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 بنام خدا

 فرهنگ اسالمی و مسئولیت روشنفکران متعهد و  انقالبی 

در این شممرارف فرهنگ اسممالمی با سممه مقاله و یر میه رد به دیدار شممرا 

 آمدف ایم.

هائی اسمممت ره ر یم مارم بر آمریکا برا  نخسمممتین مقاله دربارف شال  

دولمت مردمی و منتخمک ررمممور براو بووود آوردف و می آورد. ای ماد  

تنگناها  اقتصممماد  ام وراه اقداماژ ر یم آمریکا برا  تفت فرمممار قرار 

 دادن مردم و دولت منتخک براو بودف است.

کل  یر   مقاله دیگر دربارف بوامل وامعه شناختی و بین الراای موثر بر ش 

نارضمایتی ها  اوترابی اسمت و سمومین مقاله دربارف راههردها  نمیانت ام 

 مفورها  فرهنگی وشکل  یر  تردن نوین اسالمی می باشد.

میه رد »ضمرورژ اای  مفی  فرهنگی و مسمئولیت روشمنفکران متعهد و 

مسمممئوب شبماشمممررمتربای ارهر اشمممعر ،مهمد  بماقر ،مفسمممن شینی 

 ،مسمین رویوران،مفردمسمن مورو و امرد فروشمان،سمیدمفردرضما دربند 

راظم مادف یر بخ  دیگر ام این شمرارف م اه فرهنگ اسمالمی را ترمکیل 

می دهد ره مطالعۀ آن را به ترام بالقرندان مهامث فرهنگی تونممیه می 

 نرائیم.

سممایت و م اه فرهنگ اسممالمی می روشممد به تهیین مهامث و مسممائل 

ن فرهنگی ررمور را در راف تعهداژ فرهنگی ررر رند تا وامعۀ نمامهنررا

 اوترابی و انقالبی ره بر بهدف دارند،یار  نرودف باشد.

م اه فرهنگ اسمالمی افتخار دارد ره در راف تفق  مسمئولیت روشمنفکران  

 متعهد و انقالبی به سهم خود روشا و تاثیر  ذار باشد.

 سردبیر -1401بهرن
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 مقدمه و طرح مساله  

امممانی ره مفرد شیاع سودانی به نخست ومیر  براو انتخاب 

شد هروارف این سواب ووود داشت ره آیا امریکا با دولت و  راف 

خواهد آمد یا اینکه  به سنگ اندام  دست خواهد مد. بات طرح 

این ارس  و یا ای اد تردید در اینهارف به این دلیل بود ره امریکا 

ام  رردند   ای   می  سعی  ره  ومیرانی  نخست  مسیر  در  هم  این 

سیاست ها  مستقالنه ا  را در داخل و خارج در ای  بگیرند 

سنگ اندام  رردف بود و هرچنانکه در مورد بادب بهد الرهد  

هم دیدف شد بعد ام بام رت و  ام شین با به راف انداختن تراهراژ 

فراهم   را  و   بررنار   و  سقوط  ممینه  مصطفی خیابانی  و  ررد 

فرایند  مدیریت  و  انتخاباژ  قانون  تغییر  طری   ام  را  راظری 

ررسی  به  بود  هرراف  اراء  واب ایی  و  دستکار   با  ره  انتخاباتی 

نخست ومیر  نراند ره متی یر ساب بعد ام اایان دورف نخست 

ومیر  اش در راستا  سیاست ها  منطقه ا  امریکا به فعالیت 

مریکا به هیچ ووه مایل به رنارف  یر  ادامه داد. بر این اساس ا

مصطفی راظری ام است نخست ومیر  نهود و هره تالش ها بر 
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این بود ره یا خالء سیاسی هرچنان ادامه یابد و یا اینکه مصطفی 

راظری دوبارف به نخست ومیر  انتخاب شود و هره تالش ها  

ره در طوب یکساب خالء سیاسی برا  ترکیل دولت نورژ می 

با هدف ترکیل ائتالفی بود ره دوبارف مصطفی راظری را    رفت

 به بنوان نامهد نخست ومیر  به اارلران معرفی رند.

 

شیاع    مفرد  و  ان امید  شکست  به  ها  تالش  این  اینکه  ام  بعد 

سودانی با مرایت سیاسی ائتالف شارشوب هراهنگی به ریاست و 

ام نخست ومیر  مدیریت نور  مالکی و الهته با اوراع داخای به مق

بغداد   در  ررور  این  سفارژ  مفوریت  با  امریکا  تفرراژ  رسید  

ام ان نورژ  رفت ره سفیر  بامار ارم بعد  شروع شد. اخالب در 

امریکا در بغداد نتوانست در رایهنی ها   ستردف خود، دولت براو 

 را به ترکین ام خواسته ها  واشنگتن وادار رند.
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 بایه دولت السودانی  تفرراژ  ستردف سفارژ آمریکا  

نوشته   براقیبه  بروسته  تفایاگر  الهاشری  نادو   ، مفرد 

سفیرآمریکا ام هیچ ابهار  برا  ممین مدن دولت السودانی فرو ذار  

نری رند و در هر موقعیتی ام انتخاباژ مودهنگام و ابتراضاژ می 

میایون دالر برا  فعاب رردن هسته   10 وید و  فته می شود  

تالش ها  آمریکا برا    .اض، رنار  ذاشته استها  مدنی ابتر

نارام رردن دولت، شند بعد  است و شامل امنیت، اقتصاد و بانر 

بنابراین شارف ا  وه درک بری  معضل و ومدژ  ها می شود؛ 

بخری به نفوف شارشوب هراهنگی براو برا  خروج ام بفران و 

ر  ره نیه رند دقی  تفرراژ سفیر آمریکا باقی نری ماند؛ سفی

 .آشکارا ام ابهارها  ترساندن و ترغیک هرهمان، استفادف می رند

  غدادبالینا رومانوسکی سفیر آمریکا در  تنها دربرض یر ماف، خانم  

بار با نخست ومیر و دستکم یر بار با   ۵بار با رئیس ورهور،    4

و    تر تر ومرا و نیه رئیس بانر مرره  براو، دیدار رردف است

ام   اقایم رردستانو   شندبارف  این ودا  بود. مفور    با مقام ها  

بفث ها هم انگونه ره ام قراین و شواهد بر می آید این است ره 

دولت السودانی یا باید راف دولت مصطفی راظری را ادامه دهد و 

در یا اینکه در انترار سرنوشت دولت بادب بهد الرهد  باشد. و   
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تهد را  آن  براقی  ناظران  ره  ره اظهاراتی  رردند  فت  تاقی  ید 

 .»ابتراض ها در براو ام سر  رفته خواهد شدش

نوشته   راههرد  به  مطالعاژ  مرره  رئیس  الهاشری  مفرود 

»مفرد  ومیر   نخست  تصد   ممان  ام  آمریکا  سفیر  »االتفادش 

آغام رردف  را  السودانیش، تفرراژ غیرباد  خود در براو  شیاع 

باور است ره این  بر  السودانی به شارشوب   است. سفارژ آمریکا 

 هراهنگی شیعی مترایل است؛ ائتالفی ره با آمریکا خصومت دارد. 

