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 ساالری دینی نسبت نظام مردم

 (تمدن موعود)و تمدن مهدوی( تمدن موجود) با تمدن غرب
 

  هوسي نجفي
 بتول یوسفي

 چکیده
ِ ی اخیش، ًِبم هشدم ػبالسی دیٌی، ثِ دس چٌذ دِّ ی ًِهبم ػیبػهی ثشدههذُ اص    هخبثه

ّبی هختلهِ  ٓلهَم اًؼهبًی رهشاس     ّبی اػالهی، هَسد تَرِ هتفکشاى دس حَصُدهَصُ
یکههی اص . گشفتههِ ٍ اص صٍایههب ٍ سٍیکشدّههبی گًَههبگَى ثههذاى ً شیؼههتِ ؿههذُ اػهه 

سٍیکشدّبیی کِ کوتش هَسد تَرِ رشاس گشفتِ، سٍیکشد توذًی اػ ؛ ثذیي هٌٔهب کهِ   
ّهبیی ثهشای   ی ثخـی اص ػیش تکبهلی اًقالة اػالهی، چِ ُشفیه  ایي ًِبم ثِ هخبثِ

ٍ ؿکل  یجه یسٍؽ تشک گیشی توذى اػالهی داسد؟ دس ایي هقبلِ، ثب سٍیکشدی توهذًی 
ّبی هشدم ػبالس ثشسػی ؿذُ ٍ ثب اتخبر ّبی هختلِ دس ًِبمسّیبف  ی،ٓلّ یفیتَك

ػبص دس ًِبم هشدم توذىّبی ّب ٍ هإلفِ، ثِ ثشسػی ُشفی «ّؼتی ؿٌبختی»سّیبف  
توذى اػالهی ٍ ًِبم هشدم ػبالسی  ثش اػبع ایي سّیبف ،. پشداصدػبالسی دیٌی هی

ایی ٍاحذ ثهَدُ کهِ ّوهبى ػهبهبًذّی،     دیٌی ّوبًٌذ دٍایش هتحذالوشکض، داسای ّؼتِ
ّهبی  چٌیي توذًی اص رْ  ٍیظگهی . تٔبلی ٍ تکبهل سٍاثي ٍ هٌبػجبت اًؼبًی اػ 

بًٌذ ٓقالًی ، ًِن ٍ اهٌی ، ثب توذى غشة هـهتش  ثهَدُ؛ اههب    ّب، ّوٓوَهی توذى
اػالهی دس اص ًشفی، توذى. ؿٌبػی هتفبٍتی خَاّذ داؿ ّبی هٔشفتی ٍ ّؼتیثٌیبى

دٍساى غیج  ًؼج  ثِ توذى هََٓد هْذٍی، ثِ دلیل ٓذم حوَس اًؼهبى کبههل، دس   
دٍ توذى هَرَد ٍ ی ػبالسی دیٌی کِ دس هیبًًِِبم هشدم. ثبؿذٍهٔی  حذارلی هی
-گیشی تهذسیزی توهذى  تَاًذ ثِ ٌَٓاى هذلی اًتقبلی، ثِ ؿکلهََٓد رشاس گشفتِ، هی

 .اػالهی کوک ؿبیبًی ًوبیذ
 .توذى، توذى اػالهی، دهَکشاػی، هشدم ػبالسی دیٌی، اًقالة اػالهی :هاکلیدواژه

                                                                                              

.  فشٌّ یػیبػی ٍ ٓوَ ّیئ  ٓلوی پظٍّـ بُ ٓلَم اًؼبًی ٍ هٌبلٔبت  اػتبد ٓلَم 
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 مقدمه.1
ٓوهَهی ٍ تخللهی   ثب پیشٍصی اًقالة اػالهی، هؼبئل ٍ هجبحهج هتٌهَٓی دس فوهبی    

. ثشاً یض، ًَّ ًِبم ػیبػی ثَدیکی اص هَهَٓبت ثؼیبس هْن ٍ ثحج. کـَس ًشح گشدیذ
اص دى ربیی کِ دٍ ٓل  هْنِ ٍرَّ اًقالة ایشاى، حکَه  اػتجذادی ٍ هذدیٌی پْلهَی  

ِ ثَد، ٍ ثب تشٍیذ تفکشِ حوَس ارتوبٓی دیي ٍ ًقؾ ی ارتوهبٓی،  دفشیٌی هشدم دس كهحٌ
گیشی ًِهبم پهغ اص اًقهالة    ثَد؛ ًجیٔی ثَد کِ ایي دٍ اكل دس ؿکل ثِ پیشٍصی سػیذُ

ثب دسكذ ثهبالیی اص دسا  ٓوهَهی   « روَْسی اػالهی»ًقؾ اػبػی ایفب ًوبیٌذ ٍ تلَیت 
ثب ًی چٌهذ  . ّبی اًقالة سا داسدًـبى داد کِ تب حذ صیبدی ربثلی  تأهیي اكَل ٍ دسهبى

تش ٍ هٔشفتی، تجیهیي ٍ تقَیه  هجهبًی ًِهبم     ّبی ٓویقدِّ اص اًقالة ٍ ٍسٍد دى ثِ الیِ
 .ّبی ثشتش دس ٓشكِ رْبًی، هشٍست پیذا کشدػیبػی ٍ تٔییي ًؼج  دى ثب ًِبم

ؿوَلی حوَس ًِبم لیجشال دهَکشاػی ٍ پـتیجبًی توذى غشة اص ایي ًِبم ٍ ادٓبی رْبى
 .ًشفذاساى دى، چٌیي هشٍستی سا دٍ چٌذاى کشد

ًؼهج   »ًؼج  ایي دٍ ًِبم ثب یکذی ش ثَد کِ دس ربلت  یکی اص اٍلیي ٍ هْوتشیي هؼبئل،
ّش چٌذ ایي هؼئلِ دس کل رْبى اػالم ٍرَد داؿه ،  . ًشح گشدیذ« اػالم ٍ دهَکشاػی

دس ٍارْ اص اًتضاّ ثهِ ٓیٌیه  ٍ   . ػبالس ؿکل گشفتِ ثَداهب چَى دس ایشاى ًَٓی ًِبم هشدم
ٍرتی ثِ اٍد خَدؽ سػیذ  ایي هجبحج. تش هٌشح گشدیذتحقق سػیذُ ثَد، ثِ ًَس رذی

سا ثِ ٌَٓاى ًِبهی ثشدههذُ اص تفکهش   « هشدم ػبالسی دیٌی»ی کِ هقبم هِٔن سّجشی، ًِشیِ
 .اػالهی ٍ دس اصا  ًِبم لیجشال دهَکشاػی هٌشح ثَدًذ

ربی بُ هشدم دس اػهالم، ًقهؾ   : هجبحج فشاٍاًی، اص رولِ( هشدم ػبالسی دیٌی)ایي ًِشیِ
کَه ، ًؼهج  هـهشٍٓی  ٍ هقجَلیه ، ههشاد اص دیهي،      هشدم دس هـشٍٓی  ثخـی ثِ ح

ّبی هختلِ فقْی، ًؼهج  ههشدم   ّبی حذارلی یب حذاکخشی اص دیي، چبلؾ رشائ رشائ 
دس فوبی ٓلوی کـَس ؿکل گشفه ؛  ... ػبالسی ثب دهَکشاػی، ًؼج  اسصؽ ٍ سٍؽ ٍ 

-ي پبػخای. ّبی هختلفی ایزبد ؿذّبی هختلِ ًیض کِ دادُ ؿذ، سّیبف ثِ ًؼج ، پبػخ

 .ّب ٍ ایشادات ٍ گبّبً ؿجْبت هَرَد ؿکل گشف ّبی غبلجبً دس هقبثل چبلؾ
اهب چیضی کِ کوتش هَسد تَرِ رشاس گشف ، ربی بُ ایي ًِهبم دس هؼهیش تکهبهلی اًقهالة     

ثِ ٓجبست دی ش، ًِبم هشدم ػبالسی دیٌی ثشای احجبت ٍ تحقق ٍرِ ایزبثی اًقالة . اػ 
ّبی بع هٔیبسّبی اػالهی ثَد، ؿکل گشف  تب پتبًؼیلاػالهی کِ تحقق حکَهتی ثش اػ

 .ًْ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     
ؼهیشی ًهَالًی ثهشای    تش، اًقالة اػالهی اثتذای ؿشٍّ هاػالهی اػ ؛ ثِ ٓجبست سٍؿي

 . یبثذحبکوی  رْبًی اػالم اػ  کِ هؼلوبً ثِ تذسیذ تحقق هی
دس ایي هقبلِ، ثب چٌیي سٍیکشدی ثِ ثشسػی ًقؾ ًِهبم ههشدم ػهبالسی دیٌهی دس تحقهق      

 .پشداصینتوذى ًَیي اػالهی هی
 

 چیستی تمدن و رویکرد تمدن.2
هختلهِ ثهِ دى ً شیؼهتِ     ًِبم هشدم ػبالسی دیٌی اص هفبّیوی اػ  کِ اص سٍیکشدّهبی 

ثشخی اصسٍیکشد یهک ًِهبم ػیبػهی ههذسى کهِ تفهبٍت ههبَّی ثهب لیجهشال          . ؿذُ اػ 
دهَکشاػی ًذاسد، ثشخی دی ش ثِ ٌَٓاى ًَٓی رذیذ اص حکَه  دیٌی ٍ ثشخی كهشفبً اص  

دس ایهي پهظٍّؾ، تهالؽ ثهش ایهي ثهب       . اًهذ دس دى تٔوق کهشدُ ... ؿٌبختی ٍ هٌِش  ربهِٔ
ههشاد اص سٍیکهشد توهذًی،    . پشداختِ ؿَد« هشدم ػبالسی دیٌی»ًِبم سٍیکشدی توذًی، ثِ 

کٌذ ربی بُ چٌهیي  ً شؽ ثِ ًِبم هشدم ػبالسی دیٌی دس ػٌحی کالى اػ  کِ ػٔی هی
 .ًِبهی سا دس سًٍذ تکبهلی ٍ هؼیش پیـشف  کـَس هـبّذُ ًوبیذ

کالى ٍ  ی اص دى سٍػ  کِ ً شؿی ربهْ ٍ فشاگیش ثَدُ، اّذافوذًثشرؼت یِ سٍیکشد ت
لهزا  . ّب ٍ اهَس رضئی ًیض ًِش داسدّبی ثلٌذ سا هذًِش داسد ٍ دس ٓیي حبل ثِ ٍارٔی افق

ّهب سا  ایی کالى ػٌزیذ ٍ اٍلَیه  ّب سا دس گؼتشُتَاى کبسدهذی اًذیـِثب ایي سٍیکشد هی
 . کشدى دًْب ارذام ًوَدتٔییي کشد ٍ ثشای ًْبدیٌِ

 یّوچٌهبى داسا  یكَست گشفتِ، حهَصُ فْهن توهذً    یٓلو یّبتالؽ سغنیٓل شاىیا دس
ٍ رهبهْ ثهِ    شیه رولِ ٓذم ً هبُ فشاگ  اص یدحبس هْو ،هِٔ يیا. فشاٍاى اػ  ّبییکبػت

ٍ رهبهْ   بیگَ شیاص توذى غشة، فقذاى تلَ یٍارٔ لیٍ تحل شیتفؼ ٓذم ،یاًقالة اػاله
 .اسدد ٌذُیدسد یاػاله یتوذى ػبص ذُیا  یبفگزؿتِ، ٓذم ؿف یاص توذى اػاله

