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چکیده

توسى ثِ ٌَٖاى کالىتطیي هٌبؾجبت اختوبٖی ثیي اًؿبىّب زض ًٓط گطفتِ هیكَز.يطٍضت زیٌی ٍ اختوبٖی
توسى قٌبؾی ٍ توسى ؾبظی زض ایطاى پؽ اظ اًقالة ّوَاضُ هَضز تَخِ ههلحبى اختوبٖی ،زاًكوٌساى ٍ
هَؾؿبى ًٓبم خوَْضی اؾالهی ثَزُ اؾت .ثب ایي ٍخَز ،ازثیبت توسًی ٖبلوبى اختوبٖی ٍ توسى پػٍّبى
اظ ثجبت ثطذَضزاض ًجَزُ ٍ زاضای تَُضات هرتلفی ثَزُ اؾت .زض ایي پػٍّف هؿبلِ انلی ثطضؾی تحَل ٍ
پَیبیی توسى ًَیي اؾالهی ثب تَخِ ثِ ٖطنِ ٖول ٍ کٌف اًؿابًی اؾات .ضٍـ هاَضز اؾاتفبزُ زض ایاي
تحقیق ههبحجِ ثب هترههبى ٍ تحلیل توبتیک ثب تَخِ ثِ هؿبلِ ای کِ ثب آى هَاخِ ثَزُ اؾت .هیتَاى
ازٖب کطز زض ایي پػٍّف فْن ًَیي اظ هفَْم توسى ثب تَخِ ثِ کٌف اًؿبًی ٍ ٖطنِ ٖول ثسؾت آهاس ٍ
هكرم گطزیس ثطای یبفتي هتي ٍ حبقیِ توسى پػٍّی ٍ هَتَض هحاط تواسى ًاَیي اؾاالهی ًیبظهٌاس
هُبلٗبت گؿتطزُ ٍ تٗبهل ثب زی گط توسى پػٍّبى زض زیگط ًقبٌ ٖابلن اؾاالهی اظ قاطا تاب ااطة اؾات.
هیتَاى تبؾیؽ ضقتِ خبهِٗ قٌبؾی کكَضّبی اؾالهی ضا ضاّکبضی ثطای ثسؾت آٍضزى ًیبظّبی انلی ٍ
ثٌیبزیي خَاهٕ اؾالهی ثطای ایدبز توسى ًَیي اؾالهی زاًؿت.
واژههای کلیدی :توسى ،توسى ًَیي اؾالهی ،هَلفِ انلی توسى ًَیي اؾالهی ،پَیبیی تواسى ،هٌُاق
توسىً ،رجگبى.

 زاًف آهَذتِ کبضقٌبؾی اضقس خبهِٗ قٌبؾی ،زاًكگبُ ثبقطالٗلَم
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مقدمه

توسى قٌبؾی ٍ توسى ؾبظی اظ يطٍضتّبی زیٌی ٍ اختوبٖی اؾت کِ ّوَاضُ هَضز
تَخِ خبهِٗ قٌبؾبى ٍ ههلحبى اختوبٖی اؾالهی ثَزُ اؾت .ثب ایي ٍخَز ازثیابت تواسًی
ًرجگبى ٍ توسى پػٍّبى ثبثت ًجاَزُ ٍ اظ تُاَضات هرتلفای ثطذاَضزاض ثاَزُ اؾات .ایاي
آقفتگی ازثی ضا هیتَاى زض تٗبضیف هرتلف اظ تواسى خؿاتدَ کاطز .تٗطیاف اًسیكاوٌساى
هؿلوبًبى اظ توسى ثب تٗطیف توسى زض اًسیكِ ضٍقاٌگطی ثؿایبض هتفابٍت اؾات .آًزاِ اظ
تٗطیفّبی هتفبٍت اظ توسى ثسؾت هیآیس ایي اؾت کِ توسى تٌْب یاک هفْاَم اًتعاٖای
ًیؿت ثلکِ توسى هفَْهی اؾت کِ ثب ٖطنِ اًسیكِّبی ثٌیبزیي اٖتقبزیٖ ،ول ٍ کاٌف
اختوبٖی هطتجٍ اؾت .ثبیس تَخِ زاقت کِ قبذهِّبی َّیتی ٍ فطٌّگی تابثیط گاصاض زض
تٗطیف توسى اؾت .قطى ّدسّن ثب تَخِ ثِ ایسُ پیكطفت ٍ ثب تکیِ ثط ایاسُ ضٍقاٌگطی ٍ
هفَْم هسضًیتِ ،هفَْهی اظ توسى قکل گطفت کِ زض آى ثط تحَل زًیَی ٍ الجتِ ایط زیٌی
ٍ ثط پیكطفت ذَز ثٌیبز اًؿبًی تبکیاس قاس (.پْلاَاى ،1388 ،ل )359اهاب اًسیكاوٌساى ٍ
هتفکطاى هؿلوبى ثب زاقتي زیسگبّی َّیتی ذَز زض هَاخِْ ثبتوسى ااطة ،زضیبفتٌاس کاِ
یک ایط ،توبم ظًسگی هؿلوبًبى ضا ثاِ اابلف کكایسُ اؾات.آًبى زضیبفتٌاس اگاط ثراَاّن
َّیتوبى ضا هُبلِٗ کٌین ٍ ثِ احیبء ایي َّیت ذطز قسُ ثپطزاظمً ،بگعیطین ثب َّیت ذَیف
زض قبهت ٍ قبلت یک توسى ثط أؾبؼ اًسیكِّبی ثٌیبزی ٍ َّیتی ذَز ثِ هَاخْاِ ااطة
ثپطزاظین ٍ ّطکؿی کِ کوتط اظ قبهت توسًی ثِ هَاخِْ ثاب تواسى ااطة ثاطٍز ،هغلاَة ٍ
هؿحَض توسى اطة هیقَز .ؾَال هحَضی کِ ایي پػٍّف زضناسز پبؾارگَیی ثاِ آى
اؾت یبفتي هٌُق پَیبیی توسى ًَیي اؾالهی یب ّوبى هحَض ٍ هَتَض پیكطاى توسى ًَیي
اؾالهی اؾت.زض توسى پػٍّى یبفتي هْوتطیي هؤلّفِ ّط توسى اؾات کاِ اظ آى ثب ًبهْبی
هرتلف یبز قسُ اؾت ،ثؿیبض ياطٍضی اؾاتً .هاط زض حااَظُ هُبلٗاابت توااسًى ایااسُ
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ّسایتگط توسى ( )Presiding Idea of Civilizationضا هُاط کااطزُ اؾاات.
p9

( (Nasr,

 (2009,ثاِ ثبٍض اٍ ّط توسًى اظ یک ایسُ ّسایتگط ٍ هَتَض هحط ثطذَضزاض اؾات کاِ

تواسى ضا زض خْت توسى قسى قطاض هیزّسّ .ط توسًی ثؿتِ ثِ تٗطیفاى کااِ اظ ذااَز ٍ
زیگاطی اضائاِ هىسّس ،ایسُ ّسایتگط ضا تجییي هیکٌسً .هط ایسُ ّسایتگط ضا ثِ هثبثِ یاک
هیکٌس .هْسی هٓفطی ًیع ّوبًٌس ًهط ثِ هقَلْابی ثاِ
ضٍ کِ توسى ضا هیؾبظز هٗطفى 
ًبم هٗیابض تواسى هیپطزاظز (.mozaffari, 2002, p47) .پاطزاذتي ثاِ ایاي اهاط اظ ایاي
خْت اّویت هییبثس کِ پصیطـ ّط هقَلِای ثِ ٌٖاَاى ایااسُ ّاسایتگط ٍ قلات تواسى،
پیبهسّبی ذبل ذَز ضا زض فطایٌس قکل زّاى ثاِ تواسى زاضز.ثطای ًوًَِ اگط اقتهبز هثل
ضٍیکطزّبی هبضکؿیؿاتى قلات تواسى ثبقاس ،هؿبئل هتفبٍتى َط ذَاّس قسً( .اَضٍظی
فیطٍظ ،1394 ،ل  )110اهب اگط زیيً ،ػاز یب ظثبى ّسایتگط ٍ هحط توسى ثبقس ثب تَخِ ثِ
ْطفیتّبی هَخَز قبّس تحقق توسًی ذبل ّؿتین.ثٗس اظ هكرم قسى پیكطاى پَیب ٍ
هحط توسى ًَیي اؾالهی ایي پطؾف هُط اؾت کِ اگًَِ ثاط اؾابؼ ایاي پیكاطاى،
توسى ًَیي اؾالهی ؾبذتِ هیقَز .الجتِ هدبل ایي هقبلِ فطنت ضا ثطای پطزاذتي ثِ ایي
هؿبلِ هْیب ًویکٌس.
روش شناسی تحقیق

زض ایي پػٍّف ثط اؾبؼ هؿبلِ ای کِ ثب آى هَاخاِ ثاَزُ اؾات اظ ضاّجاطز تحلیال
توبتیک اؾتفبزُ قس .اثتسا اَالٖبت اٍلیِ ثِ نَضت کتبثربًاِ ای گاطز آٍضی قاس ؾاپؽ
هدوَِٖ زیسگبُّبی ضایح پیطاهَى تواسى ،قٌبؾابیی ٍ اظ هدوَٖاِ زیاسگبُّاب ؾاَاتتی
َطاحی قس کِ هحَض ههبحجِ هب اظ ًرجگبى قطاض گطفت .خبهِٗ ًرجگبى هس ًٓط هب زض ایاي
پػٍّف قبهل افطازی هیثبقٌس کِ ثب ؾٌت ٍ ضٍـ زیٌی آقٌب ّؿتٌس.
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ثب اًدبم ههبحجِّبیی کِ اظ ؾَاتت ثسؾت آهسُ اظ ًرجگبى کاِ هتكاکل اظ حداح اؾاالم

زکتط هحؿي الَیطی ،زکتط حجیت اهلل ثبثبیی ،زکتط حویس پبضؾبًیب ،ؾیس یاساهلل یاعزاى پٌابُ،
ؾیس هحوس هْسی هیطثبقطی ،زکتط ٖلیطيبپیطٍظهٌس ،زکتط ههُفی خوبلی ،زکتطاحوسضّساض،
اؾتبزانغط َبّطظازُ ،زکتط هحوس ّبزی ّوبیَى ٍ زکتط هَؾی ًدفی ناَضت گطفات ثاِ
گطز آٍضی اَالٖبت پطزاذتِ قس .فطاگطز تحلیل تِن ظهبًی قاطٍٔ هایقاَز کاِ تحلیلگاط
الگَّبی هٌٗی ٍ هَيَٖبتی کِ خصاثیت ثبلقَُ زاضًس ضا هَضز ًٓط قطاض هیزّس .ایي تحلیل
قبهل یک ضفت ٍ ثطگكت هؿتوط ثیي هدوَِٖ زازُّب ٍ ذالنِّابی کسگاصاضی قاسُ ٍ
تحلیل زازُّبیی اؾت کِ ثِ ٍخَز هیآیٌس(.ثبیط ،کالض )2006 ،زض َاَل ایاي ضٍـ ،ثاِ
ََض اؾبؾی ثِ ذلق هفبّین اظ زازُّب پطزاذتِ هایقاَز .زض حقیقات ،کسگاصاضی ،ثٌٗاَاى
ؾبزُؾبظی زازُّب یب کبّف آًْب ٍ َجقِ ثٌسی آًْب ثِ زؾتِّبی کلیتط ٍ ؾبزُتط هیثبقس.
(ثطٍى ،کالض )2006 ،
پیشینه تحقیق

