .هفَْم» دهَکشاػهی،
دٍ هإلفِ اػبػی داسد« :قذست ٍ اقتذاس رؤی» ٍ «هـبسک هشدهی»؛ ٌٓلش اٍل هبّیه
قذست ٍ حبکوی سا ًـبى هیدّذ ٍ ٌٓلش دٍم ثش چ ًَ ی آوبل ایي قهذست دالله
داسد .ثش ایي اػبع هیتَاى ّش ًَّ حکَهتی سا کِ اص ایي دٍ ٌٓلهش اػبػهی ثشخهَسداس
اػ  ،دهَکشاتیک ًبهیذ .ثب ٍرَد ایي هوکي اػ اص دهَکشاػی ثشداؿ ّهبی هتٔهذدی
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کهِ ثهش اػهبع دًْهب

اسائِ ؿَد .ایي ثشداؿ ّب ًبُش ثِ ػٌ ّبی فکهشی هختلفی اػه
ٌٓبكش دهَکشاػی فْن ٍ تفؼیش هیگشدد( .هیشاحوذی)88 ،1388 :
چٌبًچِ ثِ تبسیخ ًشح هفَْم دهَکشاػی ٍ ؿهکلگیهشی ًِهبمّهبی دهَکشاتیهک تَرهِ
ًوبئین ،خَاّین دیذ کِ دهَکشاػی ًِ سٍؽ اػ ٍ ًِ فلؼفِ ػیبػی  -ارتوهبٓی؛ ثلکهِ
اله َیی اص ًِبم ػیبػی ارتوبٓی اػ کِ دس ًَل تبسیخ هجتٌی ثش پیؾفشمّب ٍ هجبًی
ًِشی خبكی هٌشح گشدیذُ ٍ ساُ ٍ سٍؽ خبكی ثشای اداسُ حکَه ٍ ربهِٔ هٔشفهی
کشدُ اػ  .ثش ایي اػبع تفکیک سٍؽ اص فلؼفِ ػیبػی  -ارتوبٓی ًبدسػه ثهِ ًِهش
هیسػذ .دهَکشاػی ّن هجتٌهی ثهش هجهبًی ًِهشی خبكهی اػه ٍ ّهن ثیهبً ش ؿهیَُ ٍ
ػهبصٍکهبسّبی هختلفی ثشای اداسُ ربهِٔ ٍ حکَهه اػه ؛ ثهِ دی هش ػهخيً ،هَٓی
تٌبػت هیبى ایي ؿیَُّب ٍ ػبصٍکبسّب ثب هجبًی ٍ پیؾفشمّهبی پزیشفتهِ ؿهذٍُ ،رهَد
داسدّ(. .وبى)94-93 ،
چٌیي سٍیکشدی ٓالٍُ ثش ایٌکِ ثِ ؿٌبخ ثْتش دهَکشاػی هٌزش هیگشدد ،ثهشای ًؼهج
دهَکشاػی ثب هشدم ػبالسی دیٌی ًیض ثؼیبس کبسد اػه  .دس ایهشاى ،غبلجهبً ثهشای پبػهخ ثهِ
هؼئلِی اهکبى یب اهتٌبّ هشدم ػهبالسی دیٌهی ،ثهِ تفکیهک اسصؽ اص سٍؽ ٍ رذاػهبصی
سّیبف ّبی گًَبگَى ثِ دهَکشاػی پشداختِ ٍ ًتیزِ گشفتِ کِ چَى هیؿَد سٍؽّهبی
دهَکشاتیک سا اص اسصؽّبی دهَکشاػی رذا ًوَد ،پغ هیتَاى هیبى اػالم ٍ دهَکشاػهی
روْ کشد ٍ ػخي اص هشدم ػبالسی دیٌی گف .
اگشچِ ثِ لحبٍ اًتضآی ثتَاى سٍؽ حکَه داسی اص اسصؽ ّبی پبیِ دى تفکیک ًوَد،
ثِ ًِش هی سػذ ،استجبى ٍ پیًَذ تٌ بتٌگ اسصؽ ٍ سٍؽ حذاقل ثِ لحبٍ ٓولهی ،چٌهیي
تفکیکی سا دؿَاس هیػبصدٓ .الٍُ ثشایي ،تشدیذی ًیؼ  ،هشدم ػبالسی حتهی دً هبُ کهِ
ثِ ٌَٓاى یک سٍؽ ً شیؼتِ ؿَد ،دس ؿشایي ٍ ٍهٔی ػیبػهی ارتوهبٓی ٍ فشٌّ هی
خبكی ؿکل گشفتِ ٍ اص ایي رْ  ،تح تأحیشایي ؿشایي قشاسگشفتِ اػه  .اص ایهي سٍ،
تفکیک سٍؽ اص اسصؽ دس هشدم ػبالسی سا اگش ًِ هوتٌْ ،حذاقل دؿَاس هیػبصد.