 

در آخرین دیدار با معاونان اارلران براو، رومانوسکی تالش ررد 

تا در توییت خود این طور نران دهد ره آمریکا به دنهاب مارریت 

براو و بر هار  انتخاباژ شفاف است اما این سواب مطرح است 

ام شه ممانی آمریکا به دنهاب مارریت براو است در مالی ره   ره

ام   نیروهای   با آوردن  را  ههار ریاومتر   1۲ایاالژ متفدف، براو 

را  آن  نرامی  نیروها   و  براو  ها   میرساخت  و  اشغاب  دورتر، 

 تخریک ررد؟ 
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سفیر آمریکا   تارید رردر رئیس وریان دولت قانون    الرالکی نور   

به انوب دیپار  اتیر و هرچنین مارریت براو و قوانین و  باید 

دستوراژ مووود در این ررور امترام بگذارد. ارت اافرار  ها  

سفیر آمریکا و برخی سفرا  دیگر بر به رار یر  سیاست دخالت 

در امور داخای براو ام طری  دیدار با برخی شخصیت ها  سیاسی 

ی نهفته و اوترابی و برخی نهادها  فعاب در وامعه انگیهف های

است ره به امنیت مای براو آسیک می مند و سفارژ هایی ره 

این اقداماژ را ان ام می دهند  ویی ره یر  روهر هستند و با 

ان ام تفرراژ در ررور در یر ممان مرخص ام آن استفادف می 

 .رنند

 نق  بارم آمریکا در ای اد اختالالژ ارم  در براو   

اقتصاد ابراب فرار  برا   به امریکا  با تووه  السودانی  بر دولت    

اینکه یکی ام وبدف ها  و  تقویت دینار براقی در برابر دالر بودف  

است، ای اد اخالب در بامار ارم براو را در دستور رار خود قرار دادف 

بنام  براو  م اس  مستقل   نرایند ان  ام  یکی  ابتقاد  به  است. 

ه بایه دولت امریکا به سه اقدام خرابکاران  " مصطفی وهار سند "

سودانی  دست مدف استر نخست اینکه ام انتقاب ام سه شهارم ام 

درامدها  ارم  براو ام بانر فدراب رمرو امریکا به بانر مرره  

)االوس ،  بانر بهرگ براقی  4براو مرانعت رردف است دوم اینکه  
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را ام فرایند مهایدف دالر خارج رردف است   القابض، االنصار  و آسیا(

دالر  بانر مرره  براو را به یر سوم راه  داد و   فروشره  

  .مووک افهای  قیرت دالر در بامار موام  شد

 

تعوی  فرایند خرید  ام و انر   ام ورهور  اسالمی سوم اینکه    

ایران ام طری  مرانعت ام ارداخت بها  آن است و این در مالی 

 ت ار  براواست ره اوب مانل ام فروش انر   ایران نهد بانر  

(TBI)   میایارد دالر رسید و آمریکا، ارداخت آن را منوط به   10به

  .تفاهم خود با براو دربارف شیوف ارداخت این بدهی ررد

افهای  تدری ی بها  دالر دربراو بعد ام آن آغام شد ره بانر 

مرره  براو در نتی ه تفریم ومارژ خهانه دار  آمریکا، شندین 

این ررور را به بهانه امترالی تامین مالی بانر و موسسه مالی  

 .تروریسم ام ورود به خرید و فروش ارم منع ررد
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بانر را ام ورود به مراج ارم منع ررد   4ومارژ خهانه دار  آمریکا  

بانر شدف و مواله ها را بر رت   14و هرچنین مانع ام مواله ها   

دالر نقد   دادف است؛ مساله ا  ره بابث شدف بسیار  ام بامر انان،

را در مقادیر میاد خریدار  رنند و هرین امر، بابث افهای  بها  

دالر شد. »وراب روورش بضو رریسیون مالی اارلران براو تعداد 

بانر و برخی   ۷بانر ها  منع شدف ام ورود به مهایدف ارم  را  

 .موسسه مالی ذرر می رنند  14بانر و   4دیگر  

بانبه  فته   الیاسر  مراور  فدراب رمرو   ،ر مرره  براوامسان 

آمریکا(   مرره   ره    شروط)بانر  رردف  وضع  بانر سختگیرانه 

را به برضه فهرست هایی دربارف دالر فروخته شدف   مرره  براو  

می رند و این فهرست ها شامل نام ها  اشخاص و طرف ماهم  

رنترب  )دفتر  ها در سیستم »اوفرش  نام  این  است.  ذینفع  ها  

وابسته به ومارژ خهانه دار  آمریکا( وارد می   ها  خارویسرمایه

روم   1۵شود. فرایند ابالم موضع بانر مرره  آمریکا در این بارف  

نام مرخصی  با  بانر آمریکایی  طوب می ررد و در نورتی ره 

او ام خرید دالر وارد رند یا  مخالفت رند یا شههه ا  در هدف 

طرف، متوقف می دیدف شود، فرایند فروش ارم به آن    اسریترابه  

 .شود
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در توییتی رنایه آمیه براو  سیاسی    ها     شهرفام  بهژ الرابندر  

ر در ممانی ره طرف آمریکایی بر تفوب نوشتدربارف اقدام آمریکا  

آن،  مرره   بانر  دهد،  می  نران  اشتیاو  براو  با  خود  رواب  

بانر بهرگ براقی ام خرید و فروش   4تصریم خود را برا  منع  

م ابالم  اینکه دالر  بدون  نیت(  مسن  ابرام  برا   )طهعا  رند  ی 

توضیفی به بانر مرره  براو بدهد؛ امر  ره خهر ام تورم بی 

 .سابقه و آشوب در نرخ ارم می دهد

 

اقدام   بهدالرمرن الررهدانی رارشناس اقتصاد  براقیبه  فته  

درند   40بانکی شد ره    4آمریکا بابث تفریم و رنار  ذاشتن  

خرید ارم ام در اف ارم  را در اختیار داشتند و این یعنی، ررهود 

ارم خاروی برا  برخی ام واسطه هایی ره با این بانر ها رار می 

بیاورند بامارها  موام  رو   به  اند  ناشار شدف  با   .رردند و ماال 

ارم  و منع این بانر ها، اقتصاد براو به شکای  ران شدن مواله  

مستقیم متاثر خواهد شد میرا شرخ تولید در ررور بر وارداژ رامل 
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دارد تکیه  خارج  اارلران .ام  مالی  رریسیون  بضو  روور،  وراب 

افهای  -1براو، بامتاب افهای  نرخ ارم را در شند بخ  می بیندر  

آشفتگی دربامار -۲م؛  ههینه ها  شهروندان براقی با افهای  تور

ترس سرمایه  ذاران ورارآفرینان بخ  خصونی -۳داخای براو؛  

 ذار  دردورف آیندف به خصوص با   سرمایه  ام شرای  طرح ها  

ها به وارداژ راال وارداخت ههینه این وارداژ به ارم   آن  ابتراد

قیرت-4خاروی   افهای   اطرینانی  ادامه  بی  درسایه  ونهود   ره 

  اقتصاد را وارد ررود می  ، رنندف مقام ها  رسری  وواب ها  قانع

با ووود تالش ها  دولت السودانی برا  مقاباه با بفران ارم   رند.