زض هیبى پػٍّفّب ،کتبةّب ٍ هقبتت هتٗسزی کِ زض ثبة توسى ًگبقتِ قسُ اؾات
کوتط هَضزی ضا هیتَاى یبفت کِ ثِ ثطضؾی هَلفِ انلی ٍ یابفتي هَتاَض پیكاطاى تواسى
ثَیػُ توسى ًَیي اؾالهی پطزاذتِ ثبقس .الجتِ زض ثطذی تحقیقبت ثِ نَضت گصضا اقابضاتی
ثِ ایي هَئَ قسُ اؾت .ؾیس حؿیي ًهط زض هقبلِ «گفتگَی توسىّب» ثِ تجابض قٌبؾای
ٍاغُ حًبضُ ٍ هفَْم قٌبؾی توسى اطثی ٍ توسى اؾالهی هیپاطزاظز ٍ هٗتقاس اؾات ّاط
توسًی زاضای یک ایسُ ّسایتگط ثِ هٌعلِ ضٍ توسى اؾت ٍ ایسُ ّسایتگط زض توسى ؾٌتی ضا
اهط هٌَٗی زض ًٓط هیگیطزً( .هط ،2009 ،ل  )9هحوسضياب ثْوٌای زض «هقبلاِ هجابًی ٍ
هَلفِّبی توسى ًَیي اؾالهی ثب تبکیس ثط اًسیكِّابی ضّجاط هٗٓان اًقاالة »ثاِ ثیابى
هَلفِّبی توسى اظ هٌٓط ایكبى هیپطزاظز(.ثْوٌی)1393 ،هحواس ضياب کبقافی زض هقبلاِ
هجبًی ًٓطی توسى اؾالهی زض زیسگبُ ٖالهِ ًبییٌی ثِ َط ضیعی توسى اؾاالهی تَؾاٍ
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ایكبى هیپطزاظز .هحوس ضحین ٖیَيی ٍ هْؿب فال حؿیٌی زض هقبلِ «پیكطاىّبی توسى
ؾبظ ٍ آیٌسُ توسًی اًقالة اؾالهی» ؾِ هَلفِ ًٓبم هطزم ؾبتضی زیٌی ،ضاثُِ ؾبلن ثایي
زیي ٍ ؾیبؾت ٍ حفّ ؾطهبیِ اختوبٖی ضا ثِ ٌَٖاى پیكطاى توسى ثطهی قوبضًسٖ( .یَيی،
 ،1396ج  ،2ل )214هحوس ّبزی ّوبیَى زض کتبة اْل ؾتَى تواسى هحاط تواسى
ًَیي اؾالهی ضا اٖتقبزات اؾالهی ٍ ثبٍض ثِ هْسٍیت ثطهیقاوبضزّ( .وابیَى ،1398 ،ل
) 427زکتط ٖلی اکجط ٍتیتی زض کتبة پَیبیی فطٌّگ ٍ توسى اؾالهی ثب زیسی تبضیری ثِ
ثطضؾی توسى اؾالهی تب ٖهط حبيط ًگطیؿتِ ٍ ٖبهل پیكطاى تواسى ضا ،فطٌّاگ اؾاالم
ثطهی قوبضزٍ(.تیتی ،1382 ،ج ،1ل )9ثب ثطضؾی زض هقبتت اضایاِ قاسُ زض ثابة تواسى
کوجَز تَخِ ثِ هٌُق پَیبیی توسى قبثل هكبّسُ اؾت ٍ زض نَضت تَخِ ًیع ،پطاکٌاسگی،
کلی گَیی ٍ ثطقوطزى َٖاهل هرتلف ثط اثْبم هجبحث ٍ ٖسم تهَیطی ٍايح ثطای ؾبذت
توسى ًَیي اؾالهی افعٍزُ اؾت.
یافتههای تحقیق
۱ـ چیستی تمدن