دس اًذیـِی حوشت اهبم(سُ) چیضی فشاتش اص تلفیق اػالم ٍ دهَکشاػهی ثشداؿه ههی-
ؿَد« :دهَکشاػى کِ دس اػالم ّؼ ثب ایي دهَکشاػىِ هٔشٍف اكٌالحى کِ دٍله ّهب
ٍ سؤػبى روَْسى ٍ ػالًیي ادٓب هىکٌٌذ ثؼهیبس فهش داسد(».اههبم خویٌهی(سُ) :د،4
 )418یکی اص ٓل ّب سا ًیض هخذٍؽ ثَدى هفَْم دهَکشاػی رکش هیکٌٌذ«« :دهکشاتیک»
ٍ «دهکشاػى» تفؼیشّبى هختلِ ؿذُ اػ  .اسػٌَ یک رَس تفؼهیش کهشدُ اػه ؛ ا ى
ّن کِ هب ّؼتین ،غشثیّبى ػبثق یک رَس تفؼیش هىکشدًذ؛ غشثیّبى الحق یک رهَس
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ٍ ؿَسٍى یک رَس تفؼیش هىکٌذ .هب ٍقتى یک قبًَى هىخَاّین ثٌَیؼین ،ثبیذ كهشی
ثبؿهذ ٍ هٔلَم .یک لفَ هـتشکى کِ ّش کغ یک رَسى ثِ یک ًشف ههىکـهذؽ ههب
ًوىتَاًین اػتٔوبلؾ کٌین (».اهبم خویٌی(سُ) :د)44 ،10
اص هٌِش دی اهلل خبهٌِای ًیض ایي هقَلِ ،هفَْهی تشکیجی اص دٍ رض هشدم ػبالسی ٍ دیٌی
ًویثبؿذ ثلهکِ یک حقیقتی ٍاحذ اػ کِ هشدم ػبالسی دیٌهی ّهن دس هجهبًیّ ،هن دس
ؿکل ٍ ّن دس سٍؽ اداسُ حکَه تفبٍتّبی اػبػی ثب دهَکشاػی داسد ٍ ایي توهبیض،
هشدم ػبالسی دیٌی سا ٍیظُ کشدُ اػ « :هشدم ػبالسی دیٌهی ثهِ هٌٔهبی تشکیهت دیهي ٍ
ههشدم ػبالسی ًیؼ ؛ ثلهکِ یک حقیق ٍاحذ ٍ ربسی دس رَّشُ ًِهبم اػهالم اػه ؛
چشا کِ اگش ًِهبهی ثخهَاّذ ثش هجٌبی دیي ٓول کٌذ ،ثذٍى هشدم ًویؿَد هوي دى کهِ
تحقق حکَه هشدم ػبالسی ٍاقٔی ّن ثذٍى دیي اهکبى پهزیش ًیؼه ( ».خبهٌهِای28 :
«)79/ 8/حقیق هشدمػبالسى دیٌى ایي اػ کِ یک ًِبم ثبیذ ثب ّذای الْهى ٍ اسادُى
هشدهى اداسُ ؿَد ٍ پیؾ ثشٍد .اؿکبل کبس ًِبمّبى دًیب ایي اػ کِ یب ّذای الْهى دس
دىّب ًیؼ  -هخل ثِ اكٌالح دهکشاػىّبى غشثى کِ اسادُى هشدهى ٓلىالِّبّش ّؼه ،
اهب ّذای الْى سا ًذاسًذ -یب اگش ّذای الْى سا داسًذ یب ادّٓب هىکٌٌذ کِ داسًهذ ،اسادُى
هشدهى دس دى ًیؼ ؛ یب ّیچکذام ًیؼ  ،کِ ثؼیبسى اص کـَسّب ایي گًَِاًهذ؛ یٌٔهى ًهِ
هشدم دس ؿئَى کـَس دخبله ٍ سىى ٍ اسادُاى داسًهذً ،هِ ّهذای الْهى ٍرهَد داسد.
روَْسى اػالهى ،یٌٔى دًزبیى کِ ّذای الْى ٍ اسادُى هشدههى تهَىم ثهب یکهذی ش دس
ػهبخ ًِبم تأحیش هىگزاسًذ( ».خبهٌِای)152،1380:
ثٌبثشایي خبػت بُ حوَس هشدم ثش اػبع یک «قشاسداد ارتوبٓی» ًیؼ « .ههشدم ػهبالسی
دیٌی ثِ هٌٔبی تشکیت دیي ٍ هشدمػهبالسی ًیؼ ثلکِ یک حقیق ٍاحذ ٍ رهبسی دس
رَّشُ ًِبم اػالهی اػ  ،چشا کِ اگش ًِبهی ثخَاّذ ثش هجٌهبی دیي ٓوهل کٌهذ ثهذٍى
هشدم ًویؿَد ،هوي دًکِ تحقق حکَه هشدم ػبالسی ٍاقٔی ّن ثذٍى دیهي اهکهبى-
پزیش ًیؼ (».خبهٌِای)79/10/13 :
لزا ػخي اص توبد یب تَافق اػالم ٍ دهَکشاػی ًیؼ  ،ثلکِ هشاد تأکیذ ثش ایي ًکتِ اػ
کِ هشدم ػبالسی دیٌی ًِ تلفیق ایي دٍ تفکش ،ثلکِ ًِهبهی ثشدههذُ اص هٌَِههِی فکهشی
اػالم اػ ٍ .اطُ «دیٌی» دس تشکیت هشدم ػهبالسی دیٌهی ًیهض دالله ثهش هٌجهْ هٔشفه
ؿٌبختی ایي گًَِ هشدم ػبالسی ههیکٌهذ .دس ایهي دیهذگبُ «هشرٔیه دیهي دس صًهذگی
ارتوبٓی» هْوتشیي پیؾفشم هٔشف ؿٌبختی اػ  .لزا «هشدم ػبالسی دیٌهی ثشداؿهتی
خبف اص هشدم ػبالسی ٍ ال هَیی اص ًِهبم ػیبػهی اػهالهی اػه کهِ دس دى هشرٔیه

نسبت نظام مردمساالري دیني با تمدن غرب (تمدن موجود) و77 ...

