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 رهنمود واليت
هراي  صرحنه  دار تحقرق مقرمرا  اسرالمي در همره    تشکيل نظا  اسالمي که داعيره 

علميه نهاده اسرت و آن   سابقه بم دوش حوزهي استثنايي و بيازندگي است، وظيفه

 ي است که تدوين مقمرا  اسرالمي برماي اداره  امباحث فقهي تحقيق و تنقيح همه

 هاي نظا  اسالمي بدان نيازمنرد اسرت. فقره اسرال  آنگراه کره اداره      هم يک از بدنه

مطمرح نظرم    -برا آن گسرتمدگي و پيديردگي و تنرو  را      -زندگي فمد و جامعره  

طور که نظا  اسرالمي را از  يابد و اين همانسازد مباحثي تازه و کيفيتي ويژه ميمي

فقاهرت را نيرز    زهسازد، حرو هاي مورد نيازش، غني ميگيمينظم مقمرا  و جهت

و اسرتخما  احکرا  الهري    « فقه حکومتي»بخشد. روي آوردن به جامعيت و غنا مي

يعنري   -احکا  فقهي با نگمش حکومتي  شئون يک حکومت و نظم به همه در همه

تأثيم هم حکمي از احکا  در تشکيل جامعه نمونه و حيا  طيبره اسرالمي    مالحظه

حوزه فقه اسالمي است که نظ  علمي حروزه،   امموز يکي از واجبا  اساسي در -

 مناسمت   بمه  قمم  علميه حوزه مدرسين جامعه به )پيام دارد.اميد بمآمدن آن را زنده مي

 (42/80/1731حوزه،  گذاريسياس  شوراي تشکيل
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 حوزه انقالبی و هویت تمدنی انقالب اسالمی
 1محسن محمدي

 چکيده
تمين ابعاد انقالب اسالمي اسرت کره نمودهراي مختلفري در     هويت تمدني يکي از مه 

هاي سياسي و اجتماعي از دين ها و تحليلالمللي و داخلي داشته است. بمداشتعمصه بين

تمين مبراني هويرت تمردني انقرالب اسرالمي اسرت.       المللي از مه در عمصه فمدي و بين

اسالمي، مورد نظم رهبمان انقالب و قابل تحليل در بستم تمردن   رويکمد تمدني به انقالب

 اسالمي است.

نو  مواجهه انقالب اسالمي با غمب که متفاو  برا سرايم کشرورهاي اسرالمي اسرت،      

الملرل  بمگمفته از اين ويژگي انقالب اسالمي است. اقداما  انقالب اسالمي در عمصه بين

 تحليل است.اي از اين جهت قابل مانند حضور منطقه

حوزه انقالبي جهت حفظ جايگاه خود و تقويت انقالب بايد مباني انقالب را به خوبي 

 اي است که رويکمد تمدني دارد.فه  و تبيين کند. بم اين اساس حوزه انقالبي، حوزه

الملرل، اسرتعمار،   حوزه انقالبي، غيميت هويتي، هويت تمردني، برين  : واژگان کليدي

 .امت اسالمي

                                                 
 .آموخته حوزه علميه ق ، دکتمي مطالعا  انقالب اسالميشدان. 1
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 مقدمه

آل در دوران کنروني،  مقا  معظ  رهبمي در مقا  تبيرين حروزه علميره مطلروب و ايرده     

را مطمح کمدند. در واقع انقالبي بودن، انتظاري است که معظر  لره   « انقالبي بودن»وصف 

هاي علميه دارند. در تحليل اين نکته بايد توجه داشت کره  به عنوان رهبم انقالب از حوزه

اشماف را نسبت به فضاي عمومي جامعه دارند و به عنوان فمزنرد  ايشان بيشتمين اطال  و 

هراي علميره   هاي علميه با دلسوزي زياد نسبت به پيشرمفت و تعرالي حروزه   بمومند حوزه

 کنند.مسائل آن را پيگيمي مي

عنوان منبع اصرلي طماحري، مرديميت و حمايرت انقرالب اسرالمي       هاي علميه بهحوزه

هاي علميه همان طور هاي انقالب مد نظم بوده است. حوزهگاههمواره به عنوان يکي از پاي

که قبل از انقالب در طماحي و اجرماي آن سرهي  بروده اسرت در دوران پرس از پيرموزي       

 انقالب نيز در دوران بازتوليد و حفظ انقالب بايد حضور داشته باشند. 

ي ندارند بلکره  هاي علميه در انقالب فقط نقش تاسيسي و حمايتبه عبار  ديگم حوزه

نقش بازتوليدي نيز دارند. چماکه بهتمين منبع بازتوليد انقالب همان منبع توليرد آن اسرت.   

هاي علميه از وصف انقالبي بودن به معنراي ضرعف پشرتوانه    بنابماين فاصله گمفتن حوزه

هاي بعرد را دچرار   فکمي و ايدئولوژيک انقالب است که بازتعميف و بازتوليد آن در نسل

 کند.  مي مشکل

هراي علميره در   البته بايد به اين مسئله بسيار مه  توجه داشت که انقالبي بودن حروزه 

بستم زمان متفاو  خواهد بود؛ زيما اساسا الگوي نقش تاسيسي با الگوي نقش بازتوليردي  

 متفاو  است.  

حوزويان امموز بماي متصف شدن به وصف انقالبي بودن بايرد بره ايرن سروال پاسر       

ه اگم نسل انقالب کننده حوزه در دوران مبارزا  قبل از انقالب، امموز در صرحنه  دهند ک

کمدند؟ در واقع آنها بايد کاري را انجرا  دهنرد کره انقالبيرون برماي      انقالب بودند چه مي

 دادند.تثبيت و تکثيم انقالب انجا  مي

وانرد  تاي اسرت کره توقرف در هرم ممحلره مري      انقالب اسالمي يک فمايند چندممحله
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آمیز آمریکا با انقالب تقابل خصومت
ای و ي صرفا به دلیل انرژی هستهاسالم

هویت اسالمي جمهوری اسالمي حتي 
آمریکا به انقالب اسالمي به عنوان . نیست

 .کندیک رقیب تمدني نگاه مي

دستاوردهاي انقالب را تنزل دهد. مقا  معظ  رهبمي بماي انقالب اسالمي پرنج ممحلره را   

تحقق انقالب اسالمي، تاسيس نظا  اسالمي، تشرکيل دولرت اسرالمي، تحقرق      بيان کمدند:

بم اين اساس يکي از ابعاد انقالب اسالمي  1.جامعه اسالمي و تشکيل تمدن بزرگ اسالمي

 ابعاد تمدني است.

حوزه انقالبي بايد متناظم ابعاد انقالب باشد. وقتي يکي از ابعاد انقالب تمردني اسرت،   

حوزه انقالبي نيز بايرد رويکرمد تمردني داشرته     

هراي علميره برماي    به عبار  ديگم حوزه باشد.

ها و مباني انقالب انقالبي بودن بايد اين ويژگي

را بداند، از آن حمايت کنرد و ابتردا آنهرا را در    

و سپس در جامعره بازتوليرد کنرد. از ايرن     خود 

هاي علميه، متصف شدن به مباني انقالب اسالمي است که يکي جهت انقالبي بودن حوزه

 تمين آنها ابعاد تمدني است.از مه 

در اين نوشتار مموري بم ابعاد تمدني انقالب اسالمي خواهي  داشت تا ارتبرا  حروزه   

 مشخص شود.با هويت تمدني انقالب اسالمي بيشتم 

 تتيين ابعاد هوي  تمدنی انقالب اسالمی

هاي متعددي ارائه شده است. به طور کلي تمدن ممحله تکامل و ارتقرا  از تمدن تعميف

و هاي مادي د و تجمبهشوني که فمهنگ يک جامعه متماک  زما شود.يافته فمهنگ تلقي مي

و تجلري عينري ايرن    نمرودار  تروان  مري ، بمسرد به سطحي خاص و قابل قبرول   معنوي آن

                                                 
 بنده دو سه سال قبل در يکي از همين جلسا  گفت  ما يک انقالب اسالمي داشتي ، بعد نظا  اسالمي تشکيل دادير ، ممحلره  . 1

. ل اسرالمي اسرت  الملر بعد تشکيل تمردن برين   بعد تشکيل کشور اسالمي است، ممحله بعد تشکيل دولت اسالمي است، ممحله

(60/60/1101) 

اول، انقرالب اسرالمي اسرت، بعرد تشرکيل نظرا         ها اين را گفتي ، بحث شرده. حلقره  منطقي وجود دارد؛ پيش يک زنجيمه

اسالمي است، بعد تشرکيل امرت اسرالمي اسرت؛ ايرن يرک        اسالمي است، بعد تشکيل دولت اسالمي است، بعد تشکيل جامعه

 (42/60/1136ست. )ه  ممتبط امستممي است که به  زنجيمه
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هراي برزرگ سياسري، اجتمراعي،     تمردن بره نظرا    بم اين اساس  1د.تمدن نامي را تجمبيا 

گيرمد و  در بممري را نري  الاز نظرم جرمافيرايي واحرد ک   اقتصادي، و فمهنگي اشاره دارد که 

 4است.از فمهنگ گستمده و پمورده نوشتاري  بمخوردار

نطقه، کشور يا عصم معين، يا حاالرت  تمدن دستاوردهاي مادي و معنوي بشم در يک م

که نشان آن، پيشمفت در علر  و   است پيشمفته و سازمان يافته فکمي و فمهنگي هم جامعه

 1.است هنم و ظهور نهادهاي اجتماعي و سياسي

ها و ذخرايم  اي متأثم از داراييبعدي نيست، بلکه مجموعهمدن يک امم تکبنابماين ت
توان به تعامل و ارتبا  هم تمردن، برا   همين جهت مي از .است مادي و معنوي يک ملت

گيرمي يرک   هرا در شرکل  هاي مادي و تأثيم اين مؤلفره هاي غيممادي در کنار مؤلفهمؤلفه
هاي دره  تنيده تمدن، ه  مسائل اجتماعي، اقتصرادي و سياسري و   پديده. تمدن پي بمد

لسررفه و ديررن را هررا، فهرر  گسررتمش و کمررال هنررم، ادبيررا ، تفميحررا ، علرر ، اختررما 
 2د.گيمدربممي

تمردن در  نگمي آن است. هاي تمدن عا  و کالنتمين ويژگيبه اين تمتيب يکي از مه 

قي، مرذهبي و  الموعه عناصم اقتصادي، حقوقي، اخاين معناي گستمده، عبار  است از مج

 5.يابداي خاص تحقق ميي که در جامعهفمهنگ

شاهنشراهي، يرک پديردة تمردني     در نفي نظرا   انقالب اسالمي به مثابه يک امم سلبي 

هراي  که زمينه در آن نهفته است ست، ولي اراده و تفکمي معطوف به يک تمدن اسالميني

به بيان ديگم انقالب اسالمي آغازي با هويت کند. ميگيمي يک تمدن را در آن ايجاد شکل

ن و بيمون از ايرمان  سلبي و منفي )به شکل مقاومت( در بمابم ديگمبودهاي سکوتر در درو

                                                 
 ، عليمضاقی علوم اجتماعیيدائرةالمعارف تطب؛ 100ص، 1  ساروخاني، ، باقمالمعارف علو  اجتماعيةدرآمدي بم دايم. 1

 .103ص ،1  شايانمهم،

 .41و  46اکبم وتيتي، صعلي ،ميلافمهنگ و تمدن اس. 4

 .110ص ، ممتضي محمدي،فمهنگ روز سخن. 1

 .0عبدالحسين آذرنگ، ص ةوکاس، تمجمل هنمي، تاري  تمدن. 2

 .20ص باقم ساروخاني، ةيمو، تمجمبآلن  ،فمهنگ علو  اجتماعي. 5
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اولین قدم تمدني انقالب اسالمي زماني 
نه شرقي نه »رقم خورد که با شعار 

، ابعاد غیریتي هویتي خود را «غربي
 .ترسیم کرد

همچند چنين آغازي بماي  ؛توان تمدن اطالق کمدکه به اين مقدار از هويت سلبي نمي بود

 رود.  شمار ميگيمي يک تمدن اممي ضموري و شمطي تز  بهشکل

نره  »به عبار  ديگم اولين قد  تمدني انقالب اسالمي زماني رق  خرورد کره برا شرعار     

ي هويتي خود را تمسي  کمد. بماي ايجاد يک تمدن، ابتدا بايرد  ، ابعاد غيميت«شمقي نه غمبي

هاي موجود و رقيب مشخص شرود و سرپس در ممحلره    ممزهاي تشخص هويتي با تمدن

 ايجابي به سماغ ايجاد تمدن رفت.

 خاستگاه اصلي اين مقاومت )نم  و سرخت( 

در ايرمان کره موجرب     سرازي هرويتي  و غيميت

اعي و گيررمي بمخرري از تحرروت  اجتمرر شررکل

هاي تمردني در نظرا  جمهروري اسرالمي     زمينه

 شده است، دو بخش مه  دارد:

نفيِ » و« اسال  به مثابه راه حل معضال  دنيوي انسان مسلمان معاصم» بمکه معرفتی . 1

 تاکيد دارد.« شناسي بدبينانهغمباجمالي غمب بم پاية نوعي از 

مقاومت اسرالمي در گذشرتة   که عشق و محبت به نمادهاي عز ، غيم ، و  معنوي. 2

 دهد.( را پوشش مياسال  )باتخص اما  حسين

افزون بم اين ابعاد سلبي، در بعد ايجابي، انقالب اسرالمي برم اسراس قمائتري ويرژه از      

کرمد و مولفره امرت    اسال  شکل گمفت که اسال  را در ابعاد فمدي و مناسکي خالصه نمي

م اين اساس برا توجره بره ابعراد سياسري و      ب اسالمي را در سطوح مختلف مد نظم داشت.

الملرل نيرز برم    اجتماعي اسال  با تاکيد بم مقوتتي مانند حکومت اسالمي، در عمصره برين  

مفاهيمي مانند احياي امت اسالمي و مبارزه با نظا  استعمار و استکبار تاکيد داشت. چنرين  

هويتي انقالب اسرالمي   قمائت و رويکمدي در نظا  فکمي و معمفتي انقالب اسالمي، ابعاد

 را به سوي ابعاد تمدني گستمش داد.

 :عبارتند ازکند، بمخي از مباني نظمي انقالب اسالمي که هويت تمدني آن را توجيه مي

 اسال  دين جامعي است و تحقق آن نيز بايد به شکل جامع رخ دهد.  . 1
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. به بيان ديگم اسرال   دهنده، ترييمدهنده، و گاه بمخوردکننده استاسال  ديني توسعه. 4

اش موضع دارد که گاه اين موضع ايجابي اسرت و گراه   نسبت به فمهنگ و تمدن پيماموني

 سلبي و منفي است.  

و  ها رويي گشراده دارد فمهنگ و تمدندر موضع ايجابي، اسال  در مواجهه با ديگم . 1

 کند.  ها تشويق ميبماي کسب دانش از حاصل تالش ديگم تمدن

هرا و  هرا، اسرال  برا جنبره    ها و تمردن ع سلبي و در بمخورد با ديگم فمهنگدر موض. 2

هاي سکوتر و دنيوي و غيم معنوي و قدسي موضعي به شد  منفي اتخراذ کرمده و   جلوه

ورزد. هويت مقراومتي  هاي تمدني اصمار ميبم نفي موانع معنوي و تعالي انساني در عمصه

بلکه در وقايع تاري  اسال  نيز بمجسته بوده اسرت و  هاي اسالمي، اسال ، نه تنها در آموزه

هراي  هاي حکومرت ويژه در دورههاسال  تمدني چه در عصم نبوي و چه در اعصار بعد )ب

 شيعي( همواره با ديگمبودهاي سکوتر بمخورد داشته است. 

بمخورد ميان نظا  سکوتر غمبي و نظا  اسالمي ممکن است نه در يرک سراحت از   . 5

 دهد )بمخورد تمدني(.  ندگي، بلکه در ساحا  متعدد زندگي رخ ميساحا  ز

ساحا  زندگي، منو  بره تأسريس تمردني جرامع برا       حفظ هويت اسالمي در همه. 0

ساحا  فمدي و اجتماعي با نظرا  سرکوتر غمبري     ويتي اسالمي است که بتواند در همهه

نمروده و آن را تجمبره کنرد. بره      اي متفاو  بماي تدبيم جامع زندگي ارائهدرافتاده و بمنامه

بيان ديگم، بدون زيست تمدني )زيستي دنيوي کره همرة ابعراد زنردگي انسراني را تحرت       

ويرژه در  هپوشش قمار بدهد( و مبتني بم اسال ، راه بماي زيست و هويت اسرالمي نيرز، بر   

 وضعيت پيديده و سکوتر امموز، اممي دشوار و گاه نااميد کننده خواهد بود. 

 ه رويکرد تمدنی در حوزه علميهجايگا

هاي علميه چند رويکمد وجود دارد که رويکمد تمدني در اين بين خود را بره  در حوزه

 دهد:خوبي نشان مي

بمخي با تممکز بم رويکمدي فمدگمايانه، بيشتمين تممکز خرود را برم کسرب دانرش و     . 1
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با توجه به اصل غیریت  امام خمیني
در هویت، بسیار هوشمندانه غرب را به 

عنوان غیریت هویتي انقالب مطرح 
 کردند.

 

 بينند.فق را در اين امم ميآل و طلبه مودهند و مالک حوزه علميه ايدهتحصيل عل  قمار مي

بمخي ديگم نيز با ارائه قمائتي فمدگمايانه از عمفان اسالمي همه چيز حوزه علميره و  . 4

 بينند.طلبه را در اخالق و عمفان مي

گمايانه، بم ظاهم ديرن تاکيرد دارنرد و شرميعت     بمخي افماد نيز با رويکمدي اخباري. 1

 رانند.دانند و همه موارد ديگم را به حاشيه ميتمين بخش حوزه علميه مي)فقه( را مه 

بمخي افماد با اصالت دادن به فعاليت سياسي اجتماعي، از تقيد به دروس حوزوي )ابعراد  . 2

 دهند.هاي علميه خيلي اهميت ميکاهند و به بازتاب اجتماعي حوزهعلمي( و اخالق مي

شروند و گرموه   ف مري هاي سنتي توصري سه گموه اول در يک رويکمد کلي به جميان

 شوند.گذاري ميچهار  به روشنفکمان يا متجددين نا 

توان با رويکمد تمدني توصيف کرمد کره در هريک يرک از     گمي در حوزه را ميانقالبي

شرود بلکره برا ديردي     موارد فوق منحصم نمري 

هراي  گما در همره عمصره  گمايانه و شمولجامع

 کند.  فوق ورود مي

و  اما  خمينيدقت در زندگي و شخصيت 

مقا  معظ  رهبمي حاکي از چندبعدي بودن شخصيت ايشان است کره افرزون برم بمپرايي     

گما تاکيد دارنرد و در عمصره سياسري    درس خار  فقه و اصول، بم اخالق و عمفان جامعه

 اجتماعي نيز فعال هستند.

 تحليل ابعاد تمدنی انقالب اسالمی در بستر تاريخ تمدن اسالمی

بايد انقالب را در يرک بسرتم    هاي رويکمد تمدني انقالب اسالمييژگيبمرسي وبماي 

   1.در نظم بگيمي  تاريخي تمدني

توانسرت  و در قمون چهار ، پنج  و شش  هجمي بره او  خرود رسريد     تمدن اسالمي

هاي مذهبي و فمهنگي و همماهي عل  و دين و دنيا و آخم  و عقالنيرت  اي از جلوهجلوه

                                                 
 .1اکبم وتيتي،  ، عليپويايي فمهنگ و تمدن اسال  و ايمان )پيدايش و شکوفايي(. بماي مطالعه بيشتم در اين مورد ر.ک: 1
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اين مجموعه بود که علرو  طبيعري، فلسرفه، فقره، حرديث، عمفران و       و معنويت باشد. در 

هراي هنرمي   هاي ديگم علو  توانستند به حدي از پيشمفت خرود بمسرند و آفرمينش   شاخه

همماه با توسعه تجار  و صنعت و معماري و طب، تمدني زيبا، انساني، ديني و ايماني را 

 .ايجاد کند

ونري و بيمونري از جملره حملره نظرامي از      عوامل در مو  اول تمدن اسالمي بم اساس

غمب توسط مسيحيت قمون وسطا و از شمق توسط اقروا  وحشري مررول دچرار رکرود،      

بعد از دو قرمن  مو  دو  تمدني اسالمي ها دچار فموپاشي شد. ايستايي و در بعضي حوزه

ان و گورکاني (  1561–1010) ، صفوي (1341–1433) سه دولت عثماني با تشکيل ،رکود

  ( ايجاد شد.1050–1540ند )ه

ي يدر اين مقطع نيز استبداد داخلي و استعمار خارجي، عصم جديدي از رکود و ايسرتا 

 ،زدگي در انديشره و اراده مسرلمانان  خودباختگي و غمب .را در تمدن مسلمانان ايجاد کمد

بره  و فمهنگ غمبي  بستي فمهنگي و تمدني در جهان اسال  يبم هم نوآوري و پويارا راه 

 روي از غمب کشاند.عنوان نماد تمدن و مدنيت در باور مسلمانان، آنان را به دنباله

که سبب افرت ناگهراني و شرديد اقتردار      اين دوران در ايمان قاجار بم روي کار آمد در

کفرايتي شراهان   ايمان شد. اين موضو  از جها  مختلف قابل بمرسي است. افزون برم بري  

المللي در منطقه نيز توجه کمد. به عبرار   هاي استعماري بينقاجار، بايد به حضور قدر 

المللي در قاجار سبب شرد آنهرا از تحروت  اطرماف     ديگم فقدان نگمش و هوشمندي بين

 خود غافل شوند و نتوانند اقدا  متناسب با آن را انجا  دهند.

براد رفتره    و اقتدار تمدن اسالمي را برم  در اين شمايط نخبگان جهان اسال  وقتي عز 

به ايجراد نهضرت بازگشرت بره     طلبي بمخاستند که ديدند، در مقابل تمدن غمب به هويت

اين نگاه نو به مختصا  جامعره اسرالمي، در انقرالب    . شد منجم اسال  و احياء تفکم ديني

با تأسيس و استقمار نظا  جمهوري اسرالمي رونرد    اسالمي ايمان و در انديشه اما  راحل

 .از کمدعيني خود را آغ

اجتماعي  -انقالب اسالمي ايمان يکي از مهمتمين و تأثيمگذارتمين رويدادهاي سياسي 
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انقالب اسالمي بر اساس قرائتي ویژه از اسالم 

شکل گرفت که اسالم را در ابعاد فردی و 

کرد و مولفه امت مناسکي خالصه نمي

 داشت. اسالمي را در سطوح مختلف مد نظر

 

آيد. اين انقالب، نه تنها اثمي پايدار بم تاري  معاصم ايمان نيمة دو  قمن بيست  به شمار مي

   هاي آن جوامع ديگم را نيز در معمض دگمگوني قمار داد.بم جاي گذاشت، بلکه دامنه

هراي  هرا و پرژوهش  ما  آن قدر مه  بود که طي نزديک بره سره دهره، بمرسري    اين اث

اي درخصوص اين تحول شگمف در ايمان و بسياري از کشورهاي جهان پيمامرون  گستمده

ها معطوف بره شرناخت ايرن پديرده     شناخت آن صور  گمفت. همچند عمدة اين بمرسي

ارتم اين انقالب بزرگ مورد بمرسي بوده است، ولي هنوز همة ابعاد آن، به ويژه اثما  پايد

 قمار نگمفته است.

در ايرن ميران، يکري از ابعراد مهر  انقررالب      

تمديرد  اسالمي، ابعاد تمردني آن اسرت کره بري    

بمخاسته از هويت اين انقالب و در عرين حرال   

هاي تراريخي ايرمان اسرالمي    پاسخي به کشش

 بماي ايفاي نقش در تمدن جهاني است.  

 ي تمدنی رهتران انقالب اسالمیگيرو موضع رويکردها

توان شواهدي را اقامره کرمد کره    در مورد اينکه انقالب اسالمي هويت تمدني دارد، مي

رهبرمان انقرالب   گيمي و رويکمدهاي رهبمان انقرالب اسرت.   تمين آنها موضعيکي از مه 

 رويکرمد کننرد،  اسالمي به عنوان طماحان انقالب که ماهيرت آن را تمسري  و راهبرمي مري    

 اند.تمدني داشته

در ترداو  يرک خرط تراريخي تمردني تحليرل        ودر يک بستم تمردني  آنها انقالب را  

مرد  و جزئري نبرود    دغدغه و مباحث رهبمان انقالب موضوعا  و مسائل کوتاهاند. کمده

بلکه آنها با ديدي فماگيم و کالن مسائلي فماتم از نظا  سياسي و مسائل داخلري را مردنظم   

ال اما  خميني از همان ابتداي نهضت موضو  فلسطين را مطمح کمد. در همرين  داشتند؛ مث

 کنند.ر، استبداد و شيطان بزرگ بودن آمميکا را بيان مياستعما با مبارزه راستا ايشان بحث

 خطراب  مرورد  را بشرميت  بلکه مسلمانان، و شيعيان ايمانيان، تما  تنها نه اما  ادبيا  
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جستجو کرمد کره    خميني اما  توان در شخصيت عمفانيرا مياين موضو   .دهدمي قمار

هرا از هرم ديرن و    کند. در اين شمايط فطم  همه انسران با فطم  انسان ارتبا  بمقمار مي

قمار گمفت و گذرگاهي برماي تعامرل عمفران و سياسرت در      مليتي مخاطب اما  خميني

 شود.الملل ايجاد ميعمصه بين

برا توجره بره     اما  خمينري . استرقيب و دشمن تمدني يکي از مباحث مه  تمدني، 
اصل غيميت در هويت، بسيار هوشمندانه غمب را به عنوان غيميت هويتي انقالب مطرمح  

به اين تمتيب سطح رويارويي و کنشگمي انقالب اسرالمي در سرطح تمردني و در     کمدند.
 تقابل امت اسالمي و تمدن غمب تمسي  شد.

انقرالب اسرالمي را متنراظم بره تحروت        بلند، اما  خمينري انداز افزون بم اين چش 
گيرمي از تجمبره   تاريخي معاصم ايمان )انقالب مشموطه و نهضت ملي شدن نفت( و بهرمه 

 آنها پيش بمد.

 الملل نگاه تمدنی در عرصه بين نمود
طبيعري اسرت   . به دنبال دارد تحليل انقالب اسالمي در سطح تمدني بمخي از مسائل را

 کند، به دنبال گستمش و تعمي  خود باشرد. بي که خود را در سطح تمدني تعميف ميانقال
ويرژه  هويت تمدني انقالب اسالمي به نحو ملموسي در مواجهه انقالب اسالمي با غمب به

کند. ايرن موضرو  در مقايسره مواجهره جمهروري اسرالمي و سرايم        آمميکا نمود پيدا مي
 شود. يکشورهاي اسالمي با غمب بهتم درک م

حتري  اي و آميز آمميکا با انقالب اسالمي صمفا بره دليرل انرمژي هسرته    تقابل خصومت
زيما آمميکا برا سرايم کشرورهاي اسرالمي ماننرد       هويت اسالمي جمهوري اسالمي نيست؛

عمبستان چنين بمخوردي ندارد و حتي کشورهايي مانند امرارا  اقرداماتي را در راسرتاي    
اي در ايرمان بره دوران قبرل از انقرالب     اند چنانکه انمژي هسرته اي انجا  دادهانمژي هسته

اي دارنرد و  گمدد. بمخي از کشورهاي اسالمي مانند پاکسرتان بمرب هسرته   اسالمي باز مي
علرت ايرن    شروند. منرد مري  شوند بلکه از حمايت مالي آمميکا نيز بهرمه تنها تحمي  نمينه

 مي جستجو کمد.  توان در نگاه تمدني انقالب اسالتفاو  را مي
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های رویکرد تمدني بررسي ویژگيبرای 

باید انقالب را در یک  انقالب اسالمي

 .در نظر بگیریم بستر تاریخي تمدني

به عبار  ديگم مواجهه و نزا  سايم کشورها با آمميکا خاستگاه و پايگاه تمدني نردارد.  

 ولري  خواهي بيشتم اسرت آنها حاضمند در زمين غمب بازي کنند و نزا  آنها در مورد سه 

اساس و مبناي تمدن غمب قمار داده  آن را در تقابل با اسالمي رويکمدهاي تمدني انقالب

کنرد و  جهت آمميکا به انقالب اسالمي به عنوان يک رقيب تمدني نگراه مري  . از اين است

   نزا  ايمان و آمميکا، بنيادي و مبنايي است.

هراي  شناختي شيعه مانند اعتقاد به انتظار و آخمالزمران، ظمفيرت  مباني معمفتي و هستي

تاب پايان تاري ، آمميکرا  کند. اگم فوکوياما با نوشتن کتمدني انقالب اسالمي را تقويت مي

آل بشرم معمفري   و ليبماليس  را مدل الگو و ايده

کند، انقالب اسالمي با اعتقاد به ظهرور امرا    مي

عصم، پاياني دينري و الهري برماي تراري  بشرم      

گمايانره. در ايرن   کند نه مادي و انسانتمسي  مي

ظرا  سرلطه بره سرمکمدگي     کننده و بازيگم اصلي است نه نانداز، اسال  و ايمان تعيينچش 

 آمميکا و کفم و الحاد.

 بنديجمع

ها جدا کمده و نرو  متفراوتي از   تمين ابعاد انقالب که آن را از سايم انقالبيکي از مه 

-مواجهه با غمب را بماي آن ايجاد کمده است، ابعاد تمدني انقالب اسالمي اسرت. حروزه  

براقي بماننرد و بره وصرف انقالبري       هاي علميه ه  اگم بخواهند در مسيم انقالب اسالمي

متصف شوند در ممحله اول بايد انقالب را اين گونه و با اين رويکمد فه  کنند و در ادامه 

ها و لواز  تحقق چنين نگاهي از انقالب اسالمي را در خود ايجاد نماينرد ترا بتواننرد    زمينه

 اين بعد از انقالب را محقق کنند.  

سرازي اجتمراعي   ب اسالمي در حوزه، ورود حوزه به نظرا  نمود عيني اين بعد از انقال

هاي سنتي به فقه را در حوزه ترييم دهد و فقه نظرا  را بره   تواند نگاهاست. اين رويکمد مي

هاي خار  فقه تبديل کند. افزون بم اين تحقق ابعاد تمدني انقالب اسالمي بره  مبناي درس
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رد که حوزه علميره بايرد در آن نقشري فعرال     افزاري علمي نياز دامباني نظمي و توليد نم 

 داشته باشد. )توليد عل  ديني(

اي نياز دارد که بتوانرد مبراني و قمائرت آن را عمليراتي     علميه در واقع انقالب به حوزه

کند؛ چنانکه نسل قبل از انقالب حوزه علميه، به نيازها و اقتضائا  انقرالب در آن ممحلره   

تمين رکن و منبع انقالب شد. به اين تمتيب روحانيون، رهبرم  توجه کمد و با تامين آن مه 

-گما يا مبارزان مارکسيست. امموز نيز حروزه بمنده انقالب شدند نه روشنفکمان مليو پيش

هاي علميه بماي اينکه در قطار انقالب باقي بمانند بايد انقالب را به درستي فه  و تحليرل  

 دهند. کنند و به نيازها و اقتضائا  آن پاس 

در اين بين يک نکته کليدي وجود دارد: همان طور کره روحانيرت قبرل از انقرالب برا      

رهبمي وتيت فقيه نقش سازنده و اصلي در انقالب يافت، بماي تداو  حضور موفق خود 

 تم از وتيت فقيه و گوش سپمدن به فمامين آن پيدا نخواهد کمد.نيز هيک راهي مطمئن

 منابع
اکبم وتيتري، ممکرز اسرناد و تراري      ، عليمدن اسال  و ايمان )پيدايش و شکوفايي(پويايي فمهنگ و ت .1

 .1100ديپلماسي وزار  امور خارجه، تهمان، چاپ اول، 

 .تاتوس، بي ،وکاس، تمجمه عبدالحسين آذرنگ، تهمانل ، هنميتاري  تمدن .4

 .1100کيهان،  ،تهمان شايانمهم، رضا، عليالمعارف تطبيقي علو  اجتماعيةدائم .1

 .1106کيهان،  ،تهمان ساروخاني، ، باقمالمعارف علو  اجتماعيةدرآمدي بم دايم .2
 .1101نشم آفتاب مهم،  ،تهمان ، ممتضي محمدي،فمهنگ روز سخن .5
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 .1102چاپ سو ،  نشم معارف، ،ق اکبم وتيتي، علي ،فمهنگ و تمدن اسالمي .0

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 
 

  هاي سياسی روحانيتشناسی جریانآسيب

 (؛ جریان ضدانقالب3پس از انقالب اسالمی )
 1محمد حقی

 چکيده

ت يمنسوب به روحان ياسيس يهاانيژه جميو، بهياسيس يهاانيشناسانه جمبيآس يبمرس

از  يکياست.  يضمور ،ياسيل به بلوغ سيو ن يياي، جهت رشد، پويپس از انقالب اسالم

 ت است.يان ضدانقالب روحاني، جمي  انقالب اسالميمطمح در تار يهاانيجم

ت ير ان ضردانقالب روحان ين پمسش است که جميبه ا ييمتن حاضم به دنبال پاسخگو

 مواجه است. ييهابيدارد و با چه آس يفکم يهاها و شاخصهيژگيچه و

گمايري افماطري و   هايي مانند عقرل تن ويژگيجميان ضدانقالبي روحانيت با توجه به داش

اعتقادي به حکومت ديني، افما  و تفرميط  شناسي، اعتقاد حداقلي و يا بيتفميطي در معمفت

هراي زيرم مواجره اسرت: مخالفرت برا       در توجه به نقش زمان و مکان در اجتهادا  با آسيب

و اجتماعرا  مرذهبي از   ها انقالب اسالمي و نظا  جمهوري اسالمي، تاکيد بم جدايي تشکل

 توجهي به مساله وحد  اسالمي و ارائه چهمه خشن از شيعه.سياست، بي

شناسري، جميران سياسري، روحانيرت ضردانقالب و حکومرت       آسريب  :واژگان کليدي

 غيمديني.