برخی ام ناظران با تارید بر اینکه امریکا رو  ای اد بفران ارم  در 

خواهد  می  امریکا  معتقدند  است  رردف  بام  خانی  مساب  براو 

یاورد ره رو  بانر مرره  هران بال  را سر بانر مرره  براو ب

افهای  لهنان و راه  ارمش لیرف لهنان آورد. به  فته این ناظران  

قیرت دالر ناشی ام مرانعت بانر مرره  آمریکا در مواله دالر 

)اوب ها  براو در فدراب رمرو( به بانر ها  براقی است بنابراین 

به دولت براو ناشار می شود ارم دالر  سخت )ارم امتیاطی( را  

بانر ها تهری  رند تا قیرت آن را ثابت نگه دارد و با این روند 

درآیندف نهدیر شاهد فروااشی بانکی و ابالم ورشکستگی مانند 

نهایی  این هدف  و  داد  رخ  لهنان  در  ره  بود  خواهیم  آن شیه  
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آمریکا در به شکست رراندن و به مانودرآوردن دولت السودانی در 

قیرت دالر در بامارها  لهنان ام مرم  در هرین ایوند، .براو است

مفرد الفرامی سردبیر ام اینرو    .ههار لیرف  ذشت  4۶بی سابقه  

غالک  »مصطفی  به  خطاب  یادداشتی  در  براو  مای  خهر هار  

براو   مرره   بانر  رئیس  اتهام نوشتمخیفش  دایرف  در  شرا  ر 

رنج  افهای   و  براو  اقتصاد  تخریک  ارم(،  نرخ  افهای   )دربارف 

شهروندان هستید... معنی این دیدارها  مرکوک با دشرنان مات 

 الینا رومانوسکی( ره سه بار با او دیدار ام وراه سفیر آمریکا )

 

نیه سفرا   و  انگایس  با سفیر  بار  رردید، شیست؟ هرچنین دو 

دیدار تفت بناوینی مانند توسعه   1۳رویت و اماراژ و در م روع  

هرکار  و تفوب بخری ان ام دادید اما برال نتی ه ا  درراستا  

 .تفوب، رنترب قیرت ها و ثهاژ ارم  نداشته است
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آمریکا   ،مفرد نادو الهاشری تفایاگر بروسته براقیه نوشته  ب

یر روم هم ام توطئه دست برنداشته است. دولت نور  الرالکی را 

با شال  القابدف و داب  به شکست رراند و دولت العهاد  را با 

خالی رردن خهانه براو، بام  با قیرت نفت و تراهراژ. هرچنین 

رو با  را  بهدالرهد   بادب  به دولت  معترض  انه رردن ووررها  

خیابان ها ام رار انداخت و ماال با دو بر ه دالر و تروریسم به ونگ 

تصادفی نیست ره سفیر آمریکا در «.دولت السودانی آمدف است

ارران دولت براو با تررره بر بانر مرره  و تعای  فعالیت شند 

و   بانر براقی دخالت می رند و هرهمان با فرایند غارژ دالرها

این  ام  رومانوسکی  نامعاوم،  هایی  طرف  به  براو  ثروژ  قاشاو 

ومارتخانه به آن ومارتخانه دورف  رد  می رند تا با تخریک دینار 

بی وهت نیست ره تصویک بودوه .براقی، دولت را متوقف رند

قانون مدیریت   ۲0۲۳ افتادف است در مالی ره مطاب   به تاخیر 

شرارف   تصویک    ۲01۹ساب    1۶مالی  ممان ،  در  باید  بودوه 

مرخص، نهایی شود و این هم نران می دهد دولت السودانی در 

برابر بفرانی مالی است ره آمریکا مسهک آن است تا دولت را ناتوان 

 .ام ارائه خدماژ رند و به بن بست برساند

آمریکا براقی ها را متی  ،  راظم ال ابر رارشناس براقیبه  فته  

  با شررت ها  شینی و آلرانی مواخذف رواب  اقتصادبرقرار   در  
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ها می شود تا مردم نتوانند متی   می رند و مانع ام هرکار  با آن

 ام برو و باد  ترین خدماژ هم بهرف مند شوند. 

امسالح   رامل  به طور  هنوم  به سالح دالر  توسل  با ووود  امریکا 

 داب  خدامافری نکردف است   

بروسته براقی در مطاهی با بنوان مفرد نادو الهاشری تفایاگر  

»افعی آمریکا به سو  ای اد بن بست مکومتی مررت می رندش 

 ام اقداماژ شند بعد  آمریکایی ها در براو برا  تردید فرار بر 

 

دولت السودانی و در هم شکستن آن خهر می دهد و می نویسدر   

می  تفرک  به  تروریستی  ها   یکهارف هسته  ره  نیست  تصادفی 

و در بخ  ها  مختافی مانند ررروک تا دیالی و نهدیر    افتند
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دوبارف  امیا   این  ارت  آمریکایی  افعی  شوند؛  می  فعاب  بغداد، 

 .داب  است تا فراررا بر دولت افهای  دهد

اشارف الهاشری به بامو  تروریستی آمریکا در مالی است ره نرریه 

دوبارف  روف شدن  فعاب  ام  در  هارشی  استریت  ورناب   واب 

تروریستی داب  در براو خهر داد. هرهمان با این اخهار، برخی 

منابع براقی می  ویند نیروها  آمریکایی به تام ی توان ارتیهانی 

)اایگاف  براو  غرب  در  »الرطههش  در  را  ا   مالمره  قابل  رممی 

الولید( مستقر رردف و راروان هایی مرهی رممی را مترکل ام تعداد 

اایگاف ام  تانر،  »الولیدش   میاد   اایگاف  به  »اربیلش  در  »الفریرش 

درهرین ارتهاط، سرلرکر »براد باوش مدیر مرره .ابهام رردف است

مطالعاژ امنیتی و راههرد  براو در  فت و و با »العالم ال دیدش 

با اشارف به مرالژ خونهار اخیر تروریست ها  داب  در دیالی، 

دابری تصریح   ررروک و بغداد و وان  رفتن دوبارف هسته ها 

رردر داب  به دو دلیل این بامف ممانی را برا  ان ام مرالژ خود 

انتخاب ررد، دلیل اوب انتقام این  روف تروریستی به خاطر ررته 

شدن ابو مسن الهاشری است ره تالش ررد تا این ایام را ارساب 

رند ره قدرژ ان ام برایاژ تروریستی را دارد و خود را بار دیگر 

ن ومنه ا  در نفنه امنیتی براو و سوریه معرفی رند و به بنوا

دلیل دیگر مرالژ اخیر داب  در برخی نقاط براو تضعیف دولت 
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متراب دارد، ا  .مفرد شیاع السودانی نخست ومیر ودید براو است

سرویس دستور  به  منطقهداب   اطالباتی  بینها   و  الراای ا  

آنچه    .را ان ام دادف باشدبرا  تاثیر بر دولت السودانی، این مرالژ  

می تایید  را  دوم  توس  فرضیه  تسایفاژ  انهار  یر  ررف  رند، 

وعهه   ۲00اطالباژ نرامی است ره ماو  بی  ام انج ههار و  

میای متر  هرراف با مقادیر میاد   اوله )خرپارف و   14مهراژ  

آر.ای.وی(، برک و سایر مواد منف رف است ره ام خارج ام مرمها 

این نران    .شدف و به منطقه بین ال ف  رسیدف استوارد براو  

ام سو  سرویسمی این  روف تروریستی  ها  اطالباتی دهد ره 

 .شودا  و بین الراای ارتیهانی میمنطقه

 شرایی نارضایتی امریکا ام دولت السودانی  

با تووه به تفرراژ  ستردف سفارژ امریکا بایه دولت السودانی  

شود ره شرا دلیل یا دالیل نارضایتی ماب این سواب مطرح می  

رارنامه  بر  مرور   با  شیست.  السودانی  شیاع  مفرد  ام  امریکا 

السودانی در مدژ روتاهی ره ام اغام بکار و  می  ذرد تا مدود  

 می تواند به این ارس  ااسخ دهد.   