دیي(اػالم) دس تجییي ٍ تَریِ ٌٓبكش اػبػی هشدمػبالسی (قهذست رؤهی ٍ هـهبسک
هشدهی) ثِ سػوی ؿٌبختِ هیؿَدّ(».وبى)90،
ثب سٍیکشدی توذًی ،اگش دهَکشاػی سا كشفبً سٍؿی ثشای آوبل حکَه دس ًِش ث یشین
کِ استجبى ٍحیقی ثب اسصؽّب ٍ هجبًی هٔشفتی ًذاسد ،چٌیي ًِبهی ثِ ّیچ ٍرِ ًوهیتَاًهذ
پبیِی توذى قشاس گیشدّ .وبىگًَِ کِ دس ػٌ کالى ٍ توذًی ،دًچِ تفکش یک توهذى سا
ثِ ٓیٌی هیسػبًذ ،ػجک صًذگی اػ  .دس ًِبمّبی ػیبػی ًیض ثِ ّویي كَست اػ ،
دًچِ هبّی ًِبمّبی ػیبػی سا ًـبى هیدّذ ،ػهجک ٍ ؿهیَُی صًهذگی اػه کهِ دس
ربهِٔ تَكیِ ٍ ًـش دادُ هیؿَد ٍ اگش ایي ػجک صًذگی ،ثؼٌی ٓویق ٍ فشاهلهی پیهذا
کٌذ ،هیتَاى دى ًِبم سا دس هؼیش توذىػبصی تلَس ًوَد.
كشف ٍرَد ًِبمّب ثشای ایزبد ٍ تحقق توذى کبفی ًجَدُ ٍ ثبیذ ایي ًِبمّب دس ربهٔهِ
ًوبیبى ٍ ًْبدیٌِ ؿَد؛ چشا کهِ ؿهکلگیهشی یهک توهذى هحلهَل ّوهبٌّ ی ًِبههبت
ارتوبٓی خبكی اػ کِ ثِ «پزیشؽ ارتوبٓی» سػیذُ ٍ ًْبدیٌهِ ؿهذُاًهذ ٍ لهزا اگهش
هإلفِّبی فشٌّ ی ،ػیبػی ٍ اقتلبدی دس یک ربهِٔ ثِ پهزیشؽ ًشػهذّ ،شگهض ؿهکل
توذًی ثِ خَد پیذا ًخَاّذ کشد(.روبلی)27 ،1392:

.6نسبت نظام مردمساالری دینی با تمدن غرب
ّش چٌذ سّیبف ّؼتی ؿٌبختی ثشای غشة ،توذىػبص ثَدُ ٍ ّؼ  ،اهب ثِ دلیهل تجهبیي
هجبًی دهَکشاػی ثب هشدم ػبالسی دیٌی ،چٌیي ًقـی سا ثشای توذى اػالهی ًویتَاًذ ایفب
ًوبیذ .ثب تَرِ ثِ دًچِ گزؿ  ،هـخق گشدیذ کهِ هجهبًی دهَکشاػهی ثهب هجهبًی ههشدم
ػبالسی دیٌی دس توبد اػ  .لزا یکی دی ش اص هشٍستّب ثشای توذىػبصی ،تَرهِ ثهِ
ایي ًکتِ اػ کِ ًِبم هشدم ػبالسی دیٌی صهبًی هیتَاًذ ثِ ػو توهذى حشکه کٌهذ
کِ ثشدهذُ اص هجبًی هٔشفتی اػالم ٍ اًقالة اػالهی ثبؿهذ ،هؼهلوبً ثهب هجهبًی ًِهشی کهِ
ًِبمّبی دهَکشاتیک غشثی داسًذ ،چٌیي اهکبًی فشاّن ًویؿَد ٍ ایهي ثهِ ٓله تغهبیش
راتی ایي هجبًی ثب اًذیـِ اػالهی اػ .