                                                 
 ب اسالمي.آموخته حوزه علميه، دکتمي مطالعا  انقال. دانش1
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اوج فعالیت انقالبي روحانیت شیعه در تاریخ 
گیری و پیروزی انقالب اسالمي معاصر، شکل

ایران است که رهبری و هدایت قیام و نیز 
ایدئولوژی حاکم بر آن، با روحانیت اصیل 

 شیعه بود.

 مقدمه

ان و يم اديت سايعه که آن را از روحانيت شيروحان يهايژگين ويتماز مه  يکي

 يژگين وياست. ا ياجتماع ياسيتعهد و رسالت نسبت به مسائل سکند، يز ميمذاهب متما

شه دارد که ممتبط با مسائل و ير يو احکا  عمل ياعتقاد يادهايک سو در بنياز 

شه دارد که در جهت ير يگم در الزاماتيد ياست و از سو ياجتماع ياسيموضوعا  س

 يهاا به ورود در عمصهک فمد مسلمان متعهد رين، يد يهاکمدن احکا  و آموزه يياجما

 کند.مي موظفن سطح يدر باتتم ياجتماع ياسيس
از  ياگم شواهد روشن يحت بم اين اساس

ن اسال  و نقش يد ياجتماع ياسيس يهاجنبه
است ه  وجود ين در عمصه سيبزرگان د
 ينين الزاما  خود به خود هم عال  دينداشت، ا

بم اميکشاند. پيها من عمصهيرا به ورود در ا
ف مسلمانان پس از ينمود و تکل ينيل حکومت دين راستا اقدا  به تشکيدر هم اسال 

ن راه داشتند و يدر ا يميگيز مبارزا  پيعه نيم امامان شيز مشخص ساخت. سايخود را ن
 دند.يم به شهاد  رسين مسيدر ا يحت
 ياسيعه را به سمت ورود در عمصه سيش يو علما که ائمه ياز الزامات يکي
ز لزو  يو ن 1ت به پموردگاريح اسال  در مورد انحصار حاکميصم يهاکشاند، گزارهيم

تز  است همواره در  ين فممان الهيتحقق ا ين اساس بماياست. بم ا 4اجتناب از طاغو 
اتخاذ نمود و در  ياست )طاغو ( موضع سلب يت الهيکه فاقد مشموع ييهابمابم حکومت

مشمو  کمک کمد. بنا به ادله متعدد  ينيل حکومت ديتشک ط، بهيصور  فماه  آمدن شما
ط مأذون از يه جامع الشمايا فقيکه در رأس آن، اما  معصو   ي، تنها حکومتيو نقل يعقل

  1شود.يم يک حکومت مشمو  تلقي، قمار دارد، طمف اما  معصو 

                                                 
 .50. سوره انعا ، آيه 1
 .10؛ نحل، آيه 06رک: سوره نساء، آيه .4

 ، عبداهلل جوادي آملي.وتيت فقيه. رک: 1
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قالب در روحانیت هرچند جریان ضدان
از جهت تعداد قابل توجه نیست ولي 
با توجه به اهمیت و جایگاه، نقش و 

 .تاثیر مهمي دارد

که آنهاست  يعه، خصلت انقالبيبمجسته عالمان ش يهايژگياز و يکين رو ياز ا
جاد ين و مبارزه با ظل  و ست  را اين و مستضعفيت از محموميدر حما يقو شتوانهپ
شکل  يقو ياجتماع ياسيس يها، حمکتيژگين ويبا اتکاء به ا يکند. در موارد متعدديم

بعدها به  يل بودند، وليت اصيگمفته است؛ مانند تحوت  مشموطه که آغازگم آن روحان
شدن صنعت نفت که  يز نهضت مليده شد و نينحماف کشزدگان به ال نفوذ غمبيدل

 کمد. فا يا يت در آن نقش مه  و اساسيروحان
انقالب  يموزيو پ يميگ  معاصم، شکليعه در تاريت شيروحان يت انقالبياو  فعال

بم آن، با روحانيت حاک   يدئولوژيز ايا  و نيت قيو هدا يمان است که رهبميا ياسالم
 اصيل شيعه بود.

يموزي انقالب و استقمار نظا  اسالمي پ
گمي روحانيت شيعه ممحله جديدي از انقالبي

است. حوزه انقالبي پشتوانه نظمي و عملي 
انقالب در ممحله تاسيس و بقاء است. افزون بم 

اين قيا  بم عليه مظاهم فقم، فساد و تبعيض در داخل و نيز ريشه کن کمدن ظل  جهاني و 

در جهان و به ويژه مبارزه با نظا  سلطه، جملگي بم لزو  انقالبي  کمک به استقمار عدالت
 کند.هاي علميه، دتلت ميماندن حوزه

طلبرد روحانيرت شريعه همرواره     ها و به ويژه الزاماتي که مري با تما  اين احوال و ويژگي

هراي  ميانها و نيز عملکمد افماد و جانقالبي باشد و انقالبي بماند، اما بمرسي مواضع، ديدگاه

دهد بم خالف اين انتظار، در ميان روحانيت شريعه، افرماد   ممتبط با روحانيت شيعه، نشان مي

ها تنها فاقد روحيه انقالبي هستند، بلکه بخشي از اين جميانهايي وجود دارند که نهو جميان

ر هرايي دارنرد، قرما   هرايي کره برا انقرالب زاويره     هاي ضدانقالب و يا جمياندر قالب جميان

 شود.  ها بمرسي ميشناسي اين جميانگيمند. در اين مقاله، اصول و مباني فکمي و آسيبمي

 متانی و اصول فکري جريان روحاني  ضدانقالب

تمين شناسنامه هم جميان، اصرول و مبراني فکرمي آن جميران اسرت. برا ايرن حرال         مه 
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سرت؛ زيرما جميران    تشخيص اين مساله در مورد جميان روحانيت ضدانقالب بسيار مشکل ا

دسرت و برا افکرار و عقايرد يکسران      هاي ديگم، يک جميان يکضدانقالب بمخالف جميان

زنرد، مخالفرت   هاي مختلف اين جميان را به ه  پيوند مينيست. تنها وجه اشتماکي که طيف

آنها با نظا  جمهوري اسالمي ايمان و رهبمان نظا  است. از اين رو بماي دريافت اين اصرول  

 ني تز  است نسبت آنها بم اساس موضوعا  مختلف مورد مقايسه قمار گيمد.  و مبا

 يشناسالف: معرفت

شناسي روحانيت ضدانقالب، دو معمفت وحياني و معمفت عقالنري  در بمرسي معمفت

قابل بمرسي و تامل است. به عبارتي بماي بمرسي اصول و مباني فکمي جميان روحانيرت  

 سري را بره دو دسرته معمفرت وحيراني و معمفرت عقالنري       شناضدانقالب، ابتردا معمفرت  

 کني :تقسي  مي

 ،اصرول و مبراني فکرمي    در مرورد روحانيت ضردانقالب   تمين وجه تمايز جميانمه  
   .شناسي عقالني استممبو  به معمفت

 يافماطر  ييگمادر دو دسته عقل يضدانقالب، به لحاظ معمفت عقالن يهاانيشتم جميب
کننرد و   يکوشرند خرود را روشرنفکم معمفر    يکه مر  ييهاانيمند. جميگيم يجا يطيو تفم

 يافماطر  يري گمابره عقرل   يگما و سکوتر دارند، روغمب يهاانيبا جم يتمکينسبت نزد
ش از آنکه به کتاب و سرنت، ار  نهنرد، عقرل را مرالک     يت، بيآورده و در کسو  روحان

  1اند.عت قمار دادهيخود از احکا  شم يهاافتهياز  ياريبس
بخش ديگمي از جميان روحانيت ضدانقالب اساسا با عقالنيت، تفکم عقالني و معمفرت  

 4اخباري.هاي اخباري و شبهويژه جميانگما هستند؛ بهعقالني مشکل دارند و بيشتم نقل

 ينيب: اعتقاد به حکومت د

 شوند: ي  ميت ضدانقالب به سه دسته تقسيان روحانين منظم جمياز ا 

 ي، حتر يو اجتمراع  ياسر ين و مسائل سيان ديان، با انکار ارتبا  مين جمياز ا يبخش. 1

                                                 
 ، شميعت سنگلجي.کليد فه  قمآن. ر.ک: 1

 .1، سيدمحمود موسوي دهسمخي، صمفاتيح الصحه في الطب النبي و اتئمه. 4
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کارکرد و هویت سیاسي شیعه در بنیادهای 
اعتقادی و احکام عملي و الزاماتي ریشه دارد که 

های دین، در جهت اجرایي کردن احکام و آموزه
های عرصه یک فرد مسلمان را به ورود در

 کند.سیاسي اجتماعي موظف مي

برمد و آن  يم سوال ميز زيرا ن نيو ائمه معصوم امبم اسال يپ ياصل لزو  حکومت بما

و ارتبرا    يخاص فرمد  ين کارکمدهايان، دين جميداند. از منظم ايرا به جهت اضطمار م

اسرت و مسرائل   ين اساس سيندارد. بم ا يماتم از آن نقشخلق با خالق را بم عهده دارد و ف

ن ير شوند که بم عهده ممد  و عمف گرذارده شرده و د  يم يتلق يويدن يز امورين ياجتماع

 1دگاه است.ين دين اياز زممه معتقد يحائم يفا کند. مهديدر آن ا يد نقشينبا

د حکومرت در  گما هستند با اصل وجرو ان که عمدتا سنتين جمياز ا يگميبخش د. 4
در عصم  يمند، اما با حکومت اسالميپذين را ميمعصوم ياسال  موافقند و حکومت اسالم

ممعصرو  مخالفنرد. بره    يبت و بره زعامرت غ  يغ
 ل معتقدند تا زمان ظهور اما  زمانين دليهم
ل شرود و  يد به نا  اسال  تشکينبا يک حکومتيه

ل شرود طراغو    ينگونه تشکيکه ا يهم حکومت
 ه اشاره کمد.  يتوان به انجمن حجتينه مين زمياست. در ا

 کمدنرد. برا  يمر  ينه شاه  يرژ با از مبارزه ياسالم انقالب از ه قبليرهبمان انجمن حجت

 و نيتردو  1155سرال   در کره  ه(ير حجت انجمرن  مراده دو  )اساسرنامه   از 4تبصمه  به توجه
 در دخالرت  چون داشت؛ نخواهد مداخله ياسيس در امور انجمن وجه کيه به شد بيتصو

  4ست.ين ينيد انيشوايپ بندهيز استيس
 در حکومرت  تشرکيل  و سياسري  نظ  دليل بم عد  وجود حجتيه به انجمن بم اين اساس

 امرا   ظهرور  از دينري قبرل   حکومت هم و قيا  معتقد بود. بم اين اساس انجمن با غيبت عصم

 براب  سرد  ت،حکومر  تشرکيل  و شرود مري  شکست به چون منجم کمد؛مخالفت مي زمان

 که پمچمي هم زمان اما  از قيا  قبل است. از ديدگاه انجمن، جهاني حکومت و مهدويت

 1بيايند. حضم  خود تا بود منتظم بايد پس خورد،مي و شکست است ضاللت در شود بلند

                                                 
 .، مهدي حائمي يزديحکمت و حکومت. 1

 .اساسنامه انجمن حجتيه . ر.ک:4

. همدنرين ر.ک:  10- 21ص ، عليمضرا دانشريار،  هاي سياسي از قمآن کمي  در انقالب اسالميشناسي تفاسيم و بمداشتجميان. 1
 .14ص ، عمادالدين باقي،شناخت حزب قاعدين زماندر 
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انجمن در زمان غيبت معتقد به جواز تشکيل حکومت اسالمي نيست و از ايرن رو از آن  
اين راستا تالش زيادي انجا  داده است تا ممجعيرت را در مقابرل رهبرمي     کند. دردفا  نمي

 1اند.بمجسته نمايد. در واقع اينان نظميه وتيت عامه را در بمابم وتيت فقيه مطمح کمده
و ه  لزو   ينيت ضدانقالب، ه  وجود حکومت ديروحان يهاانيدسته سو  از جم. 1
 يبرا نظرا  جمهرور    يبه لحاظ مصرداق  يد، ولمنيپذيبت را ميل حکومت در عصم غيتشک
ه ير فق يط حکومت ولر يکنند؛ چنانکه گاه با شمايه مخالفت ميفق يا شخص وليو  ياسالم

ک ير کننرد و بره لحراظ تئور   يمخالفت م يفمد يمان همدون رهبميا ياسالم يدر جمهور
 هستند.   ييشورا يمعتقد به رهبم

 116 پيمامرون اصرل   اهلل شميعتمداريآيتدگاه توان به ديبه عنوان نمونه در اين زمينه مي
اي ديدگاه خود نسبت بره قرانون   طي اطالعيه 1150در آذر ماه  وي اشاره کمد.قانون اساسي 

حفرظ  »... آذر چنرين اعرال  داشرت:     14و  11اساسي را قبل از انجا  انتخابا  در روزهراي  
زيرما کره    ؛اجرب اسرت  ارکان حاکميت ملي در چارچوب تعالي  عاليه اسرال  ضرموري و و  

. برا  ..دهرد،  اصالت و ماهيت همين حاکميت ملي، حکومت جمهوري اسالمي را تشکيل مي
گويد کشور بايد با اتکا به آراي عمومي اداره شود و اصرل  نگاهي به اصل شش  قانون که مي

گويد خداوند انسان را به سمنوشت اجتماعي خرويش حراک  سراخته هريک کرس      که مي 50
ين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فمد يا گموهي خاصي قرمار  تواند انمي

اختيارا  مرمد  را از ملرت    116حاکميت ملي را تثبيت کمده اما اصل  50و  0دهد؛ دو اصل 
   4«.مخالف و متضاد است 50و  0با دو اصل  116سلب کمده و در نتيجه اصل 

و اتفاقرا  ممبرو  بره حرزب خلرق       باعرث تحروت    يو يهادگاهين مسائل و ديهم
 شد. يبا و يت بمخورد نظا  اسالميو در نها يو يمسلمان و مواضع بعد

 نيج: قلمرو د

. 1   کمد:يدگاه عمده تقسيتوان به دو دين را ميقلممو د موردمختلف در  يهادگاهيد

 . يدگاه حداکثمي. د4 ؛يحداقلدگاه يد

                                                 
 .150، ابوالفضل صدقي، صشناسي انجمن حجتيهجميان. 1
 .1-4ص ،1150آذر  1نشميه خلق مسلمان، . 4
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های ترین هدفي که جریاناصلي

کند، جدایي دین از دنبال ميسکوالر 

 .سیاست است

و در امور  استمحدود و منحصم  ير آخمتن در امويقلممو د يدگاه حداقليبم اساس د

و امور  استنگم جامع يحداکثمدگاه يد يکند، وليمبه حداقل تز  بسنده ه   ييايدن

ا يدعو  انب يميگگم، رسالت و جهتيشود. به عبار  ديم را شامل يو آخمت ييايدن

تما  و اج هبشم در عمص يهايازمندين ست ويانسان ن ين سعاد  آخمتيمحدود به تأم

  1مد.يگيز در بم مي... را ن ت وي  و تمبياست، تعليس

ت يروحان يهاانين جمينه قلممو ديدر زم

شوند: ي  ميدسته تقسسه ضدانقالب به 

ان، نگاه يگماز سنتيزده و نغمب يهاانيجم

عت، حداقل در يبه محدوده فقه و شم يحداقل

ه يفق يو شخص ول ياسالم يهورکه صمفا با نظا  جم ييهاانيبت دارند. جميعصم غ

 يمند، نگاهيپذيبت ميرا در عصم غ ينيل حکومت دياصل لزو  تشک يمخالفند، ول

 دارند. قلممو دينبه  يحداکثم

 د: نقش عنصر زمان و مکان در اجتهادات

ته يمدرن يدر نظا  فکم ل استحالهيگما به دلت ضدانقالب غمبيروحان يهاانيجم

ند که البته يم نمايل و تفسين را بم اساس زمان و مکان تحليکنند دي، تالش ميغمب

ن ياند. چندا کمدهيها به آن دست پياست که غمب ييهاافتهيمقصودشان از زمان و مکان 

 ينيد يهان و آموزهيل نگاه غمبگما بم ديانه است که به تحميگماک نگاه افما ي ينگاه

 شود. يمنجم م

اساسا نقش عنصم زمان و مکان را در اجتهادا   يخبارا يگمادگاه سنتيدر مقابل، د

 يخيگذشته تار يان به دنبال بازسازين جميل اين دليمد و به هميگيده ميناد يبه طور کل

و  يط زمانيما  در شمايي  بدون در نظم گمفتن تريبا همان عناصم موجود در آن تار

                                                 
نظميه دين »؛ 10-0ص نوذري، محمد داودي، محمد ، رضا حبيبي،«آملي جوادي اهللآيت انديشه در حداکثمي دين تحليل. »1

 .104-111ص عباسي، اهلل، ولي«حداکثمي: درآمدي بم قلممو گستمه دين از نظم استاد مطهمي
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که بم اساس عنصم  ينيد ياسيس از استنتاجا  نظا  ياريجه با بسيباشد و در نتيم يمکان

، مسائل ممتبط با يکند؛ مانند: احکا  حکومتيمد مخالفت ميگيزمان و مکان صور  م

  1.يم اسالميغ يزنان و روابط با کشورها

 شناسی جريان ضدانقالبآسيب

 يميگشکل ياست که از ابتدا تيضدانقالب روحان انيو تقابل، وصف جم خالفتم

ه مختلف، ب يهاها و شکله و در مقاطع مختلف انقالب به بهانهفعال شد ياسالم نهضت

  .ستا جاد کمدهيرا ا يها و مشکالت ، در روند انقالب، خلليممستقي  و غيصور  مستق

ده يد بمچيممکن با به هم شکلاست که  يبدعت يانقالب اسالم ان،يجمن ياز نظم ا

 با آن ندارند. يک نقطه اشتماکيا هيه گوکنند کيمعارضه م ينان چنان با نظا  اسالميا .شود

 يکه انقالب اسالم ييهاتيکنند و از ظمفيم يزندگ يت و عز  نظا  اسالميه امنيدر سا

ن انقالب و حکومت يبا هم يدر جهت دشمن ،جاد کمده استيمبارزه با طاغو  ا يبما

ا يعه در دنيش تيف تنها حاکميتم از تضعمه  يافهيا وظيچنان که گو کنند.ياستفاده م

ن يا يهايژگياز جمله وبم ظواهم و شعائم،  يافماطد يکاو ت يگميتحجم و قشم .ندارند

 ان است.يجم

مار خوش »، «يافع»چون  يها را با اوصافانين جميت ايدر منشور روحان ينياما  خم

  4اند.ف کمدهي، توص«اهللدشمن رسول»و « احمق»، «خط و خال

 مد:يگيان مورد اشاره قمار مين جميا يهاها و چالشبياز آس يدر ادامه بمخ

 رانيا یاسالم يمخالفت با نظام جمهور. 1

هاي ضدانقالب روحانيت ناشري از موضرع   اختالف بين نظا  اسالمي ايمان و بمخي جميان

مخالف آنها در مورد ايجاد حکومت در زمان غيبت است. نتيجه اين اختالف مبنرايي مخالفرت   

 هاي جمهوري اسالمي است؛ مانند ايده وحد  شيعه و سني.  ها و بمنامهمانبا بمخي آر

                                                 
 .1416، مسئله 1الدين رستگار جويباري،  ، يعسوبمسائلرساله توضيح ال؛ 45، محمدتقي صديقين اصفهاني، صدين و زن. 1

 .400، ص41،  صحيفه اما . 4
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، با جمهوری اسالمي و تقابل خالفتم

ضدانقالب  جریان ترین ویژگيمهم

 .است روحانیت

جاد کمده است تا يو دشمنان انقالب ا ياستعمار يهارا قدر  ينه مناسبين مسائل زميا

 خود را اجما کنند. يضداسالم يهااستيبتوانند س

حمايرت   هاي استعماري و استکباري هميشه از سياست تفمقره ميران شريعه و سرني    قدر 

داننرد. لرذا   اند و بماي اين منظور بهتمين گزينه را حمايت از افماطيرون شريعه و سرني مري    کمده

آمميکا القاعده و داعش را به وجود آورد و حمايت کمد و انگليس فمقه بابيه و بهائيره و شريعه   

 کند.انگليسي را به وجود آورد و حمايت مي

 استياز س یمذهب يهاأتيژه هيوبه یذهبها و اجتماعات متشکل يید بر جدايتاک. 2

از  يکر ي. است استين از سيد ييکند، جدايدنبال م هاانين جميکه ا ين هدفيتمياصل

 نير ا راهکرار  قابل مشاهده است. يعزادار يهاأ يدر هه ين رويبموز ا ين نمودهايتممه 

ت يو حما يمذهب يهاأ يه جذب در هاانيجم

. اسرت  ياسر يمسيغ أ يه بم ديتاک از آنها، يمال

 از يعراد  مرمد   کرمد، فرمار  ين رويل آنهابم ايدل

اصل  در يول است، ياسيس مسائل انيب با أ يه

 .هستند ياسالم نظا  و هاأ يه نيب شکاف جاديا دنبال به ها،انين جميا

 صحابهسب  لعن وق يمسلمانان از طر انيم در جاد تفرقهيا. 3

 يهرا وهيشر  و از نره يميد يآرزوها از يکي انمسلمان انيم يخانگ و جنگ شدن سمگم 

بدهند، مسلمانان بره جران هر      يانهينکه آنها هزيما بدون اياست؛ ز دشمنان اسال  يميقد

ن ير ن ابزار دامن زدن به ايتماز مه  يافماط يهاشود. شبکهين ميافتند و اهداف آنها تاميم

 .هستند ياستعمار يهاانيت جمياختالف هستند که مورد حما

 سرالموز  در بياسم الحبيس، يانگل در  يمق  يش ق 1211در هفده  ماه مبارک رمضان 

 فرماز  از و داد ليتشرک  لندن در خود هينيحس در يمجلس اکم  امبميپ همسم شهيعا وفا 

 کمد.   او متوجه ياحانهيوق يهانسبت و کيرک جمال  منبم

در ( اتولعير رب 15ترا   3)مائت! هفته ب يگذارنا  هاانيجم نيچناقداما   از گميد يکي

 .است اتول(عيرب 10تا  14) مقابل هفته وحد 
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 عهيش از خشن چهره ارائه. 4

 جرذب  يجرا  عه بره يش از خشن چهمه يت ضدانقالب با معمفيروحان يهاگموه يبمخ

 دفع به يعلو يبات يو مهمبان رأفت يجا و به است نيمعصوم همه وهيش که يحداکثم

 را يعلرو  نراب  معرارف  تشنه مسلمانان تواندينم تنها نه انين جميازند. اپمديم يحداکثم

و  کننرد يمر  و درک فهمنديم خود فقط که داننديم بافته جدا تافته را خود بلکه کند جلب

 دانند.يم خود آن از را سعاد  فقط

بره  ا  محرم  اقردا    يدر ا منسوب به آنان يامهيزنج يهاو رسانه هاانين جمياز ا يبمخ

کره باعرث وحشرت     يکننرد بره طرور   يم ينين مسائل با عنوان شعائم حسيتمعيج شنيتمو

راه  و دار بره بردن زدن  غيم تيقمه زدن، با زنج ماننداند؛ ان شدهيعيا از شياز ممد  دن ياريبس

مماسما  ماننرد   از يبمخ يجلو که ياسالم يجمهور ها ازانين جمي. اخار يرفتن بم رو

 .کننديم انتقاد است، گمفته را يزنقمه

ت ير و تقو يعه و سرن ين شيب ييهمواره بم همگما يان انقالبيها جمبين آسيدر مقابل ا

  د:يگوين موارد ميد دارد. رهبم معظ  انقالب، در ايتاک ينظا  اسالم

 شرود، مري  اختالف موجب که دهندمي انجا  شيعه هايگموه از بعضي که رفتارهايي با ما

 از ايعرده  يرک . مخرالفي   سرنت اهرل  مقدسرا   به اهانت با که اي گفته حاًصمي ما. مخالفي 

 کننرد؛ مري  تشرديد  را آنهرا  و افزايندمي هادشمني آتش بم طمف،آن از ايعده يک طمف،اين

 تبليرراتش  پايگراه  و ممکرز  کره  را تشيعي ما. است اختالف ايجاد اول درجه در دشمن نقشه

. خواسرتند  را آن و کمدنرد  تمويج را آن ائمه که نيست عيتشي اين نداري ؛ قبول است لندن

 هراي دشرمن  حضور بماي جاده کمدنصاف و تمهيد پايه بم اختالف، ايجاد پايه بم که تشيعي

 وحرد   بره  کمرک  که کساني از ما. است انحماف اين نيست؛ تشيع تشيع، اين است، اسال 

 1کني .مي مخالفت کنندمي عمل وحد  ضد که کساني با کني ،مي حمايت کنندمي

 نکره يا يبرما  اسرت  کرار  در ييهادست عه،يش نيب در ه  سنت، اهل نيب در ه  امموز،

 مماکرز  بره  رسرد يمر  د،ير کمد جسرتجو  اگرم  ه  هادست نيا همه کند؛ جدا ه  از را نهايا

                                                 
 .40/65/1132 ،هاي اسالميراديو و تلويزيون و اتحاديه بيانا  در ديدار اعضاي مجمع جهاني اهل بيت. 1
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هرچند بروز اختالف جریان ضدانقالب 
روحانیت، سیاست و امور مربوط به 

مت است، ولي مبنای این اختالف در حکو
تفاوت مواجهه با متون دیني و مباني 

 شناختي آنهاست.معرفت

 دشرمنان  فقرط؛  عهيشر  دشرمنان  نه مان،يا دشمنان نه اسال ؛ دشمنان ياطالعات و يجاسوس

 مرزدور  کره  يتسرنن  آن باشرد،  داشرته  سيانگل کسيسيآا  به ارتبا  که يعيتش آن .اسال 

  1اسالمند. ضد دو هم است؛ يسن آن نه است، عهيش آن نه باشد، کايآمم يايآيس

 ميتکف را عهيش فقط نه که اندازنديم راه به را يميتکف يهاگموه طمف کي از )دشمنان(

 را مزدور عده کي ه  طمف آن از کنند؛ ميتکف ه  را نتس اهل فِمق از ياريبس بلکه کنند،

 د،ير نيبيمر  که زند؛يبم آتش يرو نيبنز کنند، فماه  مهيه آتش نيا يبما که ندازنديب راه به

 کجا؟ در گذارند؛يم نهايا ارياخت در رسانه و يجمع ارتبا  وسائل. ديدار خبم اي د،يشنويم

 پخرش  اير دن يبرما  بخواهد کايآمم از و لندن از که يعيتش آن! لندن در کجا؟ در! کايآمم در

   4خورد.ينم عهيش درد به عيتش آن بشود،

 کنرد،  توجه شيعه ه  کنند؛ توجه همه را اين

 آن. نخورنرد  را دشمن بازي کند؛ توجه سني ه 

 تشيعي آن و کند حمايت آن از آمميکا که تسنني

 هرم  شيطانند، بمادران آنها دوي هم تند؛هس ه  مثل اينها بشود، صادر دنيا به لندن ممکز از که

 1استکبارند. و غمب و آمميکا عوامل آنها دوي

 گيرينتيجه
با توجره   يست وليت همچند از جهت تعداد قابل توجه نيان ضدانقالب در روحانيجم

س، اسرتقمار و  يتاسر  يه مبنايما حوزه علميدارد؛ ز يم مهميگاه، نقش و تاثيت و جايبه اهم

در  ي، نقص بزرگيگاه حوزوياست و همگونه خلل در انقالب از پا ياسالمتداو  انقالب 

آن  يگاه اصرل يز به دنبال ضمبه زدن به انقالب از پايان انقالب است. دشمنان انقالب نيجم

در عمصره   يتمقيتم و عمبه مماتب بزرگ يهاگاه، بازتابين پايهستند. همگونه خلل در ا

 اجتما  خواهد داشت.