 ورود السودانی به منطقه مرنوبه فاسدان 

براو  ومیر  نخست  السودانی  شیاع  امرام بال  مفرد  ام  بعد  فاناه 

 است نخست ومیر  و در راستا  وبدف ها  مهارمف فرا یر با فساد   
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به نرامت ابالم ررد ره »قصد ورود به مفدودف مرنوبه اروندف 

و در این راف ام یر ای  نیام اساسی خهر داد   ش داردرا  ها  فساد  

و  فت ابتدا باید ام انالح نهادها  مرته  در مهارمف با فساد شروع 

ررد؛ واهایی مثل خود ساممان ااردستی ره قاضی بالء السابد  

ام ریاست آن رنار رفت و قاضی میدر منون مسئولیت را بر دوش 

اذر ماف در یر   1۶در مفرد شیاع السودانی  در این راستا  . رفت

رنفرانسی مطهوباتی ام بامیابی اولین بخ  ام اوب ها  غارژ شدف 

میایارد دینار   1۸۲.۷در سرقت سپردف ها  مالیاتی به ارمش مدود  

 .میایون دالر( خهر داد  1۲4)

،   ای   امنیتی  اماین  السودانی  نیروها   بغداد    دولت  فرود اف  در 

را   قرنش  اروندف »سرقت  بوامل  ام  مهیر واسمش بنام  یکی  »نور 

ترریه   مقصد  به  خصونی  هواایرایی  با  اروام  ام   بامداشت ای  

تریایون دینار براقی معادب   ۳.۷رردند. اروندف ا  ره در آن مدود  
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»الرافدینش   ۲.۵مدود   بانر  ها   مالیاژ  مفل  ام  دالر  میایارد 

شررت به اوب   ۵شر ام طری     ۲4۷براو، اختالس و در قالک  

  .ف استنقد تهدیل شد

نخست ومیر براو، هرچنین سها الن ار رئیس »ساممان سرمایه 

 ذار  مایش را بررنار ررد و اروندف این ساممان را برا  بررسی 

نخست ومیر براو   .دقی  تخافاژ آن به ساممان ااردستی سپرد

در رنار این تدابیر ام ترکیل رریته ا  ویژف مهارمف با فساد برا   

س مرایت  و  رار  دادتکریل  خهر  ااردستی  در   .اممان  السودانی 

سخنرانی خود مقابل ابضا  اارلران نیه خواستار بام رردن اروندف  

 .قاشاو نفت شد

دستگاف قضایی براو نیه به مواماژ دولت السودانی دست بکار شدف 

مکم بامداشت و امضار برا  مقاماژ بانداایه   4۶و طی یر ماف  

 ۲برا       این امکام دف است.  نادر رر  در ارتهاط با شههاژ فساد  

ومیر اسه ، یر معاون ومیر   ۳نرایندف رنونی م اس، یر ومیر،  

فعای،   استاندار  یر  ایرین،    ۵رنونی،  شورا    4استاندار  بضو 

مدیر   ۵مدیررل قهای و    ۹مدیررل رنونی،    10استاندار  ساب ،  

السودانی به این مقدار بسندف نکردف   .رل اسه  نادر شدف است

در واسه ابضا  شورا  ومارتی امنیت مای براو دستور   و  است
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دادف است ره طرف ها  رسری ام دیدار با هیاژ ها  خاروی یا 

 .استقهاب ام آنان بدون اطالع دولت، خوددار  رنند

و   مای  مارریت  به  ام  امیا   ام  برا   السودانی  دولت  تالش 

   ترامیت ارضی براو

به استقرار نیروها  مرمبانی تالش ها  دولت السودانی در ام اوب  

این ررور در مرمها  ایران و ترریه ان امید و در  ام بعد  می 

ام  امریکا  تواندبه اورا  مصوبه اارلران در خصوص خروج رامل 

براو و برشیدن اایگاف نرامی ام این ررور منتهی شود و لذا امریکا 

ا  ام اینکه ادامه فعالیت ها  دولت راظری به یر شنین نقطه  

 برسد به شدژ نگران است.

 

دولت مرره  براو به نخست ومیر     " ترری ودبان"به  فته  

مفرد شیاع السودانی با ارساب ایام هردار امیه به  روهر ها  
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خواسته مقرها  ت هیه طاک  ررد مستقر در منطقه اقایم ام آنان  

ها  خود را به خارج ام مرمها  براو خود را تخایه رنند و فعالیت

رنند.   اینکه  منتقل  به  هردار  با  امهاب و   این  به  دادن  »فضا 

مرکن است به هرج و مرج و ناامنی شدید منطقه رردستان من ر 

قانون اساسی براو در واو یر  تصریح و خاطر نران ررد ره  شود

امهر ونه وریان یا مهبی ره امنیت ررورها  هرسایه را تفت 

  نرامت دارد.  الرعاع قرار دهد، 

نی امریکا ام اقدام  دولت السودانی در اورا  مصوبه اارلران  نگرا 

 در خروج رامل نیروها  امریکایی  

 سردار سایرانی و ابومهد  الرهندس به دستور   تروردو روم اس ام  

در  انویه ساب    ورهور ساب  آمریکا »دونالد ترامپش رئیس  مستقیم

آمریکایی ام این ررور ، اارلران براو الیفه اخراج نرامیان   ۲0۲0

ترام  مضور  به  ره  ررد  ماهم  را  ررور  این  دولت  و  تصویک  را 

 .نیروها  بیگانه به رههر  آمریکا در خاک براو اایان دهند

 ۲00۳مضور نرامی آمریکا در براو به ممان سقوط ندام در ساب  

ههار نرامی آمریکایی وارد خاک براو   1۵0 ردد ره مدود  بام می

ادامه داشت و در آن ممان بخ    ۲011ور تا ساب  شدند و این مض 

آن ام  تووهی  ساب    قابل  در  شدنداما  خارج  براو  ام   ۲014ها 

بین ائتالف  ترکیل  با  به هرهمان  داب   ضد  به  موسوم  الراای 
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فرماندهی آمریکا، بار دیگر مضور نرامی آمریکا قوژ  رفت و ام 

انه مراورف و ههار نیرو  آمریکایی به به  ۶   آن ممان تارنون مدود

آمومش نیروها  نرامی و امنیتی براو و مهارمف با تروریسم در این  

  .ررور مضوردارند

به  براو  ساب   دولت  ابالم  ام  ساب  یر  مدود  با  ذشت 

نرینی نیروها  ومیر  »مصطفی الکاظریش مهنی بر بقکنخست

ها به مرورتی آمریکایی ام این ررور و تهدیل ماموریت نرامی آن

آموم  االطار )  هراهنگی   شارشوب  درون   ها  روف  برخی شی،و 

میالتنسیق تردید  ابرام  امر،  این  خصوص  دیگر ی(در  بار  و  رنند 

هرچنین  .رنندها را طرح میموضوع تالش برا  اخراج آمریکایی

 آمریکایی  نیروها   مضور   فرماندهان الفرد الرعهی معتقدند ره

  ذاشته  منفی  تأثیر   داب   بایه   نرامی   برایاژ   اورا    بر   براو  در

 .است

درهران ممان با ووود انترار اخهار تواف  دولت الکاظری با دولت 

آمریکا مهنی بر خروج نیروها  نرامی این ررور ام براو تا اایان 

 فرماندهی)  سنتکام  ساممان  ایرین  رئیس  مکنه ش   »رنت    ،۲0۲1

 براو   در  هرچنان  آمریکایی  نیروها   ره  ررد   تأرید(  آمریکا   مرره 

 .ماند  خواهند  باقی
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دسامهر   رممی   ۲0۲1اواخر  ماموریت  اایان  الکاظری،  ره  بود 