صیهشا توهذى اص رولهِ    . گهشدد ّب ثِ تلَس ًبدسػ  اص توذى ثشههی ثؼیبسی اص ایي کبػتی
سغن اػتٔوبل فشاٍاى ٍ ًَالًی، تفبّن ٍ اروهبّ ربثهل رجهَلی دس    هفبّیوی اػ  کِ ٓلی

چٌذ ػبحتی ثَدى، تَػِٔ ٍ تغییش دس هلبدیقِ توهذًی، ثهش   . هَسد هٌٔبی دى ٍرَد ًذاسد
ّهبی ػیبػهی، فشٌّ هی،    هٌبلٔبت توهذًی دس حهَصُ  . ٍدُ اػ ایي اثْبم ٍ پیچیذگی افض

 .ایی داسدربی بُ ٍیظُ... ؿٌبػی ٍ تبسیخی، ربهِٔ
ّهب دس  گَیٌذ، ٓالٍُ ثش تفهبٍت دیهذگبُ  صهبًی کِ اًذیـوٌذاى هختلِ اص توذى ػخي هی

ساثٌِ ثب گؼتشدگی ٍ َٓاهل ایزبد کٌٌذُ، پیـشف  ٍ تَػِٔ توذًی ًیض کهِ ههَسد تأکیهذ    
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گیشد، ػٌَح هتفبٍتی داسد؛ ثشخی توذى سا دس هٌٔهبیی هحهذٍد، افهضایؾ دًچهِ     هیرشاس 
ایهی  کٌذ ٍ تزوالتی دس َُاّش صًذگی، تٔجیش هی کٌٌذ؛ اهب اص ًِهش ٓهذُ  اًؼبى هلشف هی

گهشدد ٍ  ػبص ُبّشی دساػهتِ ههی  ٍ ٓبلَن هتوذى، ثبًٌی ٓویق داسد کِ صهیٌِ دی ش، ربهِٔ
 .توذى، ثبیذ ًِش ٍ در  دس ایي ثبًي کشدثشای گبم ثشداؿتي ثِ ػَی 

ّهبی  ی دى، ًِ فقي سفبُ دس هشٍستاص ًِش فَکَتؼبٍا یَکیچی، توذى ثِ هٌٔبی گؼتشدُ
سٍصاًِ، ثلکِ پبالیؾ هٔشف  ٍ پشٍسؽ فویل  اػ ، ثِ ًحَی کِ صًذگی ثـشی سا ثهِ  

ذ، دس ایهي دیهذگبُ ّهش چهِ دهیهضؽ ارتوهبٓی ثیـهتش ثبؿه        . ای ثبالتش ػهَ  دّهذ  هشتجِ
ؿًَذ ٍ ّهش چهِ سٍاثهي ثـهشی ثیـهتش      ؿْشًٍذاى یک هل  ثیـتش ثب یکذی ش سٍثشٍ هی

گشدد تش هیگؼتشؽ یبثذ ٍ ال َّبی دى تحَل یبثذ، ثِ ّوبى ًؼج  ًجیٔ  اًؼبى هتوذى
ثش ایي اػبع، توذى، ًِ َُاّش، ثلکهِ  ( 30: 1393ثبثبیی،. )ؿَدٍ ؿَٔس ثـشی افضٍى هی

شٌّگ ؿکل گشفتِ ٍ فشٌّگ ًیض ثش فویل  اػتَاس اػه   َّیتی اػ  کِ ثش هجٌبی ایي ف
ٍ ثشای گبم ثشداؿتي ثِ ػَی ػبخ  ٍ تحقق توهذى اػهالهی، ثبیهذ فوهبیلِ ثشدههذُ اص      

 .فشٌّگ ٍ َّی  ثَهی ربهِٔ، احلب  ٍ تقَی  گشدد
فشٌّگ حشف ًیؼ ، ٓول اػه   . ایی داسدػبصی ربی بُ ٍیظُلزا فشٌّگ دس سًٍذ توذى

ی ٍ تلٌٔی، فشٌّگ ٓبدت فشدی ٍ ؿخلی ّن ًیؼ ، ثلکِ سػهن ٍ  اهب ًِ ٓول هکبًیک
:  .س) .ی هیبى تفکش ٍ توذى اػه  فشٌّگ ٍاػٌِ. ٓبدت ٓوَهی ٍ اص سٍی ربٓذُ اػ 

لهزا  . گهزاسد کٌذ ٍ دس توذى احش هیاص تفکش تغزیِ هی (246-248: 1389، یاسدکبً یداٍس
 .ثخـذتَاس اػ ، ػبهبى هیفشٌّگ هٌبػجبت اًؼبًی سا ثش اػبع رَآذی کِ ثش دى اػ

 
 نسبت هویت و تمدن.3

فشٌّگ ثب یکذی ش تفبٍتی ًذاسًهذ؛ ثهذیي هٌٔهب کهِ سفتهبس ٍ      « ٍرَد»رَاهْ هختلِ دس 
کشداسِ ارَام ٍ هلل هختلِ، دس ًَل تبسیخ ثشگشفتِ اص فشٌّ ی اػ  کِ رَاهْ ثذاى اسد 

ـی داسًهذ ٍ اػبػهبً   ّبی فبحتفبٍت( هبّی )اهب دس چ ًَ ی ٍ کیفی  فشٌّ ی. ًٌْذهی
تهَاى دس ّوهیي فشٌّهگ ثهِ هٌٔهبی      تفبٍت ٓوکشد ٍ ػشًَؿه  ارهَام هختلهِ سا ههی    

 . تفؼیش کشد« ًبخَؿبیٌذّب»ٍ « خَؿبیٌذّب»
َّیه  چهبسچَثی   . تَاى دس َّی  دى ربهِٔ رؼتزَ کهشد ی چٌیي تفبٍتی سا هیسیـِ

-دیٌهذُ سا القهب ههی    ثِ خَد، ثِ ربهِٔ، فشٌّگ، تبسیخ ٍ« ؿکلی اص دگبّی»اػ  پَیب کِ 

خَاّذ ثهِ ػهإال ثٌیهبدیي    ّبی فشاٍاى َّی ، هیًِشیِدس ٍارْ  (14: 1382،ییسرب).کٌذ
هٌهشح اػه  کهِ هٔوهَالً     « فهشد »گبّی ثهِ ٌٓهَاى   « هي»حبل . پبػخ دّذ« هي کیؼتن؟»
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. ؿٌبػی، سٍاًـٌبػی، ٓلَم دیٌی ػهٔی دس تجیهیي دى داسًهذ   ّبی اًؼبىاًذیـوٌذاى حَصُ
، «َّی  ارتوهبٓی »ّبی ؿَد کِ ًِشیِٓوَی اص ربهِٔ ٍ کـَس هٌشح هی گبُ ثِ ٌَٓاى

ؿٌبػی ٍ ٓلَم ػیبػهی ثهذاى   ی ربهِٔسا هتفکشاى حَصُ« هلی »ٍ « َّی  هلی ٍ رَهی»
« َّیه  توهذًی  »ٍ « َّیه  فشٌّ هی  »تهش ؿهذُ ٍ ثهِ    گبّی فشاتش ٍ ٓویهق . پشداصًذهی

-ؿهذى ٍ رْهبى  بی هذسًیتِ، رْبًیّّبی اخیش ثب گؼتشؽ ایذُدس ػبل. ؿَدپشداختِ هی

ّبی رجلهی اههبفِ ؿهذُ    ّن ثِ ًِشیِ« َّی  رْبًی»ٍ « َّی  هذسى»ّبی ًٌٍی، ًِشیِ
 (49: 1388 ،یبًیحبر).گَیٌذػخي هی« پلَسالیؼن َّیتی»ای اص کِ ٓذُتب ربئی. اػ 

ی پبػهخ ثهِ دى، تلهَس    ًحَُ. ّبی یک ربهِٔ ٍ هجٌبی دى اػ َّی ، پشػؾ اص داؿتِ
ی ربهِٔ سا هـخق ًوهَدُ ٍ ًوبیهبً ش   ی دیٌذُ  ثِ گزؿتِ، تحلیل اکٌَى ٍ ثشًبهًِؼج

پهغ َّیه  ًهَٓی    . ًَّ ً شؽ ًخج بى ٍ هشدمِ ربهِٔ ثِ گزؿتِ، حبل ٍ دیٌهذُ اػه   
تهش ٍ فشاگیشتهش ثبؿهذ، دى    اػ  ٍ ّش چِ رذس ایي دگبّی ثشای هلتی ٓویق« خَددگبّی»

 .کٌٌذتش ٓول هیی سرن صدى دى، فٔبلتش ثَدُ ٍ ثشاهل  ثِ ػشًَؿ  خَیؾ حؼبع
چشا کِ توذى افقی ثلٌذ ٍ سٍؿهي  . کٌذگیشی توذى ًقـی اػبػی ایفب هیَّی  دس ؿکل

ّهب اص  ّب ٍ تَاًوٌذیّب، ُشفی کٌذ ٍ هؼلوبً دگبّی ثِ داؿتِسا ثش هیشاحی غٌی اػتَاس هی
 . گیشدتلَس دى ربهِٔ اص خَدؽ ػشچـوِ هی

ثیٌٌهذ، ّویـهِ   تَاًٌذ ثِ چیضی تَرِ کٌٌذ یب چـوـبى چیضی سا ًویصیشا هشدهی کِ ًوی
ؿهٌَد کهِ دى   ثیٌذ ٍ هیچـن ٍ گَؽ هشدم هٔوَالً چیضّبیی سا هی. ربثل هاله  ًیؼتٌذ

ثیٌین ٍ هب چیضی سا کِ ثب دى ًؼجتی ًذاسین، ًوی... چیضّب ثِ کلی ثب ربًـبى ثی بًِ ًجبؿذ 
ربهِٔ ّش پیـهشفتی           (8: 1384داٍسی، .)ٔلق اػ ؿشى ادسا  ٍ ؿٌبخ ، ت. یبثیندسًوی

ِ . تَاًذ ثذػ  ثیبسیذسا اسادُ کٌذ، ًوی ّهبی سؿهذ، ؿکؼه  ٍ هشاکهض     لزا ؿٌبخ  صهیٌه
ػبصی تذاس  ثجیٌهذ،  تَاًذ ثشای پیـشف  ٍ توذىّب، هیرذست  یک ربهِٔ کِ ثب ًِش ثذاى

 . سیضی کٌذ ٍ حشک  کٌذ، هشٍستی اًکبسًبپزیش داسدثشًبهِ
دصاد ًیؼه ،  « ّهب دسههبى »ثِ تٔجیش اسیک فشٍم، اًؼبى دس ثشگضیذى هیبى داؿتي ٍ ًذاؿهتي  

افق، دٍسًوهبیی اػه  کهِ ثهبلقَُ دس ّهش      . ّب دصادػ ثلکِ دس ثشگضیذى هیبى اًَاّ دسهبى
دى سا هـهخق  « ؿهذى »ی ّبی ّش رَم، ربهِٔ ٍ تبسیخ، هحهذٍدُ افق. تبسیخ ٍرَد داسد

ثِ تٔجیش دی ش، اروبل یک تبسیخ گؼهتشٓ تفلهیل دى سا    (45-44: 1393،یهِبّش).کٌذهی
ثِ تٔجیش اػتبد . لزا َّی  ّش هل  سیـِ دس ثَدى ٍ ؿذى دى هل  داسد. کٌذهـخق هی

-دى سا هـهخق ههی  « ؿذى»ی ّش هل  اػ  ٍ ًحَُ« ثَدى»هٌْشی، تبسیخ ػشگزؿ  

 (269، 2د : 1368هٌْشی، . )کٌذ
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ی فشدی، رؤی، هلی، رَهی، رْبًی ٍ دس حَصُ« گبّیخَدد»ّوبًٌَس کِ ثیبى ؿذ، ایي 
ؿهَد ٍ ثهِ ٓجهبستی،    ؿبهل توبهی ایي هَاسد ههی « دگبّی توذًی»کٌذ، اهب هٌٔب پیذا هی... 