                                                 
 .13/16/1131 ،سالمىالمللى وحد  ابيانا  در ديدار مسئوتن نظا  و ميهمانان بيست و هشتمين کنفمانس بين. 1

 .46/60/1134،بيانا  در ديدار کارگزاران حج. 4

 . ،12/61/1132و ششمين سالگمد رحلت اما  خميني بيانا  در مماس  بيست. 1
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است و امور ممبو  به حکومرت  يت، سيان ضدانقالب روحانياختالف جمهمچند بموز 

 يشرناخت معمفرت  يو مبران  ينر ين اختالف در تفاو  مواجهه با متون ديا يمبنا ياست، ول

ان يررن دارنررد برمخالف جم ير از د ياجتمراع  ياسرريس يميتفسر  يان انقالبررير آنهاسرت. جم 

 د. کنيمحدود م يو مناسک ين را در عمصه فمديضدانقالب که د

گرما و روشرنفکم   ان سرنت ير ن است که جميت ايان ضدانقالب روحانينکته جالب جم

 ييهرا بيچره آسر   ييگماط در عقليمد تا نشان دهد افما  و تفميگيمتجدد حوزه را دربمم

ن يترم از مهر   يکر ي، يانقالب اسالم يتيت هويميب و غيز به عنوان رقين ييگمادارد. غمب

 ت است.يان ضدانقالب روحانيجم يررفتا يو حت ياشهيبموزا  اند

 منابع
 ،نروذري  محمرد  داودي، محمرد  حبيبري،  رضرا  ،«آملي جوادي اهللآيت انديشه در حداکثمي دين تحليل» .1

 .1132زمستان  ،24 شماره ،11 دوره ديني، نوين انديشه
قبسرا ،  عباسري،   اهللولري  ،«نظميه دين حداکثمي: درآمدي بم قلممو گستمه دين از نظم استاد مطهرمي » .4

 .1101 بهار و 1104 ، زمستان11 و 16 شماره
 .1101چاپ اول،  ،يسازمان مدارک فمهنگ انقالب اسالم، اما  خميني .1

 .1101عمادالدين باقي، انتشارا  نشم دانش اسالمي،  در شناخت حزب قاعدين زمان، .2
 وتيت فقيه، عبداهلل جوادي آملي، ق ، نشم اسماء. .5
  .1335 زدي، لندن،مهدي حائمي ي ،حکمت و حکومت .0

هراي سياسري از قرمآن کرمي  در انقرالب اسرالمي، عليمضرا دانشريار،         شناسي تفاسيم و بمداشرت جميان .0
 .1130نامه دکتمي دانشگاه معارف اسالمي، پايان

 رساله توضيح المسائل، يعسوب الدين رستگار جويباري. .0

 .1125کليد فه  قمآن، شميعت سنگلجي، انتشارا  دانش،  .3

 .1100، 46شناسي انجمن حجتيه، مجله پانزده خمداد، شمارهالفضل، جميانصدقي، ابو .16
 تا.نا، بيدين و زن، محمدتقي صديقين اصفهاني، ق ، بي .11
 تا.  مفاتيح الصحه في الطب النبي و اتئمه، سيدمحمود موسوي دهسمخي، بي .14

   .1150آذر  1نشميه خلق مسلمان،  .11
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 اعتقاديـ  تبارشناسی و مبانی فکري

 )بخش اول( احمدالحسن یمانی
 1محمدجواد مهري

 چکيده
هاي اخيم در عماق شرکل گمفتره و   هاي انحمافي ممبو  به مهدويت که در ساليکي از جميان

طمفداران محدودي نيز پيدا کمده، جميران احمدالحسرن اسرت. ايرن جميران برا سروء اسرتفاده از         

اساس خرود  هاي بيخمافه، هاي تاريخي، ديني و حديثيخي جوانان و ممد  از آموزهاطالعي بمک 

 دهد.را تمويج مي

وي مردعي  . عماق است« صيامم»جميان، شخصي به نا  احمدبن اسماعيل از قبيله  اين موسس

مالقرا  کرمده و آن حضرم  او را بره      با اما  مهدي است ابتدا در خواب و سپس در بيداري

   کمده است. مامور هاانسان هدايت

پررس از انجررا  اقررداما  نظررامي  وش آغرراز کررمد 1100حرردود سررال  از ادعاهرراي خررود را او

از عماق گميخت و پس از آن تنهرا از   و،برداد بماي دستگيمي ا طمفدارانش در عماق و اقدا  پليس

 ارتبا  است.   طميق اينتمنت با طمفدارانش در

اعتقادي اين جميان است. از ايرن رو در بخرش   ن باورها و مباني هدف اصلي اين پژوهش تبيي

نامه، نسب، القاب و ساختار تشرکيالتي جميران احمدالحسرن را مرمور     نخست اين نوشتار زندگي

 کني . اين مباحث در تبيين مباني اعتقادي و رفتارهاي اين جميان تاثيم دارد.مي

 اما  زمان. ظهور، يماني، حيدر مشتت، احمدالحسن، :واژگان کليدي

                                                 
 .مدرس سطوح عالي حوزه . پژوهشگم تاري  اسال  و1
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 مقدمه
مقردس   يهرا ان اسرت. کتراب  ير اد يدر تمرام  يک اعتقاد عمروم يموعود،  يظهور منج

بلکه جماعت صرالحان   ،مانديطمه ظل  و فساد نمياند که جهان در س، بشار  دادهيآسمان

   د.حاک  خواهند کم يتيبه امامت رهبم موعود عدل و داد را در گ

شرده اسرت کره برا       يادان در طرول ترار  يبکاران و شر يب سوءاستفاده فمسبن مساله يا

ده پاک مرمد ،  يکنند تا از رهگذر عق ياران او معمفيا از ي ين، خود را مهديدروغ يادعاها

 ابند. يش دست يا  آلوده خويبه ن

ت عدل و انسان کامرل بره سرم    يکه همواره در تمس از حاکم تيدشمنان اسال  و انسان

اعتقاد بره   کننديمو پمداخته کمدن سؤات  و شبها ، تالش  ک سو با ساختهيبمند، از يم

 يهرا ل يو سراختن فر   ياق رسرانه ير گرم برا تحم  يد يرا سست کنند و از سو يظهور منج

 جاد کنند.يا يهولناک از آن ممد اله يا، چهمهيينمايس

مختلرف مرورد    يهرا شرکل   بره  يت، در طول ترار يشه تابناک مهدوياند بين تمتيبه ا

اند. دن به مطامع خود قمار دادهيرس يبما يزيآن را دستاو ياه قمار گمفته و عدهسوءاستفاد

اران اما  يعنوان ها بهنا  از آيکه در روا داننديم يخود را جزو کسان ياعدهن اساس يبم ا

 .  هستند نيآفمنقش ظهور، هنگا  حوادث در و شده ادي زمان

است ابتدا در خواب و سرپس در   يمدع اواست.  يمانين افماد احمدالحسن ياز ا يکي

ت يمالقرا  کرمده و آن حضرم ، او را بره هردا      فيفمجه الشم يعجل اهلل تعال يبا اما  مهد يداريب

ش آغراز کرمد و برا    1100حدود سرال   از خود را يادعاها يوت. مور کمده اسأها مانسان

، بره  يثيو حرد  يني، ديخيرتا يهاجوانان و ممد  از آموزه يبمخ ياطالعسوءاستفاده از ک 

ان يعياز شر  ياساس خود پمداخت و توانست در کشرور عرماق، بمخر   يب يهاج خمافهيتمو

 بد.  يدل را بفمساده

 بير تخم(، يعيشر ) ياسرالم  يکشرورها  در و انحرماف  فتنه و اختالف جادياف او هد

 برا واهرد  خياو م است. هيعلم يهاحوزهو  ينيد علو  دادن جلوه ناکارآمد و علما گاهيجا

 ند.ک جداا فقه از را ممد  خود، خاصّه ابتين به هيفق عامه ابتين ليتبد



 تبارشناسي و مباني فکری ـ اعتقادی احمدالحسن یماني )بخش اول( 

 
74 

 

 به منسوب کتاب عنوان 42

از  کتاب عنوان981 و احمدالحسن
 رشته به احمدالحسن انصار سوی

 .است آمده در تحریر

بررداد   پس از انجا  اقداما  نظامي که طمفدارانش در عماق انجا  دادنرد و اقردا  پلريس   

 از عماق گميخت و پس از آن تنها از طميق اينتمنرت برا طمفردارانش در    ،اشبماي دستگيمي

 1. ، از غيبت خار  و مخفي شده است4614از سال معتقدند او ارتبا  است. طمفدارانش 

ان احمدالحسرن  ير متعلق به جم يهابمآن است تا با استناد به کتب و نوشته ن نوشتاريا

ان يررجم يالتينامرره، نسررب، القرراب و سرراختار تشررکيزنرردگ ،يدانيررقررا  ميتحق و يمرراني

 کند. ياحمدالحسن را بمرس

 نسب احمدالحسن یبررس

م از توابع يمنطقه هو يهمبوش يدر روستاش( 1123  )1306ن، متولد سال الحسداحم

م استان بصمه در جنروب عرماق و   يشهمستان زب

از  يمعمررار يل رشررته مهندسرر يالتحصررفررارغ

 4 ( است.1330دانشگاه بصمه )

برا پرنج   را  يموان احمدالحسرن، نسرب و  يپ

م ير موان الوائرل، وز يشر  2 ست.يح نين نسب صحيا يول 1رساننديم واسطه به اما  زمان

 يرا سراختگ نسرب  ن ير ف شرهم بصرمه، ا  ير از طوا ين گموهر يت دولت عماق و همدنيامن

 است که« البوسويل »ف ياز طوا يکي، «همبوش»فه يانند و معتقدند: احمدالحسن از طاديم

کمد و  ي  معمفين احمدالحسن ابتدا خود را شيافزون بم ا 5شوند.ياز سادا  محسوب نم

   0د.يش بمگزيخو يارا بم «احمدالحسن ديس»نا  بعدها 

 ينکه در مالقاتيتا اه اطال  بوديب انتسابش به اما  عصمکند از ياحمدالحسن ادعا م

                                                 
   .0تي، صآي اهللنصم ، «با تکيه بم آراء احمدالحسن :نقد و بمرسي آراء مدعيان مهدويت». 1
 .14ص آيتي، اهللنصم  ،از تبار دجال. 4
 .141ص ،المهدويه أدعياء. 1
 .15صشهبازيان،  محمد ،ره افسانه .2
 ،«متفه  لها التيار المهدوي يقس  العماقيين بين رافض لطموحاته و»جاس  داخل، « الشمق األوسط»گزارش خبمنگار روزنامه  .5

www.aawsat.com /details.asp? Issueno  
 .41ص ،علي کوراني ،دجال بصمه. 0
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ن ياح و اثبا  يدر توض ي. وشده استش آشکار ين موضو  بمايکه با اما  داشته، ا

ا يانساب و  يعلما ،ياسناد قطع: شوديق ثابت ميد: نسب فمد از سه طميگويم انتساب

ست، طبعا يکارگشا ن يق اول درباره صحت نسب ويند. چون دو طميکه راستگو يافماد

 يشجمه نسب ين ادعا، اشخاصيند، استناد کمد. بعد از ايکه راستگو يد به قول افماديبا

ا  إسماعيل ي، شيآل ماض يدان خزاويع از: ن افماد عبارتنديکمدند. ا دييتااحمدالحسن را 

  1.يو السيد حسن الحماميالسيد صالح عزيز الصافآل فيصل، 

، اختالف نظم وجود دارد. هستند يهمسم و فمزندان يدارا نکه، اما  زمانيدر مورد ا

 اند.ل آوردهيدل 1عد  آن بم يو بمخ 4بم وجود يبمخ

گمدد يسال  بم نميله بنيکنند چون نسب احمدالحسن به قبياستدتل م دهندگانيگواه

بطالن اين استدتل خيلري  پس او منتسب به اما  است. ، اش منقطع استلهيه قبو نسبش ب

تواند بردون آوردن  يا فاقد نسب باشد، ميداند يما همکس که نسبش را نمي؛ زروشن است

 يلره احمدالحسرن، ادعرا   ياز افرماد قب  يبمخ نيافزون بم ا. استفمزند اما   کند ل، ادعايدل

 2اند.مدهرا رد ک ينامعلو  بودن نسب و

 القاب احمدالحسن یبررس

 نالحس

ن ه مر ينکر ا هه بتوج گويد: باميت اسه شد نا  او پسونده ک الحسن لقب توجيه در احمد

امرا  ، شرناختند مي لقب الحسن با مما منطقه، ممد  بود ، هورر مشرفتا سنه حُبد خوه منطق در

ننرد: و  کمري مسرتند  وايرت  را بره ايرن ر  « الحسن»پيموان احمدالحسن، علت به کار بمدن نا  

                                                 
 .11ص، الشي  أحمد سلمان، ؛ دعوه احمدالحسن في الميزانعلي مدعي المهدويهفي المد حمديه الشهب ات. 1

 نهاونردي، اکبرم  عالمره علري   ،في احوال موتنا صاحب الزمران  العبقمي الحسان؛ 442ص ، ميمزا حسين نوري،نج  الثاقب .4

اهلل حبيرب  ،سريماي آفتراب  ؛ 114، ص35 و  440، ص164 و  125، ص51 محمردباقم مجلسري،    ،ربحاراتنوا؛ 112، ص4 

 .232طاهمي، ص

 .440ميمزا حسين نوري، ص ،نج  الثاقب؛ 112ص طوسي،، للحجه الريبه کتاب؛ 410جعفم ممتضي عاملي، ص ،رة الخضراءيجز. 1

 .12ص، الشي  أحمد سلمان، سن في الميزان؛ دعوه احمدالحعلي مدعي المهدويهفي المد حمديه الشهب ات .2
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دارای  در مورد اینکه، امام زمان
، اختالف نظر همسر و فرزنداني هستند

 و برخي بر بر وجودود دارد. برخي وج
 اند.دلیل آوردهعدم آن 

إلى أبيره الحسرن الحرادي عشرم إلرى      و يکنيه بکنيته، و ينسبه  يسميه باس  جده رسول اهلل

گوينرد او  در اسرتدتل بره ايرن روايرت مري      1الحسين بن على صلوا  اهلل علريه  أجمعرين.  

 4.شودمتصل مي است و از طميق ايشان به اما  حسين منسوب به اما  حسن عسکمي

 کرمبال و بصرمه  ه، ناصرمي  منطقره  هس درکه  است ناصميه قبيله البوسويل  الحسن ازاحمد 

 را کرمبال  و ساکنين حسن، آل عنوان با را بصمه و ناصميه در عشيمه اين ساکنين .هستند مستقم

 «سرن الح»ن عنوا با است بصمه مستقم در عشيمه از که نيز احمداز اين رو اند. ناميده حسن بني

 1سياد  نيستند. داراي البوسويل  از عشيمه هيدکدا  افزون بم اين. شودمي شناخته

 يماني 

 2،تقارن قيا  او با قيا  سفياني. 1چند مطلب ذکم شده است:  «يماني» در مورددر احاديث 

خمو  . 4 0و قيا  سيد حسني؛ 5قيا  خماساني

احمدالحسن، با  0.يماني از صنعاء )پايتخت يمن(

 ها سنخيت ندارد. نههيک کدا  از اين نشا

ن يبه احمدالحسن ا يمانيت انتساب ياهم

 0اد شده استيت يل و از پمچ  او به عنوان پمچ  هدايتجل يمانيا  از ياست که در روا

  3خواهد داشت. يانيبا سف يکار سختيکه پ

ترا   و نسب يماني هريک مسرتند معتبرمي در دسرت نيسرت      هنيک ،در مورد نا ، لقب

                                                 
 .130ص خصيبي، حسين بن حمدان، الهدايه الکبمى. 1
 .06صالحسن،  أحمد، الکتاب العاص  من الضالل، الوصيه المقدسه .4
 .10، صلکبميه االطام. 1
 .06، ح12، ب 400الريبه، نعماني، ص؛ 404، ميملوحي، صکفايه المهتدي. 2
نعمراني،   ،الريبره ؛ 103آبرادي، ص خراتون محمدصرادق   ،کشف الحرق ؛ 100، ح402، ص54مجلسي،   قممحمدبا، بحاراتنوار. 5

 .11، ح12، ب455ص
 .11، ح10، ب 161عماني، صن ،الريبه؛ 11، ح103، ص0، کليني،  الکافي .0
، ه المهتردي کفاير (؛ 201، ح450، ص0کليني،   ،الکافي همدنين ر.ک: .0،  50، ب 056، ص4، شي  صدوق،  کمال الدين. 0

 .055، ح411نعي  بن حمّاد، ص ،الفتن؛ 13، ح406ميملوحي، ص
 .404، ميملوحي، صکفايه المهتدي؛ 11، ح12، ب 450الريبه، نعماني، ص. 0
، 044، ص0طبمسري،    ،البيران مجمرع ؛ 15، ح10، ب 165عماني، صن، الريبه؛ 1156و  1151، 166، نعي  بن حماد، صالفتن. 3

 .بأ، سوره س51 ذيل آيه
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زيد بن علي مدعيان دروغين به آن تمسک کنند. البته در بمخي روايا  نسب يماني از 

  1ذکم شده است.

 هجرت به نجف اشرف و آغاز انحراف
ه ير حروزه علم بره   يسرالگ  43ش( در سن 1100  )1333احمدالحسن، در اواخم سال 

او  در خواب به او دستور داده بره نجرف برمود.    ياست اما  مهد يرفت. او مدعنجف 
نداشته بره صرور     حوزه نجف، در حوزه حضور يو علم يد از بمنامه درسيبا انتقاد شد

 4 مطالعه کمده است. يفمد
 در يمال فساد يادعا و فقهاء عامه ابتيبمدن ن سئوال ميز با احمدالحسن نيپس از ا

 در ليتحص ادامه از مُشتت( دريح  ي)ش دوستش با دروس، يناکارآمد و هيعلم يهاحوزه

 1دادند. انصماف هيعلم حوزه
 ي( پس از مدتق1241اتول  يجماد ش، 1101)  4664سال  يجوتاحمدالحسن در 

نکه در خواب اما  زمان به او يا يافماد به او، با ادعا يمان آوردن بمخيانه و ايدعو  مخف
دستور داده با ظل  مبارزه کند، در نجف اشمف به ممد  اعال  کمد، فمستاده حضم  

 2است. يمهد
در يحو  کمد لبس خود از را تيماني ياهيانيب يط  (4661سال) در احمدالحسن

 آغاز کمد. 0مانياش را در عماق و ايريتبل يز سفمهاياو ن 5 کمد. يمعمف يمانيرا  مشتت

                                                 
هراي ظهرور خرمو  مرمدي از     از نشرانه  خُمُو  رَجُلٍ مِن وُلدِ عَمِّي زَيدٍ بِاليَمَنِ وَ انتِهَابُ سِتَارَهِ البيتِ؛ فممايد:يم اما  صادق. 1

 (101سيد ابن طاووس، ص ،فالح السّائل) باشد.کعبه مي تبار عموي  زيد در يمن و به يرما رفتن پمده
2. http://almahdyoon.org  

 .154ص، ذوالفقار علي ذوالفقار، تاريخها عقائدها خطمها المهدويه، الحمکا . 1
 .101، ص1-1 احمد اسماعيل،  ،الجواب المنيم .2
 ناميرد،  يمراني  را او احمدالحسرن  دنبال داشت، به را (ي)القحطان نا  و رسيدمي قحطان به مشتت حيدر نسب اينکه به توجه . با5
  يابد. دست خود اهداف به بتواند تا

 مرن  رجرل  حتري يخرم    السراعه  تقرو   اسرت: ت  آمده چنانده اند.کمده معمفي قحطاني نسب با را يماني روايا ، از بمخي
 النهايره ) بماند. پيش با عصا را ممد  و کند خمو  قحطان از ممدي آنکه مگم رسدنمي فما ظهور زمان بعصاه الناس يسُوقُ قحطان

 برا سرفياني   کره  است کسي اول است: قحطاني آمده اينکه يا (241، ص4 محمد ابن اثيم،  بن بارکم ،األثم و الحديث غميب في
 (10ح النيشابوري، فضل بن شاذان، المجعه اثبا  مختصم) گمدد.مي باز يمن به و خوردمي شکست و کندمي زاررکا
 به بعد.   1ص ،بصمه الدج: رک کوراني، علي شي  با مشتت حيدربماي مطالعه بيشتم در مورد ديدار . 0
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و  فتنه و اختالف ایجادف احمدالحسن هد

(، شیعيي )اسالم کشورهای در انحراف

 جلوه ناکارآمد و علما جایگاه تخریب

 است. علمیه هایحوزهي و دین علوم دادن

 در احمدالحسن مشتت، دريح و احمدالحسن نيب اختالف بموز با  (4665) سال در

 موعود، يماني و اما ) ( يوص صور  توأمان به را خود ،ياهيانيب انتشار با آشکار، يتناقض

ل را دروغگو يو احمداسماع يمانيز خود را يدر مشتت نيح گميد از طمف 1مد.ک يمعمف

در مشتت پس ياحمدالحسن پمداخت. باتخمه ح يل ادعاهايه نقد دتو ب4خواند

ال  مستقل، در راه يتشک جاديا يبما تالش و احمدالحسن با اريبس يهاقوسوکش از

  1احمدالحسن را به قتل او مته  کمدند.برداد به ضمب گلوله از پا در آمد و طمفدارانش، 

 ان احمدالحسنيجر یالتيساختار تشک

 علمي گروه. 1

 42 کنون که تا است احمدالحسن آثار  يتنظ و کتب فيتال گموه، نيا ياصل تيمأمور

 به احمدالحسن انصار ياز سو کتاب نعنوا 106 و احمدالحسن به منسوب کتاب عنوان

 از: عبارتند احمدالحسن به منتسب کتب. است آمده در ميتحم رشته

. 1 يت مقدس، نوشتار بازدارنده از گمماهي. وص4ونس ياز سوره  ياهيم آيتفس. 1 

ده از يبمگز ييهاگاه. توقف2ل و قمآن يتورا ، انج يهادر کتاب يو فمستاده مهد يوص

ع اإلسال  ي. شما5سومم و اکد  يااندازهچش 

 يها و استفتاها. پاس  به پمسش0 (سه جلد)

اهلل  يق به سويا طمي ي. سمگمدان0 يفقه

. سفم 3 (دو جلد).همگا  با عبد صالح 0

 (سه جلد)فمستادگان  يهااز دعو  ييهاي. روشنگم16ن يبه مجمع البحم يموس

ق عل  اعداد يان حق و سداد از طمي. ب14بزرگ خدا  ين روز از روزهاي.رجعت سوم11

. نبو  12ه و همکس که طالب حق است يطلّاب حوزه علم يبما يحتي. نص11 (دو جلد)

                                                 
 .141، صهالمهدوياء أدعي. 1

 .43ص ،علي کوراني ،دجال بصمه. 4

 .24ص، همان .1
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در فقه  يا. رساله10روشنگم از راه اموا   يها. پاس 10 (چهار جلد). متشابها  15خاتَ  

ت خدا، نه ي. حاکم46ت ي. نامه هدا13. جهاد درب بهشت 10مه آن يخمس و ضم

. توه  41م سوره فاتحه ياز تفس يادهي. گز44 (دو جلد). گوساله 41ت ممد  ياکمح

  .اتسال . عقائد42نش يت در آفميّا  ربوبي، آييخدايب

 از: عبارتند احمدالحسن انصار توسط شده نوشته يهاکتاب از يبمخ

مرا   . اتفحرا  فري رايرا أ  ات   1. حجه الوصي و اوهرا  المردعي   4. المهدي ولي اهلل 1
. دابه اترض طرالع  0. المعتمضون علي خلفاءاهلل 0. قانون معمفه الحجه 5.انتصاراً للوصيه 2

. 11. بحرث فري العصرمه    16. الربالغ المبرين  3. الوصيه و الوصي احمد بصرمي  0الشمس 
 اليماني الموعود حجه اهلل.

 ديني گروه .0

 از: است عبار  گموه نيا فيوظا

. تدوين بانک اطالعا  مبلرين 4ها؛   در شهمها و استان. تعيين ائمه جمعه و جماعا1

. تعيين قاضي بماي حل 2هاي علميه احمدالحسن؛ . اداره حوزه1حوزوي احمدالحسن؛ 

. تبليغ و نشم دعو  انحمافي احمدالحسن؛ 5مشکال  و دعاوي انصار احمدالحسن؛ 

 کنندگان رسمي دعو  احمدالحسن..تعيين پاسخگويان و مناظمه0

 امنيتي   گروه. 3

در شرهمها و   الحسرن انصرار احمرد    يو مرال  يت جران ير ن امنين گموه، تأميت ايمأمور

 .باشديم انين جميا يمناسبت يهات مماسما  و موکبين امنيمأن تيهمدن

 رساني  اطالع گروه. 4

 تيسا تيميمداست.  احمدالحسن يهايسخنمان و هاهيانيب انتشار گموه، نيا تيمسئول

 ه است.گمو نيا عهده به زين يمجاز يفضا و

 مالي  گروه. 5

اين گموه، عالوه بم دريافت وجوها  شمعي و نذورا  و هدايا، مسئوليت هزينه اين 

. شهميه طالب و مبلرين 1گمدد: مبالغ را بم عهده دارند. اين مبالغ در سه بخش مصمف مي
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 احمدالحسنبیشتر کساني که جذب 
شدند جزو فرهنگیان، دانشجویان، 

التحصیالن حوزه اساتید دانشگاه، فارغ
 علمیه و مهندسین هستند.

ها؛ اي اتبا  و حسينهه. چاپ و نشم کتب انصار و همدنين تجهيز کتابخانه4احمدالحسن؛ 

 هاي نظامي اتبا .. خميد تسليحا  و مهما  جنگي و آموزش1

 نظامي   گروه. 6

 يفممانرده  و حا يتسرل  دير خم اتبرا ،  ينظرام  آمروزش  و جرذب  هردف  برا  گرموه  نيا

 کنند.يت ميفعال ( القائ اي)سما عنوان با و است شده ليتشک ينظام يهاا يعمل

خرود   يسرو را بره  يابصمه توانست عرده  يکير نزداقامت د ياحمدالحسن پس از مدت

 يهرا ترم در اسرتان  ه و چند ممکز کوچکيجذب نموده و دو ممکز در استان بصمه و ناصم

ن توانست حردود پانصرد نفرم از طمفرداران خرود را      يهمدن ي. وکندس يگم عماق تأسيد

بصرمه و   آزادکرمدن دو اسرتان   يا  برما ير   را روز ق4660سال  يمسلح کند و روز عاشورا

 ه مقمر کمد.  يناصم

آمرد   يمهرد »زدنرد:  ياد مر ير فم يعزادار يهائتيه نيبکه  يز در حالين يطمفداران و

 يمانرداز يس بصرمه ت يپلر  يسرو بره « آمد يمهد

 يمير م شدند. درگيشد  با آنها درگکمدند و به

هفتره  کير ده شد و به مد  يه ه  کشيبه ناصم

 حرردود صرردنفم از آنهررا کشررته و .افررتيادامرره 

ن امرم،  ير دنبرال ا شرد. بره   يو مخف يز فماريم شدند و احمدالحسن نيز دستگيچندصدنفم ن

 1.ل شديس بصمه تشکينزد پل يو يبما يتيامن ياپمونده

 يمرا برا خرانواده و   »ن گفته است: يچن ين واقعه درباره ويس بصمه پس از ايس پليرئ

از  يما معلرو  گشرت کره و    ي  و بمايکمد يآوردرباره او جمع يمالقا  کمده و اطالعات

ز  يپنروت يبرمد و از سرحم و شرعبده و ه   يامبم اسال  نمينبوده و نسب به پ يعلو ياخانواده

  4«کند.يجذب افماد استفاده م يبما

                                                 
 .23ص ،علي کوراني، دجال بصمه .1

 .51. همان، ص4
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با پنج پیروان احمدالحسن، نسب وی را 

ولي  رسانندمي واسطه به امام زمان

 این نسب صحیح نیست.

ن اسرت کره   ير س بصرمه آمرده ا  يس پليکه در گزارش رئ يبارنکته قابل تأمل و تأسف

د دانشررگاه، ين، اسرراتايان، دانشررجويررشرردند جررزو فمهنگ يکرره جررذب و يشررتم کسررانيب

  1ن هستند.يه و مهندسيالن حوزه علميالتحصفارغ

 متوجره  و کرمده  وگوگفت دستگيمشدگان از تعدادي با کند کهمي وي همدنين تأکيد

 رايرا  احمدالحسرن  بره  آنهرا  ايمان علت شدند

: اندگفته آنها از بعضي که ايگونهبه است؛ بوده

را در خرواب   حضرم  زهرما   و حسرين  اما 

انرد.  اند که به احمدالحسن سفارش کرمده ديده

خواب را علت ايمان خود به  در رسول خداو  بعضي ديگم، سفارش حضم  مسيح

 4اند.وي ذکم کمده

                                                 
 . همان.1

 . همان.4



 تبارشناسي و مباني فکری ـ اعتقادی احمدالحسن یماني )بخش اول( 

 
93 

 

 منابع

 سرال  موعود آيتي، مشمق اهللنصم ، «با تکيه بم آراء احمدالحسن :نقد و بمرسي آراء مدعيان مهدويت» .1
 .45 شماره 1134 بهار هفت 

 سرال  موعود آيتي، مشمق اهللنصم ، «با تکيه بم آراء احمدالحسن :و بمرسي آراء مدعيان مهدويتنقد » .4
 .1134 ، بهار45 شماره هفت ،

 .ش 1131ق ، موسسه آينده روشن،  آيتي، اهللنصم  ،از تبار دجال .1

 ق.1261محمد باقم مجلسي، بيمو ، داراحياء التماث العمبي، چاپ دو ،  ،بحاراتنوار .2

 تا.بي جا،احمد اسماعيل، انتشارا  انصار اما  مهدي، بي ،م بم کتاب فتنه يمانيصمختپاس   .5

 .1102ق ، انتشارا  دفتم تبليرا ،  محمد سپهمي، ، جعفم ممتضي عاملي، تمجمهجزيرة الخضراء .0

 ق.1211جا، احمد اسماعيل، اصدارا  انصار اتما  المهدي، بي ،مثياألعبمب المنيم واالج .0

 .4612 والدراسا ، لألبحاث بانقيا ، ممکزذوالفقار علي ذوالفقار، تاريخها عقائدها خطمها مهدويه،ال الحمکا  .0
 تمجمره  ،علي کوراني عاملي ،در رد ادعاهاي احمد اسماعيل معموف به احمد حسن يماني ،دجال بصمه .3

سره بوسرتان   موس، تهيه معاونت فمهنگي و تبليري دفتم تبليرا  اسالمي حوزه علميه ق  ،مسل  خاطمي
 .1132 کتاب،

شررهبازيان، انتشررارا  ممکررز تخصصرري   محمررد ،ره افسررانه )نقررد و بمرسرري فمقرره يمرراني بصررمي(  .16
 .1131مهدويت،

 .1100انتشارا  مشهدي، اول،  اهلل طاهمي، ق ،حبيب ،سيماي آفتاب .11

، نالشري  أحمرد سرلما   ، احمدالحسن في الميزان؛ دعوه علي مدعي المهدويهفي المد حمديه الشهب ات .14
 .  4615، البالغ مؤسسة

مسرجد مقردس    نهاونردي، اکبرم  عالمره علري   ،في احوال موتنرا صراحب الزمران    العبقمي الحسان .11
 .1100جمکمان، ق ، 

 ق.1241بيمو ، لبنان، ، نعي  بن حمّاد، الفتن .12
 .1100دارالکتب اتسالميه،  ،تهماننعماني،  ابماهي  بن محمد عبداهلل ابو، الريبهکتاب  .15
 ق.1211 اول، چاپ اتسالميه، المعارف ق ، حسن طوسي، بن ، محمدللحجه هالريب کتاب .10

 ق.1240ممکز الدراسا  التخصصيه في اتما  المهدي، نجف،  آبادي،خاتونمحمدصادق ، کشف الحق .10
 ق.1240ق ، دارالتفسيم، ، ميملوحي، في معرفة المهدي کفايه المهتدي .10
 .4610ي، عتبه حسينيه، کمبال، النيشابور فضل بن شاذان ،المجعه اثبا  مختصم .13

 .1131، 11ق ، انتشارا  مسجد مقدس جمکمان، چ  ميمزاحسين نوري، ،نج  الثاقب .46

 .1100محمد ابن اثيم، اسماعيليان، ق ،  بن مبارک ،األثم و الحديث غميب في النهايه .41
 .4614الحسن،  أحمد، الکتاب العاص  من الضالل الوصيه المقدسه .44
  ق.1213خصيبي، بيمو ، البالغ، چاپ اول،  ي، حسين بن حمدان، خصيبالهدايه الکبمي .41





 

 

 

 

 

 

 ت اسالم و مسلمانانيوضع یبررس

 1یغرب يهادر پژوهش

 4محمدرضا حضوربخش

 مقدمه
بيني فماشمول است که در طول تاري  توجها  جهاني را به خود جلب اسال  يک جهان

است. اين نوشرتار درصردد تبيرين و    کمده است. اسال  هميشه با تمدن غمبي دادوستد داشته 
 اسال  و مسلمانان نوشته شده است.هايي است که در مماکز غمبي در مورد معمفي کتاب

 يهرا نگرمش » يبمرسر  يپژوهش در راستا 41004، 4663ر   1323 يهادر فاصلة سال
مورد مقاله،  10445است.  ييقابل توجه و شناسا« غمب نسبت به اسال  و مسلمانان يعلم

 يهرا هستند که دانشگاه يارشد و دکتم ينامه و رساله کارشناسانيپا 4200کتاب و  1106
 اند.ن مد  چاپ کمدهيدر ا يو مؤسسا  علم يغمب

از کل آثرار )اعر  از    %5/50دهد که ينشان م 4666نده آثار در سال يتوجه به شمار فزا
م منتشم شده اسرت.  ية اخده يشصت ساله، ط يها( در دورة زماننامهانيمقات ، کتب و پا

که  ياگمدد؛ حادثهيبازم يامدهايسپتامبم و پ 11ع يش آثار به وقاين افزاياز ا ياديدرصد ز
 را به مسلمانان سماسم جهان جلب کمد. يتوجه جوامع غمب

                                                 
 ،اسرال   مرورد  در غرمب  دانشرگاهي  انرداز چشر  : شرناختي کتراب  گفتمران  تحليل». اين نوشتار گزارشي است علمي از کتاب 1

 «:اسالمي کشورهاي و مسلمانان
Bibliographical Discourse Analysis: The Western Academic Perspective on Islam, 

Muslims and Islamic Countries (1949-2009), Saied Reza Ameli, ,4 volume of books, London, 
IHRC (Islamic Human Rights Commission), 2012. 

 ته حوزه علميه، دانشجوي دکتمي فلسفه تطبيقي دانشگاه ق .آموخ. دانش4
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ن فه  يآن به فه  موضو  تعامل اسال  و غمب و همدن يشناسن آثار و گونهيا يبمرس

 کند.يار کمک ميمواجهه با آن بس يبا اسال  و راهبمدها رفتار غمب يمبنا و چگونگ

 يهاحوزه يمعمفت يهان مقولهيتماز مه  يانقالب اسالم يتيت هويميغمب به عنوان غ

د مرورد توجره حروزه    ير با ياسيو ه  در عمصه س يه است که ه  در عمصه اجتماعيعلم

 مد.يقمار بگ يانقالب

 اسالم و غرب  یناتمدنيب يالگو
ن شمق يب يکيدئولوژيو ا يياي  جرمافيبم تقس يفه  خود از اسال  را مبتن يغمبم يتصو

 يخيتار يان اصلي، بنيارزش يهاو غمب قمار داده است. در دوگانه شمق ر غمب، قضاو  

از متفکرمان   ياريمتنو  شرکل گمفتره اسرت. بسر     يم گفتمانياست که بم اساس آنها تصاو

کننرد، مرورد انتقراد    يل ميتحم يشمق يرا بم نواح يغمب يهارا که عموماً ارزش يميتصاو

 اند. قمار داده

اسال  و غمب مهمتمين عامل در فه  مرا از وضرع موجرود اسرت. غرمب       روابطبمرسي 

هرا تعامرل برا مصرم،     هاي خود درباره اسال  را از طميرق قرمن  تتين به لحاظ تاريخي نگمش

هاي متنو  و در عين حال ادند که نگمشدهاي اسپانيايي و مسيحيان عمبي نشان ميموزاراب

 سال  و مسلمانان شکل داده بودند.هاي اوليه با امنفي نسبت به اسال  را بم اساس رويارويي

  آن با اسال  است که برا  يممستقي  و غيجه رابطه مستقيغمب از اسال ، نت يِفه  امموز

 يشمق ين اروپايو همدن يشمال يقايتا آفم يغمب ياياز آس يو مکان يش گستمه زمانيپات

 است. ف شدهيو رنسانس تحم يقمون وسط يط

کره در   ييشود؛ الگويف مين وجه توصيبه بهتم يناتمدنيب يک الگويروابط قدر  در 

ا يخود با هدف مشارکت )مشارکت فعال هم دو طمف(  يهاتيها با توجه به قابلآن تمدن

ش و يداير هرا هر  پ  ن تمدنيدر  بک طمف( حضور دارند. روابط قيسلطه )حضور فعال 

کره   يقدرت يها بم اساس ساختارهاکند تا آنجا که تمدنين مييرا تب يه  استممار هم تمدن

 ابند. ييتعامل دارند، توسعه م

 اند از:  عبار  يناتمدنيممکن نسبت به روابط ب يخيکمد تاريچهار رو
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هراسي، اسالم را آثار غربیان با محور اسالم
بیني نظامي به عنوان یک دین/جهان

د و کنند که با اعتقاد به جهامعرفي مي
المللي را در معرض شهادت، صلح بین

 خطر قرار داده است.