الراای ضد داب  ره تفت رههر  آمریکا بود نیروها  ائتالف بین

را ابالم ررد و ام آماد ی نیروها  براو برا  دفاع ام ررورشان 

خهر داد و تارید ررد ره نق  نیروها  آمریکایی به ارائه مرورژ 

تصریم برا  تغییر ماموریت نیروها    .شودمفدود میو آمومش  

راههرد   و و   دور  فت  ام شندین  آمومشی اس  به  آمریکایی 

آغام شد و با   ۲0۲0ره ام ساب    اتخاذ شد   بین بغداد و واشنگتن 

 . دور شهارم در ساب  ذشته به اایان رسید

ها  آمریکایی ام براو دولت الکاظری دربرل مایل به خروج نیرو

ررد واو  نهود   می  امریکایی سعی  نیروها   ابالم خروج   با  و 

مرالژ به اایگاف ها  نرامی و یا راروان ها  امریکا را بگیرد. اما 

ها  دیگر  دارد و اس ام دولت السودانی در ماب ماضر اولویت

ها  ها  آمریکایی به دور ام فرارنیروآن به سراغ اروندف اخراج  

 ها  خاروی خواهد رفت. سیاسی و دخالت

این   »مفرود الفیانیش، نرایندف بضو شارشوب هراهنگی  به  فته  

هایی ره دولت السودانی  قابل درک است ره برخی اروندفموضوع  

ها، برا  رند، دارا  اولویت است و اس ام آنها رار میرو  آن

دف به دور ام هر ونه فرار سیاسی و دخالت خاروی مل این ارون
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توان در قهاب مضور نیروها  بی  ام این نری  اما  تالش خواهد ررد

 آمریکایی ره اشغالگر هستند، سکوژ ررد 

توافقنامه   بامبینی  در  السودانی  دولت  اقدام  ام  امریکا  نگرانی 

 استراتژیر با براو   

هراهنگی   رههران شارشوب  ام  العتهی  تأرید ترری  براو  شعیان 

ررد ره باید در تواف  راههرد  بغداد با واشنگتن بامبینی نورژ 

 اایگاف خهر  الرعاومه  فتر با تووه شال  و  در  فتگو با    . یرد

ها   ذشته با آن   ها و رخدادها  دردناری ره براو طی ساب 

روبروست، باید تواف  راههرد  با واشنگتن بامبینی شود؛ توافقی 

و  تارید رردر   .ر ام اهداف برومی خود را مفق  نکردره هیچ ی

و  داریم  راههرد   تواف   بندها   دربارف  مهری  مالمراژ  ما 

در  آن  بندها   برخی  ام  واشنگتن  استفادف  سوء  آن،  مهرترین 

ونگندف ام  استاستفادف  تفتی   بدون  نرامی  موضوباتی   .ها  

اهپادها   مربوط به اقتصاد و نقض مکرر مریم هوایی براو ام سو  

ها  آمریکایی باید مد نرر باشد ره اهدافی را دربر  و ونگندف

باید این توافقاژ در مسیر  قرار  یرد ره   .رنندبراو برهاران می

به سود امنیت مای براو باشد و مارریت آن را به نورژ مستقیم 

 .مفظ رند



 

91-92مجله فرهنگ اسالمی / شماره  27  

و   راظری  دولت  رردن  در  بامنرسته  السودانی  دولت  بامنگر  

 خاروی   قراردادها  

مکم بامنرستگی الکاظری و ابضا  دولت  در تاریخ یر نوامهر  

امضا   ۲0۲۲ به  براو  ومیر  نخست  السودانی  شیاع  مفرد  توس  

ام و در بین ماب    رسید هره دستوراژ دولت الکاظری ره اس 

السودانی دستور داد   .نادر شدف بود، لغو ررد ۲0۲1هرتم ارتهر 

منرور رنترب امواب و واو یر    تا در راستا  مهارمف با فساد و به 

ام اختالس، هر شه مودتر مساب یکپارشه خهانه دولت ای اد شود  

دولت در  امضا شدف  قراردادها   هره  در  بامنگر  و  ها   ذشته 

شود تا این اطرینان مانل شود ره این قراردها منطه  با ضواب   

 ومیر براو با بیان اینکه دولت موقت نخست  .و قوانین بودف است

دستوراژ  ترامی  نداشت،  را  انتصاباژ  نالمیت  و  اختیار  ساب  

ام  اس  الکاظری  مصطفی  ریاست  به  امور  ایرهرد  دولت  نادرف 

 .را لغو ررد  ۲0۲1ارتهر   ۸تاریخ 

مفرود الفیانی یکی ام ابضا  شارشوب هراهنگی شیعی به  فته  

الراای السودانی    دولت   ودید، به بامنگر  هره تواف  ها  بین 

امضا شدف ام سو  »مصطفی الکاظریش در رنار توافقاژ و ارو ف 

و  ها  شاخص  ره  قراردادهایی  است؛  آوردف  رو   داخای،  ها  

و  تصریح ررد ره   .شههاتی ام فساد شدید در آن دیدف می شود
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با ررورها   اقتصاد   هایی  تواف   او،  تیم  و  ومیر ساب   نخست 

ا در اولویت قرار دادف  بربی امضا رردف اند ره مصافت آن ررورها ر

به ویژف اینکه اارلران ام این تواف  ها بی خهر ماند و السودانی در 

 .هره آنها بامنگر  خواهد ررد

مصطفی الکاظری نخست ومیر ساب  براو به تام ی شائهه خروج  

مطرح بیم مفارره شدن  طری  منطقه اقایم و اقامت در دبی ام    ام

راستا   این  در  است.  الهبشدف  در بای  الفتح  ائتالف  بضو  ید  

 فتگویی با اایگاف اطالع رسانی براقی الرعاومه ابالم رردر دولت 

ها  خود را برا  مهارمف با فساد و فاسدین ادامه فعای براو برنامه

راستا می این  و در  ندارد  رابطه هیچ خ  قرمه   این  و در  دهد 

ر مصطفی الکاظری ام بیم مفارره شدن به ورم سراوش نهادن ب

فساد و مراررت در ترور فرماندهان ایروم  )سردار قاسم سایرانی 

و ابومهد  الرهندس( مخفیانه ام طری  رردستان براو به دوبی  

 .منتقل شدف است

راهکارها  دولت براو برا  مقاباه با اخالب  ر  امریکا در بامار  

 ارم  

 یکی ام بوامل و ممینه ها  مهری ره بابث شدف امریکا ام ای اد 
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اخالب در بامار ارم براو به بنوان اهرم فرار بایه دولت السودانی  

بعد ام اشغاب براو ام سو  آمریکا در استفادف رند این است ره  

این ررور تفریل ررد ره     ۲00۳ساب   بر  را  امریکا سامورار  

شد   قرار  آن  بانر طه   به  ابتدا  براو  دولت  دالر   درآمدها  

واریه و سپس در نورژ نالمدید   مرره  آمریکا )فدراب رمرو(

 دولت آمریکا به بانر مرره  براو انتقاب یابد. ههینه ها  اشغاب 

 .  و غرامت ونگ رویت نیه ام هرین مفل ارداخت شدف است

 

با  ذشت بی  ام دو دهه ام ممان سقوط ر یم بغداد و ترکیل 

نرام سیاسی ودید در این ررور دیگر هیچ توویهی برا  ادامه  

تواند این   می  براو  دولت  لذا  و  ندارد  ووود  تفریای  سامورار 

 خواستارلغو این طرح استعرار  شود.