ثبیذ َّی  فشدی، رؤی، هلی ٍ حتی رْبًی ثِ رهَام الصم  « َّی  توذًی»ثشای ًیل ثِ 
ایی کالى تلَس ًوَدُ کهِ  ؼتشُثب چٌیي َّیتی، افشاد ٍ رَاهْ خَد سا دس گ. سػیذُ ثبؿذ
تَاًذ ثؼیبسی اص الضاهبت توذًی، ّوبًٌذ سٍح ایي َّی  هی. ّبیی فشاهلی داسًذهبهَسی 

 . رؤی، ٓقل رؤی ٍ ثلٌذی ّو  سا ثِ ّوشاُ داؿتِ ثبؿذ
ؿٌبختی ؿٌبختی، هٔشف گیشی َّی  توذًی، ٓالٍُ ثش هَاسد فَ ، هجبًی ّؼتیدس ؿکل
ی آن اص ًخج بى ٍ تهَدُ  -ایی تلَسی کِ ّش ربهِٔ. ی هجٌبیی داسدؿٌبػی تأحیشٍ اًؼبى
ؿذُ ٍ َّی  « دی شی»ٍ « خَد»اص ّؼتی ٍ اًؼبى داسًذ، هجٌبی ؿٌبخ  دًبى اص  -هشدم 

ِ  تش، َّی ، ؿٌبخ  هحقق ؿذُثِ ٓجبست سٍؿي. دّذسا ؿکل هی ی فهشد  ٍ ٓیٌی  یبفته
ّب سا لزا تفبٍت اػبػی توذى. کذام اػ ٍ ربهِٔ اص ّؼتی ٍ اًؼبى ٍ هجذا  ٍ غبی  ّش 

 . ّب دس ّویي هجبًی رؼتزَ کشدّبی دىثبیذ دس تفبٍت
تَاى ثِ ػهَی  اًذ ٍ ثب ٓبسی  ٍ تقلیذ ًویّب خَدثٌیبد ٍ خَدرَؽثش ایي اػبع، توذى

فٔهبل ؿهذُ ٍ ثهبسٍس ؿهذُ     « خهَد »صهبًی کِ َّی  توذًی کهِ  . ػبصی پیؾ سف توذى
-سػیذ ٍ تَاًؼ  ثِ هیشاث خَیؾ سرَّ کٌذ ٍ اص تَاًوٌهذی اػ ، ثِ صایؾ ٍ پَیبیی 

-پغ ایي هشحلِ هی. ؿَدگیشی توذى دغبص هیهٌذ گشدد، ؿکلُّبی هبدی ٍ هٌَٔی ثْش

گزاسی ّب ثشای تَػِٔ ٍ گؼتشؽ ٍ ًِ پبیِسفتِ ٍ اص دى« دی شاى»تَاًذ ثِ ػشإ اهکبًبت 
ثِ ٍرَد ددههی ٍػهٔ  ٍ رهَت     صیشا توذى، ًَٓی تکبهل حقیقی کِ. توذى ثْشُ ث یشد

« اثهضاس »ثخـذ ٍ اًؼبى ثب اػتفبدُ اص ایي تَاًوٌهذی دس هحهیي خهَد احهش کهشدُ ٍ ثهِ       هی
 .ثخـذتکبهلی آتجبسی هی

صیهشا اػبػهبً   . دگبّی داؿتِ ثبؿهذ « خَد»سٍد کِ ثِ « دی شی»تَاًذ ثِ ػشإ لزا صهبًی هی
« دی هشی »ّش چقذس .  شی اػ یکی اص الضاهبت ؿٌبخ  خَد، تَرِ ثِ ٍرِ توبیض ثب دی

« هقهبٍهتی »اص رَت، تَاى ٍ گؼتشدگی ثیـتشی ثشخَسداس ثبؿذ، هشٍست چٌیي توهبیض ٍ  
ثیـتش ؿذُ ٍ حتی هوکي اػ  دس ایي هقبٍه  ًؼج  ثِ دی شی، سرَّ ثِ خَد ثیـهتش  

 .ؿذُ ٍ َّی  رَام ثیـتشی یبثذ
 

 نسبت فطرت و تمدن.4
گیهشی َّیه  توهذًی ًقـهی     ؿٌبػی دس ؿهکل ؿٌبػی ٍ اًؼبىگفتِ ؿذ کِ هجبًی ّؼتی

ایي ًکتِ سا ًیض ثبیذ اهبفِ کهشد کهِ کیفیه  ٍ هبّیه   ایهي هجهبًی ًیهض دس        . اػبػی داسد
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، رٍاثٔهبد ٍ ثهِ حقیقه     ؿهوَل ّش چِ ایي اكهَل رْهبى  . هبّی  توذى تأحیشگزاس اػ 
خَاّهذ  تش ثبؿذ، توذى ثشدهذُ اص دى ًیض هتٔبلی ٍ فشاگیهش  ٍرَدی اًؼبى ٍ ّؼتی ًضدیک

ّهب ٍ  ثِ ٓجبست دی ش، ّش توذًی ثِ ًَس ٓیٌهی، تلهَسی اص اًؼهبى، ّؼهتی، اسصؽ    . ثَد
تَاًذ اًؼبى سا ثهِ  دّذ، هیػ  کِ ثب ال َّب ٍ هٌبػجبتی کِ اسائِ هیصًذگی دادُ ٍ هذٓی

ّهب سا  ػٔبدتی کِ غبی  ٍ کوبل دى اػ ، ثشػبًذ ٍ ثب چٌیي افق سٍؿي ٍ رزاثی، اًؼبى
 . ال َّبی دى پیشٍی کٌٌذداسد کِ اص ٍاهی

خهَاّی،  ّبی ٍرَدی اًؼبى، ّوبًٌذ لهزت اهکبى داسد توذى ثِ ثشخی اص اثٔبد ٍ گشایؾ
ًلجی تَرِ ًوَدُ ٍ غبیه  هٌلهَة ٍی سا ًیهض دس ّوهیي      ٍ ًفْ ؿٌبػی، رذستصیجبیی

ّبیی ثِ اثٔهبد هتٔهبلی اًؼهبى، ّوبًٌهذ     اهَس تٔشیِ کٌذ؛ یب ایٌکِ ٓالٍُ ثش چٌیي گشایؾ
هؼلن اػ  توذًی کِ ثهِ توهبهی اثٔهبد    . ًیض تَرِ ؿَد... اخَاّی، هٌَٔی  ًلجی ٍ خذ

ّهب ًیهض ٍارهِ    ٍرَدی اًؼبى تَرِ داؿتِ ٍ ثِ هشاتت ٍ اّوی  ّش کذام اص ایي گشایؾ
چٌهیي توهذًی اص پبیهبیی، دٍام ٍ    .  دّذتشی ًیض فشاسٍی اًؼبى رشاس هیاػ ، افق سٍؿي

خذادادی اًؼهبى ؿهکل گشفتهِ    « فٌشت»یشا هجتٌی ثش فشاگیشی ثیـتشی ثشخَسداس اػ ، ص
 . اػ 
هحهن ٍ   یاًؼبى ثِ ّؼت یؿَْد ٌؾیفٌشت کِ ّوبى ث ،یدهل یاهلل رَاد  ید شیثِ تٔج
دگبّبًِ ٍ کـؾ ؿبّذاًِ ٍ پشػتؾ خبهٔبًِ ًؼج  ثِ حوشت اٍػه ، ًحهَُ    ؾیگشا
ثهِ دى   یثِ دى ًحَ ػشؿتِ ؿذُ ٍ ربى اًؼهبً  یدده ق یاػ  کِ حق ٌؾیاص دفش یخبك
 خهَاّی ٍ هٌلهق  یٌثیهٌلق ظُیٍ یؼتاًؼبى سا ّوبى ّ شیفلل اخ. خلق ؿذُ اػ  َُیؿ

خبكی  اهَس فٌشی دى اػ  کِ اٍالً هقتوبی دفشیٌؾ اًؼبى اػ   ...دّذ یه لیاٍ تـک
ّب اص دى ثشخَسداس داسًهذ،  حبًیبً دس ٓوَم افشاد ٍرَد داسد ٍ ّوِ اًؼبى. ٍ اکتؼبثی ًیؼ 

  ف ٌْهشَتٓ اللههِ  الهتهی    .پهزیشد پزیش ًیؼ ، گشچِ ؿذت ٍ هِٔ سا هیب تحَیلحبلخبً تجذیل ی
 ( 28-24: 1392 ،یدهل یرَاد)(30:الشٍم )فٌََشَ الٌهبعٓ ٓٓلَیْْب ال تَجْذیلَ ل خَلْقِ اللهِ

ربهِٔ ثِ هخبثِ ٍرَد فلؼفی، ؿَٔسهٌذ، اكیل کِ هبًٌذ تهک  )فٌشت فشد ٍ فٌشت ربهِٔ
ٓالٍُ ثش ًَٓی ثیٌؾ راتی، گهشایؾ ٍ  ( ّب ٍ ثیٌؾ فٌشی اػ گشایؾتک اًؼبًی داسای 

گیشی َّی  فهشدی  اص ایي سٍ دس ؿکل. دفشیي اػ توبیل ًیض ثِ دًجبل داسد ٍ لزا حشک 
ّب هـتش  اػ ، ثِ ی اًؼبىکٌذ ٍ اص دًزبیی کِ دس ّوٍِ رؤی ًقـی هحَسی ایفب هی

 . کٌذَّی  توذًی ًیض کوک ؿبیبًی هی
ّبی فشدی ًیهض هتهأحش   ّبی فشدی اػ ، فٌشتکِ فٌشت ربهِٔ هتأحش اص فٌشت ّوبًٌَس

هَاسد فَ  اص فٌشت، ّشگض رهذا اص یکهذی ش ًیؼهتٌذ،    . اص فٌشت ربسی دس ربهِٔ اػ 
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ّبی فشدی دس ٍرَد دهذى فٌشت ارتوبٓی ٍ فٌهشت ربهٔهِ احهش گزاسًهذ،     ثلکِ فٌشت
. ّبی افشاد تهأحجش ٍاههحی داسًهذ   ّوبًٌَس کِ فٌشت ارتوبٓی دس سؿذ ٍ یب صٍال فٌشت

گیشی هـَْسات، هؼهلّوبت ٍ دسای هحوهَدُ دس   تَاًٌذ دس ؿکلفٌشیبت ؿکَفب ؿذُ هی
ؿًَذ ٍ ٓقهل ٓولهی سا ثهِ دسای هحوهَدُ دس هقیهبع ارتوهبٓی ٍ       ربهِٔ هإحش ٍارْ هی
تَرِ ثِ فٌشیبت دس ػبختبس دسای هحوَدُ، هٌبثْ ٓشفهی كهشف   . توذًی سٌّوَى گشدًذ