 ينسب ياروپامحور. 1

شه دارند و از ير ييدر تمدن اروپا يبشم يهان، تما  تمديکمد تمدنين رويبم اساس ا

ن، آداب و رسرو  و  ير ، ديياير ط جرمافيشرما  يخياند، اما در اسرتممار ترار  آن نشأ  گمفته

رو، تصرور  نير مستقل شده اسرت. از ا  يهاموجب به وجود آمدن تمدن يقوم يهايژگيو

متنرو  ر     يهرا تمردن  دارند، اما بره  يمشتمک ييشه اروپايا ريدن يهاشود که تما  تمدنيم

ها تحرت  و متداول نوعاً از آن تمدن يعمف يهايبندافتند. در طبقهيم يينسبتاً فمودست ر تر 

سرطح برا   خرود هر    يخين اسال  در استممار تاريشود. بنابماياد ميشمق  يهاعنوان تمدن

 ست.يبمتم ن ياروپا

 مطلق ياروپامحور. 0

هرا از  تممار قائل به بازگشرت همره تمردن   شه و ه  در اسيمطلق ه  در ر ياروپامحور

ک تمدن است. فارغ از تمردن  يجمله اسال  به 

ک کدا  ي ، هيمسلط و بمتم در طول تار يياروپا

کره امرموزه موجرود     يمتنو  بشم يهااز تمدن

ن ير شود. اينم ياست، اصالً به عنوان تمدن تلق

دارد و  يياروپرا ت ير ک ماهير طمفره از  کير شمفت بشرم رونرد   ياست که پ يکمد مدعيرو

 هستند.   يبشم ياز آشفتگ يزيق ناچي، مصاديبشم يدستآوردها

وبرم، هگرل،   همدرون   يمتفکمان بزرگر  يعلمشبه يهاکمد به پشتوانه استدتلين رويا
غمب »بمگمفته شده که جهان را از منظم  ياستعمار ينيبک جهاني، از لينو و مکيمونتسک

ز دارد. ير ن يادير مطلق، منتقردان ز  يند. اروپامحورکيم يابيو ارز يگذارارزش« يگميو د

ن مخالفران  ين و مهمترم يتماز سمسخت ، است ، داسل و ساندبمگين، لوويلم، اميد، شيسع

 پنهان هستند. ييمطلق به عنوان استعمارگما ياروپامحور

 يکامحوريآمر. 3

 ييکرا يآمم يمحرور کرمد ترک  يو اسرتممار رو  يياروپرا  يکمد چندمحوريرو يهاشهير

، يکرامحور يدهنرد. آمم يل مر يرا تشک يکامحوريآمم يهااني، بنيبشم يهانسبت به تمدن
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 يکنرد کره تمرا  افرماد برما     يمر  يل تمدن معمفيکا را به مثابه تجس  بديات  متحده آمميا

 کنند. يه، الگوبمداريد از آن طمح اوليت بايبه موفق يابيدست

را  يمماترب تمردن  اش، سلسرله يدر شکل کنرون  يضمن رد اروپامحور يکامحوريآمم 
هرا  م تمردن يکا( در رأس آن قرمار دارد و سرا  يات  متحده آمميکا )ايکند که آمميمطمح م

 تم قمار دارند. نييدر مماتب پا يياروپا يهاتمدن يحت

اسرت کره    ياسال  به عنوان سنت مذهب يعيطب يهمتا ييکايکمد، تمدن آممين رويدر ا
 گمدد.يش بمميده قمن پآن به چهار يهاآموزه يردّپا

 يچندمحور. 4

را « يچنردفمهنگ  يچنردمحور »کرمد  ين روير ، ايکامحوريو آمم يبمخالف اروپامحور
فعال متنرو ، متکثّرم، کهرن     يتمدن يهاکمد، جهان از کانونين رويکند. بم اساس ايارائه م
ز گرذارد، ا يهرا احترما  مر   به همه تمدن يل شده است. چندمحوريد تشکي( و جديمي)قد

 کند.يقدر  را رد م يهامماتبزد و تما  سلسلهيپمهيو قضاو  م يگذارارزش
را بره   يبشرم  يهرا کند. تمدنيج ميها تموان تمدنيکمد صلح و احتما  را در مين رويا

و دوستدار ارتبرا    يل فمهنگيدهد، مخالف ادغا  و تحميه ارجا  مياول يخيمستندا  تار
 و گفتگو است.  

 افته است.ينآل و تحققدهيموجود، ا يهاان تمدنيم کمد درين رويا

 خ روابط اسالم و غربيتار

 ششم و هفتم( يهازانس )قرنياسالم و ب. 1

زانس و عرمب در مقابرل   ير ان بيحياز مس يدانان معتقدند که واکنش مطلوب بمخ يتار
 يزير انگد ر در حرد شرگفت   ين جديمش ديز گمفته تا پذيآممسالمت يستياسال  ر از همز 

د منجرم  ير ن جديان به ديحيم مسييزان ترياز م يحيون مسيکه به تمس روحان يبود به نحو

به عنروان  « نيوس دروغيمتود يآخمالزمان يهاييشگويپ» . کتاب 034ر   031شد. در سال 
نوشته شد ترا بره وضروح     ي، به زبان عمبيبعد از فتوحا  اسالم يغمب يحين منبع مسياول

 ان کند. ين به اسال  بيم دييتررا از  يحيتمس توده مس
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بسیاری از آثار غربي در مورد اسالم، 
اسالم را در یک بسته جنسیتي رایج قرار 

دهد؛ یک اسالم زنانه )تسلیم و جذاب( مي
که همتای غربي مردانه )قاطع و در عین 

 کشد.حال منطقي( را به چالش نمي

مقابلره برا    ي  را برما يممستقيم غيت مسيحي( مسي)کالم يگم، مباحث جدليد ياز سو 

ت از اسال  به يحيش گمفتند که نشانگم عمق وحشت مسين به اسال  در پيم گستمده دييتر

 ب بزرگ در قمون هفت ، هشت  و نه  است. يمثابه رق

 (1440ـ  111اسالم و اندلس ). 0

ممسرلمانان در  يد به عنوان آغاز تعامرل متقابرل بلندمرد  مسرلمانان و غ    يقمن هشت  با

فمانسه فهر  شرود. برا توجره بره گسرتمش        يشمال يدر نواح يا و حتيه، مصم، اسپانيسور

د و ممدمران  ير جد يز به نواحيآن ن يو اقتصاد ياسي، سيما  فمهنگياسال ، تأث ييايجرماف

را  يمتنوع ياسالم يفمهنگ يهاتيفعال«   حوادثيتار»کتاب د. مظفم اقبال در يد رسيجد

دهد. از نظم اقبرال، فرارغ از سراخت مسراجد     يا گزارش ميدر قمن هفت  و هشت  در اسپان

ن دانشگاه در اندلس توسط مسلمانان در سال ي، اوليبميمه ايجزمختلف در کوردوبا و شبه

 يوناني . ساخته شد. تمجمه فلسفه و علو  030

)در قرمن هشرت  و نهر ( و     يبه عمبر  يانيمو س

، جنربش  يبا تفکم اسالم يستيب فلسفه هلنيتمک

را موجب شرد. تمجمره مجردد     يديجد يعلم

 يت گفتگرو ين )قمن دوازده ( ممکزيبه تت ياز عمب يستير هلن  ي)بازتمجمه( ملقمه اسالم

 م داد.  ييرا از برداد به اندلس تر يعلم

 ستم(يسم )قرن پانزدهم ـ اواسط قرن بيو مدرن يراسالم، مسلمانان، استعمارگ. 3

 . مشخص شد( و با فموکش کمدن 1234کا در سال يان فاز دو  )که با کشف آمميبا پا

 . بره بعرد(   1541)از  يقرمون وسرط   يبعد يهادر طول سال يبيصل يهاجنگ يهاشعله

اسرال ،  از  يم کرامالً سراختگ  يان، موجب شرد تصراو  يحيخشن مسلمانان و مس يگفتگوها

 يهرا  . جنرگ 1234جراد شرود. در سرال    يشان ايامبم اسال  و قهممانان جنگيمسلمانان، پ

 قا خار  شد. ياز شمال آفم يبيصل

هاي صليبي منحمف کمد، ها را از دوره پايان جنگهمچند عصم اکتشافا ، توجه اروپايي
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داد. اسرتعمارگمي   اما روند استعمارگمي رو به رشد در تجار  اروپا با جهان خار  را شکل

هايي بودنرد  شناسي به مثابه شاخه معمفتي آن، گفتمانداري و شمقبه عنوان يک اقدا  سممايه

 اند.که در عصم ما بيش از هم گفتمان ديگم مورد بمرسي و پژوهش قمار گمفته

 (0224ـ  1442) يسازيو جهان ياسالم، دوره پسااستعمارگر. 4

مانرد و   يشه براق يهم يبما يالمللنيق، در روابط بيعمافت، تمس يان نيپا ياستعمارگم

سرت ، شرتابش را از دسرت نرداد.     يقمن ب يهان دههيدر آخم يحت« يروابط قدر  موروث»

، غمب استعمارگم و جوامع مسلمان اسرتعمار شرده،   يپسااستعمار ين در فضايعالوه بم ا

 فماوان بود.  يماداعتين اسال  و غمب بين دوران بيچندگانه و متنو  شدند. در ا

شان برا جهران خرار ، از    و ه  در روابط يمسلمانان تالش کمدند تا ه  در امور داخل

ن يدر چنرد  ياسرالم  يهرا ، جنبشيالديم 56ط در دهه ين شمايابند. در اي يياستعمار رها

س  برود و  يو سکوتر ييگمايا به سمت مليها که ن جنبشيقو  گمفت. ا يجامعه اسالم

چرون   ييدهاير ش تهدياتحاد در بمابم افزا يبود بما ين، به مثابه ابزاريد ياياحا به سمت ي

 ل نوظهور.يو اسمائ يسازيغمب

 يبرم مبنرا   يجردل  يهرا از تنش ياتازه يهاان جنگ سمد، با جذب شکليهمزمان با پا

ش يش از پر يور نگه داشتن بر شعله يدر راستا ي، حمکت مهميکيدئولوژين اينو يارهايمع

سرخت و   يجهران  يهرا ن مسأله باعرث جنرگ  يجاد شد. ايا يالمللنيب يهامتآتش خصو

 ن جنگ، کل جهان اسال  است.يدر ا يمواقع دشمن اصل يجنگ سمد نم  شد. بمخ

ش اسرت و  ين در غرمب بره سرمعت در حرال افرزا     نات مسلمايبم اساس آمارها، جمع 

ن حضرور  ير ننرد. ا کيمهراجم  مر   يافتره غمبر  يتوسرعه  ياز مسلمانان به کشورها ياريبس

اسال  ر غرمب در    يدر مورد مواجها  رو به جلو ي، به طمح مسائليخيشده و تاريجهان

 در غمب منجم شده است. ياسيو س ي، اقتصادي، فمهنگي، اجتماعيکيمناظما  ژئوپولت

بره   يمارعپسااسرت  يکرمد اسرتعمارگم  ي، رو1356در دهه  يدر اواخم عصم استعمارگم

 نيگزيجرا ک ير م کرمد. ژئوپولت يير سخت به استعمار نم  تر يارگمج از استعميشمق، به تدر

داد.  يخرود را بره ارتباطرا  فمهنگر     يجرا  يدارهيسرمما  يسنت يهاانيا شد و جميجرماف



 های غربيبررسي وضعیت اسالم و مسلمانان در پژوهش 

 
11 

 

، 9191ری در دهه در اواخر عصر استعمارگ

ماری به شرق، عرویکرد استعمارگری پسااست

به تدریج از استعمارگری سخت به استعمار 

 نرم تغییر کرد.

س سرازمان ملرل متحرد،    يدو ، تأس يم موثم بودند: جنگ جهانيين تريم در ايز يدادهايرو

در  يان جهران دوقطبر  ير مان، پاير در ا ي، انقالب اسالميسازيآغاز جنگ سمد، ظهور جهان

 س .يات  متحده و جنگ متعاقب آن بم ضد تموريازده  سپتامبم در اي، حوادث 1303

ک ير سال گذشرته، تنهرا    06در طول  يد علو  اجتماعيبا فمض تعصبا  آشکار در تول

و  يخياند تا دور از تعصربا  ترار  اثم( تالش کمده 41004از مجمو   4540ن آثار )يده  ا

ان مسلمانان ي، اسال  را همانگونه که واقعاً هست نشان دهند و تنو  موجود ميعلم يبمدگ

 شان را درک کنند.يهاتيو هو

 ان در مورد اسالميغرب يهاپژوهش یشناس يهو

 (يهراسا )اسالمياسالموفوب. 1

جراد  يممسرلمانان ا يان غير را در م« هماس»قمن گذشته،  12نش در ياسال  در نقطه آغاز
ن ترمس و  يرسد که اولر يست. به نظم منکمده ا

ممسرلمانان، بره   يغ ياير جاد شرده در دن يد ايتهد
ش يزانس، تررمس از گررمايررب يژه امپماطرروريررو
ش بره  يممسلمانان به اسال  بود. تمس از گرما يغ

ممسررلمانان برره اسررال  ياسررال ، موجررب شررد غ
 ه  کنند.  مت يبکارينشان دفا  کنند و اسال  را به کفم و فميواکنش نشان دهند، از د

 يت اجتمراع يک واقعيبه عنوان  يهماسن اساس، مناظما  در مورد وجود اسال يبم هم
 يرانر  4662شود. به عنوان مثال، گرزارش  يافت مياز قمن هشت  به وفور  يدر جوامع غمب
دهد که تنفرم نسربت بره    ينشان م« ها و اقداما : مسائل، چالشيهماساسال »مِد، با عنوان 
در  يبروده اسرت؛ زمران    ييجوامرع اروپرا   يعنر يثابت غمب،  يهايژگياز و يکيمسلمانان 

گم در طرول  يد يا و زمانيدر طول قمن پانزده  در اسپان ي، زمانيبيصل يهاجنگ يهاسال
 ير مکران    ين تنو  احساسا  زمانين باور است که اين گزارش بم اي. ايدوره استعمارگم

د ير حراً با يجراد نکرمد و تمج  يرا ا ياشدهنهياد ، اصل نهيضد اسال /مسلمانان در طول تار
 را بم آن نهاد. « يهماساسال »عنوان 
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در  ينه کرمدن احساسرا  ضداسرالم   ينهاد ينه مخالف بمايک زميست  به عنوان يقمن ب
هرود را در جنرگ و   يکه اقداما  ضد  يممسلمانان در سماسم جهان عمل کمد. قمنيان غيم

ان از يحياز مسر  ييهرا ان گموهيرا در م ينيد يهاعلقه که يصلح به ثبت رسانده است، قمن
 ان مسلمانان را شاهد بود. يت در ميو عصب ييگماکه افما  ين بمد، قمنيب

ات  ير ژه در اروپرا و ا ير بره و  يازده سپتامبم، احساسا  ضداسالميدر  يسيحمله تمور
جره  ير داد. در نتقرما  يط سرخت ين جوامع در شمايش داد و مسلمانان را در ايمتحده را افزا

ت ير آنهرا در حفرظ هو   يزنران محجبره ر برما      يژه بمايرا ر به و  ياريبس يهاتيمحدود
 جاد کمد. يشان اياسالم ياجتماع

از به آن، مورد اسرتفاده  يبود که در زمان ن يژه و مورديک واژه وي يهماسهمچند اسال 
لررت و   يهرا ر فمهنرگ مانرد و د  يا  ارتبا  اسرال  و غرمب براق   يقمار گمفت، اما در ادب

از  ييهرا نمونره  يبرما  ين واژه بره عنروان بمچسرب و عنروان    ير ها وارد شد. امةالمعارفيدا
ض ي، تبعر يسازمان ملرل ضدنژادپمسرت   يضد مسلمانان/اسال  در کنفمانس جهان ينژادپمست

 ، استفاده شد.يميناپذو تحمل يگانه هماسي، بينژاد
 يکمدهرا يرو يعني« رفتار متحجمانه» يهاهشت مسأله را به عنوان مؤلفه 1330گزارش 

 شود:يالً به آنها اشاره ميهماسانه، نسبت به مسلمانان مشخص کمده است که ذاسال 
 ممنعطف؛ين مانع، سخت و غيک دياسال  به عنوان . 1

 دور؛« يگميد»ک ياسال  به عنوان . 4

که نسربت   يجنسض يو ]مموّ ِ[ تبع ي، بدويمعقالنيت غيک بمبمياسال  به عنوان . 1
 قمار دارد؛   يبه غمب در رتبه فموتم

 س ؛  يگم تمورتيدکننده و حماين خشن، تهديک دياسال  به عنوان . 2

مورد استفاده  ييگماو جنگ ياسيکه در اهداف س ياسيس يدئولوژياسال  به عنوان ا. 5
 مد؛يگيقمار م

 انتقاد غمب؛  يميناپذاسال  به عنوان تحمل. 0

ه مسرلمانان  يه اقداما  نژادپمستانه عليتوج يبما يبه عنوان ابزار يلماننفم  ضدمس. 0
 جامعه؛ يان اصليو محمو  کمدن مسلمانان از جم

 .يو عاد يعيک مسأله طبيخصومت و نفم  ضد مسلمانان به عنوان . 0
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، 4111ـ  9121های در فاصلة سال

پژوهش در غرب در موضوع اسالم  49834

انجام شده است که بیش از نیمي از آن 

 مربوط به ده سال پایاني این دوران است.

 يهماسر ( بمچسب اسال %2/11اثم ) 1131اثم حاضم در پژوهش ما،  41004از مجمو  

باشند که برا عنروان   يم يالديم 1303ن فهمست، آثار سال ينمونه معمّف در ااند. دو گمفته

ن بره رشرته   يتف يإچ جانسون و جِ يب توسط جيبه تمت« خنجم اسال »و « ياسال  جهاد»

 م درآمدند.يتحم

ک ير ن آثرار اسرال  را بره عنروان     ير دهرد، ا ين آثرار نشران مر   ير طور که عنروان ا همان

را  يالمللر نيکنند که با اعتقاد به جهاد و شهاد ، صلح بر يم يمعمف ينظام ينيبن/جهانيد

مان ير ا يانقرالب اسرالم   يموزير ها که در سال پن کتابيدر معمض خطم قمار داده است. ا

بره طرور    ياسالم يداريبه مو  خموشان ب يطانيش يهاواژه يمياند، با به کارگنوشته شده

 اند.شفاف اشاره کمده

 (يستدوا )اسالميلياسالموف. 0

ترييم دين به اسرال ، اجبراري از طرمف مسرلمانان و رهبمانري کره کشرورها را فرتح         
اند، نبوده است. در طول قرمن گذشرته   کمدهمي

ترييم دين به اسال  در جهران غرمب بره يرک     

حقيقت تبديل شده است. جداي از تعداد قابل 
ترروجهي از مسررلمانان مهرراجم کرره در غررمب  

پائيرران و کننررد، بسررياري از ارو زنرردگي مرري 
 اند. تبار( نيز به دين اسال  گمويدهتبار يا آفميقاييها )اروپاييآمميکايي
از منرابع   يان بره اسرال  گزارشرا  مفصرل    ير ش اروپائين هانتم در مورد گمايميخان  ش

هرزار   26ن اساس حردود  ي( ارائه کمده است. بم اي)دانشگاه يکيقا  آکادميو تحق يرسم
ب بره  ير تبرار قم ي( و تعرداد مسرلمانان آلمران   1330اند )آمار دهيوتبار به اسال  گميفمانسو

 صدهزار نفم است.  

اورگن نيلسرون گزارشري تطبيقري از گرمايش بره اسرال  در اروپرا تهيره کرمده اسرت کره            

از نظرم  «. هزار نفمي 166تا  56در محدوده »شده در رتبه اول قمار دارند هاي مسلمانفمانسوي

 ال  گمويدند، در استقمار اسال  در کشورشان نقش مهمي داشتند.هايي که به اسوي، آلماني
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ک منبع يا به عنوان يلياسالموف يسازنهيا نه تنها به نهاديلياسالموف يکيآکادم يهامهيضم

کمتم متعصبانه از درک از اسال  کمک کرمده اسرت، بلکره مسرلمانان را قرادر سراخته ترا        

 يصردا  يو بلنرد  ييرائه کنند؛ بره همران رسرا   شتم ايب يعلم يخود را در فضا يهادگاهيد

شرود. البتره   يارائره مر   ياانره ين ممکز و مؤسسه مطالعا  خاورميکه در چند يشناسانشمق

ت ير م حماير اند که موضع فماگ( ادعا کمده4660لد )ين مانند مَنفِمِد گمستنفياز متفکم يبمخ

انت کمدن يخ»در حال « کيآکادم يايلياسالموف»، به اصطالح يکياز اسال  در محافل آکادم

 « به رسالت دانشگاه است

هرا و  فهر  ارزش  يک، برما ير ا، متضمن ترالش در آثرار آکادم  يلياسالموف يگموه گفتمان

شران اسرت.   متنرو   يارزش يهارغ  نظا يو طمح گفتگو با مسلمانان عل ياسالم يباورها

 يخيه تعصربا  ترار  صور  گمفته است تا هم گون ياآگاهانه يهادگاه، تالشين ديطبق ا

 ن ببمد.  يدر مورد اسال  و مسلمانان را از ب يقا  علميش از تحقيموجود پ

ن آثرار نگراه   ير ندارند، بلکره ا  يد خنثيمند به اسال  ديگين گموه قمار ميکه در ا يآثار

کنند يتالش م يلينگاه همدتنه نسبت به اسال  دارند. آثار اسالموف يدلسوزانه و در موارد

ان بزرگ يگم اديطلبانه اسال  را آشکار سازند تا اسال  را در کنار دسمشت صلحعت و يطب

آشرکار   يک نرو  نژادپمسرت  ير را  يهماسر د کنند، اسرال  يقمار دهند و بم اشتماکا  آنها تأک

دوباره داشته  يديتأک يو علو  انسان ي  درخشان اسال  در علو  تجمبيکنند، بم تار يمعمف

 گم فماخوانند.يکديشان در قبال يهازهيد انگيمسلمانان را به تجدميباشند و مسلمانان و غ

که در بات  يلياسالموف يوه اصالحي( اثم از ش%0/0) 4624اثم در پژوهش ما،  41004از 

اسرت کره در مجلره     يان آثار، مقالهيان ايک مثال خوب در ميذکم شد، بمخوردار هستند. 

ه و نقرش  يال  مسلمانان اوليتحص»ده است. يبه چاپ رس 1306در « ت مسلمانيامور اقل»

بره   يروشنفکم يدئولوژيک اينوشته محمد، اسال  را به عنوان « قايآفم يآن در شمال شمق

قا يآفم يشمال شمق يهاييقاي  به آفميقا در طول تاريکشد که حضورش در آفميم ميتصو

آن را  يلياسرالموف  ت و هدفين مقاله نيا يفيسود رسانده است. در نگاه اول، عنوان توص

 سازد.  يآشکار م
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فهم خود از اسالم را مبتني  تصویر غربي

بر تقسیم جغرافیایي و ایدئولوژیکي بین 

 شرق و غرب قرار داده است.

 (ييگرايروما )اسالم ياسالموروم. 3

ن سال مورد اسرتفاده قرمار گمفتنرد و در    يا که چنديليو اسالموف يهماسبمخالف اسال 

واژه « اياسالموروم»شان را از دست دادند، اصطالح هيت اولياز غمابت و نافذ يجه بخشينت

ل شده است: اسال  يم تشکيپذليجداگانه تحل ييمعنابخش ن واژه از دو يا است. يدينوپد

 کند: يک پسوند، دو هدف را دنبال ميا به اسال  به عنوان يا. افزودن روميو روم

 یاسالم روم
ق ير انرد، اسرال  را از طم  د شرده يا تولياسالموروم يکه در حوزه گفتمان ياز آثار يبمخ

م يير ن امرم برا تر  يکنند. ا يابيغمب ارز يهنگر فم  ياجتماع يهاتين و موقعيسه با قوانيمقا

غرمب   يهرا و هنجارهرا  مسلمانان نسبت به سنت يدئولوژيو ا ياسالم يهادر روند سنت

 ونان و رو ( ممکن خواهد بود.يژه ي)به و

  همچنرد مترأخم مکاترب و    يدا  مستقيست و توليا اسال  را در لين آثار در تالشند يا

 ياير خواهرد در دن ينکه نشان دهند که اگرم اسرال  مر   يا ايند قمار ده يو روم يونانيافکار 

ندارد  ياشمفت کند، چارهيامموز زنده بماند و پ

که غرمب ارائره    ين و دستوراتينکه به قوانيجز ا

 کند، ملز  شود. يم

غمب  يکيا  آکادمياز ادب يسه  قابل توجه

اسرال    يسازکپارچهيز ا ييهاسال گذشته دربمدارنده روش 06ش از يدر مورد اسال  در ب

 ت شکل گمفته است.يحيش از مسيپ ياست که حت ير روم يوناني يهادر سنت

 شدهیتياسالم جنس
، يتيجنسر  يک معنرا ير دهرد.  يج قمار ميرا يتيک بسته جنسيا اسال  را در ياسالموروم

  برودن  يتسرل  يعنيبم آن دتلت دارد؛  يسنت ياست که زنانگ يعاد يهايژگيدربمدارنده و

 يکننرد، همترا  ياد مر ين آثار از آن ي  و جذاب( که ايک اسال  زنانه )تسلينت داشتن. يو ز

 کشد.  ي( را به چالش نمين حال منطقيممدانه )قاطع و در ع يغمب

 يهرا ن و استدتلياز اسال ، متضمن بماه يتيدگاه جنسي، دياسيدگاه سين دياز ا يجدا
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اسرت کره غرمب آن را بره      يافماطر  ينسر ال  جيمفصل در مورد تما ير فمهنگ  ياجتماع

ان و ير شناسران از حرم ، حور  کره شرمق   يميکمد با تصوين رويدهد. ايمسلمانان نسبت م

کرمد منراظما  و   ين روير ا يعر يامد طبيد قمار گمفت. پيحجاب ارائه کمده بودند، مورد تاک

 داغ در مورد حقوق زن در اسال  است.  يهابحث

 ي ( در مرورد دوگرانگ  يه )قدرتمنرد( و زنانره )تسرل   ممدان يدوگانه مواز يميگدر شکل
، اسال  را يکي، معمفت اسالموروميبيصل يهاغمب با اسال  در دوره بعد از جنگ يخيتار

ن ساختار، در يدهد. ظاهماً در اين )فموتم( قمار مييپا يتيدر سلسله مماتب قدر  در موقع
ازمنرد  يف و نيزنانره ضرع  ترم از غرمب ممدانره، بره همران نسربت اسرال         نييک سطح پاي

ک يم ماکس وبم از اسال  به عنوان يشود. تفاسيت غمب نشان داده ميو حما يبخشيآزاد
( مرورد  1333( و هاف و اسکاچتم )1330که در ]آثار[ تورنم ) يمعقالنيثبا  و غين[ بي]د

 ن بحث است.يا يبما يقمار گمفته است، مثال خوب يبحث و بمرس

 ي، در بمابرم اسرال  موضرع   ياسر يا قير شناسرانه باشرد   ينکه هستيا اع  از اياسالموروم
در بمابرم  « است فشرار يس»توان آن را يمکه  يهماسکند. بمخالف اسال يجانبدارانه اتخاذ م
غمب،  يکل ياست. استماتژ ياست رو به جلو و کششيا، سيد، اسالموروميجاذبه اسال  نام

 است. يغمب يهاافول هنجارها و سنتدر بمابم  يد اسالميبمچسب زدن و مطالعه عقا
از مجمرو  آثرار را    %2/20اثرم کره    11501) ياثم، شمار قابل توجه 41004از مجمو  

اسرال  و  »در کتراب   يکيدارند. آثار اسرالموروم  ييايدهند( بمچسب اسالموروميل ميتشک
منتشرم شرد، ارائره     4665که در سرال  « ير اسالم  ييکايآمم يحقوق بشم؛ گستمش گفتگو

ارائه کننرد   يهانتم و مالک، تالش دارند چارچوب يسندگان کتاب، اس اچ تيشده است. نو
همدرون حقروق بشرم و     ي  مأنوسر يق مفراه يتواند اسال  را از طميم يک غمبيکه در آن 

 ازده سپتامبم، بهتم تصور کند.  يط بعد از يط آشنا همدون شمايشما

 (ينيتا )اسالم عياسالمووِر. 4

ن يمممکن است. بنرابما يآل غدهيک اي يو علو  انسان ير علو  اجتماعمطلق د يطمفيب

 يطمفر يمثرل بر   ييکنرد، هرم ادعرا   يم يد عل  بازيدر تول يکه عامل انسان يبم اساس نقش

 ل است.ين قبيز از هميشود نيد ميکه درباره اسال  تول يمطلق، پوچ خواهد بود. دانش
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را مطرمح   ييهرا يژگر يتا نرا  دارد، و يرمورد نظم مرا کره اسرالموو    ياثم در الگو 4516
تم از همه، بره  باشد. در ابتدا و مه يها مگم گموهين آثار از آثار ديز ايکنند که عامل تمايم

در مرورد اسرال  و جوامرع     يقا  علمر يا که بم تحقيليو اسالموف يهماساسال  يهاگفتمان
ن آثار ه  در لحن و يکند. ايه افکنده است، حمله ميسال گذشته سا 06مسلمانان در طول 

  آنده که قبالً جنبه منحصرم بره فرمد نسربت بره کرل       يق تعميه  در نوشتار، صمفاً از طم
 کنند.  يم يا مسلمانان خودداريدرباره اسال   يسازشهيقا  داشته است، از کليتحق

ها است، تالش گستمده صرور   درصد از کل پژوهش 5/16ک که يدر آثار اسالموورت
 يهرا نباشد، خواه در روش ييا استقمايو  ياسي، قيليش از حد تحليها بافتهيا ارائة گمفته ت
 .يمتجمبيا غي يتجمب

دهرد و بره   آثار اسالموروميک اسال  را در فضاي رو  که در غمب سلطه داشت، نشان مري 
هراي ارزشري غمبري    زمينه غمبري يرا مقايسره آن برا سيسرت      بمرسي و مطالعه آن بمخالف پس

زد، ولي آثار و تحقيقا  اسالموورتيکي بيشتمين تالش را به فه  اسال  و مسرلمانان بره   پمدامي
هاي مستقل و متمايز اختصاص داده و هم کدا  از آنها را برا توجره بره بسرتمهاي     عنوان هويت

 کند.متنو  تاريخي، اجتماعي، فمهنگي، سياسي و اقتصادي خود بمرسي و مطالعه مي

ها و مطالعا  از پژوهش يار اندکيها، تعداد بسدهه يدر بمخسال گذشته،  06در طول 
ن نکته قابل تأمل است ي(. ا1353ر   1323اثم در سال  45انجا  شده است ) يکياسالموورت

 1401ش از يدو  بره بر   ياثم در دوره بعد از جنگ جهان 45ک از يزان آثار اسالموورتيکه م
 افته است.يش يافزا يکنون يهااثم در دهه

ح داد. در يازده سپتامبم توضر يط بعد از حادثه يتوان در شمايش تعداد آثار را مين افزايا
مانرده و مسرلمانان بره عنروان     طلب و عقبن خشونتيک دين دوره که اسال  به عنوان يا

ممسلمان بم آن شدند تا بره  يشدند، دانشمندان مسلمان و غيسنگدل مته  م يهاستيتمور
شرتم  ين جوامرع مسرلمان ب  يسال  بپمدازند و به تنو  نامحدود بقت ايکاوش در عمق و حق

ن حال مرفرول  يمقابل انکار و در عيغ يخيق تارين در مورد حقايتوجه داشته باشند. همدن
 يهرا عمدتاً هجمره  ياسيبه توهما  س يعلم ياوهيشتم تممکز داشته باشند و به شيمانده ب
 نگاران پاس  دهند.  روزنامه
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 رجانبدارانه(يم غ)اسال يطرفيب. 5

، ي  با علو  تجمبر يکه در طول تار يها، اسال  را از جهت ارتباطاتن دسته از پژوهشيا
گونراگون و در   يزمران  يهرا مختلرف، در دوره  ي، فلسفه و علو  محض در نرواح يپزشک

در مرورد اسرال ،    يانامره دانش يهاکند. مجموعهيها داشته، مطالعه مگم تمدنيتعامل با د
 يشرمو اسرالم  يپ يهرا تي، اقتصراد، شخصر  يشرهم  يهاشمفتي، حقوق، پياسالم يهنمها

 دهند.يل مين گموه از آثار را تشکيموضوعا  ا
هرا و  ما در ارائره اسرتدتل  ير شرود؛ ز ي( گفته ميطمف )خنثين دسته از آثار، آثار بيبه ا
و  يخيارم تر ي، تفاسياسيکنند و از تعصبا  سيم يخوددار يارزش يهان از قضاو يبماه

 ا نادرست دور هستند.يارائه اطالعا  درست و 
قاً در همران  ين نکته قابل ذکم است که دقيطمف در مورد اسال  و مسلمانان ايدر آثار ب

تا ياند. برمخالف اسرالموور  ط ارائه نشدهياند، در همان شماد شدهيطمف توليکه ب يطيشما
طمف از يتممکز داشت، آثار ب يوزه انسانم يايکه بم اسال  و مسلمانان به عنوان عوامل پو

 يدور يو علرو  انسران   يدگاه علرو  اجتمراع  ير و مطالعه اسرال  و مسرلمانان از د   يبمرس
، ينه آن در علو  تجمبيزمکنند که پسيم يبمرس ين آثار اسال  را به مثابه تمدنيکنند. ايم

درصد از  1391موه از آثار، ن گيا گمدد.يها قبل بازمبه قمن يماد يهاشمفتيها و پمهار 
 اثم( 41004اثم از مجمو   2500شود. )يکل آثار را شامل م

 يريگجهيو نت يبندجمع

پژوهش در غمب در موضو  اسرال  انجرا     41004، 4663ر   1323 يهادر فاصلة سال
ن دوران اسرت. جهرت فهر     ير ا يانياز آن ممبو  به ده سال پا يميش از نيشده است که ب

متفراو  قابرل    يگرموه مفهروم   5ن آثرار در  ير ان بره اسرال ، ا  ير نگمش غمب يگبهتم چگون
 .طمفيکمد بيتا و رويا، اسالمووريليا، اسالموفي، اسالموروميهماساست: اسال  يبندطبقه
 11501آثار طبقه اسالموروميک به طور چشمگيمي بيش از چهار گرموه ديگرم هسرتند.     