هرچنین با تووه به اینکه بیرتر فروش نفت براو تارنون بر اایه 

دالر نورژ می  رفته ره امریکا ضرن استفادف م انی ام ان در  
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وهت تامین منافع خود در نورژ نیامهم ام ان به بنوان سالح 

تفادف می رند لذا دولت براو هم می تواند هرانند خیای دیگر اس

ام ررورها  وهان وابستگی خود را به دالر راه  دهد و ام دیگر 

یا  و  مای  سایرارمها   ام  استفادف  هرچون  مووود  سامورارها  

بانر مرره  براو   الرانیتور،معامالژ اایااا  بهرف بگیرد. به نوشته  

دینار را در مقابل دالر باال بهرد. این    به دنهاب آن است تا ارمش

ها  خود در این بارف را ابالم رردف ره ا  سیاستبانر طی بیانیه

توان به باال بردن ارمش دینار در برابر دالر آمریکا ام وراه آن می

بانر  .دینار به اما  هر دالر اشارف ررد  14۶۵دینار به    14۷0ام  

بانمرره  براو هرچنین می به  این رخواهد  ها  خصونی در 

ارم  غیردالر  آن ررر رند  .ررور در راستا  تقویت ذخایر 

بانر مرره  براو در این بین رو  ذخیرف بیرتر ارمهایی نریر 

 .یوآن شین، یورو، درهم اماراژ و دینار اردن تارید ویژف رردف است
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بفث ما دربارف ضرورژ اای  مفی  فرهنگی    :مفردمسن مورو

اارف ا  ام نهادها  ومسئولیت روشنفکران متعهد و مسئوب است.  

ام ای    و   روشنگر   در  ره  شدند  تاسیس  انقالب   فرهنگی 

 نرر  دفتر   مثاب  بعنوان  بودند  موثر   اسالمی   انقالب  برا    ایدای 

 شد   متولد  ا   دهه   در   ره  است  نهادهایی  وراه  ام  اسالمی  فرهنگ

 ام   شد  اسالمی  انقالب  ایروم    به  من ر  المم  اوترابی  ممینه  ره

 انفعالی   مالت  ام  اسالمی   وامعه   تدریج   به بعد به  40  دهۀ   مدود

ره   40  دردهه   شد   خارج  شد  درست  اسالمی  تعایراژ  وامعه 

رریت خوبی داشت ولی ریفیت آن باال نهود بعد مدرسه باو  

داشت ولی رریت آن مفدود   درست شد ره اتفاقا ریفیت باالئی 

 .بود بعد مدارسی شهیه به مدرسه باو  درست شد

 

دفتر نرر فرهنگ اسالمی تاسیس   1۳۵۳در هران راستا در ساب    

شد ای  ام آن مسینیه ارشاد درست شد و م التی نریر مکتک 

اسالم   ام مکتک   غروب   در   وفرنت  نو  نسل  و تریع و درسهائی 

 میاد    رارها    خودش   وا    در   اسالم   مکتک   م اه   آمدند   بووود

میایونی و آیت   ۳0ههار نسخه مرترک در یر وامعه    1۲0  با  ررد

اهلل مکارم این م اه را تاسیس نرودم روبه رتابها  م رع باری 
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مکتک  م اه  می  ردید.  ردانند ان  منترر  ووان  نسل  ن اژ 

رردند. ولی مررت می رردند. ام اسالم شراغ خاموش مررت می

سخنرانی ان اف  هم دهه  رتاب  بصورژ  ره  شریعتی  درتر  ها  

روا   ذاشت تیرا  رتابها  درتر منترر می شد تاثیراژ بریری ب

شریعتی به یر میایون نسخه رسید. مساود  نریر مس د قها 

ادیدار شدند این م روبه اقداماژ فرهنگی رم رم بصر روشنگر  

را در ایران ادید آوردند و مقدمه ایدای  انقالب اسالمی شدند.  

ار  این ادیدارها در انقالب اسالمی نق  و سهم به سها دارند و سهاو

ما ره رار فرهنگی می رنیم مفی  فرهنگی را    است امروم نیه

رند و اای  رنیم و نسهت به تفوالژ فرهنگی منفعل نهاشیم.  

ها برا  بقا  خود یا  وید ره سیستمها به ما مینرریه سیستم

باید مفی  را با خود منطه  بکنند یا باید خود را با مفی  منطه  

 .رند

این قابدف دفتر نرر فرهنگ اسال ام  بعنوان یر سیستم  می هم 

مستثنی نیست. بعنوان مثاب ما این ا نرستیم ودروه هوا در مدود 

بیست دروه سانتی  راد است و ما ام نرر دروه مرارژ مرکای 

دروه سرد برود ما یا باید   10  مفی   دما    نا هان   نداریم ا ر

لهاس  رم بپوشیم یا باید اتاو را  رم رنیم ا ر بگوییم هیچ ردام 

خوریم وباید برویم آنتی بیوتیر  رنیم بطور طهیعی سرما میرا نری

رند و بخطر می افتیم. اس ها شرک میبخوریم و ا ر نخوریم ریه
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 خود   با   ار  مفی    یا  رنیم    منطه   مفی    با   ما یا باید خود را

 وامعه   امروم  اوترابی  مفی    با  فرهنگی   نهادها .  نرائیم  منطه 

 را   مفی   رنند  تالش  یا   و   رنند   مرخص   را  خود   بایدتکایف  ایران

 دوام    رنه  و  رنند  می  منطه   مفی   با  را  خود  نهایتاً  یا  بدهد   تغییر

و در نتی ه نری توانند بعنوان یر سیستم فعالیت   داشت  نخواهند

موف  سیستری داشته باشند. مداقل نتی ه این اای  این است 

 ره  رفتار انفعاب نری شوند.  

 

امروم بسیار  ام نهادها  فرهنگی  رفتار انفعاب شدف اند و اسم 

نهاد   رفتار  ا ر  اند.  با مفی   ذاشته  را هرراهی  انفعاب خود 

اوب دشارمرگ مغه  و بعد  رفتار مرگ فیهیکی می   ودشانفعاب  

رند  این  بنابر  بود.  خواهد  ها  آن  مفتوم  سرنوشت  این  و  شود 

است.  فرهنگی  نهادها   برا   میاتی  امر  یر  فرهنگی  مفیطی 

را خود  ره  فرهنگی  نهادها    اسالمی  انقالب  برابر  در    م روبه 

را   فرهنگی   مفی   اای   بکوشند  باید  بینند  می   متعهد  و  مسئوب

مفی   اای   اساس  بر  و  باشند  داشته  نرر  در  ایوسته  بطور 

فرهنگی برا  راه  ضعف ها ،افهای  قوژ ها،استفادف ام فرنت 

ها ومقاباه با تهدیداژ اقدام نرایند.رندتفوالژ فرهنگی به معنی 

ترام  و   مختاف   سطوح  در   فرهنگی  اقداماژ  و  مفصوالژ    دیدن 

راره است و ارمیابی آنها   بام   معنی   هب  ا   رسانه  سطح   در  مداقل

ام نرر میهان تاثیر  ره در تقویت یا تضعیف انقالب اسالمی،قدرژ 

مای و هوشیار  فرهنگی و سیاسی می توانند داشته باشندر این 
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 تهایغاژ   ساممان  نریر   رار الهته وظیفه ومارژ ارشاد وساممانهائی

وم ر  بطور  ره   است  فرهنگی   انقالب  بالی   شورا    تر   وسیع   اف   در   و

آمد  هارش هائی ام اای  مفی  فرهنگی داشته باشند ولی یر 

به  تواند مفی  فرهنگی را  نیه بطور فرد  می  رنرگر فرهنگی 

 واو    ام  ره  وقتی  مثاب  بعنوان.  نراید  رند   خود  سهم   اندامف و

 اوب   تیتر  رنید  شویدنگاف  می   رد  ها   فروشی  رومنامه  خوان  ای 

 می   نرائی  درشت  مسائای   ر شهرا  ها  م اه  واد  رو    و  ها  رومنامه

 شود؟ می  غفات  سهو   به  یا   برد  به   مسائای   شه ام  شود؟

 