-ّبی ٓقل ٓولی ٍ ارتوبٓی سا ثِ دیي ًضدیککٌذ ٍ ػشچـوِْ فٌشی ثذل هیسا ثِ هٌج

 (117-116: 1393ثبثبیی، .)کٌذتش هی
ثٌهب ثهش ًِشیهِ    : توذى هََٓد ًیض ثش هجٌبی ایي فٌشت ؿکَفبؿذُ ؿهکل خَاّهذ گشفه    

اكبل  فٌشت ٍ ایي کِ ٍرَد ارتوبٓى اًؼهبى ٍ صًهذگى ارتوهبٓى اٍ ٍ ثهبالخشُ سٍح     
اى اػ  کِ فٌشت ًَٓى اًؼبى ثشاى ٍكَل ثِ کوهبل ًْهبیى خهَد     یلِرؤى ربهِٔ ٍػ

ّب ثِ ػَى ی بًِ ؿهذى، هتحذالـهکل   ّب ٍ فشٌّگّب ٍ توذى اًتخبة کشدُ اػ ، ربهِٔ
کٌٌذ ٍ دیٌذُ رَاهْ اًؼبًى، ربهِٔ  ؿذى ٍ دس ًْبی  اهش دس یکذی ش ادغبم ؿذى ػیش هى

ّهبى اهکهبًى اًؼهبًی  ثهِ فٔلیه       اسصؽیبفتِ اػ  کِ دس دى ّوهِ   رْبًى ٍاحذ  تکبهل
سػذ ٍ اًؼبى ثِ کوبل حقیقى ٍ ػٔبدت ٍارٔى خهَد ٍ ثهبالخشُ ثهِ اًؼهبًی  اكهیل       هى

 ( 362 ،2 د :1368، هٌْشى) «.خَد خَاّذ سػیذ
هیبى ارضا  هختلِ توذًی ایزهبد  « پیَػت ی»تَاًذ هی( فٌشت)هوبفبً ایٌکِ چٌیي ربثلیتی

ضی گشایؾ داسد کِ تفلیالً، توبم ّؼتی ٍ ًجیٔه  ثهش دى   صیشا فٌشت اروبالً ثش چی. کٌذ
دّذ، رشیبى تبسیخی ثِ ػَی دى دس حشک  اػ ، دیبت  رشدى ثهِ دى تَكهیِ   گَاّی هی

ثِ ٓجبست دی ش، ّش دًچهِ  . ی اًجیب  ٍ اٍلیبی الْی ثش دى اػبع اػ کٌذ، رَل ٍ ػیشُهی
لهزا ربثلیه    . اػهتَاس اػه   کِ دس هؼیش تکبهلی فشد ٍ ربهِٔ رشاس داسد ثهش ایهي اكهَل    

 .ثِ ًَس ًجیٔی دس ایي توذى ٍرَد داسد« تذاٍم»ٍ « تؼشی»
چٌیي گشایـی . کٌذی الْی ٍرَدؽ هتوبیل هیاص ًشفی، فٌشت، اًؼبى سا ثِ ػَی ًـئِ

ّب ٍ اهَس پؼ  فبكلِ گشفتِ ٍ ثِ اهَس هتٔبلی توبیل پیهذا  ؿَد اًؼبى اص هٌیّ هَرت هی
ّب ثهِ ػهَی دی شخهَاّی    ارتوبٓی، اًؼبى سا اص خَدخَاّی ایي ٍیظگی دس هقیبع. کٌذ

توذى ًیهض کهِ   . دّذػَ  دادُ ٍ هٌبػجبت اًؼبًی سا ثش اػبع ّذفی هتٔبلی، گؼتشؽ هی
 .کٌذثش ایي هٌبػجبت اًؼبًی اػتَاس اػ ، ثش اػبع چٌیي فوبیی، سؿذ هی

الجتهِ چٌهیي    .ؿهَد ّبی دی ش سٍؿهي ههی  ایٌزب ٍرِ توبیض اكلیِ توذى اػالهی ثب توذى
. ػبصی اػالهی ثِ فٔلی  سػهبًذى دى اػه   ربثلیتی ثِ كَست ثبلقَُ ٍرَد داسد ٍ توذى

تَاى ّوهبى تحقهق کبههل اػهالم داًؼه  کهِ دس توهذى        فٔلی  تبم ٍ توبم فٌشت سا هی
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ِ . ؿَدهْذٍی ٍ ثب حوَس اًؼبى کبهل هحقق هی ؿهذى ٍ ٍحهذت     ؿبیذ ثِ دلیل پیَػهت
اً یضی سؿهذ  تٔذاد ٍ تَاًوٌذی اًؼبى ًیض ثِ ًحَ ؿ ف ّوِ ُشفی  ّؼتی اػ  کِ اػ

 1.یبثذهی
ثهب ایهي   . دس هزوَّ ثب چٌیي توْیذاتی تالؽ ؿذُ ثهِ سٍیکهشدی توهذًی دػه  یهبثین     

ػبالس ٍ خلَكبً ثِ دٍ ًِبم لیجشال دهَکشاػی ٍ هشدم ػهبالسی  ّبی هشدمسٍیکشد ثِ ًِبم
 . دیٌی پشداختِ خَاّذ ؿذ

 
 ساالرهای مردمبه نظامهای گوناگون رهیافت.5

ّبی هذسى ثِ ایي ٌَٓاى ّب ٍ دٍل ی ٓبهی اػ  کِ ثؼیبسی اص حکَه دهَکشاػی ٍاطُ
اًهذ،  ّبی دی ش ًیض کِ اص اؿکبل دی ش ًِبم ػیبػی ثْهشُ ثهشدُ  حکَه . ؿًَذؿٌبختِ هی
الوللی ثبیذ ًؼج  خَیؾ سا ثهب اكهَل کلهی دى، ّوبًٌهذ حقهَ  ثـهش،       ی ثیيدس ٓشكِ
تب ربیی کِ ایهي هفْهَم ثهِ یهک اسصؽ     . هـخق کٌٌذ... حق هـبسک  هشدم ٍ دصادی، 

دس رشى ثیؼتن ٍ ثِ ٍیظُ پغ اص فشٍپبؿی . ّب تجذیل ؿذُ اػ ّب ٍ حکَه ثشتش دس ًِبم
تهشیي  اتحبد روبّیش ؿَسٍی ٍ فشٍ سیختي دیَاس ثشلیي، دهَکشاػهی ثهِ ٌٓهَاى هٌلهَة    

بػی، دس هفْهَم ّبثشهبػهی، تجهذیل    ؿیَُ صیؼ  ػیبػی هٌشح ؿذُ ٍ ثِ یک اسصؽ ػی
-3: 1384 ،یاًلهبس ).ؿذُ ٍ گَیی تَافق ٍ اروبٓی رْبًی دسثبسُ دى ؿکل گشفتِ اػ 

4) 
ِ  اص هٌِشّبی گًَبگَى ثِ دهَکشاػی تَرهِ ؿهذُ ٍ ثهِ تقؼهین     اص . اًهذ ثٌهذی دى پشداخته

دس . تهَاى دٍ سّیبفه  ثهشای دهَکشاػهی دس ًِهش گشفه       سٍیکشد هجٌبیی ٍ توذًی، ههی 
فه  سٍؽ ؿههٌبختی، دهَکشاػههی كههشفبً سٍؽ حکَههه  اػهه  ٍ كههشفبً ثههب تٔجیههِ  سّیب

ّبی خبف هبًٌذ پبسلوبًتبسیؼن، احضاة ٍ ًِبم اًتخبثبتی ٍ غیهشُ  ای اص هکبًیؼنهزوَِٓ
دس ایهي سّیبفه ، دهَکشاػهی كهشفبً     . تَاى ثِ حکَه  دهَکشاتیک دػ  پیهذا کهشد  هی
ّهبی ػیبػهی   دهیض احهضاة ٍ گهشٍُ  اًتخبة سّجشاى ػیبػی ٍ یب سربث  هؼبلو « سٍؽ»

 .یبثذثٌبثشایي ؿیَُ صیؼ  ددهیبى چٌذاى هٌبػجتی ثب ؿیَُ ػیبػی صهبهذاسی ًوی. اػ 
دس هقبثل دس سّیبف  ّؼتی ؿٌبػی، دهَکشاػهی كهشفبً ؿهیَُ حکَهه  ًیؼه ، ثلکهِ       

ِ . تالؿی ثشای اػهتقشاس ؿهیَُ خهبف اص صًهذگی اػه       پهشداصاى ایهي سّیبفه  سا    ًِشیه
-خَاًذُ، صیشا ثش ثٌیبدّبی فشٌّ ی اػتقشاس ًْبدّبی دهَکشاتیک تأکیذ ههی  «گرافرهنگ»

هخل سٍػهَ، ٍلؼهتَى کشفه  ٍ     یـوٌذاًیتَػي اًذ یتکبهل یدهَکشاػ یشیگ ؿکل .کٌٌذ
ّ  یّب ٌِیصه تَاى یسا ه لیربى اػتَاست ه اص  یؿهٌبخت  هیّؼته  بفه  یحشک  ثِ ػهو  س
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ثهِ   یسٍؿ یگزاس اص دهَکشاػ ،یًَٓ ثِ تَاى یسا ه یتکبهل یدهَکشاػ. داًؼ  یدهَکشاػ
ِ  ،یاص دهَکشاػه  یتکهبهل  یاػدس دهَکش شایداًؼ ؛ ص هیاسصؿ یدهَکشاػ  کیه ٌٓهَاى   ثه

ًشفذاساى . سٍد یحبکوبى اًتِبس ه يییسٍؽ ٍ ًِبم تٔ کیهاص  ؾیث یضیچ ،یبػیذل ػهه
َ  کی يیٓالٍُ ثش تأه یهٔتقذًذ کِ دهَکشاػ یتکبهل یدهَکشاػ هٌلهَة   یسٍؽ ٍ ال ه

 (191: 1391 ،یاثًَبلج) .ؿَد یه ضیّب ً حبکوبى، ػجت تکبهل ٍ سؿذ اًؼبى يییتٔ یثشا
 يیه ا ِیه اػ  کِ پب یبػهٍ اػ یل هحَسهچٌذ اك یداسا ؼ یص َُیهخبثِ ؿ ثِ یدهَکشاػ

 یفلؼهف  یبًههجه  یثش ثشخ یهجتٌ ضیاكَل ً يیِ اهٍ الجت دّذ یه لیسا تـک یًَّ دهَکشاػ
یکهی اص ایهي اكهَل، اكهل     . اػه    یبختهؿٌه  شف هٍ هٔه  یؿهٌبخت  اًؼهبى  یآن اص هجبً

تهش دى  ایهي اكههل اػبػهی دهَکههشاػی اػه  ٍ ثشگهشداى دریههق       . خَدهختهبسی اػ 
تههَاًٌذ  کٌهذ کهِ ههی   ّب دالله  ههی  خَددئیٌی ثش دى اػتٔهذاد اًؼبى. اػ « خَددئهیٌی»