طمفي تعلرق  ( جايگاه دو  به گفتمان بي%2/20اند. )اثم ذيل گفتمان اسالموروميک قمار گمفته
 (%0/0اثم يا  1131گيمد. )هماسي در رتبه سو  قمار مي( و اسال %13اثم يا  2500دارد )

غرمب برم علرو      يهرا جه تممکز دانشرگاه ينت يطمفياد آثار در گفتمان بيشمار نسبتاً ز
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ز ير ن طبقره ن ير ز آثرار در ا ا ياريخاص است. بس يدر جوامع و کشورها يو پزشک يتجمب

 اند.ارائه نکمده يميل و تفسيک تحليآمار، ارقا  و اطالعا  خا  را ارائه کمده و ه

دهه 
 انتشار

  
 قالب اثم

 کل
 پايان نامه کتاب مقاله

ر  1323
1353 

 403 13 160 151 تعداد
 191 691 692 690 درصد

ر  1306
1303 

 200 40 113 141 تعداد
 4 691 690 191 درصد

ر  1306
1303 

 1424 04 400 034 تعداد
 591 691 191 190 درصد

ر  1306
1303 

 1610 250 043 1356 تعداد
 1490 193 490 094 درصد

ر  1336
1333 

 5152 060 061 1020 تعداد
 4190 192 493 1591 درصد

ر  4666
4663 

 11005 1600 1140 11404 تعداد
 5095 290 590 2094 درصد

 کل
 41004 4200 1106 10445 تعداد
 166 1692 1191 0091 درصد

 : نمخ انتشار آثار و قالب آثار1جدول شماره 
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 مروري بر دیدگاه مقام معظم رهبري

 0232در مورد سند 
 1حسين ايزدي

 اشاره
 يبرما  4616دگمگون ساختن جهان ما: دستور کرار  »يبا عنوان رسم ا،يتوسعه پا اهداف
 ينهادهاه يندگان بلندپايها، نمادولت ياز اهداف هستند که راسا يامجموعه، «ايپاتوسعه 
سرازمان   يمجمرع عمروم   در 4615در سپتامبم  يو جامعه مدن سازمان ملل متحد يتخصص

 ب کمدند.يملل متحد، تصو
 103و  يهردف اصرل   10شد، شرامل   اهداف توسعه هزاره نيگزيکار که جان دستوريا

 سرال  پرانزده  يبرما  ايپا توسعه نهيزم در را يالمللنيبژه است که نقشه راه جامعه يهدف و
)ماننرد: مبرارزه برا فقرم،      ين اهرداف در مرورد امرور حقروق بشرم     يکند. ايم  يتمس ندهيآ

، ي)ماننرد: آب، انرمژ   يسرت يط زيو محر  ، بهداشرت، آمروزش(  يتيجنس ي، نابمابميگمسنگ
 ( است.ييزداانيها و بانوسي، اقينيشهمنش

شود و مدافعان و مخالفان زيادي در مورد شناخته مي 4616اين سند در ايمان با عنوان سند 
گيمي کمدند. همچند دولت تدبيم و اميد معتقد است پيوستن به اين سند را به اطرال   آن موضع
فتم مقا  معظ  رهبمي رسانده است، ولي در همه اين موارد به تصمي  دولرت  گانه و دقواي سه

اعتماض شد. در نهايت شوراي عالي انقرالب فمهنگري همگونره سرند مررايم برا سرند تحرول         
بره   4616آموزش و پمورش را ملري اعال  کمد. در اين برين بمخري هشردار دادنرد کره سرند       

 ش و پمورش به صماحت آن را رد کمد.صور  خاموش در حال اجماست، ولي وزيم آموز
                                                 

 .طلبه درس خار  فقه و اصول. 1
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م برا گفتمران انقرالب    يدر تررا  4616از سرند   ي، ابعاديليکمد تحلين نوشتار با رويدر ا

براره مقرا    نيح و چنرد يو مخالفرت صرم   يميگشود. با توجه به موضعيم يبمرس ياسالم

 شود.يشان ارائه ميدگاه اين سند، مطالب با تممکز بم ديبا ا يمعظ  رهبم

 4878علميه و سند  حوزه

و  يطره کرارکمد  ين جهرت در ح يدارد. از ا يو فمهنگ يت علميابعاد و هو 4616سند 

اسرت کره    يعلمر  يه نهراد ير گم حوزه علميمد. به عبار  ديگيه قمار ميحوزه علم يتيهو

 يفمهنگر  ياعتال يحوزه در راستا يريعمصه عملکمد آن فمهنگ جامعه است. کارکمد تبل

سرت  قرمار   ينرد و س ين فمايکه در ا يستميا سياست. هم نهاد  ينيف دم معاريجامعه در مس

 ا واگما با حوزه داشته باشد.يهمگما  يتيب حوزه است که ممکن است موقعيمد، رقيبگ

خرود توجره کنرد ترا از      يد بره رقبرا  يت در تحقق اهدافش بايموفق يه بمايحوزه علم 

ن صرور  ممکرن   ير م اير د. در غينمادها و موانع را بمطمف يها استفاده کند و تهدتيظمف

ه يدر تقابل با حوزه علم 4616سند  يدهند. مفاد و جهتياست رقبا عمصه را از حوزه بمبا

 ژه داشته باشد.يش توجه ويت و رقبايد به بستم فعالياست و حوزه با

ه ير حروزه علم  يتيو هرو  يب کرارکمد ير رق يتوان نروع يرا م 4616ن جهت سند ياز ا

سرکوتر و   يتوسرعه برم اسراس مبران     يو مبنرا  ياظم به سبک زنردگ ن 4616دانست. سند 

را هدف قرمار داده اسرت و    ينينظا  د ين اساس ه  مبنا و ه  بناياست. بم ا ييگماغمب

ه در صدد يرا که حوزه علم ينينظا  د يها  اهداف و بمنامهي  و مسقيممستقيبه صور  غ

ن ير از ا يمقا  معظ  رهبرم  يجد يميگيو پ يميگتحقق آن است، نشانه رفته است. موضع

 ل است.يز قابل تحليجهت ن

اد کمدند کره  يها زادهياز تق 4616در رد و انتقاد سند  يگم مقا  معظ  رهبمياز طمف د

ها و افماد که شياز گما يگم بمخيبمال است. به عبار  ديت روشنفکم و لياز روحان ينماد

ن سرند دفرا    ير شوند، ممکن اسرت از ا يمف يز تعمين يو حوزو ينيگاه ديدر ظاهم در پا

کره   4616  سرند  يممسرتق يغ ياست بم ابعاد پنهان و اثمگذار ين مسئله هشداريکنند. ايم
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توان نوعي رقیب را مي 4191سند 

کارکردی و هویتي حوزه علمیه دانست که 

ناظر به سبک زندگي و مبنای توسعه بر 

 گرایي است.اساس مباني سکوالر و غرب

د مماقرب  ير ز بايه نين جهت حوزه علميدر مورد پموژه نفوذ است. از ا يجد ياعال  خطم

 م باشد.ين مسيز در اين ينيد يان روشنفکمنماين جميها و همدنينفوذ
توانرد  يه ممتبط است و حروزه نمر  ياز جها  مختلف به حوزه علم 4616ن سند يابنابم

 تفاو  باشد.ينسبت به آن ب

 4878مروري بر محتواي سند 
 ياسالم يهانکته خالف ارزش 4616کنند در سند يافماد با مطالعه سند اعال  م يبمخ

و  يجهت توسعه فمهنگر در  يشتم ناظم به مسائلين سند بينوشته نشده است. به نظم آنها ا
 سرند  نيان نکته مه  توجه کمد که يبه ا ين الفاظ کليا ياست، اما تز  است ورا يآموزش

بمال به حقوق کودک، آموزش و پمورش، زن و خانواده پمداخته است. يبا نگاه سکوتر و ل
 فير و لکن با توجه بره تعم  «يمثبت و انسان»، با الفاظ «يکل»ن عبارا  اغلب به صور  يا

 است ن موضو ، باعث شدهياند و همان شدهيف مدنظم ما بيها و نه تعمن سازمانيمدنظم ا
 1د.ما بپمدازن يتيو هو يمدافعان سند، به انکار تعارض مفاد آن با اصول اسالم

  :يکنيم ينمونه چند مورد را بمرس يبما 
اصررل منررع  »مررتن سررند،   5در پرراراگماف 

ا يو  «يم عقايدسا رايافماد دا»در مورد  «ضيتبع
 يم نهادهرا يآمده که طبق تفس «ميپذبيافماد آس»

 د.شويباز مهمجنس يهاسکوتر، شامل گموه يحقوق بشم
مطمح شرده کره    «همه يبا حق آموزش بما يتيجنس يبمابم»، موضو  16در پاراگماف 

، آن يحق آموزش بمابم دختمان و پسمان اسرت، امرا در واقرع، معنرا     يالظاهم به معنا يعل
 يهرا آنهرا و نقرش   يعر يطب يهرا يژگر يآموزش دختمان و پسمان بدون توجه به تفراو  و 

 است.   ياختال  در مماکز آموزش و مادر( رنده در خانواده )پدر يمتفاو  آنها در آ

، 46پسرمان و دخترمان، طبرق پراراگماف      يهرا ازها و نقشيتناسب ن يآموزش بم مبنا 

 د.د حذف شويبا شود کهيخوانده م «يتيجنس يهاشهيکل»

                                                 
 .1130، حسين رمضاني، کانون انديشه، 4616توسعه پاي دار: نقد و بمرسي سند . ر.ک: 1
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، يدرسر  يهرا کتراب  ينين دهند که به بازبيد تضميها باسند، دولت 50طبق پاراگماف  

ن آموزش معلمان طبق سند بپمدازند. طبرق  يو همدن يآموزش يهايگذاراستيبودجه و س

 د.سند، پاسخگو باشن يد در قبال اجمايکشورها با 161-30پاراگماف 

 ، ابزار نظام سلطه4878سند 
 يسراز ياست جهانيطمه خود قمار دهد و به اصطالح سيم سيا را زيخواهد دنيمغمب 

هررا و يزي  معاصررم جهرران و خررونم يفمهنررگ و اقتصرراد را در دسررتور کررار دارد. تررار  

 يخته اسرت کره برما   يمردار افسارگسر  تيک روح نفسانياز  يغمب حاک يهاييکشورگشا

 دارد.ن ييک إبايو غار  ه يزيقدر  و ثمو  از کشتن و خونم

آن اسرت   ينرده و نمراد اصرل   يکا سرمدمدار، نما يت تمدن غمب که آمميت و واقعيماه 

قدر  و ثمو  امموز  يان جهانيست. جمينفس أماره عنان از کف داده ن يجز تجل يزيچ

ال خرا   يت را بمده و بنده خود کند و به خيا را فتح کند و بشمي  گمفته است همه دنيتصم

شبکه ثمو  و  ين دستور کار قطعيمطلق داشته باشد. ا ييفمماو حکم ييا خدايخود بم دن

 است.   يقدر  جهان

د است ين نکته مفياستعمار در فمهنگ غمب توجه به ا يشناختمعمفت يفه  مبان يبما

اسرت و  ين را از عمصره س ير د يداد کره انسران غمبر    يته در غمب بعرد از آن رو يکه مدرن

ب علر ، قردر  و   ير ن تمتير ود کرمد. بره ا  محرد  يطره فرمد  ياجتما  کنار گذاشت و به ح

، يجره قردر  بردون تقرو    يکامال سکوتر شکل گمفرت. نت  يدر غمب در بستم يتکنولوژ

  (1أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَىان است. )يطر

را پشرت سرم    يمختلفر  يهاداشته و مماحل و شکل يادي  استعمار فماز و فمود زيتار

 ، سرخت و خشرن بره    ي، مسرتق ينظرام  يهرا استعمار از روش ياست. به طور کلگذاشته 

 ت و روش داده است.يم ماهيي  و نم  تريممستقيغ يهاروش

هراي  المللي متعددي تشکيل شده است تا سياسرت ها و نهادهاي بيندر اين راستا سازمان

                                                 
 .0و  0. سوره علق، آيه 1
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ا قله کمال گرا که غرب ربه نظر جریان غرب

داند، مسیر پیشرفت ایران پذیرش مي

استانداردهای غربي است؛ هم در حوزه اقتصاد 

 و هم در حوزه تربیت و آموزش و پرورش.

لقا شود. ظاهم اين اسرناد  هايي متمدنانه به دنيا اها و دستورالعملضدانساني در قالب دلسوزي

باتدستي، کمک به ديگم کشورها بماي قمار گمفتن در مسيم توسرعه اسرت ولري براطن آنهرا      

 آمميکايي است.-اي در قدر  واحد جهاني غمبيهاي منطقهحمکت در مسيم انحالل قدر 

 يف اسرتعمار ير ن جنگ بره دنبرال تعم  يموز در ايپ يدو  کشورها يبعد از جنگ جهان

 مرذاهب  افکار، با ايدن سمتاسم ممد  يراحت به بتوانند که بودند جهان بمتسلط  يد بمايجد

 خرود  توسرط  داوطلبانره  صرور   بره  و يزيرخون و جنگ بدون را مختلف يها تمدن و

ب قانون يت متوجه شدند با تصوين کشورها در نهاي. اکنند کنتمل کمتم نهيهز با و هادولت

م يکه تحت نفوذ خرود هسرتند و ملرز  کرمدن سرا      يللالمنيب يهامد نظم خود در سازمان

 توانند بم آنها مسلط شوند. ين مين قوانيا يکشورها به اجما

 و يدولوژير ا اسراس  بم نده کشورهايآ يهان که هدف آن کنتمل نسلين قوانياز ا يکي

ن مجموعه اسناد به دنبال سروق دادن جهران   يت. ااس 4616باشد سند ينگاه مد نظم آنها م

که غمب از انسان و  يفيهستند تا همه کشورها بم اساس تعم يغمب يسمت استانداردهابه 

 افته و اداره شود. يجهان دارد، سامان 

شرود ترييرما    با پذيمش سند، ايمان ملز  مري 

مدنظم يونسرکو را در نظرا  آموزشري و فمهنگري     

پايره تعارضرا  فمهنگري و     کره  کشور اعمال کند

شرود ترا   ده موجب مري هاي آينهويتي را در نسل

جانبه در تفکرم  آنها با هويت ملي و مذهبي خود بيگانه شوند. ترييم سبک زندگي، ترييما  همه

 ت.عقيدتي، سياسي، اخالقي و حتي قوانين مدني، تبعا  ديگم اين دومينوي خطمناک اس

برم   يسلطه فمهنگر  يبما يالمللنياصطالح ب به يهاسازمان يمدخل ورود 4616سند 

 يهرا مد. اغلب نهادها و سرازمان يپذيآنها صور  م يم نظا  آموزشيياست که با ترکشوره

مش سرند،  يبا پذد. هستن يغمب يکا و کشورهايممآ يو اطالعات يياجما يبازوها يالمللنيب

شود آمارها و اطالعا  ممبو  به کودکان، نوجوانان و جوانران خرود را بره    يمان ملز  ميا

 .گانه اعال  کنديب يمداو  به نهادها يهاصور  گزارش
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 4878موضع جريان روشنفکري در مورد سند 

در  يالمللر نيهرا و قواعرد بر   هير انينظا  سلطه در قالرب ب  يو استعمار يه استکباريروح

ن يدر ا يتعجب ندارد ول يجا يو انقالب يژه اسالميوگم بهيد يتسلط بم کشورها يراستا

هرا و  زدهروشنفکممآبان، غمب يبمخ يشود، همماهيمم  و اعجاب يان آنده موجب حيم

 است. ياست استعمارين سيدولتممدان با ا

 ين پندار خا  است که قله کمال، غمب و تمدن غمبر يزده بم اگما و غمبان غمبيجم

 يد استانداردهايمد بايشمفت مدرن قمار گيم توسعه و پيز بخواهد در مسيمان نياست. اگم ا

ت و ير ست بلکه شرامل عمصره تمب  ين استانداردها تنها در حوزه اقتصاد نيامد. يرا بپذ يغمب

  ترا  يت کنر ير تمب« يانسان تماز جامعره جهران  »د يما ما بايشود؛ زيآموزش و پمورش ه  م

کمد سبب ين رويت کند. همين جهان مدرن را رعايا يهابتواند استانداردها و دستورالعمل

ک يسرتمات يس يزدگغمب يدر پ يانيازده  جميمختلف از جمله دولت  يهاشد در دولت

 ند.يف نمايتعم يجهان يهااستيل سيکالن را ذ يهااستيکشور باشند و س

م و يس جمهور دولت تدبيالقل  )مشاور رئعيها، دکتم محمود سمنيسين تئورياز ا يکي 

وانرد  تينمر  يما نسرل فعلر  ير م کنرد؛ ز يير د تريمان باينده ايشان نسل آيد( است. به نظم ايام

ک برودن  يدئولوژير مايد غينسل جد يهايژگياز و يکيرا اجما کند.  يجهان يدستورکارها

م از ير غ يک امرم ياپمست است و با هر يدن يگمامنفعت يآن شهموند غمب ياست که خموج

من، غرزه  يا  او در يکه با پول مال يايخود کار ندارد؛ همان شهموند غمب يمنفعت شخص

 د.  يآيت درنميدر دفا  از بشم ييک صداياز او هکشند و يه انسان ميو سور

 ينسل فعل يد به جايک نسل جدي ينيگزين کننده، جاييعامل تع»القل  عيسم از ديدگاه

کرامال   يفعل يهاساله 45 يعنيمان، يد ايمان خواهد بود. دستور کار نسل جديت در ايميمد

ک هسرتند کره بره    يدئولوژيمايو غ يمفلسفينها نسل غيکند. ايبا دستور کار آن افماد فمق م

است شوند، به دنبال حرل و فصرل   ين افماد وارد سيبمند. اگم هميلذ  م يشد  از زندگ

ن نسل حرل و  يا يستند. استماتژيخواهند بود. دنبال عدالت در سطح جهان ن يمسائل جار

ر ن نسرل دسرتور کرا   ير ست. ايانه نيقاره و خاورمن و مسائل شبهيتت يکايفصل مسائل آمم
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 به هایمدخل ورودی سازمان 4191سند 

المللي برای سلطه فرهنگي بر اصطالح بین

کشورهاست که با تغییر نظام آموزشي آنها 

 پذیرد.صورت مي

مان را به شد  عوض خواهنرد کرمد و   يهستند که مسائل ا ينها نسليدارد. ا يکامال متفاوت

   1«مان خواهند بود.يا ياسيس ين نسل کارآمد و واقعياول

کره نره    يلياز دت يکي»سد: ينويم« مانيا يافتگينده توسعهيت و آيعقالن»در کتاب  يو

ن منطقه، ين است که در ايدارد، ا يافتگيهانه مشکل توسعيمان بلکه کل منطقه خاورميتنها ا

ک ير را نردارد. ... اگرم    يادغا  با فمهنگ جهان يوجود دارد که آمادگ يقو يت فمهنگيهو

برا   ييت نداشته باشرد و از سرو  يسنخ يفمهنگ بلندمد  و باثبا  بوده و با فمهنگ جهان

 4«شود.ياش هماهنگ نباشد، مانع توسعه مياجتماع يهارمون

وسرتن  يشران پ يهمماه شد؟ پاس  ا يد با فمهنگ جهانيان چگونه باين جميمنظم ااما از 

همره   يمعنرا ن جهران بره   ير شدن اسرت. امرا ا   يند جهانيمش فمآيو پذ يبه فمهنگ جهان

ن ير ا  اير سرت، بلکره در ادب  يجهان ن يهاملت

کرا و چنرد   ياست برا آمم  يان، جهان مساويجم

مار گذران استعانيبن يعني؛ ييکشور خاص اروپا

م يسررا يبرروم يهررامرردرن و اسررتحاله فمهنررگ

دن همره  يتوسعه قدر  و ثرمو  غرمب و بره اسرتثمار کشر      يجهان در راستا يکشورها

 سد: ينوين باره ميع القل  در اي. سميو تمدن ينه فمهنگيشيمستقل و با پ يهاملت

  بم عل يمبتن ينوساز يعنيآن  يست. منطق کانونيند نيان و فمآيک جميشدن  يجهان»

ان ين جميا ياصل ياي. از قمن هفده  شمو  شده است ... غمب جرمافيو صنعت و نوآور

مره دو  قرمن   ياز ن ياج از قمن نوزده  و به طرور گسرتمده  يچندقمن بوده که به تدر يخط

ش ي، روش افرزا ين منطق کانونيست ، کل جهان را دربم گمفته است. .... فلسفه حاک  بم ايب

 يدارهينظا  سرمما  يم رشد کمده و بم مبانيصمفا در چند قمن اخه و ثمو  است که يسمما

   1«شکل گمفته است.

                                                 
 .152ص اخوان، ، محمدجواداعتدال گفتمانشبه هايمولفه و مباني بم تاملي: گماتوسعه کابينه تا نياوران مکتب از. 1

 .400ص ، همان،عقالنيت و آينده توسعه يافتگي ايمان. 4

 . 1134اسفند  1، همان، روزنامه دنياي اقتصاد، «هاي توسعهشم پيش. »1
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شدن از اقتصاد بره فمهنرگ    يبه نفوذ جهان يح ويالقل  تصمعياما بخش مه  سخن سم

ممکن  يبدون هض  شدن در فمهنگ غمب يبم اساس مدل غمب ياست. اساسا رشد اقتصاد

نرد رشرد و تکامرل    ينکتره دو  در فمآ ».... سد: يونينه با صماحت مين زميدر ا يست. وين

و  ياسر يآن بره نظرا  س   يجيبودن ارکان آن و ممتبط شدن تردر  ياشدن، مجموعه يجهان

 يآغاز شد ولر  يک منطق اقتصاديشدن هم چند از  ياست. در واقع جهان يفمهنگ عموم

سرت   يک سيشدن  ين منظم جهانيد. از ايل گمديتبد يک نظا  اجتماعيبا گذشت زمان به 

 يجمهرور  ياسر يت نظرا  س ير شدن با ماه يجهان يندهايفمآ»کند: يح ميتصم يو 1«است.

  4«ز در تناقض است.يمان نيا ياسالم

مان، تنها يدر ا يان روشنفکميجم يستيبماليل يکمدهايدهد که رويآنده گذشت نشان م

دارد که  يدايار زيبس يهاآفت يست بلکه در عمصه فمهنگيخطمناک ن يدر عمصه اقتصاد

از  يکر ين جهرت  ير شرود. از ا يمان منجم ميشدن جامعه ا يبه محو گفتمان انقالب و غمب

معانرد گفتمران انقرالب     يهرا انير در مقابل جم ي، روشنگميمه  حوزه انقالب يهارسالت

بارها  4616در مورد سند  ياست؛ چنانکه مقا  معظ  رهبم يستيبماليان ليمانند جم ياسالم

 کمدند. يروشنگم

 در ديدگاه مقام معظم رهتري 4878سند 

 0232هشدار نسبت به تصويب محرمانه سند . 1

ب و يان و معلمان پمده از تصويدار با فمهنگيدر د 1130سال  يابتدا يمقا  معظ  رهبم

کره بنرا برود بره      4616در حوزه آموزش بمداشتند؛ سند موسو  بره   يمحممانه سند ياجما

انرا   ين بير شان در ايم دهد. اييآموزش کشور را تر يسو، سمت و يباتدست يعنوان سند

 مه  فممودند:
 يسرت کره جمهرور   ين ييزهرا يچ نهرا يها، ان حمفيونسکو و ايسازمان ملل و  4616 سند نيا

                                                 
 . 41ص ، همان،هاحلها و راهشدن؛ چالشايمان و جهاني. 1

 . همان.4
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و  با نگاه سکوالر و لیبرال 4191سند 

و نه  ی غربيهاتعریف مدنظر سازمان

تعریف مدنظر ما به حقوق کودک، آموزش 

 .و پرورش، زن و خانواده پرداخته است

 ک مجموعره ينها بشود. به چه مناسبت ي  اينها بدهد و تسليم بار اياش را زبتواند شانه ياسالم

ن حق را داشرته  يا -ا استيبزرگ دن يهاعاً تحت نفوذ قدر که قط- يايالمللنياصطالح ببه

مختلرف، برا سروابق     يهرا گوناگون، با تمدن يهاملت يمختلف، بما يکشورها يباشد که بما

د؟ اصل کرار،  يعمل کن يجورنيد اين کند که شما بايف معيگوناگون، تکل يو فمهنگ يخيتار

 غلط است.

د يسرت ين اسرت کره بِا  ير د، حداقلش ايمخالفت بکن ديتوانيچنانده با اصل کار شما نم اگم

 ، ما يدار يباتدست يسندها ما دارد، ربطوخطّ دارد، يخودش ممش ياسالم يد جمهورييبگو

ا  بره  ير  ؛ احتيکرار کنر   چه يآموزش، پمورش، اخالق، سبک زندگ يهانهيد در زمي  بايدانيم

  ي  شرمو  کنر  يياير   و بعرد هر  ب  يرا امضرا کنر   سرند   ينکره مرا برمو   يوجود ندارد. ا سند نيا

  بره  ير اسرت؛ مرا اعرال  هر  کرمده     ين اصالً مطلقاً مجراز ن يم، ايکمدن، نخ ييسموصدا اجمايب

 مسئول. يهادستگاه

 يانقرالب فمهنگر   يعرال  يبنده از شورا

د مماقبررت يررمنررد هسررت ؛ آنهررا باهرر  گلرره

کرار ترا   ن ير ا دادنديد اجازه مي، نباکمدنديم

 ي  مرا جلرو  يناچار بشو د کهيايش بينجا پيا

نجا، مبنرا اسرال  اسرت،    ياست؛ ا ياسالم ينجا جمهوري . ايه بشوي  و ما وارد قضيميآن را بگ

بتوانرد در   يمانگرمِ فاسردِ غمبر   يوبِ ويمع يست که سبک زندگين يينجا جايمبنا قمآن است؛ ا

و از طُمق مختلف وارد  کننديجور اِعمال نفوذ کند. البته متأسفانه اِعمال نفوذ دارند منينجا ايا

د شرما  ير گم بايتا پانزده سال د»به ما بدهند که  سند يطور رسمجور بهنينکه[ اياما ]ا شونديم

 1.ن کاريندارد ا ي  بله، معنيي، ما ه  بگو«ديبکن يجورنيد، ايبکن يجورنيا

 0232آور بودن سند الزام. 0

شدند ما با حرق   ير دانسته و مدعآومالزا يغ يآن را سند 4616در دفا  از سند  يبمخ

سرند نداشرت و مرورد     يبا مرتن و محتروا   يک مناسبتين ادعا هي . ايامفتهيتحفظ آن را پذ

 ن باره فممودند:يشان در اياعتماض رهبم معظ  انقالب قمار گمفت. ا

                                                 
 .10/64/1130 لمان و فمهنگيان،. بيانا  مقا  معظ  رهبمي در ديدار مع1
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دارنرد کره    يکنند؟ چه حقّر يدار را فماه  ميپا که دارند سند توسعه يينهايهستند ا يچه کسان

د ير دشان، اظهار نظم کنند که بايعقا شان، دربارهيهاسنت ها، دربارهملت کشورها، درباره ربارهد

   .است« ديبا»نها ه  يا د؛ همهيکن يجورد آنيد، بايکن يجورنيا

نها الرزا  اسرت   يا م، در واقع، همهياست؛ نخ ينگمين سطحيست، ايند الزا  نيگوينکه ميا

حساب خواهرد آمرد کره    به يمنف ک نقطهيعنوان دا نکند، بعد بهيتحقق پنها که يو همکدا  از ا

نهرا  يا همره «! شرود ياز از شرما سرلب مر   ير د؛ فالن امتيميگيدر فالن جدول، تهِ جدول قمار م»

 1.نباشد« ديبا»است، ولو در ظاهمش « ديبا»نها يا است؛ در واقع همه يجورنيا

 ، نفي استقالل کشور0232سند . 0

 نيترم مهر  « کشرور  يو فمهنگر  يفکرم  يهرا انير بنب بره  يآسر »و « يتقالل ملر اس ينف»

وا  ين سرند انحمافر  ير مان و انقرالب را بره مقابلره برا ا    ير بودند که دلسوزان ا ييهاسمفصل

 ز نقد کمدند و فممودند:يه نين زاوين سند را از هميا ي. مقا  معظ  رهبمداشتيم
ل ير ن قبياز همر  ... 4616ن مسئلهيست. حات هممه  ا يليه  که من گفت ، خ« استقالل» مسئله

  ما تحفظ يکن ند آقا، مثالً فمضيگويند ميآيها مياستقالل است. حات بعض ن مسئلهياست؛ ا

  در يسرت. فرمض کنر   ينهرا ن ي ؛ نره، بحرث سرم ا   يزش را قبول نداريچ  فالنياا گفتهي  ياداده

کره البتره   -سال  باشرد وجرود نداشرته باشرد     ه  که مخالف با ا ينيّز واضح بَيچکيسند، ه نيا

مرا   يهرا  ؛ نره، گرزارش  ير امرا گرزارش درسرت نگمفتره     کننديال ميکه خ ييوجود دارد؛ آنها

مون کشرور  ير د بير کشرور نبا  ين است که نظا  آموزشيحمف من ا -است يدرست يهاگزارش

  نردارد؛  د خرالف اسرال  ير ن مثالً فمض کنيد اييگوين است. شما مينوشته بشود؛ حمف من ا

ک ملّرت  ير نجرا  ياست، ا ياسالم ينجا جمهوريمان است، اينجا ايا نداشته باشد، ايداشته باشد 

سرند؟  ينند بنويجا بنشر ا فالنيا سازمان ملل يونسکو يما را چهار نفم در  يبزرگند. نظا  آموزش

 4.نجاها استياستقالل است. استقالل ابعادش تا ا ن همان مسئلهيچما؟ ا

 پشت پرده براي مديريت جهاني هادست. 3

  يپشت پمده در تنظر  يهادست، وجود 4616سند  يگم از عوامل انتقاد از اجمايد يکي

و  يالمللنيب يهاسازمانا با پوشش يقدر  و ثمو  در دن يهاکانونل اسناد است. ين قبيا

                                                 
 .11/61/1130. بيانا  در ديدار با اساتيد دانشگاه، 1

 .10/61/1130. بيانا  مقا  معظ  رهبمي در ديدار جمعي از دانشجويان، 4
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شناختي استعمار در برای فهم مباني معرفت
فرهنگ غرب توجه به این نکته مفید است 
که مدرنیته در غرب بعد از آن روی داد که 

دین را از عرصه سیاست و انسان غربي 
 اجتماع کنار گذاشت.