هبداهی کِ ًِبم هشدم ػبالسی دیٌی هذٓبی توذى ػهبصی ًذاؿهتِ ثبؿهذ ،ثهب ًِشیهِّهبی
رْبًی ؿذى هٌبفبتی ًذاسد ،چشا کِ ًبخَددگبُ دس ایي رشیبى هؼلي رْبًی ّون خَاّهذ
ؿذ ،اهب اگش ٓضم توذىػبصی دس ایي ًِبم ؿهکل گیهشدً ،قٌهِی تقهبثلی دس ایهي ٓشكهِ
هحؼَة خَاّذ گـ  .ؿبیذ دس ایي ٍهٔی ًِ ،شیِی «رٌگ توذىّب»ی ّهبًتیٌ تَى
ثِ ٍاقٔی ًضدیکتش ثبؿذ.
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ایي گفتِّب ثِ هٌٔبی ًفی هٌلق غشة ًیؼ  ،ثلکِ هقلَد تأکیذ ثش تفبٍت هبَّی ٓهبلَن
غشة ثب ٓبلَن اػالهی اػ  .دس اخز تفکش ٍ تکٌَلَطی غشثهی ،ثبیهذ ثهِ ایهي تفهبٍتّهب
تَرِ ؿَد .صیشا هیتَاى چیض ّبی غشثی سا دس ٓبلوی دی ش ٍاسد کشد ٍ دس ًؼجتی دی ش ٍ
ثب ثْشُگیشی اص اهکبًبت ٓبلن رذیذ ،اهکبى سؿذ ٍ تغییش دى سا فشاّن دٍسد.
ثِ ٓجبست سٍؿيتشٓ ،بلَن غشثی ٍیظگیّبیی راتیّ ،وبًٌذ اًؼبىهذاسی داسد ٍ هب یب ثبیهذ
دس ریل دى ٓبلن قشاس ث یشین ٍ یب ایٌکِ دًچِ اص غشة ًلت هیکٌین سا دس ٓهبلن دی هشی
ٍاسد کٌین تب ثب تغییش ًؼج ّبَٓ ،ام راتی دى کِ هٌبفبت ثب هجبًی هب داسد ،اص ثیي ثشٍد.
دس ایٌزب هی تَاى ٓبلَن سا هٔبدل توهذى داًؼه ٍ چٌهیي اػهتذالل کهشد کهِ اگهش توهذى
اػالهی ؿکل ث یشد ٍ ؿشٍّ ثِ ؿکلگیشی ثکٌذ ،اٍلیي کبسی کِ اًزبم هیگیشد ،ؿهکل-
گیشی ٍ ػبهبًذّی هٌبػجبت ربهٔهِی اًؼهبًی اػه ً .تیزهِی ایهي ػهبهبًذّی ،ایزهبد
ػیؼتن ٍ تـکیالتی هیؿَد کِ ثش ٓقالًی حبکن ثش دى توذى ،اػتَاس اػ  .حهبل اگهش
ایي ػیؼتن اص قَت کبفی ثشخَسداس ثبؿذّ ،ش چِ ٍاسد ؿَد ،تح تأحیش ایهي ػیؼهتن ٍ
دس خذه دى قشاس هیگیشد.
ثِ ٌَٓاى هخبل ،صهبًی کِ هذیٌِ الٌجهی تـهکیل ؿهذ ،توهبم هٌبػهجبت قجلهی اص ثهیي سٍد ٍ
هٌبػجبت رذیذی ؿکل گشف  .ثضسگبى هذیٌِ دی ش ّوبى ثضسگبى یخهشة ًجَدًهذ؛ چهَى
هال فویل ٍ ثضسگی تغییش کشدُ ثَد .اػبػبً تٔبهالت اًؼهبًی تحه تهأحیش ایهي فوهب
هتحَل ؿذٓ .بلَوی کِ ثب َُْس اػالم ٍ ثٔخ پیبهجش خبتن(ف) ؿکل گشفتِ ثَد اص چٌبى
قَتی ثشخَسداس ثَد کِ حتی اگش افشادی ثِ تٌْبیی ٍاسد هٌهبًق دی هش ههیؿهذًذ ،ههی-
تَاًؼتٌذ هٌبػجبت ایي ٓبلَن سا اًتقبل دٌّذ ٍ ًَیذ ٓبلن رذیذی سا ثِ دی شاى ًیض ثذٌّهذ.
ثِ ًِش هیسػذ ایي ٓبهل دس فتَحبت اػالهی ًقـی ثشرؼتِ داؿ .
ثب پیشٍصی اًقالة اػالهیًَ ،یذ ٓبلن رذیذی ًِ تٌْهب دس ایهشاى ،ثلکهِ دس ثشخهی ًقهبى
دی ش رْبى اػالم ٍ حتی خبسد اص دى دادُ ؿذ .یکی اص اٍلیي ًـبًِّب ًیض تغییش هٌبػجبت
دس ربهِٔ ثَد .ایي تغییشات تب حذ صیبدی تح تأحیش ادثیبت هتفهبٍت ثٌیبً هزاس اًقهالة
ثَد .هفبّیوی ّوبًٌذ اػتکجبس ،هؼتؤِ ،دفبّ هقذع ٍ ...