توسى اثط ًٓبم هٌبؾجبت اًؿبًی اؾت .توسى ثعضگتطیي ٍ پیزیسُ تطیي ٍاحس اختوبٖی
اؾت کِ ثط ٍاحسّبی اختوبٖی زیگط هبًٌس فطٌّگ ،هلت ٍ زٍلت ؾایُطُ زاضز ٍ ثاط آًْاب
تبثیط هی گصاضز .ثبیس تَخِ زاقات کاِ تواسى یاک هدوَٖاِ زضّان اًجبقاتِ اظ ٌٖبناط ٍ
ؾبظُّبی هرتلف اختوبٖی ،فطٌّگی ٍ ؾیبؾی ًیؿت؛ ثلکِ یک ًٓبم ٍ یک اثاط ؾیؿاتن
هكجک ٍ زضّن تٌیسُ اًؿبًی اؾت .توسى ضا ًِ هیتَاى هحاسٍز ثاِ حکَهات (خْابًجگلَ،
 ،1373لًٓ ٍ)34بم ؾیبؾی کطز (ؾیس ًِ ٍ )67 ،1375 ،هیتَاى آًطا هحسٍز ثِ تکٌَلَغی
کطز کِ زض اثعاض ظًسگی اًؿبى هٌحهط قاَز( .گَلاس ،1392 ،ل )267تواسى هٌبؾاجبت ٍ
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تٗبهالت ّوِ خٌجِ هیبى اًؿبىّب اؾت کِ زض اقاکبل ؾابذتبضّاب ٍ ًْابزّابی گًَابگَى
اختوبٖی ًوَز هییبثس(.ثبثبیی)56 ،1393 ،
زض توسى اختوبٔ اًؿبًی ّسفی ثعضگ ضا زًجبل هیکٌس ٍ اظ قلواطٍ خغطافیابیی ثؿایبض
ثعضگ ثطذَضزاض اؾت .اّساف اًؿبًْب زض توسى زض ّن تٌیسُ ٍ زض اضتجبٌ ثِ یکسیگط هیثبقس
ٍ زاضای کبضکطزّبی ثعضگ اقتهبزی ،ؾیبؾی ،فطٌّگی ٍ ٖلوی اؾات(.ثبثبیی ،1393 ،ل
54ا )60زض حقیقت توسى افعٍى ثط خٌجِّبی اقتساض اختوبٖی ،اقتهابزی ٍ ؾیبؾایًٓ ،ابم
ضٍاثٍ اًؿبًی ضا زض ؾُح کالى ثكطی ٍ خْبًی ؾبهبى هایزّاس ٍ زض آى اًؿادبم ایدابز
هیکٌس ٍ قبزض اؾت ًیبظّبی کالى اًؿبًی ضا حل ٍ ؾبهبًسّی کٌس.
نبحت ًٓطاًی کِ هَضز ههبحجِ قطاض گطفتٌس ،اظ هٌٓطّبی هرتلف ٍ ظٍایبی هتفبٍت
ٍ هتٗسز ثِ توسى ًگطیؿتِ اًس .ثطذی توسى ضا ثب تَخِ ثِ هَلفِ ّب(آقَضی ،1381 ،ل،)62
ثطذی ثب تَخِ ثِ تٌیسگی توسى ثب هفَْم فطٌّگ (آقَضی ،1381 ،ل  ،)41ثطذی ثب تَخِ
ثِ قلوطٍ ٍ گؿتطزگی خغطافیبیی ،ثطذی ثب تَخِ ثِ قسضت ؾیبؾی تٗطیف کطزًس.اهب زض ثایي
تٗطیفّبی نَضت گطفتِ هقَتت هحَضی ٍ کلیسی شیل اؾترطاج قس.
1ا1ا توسى ثِ هثبثِ پصیطـ ٍ هقجَلیت اضظـّب (فطٌّگ)
اضظـّب خعء غضف تطیي ؾبظُّبی فطٌّگ ٍ توسى ثِ قوبض هیضًٍاس .قاَام ٍ ثٌیابى
خبهِٗ ثِ ایي اضظـّب اؾت .اضظـّب ًقف ثؿاعایی زض اگاًَگی قاکل یابثی هٌبؾاجبت
اختوبٖی زض توسى زاضًس .اضظـّب ّؿتِ انلی ،گَّط ٍ ذویط هبیاِ فطٌّاگ ّؿاتٌس کاِ
تٗییي کٌٌسُ ضفتبض ٍ کٌف اختوبٖی ،آزاة ٍ ضؾَم ،قَاًیي ،اٖتقبزات ،انَل هقسؼ ،قیَُ
ٍ ؾجک ظًسگی ّؿتٌس .زاًكوٌساى ٖلَم اختوبٖی ،قَام فطٌّگ ضا ثِ اضظـّب هیزاًٌاس ٍ
هٗتقسًس ایي اضظـّب ؾبظًسُ قرهیت ٍ َّیات خبهٗاِ ّؿاتٌس .ثبیاس تَخاِ زاقات کاِ
اضظـّب ،الگَّبی ضفتبضی ٖیٌی ٍ شٌّی ًؿجتب پبیساضی ّؿتٌس کاِ هُلَثیات ٍ هقجَلیات
آىّب اظ ؾَی افطاز خبهِٗ پصیطفتِ هیقَز ٍ ثِ هثبثاِ ضاٌّوابی اٖوابل اًؿابىّاب ٖوال
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هیکٌس .هقجَلیت ٍ پصیطـ اضظـ ّبٌّ ،دبض ّبًٓ ،بم فکطی ٍ اًسیكِ ای ؾجت ثِ فٗلیت
ضؾیسى توسى هیقَز .لصا اظ ًٓط هحؿي الَیطی آًزِ زض تٗطیف توسى حبیع اّویت اؾت،
هقجَلیت ٍ پصیطـ ًٓبم اًسیكِ ای زض توسى هیثبقسًٓ .بم اًسیكِ ای حتوب ثبیس هقجَلیت
ٖوَهی پیسا کٌس ٍ ثِ ّط اًساظُ کِ هقجَلیت پیساکطز توسى ،قکل هیگیطز .ثٌبثطایي ذیلای
ٍقتْب ًٓبم فکطی هسٍى ٍخَز زاضز اهب هقجَلیت ًساضز ایي توسى زضؾت ًویکٌس .اهاب اگاط
ایي ًٓبم فکطی اظ کٌح ٍ یک قفؽ ثیطٍى آهس ٍ ثِ هتي خبهِٗ ٍاضز قس ٍ هاَضز پاصیطـ
قطاض گطفت زض ایي نَضت هیتَاًس حطکت ظا ثبقس ٍ ّوِ ایع ضا هتبثط اظ ذَزـ ثِ حطکت
زض ثیبٍضز .حجیت اهلل ثبثبیی ًیع توسى ضا هدوَِٖ ای زض ًٓط هیگیطز کِ زاضی ٖقالًیت ٍ
هقجَلیت اؾت ٍ ّویي هقجَلیت ًٓن هٗطفتی ٍ ؾجک ظًسگی ضا ؾبهبى هیزّس .ههاُفی
خوبلی ٖلت ایٌکِ ثطذی فطٌّگ ٍ توسى ضا ثِ یک هٌٗب گطفتِ اًس ضا ثِ زلیل ٍخَز زاقتي
پصیطـ اختوبٖی زض هٌٗبی ّطزٍ ٍاغُ زض ًٓط هیگیطز.لصا هٗتقس اؾت:
توسى خبیی قکَفب هیكَز کِ ًٓبم ؾیبؾای ،اقتهابی ٍ فطٌّگای ،اضظقاْب ،آزاة ٍ
ضؾَم ثِ پصیطـ ثطؾس .ثِ ًٓط هیطؾس ٍخِ هٗیي توسًی قسى ثِ پصیطـ ضؾیسى اؾت.
اؾتبز انغط َبّط ظازُ ًیع توسى ضا َْْض ًْبیی فطٌّگ ٍ هقجَلیت آى هیزاًس الجتاِ
ایكبى فطٌّگ ضا زض ایٌدب ثب هجبزی فکطی اؾالم کِ هٌكب حطکات افاطاز ٍاقإ هایقاَز،
هؿبٍی هیزاًس(.انغط َبّطظازُٖ)24 ،1393 ،لیطياب پیطٍظهٌاس فطٌّاگ ضاثاِ زٍ قؿاوت
فطٌّگ هُلَة (ایسُ آل) ٍ فطٌّگ هحقق تقؿین هیکٌس ٍ.هٗتقس اؾات:فطٌّگ هحقاق
زاضای هقجَلیت ٍ ثب پصیطـ افطاز ّوطاُ اؾت.
َّیت توسًی زاقتي ًیع ًكبى اظ هقجَلیت یبفتي اضظـّب زض خبهِٗ زاضز ،لاصا هَؾای
ًدفی هٗتقس اؾت:
یکی زیگط اظ هَلفِّبی توسًی کِ اظ پیزیسگی ضٍاثٍ حبنل هیقَز ،ثٗاس ّاَیتی
توسى اؾت .ایي ثٗس َّیتی هقجَلیت ًٓبم اضظقی هب ضا ًكبى هیزّس .ثاب گفتوابى تواسًی
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هیتَاًین یک ثٗس َّیتی زضؾتی ثِ ًؿلّبی خسیس اًقالة تعضیق کٌین .ایي ثٗس ّاَیتی
ثبیس زض اؾن ذیبثبى ّب ،زض ثیي اؾن فطٍزگبُّب ٍ اهبکي ٍ حتی زض تکٌَلَغی ٍ اثعاض هب ّن
حبکن ثبقس.
1ا2ا توسى ْطفی ثطای تحقق ًیبظّب
توسى ضا هیتَاى ْطفی ثطای تحقق ًیبظّبی اًؿبًی زاًؿت.ثب پیزیسُ قسى اقتًابّب
ٍ ًیبظّبی اًجبقتِ قسُ ثكاط ؾابذتبضّب ٍ ًٓبهابت ثكاطی زاضای پیزیاسگی قاس.اظ ایٌاطٍ
هی تَاى توسى ضا ْطفی ثطای تحقق خبهٕ ثِ ًیبظّبی ثكطی زاًؿت.زض تٗطیف توسى ،اذص
هجٌب حبئع اّویت اؾت .پػٍّكگط ثبیس هكرم کٌس زض توسى ثِ زًجبل اِ ایعی هیگطزز.
تب پػٍّكگط زض هَضز اذص هجٌب فکط ًکٌس ٍ ثط أؾبؼ آى ٖوال ًکٌاس ثُاَض قُإ زض ٍازی
توسى زابض گن گكتگی ٍ اثْبم هیقَز .لصا حجیت اهلل ثبثبیی اذاص هجٌاب ضا اظ هجابًی اٍلیاِ
تٗطیف توسى ٍْطفی ثطای تحقق ًیبظ هیزاًس:
آقبی کؿیٌدط زض هَضز توسى فکط هیکٌس .آقابی ّابًتیٌگتَى ّان زض هاَضز تواسى
فکطهی کٌس .حًطت اهبم ذویٌی (ضُ) ٍ ضّجط هٗٓن اًقالة ٍ ؾیس هحوس ذبتوی ّن زاضًس
زض هَضز توسى فکط هیکٌٌسّ .ویٌَُض هحوس ضيب پْلَی ّن زض هَضز توسى فکط هیکٌاس.
زض حبلیکِ ازثیبت پْلَی زض کتبة ثِ ؾَی توسى ثعضگ اؾبؾب ثب ازثیبت توسى زض اًقاالة
اؾالهی کبهال هتفبٍت اؾت .توسى زض اًسیكِ پْلَی زض ضاؾتبی ؾکَتضیعیكي هایثبقاس
اهب توسى زض ازثیبت اًقالة اؾالهی زض ثطاثط ؾکَتضیعیكي قطاض هیگیطز .توسى زض اًسیكِ
ٍ ازثیبت اًقالة اؾالهی قبلجی ثطای زیٌی کطزى خبهِٗ هیثبقس ًِ ،قبلجی ثطای خساکطزى
زیي اظ خبهِٗ .ایي اٌس هثبل ًكبى زٌّسُ ایي اهط اؾت کِ اذاص هجٌاب زض اًسیكاِ تواسًی
ثؿیبض هْن اؾت.
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الجتِ ثبیس تَخِ زاقت کِ ایي اذص هجٌب اگًَِ ؾبذتِ هیقاَز .هیتاَاى اذاص هجٌاب زض
اًسیكِ توسًی ضا زض ًیبظّبی اختوبٖی ،فلؿفِ زیي ٍ فلؿفِ اتّیبتی زاًؿت کِ پػٍّكگط
ثِ آى ثبٍض زاضز.زکتط ثبثبیی هٗتقس اؾت:
ثِ ًٓطهي ثركی اظ قکل گیطی هجٌب هَُٗف ثِ ًیبظّبی اختوبٖی ،ثركی هُٗاَف
ثِ فلؿفِ زیي ٍ فلؿفِ اتّیا بتی اؾات کاِ هحقاق ثاِ آى ثابٍض زاضز ٍ ثركای ثرابَط
زیؿیجلیي قرهی فطز کِ زض آى اؾتقطاض زاضز ،هیثبقس.توسى نطفب یک اهط ًٓطی ًیؿت،
ثلکِ هیذَاّس تحَل کالى ثط أؾبؼ ًیبظّبی گطٍُّبی اًؿبًی زض خبهِٗ ایدبز کٌس.
ایكبى ًگطـ خبهِٗ قٌبذتی ثِ توسى ضا زض تطاکن پبؾد ّب ،ثِ ًیبظّبی اًجبقتِ قسُ
ثكط تٗطیف هیکٌٌس ٍ ایي تٗطیف ضا ثب زاساِ خبهِٗ قٌبذتی یاک تٗطیاف زضؾات تلقای
هیکٌٌس ٍ تهطیح زاضًسکِ:
زض ایي تٗطیف اظ توسى اگط ًتَاًیس ثِ هؿبلِ هحیٍ ظیؿت ،اقتهبز ،هؿبلِ آة ،ضؾبًِ ٍ
ٍضظـ پبؾد زّیس قوب ٖوال ًویتَاًیس تٗطیف خبهٗاِ قٌبؾای زضؾاتی اظ تواسى زاقاتِ
ثبقیس.اگط هب ایي ًکتِ ضا زض ًٓط ثگیطین تٗطیفّب اظ هٌٓطّبی هرتلف ٍ ثب هجبًی هرتلاف
زض قطایٍ ٍ ظهبىّبی هرتلف هتفبٍت اؾت .توسى نطفب یک اهاط ًٓاطی ًیؿات ،ثلکاِ
هیذَاّس تحَل کالى ضا ایدبز کٌس.ثِ ًٓط ثٌسُ توسى تحقق خبهٕ ثِ زیاي خابهٕ اؾات.
ایي تحقق خبهٕ زضثطاثط ًیبظّبی خبهِٗ اًؿبًی ثَخَز هیآیس .هٌُق پَیبیی ایي توسى ّن
اظ ذَاًفّبی هرتلف اظ هتَى زیٌی حبنل هیقَز.
ثبیس ثِ ایي ًکتِ ًیع تَخِ زاقت کِ کؿت تَاًبیی تَلیاس ؾاجک ظًاسگی ثاط أؾابؼ
قطایٍ ظهبًِ ٍ ثب حفّ ّؿتِ ٍ تیِ ثٌیبزیي آى کِ ّوبى ثٗس ٖیٌیت توسى ثكوبض هایضٍز
ًیع حبنل ًیبظ گطٍُّبی اًؿبًی اؾت .زکتط ههُفی خوبلی ًیع ثٗاس ٖیٌیات تواسى ضا زض
ؾجک ظًسگی زض ًٓط هیگیطز اهب ایي ثٗس ٖیٌیت زاضای ظیط ؾبذت اؾت.ایي ظیط ؾبذت اظ
ًیبظّبی اًؿبى حبنل هیقَز کِ ایي ًیبظّب ًیاع اظ گطایكابت ٍ توابیالت خبهٗاِ ٍ فاطز
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ًكأت هیگیطز .هَؾی ًدفی ًیع توسى ضا ًٓبم هٌؿدن ٍ گؿتطزُ ای هیزاًس کِ ثِ ًیبظّب
ٍ پیزیسگی ضٍاثٍ اًؿبًی پبؾد خبهٕ هیزّس .اؾتبز هیطثبقطی ًیع توبم ههاٌَٖبت قاکل
گطفتِ زض خَاهٕ اًؿبًی ٍ ثِ ٖجبضتی هحهَتت توسًی ٍ اثعاضّب ضا هٌتح اظ ًیبظّبی خَاهٕ
اًؿبًی هیزاًس.
اؾتبز َبّط ظازُ ًیع ٖلت ًیبظ ثكط ثِ خبهِٗ ضا زض َجٕ ثكاط ًْفتاِ هیساًاس ٍ هٗتقاس
اؾت:
اًؿبى ثطای تکبهل اؾتٗسازّب ٍ تبهیي ًیبظّبی ذَز ثِ خبهِٗ ٍ توسى ًیبظهٌاس اؾات.
زض تٗطیف توسى ثبیس تَخِ ثِ هسًیت ،قْطی ٍ خوٗی ثَزى َجإ اًؿابى ضا ّان زض ًٓاط
زاقتِ ثبقین.پؽ هیتَاى گفت ٖلت ًیبظ ثكط ثِ توسى زض َجٕ ذَز ثكط ًْفتِ اؾت.
1ا3ا توسى ثِ هثبثِ ؾلَ ٍ ؾجک ظًسگی
زض تٗطیف ؾجک ظًسگی تَخِ ثِ هَياَٖبت قاٌبذتی ،اضظقای ،گطایكای ٍ ضفتابضی
اّویت ٍیػُ زاضزّ .طیک اظ ایي هَيَٖبت هؿبئل هطتجٍ ثب ذَز ضا زاضز ٍ تاالـ زاضز ثاِ
هقبنس ٍ ابیبت هٌسضج زض ؾَُ قٌبذتی ،گطایكی ٍ ضفتبضی زؾت یبثس.زض ؾجک ظًاسگی
ًگبُ ثِ خْبى ثیٌی قیَُ ظیؿتي فطز ضا تٗییي هایکٌاس .آًزاِ زض تکاَیي ؾاجک ظًاسگی
اؾالهی هحَضیت زاضز تَحیس هحَضی اؾت .زض ٍاقٕ تَحیس گطایی العاهبت هٗطفتی ،اضظقی
ٍ ضفتبضی افطاز ضا زض ضًٍس تهوین گیطی زض ٖطنِ اختوبٔ فطاّن هیؾابظز .هکتات تَحیاس
تیِ ثٌیبزیي فطٌّگ اؾالهی اؾت ٍ ایي تیِ ؾبظًسُ تیِ هیبًی ٍ ٖیٌیتّبی خبهِٗ کاِ
ّوبى ؾجک ظًسگی اؾت هیثبقس .ثطذی اظ تٗبضیفی کِ ًرجگبى اظ توسى اضایِ زازًس ًابْط
ثِ هٌبؾجبت اًؿبًی ،ؾجک ظًسگی ٍ تٗبهل ثب گطٍُّبی اًؿبًی اؾت.
ههُفی خوبلی هٗتقس اؾت ًحَُ ظًسگی ٍ هحهَتت توسًی کِ ٖیٌیت توسى اؾت
اظ گطایفّب ٍ توبیالت اًؿبًی ًكبت هی گیاطز ٍ اگاط ایاي گطایكابت هیال ثاِ تَحیاس ٍ
ذساثبٍضی زاقتِ ثبقس ؾجک ظًسگی ًیع ثط أؾبؼ آى تکَیي هییبثس.
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هیطثبقطی ًیع ٖویق تطیي تیِ ّط توسًی ضا زیي هیقوبضز کِ ایاي زیاي گطایكابت
افطاز ضا ؾبهبى هیسّس ٍ هتٌبْط ثب ٖلن ٍ ؾبذتبضّبی هَخَز ؾجک ظًسگی قکل هیگیاطز.
حویس پبضؾبًیب ًیعحَظُ هٌٗبیی ضا قکل زٌّسُ ؾجک ظًسگی افطاز زض خبهِٗ هایزاًاس .ایاي
حَظُ هٌٗبیی اظ تیِ ثٌیبزیي فطٌّگ ًكبت هیگیطز .ایكبى آابظ توسى اؾالهی ضا ثب زَٖت
پیبهجط ثِ کلوِ تَحیس هیزاًس.
زض تٗطیف یک توسى ثبیس ْطف ٍ هٓطٍف ضا ثبّن زض ًٓط ثگیطین .توسى هدوَِٖ ای
اؾت ٍ یک حَظُ هٌٗبیی اؾت کِ ظًسگی هطزم ضا قکل هیسّس .هحَض توسى ًَیي اؾالهی
تَحیس اؾت .پیبهجط اؾالم زَٖت ذَز ضا ثب کلوِ تَحیس آابظ کطز( .حویاس پبضؾابًیب،1391 ،
ل )180
یعزاى پٌبُ ًیع هٗتقس اؾت :کٌفّبی اًؿبًی ٍقتی ازاهِ پیسا هیکٌس ،آّؿتِ آّؿاتِ،
یک ًَٔ هفبّین هكتط