 هم   مانند   را   نرریاژ  هره   واقعا  نرریاژ   تومیع  ها    شررت   آیا

 در  ها  رتابفروشی آیا  رنند؟  می  برل   هینری یا  رنند  می  تومیع

 بادالنه  آنها  ویترین  یا  رنند   می    ارائه  را   هینری  رتک  خود  ویترین

هره آثا  هره فروشی  رومنامه  آیا  نراید؟  می  ارائه  را  فرهنگی  ر 

مطهوباژ را ارائه می رنند یا بعضی ها را رو و بعضی ها را میر می 

 ذارند و یا ارائه نکردف بر می  ردانند و می  ویند این مطهوباژ 

 فروش ندارد. نگاهی به لهاس فروشی بکنید آیا طرامان مد اوش 

مورد بالقه مردم را در اختیار مردم قرار می دهند یا می روشند 

بووود  مردم  فرهنگی  ذائقه  در  را  تغییراتی  اوش   نوع  بوسیاه 

آورند؟ بعنوان مثاب برخی ام اوش  ها می تواند هی اناژ ونسی 

راتفریر رند. بعضی ام اوش  ها می تواند ساساه ابصاب خود 

 ره    ر   استیال  ررور   یر  مبان   نفع    به  را  رنند ان  مصرف    مختار

ررورها  ضعیف است شرطی نراید.   در ندد تصرف منابع اولیه
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 و   مرد  و  سرخ   شاد   بعنوان مثاب مروف مبان انگایسی را با رنگها 

 ومبان  خ   با  را  رار  هرین   مالیکه  در  رند  منعکس   اارشه   بر  آبی

 .دهد  نری   ان ام   مای

سینرائی و سریاب ها  خانگی و یا ا ر در ررور  در فیام ها   

رابصورژ وطنی  انسان   ،  سیرا،مشت   مشت  فرد     تاویهیونی 

 بربکس   و   دهند  نران  …   و   منط   ،امساساتی،بی  رفتار   خو،مشت 

 و   ،معقوب  رفتار  ،نیر   اخالو  سیرا،خوش   خوب  را   غربی  انسان

 در   ره  باشید   داشته  انترار   شرانهاید دهند  نران.  …و   منطقی

 

 اشتیاو   و   نرود  ظاهر   غربهد ی   بالئم  ررور     شنان  

اورژ به غرب ووود نداشته باشد و مبان مای در مقابل مه   برا 

مبان غربی بقک نرینی نکند و رم رم متی تئور  ها  القائی و 

نرود.  واقع  مورد برل  و  نیافته  رواج  آن ررور  در  غربی  اغوائی 

اه هست فروشی ها تعداد  م   فرض رنیدرو  ایرخوان رومنامه

شرا ره یر رنرگر فرهنگی هستید یر روم تصادفا یکی ام آنها 

برا  ذهن ووانان   ا   لقره  وبهینید ره شه  بخوانید  و  بخرید  را 

 هدایت   سوئی   و   سرت    ررور  رفته شدف است وافکاربرومی به شه 

 استعرار   یا  استقالب  سرت   وابستگی؟به   یا  آماد    سرت   به ر  شود  می
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 و    رد   بقک   یا  ایررفت   سرت   به   ارت اع؟   یا   انقالب  سرت    به  ؟ 

ر م اه را تصادفا خریدم . یر دو ماهنامه ی  امروم   من   سقوط؟ 

است بیرتر برا  طهقه متفکر وامعه ساخته و ارداخته و منترر 

می شود و برا  رسانی منترر می شودره خودشان را اهل اندیره  

 .دانندو فکر می

پ شدف ماال بهینیم م اه ار و ایرانی است با مروف ریه هم شا 

ره من   رویکرد این قهیل م اه ها و این م اه شیست؟ این شرارف

تصادفا  رفتم بیرتر متررره شدف رو  رابطه ایران و روسیه می 

دانیم ره ایران در قاک مفور مقاومت اسالمی قرار  رفته است و 

نیه می دانیم روسیه نیه بخاطر ومرت ام خطر تروریسم و تکفیر  

فور مقاومت اسالمی هرکار  می رند. ارسری ره ووود ها با م

 دارد این است رویکرد این م اه به نفع ریست؟ 

 

به نفع مفور مقاومت اسالمی و ایران؟ره قطعا نیست. بنفع روسیه؟ 

 انای  ومرت   است؟   انگایس  و   آمریکا  نفع   آن هم منتفی است به 

 و   است  اسالمی  مقاومت  مفور  ام  اسرائیل  و  انگایس   و  آمریکا

و   اسرائیل  و  آمریکا  به  خدمت  مقیقت  در  آن  تضعیف  هر ونه 

انگایس است. آمریکا ابرقدرتی است ره قدرژ وهانی آن منرور  

قدرژ  دارد.  ایدئولو یر  و  اقتصاد ،نرامی  ضاع  سه  ره  است 
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اقتصاد  آمریکا به اندامف ا  است ره تولید ناخالص مای آن معادب 

هانی است . ام نرر نرامی آمریکا ارت  درند تولید ناخالص و  ۲0

وهانی دارد ره در سراسر وهان ااد ان ،سربام،مندان و مارران 

دست نراندف دارد و ضاع سوم این مثاث ایدئولو   آن است ره 

تفت بنوان لیهرالیسم و با ترریهی ام تئور  ها  القائی بصورژ 

 یر ایدئولو   وهانگیر در آمدف است. 

 

هرگرائی    واذبه   امروم  هرگرائی  معنی  به  شین  و  روسیه،ایران 

قدرژ  و  اقتصاد  شین  قدرژ  و  ناب مفرد   اسالم  ایدئولو   

نرامی مووود در این سه ررور است و می تواند یر قطک ودید 

در قرن بیست و یکم بووود آورد. امروم می توانیم بفهریم ره ا ر 

امام ایام  به   نیام   بود  دادف  مثهت    ااسخ  خرینی     ورباشف 

با   متالشی   به توانست  می  شورو   باکه  نهود  شورو   ساختن 

بین  بهرگ  قدرژ  یر  اسالمی  و  وراهیرمسیفی  اتفاد  بنوان 

الراای در قرن بیست و یکم باشد و هیچ یر ام متصرفات  را نیه 

یاتسین  براکرد  ام  ره  دارد  م   اوتین  امروم  ندهد.  دست  ام 

نان وضعیتی را دارد ره هر خررگین باشد.انقالب اسالمی ایران ش

وغرافیائی  ظرف  انوال  و  آفریقا  شراب  و  خاورمیانه  در  مررتی 

تردن اسالمی به ووود می آید راست یا دروغ اسوند اسالمی دارد 
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ساب ای  اسوند   ۵0ساب ای  اسوند مای داشت    ۶0درمالیکه

سوسیالیستی داشت. امروم اسالم با قرائت امام خرینی الهام بخ  

 ا ر   در سراسر وهان است . آیندف اژوهان می اذیرندره  مسارانان

 میاد   امتراب  دهد،به   رخ  ایهر   وهیرف   شهه  در  آیندف  در  انقالبی

 .خواهدداشت وهیرف  شهه   این  اسالمی  روح   به  بام رت

 ودید  قطک  یر  تواند  می  شین  و  روسیه  و  ایران  هرگرائی  این  بنابر

 نگران  ره  رسانی  ره  بینیم  می  و  آورد  بووود   وهانی  مقیاس  در

این هرگرائی را هدف قدر  افوب ژ غرب در وهان هستند دقیقا 

 رفته اند و سیاست وا رائی ریسین ر در مقابل شین و شورو  

را امروم به نورژ دیگر  ایگیر  می رنند. ما امروم رومانه مقدار 

و  رنیم  می  نادر  شین  به  نفت  برکه  تووهی  قابل 

ولی   رنیم  می  تاثیر   بی  را  غرب   ظالرانه  ها   تفریم   بدینوسیاه

 آماد   بایه  هست ایران در  متاسفانه با سوء استفادف ام آماد  ره

 رنند  می   رار   اسالمی  انقالب   تضعیف  وهت  ودر   رنند   می  اقدام

 را  دشرن   مررت  ره   رند  می   ررر  ما   به  فرهنگی   مفی   اای 

 دوستی   بانطالح  ره  رسی  آستین  در  را  دشرن   دست  و  رنیم  رند

شعارها  ناسیونالیستی و   با   رسانی   است  مرکن .  بهینیم  رند   می

لیهراب ظاهرا برا  ررور دلسوم  رنند ولی در واقع شاقو  غرب 

را برا  ذبح استقالب و آماد  ررور تیه می رنند.این م اه ره 

من تصادفا آن را خریدم ابالم رردف، یرر مستقل به هیچ مهب و 
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ست دور دفاع ام فرهنگ و تردن و تاریخ ایران و  روهی وابسته نی