دس هزوَّ هیتَاى گف ًِ ،بم هشدم ػبالسی دیٌهی دس هجهبًی ّؼهتیؿهٌبختی ،هٔشفه
ؿٌبػی ٍ اًؼبى ؿٌبػیً ،ؼج ثِ توذى غشة ثشتشی داسد کِ دلیل دى ًیض ؿشاف راتهی
اػالم اػ  .اص ایي هٌِشًِ ،بم هشدم ػهبالسی دیٌهی دس هبّیه ٍ هجهبًی ،ثشتهش اص ًِهبم
لیجشال دهَکشاػی ٍ توذى غشثی اػ  .لکي اص دػتبٍسدّبی ایي توذى ،ثیًیبص ًیؼ  .لزا
اص ػبصٍکبسّب ،دػتبٍسدّب ٍ تزبسة ایي توذى ثْشُ هیثشد ،تب ثِ تذسیذ ثب قهذست یهبفتي
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ػیؼتنّبی دسًٍی ٍ ؿکلگیشی هٌبػجبت ثش اػبع دهَصُّبی دیٌی ،ثِ تفهَ ٍ اقتهذاس
ثشػذ .دس ایي صهبى ،کِ هیتَاى گف ٓ ،بلَن اػهالهی ؿهکل ههیگیهشد ،تٔبههل ثهب دی هش
توذىّب ،دی ش ثِ تغییش هبّی ٍ غلجِی تفکشی هٌزش ًخَاّذ ؿذ.
ّوبىگًَِ کِ ثب َُْس اػالم ٍ ؿکلگیشی ٓبلن اػالهی ًِ ،تٌْب هؼلویي سا اص استجبى ثهب
دی ش فشٌّگّب ثشحزس ًویداسًذ ،ثلکِ تـَیق ثِ ایي اهش ّن هیؿًَذ ،چهشا کهِ هٔیهبس،
ؿبخق ٍ ال َّبی ىحؼي دس دسٍى ربهِٔی اػالهی ایزبد ؿذُ اػه  :الّذينَ يَسََِّْعُونََ
الْقَنْلَ فَيََبُِونََ أَحْسَنَهو أُولئعكَ الذينَ هَداهومو الّلهو وَ أُولئعكَ هومْ أُولُنا الْأَلْببةِ (زمر)81 /

دػتبٍسدّبی توذىّبی ایشاًی ،سٍهی ٍ ً ...یض ثِ قَت توهذى اػهالهی کوهک ههیکٌهذ،
ثذٍى دًکِ ثِ غلجِی فشٌّ ی هٌزش گشدد .ثِ ٓجبستی سٍؿيتش ،ثبیذ هیبى گضاسُّب ٍ ًِهبم
گضاسُّب تفبٍت قبئل ثَد .دًچِ ثشای توذىػبصی هَهَٓی داسدًِ ،بم گضاسُّبػ کهِ
كَست گضاسُّب سا ًْبیتبً هٔیي هیًوبیذ .لزا اگش چٌهیي ًِهبهی ؿهکل ث یهشد ،ههیتهَاى
گضاسُّبی هختلِ سا هذیشی کشد.

.7نسبت نظام مردم ساالری دینی با تمدن مهدوی
توذى ًَیي اػالهی ،اگش دس ٓقجِی تبسیخی خَیؾ توهذى گزؿهتِی اػهالهی سا داسد ٍ
اکٌَى ثب توذى غشثی هَارِ اػ  ،دس افق ٍ دیٌذُی دى ًیض توذى هََٓد هْذٍی قشاس
داسد.
اهبه ؿیٔی ٍیظگیّبیی داسد کِ دى سا دس افق ٓبلی ً هشؽ توهذًی قهشاس ههیدّهذ؛ اص
رولِ دًکِ اٍالً ،اهبه ؿیٔی ثب اتلبل ثِ ػشچـوِ ّبی فْن دیي ٍ هشرٔیه هٔهبسف
دیٌی ،ساُ سا ثش ٍسٍد قشائ ّبی ػکَالس اص توذى هی ثٌذد؛ حبًیبً ،اهبم خلیفِ الْی اػه
ٍ ثِ ًیبث حق تٔبلی تلشف هیکٌذ؛ یٌٔی دس ًِشیهِ اهبهه ؿهیٔیُ ،شفیه تغییهش ٍ
تحَل اًؼبًی ثِ دػ اهبم ػپشدُ ؿذُ اػ ٍ اص ایي سٍ گؼهتشُ ٍالیه اٍ ثهِ ربهٔهِ
ایوبًی هٌحلش ًویؿَد ،ثلکِ ّوِ ثـشی ٍ ػشاػهش تهبسیخ اًؼهبًی سا فهشا ههیگیهشد.