ایهي اػتٔههذاد   . هبؿٌذثخهؾ ثه  خهَددگبّبًِ اػتذالل کٌهذ، خَداًهذیؾ ٍ خَدػهبههبى
ّبی ٓولهی هوکهي دس   هتووي تَاًهبیی ػٌزؾ، داٍسی، اًتخبة ٍ احشگزاسی ثش رشیهبى

دس ایي سّیبف ، رَّشُ دهَکشاػی، سػیذى ثِ چٌهیي  . صًذگی ٓوَهی ٍ خلَكی اػ 
صیشا دهَکشاػی هجتٌهی ثهش اًؼهبى ثهِ ٌٓهَاى       (8-7: 1384،  یاًلبس) .اػ « خَددئیٌی»

ػهَثظکتیَیتِ ثٌیهبد   . طُ یکی اص دػتبٍسدّبی فلؼفی ههذسى اػه   هفَْم ػَ. ػَطُ اػ 
ػَطُ فبٓل ؿٌبػبیی ٍ ٓبهل ٓوهل اػ  اهب كف  دی شی ًیهض داسد  »فلؼفِ هذسى اػ  

ػَطُ فبٓل خَدثٌیههبد ؿٌبػهبیی   . کٌذکِ دى سا اص هٌلق فبٓل ؿٌبػهبیی ٍ فٔل هوتبص هی
 (8: 1378داٍسی، )« .ٍ ٓول اػ 

 َ  ٍ لضٍم هاكل گفت ،یثِ دهَکشاػ یؿٌبخت یبُ ّؼتهدس ً  یاػبػاص اكَل دی ش  یکی
ًهَّ   يیه سا ثِ ا ییگفت َ یشاػهٌَٓاى دهَک یاػبع ثشخ يیثش ّو. اػ  یشهتٔبهل فک

 .اًذ اًال  کشدُ یَکشاػهده
ؿٌبػهبى هیهبى   ؿٌبػبى ٍ ٍاطُصثبى. تَاى ثِ دهَکشاػی ً شیؼ اص سٍیکشد ػَهی ًیض هی
تهَاى اص هفْهَهی ٍاحهذ،    ثهِ ًِهش دًهبى، ههی    . ؿهًَذ ربئل ههی  هفَْم ٍ ثشداؿ  تفبٍت

ِ   ثشداؿ  ّهبی خبكهی اص هفْهَم یهک ٍاطُ،     ّبی هتٔذدی اسائِ کشد؛ ثب تأکیهذ ثهش هإلفه
دهَکشاػهی،  « هفَْم». گًَِ اػ دهَکشاػی ّن ایي. گیشدّبی هتٔذدی ؿکل هیثشداؿ 

؛ ٌٓلش اٍل هبّیه   «هیهـبسک  هشد»ٍ « رذست ٍ ارتذاس رؤی»: دٍ هإلفِ اػبػی داسد
دّذ ٍ ٌٓلش دٍم ثش چ ًَ ی ا ٓوبل ایي رهذست دالله    رذست ٍ حبکوی  سا ًـبى هی

تَاى ّش ًَّ حکَهتی سا کِ اص ایي دٍ ٌٓلهش اػبػهی ثشخهَسداس    ثش ایي اػبع هی. داسد
ّهبی هتٔهذدی   ثب ٍرَد ایي هوکي اػ  اص دهَکشاػی ثشداؿ . اػ ، دهَکشاتیک ًبهیذ
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ّبی فکهشی هختلفی اػه  کهِ ثهش اػهبع دًْهب      ّب ًبُش ثِ ػٌ ثشداؿ ایي . اسائِ ؿَد
 (88، 1388: یشاحوذیه) .گشددٌٓبكش دهَکشاػی فْن ٍ تفؼیش هی

ّهبی دهَکشاتیهک تَرهِ    گیهشی ًِهبم  چٌبًچِ ثِ تبسیخ ًشح هفَْم دهَکشاػی ٍ ؿهکل 
ثلکهِ  ارتوهبٓی؛   -ًوبئین، خَاّین دیذ کِ دهَکشاػی ًِ سٍؽ اػ  ٍ ًِ فلؼفِ ػیبػی 

ّب ٍ هجبًی فشماله َیی اص ًِبم ػیبػی ارتوبٓی اػ  کِ دس ًَل تبسیخ هجتٌی ثش پیؾ
ًِشی خبكی هٌشح گشدیذُ ٍ ساُ ٍ سٍؽ خبكی ثشای اداسُ حکَه  ٍ ربهِٔ هٔشفهی  

ارتوبٓی ًبدسػه  ثهِ ًِهش     -ثش ایي اػبع تفکیک سٍؽ اص فلؼفِ ػیبػی . کشدُ اػ 
ًی ًِهشی خبكهی اػه  ٍ ّهن ثیهبً ش ؿهیَُ ٍ       دهَکشاػی ّن هجتٌهی ثهش هجهب   . سػذهی

ػهبصٍکهبسّبی هختلفی ثشای اداسُ ربهِٔ ٍ حکَهه  اػه ؛ ثهِ دی هش ػهخي، ًهَٓی       
ّهبی پزیشفتهِ ؿهذُ، ٍرهَد     فشمّب ٍ ػبصٍکبسّب ثب هجبًی ٍ پیؾتٌبػت هیبى ایي ؿیَُ

 (94-93، ّوبى.) .داسد
گشدد، ثهشای ًؼهج    هی چٌیي سٍیکشدی ٓالٍُ ثش ایٌکِ ثِ ؿٌبخ  ثْتش دهَکشاػی هٌزش

دس ایهشاى، غبلجهبً ثهشای پبػهخ ثهِ      . دهَکشاػی ثب هشدم ػبالسی دیٌی ًیض ثؼیبس کبسد اػه  
ی اهکبى یب اهتٌبّ هشدم ػهبالسی دیٌهی، ثهِ تفکیهک اسصؽ اص سٍؽ ٍ رذاػهبصی      هؼئلِ

ّهبی  ؿَد سٍؽکِ چَى هی ٍ ًتیزِ گشفتِ ّبی گًَبگَى ثِ دهَکشاػی پشداختِسّیبف 
تَاى هیبى اػالم ٍ دهَکشاػهی  ّبی دهَکشاػی رذا ًوَد، پغ هییک سا اص اسصؽدهَکشات

 . روْ کشد ٍ ػخي اص هشدم ػبالسی دیٌی گف 
ًوَد،  کیدى تفک ِیپب یاص اسصؽ ّب یثتَاى سٍؽ حکَه  داس یثِ لحبٍ اًتضآ اگشچِ

 يیچٌه  ،یسٍؽ حذارل ثِ لحبٍ ٓوله  تٌ بتٌگ اسصؽ ٍ ًَذیپ سػذ، استجبى ٍ یثِ ًِش ه
دً هبُ کهِ    یحته  یهشدم ػبالس ؼ ،یً یذیتشد ي،یٓالٍُ ثشا. ػبصدیه سا دؿَاس یکیتفک

ٓ  یبػه یػ  یٍهٔ ٍ يیؿشا ؿَد، دس ؼتِیسٍؽ ً ش کیثِ ٌَٓاى   یفشٌّ ه  ٍ یارتوهب
سٍ،  يیه اص ا. رشاسگشفتِ اػه   يیؿشا يیشایتح  تأح ،رْ  يیاص ا ؿکل گشفتِ ٍ یخبك
 . ػبصدیًِ هوتٌْ، حذارل دؿَاس ه سا اگش یهشدم ػبالس سٍؽ اص اسصؽ دس کیتفک

-چیضی فشاتش اص تلفیق اػالم ٍ دهَکشاػهی ثشداؿه  ههی   ( سُ)ی حوشت اهبمدس اًذیـِ

ّهب  دهَکشاػى کِ دس اػالم ّؼ  ثب ایي دهَکشاػىِ هٔشٍف اكٌالحى کِ دٍله  »: ؿَد
 ،4 د (:سُ)خویٌهی اههبم  )«.کٌٌذ ثؼهیبس فهش  داسد   ٍ سؤػبى روَْسى ٍ ػالًیي ادٓب هى

« دهکشاتیک»»: کٌٌذّب سا ًیض هخذٍؽ ثَدى هفَْم دهَکشاػی رکش هییکی اص ٓل ( 418
اسػٌَ یک رَس تفؼهیش کهشدُ اػه ؛ ا ى    . تفؼیشّبى هختلِ ؿذُ اػ « دهکشاػى»ٍ 

ّبى الحق یک رهَس  کشدًذ؛ غشثی ّبى ػبثق یک رَس تفؼیش هىّن کِ هب ّؼتین، غشثی
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خَاّین ثٌَیؼین، ثبیذ كهشی    هب ٍرتى یک ربًَى هى. کٌذ ٍ ؿَسٍى یک رَس تفؼیش هى
کـهذؽ ههب    یک لفَ هـتشکى کِ ّش کغ یک رَسى ثِ یک ًشف ههى . ذ ٍ هٔلَمهثبؿ
 (44 ،10 د (:سُ)خویٌیاهبم  )«.تَاًین اػتٔوبلؾ کٌین ًوى

 یٌید ٍ یػبالس هشدم رض  دٍ اص یجیتشک یهفَْه ،هقَلِ يیا ای ًیضاهلل خبهٌِاص هٌِش دی 
 دس ّهن  ،یهجهبً  دس ّهن  یٌه ید یػبالس هشدم کِ اػ  ٍاحذ یقتیحق کی کِهثل ثبؿذیًو

 ض،یتوهب  يیا ٍ داسد دهَکشاػی ثب یاػبػ یّبتفبٍت حکَه  اداسُ سٍؽ دس ّن ٍ ؿکل
ِ  یٌه ید یػبالس هشدم»: اػ  کشدُ ظُیٍ سا یٌید یػبالس هشدم  ٍ يیه د تیه تشک یهٌٔهب  ثه

 اػه ؛  اػهالم  ًِهبم  رَّشُ دس یربس ٍ ٍاحذ ق یحق کی کِهثل ؼ ؛یً یػبالس شدمهه
ِ  دى هوي ؿَدیًو هشدم ثذٍى کٌذ، ٓول يید یهجٌب ثش َاّذهثخ یبههًِ اگش کِ چشا  که

ِ )« .ؼه  یً شیپهز  اهکبى يید ثذٍى ّن یٍارٔ یػبالس هشدم حکَه  تحقق  28: ایخبهٌه
ى  اسادُایي اػ  کِ یک ًِبم ثبیذ ثب ّذای  الْهى ٍ    دیٌى  ػبالسى حقیق  هشدم»(79/ 8/

ّبى دًیب ایي اػ  کِ یب ّذای  الْهى دس  اؿکبل کبس ًِبم. هشدهى اداسُ ؿَد ٍ پیؾ ثشٍد
الِّبّش ّؼه ،   ى هشدهى ٓلى ّبى غشثى کِ اسادُ هخل ثِ اكٌالح دهکشاػى -ّب ًیؼ  دى

ى  کٌٌذ کِ داسًهذ، اسادُ  یب اگش ّذای  الْى سا داسًذ یب ادّٓب هى -اهب ّذای  الْى سا ًذاسًذ
اًهذ؛ یٌٔهى ًهِ     کذام ًیؼ ، کِ ثؼیبسى اص کـَسّب ایي گًَِ هى دس دى ًیؼ ؛ یب ّیچهشد