 نيگرم کشرورها، بره دنبرال ترأم     يشمفت و توسرعه د يبا هدف پ ييهادستورالعملدر قالب 

 :مديگيمقمار  ين نکته مورد اشاره مقا  معظ  رهبميخود هستند. ا ياهداف استعمار
ک بخرش آن  ير اسرت کره    -داريپا توسعه سند- سازمان ملل يِباتدست سند کياز  ين جزئيا

 توسرعه  سرند  نير نهرا در ا يوپمورش است. در واقع آنده اممبو  به آموزش 4616 سند نيهم

انردرکار  و دسرت  کننرد يدارند مر  يطماح -در آن[ هست] 4616 سند نيکه از جمله ا-دار يپا

ا دارنرد جعرل   ير دن همره  يبرما  يو عملر  يو فمهنگر  يفکم ک منظومهين است که يهستند، ا

 ؟کنديم ين را چه کسي. اکننديم

ن يتميک ويله است، يک وسينجا يونسکو ايپشت سازمان ملل وجود دارد؛  ييهادست

 ينررد، دارنررد بررماانشسررته ييهررااسررت؛ دسررت

ک ير هرا  ملرت  ا و همره ير دن يز کشورهايچهمه

که شامل فکرم   يا؛ منظومهکننديد ميمنظومه تول

است، شامل فمهنگ است، شامل عمل اسرت و  

ک بخرش آن هر    ير ن، عمل کنند. يد همه بم طبق ايها باو ملت دهندين را دارند ارائه ميا

 1.ن غلط استيخب ا است. 4616 سند نيوپمورش است که همبخش آموزش

 رغم هشدارهاانتقاد از اجراي خاموش سند، علي. 4

 يو تذکم عمروم  ين نوبت سخنمانيتم شد که پس از چندنيآفمتيحساس يمسئله زمان

از دسرتور   يکره برما   ييهامقاومتن سند و يمحممانه ا ينسبت به اجما يمقا  معظ  رهبم

 ياز اجرما  يکره حراک   ديرسيمه و کنار از گوش ييکار خار  شدن آن رخ داده بود، خبمها

ن برار انتقراد مجردد    ير سند ا يسم و صدا يب ينم  و خاموش سند در کشور داشت. اجما

ک سال پس از ترذکم نسربت بره    ي يداشت. مقا  معظ  رهبم يرهبم معظ  انقالب را در پ

 يآورادير ان با يدار با معلمان و فمهنگيدر د مجدداً، 4616محممانه سند  يب و اجمايتصو

 سال گذشته خود، فممودند: يسخنان و هشدارها
ن آمروزش و  يمد؛ مسئولين کار انجا  بگينکه ايسال گذشته بنده رسماً علناً قاطعاً منع کمد  از ا

                                                 
 .11/61/1130، هادر ديدار جمعي از استادان، نخبگان و پژوهشگمان دانشگاهمقا  معظ  رهبمي بيانا  . 1
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، يمختلفرر يهرراا  در بخررشدهيپررمورش اسررتقبال کمدنررد، دنبررال کمدنررد؛ منتهررا بنررده شررن  

 ن مسرئله يترم ار مهر  ين است که اختيش اين معناي؛ اکنديدا ميدارد تحقّق پ 4616 سند ياجزا

 يکره در آن البتّره مسرائل انحمافر    - 4616 ين محتروا ير م از ايگمان باشد. غيکشور در دست د

ک ير آن ه  درست بود، معنرا نداشرت کره     که اگم همه -ستيدر آن ن يديوجود دارد که تمد

 يهرا ، بمنامهيز اسالميعز ن نظا  مقتدر وين سابقه، با اين فمهنگ، با ايمان، با ايمثل ا يکشور

انرد و  که نشسته يگمانيآموزش خود و پمورش خود را از د سند خود را و يو پمورشآموزش 

ه يّته يزيک چي -گميا اغماض گوناگون فاسد دي ياسيا اغماض سيحات -با اغماض گوناگون 

 1ندارد. يمعن يزين چيمد؛ چنيکمدند، از آنها بگ

 0232ين سند ي زمان، مروجهازادهتقي. 5

ک ملت يبه استقالل  ين سند بوده و هستند؟ مگم ممکن است کسيممو  ا يچه کسان

گانره تمنرا   يامم در کشورش را از ب نيتمييمبنايزنسخه اداره  يو عظمت آن معتقد باشد ول

شرهم  که دل در گمو غمب دارند و تمدن مدرن را آرمان ياعدهد گفت يکند؟ سوگمندانه با

  يجانبره غرمب و تسرل   شمفت و سرعاد  را در پمسرتش همره   ي، راه پکننديمخود قلمداد 

اد ير « هرا زادهيتقر »ف برا عنروان   ين طياز ا ي. مقا  معظ  رهبمداننديمقد در بمابم آن تما 

 :نديفممايمن جماعت يف ايشان در توصي. اکنديم
، کننرد يه مر ير توجغرمب را   يهرا ي، بدکننديها غمب را بَزک ميالبته در داخل متأسفانه بعض

الصالح مثرل  ظاهم يهان دولتيمتوجه بشود که هم يافکار عموم گذارندي، نمکننديرتوش م

طنت و شررمار  وجررود دارد؛ يگررمان در باطنشرران چقرردر شرريس، مثررل ديفمانسرره، مثررل انگلرر

طراغو ،   زاده. در دورهينشران هسرت؛ مثرل تقر    يها بيانشان هست، رسانهيها بيچمطبوعا 

بشرود؛   يد از فَمقِ سم ترا نراخن پرا غمبر    يمان باين مضمون گفت که ايزاده، به ايتق مثل يآدم

هرا  ن حرمف ير د از اير جد يهازادهيبشود. امموز ه  تق يد غمبيمان بايدر ا يسبک زندگ يعني

 ن است.يامّا مضمون حمفشان ا نديوگين صماحت نمي؛ البتّه به ازننديم

را بره   يرا، لرا  غمبر  يغمب يهارا، روش يغمب يرا، سبک زندگ يکه افکار غمب ييهاآن 

ق ير مرا، در مردارس مرا تزر    يهرا ا  ما، در افکار ما، در دانشگاهيوسته در داخل، در ادبيطور پ

- 4616 سرند  که پشت سرم  ييهادند. آنيجد يهازادهين تقيهم نهاي، اکنندي، پمپاژ مکننديم

                                                 
 .10/4/1130 معظ  رهبمي در ديدار با معلمان و فمهنگيان،. بيانا  مقا  1
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سرتند، همران   يايمر  -يغمبر  يبره زنردگ   ياسرالم  يبمگمداندن سربک زنردگ   يعني 4616 سند

مرا   يمرا و مرمد  انقالبر    مؤمن يهاجوان يق الهيامموز هستند؛ البته امموز به توف يهازادهيتق

 1.نديبنش يها حمفشان به کمسزادهين تقينخواهند گذاشت ا

 يعني تربيت سرباز براي تمدن غرب 0232سند . 6

ت نسرل در  ير گاه معل  و عنصرم تمب ياز جا يف راهبمديضمن توص يمقا  معظ  رهبم

 يمردرن و غمبر   يارهرا يبا مع يت نسليدر تمب 4616ن سند ياديک کشور به نقش بنينده يآ

 اشاره داشته و فممودند:  
ف دارند، توجره  يکه تشم يز و محتممين عزيد؛ مخصوصاً مسئوليزان من! درست توجّه کنيعز 

شررود. لُرربّ کررال  و جرران کررال  در يمعلررو  مرر 4616سررند تيررنجررا اسررت کرره اهميکننررد. ا

 ين است که نظا  آموزشر يپمورش دارد، اممبو  به آموزش و  يکه فصل مهم 4616 سند نيا

ن آن لُربّ  ير ا .اموزدير به کودک ب يغمب يا  را بم اساس مبانيح را و فلسفه يد سبک زندگيبا

منرد بره کشرورتان،    ن و عالقهي، انسان متديجنابعال يعنيچه؟  يعنياست.  4616 سند کال  در

نکرره يد. ايررسررت کنغررمب در يترران، در کررالس درسررتان سررمباز بررما نرردهيمنررد برره آعالقرره

ن را ير کنند ايم يمآشکار سعيکنند، آشکار و غين قدر اصمار دارند و کار ميا 4616 سند يرو

ن است؛ چون دسرتورا  و  يش اين معناي  کنند بم مناسبا  کشورها از جمله کشور ما، ايتحک

ن است کره آمروزش و   يآموزش و پمورش ا يبما سند نيموجود در ا يها و نکا  اصلهيتوص

شران، اسراس   يزنردگ    کند کره فلسرفه  يشاگمدان را تنظ يمناسبا  فکم يد جوريمورش باپ

 4باشد. يا  در نظمشان، طبق تفکم غمبيشان، مفهو  حيزندگ

 سند تحول آموزش و پرورش، سند جايگزين . 1

در  يم از موضرع انفعرال و نفر   يا به غي  آييگوينه م 4616مانند سند  ياگم ما به موارد

سرند   ين ابها  و پمسشيدر پاس  به چن ي ؟ مقا  معظ  رهبميدار ياب ه  سخنجيمورد ا

  ند:يفممايتحول آموزش و پمورش را مطمح نموده و م
جرور فمسروده و کهنره و    نير هر  کره ترازه برود و ا     يدر آموزش و پرمورشِ مرا همران روز   

ب هر  ترا   وير وجود داشت که همران ع  يايوب اساسيده نشده بود، عيدبيگذشته و آسزمان

                                                 
 .1/61/1130. بيانا  مقا  معظ  رهبمي در حم  مطهم رضوي، 1

 .11/64/1130. بيانا  در ديدار معلمان و فمهنگيان، 4
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طور که به آن. ... تحول سند اول عبار  است از ن تحول، در درجهيا لهيمانده. وس يامموز باق

 يو از محتروا  سرند  نير من گزارش شده است، تاکنون کمترم از ده درصرد از امکران تحقرق ا    

کر  کرار    يليخد. سن نيب ايگذرد از تصويم يکه چند ساليدا کمده؛ درحاليسند، تحقق پ نيا

کن  و توقع دار  از دستگاه آموزش و يآنده من مطالبه م. ... د کار بشودينه؛ باين زميدر ا شده

 يد ترا چره مردت   يير د و بگوير را مشخص کن يک زمانيد؛ يکن يبندن است که زمانيپمورش، ا

ن اسرت  ير مد، ]اير د انجرا  بگ يکه با يياز کارها يکي...  دا خواهد کمد.يسند، تحققِ کامل پ نيا

 1تحول آشنا بشوند. سند نيآموزش و پمورش با اکه[ بدنه 

 منابع
اخروان،   ، محمدجواداعتدال گفتمانشبه هايمولفه و مباني بم تاملي: گماتوسعه کابينه تا نياوران مکتب از .1

 .1135تهمان، ديدمان، 

 .1135فم، القل ، تهمان، فموزان، محمود سميعيافتگي ايمانعقالنيت و آينده توسعه .4

 .  1134اسفند  1القل ، روزنامه دنياي اقتصاد، ، محمود سميع«هاي توسعهشم پيش» .1

 مجمرع  استماتژيک تحقيقا  القل ، تهمان، ممکز، محمود سميعهاحلها و راهشدن؛ چالشايمان و جهاني .2

 .1134نظا ،  مصلحت تشخيص

 

                                                 
 .13/64/1130. بيانا  در ديدار معلمان و فمهنگيان، 1



 

 

 

 

 

 

 نکنيد؟!_اعدام#چرا 

 اسالمیبررسی مبانی مشروعيت مجازات اعدام از منظر حقوق 

 1محسن هنرجو

 مقدمه
 ينيممشهور( کمپيمجازا  اعدا  )چه افماد مشهور و چه غ يم، با اجماياخ يهادر سال

بره شرکل گسرتمده و    « دينکن_اعدا #»، با عنوان ياجتماع يهاها و شبکهه آن در رسانهيعل

ب پس از کس يداخل معاند انا يجم و يخارج شود. ضدانقالبيشده فعال م يزيربمنامه

 ييقضرا  دسرتگاه  برم  فشرار  اعمال جهيو در نت «دينکن اعدا »ت در تمند شدن هشتگ يموفق

 هستند.   يشگيهم هيرو به ن روشيل کمدن ايتبد حال در کشور،

 يبه اعدا  مته  شدند، ول 1130ان حوادث آبان يافماد در جم ي، بمخ1133ور يدر شهم

 يداخلر  يعوامرل نفروذ   يبمخر  يهر و همما يغمبر  يهرا رسرانه  يراتيو تبل يافشار رسانه

جه حک  ين اقدا  شکل داد و در نتيه ايرا عل يگما( جَو اجتماعغمب ينفوذ يهايتي)سلبم

 اعدا  متوقف شد.

را  محکرو   فرمد  دهند تايم يان را پوشش خبمين جميز ايخار  از کشور ن يهارسانه

ه و ين قروه قضرائ  يبر جاد تقابل يد( و با ايجالد و شه يمظلو  جلوه دهند )عوض شدن جا

معادتنره و نامشرمو    يرا غرا منفعل کنند و اقرداما  آن  ه يئقوه قضاجامعه،  يافکار عموم

 ياجرما  يجلرو  يو انحماف اذهان عمروم  يراتيتبل فشار جاديا ن بايجلوه دهند. افزون بم ا

                                                 
 تيد و نخبگان حوزه علميه ق .آموخته حوزه، عضو لجنه حقوق ممکز بسيج اسا. دانش1
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(، قضا  پمونده، زندان و يد افکاريا در صور  شکست )مانند اعدا  نويمند يبگ را حک 

   کنند!ين و نهادها را تحميم مسئوليسا

مروارد   در مثرال  عنروان  ن نظا  را دربرم دارد، بره  ياز مخالف ياف گستمدهيان طين جميا
در  که يکمده است؛ در حال مان مخالفتيدر ا اعدا  يبا اجما کايآمم جمهور سيرئ متعدد،

دهرد.  يدسرتور مر   ييس بدون محاکمره قضرا  ين توسط پليداخل کشورش به کشتن مظنون
محکو  کمدن اعدا ، در کشرورش حکر  اعردا  در حرال      ينکه همزمان با ادعايتم اجالب

 يک اعردام ير م يمخالف اعدا  است و به تصرو  ي  رجويگم مميا در طمف ديانجا  است! 
ن به خون مرمدان  ياست دست سازمان منافق ياديان زيکه سال يکند؛ در حالياحتما  م يادا

 ست.و زنان کشورمان آلوده ا
و لررو   مانير ا و اسال  يحقوق نظا  دنيان به چالش کشيجم نيا  يمستق هدف همچند

 يمشرخص اسرت هردف    آن يهاشهير و هانهيزم يبمرس با اما ا  استيمجازا  سالب ح
 برا  انير جم نير ا ،يکلر  نگراه  کير  کنرد. در يمر  يمير گيپ را ياسر يس عمردتاً  بلکه تمقيعم
 يجمهرور  نظرا   کرل  از يري زداتيمشرموع  نبرال د به ييقضا دستگاه از «ييزداتيمشموع»

 زير آن ن ياستدتل وهيش و يحقوق تا است ياسيس شتميب اعتماضا  نياست. ا مانيا ياسالم
 .يحقوق و يعلم نه است، يارسانه

 از اين رو، اين چالش داراي ماهيتي دوگانه و در حقيقت در دو سطح مطمح شده است:
ت و ضرمور   يح بحرث در مرورد مشرموع   ن سرط ير : در ايفمياست کيو س يحقوق. 1

ن بخرش برم عهرده فقهرا و     ير مان است. اياسال  و ا يا  در نظا  حقوقيمجازا  سالب ح
 است. يمگذاريو تاث يقابل طمح، بمرس يک و علميطه آکادميدانان و در ححقوق
بره سرطح    ييق و مبنرا يکمدن چالش اعدا  و کشاندن مباحث عم يا: رسانهيارسانه. 4

 يفرم يگراه اعردا  در نظرا  ک   يت و جايه، سبب شده است ممد  درباره مشموععمو  جامع
 ن باره باشند. يدر ا ييهاکنجکاو شوند و به دنبال پاس  به پمسش

  و يمفراه  ياجتمراع  يهرا از شربکه  يمير گز با بهرمه ين سطح نيپس مطلوب است در ا
آنهرا، در   يارسانه يهامنتقل شده و در بمابم هجمه ياسطح اول، به جامعه شبکه يهاا يپ
 با سپم استدتل مقابله به مثل شود.  يش بزرگتميپو
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اسالم از موافقان حکم اعدام نظام حقوقي 

به اما موافقت با چنین مجازاتي  ،است

که اسالم برای جان  این معنا نیست

 .ها ارزشي قائل نیستانسان

گراه مجرازا  سرالب    ين جايري دار انجا  رسالت در سرطح اول و تب نوشته حاضم عهده

 آن است.  يهابه چالش ييا  و پاسخگويح

م، در ير اخ يهرا در سرده  ييجنا يشناسو جامعه يشناسش مکاتب مختلف جم يدايبا پ
نسربت بره قبرل     يمختلف و کامالً متفراوت  يکمدهايآن، رو يزا ، اهداف و مباناصل مجا

ن و بمخورد با آنران و لرزو  توجره بره اصرالح و      يت مجممينسبت به ماه ياتخاذ شد حت
هرا  م نگرمش يير ن تحروت ، تر ين ايتماز مه  يکي. داد يرو يميت آنان تحول چشمگيتمب

انتقراد   ز مرورد ير جازا  ممگ بود که امموزه نالح مطا به اصيا  يمجازا  سالب ح درباره
 .  دارد ياديکشورها طمفداران ز يفمين کياز قوان ين مجازاتياست و لرو چن

د در رابطره برا   ير ن تحروت  جد يا شمو با 
ز ياسال  ن يفمين کيجم ، مجم  و مجازا ، قوان

 يهرا مها در امان نمانرد و برا چرالش   يين ترياز ا
 يهاچالش نوشته، نيا در رو شد.هروب يديجد

 لير تحل برا  ادامره  در و لير تحل ينر يددرون نگراه  از ابتردا  ا ،ير ح سالب مجازا  يعموم
 .شد خواهد يبمرس مخالف و موافق يهادگاهيد شناسانه،جم 

 اسالم ینيبجهان و اتيح حق
 شود:يم  يتقس دسته سه به ا يسالب ح مجازا  اسال ، يفميک حقوق در
 يخاصر  طيشرما  آن يبرما  فقره  در و شوديم اجما عمد قتل قبال در :يقصاص اعدا . 1

 .است شدهمشخص
 اسرت؛  مرمگ  آنهرا،  شرده نيري تع مجرازا   کره  است يحدود مورد در :يحدّ اعدا . 4
 :کمد  يتقس دسته سه به توانيم را يحد يهااعدا 

 برا  ممسلمانيغ اي و عنف به اي محار  با اي محصنه يزنا) زنا شامل ؛يجنس جمائ . الف
 لوا ؛ و( مسلمان زن

 ارتداد؛ و محاربه شامل ؛ياجتماع تيامن و نيد هيعل جمائ . ب
 حدّ چهار ، دفعه يزنا، بما بار سه تکمار نمونه: در صور  ي؛ بمايجم  حد تکمار.  
 .شوديم يجار اعدا 
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شرود و  يمر  نيمعر  حراک   يسرو  از کره  است ياتيسالب ح مجازا : يميتعز اعدا . 1

 اترض.يف افساد جامعه و و فمد مصلحت داشته باشد؛ مانند: يلفمخت علل ممکن است

 حقروق  اسرت.  متفراو   مبنرا  ثير ح از سکوتر حقوق با اسال  در ا يحق ح کمديرو

 نيترام  تنهرا  را حقروق  از هردف  و دارد يکه به انسان و هسرت  ينو  نگاه ليدل به سکوتر

 را يانسران  توانرد ينم يقانون کيه که مديگيم جهينت نيچن داند،يم جهان نيهم در سعاد 

 .باشد شده تيجنا و قتل ممتکب انسان آن اگم يحت کند محکو  يستين و ممگ به

 کره  دارد حرق  يانسران  هرم  نکهيا يعني ا يح حق خدامحور، و يحقوق اله نگمش در

 مخراطمه  بره  را آن و بشرمارند  محترم   را او يزنردگ  کره  انرد مکلرف  گمانيد و باشد زنده

 گونره کيهر  خرود  از و دارد قرمار  خردا  تيمالک طهيح در که آنجا از انسان ساًاسا ندازند.ين

 در يآدمر  ا ير ح حرق  و ندارد ا يح يبما يمستقل حق گونهکيه ندارد، يوجود استقالل

 .است گمفته نظم در انسان يبما خداوند که است يحق طول

 خرود  يبرما  زين دخداون بمابم در را حق نيا از انتيص تواندينم انسان ن صور ،يا در

 کره  محتممره  نفرس  قتل حممت و قبح ها،انسان نيب در حق نيا تقابل مورد در. باشد قائل

 ارتبرا   در نره  است، قبول قابل گميکدي با هاانسان ارتبا  در باشد نشده ممتکب را يگناه

 . هاانسان با خداوند نيب

 تير مالک و تير خالق نقرش  کره  شرود يمر  دارير پد يصورت در حقوق در ينگمش نيچن

 بشم حقوق هياعالم در که گونههمان ا يح حق گمنه و شود لحاظ يهست عال  در خداوند

 .سرت ين سرلب  قابل هاعنوان از جانب انسان کيه به که است يذات يحق است، آمده يغمب

 را آن گرمفتن  و حرق  نيا ياعطا موارد نييتع و ا يح حق مورد در يقانونگذار حق يکس

 ياسرالم  حقروق  در تير موميق نيباشد. ا داشته هاانسان مورد در يتيومميق قتاًيحق که دارد

 صراحب  و مالرک  طمف از ا يح سلب نيبنابما. شوديم مشاهده يفميک در حقوق ژهيوبه

 1.است مجاز و مشمو  کامال ها،انسان ارياخت

                                                 
 .116ص 1، مصباح بزدي،  نظميه حقوقي اسال . ر.ک: 1
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 خصوصیاتي و شرایط با اعدام و قصاص

 عفو توبه و گذشت، امکان مانند

 با تعارضي هیچبیني شده است و پیش

 ندارد. انساني حیات ارزش و احترام

 حممرت  کره  ييجرا  تا است توجه خور در اريبس انسان ارزش اسال  يحقوق مکتب در
 از فرمد  اسرت کره   يزمران  تا کمامت و حممت نيا 1است. شده دانسته باتتم عبهک از مومن
 يهسرت  خرالق  که خداوند. ديننما نقض را جامعه و افماد حقوق نکند و تجاوز خود  يحم

 خواسرته  نير ا برا  يشخصر  اگرم  دارد. نظم مد را بندگانش همه شأن و حممت حفظ است
 خداونرد  جانب از کند، يتعد خدا بندگان گميد ناموس و مال جان، به مخالفت و خداوند
 فسسا    او نفس    بغير نفساً قَتَلَ من: »ديفممايم خداوند ن رويندارد. از ا يکمامت و شأن حممت،

 4«جميعاً الناس أحيا فکأنّما أحياها من و جميعاً النّاسَ قتل فکانّما االرض في

 خداونرد  نرزد  در را انانسر  کي يحت ا يح حممت عمق نکهيا بم افزون فهيشم هيآ نيا

 يانسران  دارد اشراره  نکتره  نيا به کنديم روشن

 گمانيد ا يح به که است شأن و حممت يدارا

 در. نشرود  نيزم در فساد موجب و نکند تجاوز

 خداوند لعنت و غضب گمفتار ن صور يا ميغ

 فيهسا  خلداً هنّمجَ فجزاءُهُ متعّمداً مومناً يقتُل ومَنْ: »داشت نخواهد يشأن و حممت کيو ه شوديم

 1«عظيماً عذاباً واعدّله لَعنَهُ و عليه اهلل غضِبَ و

 قائرل  شرأن  و حممرت  انسران  ا يح يبما خداوند نکهيا بم ديتأک ضمن يگميد هيآ در

 االّ اهلل حسرّ   الّتسي  السنف   تقتلوا وال: »ديفممايم ستين روا يانسان کيه ا يح به تجاوز و شده

 کرس  کيهر  2«منصسوراً  كان انّهُ القتلِ في يُسرف فال سلطاناً لوليه جعلنا فقد مظلوماً قُتِلَ من و بالحقّ

 يخداونرد  ست.ين دلسوزتم خداوند از تيبشم ا يح حممت و ارزش به نسبت تواندينم

 بره  نسربت  يحتر  و هاسرت انسان تما  شدن کشته با بمابم او نزد انسان کي شدن کشته که

 يراسرتا  در زير ن او قصراص  و اعردا   نرد، حکر   کيم هيتوص زين قاتل و يجان کي ا يح

 .  است يانسان ا يح حممت تيرعا

                                                 
 (36، ح 41ص شي  صدوق، تمجمه مدرس گيالني، ،خصال. )الکعبه من حرمة اعظم المؤمن. 1

 .14، آيه سوره مائده. 4
 .31، آيه . سوره نساء1
 .11 ، آيه. سوره إسماء2
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 ينر يبشيپر  عفرو  توبه و گذشت، امکان مانند ياتيخصوص و طيشما با اعدا  و قصاص

 يراسرتا  در قراً يدق بلکره  ندارد يانسان ا يح ارزش و احتما  با يتعارض کيشده است و ه

 از شيپر  که است ياله ياهيهد يبشم کمامت و حممت. است ارزش و تيثيح نيا ياياح

 در باز کند رفتار همگونه انسان که ستين نيچن. بدارد پاس را آن ديبا انسان خود کس، هم

 يعنر ي آن خرالق  کره  اسرت  يحدود تابع کمامت نيا بلکه بماند يباق يانسان کمامت  يحم

 .است کمده مشخص خداوند

 خداوند طمف از بلکه ستين يذات ها،انسان ا يح حق اسال ، ينظا  حقوق در نيبنابما

 کره  ماديا نيمد. ايبگ پس را آن يمقمرات وضع با توانديم خود، يعيتشم اراده بنابم که است

 در نکره يا چره  سرت، ين وارد مد،ير بگ را يانسران  ا ير ح کره  دارد يحق و دولت چه جامعه

 . شوديم اجما جامعه در که است خداوند حک  قتيحق

  اتيح سالب مجازات هشناسانجامعه ليتحل

 ت مجازات اعداميمشروع يالف( مبان

هرا  ا  انسران ير ها در دفا  از حق حانسان يدوستان نو يو مدع مجازا  ممگمخالفان 

ها دولت يکس، حتکيهاست و هه خداوند به انسانيا ، هديح»کنند که ين استدتل ميچن

ه ير اعالم 5و  1بم اساس مرواد   1«.ندارند ين موهبت الهيها را از احق محمو  کمدن انسان

 يهرم فرمد  » :انسران اسرت   يادير حقوق بن ، مجازا  اعدا  تجاوز بهزين حقوق بشم يجهان

 4«است. يت فمديو امن ي، آزاديسزاوار و محق به زندگ

 سرم  آن افرماد  کره  يحقر  نير ا: »سرد ينويم خود، کتاب شانزده  فصل در ايبکار سزار

 نيقروان  و تير حاکم يمبنرا  حرق  نير ا مسرلما  زد؟يخيم مب کجا از بمنديم را خود نو ه 

 هرم  کره  اسرت  يآزاد جزء نيتمکوچک يعني ،يآزاد ياجزا مجموعه همان نيقوان. ستين

 از زير ن خرود  آن کره  اسرت  عامه اراده ندهينما قانون. واگذارد جامعه به است توانسته کس

                                                 
 .115ص لي ابهمي،سيد محمدع ،اسال  و دفا  اجتماعي. 1

 .1ماده  ،اعالميه جهاني حقوق بشم. 4
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شناسي و با پیدایش مکاتب مختلف جرم
های اخیر، در اصل شناسي جنایي در سدهجامعه

مجازات، اهداف و مباني آن، رویکردهای 
مختلف و کامالً متفاوتي نسبت به قبل اتخاذ شد 

 .برخورد با آنان حتي نسبت به ماهیت مجرمین و

 

 داده حرق  گميد افماد به يکس چه: ديپمس ديبا ن رو،يا از. آمده ديپد افماد يهااراده مجمو 

 توانرد يم کس هم يآزاد جزء نيتمکوچک چگونه مند؟يگ باز يو از را او ا يح که است

 توانيم چگونه باشد راست نيا اگم و شود ر مواهب نيتمبزرگ يعني ر ا يح حق شامل

 اگرم  آنکه حال و ندارد يخودکش حق بشم: ديگويم که کمد هماهنگ گميد ياصل با را آن

 يحقر  کيهر  ن رو،ير ا از. نباشرد  آن فاقرد  خرود  دير با باشد جامعه به حق نيا يمعط بتواند

 1.«کندينم زيتجو را ممگ مجازا 

شود. برم  يان شد مشخص ميدر بخش قبل بکه  ين سؤال، با توجه به مباحثيپاس  به ا

ه کنرد، بلکر  يمر نرا سرلب   يا  انسانيح دولت و جامعهاسال ،  يفميدر نظا  ک ن اساسيا

ار يررراختننرررده و صررراحبيخداونرررد کررره آفم

ن ير ن را وضرع کرمده و ا  ين قوانيهاست، اانسان

 .  ستيجز تصمف در مِلک خود ن

مردرن،   يشناسجم  يبم اساس مبان نيهمدن
ز ير ن يآزاددهند، لکن يشنهاد مياعدا  پ يا حبس ابد را به جايحقوقدانان حبس بلندمد  

ن، ياديمقابل سلب بودن حقوق بنيبودن و غ يذات يبم مبنا يوله خداوند به بشم است، يهد
 نفرم،  کير  از ا يح گمفتن از هدف ن اگميافزون بم ا 4.کمد يا زندانيد يد مجم  را تبعينبا

 اير  افرماد  و نردارد  يمنعر  کيهر  ا ير ح کرمدن  سرلب  نيا باشد، نفم نيچند به ا يح دادن
 کنند. اعدا  را مجم  تا داشت خواهند را حق نيا هادولت

 و هاسرت انسران  کشرتن  اعردا   مجرازا   نديگويم ا يح سالب يهامجازا  فانمخال

 ن اسرتدتل يکند. ا سلب او از را يگميد ا يح حق ندارد حق کس کيه و است بد کشتن

 در اير  مشرمو   دفرا   در فرمض  متجاوز کشتن مانند دارد؛ نقض موارد مايز ست؛ين حيصح

 کشرتن  انروا   از يبمخر  بلکه کمد،  حک کشتن يبد به مطلق طور به توانينم پس. جنگ

 لير بره دل  قترل  کشورها، اغلب نيقوان در ل،يدل نيهم به. است عدالت موافق يحت و مجاز

                                                 
 بکاريا، تمجمه محمدعلى اردبيلى، فصل شانزده . ، سزارهارساله جماي  و مجازا . 1

 .101-104محمدعلي اردبيلي، ص ،کيفمي المللبين حقوق. 4
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 خرود  از دفرا   مقا  در يکشور کيه زين هاجنگ در. است شده شممده مجاز مشمو  دفا 

 مخالفان، تلاستد يکبما رد با رون يااز  کند.ينم ديتمد متجاوز، کشور يموهاين کشتن در

   .ديآينم به دست ياجهينت
 خرود  از دفرا   اخالق، و عقل که شوديم يناش آنجا از مهاج  ا يح سلب تيمشموع

 يوقتر  فرمد  هرم  يانسان مقا  و دانند. شمفيم واجب را ا يح حفظ و شمارنديم زيجا را
 .نکند تنزّل خود يانسان گاهيجا از که است محتم 

 تما  از ديبا باشد ضمور  بشم نو  يزندگ يبما جامعه ماگ: »است توماس معتقد سن

 مخالفران  اسرتدتل . باشد بمخوردار اشخاص گزند از آن انتيص و حفظ يبما تز  حقوق

 يآزاد سرالب  يهرا مجرازا   تمرا   لررو  آن جهينت و ديآينم نظم به حيصح اعدا  مجازا 

 شرده  خلرق  آزاد فطمترا  و ترا ذا انسران  بلکه نکمده، عطا يآزاد انسان به جامعه مايز است؛

 يولر  است، يخداداد نعمت کي يآزاد از يمندبهمه و ا يح حق انسان، يبما البته. است

 تجراوز  حد از چنانده و آنان يآزاد تيرعا و مانيسا ا يح حق به محدودند حق دو نيا

 1.«بمسد خود فميک به ديبا متجاوز و شونديم سلب يو از ندينما

 ارزشري  کره  اسرت  الهري  طيبره  حيرا   از دفا  منظور به خاص دموار در اعدا  مجازا 

 .است بشم بنيادين حقوق از دفا  منظور به نهايت، در دارد و مادي حيا  از بمتم مماتببه

 کير  مثابه به او جان اي يآزاد مال، به شود،يم اعدا  اي و يزندان اي مهيجم که يشخص

 افرماد  يانسران  يهرا ارزش بره  تعرمض  کره  هرا، مجازا  اما شود،يم تعمض يانسان ارزش

 بمابرم  و متناسرب  کر   دسرت  اي بمتم، يارزش از دفا  در که اندييعقال يصورت در هستند،

 منظرور  بره  زير ن سکوتر غمب نظم از يحت تکاريجنا کي کي مجازا  و اعدا . شوند اجما

 .  شوديم قلمداد يضمور و ييعقال ،يمفتنيپذ يامم تم،مه  يهاارزش از دفا 

. اسرت  متفراو   نظرا   هرم  در هرا ارزش يبنرد رتبه که داشت توجه ديبا گميد يسو زا

 اند،ليقا ياريبس ارزش اموال، بم حاک  نظا  و اقتصاد يبما که س يکمون مثل هانظا  يبمخ

 اعردا   مجرازا   هسرتند،  ياقتصراد  تيامن مخل خاص طيشما در که يکسان يبما بسا چه

                                                 
 www.hoghooghdanan.com :نوچهم خزائى، م«المللى سيماکيز ايتاليامجازا  اعدا  بم اساس کنفمانس بين». 1
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حیات  دولت و جامعهکیفری اسالم،  در نظام
کند، بلکه خداوند که مينانساني را سلب 

هاست، این اختیار انسانآفریننده و صاحب
قوانین را وضع کرده و این جز تصرف در 

 .مِلک خود نیست
 

 اجرازه  آنهرا  بره  کره  هسرتند  ناتو مانيپ جزو ،يياروپا يرهاکشو همه باًيتقم کنند. ينيبشيپ

 کشرور  کير  بره  انرد، داده صيتشخ دشمن که يکشور اي شخص با مبارزه بهانه به دهديم

 ست،ين بالمناز  ارزش يآدم ا يح زين يغمب بشم حقوق نظم از يحت ن،يبنابما. کنند حمله

 1.دهديم قمار لشعا ا تحت را بشم جان ارزش که دارد وجود  يجما يبمخ بلکه

کنرد  ين مييکند و مجازا  تعيخود، قانون وضع م يهابا توجه به ارزش ياهم جامعه

 شود. يدتم ميبمخوردار باشد، شد يت باتتميکه از اهم ين در مواردين قوانيو ا

 اعدام و اصالح مجرمب( 

کره برا   يالت و بازگشت او به جامعه است، درحر ياصالح، تمب ،از اهداف مجازا  يکي

  اصرالح  يتوانستيرا که م يمجازا  ممگ، کس

 4 .يان بمدهي  ]بزهکار[ از بيکن

از علل الرراء مجرازا     يکيز يمارک آنسل ن

 يدر بعضر »کند: يان مين شکل بياعدا  را به هم

 ي، حتر يک مجممر ياند کره هر  دهيجه رسين نتيکه مجازا  اعدا  لرو شده به ا يياز کشورها

 1«مقابل اصالح دانست.يتوان غيز نميرا ن ا  مه يممتکب جنا

 يقبرول ج قابرل يو نتا مانديبه افسانه م شتمياصالح و درمان بزهکار، امموزه ب يهاروش

، خطرما  و  ياداشتن مجممان و بزهکاران حمفهن زنده نگهيعالوه بم ا 2ارائه نکمده است.