ثٌبثشایي ،تَشاص اهبه دس اًذیـِ قشدى ٍ اّل ثی (ّ) فشاتش اص ٍالی ػیبػی اػ  ،ثلکهِ
ٍالی ارتوبٓی ٍ ثبالتش اص ّوِ ّذای ًفَع ٍ ساّجشی توهبم هٌبػهجبت اًؼهبًی سا دس
رْ تَحیذی دس ثش هیگیشد؛ حبلخبً ،اهبم هیتَاًذ هلذس تـشیْ ثبؿذ کِ ایهي ثهِ هٌٔهبی
"تَاًبیی ایزبد هٌبػجبت رذیذ" ٍ تکبههل دس سًٍهذ حشکه ّهبی ارتوهبٓی ٍ تهبسیخی
اػ ؛ ساثٔبً ،افق هْذٍی دس اهبه اػالهی دس ٍاقْ اتَپیبیی ٍاقٔی ٍ ًِ فشهی سا پیؾ
چـن قشاس هیدّذ ٍ هؼئَلی حشک ثِ ػو دسهبىّبی ثلٌذ اًؼبًی سا هیدّذ .افضٍى
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ثش دًکِ آتقبد ثِ اهبم حیّ ٍ ًِ اهبهی کِ دس دیٌذُ هتَلذ هیؿَد ،ثِ پَیبیی حشکه ّهبی
توذى دفشیي کوک هی سػهبًذ ٍ کٌـه ش هؼهلوبى خهَد سا دس پشتهَ حوهَس هٌٔهَی ٍ
احشگزاس یک ؿخلی رْبًی ٍ تبسیخػبص هیثیٌذ ٍ تالؽ خَد سا ّوؼَ ثب حشک یک
ساّجش ثضسگ الْی هیثیٌذ .ثب آتقبد ثِ ًِشیِ ٍالی فقیِ دس ٓلش غیج اهبم هٔلهَم(ّ)
دس ٍاقْ ثِ ارشای دسهبىّبی اهبه دس ؿشایي صهبًی ٍ هکبًی هحذٍد خَد هٔتقهذ ههی-
ؿَد( .ػجحبًی)11 :1393 ،
ّش چٌذ ًِشیِی ٍالی فقیِ ،هیتَاًذ دائشهذاس توذى اػالهی دس دٍساى غیج ثبؿذ ،اههب
ًؼج توذى اػالهی دس دٍساى غیج ًؼج ثِ ٓوش َُْس ،ثِ دلیل ٓذم حوهَس اًؼهبى
کبهل ،حذاقلی اػ  .لزا تٔشیِ یک ؿیت هٌٌقی دس دٍساى گزاس اص ٍهٔی هَرَد ثِ
ٍهٔی هٌلَة هشٍسی اػ  .ایي اهش ثب ّذف استقهبی ُشفیه پهزیشؽ تهبسیخی دس
ربهِٔ كَست هیگیشدً .جٔبً هذل اًتقبلی ًیض ثبیذ اص ُشفی الصم ثشای هالحِهِ َٓاههل
ثشٍىصا کِ ّوبى َٓاهل تبسیخی اػ  ،ثشخَسداس ثبؿذ.
دس ًْبی ایي ًکتِ الصم ثِ رکش اػ کِ ّش چٌذ قشائ اًقالة اػالهى ایهشاى اص تهشاث
اػالهى چٌبى ثَدُ کِ ثِ ایزبد «ٍهٔى خبف» ثشای رٌّی اػالهى اًزبهیذُ اػ ؛ ثهِ
گًَِای کِ هؼلوبًبى هٔبكش ثب تکیِ ثش دى ٍهْ ،خَد سا ثشای ٍسٍد ثِ كهَست توهذًى
اػالم هؼتٔذ هى ثیٌٌذ .الجتِ ایي اػتٔذاد آتجبسی ًجَدُ ٍ تٌْب دس كَستى دػ هىدّهذ
کِ هبدُ خبم دى ثِ كَست ٍاقٔى ٍرَد داؿتِ ثبؿذ .ثش ایي اػبعً ،جبیهذ پٌذاؿه کهِ
تت توذىخَاّى ٍ توذىػبصی دس ًخج بى اػالهى تٌْهب دس پهى هٌبلجهِ آتجهبسی هقهبم
هِٔن سّجشی اص دًْب ثبال سفتِ اػ  ،ثلکِ ٍاقٔی ایي اػ کِ هٌبلجِ ایـبى ًیض تٌْب پغ
اص احؼبع ٍهْ اػتٔذاد توذًى اه اػالهى اًزبم پزیشفتِ اػ (.سّذاس)75 :1393 ،
دی اهلل خبهٌِایی ،دس ساثٌِ ثب هشاحل تکبهلی اًقالة اػالهی هیفشهبیٌذ« :هشحلهِی اٍل
دس ایي فشایٌذ ،ؿکل گیشی اًقالة اػالهی اػ ٍ پغ اص دى ثبیذ ثالفبكلِ ًِبم اػالهی