. اى داسًهذ، ًهِ ّهذای  الْهى ٍرهَد داسد      هشدم دس ؿئَى کـَس دخبله  ٍ سىى ٍ اسادُ 
ى هشدههى تهَىم ثهب یکهذی ش دس      روَْسى اػالهى، یٌٔى دًزبیى کِ ّذای  الْى ٍ اسادُ

 (1380،152 :ایهٌِخب) «.گزاسًذ بخ   ًِبم تأحیش هىهػ
ههشدم ػهبالسی   ». ًیؼ « رشاسداد ارتوبٓی»خبػت بُ حوَس هشدم ثش اػبع یک ثٌبثشایي 

ػهبالسی ًیؼ  ثلکِ یک حقیق  ٍاحذ ٍ رهبسی دس  دیٌی ثِ هٌٔبی تشکیت دیي ٍ هشدم
رَّشُ ًِبم اػالهی اػ ، چشا کِ اگش ًِبهی ثخَاّذ ثش هجٌهبی دیي ٓوهل کٌهذ ثهذٍى    

-ي دًکِ تحقق حکَه  هشدم ػبالسی ٍارٔی ّن ثذٍى دیهي اهکهبى  ؿَد، هوهشدم ًوی

 (13/10/79: ایخبهٌِ)«.پزیش ًیؼ 
لزا ػخي اص توبد یب تَافق اػالم ٍ دهَکشاػی ًیؼ ، ثلکِ هشاد تأکیذ ثش ایي ًکتِ اػ  

   ِ ی فکهشی  کِ هشدم ػبالسی دیٌی ًِ تلفیق ایي دٍ تفکش، ثلکِ ًِهبهی ثشدههذُ اص هٌَِهه
دس تشکیت هشدم ػهبالسی دیٌهی ًیهض دالله  ثهش هٌجهْ هٔشفه         « دیٌی»ٍاطُ . اػالم اػ 

هشرٔیه  دیهي دس صًهذگی    »دس ایهي دیهذگبُ   . کٌهذ ؿٌبختی ایي گًَِ هشدم ػبالسی ههی 
هشدم ػبالسی دیٌهی ثشداؿهتی   »لزا . ؿٌبختی اػ فشم هٔشف هْوتشیي پیؾ« ارتوبٓی

ػه  کهِ دس دى هشرٔیه     ػبالسی ٍ ال هَیی اص ًِهبم ػیبػهی اػهالهی ا    خبف اص هشدم
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رهذست رؤهی ٍ هـهبسک     )ػبالسی دس تجییي ٍ تَریِ ٌٓبكش اػبػی هشدم( اػالم)دیي
 (90،ّوبى)«.ؿَدثِ سػوی  ؿٌبختِ هی( هشدهی

ثب سٍیکشدی توذًی، اگش دهَکشاػی سا كشفبً سٍؿی ثشای ا ٓوبل حکَه  دس ًِش ث یشین 
تَاًهذ  ، چٌیي ًِبهی ثِ ّیچ ٍرِ ًوهی ّب ٍ هجبًی هٔشفتی ًذاسدکِ استجبى ٍحیقی ثب اسصؽ

گًَِ کِ دس ػٌ  کالى ٍ توذًی، دًچِ تفکش یک توهذى سا  ّوبى. ی توذى رشاس گیشدپبیِ
ّبی ػیبػی ًیض ثِ ّویي كَست اػ ، دس ًِبم. سػبًذ، ػجک صًذگی اػ ثِ ٓیٌی  هی

 ی صًهذگی اػه  کهِ دس   دّذ، ػهجک ٍ ؿهیَُ  ّبی ػیبػی سا ًـبى هیدًچِ هبّی  ًِبم
ؿَد ٍ اگش ایي ػجک صًذگی، ثؼٌی ٓویق ٍ فشاهلهی پیهذا   ربهِٔ تَكیِ ٍ ًـش دادُ هی

 .ػبصی تلَس ًوَدتَاى دى ًِبم سا دس هؼیش توذىکٌذ، هی
ّب دس ربهٔهِ  ّب ثشای ایزبد ٍ تحقق توذى کبفی ًجَدُ ٍ ثبیذ ایي ًِبمك شف ٍرَد ًِبم

حلهَل ّوهبٌّ ی ًِبههبت    گیهشی یهک توهذى ه   ًوبیبى ٍ ًْبدیٌِ ؿَد؛ چشا کهِ ؿهکل  
اًهذ ٍ لهزا اگهش    سػیذُ ٍ ًْبدیٌهِ ؿهذُ  « پزیشؽ ارتوبٓی»ارتوبٓی خبكی اػ  کِ ثِ 

ّبی فشٌّ ی، ػیبػی ٍ ارتلبدی دس یک ربهِٔ ثِ پهزیشؽ ًشػهذ، ّشگهض ؿهکل     هإلفِ
 (27، 1392:یروبل.)توذًی ثِ خَد پیذا ًخَاّذ کشد

 
 ساالری دینی با تمدن غرب نسبت نظام مردم.6

ػبص ثَدُ ٍ ّؼ ، اهب ثِ دلیهل تجهبیي   ذ سّیبف  ّؼتی ؿٌبختی ثشای غشة، توذىّش چٌ
تَاًذ ایفب هجبًی دهَکشاػی ثب هشدم ػبالسی دیٌی، چٌیي ًقـی سا ثشای توذى اػالهی ًوی

ثب تَرِ ثِ دًچِ گزؿ ، هـخق گشدیذ کهِ هجهبًی دهَکشاػهی ثهب هجهبًی ههشدم       . ًوبیذ
ػبصی، تَرهِ ثهِ   ّب ثشای توذىدی ش اص هشٍست لزا یکی . ػبالسی دیٌی دس توبد اػ 

تَاًذ ثِ ػو  توهذى حشکه  کٌهذ    ایي ًکتِ اػ  کِ ًِبم هشدم ػبالسی دیٌی صهبًی هی
کِ ثشدهذُ اص هجبًی هٔشفتی اػالم ٍ اًقالة اػالهی ثبؿهذ، هؼهلوبً ثهب هجهبًی ًِهشی کهِ       

ثهِ ٓله  تغهبیش     ؿَد ٍ ایهي ّبی دهَکشاتیک غشثی داسًذ، چٌیي اهکبًی فشاّن ًویًِبم
 .راتی ایي هجبًی ثب اًذیـِ اػالهی اػ 

     ِ ّهبی  هبداهی کِ ًِبم هشدم ػبالسی دیٌی هذٓبی توذى ػهبصی ًذاؿهتِ ثبؿهذ، ثهب ًِشیه
ؿذى هٌبفبتی ًذاسد، چشا کِ ًبخَددگبُ دس ایي رشیبى هؼلي رْبًی ّون خَاّهذ  رْبًی

ِ   ؿذ، اهب اگش ٓضم توذى تقهبثلی دس ایهي ٓشكهِ    ی ػبصی دس ایي ًِبم ؿهکل گیهشد، ًقٌه
ی ّهبًتیٌ تَى  «ّبرٌگ توذى»ی  ؿبیذ دس ایي ٍهٔی ، ًِشیِ. هحؼَة خَاّذ گـ 

 .تش ثبؿذثِ ٍارٔی  ًضدیک
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ّب ثِ هٌٔبی ًفی هٌلق غشة ًیؼ ، ثلکِ هقلَد تأکیذ ثش تفبٍت هبَّی ٓهبلَن  ایي گفتِ
ّهب  ایهي تفهبٍت  دس اخز تفکش ٍ تکٌَلَطی غشثهی، ثبیهذ ثهِ    . غشة ثب ٓبلَن اػالهی اػ 

ّبی غشثی سا دس ٓبلوی دی ش ٍاسد کشد ٍ دس ًؼجتی دی ش ٍ  تَاى چیض هیصیشا . تَرِ ؿَد
 .گیشی اص اهکبًبت ٓبلن رذیذ، اهکبى سؿذ ٍ تغییش دى سا فشاّن دٍسد ثب ثْشُ

هذاسی  داسد ٍ هب یب ثبیهذ  ّبیی راتی، ّوبًٌذ اًؼبىتش، ٓبلَن غشثی ٍیظگیثِ ٓجبست سٍؿي
کٌین سا دس ٓهبلن دی هشی   ى ٓبلن رشاس ث یشین ٍ یب ایٌکِ دًچِ اص غشة ًلت هیدس ریل د

 .ّب، َٓام راتی دى کِ هٌبفبت ثب هجبًی هب داسد، اص ثیي ثشٍدٍاسد کٌین تب ثب تغییش ًؼج 
تَاى ٓبَلن سا هٔبدل توهذى داًؼه  ٍ چٌهیي اػهتذالل کهشد کهِ اگهش توهذى         دس ایٌزب هی

-گیشد، ؿهکل گیشی ثکٌذ، اٍلیي کبسی کِ اًزبم هیؿکل اػالهی ؿکل ث یشد ٍ ؿشٍّ ثِ

 ِ ِ . ی اًؼهبًی اػه   گیشی ٍ ػبهبًذّی هٌبػجبت ربهٔه ی ایهي ػهبهبًذّی، ایزهبد    ًتیزه
حهبل اگهش   . ؿَد کِ ثش ٓقالًی   حبکن ثش دى توذى، اػتَاس اػ ػیؼتن ٍ تـکیالتی هی

حیش ایهي ػیؼهتن ٍ   ایي ػیؼتن اص رَت کبفی ثشخَسداس ثبؿذ، ّش چِ ٍاسد ؿَد، تح  تأ
 .گیشددس خذه  دى رشاس هی

الٌجهی تـهکیل ؿهذ، توهبم هٌبػهجبت رجلهی اص ثهیي سٍد ٍ         ثِ ٌَٓاى هخبل، صهبًی کِ هذیٌِ
ثضسگبى هذیٌِ دی ش ّوبى ثضسگبى یخهشة ًجَدًهذ؛ چهَى    . هٌبػجبت رذیذی ؿکل گشف 

ایهي فوهب    اػبػبً تٔبهالت اًؼهبًی تحه  تهأحیش   . هال  فویل  ٍ ثضسگی تغییش کشدُ ثَد
ؿکل گشفتِ ثَد اص چٌبى ( ف)ٓبلَوی کِ ثب َُْس اػالم ٍ ثٔخ  پیبهجش خبتن. هتحَل ؿذ

-ؿهذًذ، ههی  رَتی ثشخَسداس ثَد کِ حتی اگش افشادی ثِ تٌْبیی ٍاسد هٌهبًق دی هش ههی   

. تَاًؼتٌذ هٌبػجبت ایي ٓبلَن سا اًتقبل دٌّذ ٍ ًَیذ ٓبلن رذیذی سا ثِ دی شاى ًیض ثذٌّهذ 
 .ػذ ایي ٓبهل دس فتَحبت اػالهی ًقـی ثشرؼتِ داؿ سثِ ًِش هی

ثب پیشٍصی اًقالة اػالهی، ًَیذ ٓبلن رذیذی ًِ تٌْهب دس ایهشاى، ثلکهِ دس ثشخهی ًقهبى      
ّب ًیض تغییش هٌبػجبت یکی اص اٍلیي ًـبًِ. دی ش رْبى اػالم ٍ حتی خبسد اص دى دادُ ؿذ

ثیبت هتفهبٍت ثٌیبً هزاس اًقهالة    ایي تغییشات تب حذ صیبدی تح  تأحیش اد. دس ربهِٔ ثَد
 ...هفبّیوی ّوبًٌذ اػتکجبس، هؼتؤِ، دفبّ هقذع ٍ . ثَد