پیسا هیکٌس ٍ زض کٌبض ایي هفابّین ؾابذتّابی ٖیٌای ٍ قایَُ

ظًسگی کطزى قکل هیگیطًس .اؾبؾبً خبهِٗ اظ زٍ ثبل تكکیل قسُ یک ثبل ؾابذت ٖیٌای
کِ ّوبى ؾبذتبضّب ٍ ًٓبمّبی خبهِٗ اؾت ٍ یک ثبل آى هٌٗبی هكتط اؾت کِ ثاِ آى
فطٌّگ ٍ یب ثرف ًطم خبهِٗ ًیع هیگَیٌس.
1ا4ا توسى ثِ هثبثِ تٗبهل گطٍُّبی اًؿبًی ثب یکسیگط ٍ َجیٗت
یکی اظ هٗیبضّب زض تٗطیف توسى ،هكرم قسى هٌبؾاجبت اًؿابىّاب ثاب یکاسیگط ٍ
اًؿبًْب ثب َجیٗت اؾت .ثطذی توسى ضا ٍؾیٗتطیي ْطف تبضیری تحقق فطٌّگّب هیزاًٌس
کِ زاضای یک ْطف ٖیٌی اؾت کِ قبهل کویت اًؿابًی ،اقلاین پٌْابٍضً ،وبزّاب ،ثٌبّاب،
اثعاضّب ٍ في آٍضی اؾت.زض ایي زیسگبُ توسى ثیي اًؿبى ٍ َجیٗت ضخ هیزّس ٍ اظ تهطف
اًؿبى زض َجیٗت تهَیط ثطزاقتِ هیقَز ٍ زض هاَضز آى قًابٍت ناَضت هایگیاطز .اهاب
زیسگبّی زض هقبثل ایي ضٍیکطز ٍخَز زاضز کِ هٗتقس اؾت ،توسى ثیي اًؿبىّب اؾت .اگط زض
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هَضز توسى زاٍضی نَضت ثگیطز ثبیس زض حَظُ ضٍاثٍ ثیي اًؿبىّب ثب یکسیگط توطکع نَضت
ثگیطز .زکتط حجیت اهلل ثبثبیی زض ایي ضاثُِ هٗتقس اؾت:
قجل اظ ایٌکِ توسى ضا ثِ نحٌِ اختوبٖی ثیبٍضین ثبیس هكرم کٌین آیب زض توسىّاب
انل ثط ضاثُِ اًؿبى ثب اًؿبى اؾت .یب انل ثطاؾبؼ ضاثُِ اًؿبى ٍ َجیٗت اؾت؟ اگاط زض
هَضز توسًی ثرَاّین قًبٍت کٌین آیب اظ ضاثُِ ای کِ اًؿابًْب ثاب َجیٗات زاضًاس ٖکاؽ
هیگیطین ٍ ًوطُ هیزّین هثال َّای ؾبلن ٍ ضفبُ ،هٗیكت ٍ اهٌیت فیعیکی ضا هس ًٓط قطاض
هیزّین؟ یب اؾبؾب توسى ضا ثط أؾبؼ ضاثُِ ثیي اًؿبى ٍ اًؿبى هس ًٓاط قاطاض هایزّاین؟
هثال ایٌکِ آیب اذالا ثیي اًؿبىّب خبضی ّؿت یب ًیؿت؟ آیب اًؿبىّب زض اًؿبًیتكبى ضقس
هیکٌٌس ٍ  ...ضا زض ًٓط هیگیطین ٍ آًابى ضا هتواسى هایًابهین .زض اٌایي خبهٗاِ ای کاِ
هكرهب قبذمّبی اًؿبًی ضا ضنس هیکٌین هوکي اؾت اهٌیت فیعیکای ٍخاَز ًساقاتِ
ثبقس .هبًٌس خٌگ ّكت ؾبلِ .اهب قوب اهٌیت ّؿتی قاٌبذتی ٍ ّاَیتی زاضی ٍ قاوب ثاط
اؾبؼ قبذهِّب هیگَییس ایٌدب توسى ّؿت .قبذمّب ذیلی هْن اؾت ٍ قوب ًیابظ ثاِ
اذص هجٌب زاضیس.
احوس ضّسا ض هٗتقس اؾت زض ًگبُ توسًی ًجبیس توسى ضا ثِ نطف اذالا ٍ نطف ضٍاثٍ
اًؿبًی فطٍکبؾت ٍ هٗتقس قس کِ ّط کدب اذالا هحقق قس آًدب توسى قکل گطفتِ اؾت.
ثلکِ زض تٗطیف توسى ثبیس ثِ ٍیػگایّابی زیگاط هثال کویات اًؿابًی ،اثاعاض ّاب ،اقلاین
خغطافیبیی ٍ َجیٗت ًیع تَخِ زاقت.لصا ایكبى هٗتقسًس:
توسى هَؾٕ تطیي ْطف تبضیری تحقق آهَظُ ّبٖ ،قبیس ٍ فطٌّگ اؾات.توسى یاک
ْطف ٖیٌی هیذَاّس کِ آى ْطف ٖیٌی زاضای ٍیػگیّبیی زاضز هثل اقلین پٌْبٍض ،هثال
کویت اًؿبًی قبثل هالحِٓ ٍ  ...اؾت .توسى ضا ًجبیس ثِ اذالا فطٍ کبؾت ٍ گفت ّط کدب
اذالا هحقق قس آًدب توسى اؾالهی یب ایط اؾالهی ٍخَز زاضز .هتفکطاى خٌاَة قاطا
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آؾیب هثل آقبی ٖثوبى ثکبضً ،قیت حؿیي الُٗبؼ ٍ حتی زٍؾات ٖعیعهابى زکتاط ثبثابیی
ًٓطقبى ّوزیي ایعی اؾت ٍ توسى ضا ثِ ثحث ًطم فطٍ هیکبٌّس.
هحوس ّبزی ّوبیَى توسى ضا ثِ هٌٗبی هلک زض ًٓاط هایگیاطز ٍ هٗتقاس اؾات زض
تٗطیف توسى ٖالٍُ ثط ضٍاثٍ اًؿبى ثب اًؿبى ثبیس تَخِ ثِ ٖبلن هلکَت ٍ هبٍضاء الُجیِٗ زض
ضٍاثٍ اًؿبًی ٍ َجیٗت زض ًٓط گطفتِ قَز.
ثبیس توسى ضا اظ ًگبُ ٖبلن قسؼ (ثبت)تٗطیف کطز ثب ایي ًگبُ اؾت کِ ظًسگی ٍ ظیؿت
اًؿبى هٌحهطزض ایي زًیب ًویقَز .ایي ًگبُ توسًی ثِ زًجبل اذالز زض اضو ًیؿت .زض ایي
ًگبُ توسًی توبم ًؿجتّبی اذطٍی ،هثل ًؿجت ثْكتٖ ،بلن شض ،ضخٗت ،حكط ،قجط ،هطگ،
خؿنَ ،جیٗتٖ ،قل ٍ زیي ثِ هب فْوی ذبل ٍ هطحلِ ای اظ ضقس هیزّس کِ هیتَاى کل
ًگط قس ٍ زًیب ٍ آذطت ضا ثبّن خوٕ کطز .ایي ًگبُ زض ؾجک ظًسگی ٍ ضفتبض هب تبثیط ذبل
ذَز ضا هیگصاضز.
ًٓط ثِ ضقس ٍ پیكطفت فطز فطز اًؿبًْب ٍ خبهِٗ اظ هؿبیلی اؾت کاِ زض هاَضز تَخاِ
توسى پػٍّبى اؾت .لصا هحؿي الَیطی زض تٗطیاف ذاَز اظ تواسى آًاطا اًجبقات ٍ تاساٍم
پیكطفت زض هٗسل یک خبهِٗ ثعضگ هیساًس .ثَُض کلی زض تٗطیف توسى ثبیس ثِ ّوِ خَاًت
تَخِ زاقت .ثبیس ّن ضٍاثٍ اًؿبًی ٍ ّن ضٍاثٍ اًؿبى ثب َجیٗت ٍ ٖبلن قسؼ ٍ هلکَت ضا
هس ًٓط قطاض زاز.
1ا5ا توسى ثِ هثبثِ کالًگطی ٍ خبهٗیت
یکی اظ خٌجِّبیی کِ زض تٗطیف توسى ثؿیبض حبیع اّویت اؾت ٍ ثسًٍِ تَخِ ثِ ایاي
ثٗس توسى هٌٗب پیسا ًویکٌس ،کالًگطی ٍ خْبًكوَلی ٍ خبهٗیت آى اؾتّ.طؾاکَیتؽ زض
تٗطیف توسى هیًَیؿس« :توسى ٖجبضت اؾت اظ هدوَِٖ زاًكْبٌّ ،طّب ،فٌَى ،آزاة ؾٌي،
تبؾیؿبت ٍ ًْبزّبی اختوابٖی کاِ زض پطتاَ اثاساٖبت ٍ اذتطاٖابت ٍ فٗبلیتْابی افاطاز ٍ
گطٍّْبی اًؿبًی َی قطٍى ٍ اٖهبض گصقتِ تَؾِٗ ٍ تکبهل یبفتِ ٍ زض توبم قؿوت یاک
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خبهِٗ ٍ یب اٌس خبهِٗ کِ ثب ّن اضتجبٌ زاضًس ضایاح اؾات (.هحواَز ضٍ اتهیٌای،1379 ،
ل )49تَخِ ثِ خبهٗیت ٍ کالى ًگطی زض توبهی تٗبضیف اضایاِ قاسُ اظ ؾاَی ههابحجِ
قًَسگبى هكَْز اؾت.
هحؿي الَیطی توسى ضا اًجبقت ٍ تساٍم پیكطفت زض یاک خبهٗاِ ثاعضگ هایزاًاس ٍ
هٌَٓض اظ خبهٗیت ضا ٍؾٗت ٍ گؿتطزگی خغطافیبیی ،گؿتطزگی ظثبى ٍ گَیف هایزاًس.ثاِ
ًٓط ایكبى خَاهٕ ذطز ثِ ّط اًساظُ ّن کِ پیكطفت زاقتِ ثبقٌس ،توسى زض هَضز آى نسا
ًوی کٌس .زکتط حجیت اهلل ثبثبیی ضٍیکطز توسًی ضا ضٍیکطز کالى ًگط هیساًس .زض ایي ضٍیکطز
کالًگطْ ،طفیتّبی ثط ظهیي هبًسُ زض الْیبت ،فقِ ،کالم ،اذالا ،اقتهبز ،ؾیبؾت ،اهٌیت
ٍ ...فٗبل هیگطزز.
حجیت اهلل ثبثبیی توسى ضا زاضای ضٍیکطز کالى ًگط ٍ ؾیؿتوی هیزاًس کِ ثاط هجٌابی
تحلیل ٍ تطکیت هؿبئل زض خْت زؾتیبثی ثِ زض کبهل ٍ خبهٕ هَيأَ هیپاطزاظز .ایاي
ضٍیکطز زض نسز فْن کل ٍ أخعاء آى ،ضٍاثٍ ثیي أخعاء کل ٍ ضٍاثاٍ ثایي کال هحایٍ آى
ؾیؿتن اؾت .ایي ضٍیکطز ثب فْن تُجیقی ذَز فقِ ،کالم ،اذالا ،اقتهبز ،ؾیبؾت ،فلؿافِ
ٍ فطٌّگ ضا ثب ؾَاتت ٍ ایٌف خسیس ّوبٌّگ هیکٌس.
حویس پبضؾبًیب ًیع توسى ضا یک کالى هدوَِٖ ٍ یک حَظُ هٌٗبیی زض ًٓط هایگیاطز
کِ ظًسگی هطزم ضا قکل هیزّس .اظ ًٓط احوس ضّساض ًیع توسى ،هَؾٕ تطیي ْاطف تابم ٍ
توبم آهَظُّبی یک هکتت اؾت .هَؾی ًدفی هسل توسى ضا هسلی فاطا زیٌای ٍ ٖقالًای
ّوبًٌس خبهٗیت فلؿفِ هیزاًس ٍ حَظُ ظیؿت توسى ضا ٍؾیٕ تط اظ فطٌّگ زض ًٓط هیگیطز.
لصا هٗتقس اؾت:
حَظُ ظیؿت توسى ضا ٍؾیٕ تط ٍ هتٌَٔ تط اظ فطٌّگ اؾت .اًقاالة اثجابت کاطز کاِ
ثطای ظًسگی هبزی ثكط ّن هسٖی اؾتَ .جیٗی اؾت کاِ تواسى هاس ًٓاط آى ّان ثبیاس
خبهٗیت زاقتِ ثبقس .زض ایٌدب ٌٖهط اذالا حتوبً ٍخَز زاضز .اظ ّویي اذالا ؾجک ظًسگی
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حبنل هیقَز .ثَُض کلی ثیي فطز ،خبهِٗ ٍ توسى یک ؾاٌریتی ٍخاَز زاضز .یٌٗای فاطز
هؿلوبى خبهِٗ ضا تكکیل هیزّس خبهِٗ اؾالهی فقٍ یک خبهِٗ هٌٗبگطا ًیؿت .خبهِٗای
کِ َطظ لجبؼ پَقیسًف ،هؿدسـ ،قْطًكیٌی اـ هٌحهط ثاِ ذاَزـ اؾاتَ .جیٗای
اؾت کِ اٌیي هدوَِٖ ای خٌؽ ٍ ؾٌد توسًف فقٍ هٌَٗی ًویتَاًس ثبقس .ایٌدب فقاٍ
ٍاتیکبى ًیؿتّ .وِ هَلفِّبی توسى ثِ ََض خبهٕ ایٌدب ٍخَز زاضز.
ًگبُ توسًی هحوس ّبزی ّوبیَى ًیع زض ثط زاضًسُ خبهٗیت ٍ کالًگطی اؾت .زض ًٓط
ایكبى ثبیس توبم ًؿجتّبی اذطٍی ،هثل ًؿجت ثْكتٖ ،بلن شض ،ضخٗت حكاطقجط ،هاطگ،
خؿنَ ،جیٗتٖ ،قل ،زیي ضا زض ًؿجت ثِ زًیب ثجیٌین .زض ایي ًگبُ توسًی تَخِ ثِ اقتهابز،
ؾیبؾت ،اهٌیت ٍ اؾلحِ ؾبظی ،اضتجبَبت ٍ ٍؾبیل خوٗی ًٍ ...یع تَخِ هایقاَز .الگاَی
توسًی ایكبى خوٕ ثیي زًیب ٍ آذطت اؾت ٍ هٗتقس اؾت زض ایي ًگبُ ثاِ تواسى ،ثاِ یاک
هطحلِ اظ ضقس هیضؾین کِ هیتَاًین کل ضا ثب ّن ثجیٌین(.هحواس ّابزی ّوابیَى،1398 ،
 )33اؾتبز انغط َبّطظازُ ًیع هٗتقس اؾت زض توسى ثبیس ثِ ّوِ اثٗابز ظًاسگی ثكاط تَخاِ
زاقت .ایكبى قَاًیي ثكطی ضا اَى تَخِ ثِ ٖبلن قسؼ ًساضز پبؾرگَی ّوِ اثٗبز ظًسگی
ثكط ًویزاًٌس ٍ هٗتقس اؾت:
قَاًیٌی ثبیس خبهِٗ ضا هسیطیت کٌس کِ اٍّتً؛ ّوِی اثٗبز ثكط ضا خَاة زّاس .ثبًیابً؛ اظ
آؾوبى آهسُ ثبقس ٍ زاضای خٌجِی قسؾی ثبقس .اٌیي تٗبهلی ثب قَاًیي الْی ّوبى ایاعی
اؾت کِ توسى ایسُآل ضا هسّ ًٓط هب قطاض هی زّس ٍ تب ثحبل ًیع زض ثًٗی اظ هقابَٕ تابضید
قبّس ظیجبییّبیی اظ توسى ثكطی زض ایي ضاؾتب ثَزُاین.