 .شودينمدک اصالح آنان جبمان د انيام بابه همماه دارد که  جامعه يبما يهنگفت يهانهيهز

ن رفرتن احسراس عردالت در جامعره و برموز      يتکاران موجب از بين لرو اعدا  جنايهمدن

 خواهد شد. يبحمان انتقا  خصوص

 «توبره »ژه شده و يت اصالح بزهکار توجه ويقابلاسال  به  ين وجود در نظا  حقوقيبا ا

                                                 
 .00-13ص محمدرضا باقمزاده، محمدرضا کدخدايي، ،«بمرسي حک  سنگسار از منظم فقه و حقوق بشم. »1

 .114ص اميم اعالئي، ،مجازا  اعدا . 4

 .01ص مارک آنسل، ،مجازا  اعدا . 1

 .142ص سيدمحمدعلي احمدي ابهمي، ،اسال  و دفا  اجتماعي. 2
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برا   يجرم  شخصر  کره   يمورد در .است يژه مجازا  حديبه و از عوامل سقو  مجازا 

 د:يفمماين مورد ميدر ا يدارد. اما  هادحق عفو  يحاک  اسالم باشد، ثابت شدهاقمار 

 رِ مِنْ نَفْسِهِ وَ إِذَا كانَوَ أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي اعْتَرَفَ بِاللِّوَاطِ فَإِنَّهُ لَمْ يقُمْ عَلَيهِ الْبَينَةُ وَ إِنَّمَا تَطَوَّعَ بِالْإِقْرَا

مْنُنْ أَوْ لِلْإِمَا ِ الَّذِي مِنَ اهلل آن يعَاقِبَ عَنِ اهلل كانَ لَهُ آن يمُنَّ عَنِ اهلل أَ مَاسَمِعْتَ قَوْلَ اهلل هذا عَطاؤُنا فَسا 

ه او اقامه گمدد بم عمل لوا  يعل يانهيکه خود بدون آنکه ب يو اما ممد 1؛أَمْسِک بِغَيرِ حِساب 

تواند از جانب خداونرد بره مجرازا     يم يشده وقتنييخدا تع يکه از سو ياقمار کند، امام

سرخن  ا ير د. آيتواند از طرمف خداونرد او را ببخشرا   ين ممد اقدا  کند به همان نسبت ميا

ا ير ن بخشش و تحفه ماست، پرس ببخشرا   يکه ا يادهينشن( را 13ه يآ ،سوره صخداوند )

 .امساک کن بدون حساب

ن مسئله يا .شوديم شدن توبه کند، حد از او ساقط مين اگم بزهکار قبل از دستگيهمدن

عسن جميسل بسن  ران عسن رجسل عسن       »ماننرد:   ؛شده استان يب يا  متعدديث و روايدر احاد

في رجل سرق او شرب الخمر او زني فلم يعلم ذلک منه و لسم يخخسذ حتسي تساب و  سل        احدهما

ا ير ل برن درا  از امرا  براقم    ير جم 4« فقال: اذا  ل  و عرف منه امر جميل، لم يقم عليسه الحسد     

از آن آگراه   يکس يا زنا کمده وليده و يا شماب نوشيکمده  يکه دزد يدرباره ممد صادق

اگرم صرالح    نقل کمده است کهو صالح شده  هنکه توبه کمديم ه  نشد تا ايد و دستگينگمد

 گمدد.ينم يده شود، حد بم او جاريسته از او ديشده و رفتار شا

 ن اعداميوافقل ميدال

   ينقش بازدارندگ

وقو  آن  يتواند جلويک جم  است مي يايدتم از مزايکه شد يهاتيجامعه با اعمال تنب

 ياثمگرذار اسرت. در سرطح فرمد     يو فمد يمد که معموتً در دو سطح اجتماعيجم  را بگ

بتره  )ال د.نده دوباره ممتکب جم  نشرو يشود مجم  در آيمجازا  بازدارنده بوده و باعث م

                                                 
 .24، ص40حم عاملي،  ، شي  وسايل الشيعه. 1

 .140ص ،10  . همان،4
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 حقوق با اسالم در حق حیات رویکرد

 است. متفاوت مبنا حیث از سکوالر

 

مجرازا    ياست( در سطح اجتمراع  يل کشته شدن مجم  منتفين موضو  در اعدا  به دليا

 ن درس گمفته و دست به انجا  آن جم  نزنند. يميشود که سايمانه است و باعث ميشگيپ

دهرد  يکنند که نشان مر ياشاره م ييهانه به گزارشين زميکا در اين اعدا  در آمميموافق

کنند که اعدا  در آنهرا ممنرو  شرده    يرا انتخاب م ياتتيا  جم  اانج ين بمايمجمم يبمخ

که اعدا   ياتتيکنند که کاهش تعداد قتل را در اياستناد م يقاتين آنها به تحقيچناست. ه 

معتقدنرد کره    ين بمخر يهمدنر  1دهد.يات  نشان ميم ايشود نسبت به سايآنها انجا  مدر 

و  مانه دارديشگيپ يباشد، بازدارندگ يآن حتم ياجمان، اگم يوجود مجازا  سخت در قوان

 .نخواهد شد يمجازا  منته يلزوماً به اجما

 انهيجوينقش تالف

گرم  انير ب( قصاص)اعدا   انهيجوينقش تالف

د ير افرماد مجرم  با   ين موضو  است کره برما  يا

کره جرم  آنهرا بره      يمتناسب با تبعرات  يمجازات

  اعردا   مجرازا  يوجود آورده اجما شود. اجما

  4.استان يبخش بازماندگان قمبانيتسل

 عدالت يو اجرا يتينقش امن

با اعردا    که ن نکته اشاره دارديآن است به ا از اثم بازدارنده ياعدا  که ناش يتينقش امن
قرا  نشران   يآنها در امان خواهنرد مانرد. تحق  دن توسط ياز به قتل رس يارين افماد بسيقاتل
 1اند.اند دوباره ممتکب قتل شدهده شدهيکه بخش ينياتلاز ق ياريدهد که بسيم

و  يکه برا سرنگدل   يمجمم ياست. بما يبشم يکننده عدالت نسبنيتضم اعدا  مجازا 
بره  دوار برود  ير تروان ام ياست که م يرا گمفته، اعدا  تنها مجازات يگميقساو  جان فمد د

عنروان کفراره گنراه خرود      ن صور  مجم  بهيدر اما ي؛ زاست شدهعدالت اجما له آن يوس

                                                 
1. Is Capital Punishment Justified?, Eric Sissom, 2007.  
2. Reasons for Supporting and Opposing Capital Punishment in the USA: A Preliminary 

Study, Eric G. Lambert, Alan Clarke & Janet Lambert, Internet Journal of Criminology 

(IJC), 2004. 

3. Is Capital Punishment Justified? Eric Sissom, 2007. 
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از ن ير . افرزون برم ا  ده اسرت کرم سرلب   يگرم يدهرد کره از د  يرا از دست م يزيهمان چ
 شده است. يميشگيز پين يخصوص يو دادگستم ييجوانتقا 

 يبندجمع
ن ير بره ا  ين مجازاتياما موافقت با چن ،اسال  از موافقان حک  اعدا  است ينظا  حقوق

ن جهرت، از  ير ما اسال  در ايست، زيقائل ن يها ارزشانسانجان  يکه اسال  بما ستيمعنا ن
  و برا  يعظر  يگناه را گناهيک انسان بيگم شاخص است تا آنجا که کشتن يان مکاتب ديم

  1.دانديها بمابم مکشتن همه انسان
هدف و فلسفه اعردا  مجممران از ديردگاه اسرال  رفرع فسراد و پراک شردن جامعره از          

هرا و  کند همدنين حفظ حرمي  و زندگي اجتماعي را تهديد مي هايي است که حيا آلودگي
ها، در مورد مجازا  سرالب حيرا  از   اسال  به جهت اهميت جان انسان .ههاي جامعارزش

اي را در کارهاي خاصري اتخراذ کرمده اسرت و همدنرين قواعرد ويرژه       راه ،اثبا  جهت ادله
 .نسبت به متهمان صور  گيمد سياست جنايي خود انديشيده است تا کمتمين تضييع حقي

 ي، بره خراطم داشرتن جنبره    ين مجرازات ين است که چنر يگم اعدا  در اسال  ايفلسفه د

ما مجممران از ترمس مجرازا  مرمگ و     ير ز 4سرت؛ هاا  انسران يآن موجب ح يبازدارندگ
 ينر يجامعره د  خرط قممرز   را ممتکب شوند کره  يجمائم، دهنديقصاص، به خود اجازه نم

 ياجرما  نير . افرزون برم ا  زنرد يمجامعه را به ه   يو عموم يت اخالقينو ام است ياسالم
 مانه خواهد داشت.يشگيو پ يآموزعبم  جنبه اعدا  مجازا 

، اسرت  ميناپذو جبمان بازگشتمقابل يغ)اعدا (  ا ينکه مجازا  سالب حيبا توجه به ا
از برموز همگونره   ن مجازا  در حد ضمور  و با اِعمال دقت فماوان اجما شود ترا  يد ايبا

 مانهيشرگ يپ برم جنبره   هير د برا تک ير ز نباير . البته حکومرت ن شود يميجلوگ يضياشتباه و تبع
زا و تالش در جهت ن بمدن عوامل جم يو از ب ييخود را در شناسا فهيد، وظيمجازا  شد

 بسپارد. ياصالح مجممان و بازگمداندن آنها به دامان اجتما  به فماموش

                                                 
 .14 ، آيهمائدهسوره . 1

 (103 ، آيهبقمه)سوره  بِاةٌ ياُولِي االَلباولَکُم فِي القِصاصِ حَي. 4
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 1جامعه ایران در هاي اجتماعیآسيببررسی 

 4محسن مدنی نژاد

 مقدمه
مان حمکرا   ير ا يحل آن در جامعه اسرالم  يکارهاو راه ياجتماع يهابيدر مورد آس

 يمختلف فرمد  يهاطهيها در حبيآس ياست. بمخ بوده ک  ديمف عمل يول اديز شعارگون

ت يب اولويو سپس حل آنها به تمت يابيشهيدر جامعه وجود دارد که درصدد ر يو اجتماع

 طرالق،  اد،ير چرون اعت  ييهرا ت و سطح ضمر زدن آنها بره جامعره در حروزه   يزان اهميو م

  .  يهست ياخالق مفاسد ،ينينشهيحاش

 و( کرال يمواجهره تئور ) ينظرم   : سرطح ين راه با دو سطح از تعامل مواجهه هستيدر ا

 ياينسرب  يغنرا  موضرو   نير ا در ينظم کال(. اگمچه از لحاظيمواجهه پماکت) يعمل سطح

 نيب يهماهنگ ن عد ي . هميهست مواجه يتعارضات با يعمل لحاظ از اما حاصل شده است،

 هاست.بياز آس يکي يعمل با يافماد جامعه در بخش تئور يرفتارها

آن گونره کره    يار مه ، بعد از انقالب اسالميبس يهاطهين حيسه  حوزه از ورود در ا

  يو قر  يمترول  يکند و حتر  ورود ياجتماع مسائل در ديبا يانقالب ست. حوزهيد باشد، نيبا

                                                 
بگان حوزه علميره قر  اسرت    هاي لجنه علو  اجتماعي ممکز بسيج اساتيد و نخ. اين نوشتار گزارشي علمي از مجموعه نشست1

 بمگزار شده است. 1133که در ممداد 
. سطح چهرار رشرته مطالعرا  اسرالمي، دانشرجوي دکترمي رشرته انديشره معاصرم مسرلمين ممکرز آمروزش عرالي زبران و               4

 شناسي.فمهنگ
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اسال  محقرق   عمل به ،ياسالم يجمهور به يرأ صمف ينيخم حل آن شود. به نظم اما 

 1شود. وارد درون جامعه د بهيبا يواقع اسال  و است پوسته نيا بلکه شودينم

را  خرود  يحروزو  امرور  دير فقرط با  که اندشده فه سوء دچار حوزه در يمتاسفانه بمخ

 جامعره  افرا  انحم و ممد  مسائل اصالح مثل يگميد شئون  يکم قمآن در يول دهند انجا 

 دهرد بره  ينشان م ييهادگاهين ديوجود چن 4ذکم شده است. ايانب ف و کارنامهيل وظايذ در

 . يکنر  فره يوظ احسراس  جامعه انحمافا  و امور به نسبت ديبا ه  ينظم و يشناخت لحاظ

حروزه   1اسرت.  يمطرمح در مکاترب غمبر    يهايتئور از بمگمفته ما يهايتئور از ياريبس

 کمدها کمک کند.ين عمصه ورود و به اصالح روياد در يبا يانقالب

 اصرالح  بايد به عنوان يک وظيفره ذاتري برماي    فقيه، ولي و ديني حکومت وجود حتي با

 اسالمي، انقالب از سال چهل گذشت البته بايد اعتماف کمد با 2اقدا  کني . جامعه شئون افماد

 اي .توليد نکمده اسالمي ايمانکشور  اجتماعي شمايط با بومي متناسب هنوز مدل و الگوهاي

 یاجتماع يهاتبيآس یمرور برخ

ب و سپس ادامه آن به مسئله و يقمار دارد که ادامه آن به آس يدر مقابل هنجار، ناهنجار

 5شود.يمنجم م يبحمان اجتماع

 تير افرماد جامعره برا معنو    يمعنو يازهايپاس  کاذب به ن ياجتماع يهابياز آس يکي

 يمعنو هوش و تياست. امموزه در غمب با معنو وگاي و شنيتيانند مدم خدا و نيد بدون

 درمران  تير معنو برا  را هرا سرمطان  يحتر  انرد و ز ورود کمدهين يجسم به درمان و سالمت

اسرال  و برم    يقيت حقيها با معنوکين تکنيد از ايبا ه  کمونا يماريب يدمياپ در اند.کمده

                                                 
 ثقي.، سيداحمد مو: بنيادگمايي اسالمي يا راديکاليس  اسالمي، کداميک؟مکتب و مما  اما  خميني. ر.ک: 1

 .45. سوره حديد، آيه 4

، محسن فممهني فماهاني و هاي مطمح در آنها و آسيبچمايي و چگونگي تحول در علو  انساني با نگاهي به مولفه. 1

 .564ديگمان، ص

 .016، صجعفميزينب ، پذيميانسان و مسئوليت. 2

 حسيني.، حسن حا بحمان هويت و انحمافا  اجتماعي. ر.ک: 5



 های اجتماعي در جامعه ایرانبررسي آسیب 

 
44 

 

 يمعنرو  هروش  ز برا يجامعه ما ن ياجتماع ياهبي . آسيبهمه ببم تياساس مکتب اهل ب

  است. درمان و حل قابل

از  يکرمدن بمخر   يخرال  يو انقالبر  يمرذهب  يموهرا ين يهايکارها و ک بياز آس يکي

 ياگم ما عمصه را بما يعيمشاغل در جامعه است. به صور  طب يا حتيجامعه و  يفضاها

 يآورند، ماننرد مسرئله خرال   ي  معضال  خاص خودشان را به همماه ميکمد يگمان خاليد

جه باز شدن عمصه يو در نت يمذهب يهاخانواده يها از سوو پارک يحيتفم يکمدن فضاها

 مملتز .يافماد غ يبما

 ادياعت

به سمت اسرتعمال مرواد مخردر     يسنت حالت استعمال از 1135 تا 1105 سال از ادياعت

 شيز افرزا ين معتاد ده زنانيو پدگم سيافته است. از ديز کاهش ياد نياعت سن رفته و يصنعت

 يناشر  ادير اعت از مفاسرد  از ياريت است کره بسر  يار حائز اهميز بسين نکته نيا است. افتهي

ن معضرل بره خرانواده    ير ت اينره سرما  يدر زم يار محدود گزارشاتيشوند. به صور  بسيم

 مروارد انردک ممکرن اسرت بره وجهره       يده شده است که وجود حتيطالب ه  شن يبمخ

 ب بزند. يسطح جامعه آس در طالب

 طالق( و خانواده )ازدواج

شرتم عمرم هرم    يب ماير م شدن افماد است؛ زيپذجامعه ين نهادهايتماز مه  يکيخانواده 

 افته است. سنيکاهش  ازدوا  آمار 1135 تا 1105 دهه دو در. گذرديدر خانواده م يفمد

 داير پ برموز  يقطع تجمد صور  به شهمهاکالن در تجمد متاسفانه و رفته بات يليخ ازدوا 

آمار ازدوا  کاهش و طالق رشد داشرته   زين يدانشگاه محصالن و نخبگان کمده است. در

 15 ازدوا ، صرد  برا از هرم  يافتره اسرت. تقم  يش يافزا درصد 45 زان طالقيکه م يبه طور

 ثبت شده است. طالق

هراي  يدرگيرم سرتيزها و  هاي ديگرمي هر  وجرود دارد؛ ماننرد:     در حوزه خانواده آسيب

 .مشکل تمبيت فمزندو  کاف نسليو يا زن در خانواده، شتحک  و زورگويي ممد ، خانوادگي
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 ينينشهيحاش

 احساس هابده و هاخان  ه شهمهايدر حاش 1است. يمختلف يهاجم  بستم ينينشهيحاش

 سن 1است.جم  به عنوان يک پديده اجتماعي تابع دو متريم زمان و مکان  4کنند.يم يناامن

 يمسرتان يدب سن به يدانشگاه سن و ارتکاب جم  از يبزهکار يبما ن مناطقيا در نيمجمم

 است.  داشته رشد ه  ياخالق ه شهمها مفاسديده است. در حاشيرس

 یفرهنگ يهاعرصهها در بيآس

ن معضرال   يترم از مهر   يکر يآل دانستن فمهنگ غرمب  دهيبحث ا يفمهنگ يدر فضا

 دانند.يآنها را بمتم م يمهنگ غمب و سبک زندگن فيمسئول يبمخ يحت .است

  است. عفاف و حجابحوزه  يهابي، آسيفمهنگ يهابين آسيتماز مه  يکي

 يزيگرقانون

ن ير ا يگراه  ماسرت.  ياز معضال  جامعه کنون يکيد به قانون يو عد  تق يزيگمقانون

 کند.  يمست که قبح مسئله را دوچندان باتن ردهيمسئول ياز سو يزيگمقانون

 ياخالق اجتماع يفقدان الگو

 يولر است ن شده ييخوب تب يفمد يهاعمصهدر  ياخالق اجتماع يمعضل نبود الگو 

 صور  نگمفته است.  ين مناسبييمتاسفانه تب ياجتماع يهادر عمصه

 مناسب در مسائل مبتالبه جامعه يعدم ارائه الگوها

از  يکر يبره عنروان    يا مردن يو  ينفا اعتماضا  صيو  يسال  در شاد يعد  ارائه الگو

 مطمح است. يهابيمعضال  و آس

                                                 
 .1ص ، الها  عباسي ورکي،عا  جرمافياييخيز شهم قزوين با استفاده از سامانه اطالهاي جم تحليل فضايي کانونشناسايي و . 1

 .مهدي فالح و مهدي تاجيک، کاملي محسن ،نشيني بم وقو  جم  و ناامنيتاثيم حاشيه. ر.ک: 4

 .203، صنيامهدي کي، شناسيمباني جم . 1
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 یاسيس يهابيآس

و  يحزباختالفا  است. به غمب  يو دلدادگ يزدگغمب ياسيس يهابياز جمله آس

عد   معضل شود.يجاد اختالف و تفمقه در جامعه ميبه خطو  قممز باعث ا يبنديعد  پا

 ف است.يدن ريه در هميت فقيمش وتيو پذ يبنديپا

 ياقتصاد يهابيآس

، فقرم م اشراره کرمد:   يتوان به موارد زيم يها با منشأ اقتصادبينه معضال  و آسيدر زم

قاچراق و واردا   ، يد واقعر ير و عد  تول ييمونتاژگما، ختهيافسارگس يگمان، يفاصله طبقات

 .يد داخليعد  استفاده از تول، هيرويب

  یو علم یآموزش يهابيآس

و اکتفرا   د عل يعد  تول، ييگمامدرکعبارتند از:  يو علم يآموزش يهابين آسيتممه 
 ي)علرو  انسران   يعد  تحول در علو  انسان(، ستيپ يده شو  کپيپد) يآورجمع کمدن به

مغ  داشرتن  ير علعمق بودن سرطح سرواد )افرماد    (، ک سکوتر است.ها موجود در دانشگاه
 يهرا رشرته  اننرد از جامعره م يمورد ن يهاد رشتهعد  وجو.(، دنتز  را ندار ييمدرک، کارآ

 .يارشتهنيب

 حوزه بهداش  و سالم  يهابيآس

، فقدان الگوي صحيح و معتبرم : هاي حوزه بهداشت و سالمت عبارتند ازتمين آسيبمه 

 .چالش طب سنتي و اسالمي با طب جديد، پزشکيدندانويژه پزشکي بهگماني خدما  

 یاجتماع يهابيعلل آس

، يشيپمروان، وراثتان شده است؛ مانند: يب يها علل مختلفيعلل نابهنجارباره در

 يفمهنگ يهاتنه، فانحمافا  نخبگان، هاينيو همنش يافتماق يوندهايپ، ياجتماع يهانهيزم

(، يو اعتقاد ياخالق ،يجنس)اع  از مسائل  يمجاز يمشکال  فضا، هاو تضاد ارزش
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باعث که  مقابل اجماين بد و غيانوق و يگميشمافو ا يدارهيه سممايگستمش روح

 .دنشويو تخلف م يزيگمقانون

 یاجتماع يهابيآس يبرا يیجوچاره

 کيستماتيو س يلزوم نگاه ساختار

ها و معضال ، بيبه آس ي : نگاه ساختاريدو مشکل دار ياجتماع يهابيدر مورد آس

 مند به مسائل. ک و نظا يستماتينگاه س

مروارد   ي ؛ مانند: نظر ، دوا  و ثبرا . در بمخر   يمواجه هست ياديز ياختاربا مسائل س

 ين کمبود ساختاريا يدارد مثل خانواده در اسال  ول يمشخص يهاساختار، الگوها و مدل

نمونه کمبرود   يب است. بمايدر جامعه وجود دارد که خود منشأ آس يگميد يهادر عمصه

ا ير و  ييشرو و پرول  يب اخرتالس، کالهبرمدر  در عمصه اقتصاد سرب  يساختار يهادگاهيد

اد شده است. ساختار يار زيبس يدرازمد  و با درصد سودها يهام کمدن ممد  با وا يدرگ

ح يد در مقا  عمل کارآمد، صحين ساختارها باياست. ا يو انسان يدر مقابل عوامل اجتماع

 جاد شده باشند.ين اياديو بن

 ييشرو ماننرد اخرتالس و پرول    ييهابيم به آسمنج ياجتماع يدر ساختارها ينابسامان

اند کمده ي  را خنثياز مفاه يبمخ يا سهوا زشتين مورد عمدا يز در ايها نشده است. رسانه

است به فرمار   يدزد يا  را که نوعيا نپمداختن ماليو  ييشواز بانک را به پول يمثال دزد

مند چطور قرانون  يگياد ميم، افماد ين کلما  و تعابيکنند. با عوض کمدن ايم ميتعب ياتيمال

 را دور بزنند.

 ين اسرت کره در بمرسر   ير ا ياجتمراع  يهرا بيمند به آسو نظا  يستميمماد از توجه س

طه وزار  ي . مثال در حينيو ... را با ه  بب يتي، امني، اقتصاديد مسائل اجتماعيها، بابيآس

دهرد در  ينروزادان دسرتور مر   ن بهانه به سقط کرمدن  يتمبهداشت، نظا  سالمت به کوچک

 يهرا ت، بحرمان ير رود. کاهش جمعيشدن م يت کشور به سمت منفيکه رشد جمع يحال

 يبرما  يانتظرام  يموير کنرد. ن يجراد مر  يا يو اجتمراع  ياسر ي، سيدر عمصه اقتصاد يگميد
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اد يرا ز ين کار آمار دزديا يکند که مواد مخدر گمان شود، وليم ياد کارياز اعت يميجلوگ

 روند.يم يما معتادها به سمت دزديزکند؛ يم

 ؛ يز مد نظرم قرمار دهر   يها را نعامل يستميو س يد عالوه بم اشکات  ساختاريالبته با 

از مشرکال    ياريده شرود. بسر  ير د ديافماد ه  با يهايي، سودجويمثال در مسائل اقتصاد

از  يلر يخ و سرود افرماد   يهاسرت. منرافع شخصر   نفوذ و آقازادهيبه خاطم افمد ذ ياقتصاد

د نقش و انردازه  يم از بحث ساختارهاست. پس بايجاد کمده که غيمشکال  را در جامعه ا

 ز در نظم گمفت.يرا ن يت در کجمويساختار و عامل

 ارتکاب بزه و جرم يجاد فرصت برايلزوم کاستن از ا

ديرده، جرم  واقرع    کرار و برزه  فکم حاک  بم اين نظميه آن است که به صمف وجود بزه

رهيافت  1.ود بلکه بايد فمصت و موقعيت مناسب بماى ارتکاب جم  نيز فماه  باشدشنمى

کند و بم اين اسراس اسرتوار   شناسى به قلممو و مکان وقو  جم  توجه مىفمصت در جم 

ها است. نظميه فمصرت  ها بماى جم  مساعدتم از سايم موقعيتاست که بمخى از موقعيت

کنرد    جم  و نقش منفى عوامل مانع جم ، صحبت مىساز وقواز نقش مثبت شمايط زمينه

هاى ارتکاب جم ، احتمال وقو  جم  را افرزايش داده و برم   و مدعى است افزايش فمصت

 4.دهدهاى ارتکاب، احتمال وقو  جم  را تقليل مىعکس کاهش فمصت

 دگاه سکوالريو د يدگاه الهيلزوم توجه به تفاوت د

را لحراظ   يدگاه الهر ير نگاه سکوتر و د يهاتفاو  ياجتماع يهابيتز  است در آس

و  ين فرمد يري ب و تبيو آسر  يق کجرمو يمصراد  يز بازشناسر ير ب و نيف آسر يکمد. در تعم

واقف بود؛ مانند حرالل   يدر جامعه اسالم ينيبن دو جهانيان ايد به تفاو  مي، باياجتماع

 طان. يش يا اغواگميو حما  و 

                                                 
1. Opportunity makes the thief: Pratical Theory for crime prevention (Police Research Paper, 

98), Felson, M., & Clarke, R. V, 94.  
و ، محمدرضرا رضرواني   جرمافياي جم  در نواحي روستايي با تأکيرد برم سرمقت دا  در بخرش چهراردولي شهمسرتان قرموه       . 4

 .25صهمکاران، 
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 درباره هنجارها يسازلزوم فرهنگ

 د است:يم مفين بخش توجه به موارد زيا در

 ؛ناهنجارها ياز معان يبخشيآموزش هنجارها و آگاه 

 ارائه الگوهاي هنجارمند مثل زنردگي ائمره   ن وسازي کمدمدلسازي با فمهنگ ،

 ؛علما، شهدا

 ؛جامعه و انذار يت باورهايتقو 

 ؛ت دادن قانون و تالش بم اصالح قانونيحاکم 

  ؛هادرشتو بمخورد قانوني با دانه کنتمل فيزيکي هنجارشکنانحاکميت دادن اخالق و 

 از منکم؛ ينهو امم به معموف و  يحت عمومينص 

 ؛مجممان ياصالح و بازپمور 

 از  يارين الگرو در بسر  ير ه  برا ا که در غمب  يااخالق حمفه ياستفاده از مدل الگو

 دهند.  يم يموارد به افماد خودکنتمل

 جهينت

د به مشرکال  و موانرع رفرع    يبا ياجتماع يهابيمح در مورد آسبا توجه به نکا  مط

 يکه گراه  يو تعارض ساختار ي، ناهماهنگيز توجه کمد؛ مانند: ضعف ساختاريها نبيآس

ک ساختار با ساختار ياست که  يساختارا بمونيست و ياست که نظار  ن يساختاردرون

کاسرتن از   يهرا، برما  بين آسر ير ن تز  است در رفرع ا يگم ناهماهنگ است. افزون بم ايد

 آورند، اقدا  نمود.  يرا فماه  م ينه بزهکاريکه زم يموارد

فره و ضرمور  ورود کنرد. برا     يک وظيها به عنوان بين آسيد به ايز باين يحوزه انقالب

 يز تممکرز دشرمن برما   ير نسبت به شهم مقردس قر  و ن   يد مقا  معظ  رهبميتوجه به تاک

از  ياجتمراع  يهرا بيرفع آس يه ق  بمايآن، حوزه علم ياعو اجتم ينيد يادهايب بنيتخم

 دارد.   ينيسنگ فهين شهم وظيا
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  هايها و بایستهپویایی شاخصه

 حوزه انقالبی در گذر زمان
 1محمود رجبی اهللآيتوگو با گفت

هـا  هاي متفاوتي وجود دارد. بر اساس هر يک از ايـن تعريـف  يفدر مورد حوزه انقالبي تعر

گـري  کند. لطفا در پرسش اول تعريف خود را از انقالبـي هاي انقالبي تغيير ميگيريموضوع

 .حوزه بيان بفرماييد

به اين معناست که ارکان حوزه اع  از طالب، مدرسران و محققران،   گمي حوزه انقالبي

هراي  ها و آرمانگيمان از عمق جان به ارزشگذاران و تصمي تمسئوتن و مديمان و سياس

هراي دشرمنان،   انقالب باور داشته و در تقويت و دفا  از آنها در بمابم مخاطما  و توطئره 

 تالش حکيمانه و انقالبي داشته باشند.

 است:مولفه  گمي داراي چهارانقالبي

 هاي انقالبها و آرمانشناخت درست ارزش. 1

اگرم ايرن    هاي انقرالب را بشناسرد.  خواهد از انقالب دفا  کند، بايد آرمانميکسي که 

هرا گرا  برمدارد و    تواند آگاهانه در مسيم آن آرمران طبعا نميها را به درستي نشناسد آرمان

بره اشرتباه   ممکن اسرت  تضعيف انقالب باشد؛ زيما بسا اقداما  او ناآگاهانه در جهت چه

هرا و  بداند و در راه آن ترالش کنرد کره نسربتي برا ارزش     البي هاي انقاز ارزش رااموري 

هراي انقالبري اسرت، بره تروه       را که از ارزش يا بمعکس اموري هاي انقالب نداردآرمان

                                                 
 .آموزشي و پژوهشي اما  خمينيمقا  موسسه . عضو شوراي عالي حوزه و قائ 1



 9911آذر  /چهاردهم  شمارة / سوم سال / انقالبي حوزه ماهنامة

کنرد.  کند؛ در نتيجه انقرالب را تضرعيف   رها هاي انقالب نيست ها و آرماناينکه از ارزش

 را بشناسد. هاي انقالبيبنابماين حوزه انقالبي بايد ارزش

يعنري   1گوينرد؛ گمي سخن مري از رابطه دوسويه عقالنيت و انقالبيمقا  معظ  رهبمي 

 گمي با شناخت در ارتبا  است.انقالبي

 ها از عمق جاناعتقاد به ارزش. 2

هاي انقالب را بشناسد ولي بره آنهرا اعتقراد نداشرته باشرد،      ارزش ها وآرمان اگم کسي

گرمي چيرزي فماترم از    صمف شناخت کافي نيسرت. انقالبري   شود.گمي محقق نميانقالبي

 طلبد.هاي انقالب را ميها و آرمانشناخت ارزش

 هاي انقالب ها، مخاطرات و آرمانحساس بودن نسبت به آسيب. 3

طلبه انقالبي بايد از انقالب در مقابل خطمها دفا  و به دشرمنان هجمره کنرد.    حوزه و 

 د و تهديدها را به فمصت تبديل کند.ها را بشناسبايد از قبل آسيب

 هاکارشناسانه همراه با عقالنيت براي صيانت، تقويت و توسعه ارزش، اهتمام و تالش مجدانه. 4

هرم يرک از ايرن    در  ،گمي يک امم صفم و صدي نيست، بلکه به هم ميزانطبعا انقالبي

قص و ضعف شده ضعف و نقص وجود داشته باشد، به همان ميزان حوزه دچار نها مولفه

 ؛ ه  در ابعاد و ه  در شد  و ضعف و ه  توسعه و ضيق.است

هاي حوزه را نيز در نظم بگيمي  ترا  نکته مه  اين است که حوزه يعني چي؟ بايد مولفه

 مولفه در همه موارد وجود داشته باشد. 2اين 

يرت  يک از ارکان حوزه مماجع است. همه مماجع عظا  ما مدافع نظا ، انقرالب و وت 

ها را نداشرته باشرند،   فقيه هستند. بخش ديگم اساتيد حوزه هستند. اگم اساتيد اين مولفه

گرمي از حروزه   شوند، انقالبي نخواهنرد برود و انقالبري   نسلي که زيم نظم آنها تمبيت مي

گرمي و  رخت بمخواهد بست. مديمان اجمايي ما نيز بايد انقالبي باشند تا زمينه انقالبري 

                                                 
 (12/61/1130د. )انقالب عظي  اسالمي ما ناشي از يک عقالنيت بو. 1
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ی تغییر گرهای انقالبيمصادیق و عرصه

کند و افراد برای اینکه انقالبي بمانند مي

باید مطابق شرایط جدید عمل کنند. 