ؿهٌبختی، هٔشفه    تَاى گف ، ًِبم هشدم ػبالسی دیٌهی دس هجهبًی ّؼهتی   دس هزوَّ هی
ؿٌبػی ٍ اًؼبى ؿٌبػی، ًؼج  ثِ توذى غشة ثشتشی داسد کِ دلیل دى ًیض ؿشاف  راتهی  

م هشدم ػهبالسی دیٌهی دس هبّیه  ٍ هجهبًی، ثشتهش اص ًِهبم       اص ایي هٌِش، ًِب. اػالم اػ 
لزا . ًیبص ًیؼ لکي اص دػتبٍسدّبی ایي توذى، ثی. لیجشال دهَکشاػی ٍ توذى غشثی اػ 

ثشد، تب ثِ تذسیذ ثب رهذست یهبفتي   اص ػبصٍکبسّب، دػتبٍسدّب ٍ تزبسة ایي توذى ثْشُ هی
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ّبی دیٌی، ثِ تفهَ  ٍ ارتهذاس   ُگیشی هٌبػجبت ثش اػبع دهَصّبی دسًٍی ٍ ؿکلػیؼتن
گیهشد، تٔبههل ثهب دی هش     تَاى گف ، ٓبلَن اػهالهی ؿهکل ههی   دس ایي صهبى، کِ هی. ثشػذ
 . ی تفکشی هٌزش ًخَاّذ ؿذّب، دی ش ثِ تغییش هبّی  ٍ غلجِتوذى
گیشی ٓبلن اػالهی، ًِ تٌْب هؼلویي سا اص استجبى ثهب  گًَِ کِ ثب َُْس اػالم ٍ ؿکلّوبى

ؿًَذ، چهشا کهِ هٔیهبس،    داسًذ، ثلکِ تـَیق ثِ ایي اهش ّن هیّب ثشحزس ًویگدی ش فشٌّ
اّلَذينَ  نسْتذم عُونَ      :ی اػالهی ایزبد ؿذُ اػه  ؿبخق ٍ ال َّبی ىحؼي دس دسٍى ربهِٔ

  (81/ زمر)ةِ اّلْق َتل  ف يسمَبِونَ   أ حتْسن هن أُوّلئُكس اّلَينَ  هسداهنمن اّلّلَهن وس أُوّلئُكس هنمت أُوّلَُا اّلْأ ّلْبب
کٌهذ،  ًیض ثِ رَت توهذى اػهالهی کوهک ههی    ... ّبی ایشاًی، سٍهی ٍ دػتبٍسدّبی توذى
ّب ٍ ًِهبم  تش، ثبیذ هیبى گضاسُثِ ٓجبستی سٍؿي. ی فشٌّ ی هٌزش گشددثذٍى دًکِ ثِ غلجِ

ّبػ  کهِ  ػبصی هَهَٓی  داسد، ًِبم گضاسُدًچِ ثشای توذى. ّب تفبٍت ربئل ثَدگضاسُ
تهَاى  لزا اگش چٌهیي ًِهبهی ؿهکل ث یهشد، ههی     . ًوبیذّب سا ًْبیتبً هٔیي هیاسُكَست گض

 .ّبی هختلِ سا هذیشی  کشدگضاسُ
 

 نسبت نظام مردم ساالری دینی با تمدن مهدوی.7
ِ  توذى ًَیي اػالهی، اگش دس ٓقجِ ی اػهالهی سا داسد ٍ  ی تبسیخی خَیؾ توهذى گزؿهت

ی دى  ًیض  توذى هََٓد  هْذٍی رشاس افق ٍ دیٌذُاکٌَى ثب توذى غشثی   هَارِ اػ ، دس 
 . داسد

دّهذ؛ اص  ّبیی داسد کِ دى سا دس افق ٓبلی ً هشؽ توهذًی رهشاس ههی    اهبه  ؿیٔی ٍیظگی
رولِ دًکِ اٍالً، اهبه  ؿیٔی ثب اتلبل ثِ ػشچـوِ ّبی فْن دیي ٍ هشرٔیه  هٔهبسف   

حبًیبً، اهبم خلیفِ الْی اػه    دیٌی، ساُ سا ثش ٍسٍد رشائ  ّبی ػکَالس اص توذى هی ثٌذد؛
کٌذ؛ یٌٔی دس ًِشیهِ اهبهه  ؿهیٔی، ُشفیه  تغییهش ٍ      ٍ ثِ ًیبث  حق تٔبلی تلشف هی

تحَل اًؼبًی ثِ دػ  اهبم ػپشدُ ؿذُ اػ  ٍ اص ایي سٍ گؼهتشُ ٍالیه  اٍ ثهِ ربهٔهِ     
. گیهشد ؿَد، ثلکِ ّوِ ثـشی  ٍ ػشاػهش تهبسیخ اًؼهبًی سا فهشا ههی     ایوبًی هٌحلش ًوی

فشاتش اص ٍالی  ػیبػی اػ ، ثلکهِ  ( ّ)یي، تَشاص اهبه  دس اًذیـِ رشدى ٍ اّل ثی ثٌبثشا
ٍالی  ارتوبٓی ٍ ثبالتش اص ّوِ ّذای  ًفَع ٍ ساّجشی توهبم هٌبػهجبت اًؼهبًی سا دس    

تَاًذ هلذس تـشیْ ثبؿذ کِ ایهي ثهِ هٌٔهبی    گیشد؛ حبلخبً، اهبم هیرْ  تَحیذی دس ثش هی
ّهبی ارتوهبٓی ٍ تهبسیخی    ٍ تکبههل دس سًٍهذ حشکه     "یذتَاًبیی ایزبد هٌبػجبت رذ"

اػ ؛ ساثٔبً، افق هْذٍی  دس اهبه  اػالهی دس ٍارْ اتَپیبیی ٍارٔی ٍ ًِ فشهی سا پیؾ 
افضٍى . دّذّبی ثلٌذ اًؼبًی سا هیدّذ ٍ هؼئَلی  حشک  ثِ ػو  دسهبىچـن رشاس هی
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ّهبی  ؿَد، ثِ پَیبیی حشکه  لذ هیثش دًکِ آتقبد ثِ اهبم حیّ ٍ ًِ اهبهی کِ دس دیٌذُ هتَ
توذى دفشیي کوک هی سػهبًذ ٍ کٌـه ش هؼهلوبى خهَد سا دس پشتهَ حوهَس هٌٔهَی ٍ        

ثیٌذ ٍ تالؽ خَد سا ّوؼَ ثب حشک  یک ػبص هیاحشگزاس یک ؿخلی  رْبًی ٍ تبسیخ
( ّ)ثب آتقبد ثِ ًِشیِ ٍالی  فقیِ دس ٓلش غیج  اهبم هٔلهَم . ثیٌذساّجش ثضسگ الْی هی

-ّبی اهبه  دس ؿشایي صهبًی ٍ هکبًی هحذٍد خَد هٔتقهذ ههی  رْ ثِ ارشای دسهبىدس ٍا

 (11: 1393ػجحبًی، . )ؿَد
تَاًذ دائشهذاس توذى اػالهی دس دٍساى غیج  ثبؿذ، اههب  ی ٍالی  فقیِ، هیّش چٌذ ًِشیِ

ًؼج  توذى اػالهی دس دٍساى غیج  ًؼج  ثِ ٓوش َُْس، ثِ دلیل ٓذم حوهَس اًؼهبى   
لزا تٔشیِ یک ؿیت هٌٌقی دس دٍساى گزاس اص ٍهٔی  هَرَد ثِ . رلی اػ کبهل، حذا

ایي اهش ثب ّذف استقهبی ُشفیه  پهزیشؽ تهبسیخی دس     . ٍهٔی  هٌلَة هشٍسی اػ 
ًجٔبً هذل اًتقبلی ًیض ثبیذ اص ُشفی  الصم ثشای هالحِهِ َٓاههل   . گیشدربهِٔ كَست هی

 .ذصا کِ ّوبى َٓاهل تبسیخی اػ ، ثشخَسداس ثبؿثشٍى
رشائ  اًقالة اػالهى ایهشاى اص تهشاث   دس ًْبی  ایي ًکتِ الصم ثِ رکش اػ  کِ ّش چٌذ 

رٌّی  اػالهى اًزبهیذُ اػ ؛ ثهِ   یثشا  «ٍهٔى خبف» ایزبد اػالهى چٌبى ثَدُ کِ ثِ
ٍسٍد ثِ كهَست توهذًى    یثش دى ٍهْ، خَد سا ثشا تکیِکِ هؼلوبًبى هٔبكش ثب  یاگًَِ

دّهذ  ًجَدُ ٍ تٌْب دس كَستى دػ  هى یآتجبس اػتٔذاد لجتِ ایيا. اػالم هؼتٔذ هى ثیٌٌذ
ثش ایي اػبع، ًجبیهذ پٌذاؿه  کهِ    . ٍرَد داؿتِ ثبؿذ ٍارٔى کِ هبدُ خبم دى ثِ كَست

هقهبم   یاػالهى تٌْهب دس پهى هٌبلجهِ آتجهبس     ًخج بى دس یػبصخَاّى ٍ توذىتت توذى
ایي اػ  کِ هٌبلجِ ایـبى ًیض تٌْب پغ  ٍارٔی  اص دًْب ثبال سفتِ اػ ، ثلکِ یهِٔن سّجش

 (75: 1393سّذاس، ).اػ  پزیشفتِ اًزبم اص احؼبع ٍهْ اػتٔذاد توذًى اه  اػالهى
ِ »: فشهبیٌذایی، دس ساثٌِ ثب هشاحل تکبهلی اًقالة اػالهی هیدی  اهلل خبهٌِ اٍل  ی هشحله

 یفبكلِ ًِبم اػالهثال ذیاػ  ٍ پغ اص دى ثب یاًقالة اػاله یشیگ ؿکل ٌذ،یفشا يیدس ا
ِ  .ثهَد  یًِبم اػهاله  زبدیا ضیاهلل ً سحوِ یٌیؿَد کِ ٌّش ثضسگ اهبم خو لیتـک  ی هشحله
ٔ   یدٍلت لیتـک یٌٔی «یدٍل  اػاله لیتـک»ػَم  کهبهالً   یبسّهب یثشاػهبع ال َّهب ٍ ه
 لیتـهک »ًَس کبهل هحقق ًـهذُ اػه ، ًَثه  ثهِ      هشحلِ ثِ يیا یتب ٍرت ی اػ ؛اػاله
كهشفبً   ضیه ً یاػاله یصًذگ جکكَست، هَهَّ ػ يیٍ دس ا سػذ یًو «یاػاله ی ربهِٔ

ِ   ییگهبم ًْهب   .خَاّذ هبًهذ  یدس ربهِٔ ثبر یػبص دس ػٌ  گفتوبى  ی دس هشاحهل پٌز بًه
 (6/2/1395: ایخبهٌِ.)اػ  «یتوذى اػاله»تحقق  ی،اّذاف اًقالة اػاله
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 گیری نتیجه.8
کهِ یکهی اص    -ػهبالس  ّهبی ههشدم  تَاى دٍ سّیبف  کهالى ثهِ ًِهبم   ثب سٍیکشد توذًی هی