اؾتبز ؾیس یساهلل یعزاى پٌبُ ًیع زض تٗطیف ذَز اظ توسى آًطا ثِ هثبثاِ اهاطی فطاتاط اظ
فطٌّگ تلقی هیکٌسکِ حًَضی ٖیٌی زض خبهِٗ زاضز ٍ ّوِ قئَى ظًسگی ضا زض ًٓط زاضز.
توسى ثط پبیِ فطٌّگ ثٌب هیقَز اهب ثِ هثبثِ اهطی فطاتاط اظ فطٌّاگ کاِ حًاَضی
ٖیٌی زض خبهِٗ زاضز تلقی هیقَز .اًؿبى ٍخَزی قَٗضی ا اضازی زاضز ،تخطم زض یکبیک
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کٌفّبی فطزی ٍ خوٗی اٍ هٌٗب ٍ حیث قَٗضی ا اضازی هَج هیظًاسّ .وبًگًَاِ کاِ زض
ٖطنِ فطزی اظ هٌٗب هیتَاى ؾري گفت ،زض ٖطنِ اختوبٖی ًیع هیتَاى اظ فطٌّاگ ثاِ
اظای هٌٗب زض ٖطنِ فطزی ٍ تدؿس ایي فطٌّگ ثِ ناَضت ّواِ خبًجاِ زض ّواِ قائَى
ظًسگی ،ثِ ٌَٖاى توسى زض اظای ٖول فطزی زض ّوِ خٌجِّبی آى گفتگَ کطز.
1ا6ا توسى ثِ هثبثِ حطکت ثِ ؾَی ٍيٗیت ثطتط ٍ آضهبًی
توسى زاضای فطایٌسی ثِ ؾَی ضؾیسى ثِ ٍيٗیت آضهبًی هسًیت اؾات .ضؾایسى ثاِ
ظًسگی هُلَة ضا هیتَاى اظ ثلٌس تطیي اّساف هكتط توسىّب ًبهیس .اظ ایي ظیؿتگبُ آضظٍ
قسُ ثِ ٌَٖاى ٍيٗیت آضهبًی ،تٗبثیط هرتلفی قاسُ اؾات؛ ثطذای آى ضا اختوابٔ هَهٌابى
ذَاًسُ اًس ،ثطذی آًطا خبهِٗ ثی َجقِ ًبهیسُ اًس ،ثطذی یگط آًطا خبهِٗ آظاز ًبهیسُ اًس .ایاي
تفبٍت تٗبثیط اظ اذتالف زض هُلَثیت ٍ آضهبى هَضز ًٓط اؾت .زض ؾیط حطکت تواسى ًاَیي
اؾالهی هقهس ٖبلیِ اؾالم ضؾیسى ثِ توسى هْسٍی اؾات .ثاِ ثیابى زیگاط ،اگاط خبهٗاِ
اؾالهی ثِ زًجبل فتح قلِّبی گًَبگَى اؾت ،ضفیٕ تطیي قلِ ،تٌْب زض ْٖس َْْض حًاطت
هْسی (ٔ) قبثل تحقق اؾت .الجتِ توسى اؾالهی قجل اظ َْْض ،ثب تواسى اؾاالهی ثٗاس اظ
َْْض اضتجبٌ ََلی زاضز ٍ حتوب توسى اؾالهی زض زٍضاى ایجت نطف ًٓط اظ ایٌکِ ثب توسى
هْسٍی اتهبل ظهبًی زاقتِ ثبقس ٍ یب ًساقتِ ثبقاس ،هایتَاًاس هقسهاِ ؾابظ ثاطای ْْاَض
حًطت ثبقس  .تَخِ ثِ فطایٌس هسًیت آفطیي توسى زاضًس ٍ ابیات تواسى کاِ ضؾایسى ثاِ
ٍيٗیت آضهبًی ثكط اؾت زض تٗبضیف نَضت گطفتِ هس ًٓط اؾت .لصا احواس ضّاساض ًیاع زض
تٗطیف ذَز اظ توسى حطکت ثِ ؾوت ٍ ٍيٗیت آضهبًی ضا هس ًٓط قطاض زازُ ٍ هٗتقس اؾت:
توسى اؾالهی هَؾٕ تطیي ْطف تبضیری تحقق آهَظُّبی فطٌّگ اؾالهی اؾت .هب
ثِ لحبِ اٖتقبزی هٗتقس ّؿتین کِ ایي ْطف ثب زایطُ تَؾِٗ ای ذاَزـ ثاطای حکَهات
خْبًی حًطت هْسی (ٖح) اؾت .ایي نَضت تبم ٍ توبم تحقق توسى ًَیي اؾالهی اؾت.
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ذَز ّویي قیس هیضؾبًس کِ یک ؾطی نَضتّبی ًبقهی ّن ثطای تحقاق ایاي تواسى
ٍخَز زاضز .هب هیتَاًین تالـ ذَز ضا ثطای ضؾیسى ثِ آى نَضت تبم زاقتِ ثبقین.
هحؿي الَیطی ذَز آگبّی توسًی ضا ثطای حطکت ثِ ؾَی ٍياٗیت ثطتاط ٍ آضهابًی
يطٍضی هیزاًس ٍ آًطا زض خْت ؾطٖت ثركیسى ثِ ؾَی ّسف ٍ ابیت توسى هیزاًس:
ذَز آگبّی توسًی ،زاقتي اظ ًکبتی اؾت کِ ثبیس ثِ آى تَخِ زاقت .زض فطایٌسی کِ
زض حبل نَضت پصیطفتي اؾت ایي ذَز آگبّی ثؿیبض هَثط اؾت .اگط ثساًن ثِ کاسام ؾاوت
حطکت هیکٌن َجٗب ؾطٖت هي ٍ پیكطفت هي ثیكتط ذَاّس قس ،ثِ تجٕ ّعیٌِّابی هاي
کوتط ذَاّس قس اَى ذَز آگبّی زاضم .اهب اگط ثِ ذَز آگبّی ًطؾین ٍ ضّب ثبقن ؾطٖت ٍ
ّعیٌِ ٍ پیكطفت هي تحت الكٗبٔ َٖاهل هرتلف قطاض هیگیطز.
هحوس ّبزی ّوبیَى ًیع ٍيٗیت ثطتط توسًی ضا ثطقطاضی حکَهت نبلحبى زض ظهایي
هٗطفی هیکٌس کِ زض آى توبم هٌبؾجبت هبزی ٍ هٌَٗی اًؿبى ثِ هٌهاِ ْْاَض هایضؾاس.
(هحوس ّبزی ّوبیَى)411 ،1398 ،اؾتبز انغط َبّط ظازُ ًیع ضؾیسى ثِ حقیقت زیبًات ٍ
تَخِ ثِ حًَض ذسا زض ظًسگی ضا ثِ حبکویت اًؿبى کبهل زض ظهیي هیزاًاس ٍ افاق تواسى
ًَیي اؾالهی ضا ظهیٌِ ؾبظ تحقق اٌیي آضهبًی زض ًٓط هیگیطز(.انغط َابّط ظازُ،1393 ،
ل)441
1ا1ا6ا تَخِ ثِ ثٗس هبزی ٍ هٌَٗی زض توسى
ثطذی اظ توسى پػٍّبى زض تحلیل توسى تبکیس ثط خٌجِّابی ٖیٌای ٍ هابزی زاضًاس ٍ
ثطذی ًیع زض تحلیل ذَز تبکیس ثط خٌجِّبی ضٍحی ٍ اذالقی زض تواسى زاضًاس ٍ ّوابى ضا
ٌٖهط کلیسی زض توسى هیزاًٌس .فیلیکؽ کبًكٌی ٍ اقَیتؿط ضا اظ خولِ افطازی هایتاَاى
ًبهیس کِ هال ٍ هیعاى زض هتوسى ثَزى ضا زض زاقاتي قابذمّابی اًؿابًی ٍ اذالقای
هیزاًس ٍ هٗتقس اؾت ثسٍى ایي هال ّب حتی ثْتطیي توسًْبی اهطٍظ زًیب ،ضٍ تواسًی ضا
اظ زؾت زازُ ٍ ثِ ؾوت ثطثطیت (ثی توسًی) پیف هیضًٍس .حجیت اهلل ثبثبیی هٗتقاس اؾات
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ایٌکِ هب ثٗس هبزی یب هٌَٗی ضا هَضز تَخِ قطاض زّین ثؿتگی ثِ اذص هجٌابی هاب زض تواسى
زاضز .آیب هب توسى ضا ثط أؾبؼ ضاثُِ ثیي اًؿبى ٍ اًؿبى زض ًٓط هیگیاطین یاب ضاثُاِ ثایي
اًؿبى ٍ َجیٗت زض ًٓط هیگیطین .ایكبى تهطیح هیکٌس:
اگط زض هَضز توسًی ثرَاّیس قًبٍت کٌیس ًوطُ ای ثِ آى توسى ثسّیاس .آیاب قاوب اظ
ضاثُِ اًؿبًْب ثب َجیٗت ٖکؽ هیگیطیس ٍ ًوطُ هیزّیس .یب اؾبؾب توسى ضا ثط أؾبؼ ضاثُِ
ثیي اًؿبى ٍ اًؿبى زض ًٓط هیگیطیس .قبذمّب ؾجت تٗطیفّبی هتفبٍت هایقاَز.هجبًی
ثبّن فطا هیکٌس.
احوس ضّساض هٗتقس اؾت زض توسى ثبیس ثِ ّاطزٍ خٌجاِ هابزی ٍ هٌٗاَی تواسى ضا زض
ًٓطگطفت .لصا هٗتقس اؾت:
توسى زاضای زٍ تیِ ؾرت ٍ ًطم اؾت .تیِ ًطم توسى اذالا ،فطٌّاگ ٍ هٌَٗیات
اؾت ٍ اظ َطفی زیگط زاضای تیِ ؾرت ٍ ثیطًٍی اؾت هبًٌس آؾوبى ذطاـ ّب ،ؾبذتوبى
ّب ،اتَهجیل ،تکٌَلَغی ؾبزُ ٍ پیزیسُ ٍ قْطّبی گؿتطزُ  ...ثٌسُ هٗتقسم ًجبیس ،تواسى ضا
فقٍ ثِ ٍخِ ًطهف یب ّوبى اذالا فطٍکبؾت ثلکِ ثبیس ثِ ٍخِ ٖیٌیت ٍ ؾرت توسى ًیع
تَخِ زاقت .توسى اهتعاج ّط زٍ ٍخِ اؾت.
اؾتبز ٖلیطيب پیطٍظهٌس ًیع ثِ ثٗس هبزی ٍ هٌَٗی تَخِ زاضز ایكبى هیفطهبیس:
توسى خٌجِ هبزی ٍ هحؿَؼ زاضزّ.طاٌس ثطذی فطٌّگ ٍ توسى ضا یکی زاًؿتِ اًس ٍ
ایكبى ّن هٗتقس اؾت کِ توسى ثسًٍِ فطٌّگ ٍخَز ًساضز .اهب ٍقتی گفتِ هیقَز تواسى
خٌجِ ٖیٌی ٍ هلوَؼ زاضز ثسیي هٌٗی ًیؿت کِ فطٌّگ زض آى حًَض ًساضز.فطٌّگ زض آى
خٌجِ ًطم زاضز .اگط ثرَاین توثیل کٌین فطٌّگ هثل ضٍ اؾت ٍ توسى ّوبًٌس خؿس .ایاي
ضٍ زض قبلت ایي خؿس تدلی ٍ ًوَز پیسا هیکٌس.
اؾتبز یعزاى پٌبُ ًیع زض توسى ثِ ّط زٍ خٌجِ هبزی ٍ هٌَٗی ًٓط زاضز ٍ هٗتقس اؾت
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«ّطگبُ فطٌّگ ثؿٍ ٍ ٍؾٗت پیسا کٌس ثِ حسی کاِ ّایس ؾابحتی اظ ؾابحتّابی
ظًسگی اًؿبى ضا فطٍ ًگصاضز ٍ ثطای توبم ؾبحتّب پبؾد هتٌبؾت ثب تیِ ثٌیابزیي فطٌّاگ
زاقتِ ثبقس ٍآًطا ثِ نَضت ؾیؿتوبتیک ٍ ّبضهًَیک زض ًٓبمّبی اختوابٖی ًكابى زّاس
توسى نَضت گطفتِ اؾت».
۲ـ پیشران تمدن