اینجاست که بصیرت به عنوان یک 

گری به چشم مولفه مهم در انقالبي

 آید.مي

 

بي را در حوزه فماه  کنند. فضال و طالب حوزه نيز بايد از ايرن مولفره   تمبيت نسل انقال

 مند باشند.بهمه

ممکز مديميت ه  بايد  ريزانمديم و بمنامه گذاران حوزه مانند شوراي عالي وسياست 

ها بم ها انقالبي باشند. حوزه فقط افماد نيست. سياستها و بمنامهانقالبي باشند تا سياست

 شود.تارها حاک  ميافماد و رف

 ها بمخوردار باشد، حوزه انقالبي خواهد بود.به هم ميزان که ارکان حوزه از اين مولفه

گري را ويژگي مطلـوب  ها انقالبيگري براي حوزه چه ضرورتي دارد؟ برخي تحليلاساسا انقالبي

 ستاوردي دارد؟گري حوزه براي خود حوزه چه ددانند، نه حوزه. انقالبيبراي نظام اسالمي مي

به هم ميزاني که نظا  رابطه انقالب اسالمي و انقالبي بودن حوزه دو سويه است؛ يعني 

بماي انقالبي بودن به حوزه وابسته است، حوزه 

هاي خرود  ه  بماي تحقق کامل اهداف و بمنامه

 به انقالب و نظا  اسالمي نياز دارد.

انقالب بمخواسته از حوزه است البته حروزه  

بي نه حوزه سکوتر. در تداو  انقالب هر   انقال

تفاو  است، بيغيمانقالبي که نسبت به نظا  حوزه بم انقالبي بودن نظا  موثم است. حوزه 

 به لحاظ فکمي، فمهنگي و اجتماعي از نظا  حمايت نخواهد کمد.

از طمف ديگم حوزه نيز از بمکا  انقالب بسيار بهمه برمده اسرت. بايرد حروزه بعرد از      

 جهرت حروزه در دوران فعلري از    تا روشرن شرود   الب را با قبل از انقالب مقايسه کمدانق

 هاي حوزه چقدر رشد و تعالي يافته است.قلممو فعاليت و تحقق آرمانعملکمد و 

 از اسرت. نيمري يرا دوسرو      ي رخ دادهتحول عظيم در حوزه در مقايسه با قبل انقالب

تعطيل بود. بره بمکرت انقرالب     ه آن است،رسالتش تحقق بخشيدن ب حوزه يي کههاارزش

. احکا  اجتماعي اسرال  تعطيرل   حوزه ايجاد شد هايآن اهداف و ارزش زمينه بماي تحقق

آن ه  در يک عمصه و گستمه وسيع. قبل از انقرالب ارتبرا  حروزه برا نسرل جروان        بود؛

متمايرل  بسيار ک  بود. بعد از انقالب جوانان مرا در سرطح وسريع بره حروزه      کمده تحصيل



 9911آذر  /چهاردهم  شمارة / سوم سال / انقالبي حوزه ماهنامة

و مشتاق شنيدن معارف از فضالي روزآمد حوزه هستند. اينهرا اهرداف و رسرالت     هستند

 حوزه بود که قبل از انقالب زمينه آن وجود نداشت.

حوزه بايد پا به پاي تحوت  حمکت کند تا بتواند در عمصره جهراني سرخن خرود را     

در عمصه جهاني کار کند و  مطمح کند. نظا  اسالمي، زمينه و پشتوانه حوزه است تا بتواند

 هايش را عملي کند.  ارزش

با انقالب و نظا  ارتباطي ندارد خودش بايرد بره تنهرايي کرار کنرد.      که حوزه سکوتر 

در  کنرد و  المللري عملي کند، برين  هايش راتواند ارزشچقدر مي يشمايط چنينحوزه در 

   کند؟ از آن دفا  الملليهاي بينبمابم تهاج 

تعرالي    روزآمد و کارآمرد  عمضه تدوين و استخما  و حتي دري بماي حوزه گمانقالبي

 عمصه و امکانا  زيادي بماي آفمين است. در سايه پيوند حوزه با نظا  انقالبي،ني نقشدي

در يرک  شرود.  شرود، حاصرل مري   دفا  از دين در بمابم تهاجماتي که به دين مي حوزه در

شرود، ولري اگرم    آن جلروگيمي مري   حاشيه رانده شدن اگم حوزه انقالبي باشد از بهجمله 

شرود مثرل مسرحيت کنروني کره در جامعره نقرش و        انقالبي نباشد، در جامعه منزوي مري 

 اثمگذاري ندارد. 

هاي حضور حروزه بعرد از انقرالب برا حروزه قبرل از       مقايسه رشد و فعاليت و عمصه

 انقالب شاهد خوبي بماي اين مدعا است.

دانند. آنها با تاکيـد  نقالبي بودن حوزه، آن را نشانه حکومتي شدن حوزه ميبرخي در مخالفت با ا

بر استقالل حوزه معتقدند، حوزه در زمان قبل از انقالب نيز فعال بوده است هم در عرصه داخلـي  

کنند که انقالب اسالمي و گره خوردن حوزه الملل. حتي برخي چنين مطرح ميو هم در عرصه بين

تي، سبب شده است ديانت مردم تحت تاثير مسـائل سياسـي قـرار گيـرد. در     به مسائل حاکمي

کند و جايگاه اجتمـاعي  نتيجه با ضعف کارکرد و کارآمدي نظام سياسي، ديانت مردم نيز افت مي

 يابد. نظر شما در اين مورد چيست؟حوزه کاهش مي

 البري هر  حاصرل روحيره انق    گمفرت ي مثبتي که در قبل از انقالب صور  مري کارها

  و نهضت اما  بودند. بخشي از حوزه بود که اکثما مدافعان حضم  اما 

گويرد اسرال  برماي اداره    مري  گرمي نقالبيگمي به معناي جنگ و دعوا نيست. اانقالبي



 های حوزه انقالبي در گذر زمانها و بایستهپویایي شاخصه 

 
117 

 

ممکن است برخي از افراد انقالبي باشند، 

ولي درگذر زمان و در مسیر انقالب، دچار 

باقي  لغزش و انحراف شوند و انقالبي

 نمانند.

اهلل يرت آحتري   1مين اساس بره ايرن عمصره ورود کمدنرد    . علما نيز بم هبمنامه داردجامعه 

به مقداري که توان داشتند و زمينه برود، در   وجمديبماهلل العظمي آيتو  خوبي العظمي

شود کرار کرمد لرذا در    اين راستا اقدا  کمدند. تصور آنها اين بود که بيش از اين مقدار نمي

 حد خودشان کار کمدند.

 لذا بماي تشکيلشود کار کمد و اما  خميني نظمشان اين بود که بيش از اين مي

گم از علما از اين کار مأيوس بودند و اميد نداشتند. . بمخي دياقدا  کمدحکومت اسالمي 

نظم آنها اين نبود که اسال  از سياست جداست. هيک يک از آنها انقالب را تخطئه نکمدند. 

نظا  سياسي صدا  چه بمخوردي با آقاي خويي داشت؟ زيما ايشان را پشتيبان انتفاضه 

 4دانست.مي ممد  عماق

قالب و نظا  ورود کند، مرمد  همره چيرز را پراي اسرال       شود اگم حوزه در انگفته مي

گذارند. در جواب بايد بگويي  اگم بم اساس مي

، ورود مباني ديني بايد در سياسرت وارد شروي   

گمي وظيفه واجب حروزه  در سياست و انقالبي

بايد تأمل کني  که عوارض آن را  شود و البتهمي

ريزي کني  که عوارض آن لي بايد بمنامهدهي  وين واجب اجتماعي را انجا  ک  کني . بايد ا

نيز مسائل مختلف وجود داشت ولي حضم  ورود کمد  ک  شود. در حکومت اما  علي

 و حکومت را بم عهده گمفت.

گذشته از اين، آيا اين عوارض به دليل ورود حوزه در سياسرت اسرت؟ اينکره بمخري     

ه حوزه و اسال  ربطي ندارد. رفترار  کنند بمسئولين خالف اسال  و سخن رهبمي رفتار مي

 بد مسئوتن به انقالب و حوزه ربطي ندارد.

بين آثار ورود حوزه در سياست و آثار عملکمد بد مسرئولين نبايرد خلرط شرود.     

                                                 
 ماهنامه حوزه انقالبي مماجعه کنيد. 11و  14. بماي مطالعه بيشتم در اين مورد به شماره 1

ش مماجع تقليد و علما در انقالب نق»ماهنامه حوزه انقالبي مماجعه کنيد:  3. بماي مطالعه بيشتم در اين مورد به شماره 4

 .46-3ي، ص ابوطالب يمهد، «ياسالم
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وظيفه حوزه است که اين مقايسه را تبيين کند که اين موارد به پاي اسال  و انقالب 

 نوشته نشود.

گيمي گذاري و تصمي ميده شده است. حوزه در سياستبحث استقالل حوزه اشتباه فه

بايد مستقل باشد. حوزه نبايد در حدي وابسته بشود کره نتوانرد روي پراي خرود بايسرتد.      

آفمينري کنرد، نره    ورود حوزه در سياست بماي اين است که حوزه در نظا  اسرالمي نقرش  

آفميني حوزه ندارد بلکه نقش اينکه حوزه اثم بپذيمد. انقالبي بودن حوزه با استقالل منافا 

 کند.را بيشتم مي

گـري را  انقالبي ماندن با انقالبي بودن چه ارتباطي دارد؟ ايا گذر زمان، ويژگي و شاخصه انقالبي

 ها، انقالبي باقي نمانند؟دهد؟ ممکن است انقالبيتغيير مي

ند، شوگاهي در حمکا  اجتماعي، بمخي افماد به لحاظ فکمي دچار استحاله مي

کند؛ بماي نمونه در درجه ترييم مي 106کنند و به ممور زمان هدفشان هدف را گ  مي

انقالب ما کساني که داعيه ضديت با امپمياليس  داشتند، طمف آمميکا رفتند و در مقابل 

کمد، ايستادند. اين اختصاص به جامعه ما ه  ندارد. در نظامي که با آمميکا مقابله مي

هاي ديني افماد که با انقالب و رهبمان ديني بودند، در مقابل انقالبطول تاري  بمخي 

 قمار گمفتند و انقالبي نماندند. 

کند و افماد بماي اينکه انقالبي بماننرد بايرد   گمي ترييم ميهاي انقالبيمصاديق و عمصه

مطابق شمايط جديد عمل کنند. اينجاسرت کره بصريم  بره عنروان يرک مولفره مهر  در         

 آيد.گمي به چش  ميانقالبي

گمي مبارزه با نظا  استبدادي بود، اما بعرد از  قبل از انقالب شاخصه و مصداق انقالبي 

هراي  يکري از مولفره   نظا  و کشرور اسرالمي  انقالب دفا  مقدس پيش آمد. گفتي  دفا  از 

را  همرماه برا بصريم     قبرل از انقرالب  انقالبي گمي  است. اگم کسي همان روحيه انقالبي

. شرود فعال مري  دفا  مقدسجبهه رود در ته باشد، حات که جنگ پيش آمده است، ميداش

همان نيموهايي که قبل انقالب بودند و انقالب را همماهي کمدند، پس از انقالب در سنگم 

 دفا  مقدس مقدس حاضم شدند. 
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خواهد از انقالب دفاع کند، باید کسي که مي
های انقالب را بشناسد ولي صرف آرمان

گری چیزی شناخت کافي نیست. انقالبي
های ها و آرمانفراتر از شناخت ارزش
 طلبد.انقالب را مي

بعد از اين مقطع، تهاج  فمهنگي پيش آمد. حات ميدان عوض شده و از جنگ نظرامي  

هاي انقالب اتن در عمصه ديگمي مشکل پيدا کمده است. فمهنگي رسيده است. ارزش به

هاي انقالب در معمض خطم است و دشرمن بره هويرت    اي که ارزشبايد در همان عمصه

ر ُّ الحَجَسر  ها و هويت انقالب دفا  کنري .  انقالب حمله کمده است، فعال باشي  و از ارزش

 1.مِن حَيثُ جاء

هرا در  هراي دفرا  از ارزش  شمسائل و رو

کند. انقالبي کسري اسرت   طول تاري  ترييم مي

هاي انقالب را به خوبي بفهمرد و در  که عمصه

ها انقالب دفا  کند. انقالبي آن عمصه از ارزش

بايد تشخيص بدهرد کره اتن مسرئله انقرالب     

  چيست و عمصه کجاست. بم اين اساس ممکن است فمدي تا يک مقطع از انقالب دفا

ها در طول تراري  اسرال  بروده    کند و از يک مقطعي در مسيم انقالب نباشد. اين ريزش

 است. زبيم با همه سوابقي که در مسيم اسال  داشت ولي دچار انحماف شد. اما  علري 

 4فممايد زبيم با ما بود تا زماني که پسمش او را دچار انحماف کمد.در مورد زبيم مي

نقالبي ماندن نيست. ممکن است بمخي از افماد انقالبي باشرند،  انقالبي بودن به معناي ا

 ولي درگذر زمان و در مسيم انقالب، دچار لرزش و انحماف شوند و انقالبي باقي نمانند.

د: يا به دليل از انقالب فاصله بگيمند و انقالبي نماننافمدا به دتيل مختلف ممکن است 

متي( يا به دليل هواي نفرس؛ يعنري شرمايط و    بصيعد  فه  شمايط سياسي و اجتماعي )بي

 کند.شناسد، ولي به آنها عمل نميهاي انقالبي و اسالمي را ميارزش

                                                 
سنگ را از همانجا که آمده بازگمدانيد، چماکه شم و بدى را ؛ رُ ُّوا الْحَجَرَ مِنْ حَيْثُ جَاءَ فَإِنَّ الشَّرَّ لَا يَدْفَعُهُ إِلَّا الشَّرُّ: . قال علي1

 (160)نهج البالغه، حکمت توان دفع کمد. جز با )همان( شم و بدى نمى

زبيم هميشه از ما اهل بيت بود تا زماني که فمزند نا مبارکش، ؛ ما زال الزّبير رجُالً منّا أهلَ البيتِ حتّي نشأ ابنه المشئو ُ عبداهلل. 4

شمح نهج ؛ 4320 شماره، 422، ص 1؛ اُسدالرابه،  112، ص1؛ العقد الفميد،  251نهج البالغه، حمکت شد. ) عبداهلل بزرگ

 (100، ص4البالغه ابن ابي الحديد،   
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جامعره   امرت و  مشخصا که  1در الميزان در ذيل آيه آخم سوره فتح عالمه طباطبايي

س در کنرد؛ سرپ  ها را بيان ميخداوند در اين آيه ويژگي فممايند، ميکندمي بياناسالمي را 

دهي  نه همه. عالمه در تعليل اين مورد، اجم عظيمي مي از اين امت گويد به بمخيآخم مي

يک عده از کساني که جزء امت اسالمي با آن  4.کندضمور  دوا  ايمان و عمل را بيان مي

شوند و هاي متعالي و انقالبي بودند در ادامه از مسيم ايمان واقعي و انقالبي جدا ميويژگي

وعده مرفم  و اجم عظي  ويژه کساني است که در ادامره از مسريم اسرال  و نهضرت      اين

 شوند.جدا نمي پيامبم

بنرابماين برين انقالبري برودن و      1نيز فممود ميزان وضع فعلي افماد اسرت.  اما  خميني

گرمي ترييرم   ها و مصاديق انقالبيانقالبي ماندن تالزمي نيست؛ زيما در گذر زمان شاخص

 شود.و وضعيت بمخي افماد در اين شمايط متريم دگمگون ميکند مي

اي متناسب با شرايط همان دوره بايد باشـد. بـه   بحث در اين است که انقالبي بودن در هر دوره

گـري حـوزه در دوران تیسـيس انقـالب بـا دوران گـذار و دوران تهبيـت چـه         نظر شما انقالبي

 هايي دارد؟  تفاوت

گرمي را بمافماشرته برود و همره     پمچ  انقالبي اما  خميني در دوران تأسيس انقالب،

بايد با محوريت اما  و با شراخص تبعيرت، تبليرغ و     خواستند انقالبي باشندکساني که مي

                                                 
بْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَ. 1

 يُعْجِبُ سُوقِهِ عَلَىمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْع  أَخْرَنَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى  لِکَسُّجُو ِ ذَوُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ ال

فمستاده خداست و ياران و  محمد؛ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا لِيَغِيظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ الزُّرَّاعَ

دل و سخت و با يکديگم بسيار مشفق و مهمبانند، آنان را در حال رکو  و سجود نماز بسيار همماهانش بم کافمان بسيار قوي

هاي نورانيّت پديدار است. اين نشانهطلبند، بم رخسارشان از اثم سجده بنگمي که فضل و رحمت خدا و خشنودي او را مي

اي ماند که چون نخست سم از خاک وصف حال آنها در کتاب تورا  و انجيل مکتوب است که )مثل حال آن رسول( به دانه

اي نازک و ضعيف باشد بعد از آن قوّ  يابد تا آنکه ستبم و قوي گمدد و بم ساق خود راست و محک  بمآورد جوانه و شاخه

و اصحابش از ضعف به قوّ  رسند( تا کافمان عال  ( ص)ه دهقانان را )در تماشاي خود( حيمان کند )همدنين محمد بايستد ک

را )از قدر  و قوّ  خود( به خش  آرند. خدا وعده فمموده که هم کس از آنها ثابت ايمان و نيکوکار شود گناهانش ببخشد و 

 .اجم عظي  عطا کند

 .220، ص10،  تفسيم الميزان. 4

 (قضاييه قوه به ايماده هشت فممان ،42/63/1101) است. او فعلي حال هم کس در . ميزان1
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به هر میزاني که نظام برای انقالبي بودن به 

 حوزه وابسته است، حوزه هم برای تحقق

های خود به انقالب و کامل اهداف و برنامه

 نظام اسالمي نیاز دارد.

گرمي برود. شرهيد    دن نا  اما  نروعي انقالبري  شدند حتي مطمح کمدفا  از اما  شناخته مي

دا قس  اگم مما بکشيد و خرون  را برم   ه خب» سعيدي در مورد اما  يک جمله ماندگار دارد:

بره هرم    «يرد. را خواهيرد د  قردس امرا  خمينرى   زمين بميزيد، در هم قطمه خون من نا  م

خواستند ياد اما  زنده بماند و پيا  اما  را به ممد  بمسانند چه صوتي و چه اي اي ميبهانه

رتبا  با اما  بسريار  اما  بودند و گوش به فممان اما  حتي در وقتي که امکتوب. پشت سم 

 محدود و سخت بود.

 انقرالب،  بم ايرن اسراس در دوران تأسريس   

تمويج رهنمودهاي اما  و  تبيعت از اما  خميني

گمي برود؛ مرثال   انقالبيزنده نگهداشتن نا  اما  

اي اما  گفتند ما امسال عيد نداري . در يک دوره

اين پيا  بره همره مرمد  رسريد و انقالبيرون برم       

 گمي بود.در اين دوره موضع نسبت به اما ، شاخص انقالبي 1اما  عمل کمدند. اساس نظم

ريزي بماي حفظ نظا  و انقالب شاخص بعد از انقالب تالش بماي نهادسازي و بمنامه

گمي است. مماقب باشي  که انقالب و خط مستقي  انقالب که اما  تمسي  کمده بود انقالبي

طماتي بود که اما  مماقب برود رخ ندهرد و دشرمنان    منحمف نشود. تندروي و تحجم مخا

اين مخراطما  در ممحلره گرذار     کمدند.شمايط حساس تالش مي بماي سوء استفاده از آن

 تا انقالب تثبيت شود. شدميبود که تالش 

در دوران تثبيت انقالب بايد بماي پيشبمد انقالب نهادسازي کني ؛ مانند سپاه پاسرداران.  

ب نيموسازي کني . خيلي از نيموهاي انقالبي ه  اميد نداشرتند انقرالب بره    بايد بماي انقال

                                                 
اي بماي بيشتم علما و روحانيان سماسم کشور به صور  انفمادي و گاهي عمومي نامه 1121اسفند  41. حضم  اما  در 1

را عزاي عمومي اعال   1124کا  اسال ، نوروز سال ها ضمن اشاره به اهداف رژي  در محو احارسال نمودند. اما  در اين نامه

 اين جانب عيد نوروز را به عنوان عزا و تسليت به اما  عصم»... کمدند و از آنان خواستند همين رويه را اتخاذ نمايند: 

ملت مسلمان از  نماي ، مقتضي است حضما  آقايان نيز همين رويه را اتخاذ فممايند تاکن  و به ممد  اعال  خطم ميجلوس مي

، پمونده اما  خميني، شماره )آرشيو ممکز اسناد انقالب اسالمي« هاي وارده به اسال  و مسلمين اطال  حاصل نمايند.مصيبت

 (150 و 150ص ،،   1خميني اما  . همدنين ر.ک: صحيفه06، ص 003بازيابي 
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. در ابتردا بسرياري   انقالب کادر و نيموي تز  را نداشتاين سمعت به پيموزي بمسد. اين 

ديده و پاسخگوي نياز نظا  نبودند. تمبيرت نيرمو در اداره جامعره حرمف     از نيموها آموزش

البي متخصص تز  داري . هم جا مشرکلي داشرتي  همرين    زند. نيموي معتقد انقاول را مي

هراي مختلرف   هاي نظا  در عمصره هاي انقالبي مشکل را حل کمدند. همه پيشمفتنيموي

 نظامي و علمي به دست همين نيموهاي انقالبي بود.

نظمي ايرن نظرا  اسرت و     مبنايتئوريک نظا  بايد تبيين شود. نظميه وتيت فقيه  مباني
 هراي جامعره فعرال   در عمصهنيموهاي چپي  که انقالب در اوايلتبيين شود.  بايد به خوبي

نوشتند. از اول انقالب هجمه زيرادي در مرورد وتيرت    در رد وتيت فقيه کتاب مي ،بودند
 فقيه بوده است.

هراي دينري و اسرالمي    هاي انقالب تبيين شود. آموزهها و استوانهبه طور کلي بايد پايه
هاي اخيم مرورد  اي که نظا  ما مبتني بم آن است در سالست. بنيان فکميمبناي اين نظا  ا

 هجمه زيادي قمار گمفته است. اينها بايد تبيين شود.
کنرد مقابلره   دار مري گمي به اين است که با هم چيزي که تثبيت نظا  را خدشره انقالبي

 ند.شود. بايد نسل جديد را با اين مباني آشنا کمد تا آنها انقالبي بمان
کنند و ما بايد به آنها توجه جدي کني  و به سوات  دار ميآنها کارامدي نظا  را خدشه

و شبها  پاس  دهي . در بيانيه گا  دو  نکا  مهمي را در مورد تثبيرت انقرالب فممودنرد    
که بايد جدي گمفته شود. سخنان رهبمي بايد جدي گمفته شود. ايشان خبمه خبيم هستند. 

 نوبه خود بماي تحقق آنها تالش کند. بايد هم کس به
در ممحله تثبيت بايد هم سخن رهبمي را به دقت گوش دهي  و بماي تحقق آن ترالش  

دهنرد برم اسراس    اي که تذکم مري د و هم نکتهنشناسکني . بايد بداني  ايشان خطما  را مي
ن قاطعانره  که ايشرا  4616کند؛ مانند سند است که انقالب را تهديد مي شناسي دقيقآسيب

 فممودند نبايد اجما شود.

هـايي  ترين ارکان حوزه هستند. به نظر شما اساتيد حوزه انقالبي چه ويژگـي اساتيد يکي از مهم

 بايد داشته باشند؟

نقش استاد از جهت تمبيتي مه  است. استاد فقط جنبه تعلي  و عل  ندارد. در فمهنرگ  
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بین آثار ورود حوزه در سیاست و آثار عملکرد 

بد مسئولین نباید خلط شود. وظیفه حوزه است 

که این مقایسه را تبیین کند که این موارد به 

 پای اسالم و انقالب نوشته نشود.

و جنبه بصيمتي را مورد توجه قرمار   يز توجه کندديني و انقالبي استاد بايد به جنبه تمبيتي ن

ايرن   انبياء و اوليراي الهري   اش بايد از سن  معلمي پيامبم و انبياء باشد. دغدغه. معلميدهد

 بود که ممد  دين را اجما کنند و پايبند باشد و فقط به صمف انتقال معلوما  نيست. 

بيت کند و مرنش انقالبري در او   نقش اساسي استاد اين است که اين نسل را انقالبي تم

خواهي  عالمي تمبيت کني  کره از  خواهي  فقط عال  تمبيت کني  بلکه ميايجاد کند. ما نمي

ها باشد. پيامبم از آغاز تا پايان دعرو  ترالش در راسرتاي تثبيرت     رو ارزشجان دل دنباله

باشد و ه  عواملي داشتند. استاد بايد ه  نگمان تهذيب شاگمدانش  وتيت اميم المومنين

شرود. اسرتاد بايرد    هاي انقالب و اسال  مري که مانع از احساس مسئوليت نسبت به ارزش

 بخشي کند. بينش صحيح را مد نظم داشته باشد و بصيم 

پيرامبم   1تعلي  و تزکيه از ه  جردا نيسرت.  

همه امور اداره ممبو  به جامعره را در مسرجد   

اسرت و  داد. اسرتاد مظهرم عينيرت سي   انجا  مي

ديانت باشد و به شاگمدانش ه  اين روحيه را 

 منتقل کند.

گفت نظا  آموزشي عمبستان و ايمان را مقايسه کمد . متوجره  اهلل موسوي تري ميآيت

و نظا  آموزشي  در ايمان بمخي معلمانوهابي هستند ولي شد  خموجي مدارس آنها همه 

تن راز ايرن مسرئله بمآمرد . ديرد      ما در آن حد خموجي پموپاقمص ندارند. در صدد يراف 

کنند که وهابي دوآتشه است و حتي عمبستان نيمويي را جذب نظا  آموزشي و پمورش مي

آمروزان  اي از عمق جانشان بماي وهرابي تمبيرت کرمدن دانرش    بدون دستور سازمان انگيزه

دارند ولي در کشور ما چنين دقرت و ظمافتري در جرذب معلر  و دبيرم نيسرت و احيانرا        

 خواهند صمفا با يک دستور سازماني اقدا  کنند.مي

                                                 
. لَيهِم آياتِهِ وَيُزَكّيهِم وَيُعَلِّمُهُمُ الکِتابَ وَالحِکمَةَ وَإِن كانوا مِن قَبلُ لَفي ضاَلل  مُبين هُوَ الَّذي بَعَثَ فِي األُمِّيّينَ رَسولًا مِنهُم يَتلو عَ. 1

الکِتابَ  هُمُلَقَد مَنَّ اللَّهُ عَلَى المُخمِنينَ إِذ بَعَثَ فيهِم رَسولًا مِن أَنفُسِهِم يَتلو عَلَيهِم آياتِهِ وَيُزَكّيهِم وَيُعَلِّمُ(؛ 4)سوره جمعه، آيه 
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اساتيد در ابتداي انقالب در کنار اما  در تحقق انقالب بسيار موثم بودند. اسرتاد نبايرد    

شأن خود را در مسائل علمي محدود کند. بايد نسبت به انقالب احساس مسرئوليت کنرد.   

حتي قال مسائل علمي باشد اگم هدف نظا  آموزشي  که رکن اصلي آن استاد است فقط انت

تواند اين دانش را منتقل کند. اسرتاد انقالبري بايرد هر  در عمرل      دين ه  مييک انسان بي

 .به شاگمدان توجه کند روحيه انقالبي باشد و ه  به انتقال آن

بنابماين فقط جنبه علمي مه  نيست بلکه بايد به جها  تمبيتري و انقالبري هر  توجره     

 ه  خيلي مه  است و فقط جنبه علمي مه  نيست.شود. اخالق و بصيم  

هاي اخير تشکيل شده است. به نظـر حرـرتعالي موسسـه    در حوزه موسسات متعددي در سال

 انقالبي چه ويژگي بايد داشته باشد؟

ها و مماکز نيموهاي انقالبي باشند. مديمان يک بخش همين است که متوليان آن سازمان

کنرد کره سربب    اشند. مرديم غيمانقالبري طروري عمرل مري     گذاران آن انقالبي بو سياست

 شود.تفاوتي به انقالب ميبي

ايرن   .علمي اسرت فقط کار اش کند وظيفهفکم مي و محقق چنين مماکزي استادمديم و 

کند. خموجي آن، چره در  فقط به مسائل علمي و پژوهشي توجه مي نيزموسسه غيمانقالبي 

 نخواهد بود.انقالبي  در شاخصقان باب نيموي انساني و چه در باب محق

گمي توجه شود. هاي انقالبيدر فمايند ورود و خمو  و در جذب نيموها بايد به مولفه

التحصريالن هر    بايد به نيموهاي انقالبي توجه شود. در نتيجه نيموهراي خموجري و فرارغ   

 بي باشد.تفاو  نسبت به انقالب نخواهند بود. پس فمايندها ه  بايد انقالافمادي بي

گزاران بايد کساني باشرند کره بره    عوامل اثمگذار در اين موسسا  مثل ناظمان و هدف

 گمي توجه دارند.انقالبي

 .گمي توجه شودهاي انقالبيبايد در ارزشيابي پژوهش، محصوت  و نيموها به مولفه

شرود.   ها بايد به شاخص انقالب توجهنامهها و پاياناگم ممکز آموزشي است در رساله

بايد به محتواي انقالبي توجه شود؛ يعنري نيازهراي نظرا  و انقرالب محرور      در اين مماکز 

هاي اسال  و انقالب و چه در جهرت  کارهايشان باشد چه در جهت تبيين و دفا  از ارزش
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ه زیر نظر آنها اگر اساتید انقالبي نباشند، نسلي ک
شوند، انقالبي نخواهند بود و تربیت مي

گری از حوزه رخت برخواهد بست. استاد انقالبي
نباید شأن خود را در مسائل علمي محدود کند. 

 باید نسبت به انقالب احساس مسئولیت کند.

ها و چره در زمينره ترامين نيازهراي فکرمي      هاي اسال  در بمابم تهاج دفا  از مباني ارزش

 گانه نظا .ا  و قواي سهفمهنگي موافق نظ

 محترواي پژوهشري و محتروا و    گيرمي مه  است. بنابماين جهت ه  دهي انقالبيجهت

 . ساختمان و مسائل فيزيکي که مه  نيست.باشد بايد انقالبينظا  اموزشي 

نکته بسيار مه  اين است که کارهاي انضمامي خيلري مفيرد نيسرت. مرثال يرک نظرا        

نظا  بصيمتي ه  به صرور  جداگانره. نظرا  آموزشري بايرد      آموزشي داشته باشي  و يک 

اتحادي باشد نه انضمامي؛ يعني همران دروس،  

 گيمي انقالبي داشته باشد. جهت

موسسره   بماي نمونه ويژگي طرمح وتيرت   

اين است کره   آموزشي و پژوهشي اما  خميني

کند کره  را بيان مي فلسفي اسالمي نظا  تفکم ديني متکي به وتيت فقيه و اعتقادي و مباني

اش اين اسرت  محتواي آموزشي گيميجهت يعني نداردهاي آموزشي ديگم وجود در نظا 

خموجي اين نظا  معتقدان به وتيرت  در نتيجه که به نظا  مبتني بم نظا  وتيت فقيه بمسد. 

 فقيه و انقالب است.
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 هاي زيم ارسال فمماييد:را با تکميل پمسشنامه، از راه حوزه انقالبي، لطفاً نظما  خود
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 ضعيف متوسط خوب عالی عنوان و موضوعات رديف
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اهميت، اولويت و ميزان اثربخشی مطالب نشريه 

 حوزه انقالبی
    

     حجم، موجز و رسا بودن مباحث 2

     تخصصیروز بودن مقاالت علمی ـ و به قوت 3

     هاي اجتماعی ـ سياسیروز بودن تحليلو به قوت 4
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مناسب بودن وضعيت ظاهري )طرح جلد، 

 آرايی و...(صفحه
    

 کنيد؟يک. چه مباحثي را بيشتم مطالعه مي

صور  مکتوب دريافت و مطالعه کنيد يا ديجيتال و دو. شما دوست داريد، نشميه را به
  ديجيتال دريافت      مکتوب دريافت  در فضاي مجازي باشد؟
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