اٍل، سّیبفهه  . داؿهه  -هَهههَٓبت گؼههتشدُ ٍ پههش اخههتالف دس ٓلههَم ػیبػههی اػهه 
وهبل حکَهه  ٍ       ؿٌبختی کِ حکَه  سٍؽ ّبی دهَکشاتیهک سا كهشفبً سٍؿهی ثهشای آ 

ّهبیی سا  ؿٌبختی کِ چٌیي حکَه داًذ ٍ دٍم، سّیبف  ّؼتیتَصیْ ٍ تقؼین رذست هی
ایی اص صًذگی ثهش اػهبع   َه ، ثلکِ تالؿی ثشای اػتقشاس ؿیًَُِ كشفبً سٍؿی ثشای حک
 .داًٌذؿٌبختی هیهجبًی اسصؿی ٍ هٔشف 

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  

ّبی توذى غشثهی اػه  ٍ   ثشای حکَه  ثَدُ ٍ ربثل تفکیک اص هجبًی ٍ اسصؽ اییؿیَُ
دس حهبلی کهِ ثهب    . داًٌذّبی دهَکشاتیک سا گَاّی ثش ایي هذٓب هیتکخش ٍ تٌَّ حکَه 

تَرِ ثِ ربی بُ ًِبم لیجشال دهَکشاػی دس رهَام توهذى غشثهی، ثبیهذ گفه  دهَکشاػهی       
ّهبی  فهشم ؿهذُ ٍ ثهش هجهبًی ٍ پهیؾ     ّبی گًَهبگًَی اص دى هفَْهی اػ  کِ  ثشداؿ 

 . خبكی اػتَاس اػ 
ال َّبی ارتوبٓی کِ هٌبػجبت  -ّوبًٌَس کِ دس تجییي هبّی  توذى ثیبى ؿذ  -اص ًشفی

. ػبص ثبؿذ کِ ثش هجهبًی اػهتَاس ثبؿهذ   تَاًذ پَیب ٍ توذىصًذ، صهبًی هیاًؼبًی سا سرن هی
گیشی توذى اػهالهی ههإحش افتهذ کهِ     تَاًذ دس ؿکلػبالسی دیٌی صهبًی هیلزا ًِبم هشدم

ال َّبی هٌبػت ٍ ػجک صًذگی سا ثش اػهبع هجهبًی ّؼهتی ؿهٌبختی اػهالهی ػهبهبى       
ّهبی ًْفتهِ دس ربهٔهِ،    ػهبالسی ثهب ُْهَس رهذست    ّبی هشدمٓالٍُ ثش ایٌکِ ًِبم. ثخـذ

ّوبًٌذ تزلی ٓقالًی  رؤی دس ربًَى، دخبل  رذست هشدهی ٍ افضایؾ هـبسک  ٍ دس 
ػبصی، ًقـی ٍیهظُ ٍ غیشربثهل   تَاًذ دس فشایٌذ توذىیؾ پزیشؽ ارتوبٓی، هیًتیزِ افشا

 .حزف ایفب ًوبیذ
تَاى ًتیزِ گشف ، ّؼتِ هشکضی ًِبم هشدم ػبالسی دیٌی ٍ توذى، یکی ثهَدُ کهِ   لزا هی

 . دّی هٌبػجبت اًؼبًی اػ ّوبى ػبهبى
س خال  ٍ یب ًقٌِ كهفش  ًکتِ هْن دی ش ایٌکِ، چٌیي ًِبهی ٍ اػبػبً فشایٌذ توذى ػبصی د

ثٌبثشایي ًِ هٌلَة اػ  ٍ ًِ هوکي کِ ًِبم ههشدم ػهبالسی دیٌهی توهبم     . ؿَددغبص ًوی
َُاّش ٍ هٌبػجبت توذًی غشة سا کٌبس ث زاسد ٍ ًبدیذُ اً بسد ٍ یب ًوی ًوبیذ؛ ثلکِ اگش 

ی ػبصی ثتَاًذ ثِ دساهی تذاس  ٓبلوی رذیذ سا ثش اػبع اكهَل ایي ًِبم دس فشایٌذ توذى
هؼتحکن ثذّذ ٍ تذسیزبً ثشای رَت ٍ اًتِبم دى ثکَؿذ ٍ هٌبػهجبت سا ثهش ایهي اػهبع     
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ّبی هختلِ اػتفبدُ ًوبیهذ ٍلهی   ّب ٍ فشٌّگتَاًذ اص دػتبٍسدّبی توذىػبهبى دّذ، هی
دس ٍارْ ًؼج  رذیذی ثهب دى  . تح  ػیٌشُ ػیبػی، فشٌّ ی ٍ ارتلبدی دًْب رشاس ً یشد

 .ّب رشاس گیشددًکِ ریل ًِبم گضاسُّب ثشرشاس کٌذ، ثذٍى گضاسُ
ّهب  ی ؿشٍّ چٌیي ٓبلوی ثَد کِ تَاًؼ  ثؼیبسی اص ًؼهج  اًقالة اػالهی ًَیذ ٍ ًقٌِ
ّهبی توهذًی ًِهبم ههشدم ػهبالسی دیٌهی اص اًقهالة اػهالهی         سا تغییش دّذ، لزا ُشفی 

 .گیشدػشچـوِ هی
شٍى اٍلیِ اػالهی سا ی هإحش تبسیخی خَیؾ توذى رتوذى اػالهی اگش دس ٓقجِ ٍ حبفِِ

داسد ٍ اکٌَى ًیض دس هَارِ ثب توذى غشثی رشاس داسد، دس افق خَیؾ ًیض توذى هْذٍی سا 
ِ . داسد ّهبی فْهن دیهي ٍ    توذى هََٓد، ثب هحَسی  اهبم هٔلَم ٍ ثب اتلبل ثِ ػشچـهو

تَاًذ دس تکَیي ٍ تـشیْ ایي ٓبلن هإحش افتذ ٍ ثب ّذای  ًفهَع ٍ  هٔبسف ًبة دیٌی هی
تهشیي ًقٌهِ   شی هٌبػجبت اًؼبًی دس هذاس تَحیذ، سًٍذ تکبهلی تبسیخ سا ثهِ هٌلهَة  ساّج

 .ثشػبًذ
توذى اػالهی دس دٍساى غیج ، ثِ دلیل ٓذم حوَس اًؼبى کبههل دس ٍههٔی  حهذارلی    
اػ  ٍ ّشچٌذ ثِ دلیل هجبًی ٍ اكَل یکؼبى کِ ّوبى دیي اػالم اػ ، دس یهک هؼهیش   

تَاى ثِ تقَی  ایهي دسههبى، دس ؿهشایي صههبًی ٍ     فقیِ هیرشاس داسًذ، اهب ثب ًِشیِ ٍالی  
 .هکبًی هحذٍد کوک کشد

تَاًهذ داؿهتِ   لزا چٌیي ًتیزِ گشف  کِ هْوتشیي ًقـی کِ ًِبم هشدم ػبالسی دیٌهی ههی  
ثبؿذ ایي اػ  کِ ثِ ٌَٓاى یک هذل اًتقبلی ثب ایزبد یک ؿهیت هٌٌقهی، ههب سا اص ریهل     

 .هْذٍی ػَ  دّذ توذى غشثی خبسد کشدُ ٍ ثِ ػَی توذى
 

 نوشت پی
الضثهَس ههي ثٔهذ الهزکش اى      یٍلقذ کتجٌب ف: دیبتی اص رشدى ثِ ایي هَهَّ اؿبسُ داسًذ ّوبًٌذ .1

ثهبهلل ٍاكهجشٍا    ٌَایلقَهِ اػتٔ یربل هَػ" بی( 105اًجیب ، دیِ )اللبلحَى یٓجبد شحْبیاالسم 
تأکیهذ ههی   کهِ   (128دیِ  آشاف،)”يیهي ٓجبدُ ٍالٔبرجِ للوتق ـب یهي  َسحْبیاى االسم هلل 

 .ّؼ  یهتق یّب اًؼبى یثشا يیٍ ٓبرج  صه یٓبرج  توذى ثـش بیتوذى کٌذ 
 

 منابع
ًجَدى هشدم  شیٍ اهکبى پز یثِ دهَکشاػ یؿٌبخت یّؼت بف یٍ ًقذ سّ یثشسػ»(. 1391)یهْذ ،یاثًَبلج

 . 29ؿوبسُ  ،1391 تبثؼتبى، فللٌبهِ اًقالة اػالهی. «یٌید یػبالس
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ِ   )دهَکشاػی گفت َیی(. 1384)اًلبسی، هٌلَس ّهبی هیخبئیهل ثهبختیي ٍ    اهکبًهبت دهَکشاتیهک اًذیـه
 .ًـش هشکض: تْشاى. (یَسگي ّبثشهبع

 .پظٍّـ بُ ٓلَم ٍ فشٌّگ اػالهی: رن .ّبی ًِشی دس الْیبت ٍ توذىکبٍؽ(. 1393)ثبثبیی، حجیت اهلل
 .فزش ٍالی : رن. اػتوشاس اًقالة ثِ کذام سٍای (. 1392)روبلی، هلٌفی

 .ًـش ىػشا : رن  (.تفؼیشهَهَٓی رشدى کشین)فٌشت دس رشدى(. 1392)رَادی دهلی، ٓجذاهلل
هلهلح  ًِهبم، هشکهض     قیهزوْ تـخ: تْشاى. یشاًیا  یَّ یربهِٔ ؿٌبػ. (1388)نیاثشاّ ،یبًیحبر

 .کیاػتشاتظ قبتیتحق
 .ّشهغ: تْشاى. ّیذگش ٍ گـبیؾ ساُ تفکش دیٌذُ(. 1378)داٍسی اسدکبًی، سهب
 .ًـش ػبری: تْشاى .فشٌّگ خشد ٍ دصادی(. 1389)داٍسی اسدکبًی، سهب

                   .    ی ب  ػ:   شاىْ  ت .هب ٍ ساُ دؿَاس تزذد(. 1384)سهب ،یاسدکبً یداٍس
. توهذى ٍ چٌهذ فشٌّهگ    کیًقؾ دس ٓلهش  یفبیا:اهشٍص بىیشاًیا  یهـکلِ َّ. (1382)فشٌّگ ،ییسرب

 .یًـش ً: تْشاى
 ًقهذ ٍ ًِهش،  .  «تأهلی دس اهکبى، هفَْم ٍ هبّی  توذى اػالهی دس ٓلش غیجه  »(. 1393)سّذاس، احوذ

 .75، ؿوبسُ 1393ػبل ًَصدّن، پبئیض 
ػهبل ًهَصدّن،    ًقذ ٍ ًِهش، . «ّبی داًؾ کالم دس هٌبلٔبت توذًیُشفی »(. 1393)ػجحبًی، هحوذ تقی

 .75وبسُ ، ؿ1393پبئیض 
 كذسا: رن.  2د  .هزوَِٓ دحبس(. 1368)هشتوی هٌْشی،

 .دسهب: اكفْبى .افق توذًی دیٌذُ اًقالة اػالهی(. 1393)هِبّشی، اثَرس
هزوَٓهِ هقهبالت دٍههیي    . «هشدم ػبالسی دیٌی؛ اهکبى یب اهتٌهبّ هفْهَهی  »(. 1388)هیشاحوذی، هٌلَس

 .ًـش هٔبسف: رن. کَؿؾ هحوذسهب هشًذیثِ (. هجبًی ًِشی)1د. ّوبیؾ هشدم ػبالسی دیٌی

 

 