تـکیل ؿَد کِ ٌّش ثضسگ اهبم خویٌی سحوِاهلل ًیض ایزبد ًِبم اػهالهی ثهَد .هشحلهِی
ػَم «تـکیل دٍل اػالهی» یٌٔی تـکیل دٍلتی ثشاػهبع ال َّهب ٍ هٔیبسّهبی کهبهالً
اػالهی اػ ؛ تب ٍقتی ایي هشحلِ ثًَِس کبهل هحقق ًـهذُ اػه ًَ ،ثه ثهِ «تـهکیل
ربهِٔی اػالهی» ًویسػذ ٍ دس ایي كَست ،هَهَّ ػجک صًذگی اػالهی ًیهض كهشفبً
دس ػٌ گفتوبىػبصی دس ربهِٔ ثبقی خَاّذ هبًهذ .گهبم ًْهبیی دس هشاحهل پٌز بًهِی
اّذاف اًقالة اػالهی ،تحقق «توذى اػالهی» اػ (.خبهٌِای)1395/2/6 :
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.8نتیجهگیری
ثب سٍیکشد توذًی هیتَاى دٍ سّیبف کهالى ثهِ ًِهبمّهبی ههشدمػهبالس  -کهِ یکهی اص
هَهههَٓبت گؼههتشدُ ٍ پههش اخههتالف دس ٓلههَم ػیبػههی اػه  -داؿه  .اٍل ،سّیبفه
سٍؽؿٌبختی کِ حکَه ّبی دهَکشاتیهک سا كهشفبً سٍؿهی ثهشای آوهبل حکَهه ٍ
تَصیْ ٍ تقؼین قذست هیداًذ ٍ دٍم ،سّیبف ّؼتیؿٌبختی کِ چٌیي حکَه ّهبیی سا
ًِ كشفبً سٍؿی ثشای حکَه  ،ثلکِ تالؿی ثشای اػتقشاس ؿیَُایی اص صًذگی ثهش اػهبع
هجبًی اسصؿی ٍ هٔشف ؿٌبختی هیداًٌذ.
ثؼیبسی اص پظٍّـ شاى دس ایشاى ،ثشای ثشسػی هجحج اهکبى ٍ اهتٌبّ هشدم ػبالسی دیٌهی
ثِ ایي دٍ سّیبف تَرِ ًوَدُ ٍ اغلت ثِ ایي هَهَّ ارٓبى داسًذ کِ دهَکشاػی كهشفبً
ؿیَُایی ثشای حکَه ثَدُ ٍ قبثل تفکیک اص هجبًی ٍ اسصؽّبی توذى غشثهی اػه ٍ
تکخش ٍ تٌَّ حکَه ّبی دهَکشاتیک سا گَاّی ثش ایي هذٓب هیداًٌذ .دس حهبلی کهِ ثهب
تَرِ ثِ ربی بُ ًِبم لیجشال دهَکشاػی دس قهَام توهذى غشثهی ،ثبیهذ گفه دهَکشاػهی
هفَْهی اػ کِ ثشداؿ ّبی گًَهبگًَی اص دى ؿهذُ ٍ ثهش هجهبًی ٍ پهیؾفهشمّهبی
خبكی اػتَاس اػ .
اص ًشفیّ -وبًٌَس کِ دس تجییي هبّی توذى ثیبى ؿذ  -ال َّبی ارتوبٓی کِ هٌبػجبت
اًؼبًی سا سقن هیصًذ ،صهبًی هیتَاًذ پَیب ٍ توذىػبص ثبؿذ کِ ثش هجهبًی اػهتَاس ثبؿهذ.
لزا ًِبم هشدمػبالسی دیٌی صهبًی هیتَاًذ دس ؿکلگیشی توذى اػهالهی ههإحش افتهذ کهِ
ال َّبی هٌبػت ٍ ػجک صًذگی سا ثش اػهبع هجهبًی ّؼهتی ؿهٌبختی اػهالهی ػهبهبى
ثخـذٓ .الٍُ ثش ایٌکِ ًِبمّبی هشدمػهبالسی ثهب ُْهَس قهذستّهبی ًْفتهِ دس ربهٔهِ،
ّوبًٌذ تزلی ٓقالًی رؤی دس قبًَى ،دخبل قذست هشدهی ٍ افضایؾ هـبسک ٍ دس
ًتیزِ افشایؾ پزیشؽ ارتوبٓی ،هیتَاًذ دس فشایٌذ توذىػبصیً ،قـی ٍیهظُ ٍ غیشقبثهل
حزف ایفب ًوبیذ.
لزا هیتَاى ًتیزِ گشف ّ ،ؼتِ هشکضی ًِبم هشدم ػبالسی دیٌی ٍ توذى ،یکی ثهَدُ کهِ
ّوبى ػبهبىدّی هٌبػجبت اًؼبًی اػ .