زض توسى پػٍّی ،ضٍیکطزّبی هتًبزی زض ثسؾت آٍضزى هَلفِ انلی ٍ هحَضی ٍخَز
زاضز .ثطذی هٗتقسًس توسى اظ یک تیِ ثٌیبزیي ٍ هطکعیت ثطذَضزاض ًیؿت ٍ توسى پطٍؾاِ
ای اؾت هَُٗف ثِ قسضت کِ ثبیس آًطا زض ثبفت اختوبٖی تحلیل کطز .اهب زض هقبثل ثطذای
کِ توسى ضا زاضای أخعاءٌٖ ،بنط ٍ هَلفِّب هیزاًٌس ثطای آى ّؿتِ هطکعی ٍ تیِ ثٌیبزیي
زض ًٓط هیگیطًس .اضًؿت کبؾیطض ثب ایٌکِ تبکیس ثط تکثط فطٌّگی ٍ توسًی زاضز قلت ٍاحسی
ثطای ّط فطٌّگ ٍ توسًی زض ًٓط ًویگیطز(.هک کاَاضی ،1378 ،ل )191ایاي ضٍیکاطز
تبکیس زاضز توسىّب زاضای تیِ ثٌیبزیي هَُٗف ثِ فًابی اختوابٖی اؾات کاِ ثتَاًاس زض
تیِّبی هیبًی ٍ ؾُح ضٍییي (ٖیٌیت) ذَز ضا ًوبیبى کٌس .زض ایي ضٍیکطز آًزِ توسىّب ضا
اظ ّن هتوبیع هیکٌسَٖ ،اهل هتفبٍت زض هطکع ٍ هحَض یک توسى اؾتٖ .بهل هطکاعی زض
توسى اطة ،اِ ثؿب ٖلن(تحلیل ٍثط) ٍ یب پَل (تحلیل گئَضگ ظیول)ثبقس ٍ ٖبهل هطکعی
زض توسًی هبًٌس توسى اؾالهی ،هوکي اؾت زیي ،قطآى ٍ یب یک قرهیت کبضیعهب ّوبًٌس
پیبهجط گطاهی اؾالم (تحلیل هبضقل ّبخؿي) ٍ یب اهبم ٍ ٍلی ثبقس(.ثبثبیی ،1396 ،ل )88
ؾیس حؿیي ًهط ثط ایي ثبٍض اؾت کِ ّط توسًی اظ یک ایسُ ّسایتگط ثطذَضزاض اؾاتّ .اط
توسًی ثؿتِ ثِ تٗطیفی کِ اظ ذَز ٍ زیگطی اضائِ هیزّس ،ایسُ ّسایتگط ضا تجییي هایکٌاس.
ًهط «ایسُ ّسایتگط» ضا ثِ ٌَٖاى «ضٍ » کِ توسى ضا هیؾبظز هٗطفای هایکٌاسNasr ( .

 )2009هْسی هٓفطی ًیع ّوبًٌس ؾیس حؿیي ًهط پیكطاًِ توسى ضا ثِ ًبم (هٗیبض) تواسى
هٗطفی هیکٌس .ایكبى هٗتقس اؾت ّط توسًی هٗیبض ذَزـ ضا زاضز .هٗیبض تواسى ایٌای ثاب
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هٗیبض توسى اؾالهی تفبٍت زاضزّ ،وبًَُضیکِ هٗیبض توسى اضٍپبیی ثب هٗیابض تواسى ٌّاسی
فطا هیکٌس .ثِ ثیبى زیگط هٗیبض ّط توسًی ثیبًگط کبضت قٌبؾبیی ٍ زی.اى.ای آى توسى
اؾت( .هٓفطی ،2002 ،ل )9ثب هكرم قسى هَلفِ انلی ٍ قلت توسى ایاي کاِ ااطا
أنَل ٍ فطٍٔ زض توسىّب ثبّن فطا هیکٌس ٍ اطا توسًی ثط ضقس ٍ تَؾِٗ اقتهبزی تبکیس
زاضز ٍ توسى زیگطی ثط اضظـّبی اذالقی تبکیس زاضز هكرم هیگطززّ .ویٌَُض ثب پیاسا
کطزى هَلفِ انلی توسى هیتَاى هیعاى اقتجبؾبت هتقبثل توسًی تبخابیی کاِ ثاِ َّیات
توسًی ذللی ایدبز ًکٌس ضا ثسؾت آٍضز.
2ا1ا قلت توسى
ایٌکِ ٌٖهط ٍحست ثرف ٍ پیكطاى زض ّط توسى ایؿت ًٓطیبت هرتلفی ٍخَز زاضز.
ثب ٍخَز ًٓطیبت هرتلف ثبیس تَخِ زاقت کِ پیكطاى توسى زض ّوِ خب یکؿبى ًیؿت.ثؿتِ
ثِ قطایٍ ٍ آهیرتِ ثِ ظهیٌِّب ٍ ظهابى ّاب ،هُبلجابت اًؿابًی ،قاطایٍ ظیؿات اًؿابًی،
اضازُّبی اًؿبًیً ،یبظّبی اًؿبًی ،هجبًی هٗطفتی ٍ اضظقی اًؿبًی پیكطاى توسىّاب ثابّن
اذتالف زاقتِ ثبقس .حتی هوکي اؾت یک توسى ذبل زض ََل تبضید قکل گیطی اـ ٍ
زض قلوطٍ ٍؾیٕ خغطافیبیی اـ ،ثِ هَخت قطایٍ ظهبًی ٍ هکابًی َٖاهال هتٗاسزی ضا ثاِ
ٌَٖاى هَلفِ انلی ٍ هحَضی زاقتِ ثبقس.
2ا1ا1ا ًٓبم اًسیكِ ای قلت توسى
ایي ًٓبم اًسیكِ ای ،هَتَض هحط َّ ،یت ثرف ٍ حطکت آفطیي یک توسى اؾات.
ایي ثرف هقسم ثط حطکت آفطیٌی اؾت .ایي ًٓبم اًسیكِ ای اؾت کِ هیتَاًس توسى ؾابظ
ثبقس .هحؿي الَیطی هَلفِ انلی ٍ هحَضی توسى ضا ًٓبم اًسیكِ ای هٗطفای هایکٌاس ٍ
هٗتقس اؾت:
«ًٓبم اًسیكِ اؾالم هَتَض هحط