ًکتِ هْن دی ش ایٌکِ ،چٌیي ًِبهی ٍ اػبػبً فشایٌذ توذى ػبصی دس خال ٍ یب ًقٌِ كهفش
دغبص ًویؿَد .ثٌبثشایي ًِ هٌلَة اػ ٍ ًِ هوکي کِ ًِبم ههشدم ػهبالسی دیٌهی توهبم
َُاّش ٍ هٌبػجبت توذًی غشة سا کٌبس ث زاسد ٍ ًبدیذُ اً بسد ٍ یب ًوی ًوبیذ؛ ثلکِ اگش
ایي ًِبم دس فشایٌذ توذىػبصی ثتَاًذ ثِ دساهی تذاس ٓبلوی رذیذ سا ثش اػبع اكهَلی
هؼتحکن ثذّذ ٍ تذسیزبً ثشای قَت ٍ اًتِبم دى ثکَؿذ ٍ هٌبػهجبت سا ثهش ایهي اػهبع
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ػبهبى دّذ ،هیتَاًذ اص دػتبٍسدّبی توذىّب ٍ فشٌّگّبی هختلِ اػتفبدُ ًوبیهذ ٍلهی
تح ػیٌشُ ػیبػی ،فشٌّ ی ٍ اقتلبدی دًْب قشاس ً یشد .دس ٍاقْ ًؼج رذیذی ثهب دى
گضاسُّب ثشقشاس کٌذ ،ثذٍى دًکِ ریل ًِبم گضاسُّب قشاس گیشد.
اًقالة اػالهی ًَیذ ٍ ًقٌِی ؿشٍّ چٌیي ٓبلوی ثَد کِ تَاًؼ ثؼیبسی اص ًؼهج ّهب
سا تغییش دّذ ،لزا ُشفی ّهبی توهذًی ًِهبم ههشدم ػهبالسی دیٌهی اص اًقهالة اػهالهی
ػشچـوِ هیگیشد.
توذى اػالهی اگش دس ٓقجِ ٍ حبفِِی هإحش تبسیخی خَیؾ توذى قشٍى اٍلیِ اػالهی سا
داسد ٍ اکٌَى ًیض دس هَارِ ثب توذى غشثی قشاس داسد ،دس افق خَیؾ ًیض توذى هْذٍی سا
داسد .توذى هََٓد ،ثب هحَسی اهبم هٔلَم ٍ ثب اتلبل ثِ ػشچـهوِّهبی فْهن دیهي ٍ
هٔبسف ًبة دیٌی هیتَاًذ دس تکَیي ٍ تـشیْ ایي ٓبلن هإحش افتذ ٍ ثب ّذای ًفهَع ٍ
ساّجشی هٌبػجبت اًؼبًی دس هذاس تَحیذ ،سًٍذ تکبهلی تبسیخ سا ثهِ هٌلهَةتهشیي ًقٌهِ
ثشػبًذ.
توذى اػالهی دس دٍساى غیج  ،ثِ دلیل ٓذم حوَس اًؼبى کبههل دس ٍههٔی حهذاقلی
اػ ٍ ّشچٌذ ثِ دلیل هجبًی ٍ اكَل یکؼبى کِ ّوبى دیي اػالم اػ  ،دس یهک هؼهیش
قشاس داسًذ ،اهب ثب ًِشیِ ٍالی فقیِ هیتَاى ثِ تقَی ایهي دسههبى ،دس ؿهشایي صههبًی ٍ
هکبًی هحذٍد کوک کشد.
لزا چٌیي ًتیزِ گشف کِ هْوتشیي ًقـی کِ ًِبم هشدم ػبالسی دیٌهی ههیتَاًهذ داؿهتِ
ثبؿذ ایي اػ کِ ثِ ٌَٓاى یک هذل اًتقبلی ثب ایزبد یک ؿهیت هٌٌقهی ،ههب سا اص ریهل
توذى غشثی خبسد کشدُ ٍ ثِ ػَی توذى هْذٍی ػَ دّذ.

پ ی ن و شت
 .1دیبتی اص قشدى ثِ ایي هَهَّ اؿبسُ داسًذ ّوبًٌذٍ :لقذ کتجٌب فی الضثهَس ههي ثٔهذ الهزکش اى
االسم یشحْب ٓجبدی اللبلحَى(اًجیب  ،دیِ  )105یب "قبل هَػی لقَهِ اػتٔیٌَا ثهبهلل ٍاكهجشٍا
اى االسم هلل یَسحْب هي یـب هي ٓجبدُ ٍالٔبقجِ للوتقیي”(آشاف ،دیِ  )128کهِ تأکیهذ ههی
کٌذ توذى یب ٓبقج توذى ثـشی ٍ ٓبقج صهیي ثشای اًؼبىّبی هتقی ّؼ .

منابع
اثًَبلجی ،هْذی(« .)1391ثشسػی ٍ ًقذ سّیبف

ّؼتی ؿٌبختی ثِ دهَکشاػی ٍ اهکبى پزیش ًجَدى هشدم

ػبالسی دیٌی» .فللٌبهِ اًقالة اػالهی ،تبثؼتبى  ،1391ؿوبسُ . 29
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یَسگي ّبثشهبع) .تْشاىً :ـش هشکض.
ثبثبیی ،حجیت اهلل( .)1393کبٍؽّبی ًِشی دس الْیبت ٍ توذى .قن :پظٍّـ بُ ٓلَم ٍ فشٌّگ اػالهی.
روبلی ،هلٌفی( .)1392اػتوشاس اًقالة ثِ کذام سٍای  .قن :فزش ٍالی .
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حبریبًی ،اثشاّین( .)1388ربهِٔ ؿٌبػی َّی
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