ٍ َّیات ثراف ٍ خْات زٌّاسُ تواسى ًاَیي

اؾالهی اؾت .اگط توسى ثبیس ّن فطٌّگ ٍّن ؾیبؾت ٍ اقتهبز ثبیس ثبقس تٗبهل ایٌْب ثبیس
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اگًَِ ثبقس؟ کسام ثبیس انل ثبقس ٍ کسام ثبیس فطٔ ثبقس .ایي ًٓبم اًسیكاِ ای اؾات کاِ
هییبیس ٍ آًطا ثیبى هیکٌس».
احوس ضّساض ایي ًٓبم اًسیكِ ای ضا تَحیس هحَضی هیًبهس .ایكبى هٗتقس اؾت:
«توسى اؾالهی اَى یک توسى تَحیسی اؾت ٍ ثط هجٌبی تَحیس ٍ ذَاؾت ذسا ثٌاب
قسُ اؾت.انلی تطیي هَلفِ آى تَحیس هحَضی اؾت.اًؿبًی کِ ثط هجٌبی تَحیاس ،اًسیكاِ
هیکٌس ،هٌعلتف هٌعلت ذلیفِ الْی اؾت ًاِ هٌعلات ذلیفاِ الویواًَی.ایي فاطز اابیتف
ثطذالف اًؿبى اطثی ،لصت ًیؿت .ابیت اًؿبى تَحیسی کوبل اؾت.کبضـ ذسایی هیقَز
ٍ اظ خٌؽ ذسا هیقَز .ایي تَحیس هحَضی ؾجت هیگطزز تب َط  ،ؾبذتبض ،ابیت ٍ هجٌبی
توسى ثب زیگط توسىّب تغییط کٌس .هثال الگَی حطکت اًؿبى اطثی زض تبضید ثطاؾبؼ الگَی
تَؾِٗ اؾت .اهب الگَی حطکت اًؿبى اؾالهی ثط هجٌبی تَحیاس هحاَضی ،الگاَی تکبهال
اؾت .تَؾِٗ ٖطيی اؾت اهب تکبهل ٖوَزی اؾت.تَؾِٗ ضٍی زٍ ٖلت هبزی ٍ نَضی ثٌب
هیقَز .اهب تکبهل زض انل ضٍی ٖلت فبٖلی ٍ ابیی ؾَاض هیقَز.لصا ٖلت ابیی ٍ فبٖلی
ضا هیگَیٌس ٖلت ّؿتی ثرف ٖ .لت نَضی ٍ هبزی ضا هیگَیٌس ٖلت قَام ثراف .ایاي
ٖلت ّؿتی ثرف زض اطة ابیت اؾت.لصا هجسا ٍ هٗبز ثطایف هْن ًیؿات .اهاب ثاطای هاب
ابیت ًیؿت ثلکِ ثطای هب انل اؾت.لصا هٌُق پَیبیی توسى هب ضا اطایی تٗییي هایکٌاس.
هٌُق پَیبیی آًْب ضا اگًَگی تٗییي هیکٌس».
هَؾی ًدفی هَلفِ انلی توسى ضا خبهٗیت اؾالم هٗطفی هیکٌس.لصا هٗتقس اؾت:
ثطای ایٌکِ اثٗبز توسى ًَیي اؾالهی ثِ هطحلِ کوبل ثطؾس ٍ قکَفب قاَز ،ثاِ یاک
ًیطٍی هحطکِ قَی ًیبظ اؾت ٍ ایي ٖبهل اظ هٌٓط هب خبهٗیات اؾاالم اؾات.الجتِ ایكابى
ههساا کبهل ایي خبهٗیت ضا زض ٍخَز اًؿبى هتٗبلی ٍ کبهل کِ ّوابى اهابم هٗهاَم (ٔ)
اؾت ،خلَُ گط هیقَز.
هحوس ّبزی ّوبیَى هَلفِ انلی ٍ هحَضی توسى ضا ًٓبم ٍتیت هٗطفی هیکٌس.
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«زض حقیقت ٍتیتً ،عزیک تطیي ایعی اؾت کِ هایتَاًاس هاب ضا ثاِ ؾاَی ذابلق
ضٌّوَى کٌس .پؽ کالى ًٓطیِ هب زض توسى ؾبظی ًٓبم ٍتیت اؾت ثبیس ثتَاًین آًطا ذَة
اکف کبضی ٍ تجییي کٌین.ثبیس ثتَاًین آًطا زض ًٓبم فطٌّگی ،اقتهبزی ٍ ؾیبؾی ذَز پیبزُ
ؾبظی کٌین .ثبیس گفتوبى ؾبظی زض هَضز ًٓبمّبی ؾیبؾی ٍ اقتهبزی هب ثط أؾبؼ کاالى
ًٓطیِ ٍتیت نَضت زّین».
2ا1ا2ا ًٓبم توبیالت ٍ اضظـّبی ثٌیبزیي
ههُفی خوبلی هٗتقس اؾت ثؿیبضی اظ زیسگبُّب فطٌّگ ضا ثاِ ٌٖاَاى ضٍ ٍ هَلفاِ
انلی توسى هُط هیکٌٌس ،اهب ثب ًٓط زقیق هیتَاى گفت کاِ اگاط ااِ فطٌّاگ ،پبیاِ
قکل گیطی ٖیٌیتّبی توسًی اؾت ٍ توبهی الگَّب ،هسل ّب ،ؾبذتبضّب ٍ زاًكاْب ،ثؿاتط
قکل گیطی هحهَتت «ؾیبؾی ،فطٌّگای ٍ اقتهابزی» ضا زض ؾاَُ هرتلاف فاطاّن
هیآٍضًس؛ ٍلی فطٌّگ ،ذَز زض ثؿتط ًٓبم اضظقْب ،گطایكبت ،توبیالتٖ ،بَفِ ّب ٍ اذالا
اختوبٖی قکل هیگیطز.
« زض ثیي ایي هَلفِّبی شکط قسُّ ،وِ زاضای ؾْن ّؿتٌس اهب ؾْن انلی زض قکل
زّی یک خبهِٗ ٍ توسى ثب ثٗاس توابیالت اؾات.خبهِٗ ای کاِ توابیالت آى هجتٌای ثاط
اضظـّبی اؾالهی قکل گطفتِ اؾتّ ،یزگبُ زض اًسیكِ اقتهبزی ذَز ،ؾطا٘ الگاَّابی
ضثَی ٍ ًٓبم ؾطهبیِ زاضی ًوایضٍز ٍ ضٍاثاٍ اختوابٖی ٍ فطٌّگای ذاَز ضا هتٌبؾات ثاب
توبیالت ذَز قکل هیزّس ٍ ثبلُجٕ هحهَتت اختوبٖی ذبل ضا زض حَظُّبی هرتلاف
هتٌبؾت ثب توبیالت ٍ اًسیكِّبی ذَز تَلیس هیکٌس .اطة ثب تغییط زض توابیالت ،تغییاطات
ذَز ضا قطٍٔ کطز .ثِ تٗجیط ٍیل زٍضاًت ،پیتاطا ٍ ثَکابایَ قابٖط ٍ ًَیؿاٌسُ ایتبلیابیی
ًرؿتیي اًؿبىّبی ٖهط هسضى ّؿتٌس .ایي زٍ اًؿبىّبی ٌّطی ثَزًس کِ هیل ٍ توبیال
ثِ زًیب گطایی زض آثبض آًْب ثِ اكن هیآیس .زض ایتبلیب ٌّط هدؿوِ ؾبظی قکل هایگیاطز ٍ
ضهبى قکل هیگیطز ٍ ثٗسّب خٌجف ضهبًتیک قاکل هایگیاطز.ایي توابیالت ٍ گطایكابت
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هبزی ٍ زًیبگطایی تجسل ثِ فلؿفِ هیقَز ٍ ًگبُ فلؿفی ثط ّویي اؾبؼ قکل هایگیاطز.
کبًت ٍ زکبضت کِ پسضاى ٖلن هسضًیتِ ّؿتٌس اظ زل ّویي توبیالت ثیطٍى آهسًس.ثٗس ایاي
اًسیكِ ٍ فالؾفِّب تکٌَلَغی ضا هیؾبظًس ٍ ؾجک ظًسگی اظ زل ّویي توابیالت ؾابذتِ
هیقَز».
اؾتبز یعزاى پٌبُ ًیع هَلفِ انلی توسى ضا زض اضظـّبی ثٌیبزیي کِ زض تیِ ثٌیابزیي
فطٌّگ ؾطاكوِ زاضز زض ًٓط هیگیطز .ایكبى تیِ ثٌیبزیي توسى ضا ،هَُٗف ثاِ فًابی
اختوبٖی هیزاًس ٍ ایي تیِ ثبیس ثتَاًس ذَز ضا زض تیِّبی هیبًی ٍ ضٍییي (ٖیٌیت) ًوبیبى
کٌس .ایكبى تبکیس زاضًس کِ :
«تیِ ثٌیبزیي خْت ؾیؿتوبتیک ذَز ضا اهتساز زض تیِ هیبًی ٍ تیِ ضٍییي ّوطاُ ثب
هقجَلیت ٖوَهی هیزّس .ایٌدب ثًٗی اظ هؿبئل آًقسض حؿبؼ اؾت کِ ثاب تیاِ ثٌیابزیي
هیتَاى َّیت ضا تكریم زاز .هثالً اگط اًسیكِای فقٍ زًیب ضا کبًَى قطاض زّاس ٍ ثابٍضی
ثِ ،هبٍضاء ًساقتِ ثبقس .ایاي اًسیكاِ ،توابم کاٌفّابی اختوابٖی ،ضفتبضّابی اختوابٖی،
ؾبذتبضّبی اختوبٖی ،ظیؿت اختوبٖی ذَز ضا ثط اؾبؼ اثي ثٌیبز فکطی ؾبهبى هایزّاس.
حبل اگط اًسیكِ ای ذساهحَضی ضا کبًَى ٍ ثٌیبز قطاض زّس ،توبم تٗبهالت اٍ ثبیس ثط اؾابؼ
ذساهحَضی ؾبهبى یبثس».
ایكبى ایي ًکتِ ضایبز آٍضی هیکٌٌس کِ ثٌیبزّبی اضظقی هب ضیكِ زض هٗطفت قٌبؾای
هب زاضز .هٗطفت قٌبؾی هب کالى گعاضُّبی ثٌیبزیي هب ضا قکل هیزّس هثال زض اًسیكِ ذسا
هحَض کالى گعاضُ اضظقی هب ثبیس ثٌسگی ذسا ضا کطز ٍ هٗبز حق اؾت هیثبقس .ثب تَخِ ثاِ
ایي اضظـ ثٌیبزیي تیِّبی هیبًی ٍ ضٍییي ًوبیبى هیگطزز.
2ا1ا3ا اضازُ اًؿبًی
ّط هَخَزی زض ًٓبم آفطیٌف ،خبیگبُ ذبنی زاضز ٍ ًقف ٍ اثط ٍیاػُ ای ضا زض یاک
هٌَٓهِ ثعضگ ثِ هٌهِ َْْض هیضؾبًس.اًؿبى ثِ اقتًبء ْطفیت ٍخَزی ذَز ٍ ثطای ضفٕ
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ًیبظّب ٍ ضؾیسى ثِ کوبل ٍ ؾٗبزت ثَؾیلِ قسضت اضازُ ذَز زض اًدابم ٍ تحقاق آى ٖوال
هیکٌس .ظًسگی ثكط ٍ تحَتت تبضیری زض هؿیط ظًسگی ثكط ثبظگكت ثِ کیف اذتیبض فاطز
هیکٌس ٍ ایي هكیت الْی اؾت کِ ثِ هب اذتیبض ٍ اخابظ زازُ اؾات تاب زض ٖابلن تهاطف ٍ
حًَض پیسا کٌین .ثٌبثطایي ًٓبم اضازُّبی اًؿبًی زض قکل گیطی توسى ًقف اؾبؾای ایفاب
هیکٌس .الجتِ پیسا اؾت کِ هب ًویتَاًین اظ شیل ؾٌي الْی ٍ هكیت الْیکِ ثطای ازاضُ ٖبلن
قطاض زازُ قسُ اؾت ،ترلف کٌین.
اؾتبز هیطثبقطی هٗتقسًس:
« زض ایي ٖبلن یاک ًٓابم ٍتیات ٍ تاَلی گؿاتطزُ ای ٍخاَز زاضز کاِ هاب ٍ ّواِ
زؾتگبُّبی اضازُ اًؿبًی ضا کِ ضٍی ّن هالحِٓ کٌین زضهدؤَ هتَلی ثِ ضثَثیت حًطت
حق ٍ اؾتوساز اظ اٍ ّؿتین ٍ اظ خبًت اٍ اهساز هیقاَین ٍ ثاب اهاساز الْای تکبهال ٍاقإ
هیقَز .ثٌبثطایي توسى ٍقتی قکل هیگیطز ًیطٍی اًؿبًی ٍ اضازُّبی اًؿبًی ثاِ ناَضت
یک ًٓبم ٍ یک تٗبهالت ذبل زض آى حًَض زاضًس ٍ ایٌْب تقطیجب ضکي ٍ هَلفِ انلی ایاي
توسى ّؿتٌس ٍ ذسای هتٗبل یک هؿرطاتی ثطای اضازُ اًؿبًی ذلق کطزُ اؾت».
2ا1ا4ا زض ضٍ ظهبًِ
اؾتبز انغط َبّطظازُ هٗتقسًس
توسى ثب ضٍحی کِ ذساًٍس ثط تبضید ٍ هلتی هیٍظز قطٍٔ هیقَز ٍ َجق فطآیٌسی کِ
ّوطاُ ثب قجى ٍ ثؿٍ اؾت ثِ هطٍض ذَز ضا زض هٌبؾجبت خسیسی ْبّط هیکٌس کاِ ایاط اظ
هٌبؾجبتی اؾت کِ زض توسى قجلی ثَزُ ٍ ثِ ّویي خْت ًجبیس اظ قاجى آى تواسى خسیاس
هأیَؼ قس کِ اطا ثِ ضاحتی ّوِی اثٗبزـ قکَفب ًویقَز .ثبیس ثِ شات تواسى ،کاِ زض
تبضید خسیس ْبّط هیقَز ،تَخِ کطز .اؾبؾبً ثحث توسى ،ثحث توسىؾابظی ًیؿات ثلکاِ
زض ظهبًی اؾت کِ حکبیت اظ ظهبى زیگطی ایط اظ ظهبى گصقتِ هایکٌاس .تفکاط کاطزى
ًؿجت ثِ ظهبًِ ثِ هٌٗبی زض آى ایعی اؾت کِ قَاّس تبضیری ثِ آى اقبضُ هیکٌٌس .زض
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توسى اؾالهی ًٓط ثِ اؾتقجبل هلت زاضز ًؿجت ثِ قکلگیطی خبهِٗ ٍ ضٍاثٍ اًؿبًی کِ ثب
ضٌّوَزّبی ٍحی الْی هحقق هیقَز.
2ا2ا ٖسم تحقیقبت کبفی زض ثسؾت آٍضزى هَلفِ انلی توسى
ضٍاثٍ هیبى هَلفّبی توسًی ،هتقبثل ٍ زٍ ؾَیِ اؾتٍ ،لی ایي زٍ ؾَیِ ثَزى ثساى
هٌٗب ًیؿت کِ توبهی هَلفّبی یک توسى ،زض کٌبض ّن ٍ زض یک ؾُح هَضز اضظیبثی قطاض
ثگیطًس ثی قک ثطذی اظ آًْب ،زض هتي قطاض زاضًس ٍ ثطذی زیگط زض حبقیِ .آًزِ هْن اؾات
تَخِ ثِ ضٍـّ بیی اؾت کِ ثب ثِ کبضگیطی آى ثتَاى اثٗبز پیسا ٍ پٌْبى ٍ ّوزٌیي ٌٖبنط
هتٌَٔ توسًی ضا ثطای قٌبذت َّیت توسى ثِ هثبثِ یک کل یب هفَْم کلی ،هاَضز فْان ٍ
کبٍـ قطاض زاز لصا هیتَاى ثب تَخِ ثِ ثبظیبثی َّیت توسى ًَیي اؾالهی ٌّاَظ تحقیقابت
پػٍّكی هب ثطای یبفتي هَلفِ هحَضی توسى کبفی ًیؿت لصاحجیت اهلل ثبثبیی هٗتقس اؾت.
«زض هَضز یبفتي هَلفِ انلی ٍ هحَضی توسى ٌَّظ تحقیقبت ٍ پػٍّفّابی هاب ثاِ
ایي حس ًطؾیسُ کِ ثرَاّس ثِ ایي ؾَال پبؾد ثسّس .ثطای ثسؾت آٍضزى هَلفاِ هحاَضی
توسى ثبیس ثتَاًین ًؿجت ًیبظّبی اختوبٖی ثب زیي ضا ثسؾت آٍضین .ثبیس ثتَاًین ًؿجت زیي
ٍ ٖلَم اًؿبًی ضا ثسؾت آٍضین.ثبیس هكرم کٌین توسى اؾالهی ًؿجتف ثب ٖقل ایؿات؟
ثبیس ًؿجت ذَز ضا ثب َّیت ایطاًی ٍ اؾالهی ذَز ثسؾت آٍضین .ثبیس ًؿجت توسى اؾاالهی
ٍ فطٌّگ ایطاًی ضا ثسؾت آٍضینً .یبظّبی اختوبٖی ذَز ضا ٍ زیگط هؿلوبًبى ضا ثكٌبؾین ٍ
ثط اؾبؼ آى ثبیس هَلفِ انلی ٍ هحَضی توسى ضا هكرم کٌین .خَاة ؾبزُ ثِ ؾاَاتت
کبض قوب ضا زض توسى ؾبظی تجسیل ثِ ًَٖی اظ تقلیلگطایی هیکٌس .قاوب ثاب ذاَاًفّابی
هرتلف ٍ قطائتّبی هرتلف زض ایي ٍيٗیت غلِ ای اَُض هایذَاّیاس تواسى تَحیاسی
زاقتِ ثبقیس .ثِ ًٓطم یکی اظ ًقُِ ٖعیوتّبی پَیبیی زقیقاب ٖولیابت زض ثؿاتط حقیقات
تٌَٔ ٍ تکثط اختوبٖی ٍ فطٌّگی اؾت».
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آضاء ٍ اًسیكِّبی نبحت ًٓطاى حَظُ هُبلٗبت توسًی ضا هیتَاى ًبْط ثِ زٍ پطؾف
ثٌیبزی اظ ایؿتی ٍ اگًَگی زؾتیبثی ثِ توسى زاًؿت .زض ایي پػٍّف ؾٗی قس ثِ خبی
پطزاذتي ثِ تٗطیفّبی اًتعاٖی هتٗسز اظ توسى ،ثحث اظ هفَْم توسى ثب تَخاِ ثاِ ٖطناِ
ٖول ٍ کٌف اًؿبًی هَضز تَخِ قطاض ثگیطز.زض ایي هدبل تبکیس قس قجل اظ ؾبذت تواسى،
ثبیس هَتَض پیكطاى ٍ ّسایتگط یک توسى هكرم گطزز .ثبیس تَخِ زاقت کِ کاٌفّابی
اًؿبًی ٍقتی ازاهِ پیسا هیکٌس ،آّؿتِ آّؿتِ ،یک ًَٔ هفابّین هكاتط ٍ َّیات ثایي
اتشّبًی پیسا هیکٌس ٍ زض کٌبض ایي هفبّین ؾبذتّبی ٖیٌی قکل هیگیطًس .اؾبؾبً خبهِٗ
اظ زٍ ثبل تكکیل قسُ یک ثبل ؾبذت ٖیٌی کِ ّوبى ؾبذتبضّب ٍ ًٓبمّبی خبهِٗ اؾت ٍ
یک ثبل آى هٌٗبی هكتط اؾت کِ ثِ آى فطٌّگ ٍ یب ثرف ًطم خبهِٗ ًیع هایگَیٌاس.
ایي فطٌّگ َجیٗتبً ثطای ذَزـ یک گَّطُای ٍ یک هغعی زاضز کاِ آى هغاع ضا تیاِی
ثٌیبزیي فطٌّگ هیًبهٌس .توسى ثط اؾبؼ ایي تیِی ثٌیبزیي فطٌّگ ؾابذتِ قاَز .ایاي
تیِی ثٌیبزیي کِ هغع انلی فطٌّگ اؾت ثؿٍ پیسا هیکٌس ٍ ثِ تیِ هیبًی کِ زض آى ثِ
پطؾفّبی ًٓبمّبی اختوبٖی پبؾد زازُ هیقَز ٍاضز هیقاَز .ایاي تیاِی هیابًی ثاط
اؾبؼ تیِ ثٌیبزیي فطٌّگ ٍ ثط اؾبؼ ًیبظّبی خبهًِٗٓ ،بهبتی ضا پسیس هایآٍضز ٍ ٖواالً
ثِ قجکِ ؾبظی ٖلَم (ٖلَم اًؿبًی) هیپطزاظزّ .طگبُ فطٌّگ ثِ نَضتی ثؿٍ پیسا کٌس کِ
ّیس ؾبحتی اظ ؾبحتّبی ظًسگی اًؿبى ضا فطٍ ًگصاضز ٍ ثطای توبم ؾابحتّابی اًؿابًی
پبؾد هٌبؾت ثب تیاِ ثٌیابزیي فطٌّاگ زاقاتِ ثبقاس ٍ آًاطا ثاِ ناَضت ؾیؿاتوبتیک ٍ
ّبضهًَیک زض ًٓبمّبی اختوبٖی ًكبى زّس ،توسى نَضت هیگیطز .ثبیس ایاي ًکتاِ ضا زض
ًٓط زاقت ٌَّظ تحقیقبت ٍ پػٍّفّبی هب ًتَاًؿتِ ًؿجت ًیبظّبی اختوبٖی خبهِٗ هاب ٍ
زیگط خَاهٕ اؾالهی ٍ خَاهٕ ایط اؾالهی ضا ثب زیي ٍ ٖقل ثسؾت ثیبٍضز .لصا اگاط ًتاَاًین

مىطق پًیایی تمدن وًیه اسالمی از مىظر وخبگان 411

ًؿجت ایي ًیبظّب ضا ثسؾت آٍضین زض ثسؾت آٍضزى هَتَض پیكاطاى ٍ هحاط تواسى زاابض
تقلیلگطایی قسُاین .تبؾیؽ ضقتِ خبهِٗ قٌبؾی کكَضّبی اؾاالهی یکای اظ حلقاِّابی
هفقَزُ ای اؾت کِ هیتَاًس هب ضا زض ثسؾت آٍضزى ًیبظّبی کكَضّبی اؾالهی ٍ ثطضؾای
تحَل ٍ هٌُق پَیبیی توسى ًَیي اؾالهی یبضی ضؾبًس.
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