ا  است فکر  ره تداوم میاژ ایران را در مبان فارسی سهر م اه

 ذرد اما داند و باور دارد ره راف ت دد ام توسعه ایران میت دد می

 . داندت دد و توسعه را در تعارض فرهنگ و سنت ایران ممین نری

 

وور مرخص رردف خوب دیگر بفثی ام بنابر این مواضع  را این  

م اه نیست من هرین شند دقیقه قهل، فهرست آن   اسالم در این

را نگاف رردم ام وراه مسائای ره مطرح رردف ایروم  لیهرالیهم 

برفاشیسم است اس شرا ا ر لیهراب نهاشید و تابع غرب نروید 

 استقالب  مررت  هر    وئی   ا   بگونه.  بود  خواهید    مترا فاشیست

ی  رائ  انوب  و  غرب   استیال    با  مهارمف  و   آمادیخواهانه  و  طاهانه

 .نوبی ام فاشیسم است

 قهیل   هرین  به   خارستر   قرر   وذب  بعنوان  برخی   والک آنکه 

 خارستر    قرر  بهینیم   ماب  منند  می  دامن   خارستر   تهایغاژ

 ذهن  در  اندیره  این  میاد   شیست؟ در این م اه با انرار  و  ریست

 ووود   غرب   و    روسیه  بین   ره   تعارضی   با   ره   شود   می   ای اد  خوانندف

 تالش  و   غرب  تا  شود  می   تارید  روسیه  ها   ناراستی  بر  بیرتر  دارد

 و   آراسته  خوانندف  ذهن   در  غرب   ونا ون  اشکاب   به  شود  می

اسوسی ره تهار شد،رفی  و  اوتین ر  قهیل  ام   مطالهی .شود  بروسته
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بد ،استعرار روسی،رفتار شورو  اس ام فتح خرمرهر،سرشت ضد 

 نرامی    روسی ایرانیان! در مالیکه بسیار  ام ممامداران غرب سابقه

 نوع ام  ره  نهودف رفی   ما  برا   هر ه   غرب و  اند  داشته  اطالباتی  و

 ح سال  ندام  به  غرب   خرمرهر  فتح  ام  اس  و   باشد  بدش  یا  خوب

 ئی داد تا آن ف ایع بریم رخ دهد. شیریا

 

ا ر بناست یر نرریه هدایت رنندف باشد باید ترام مقیقت را   

بگوید و  هینری برل نکند تا این تصور بووود نیاید ره این م اه 

به سفارش غرب مطالک خودش را تهیه و منترر می رند و شگفت 

 می   بفروش   و  شوند  می   برضه    آور آنکه شنین م التی برامتی

خل و خارج ررور در رنار ند و اردو اف رسانه ا  غرب در دارس

آنهاست و برخی هم بعنوان اینکه می خواهند قرر خارستر  را 

وذب رنند هرین قهیل مطهوباژ را تومیع می رنند و ب ا  آنکه 

 .قرر خارستر  را وذب رنند مروج اندیره آنان می شوند

رردف   شایر  ما  مردم  ایران  قاک  به  اسافه  شندین  با  غرب 

 دست   در  ره  ا   اسافه  آخرین.  …و  استرلیهرالیسم،ررونیسم  

 رند   می  شایر  ما   مردم  ایران  قاک  به  آن   با  و   ماندف  غرب

 دانند  می    انقالب  وههه   در   را   خود   ره   دوستانی.  است  سکوالریهم 

 برنه   در  سکوالریسم  به  خدمتی  خوش  نوع  هر  بدانند  باید
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نند به اسالم و ایران بک. … و  شناسی ،وامعه فاسفه،هنر،سیاست 

 . رردف اندوفا  

یر شهکه تومیع نیرومند دارد این اندیره ها را در ررور تومیع 

این  در ماشیه  را  نهاید خود  امکاناژ مفدود  این  با  ما  رند  می 

ه وم فرهنگی قرار دهیم باکه مانند شهید بهرتی »راست قامتش 

هاست  ناراستی  ام  ترریهی  ره  فرهنگی  تهاوم  این  مقابل  در 

المی ره امروم ام هره طرف مورد ه وم بایستیم و ام انقالب اس

 قرار  رفته است دفاع رنیم . 

 

 
 هم  خودمان   اندامف  و  وسع   مد   در   اما    وُسْعَه  إِلَّا   نَفْساً   الاَّهُ   یُکَاِّفُ ال

 در  دارد  هابهبفثی  توماس   رنیم  رار  باید  هم و  رنیم  رار  توانیممی

 ره  است  معتقد  هابه  توماس  لویاتان  بنوان  تفت  سیاسی  باوم

تا در طهیع  و  است  انگایسی  هابه  توماس.  است  انسان   رگ  انسان

 هیوال    یر  نام  لویاتان .    است  رردف  مطالعه   انگایس   سیاسی   فضا 

 آمدف  نام  این  نیه   فعای  توراژ   در   و  است  ال ثه   بریم   ا دها    و

 انگیه   ترس  ایکر  بهرگ   هیوال   یر  معنی  به  م روع  در  و  است

  نسل  یر  دارند  ره   هائی  رتابفروشی  خوان  ای    در  امروم.    است

 لویاتان  بنام  انطالمی  ترویج    ر مابد  رنند  می   تربیت  را  ارخاشگر 

 بند  به  را  ایران  مرتهه  دو  روشند  می  ره  آنها  هستند  اسالمی

 مفی   ،اای    نگر    آیندف  با   آورند   در  غرب   انقیاد   و   استعرار

 شطور   ما   ولی   رنند  می   رار   سیستراتیر   و   ریه    برنامه   و   فرهنگی 

نگی فره   مفی   اندامف  شه   تا  ما  رنیم؟   می  نگر   آیندف  شگونه  ما   ؟
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را اای  می رنیم وتا شه مد اهل برنامه رم  هستیم؟ آیا ما انال 

نرریه برومی سیستم ها را یر دور مطالعه رردف ایم ؟ یا مرغوب 

تضعیف  و  ها   روهی  مسادژ  و  ونامی  ونگ  و  بام   خ  

در   و  هستیم؟  دشرن یکدیگر  ام  و  مرغوب  هم  به  مالیکه 

 .غافایم،دشرن در ماب برنامه ریه  بایه ماست 

 

شه بسا ایاد  و بیون دشرن هم در میان ما در ای اد این غفات 

راههرد  نق  دارند.اسرائیل ابالم رردف ره باید ام استراتژ  ههار 

 استراتژ    رنیم  استفادف  ایران  مردم  و  اسالمی   شاقوبایه ورهور 

 یر   به  اثر   رم  ولو   متعدد  ها    مخم   آوردن  وارد  یعنی   شاقو  ههار

 با   شرا  ره   هست  وقت   یر.  شود   ذار  تاثیر  م روع   در  ره  قربانی

مثالً داب  سر قربانی   آوردمی  در  اا  ام  را  مریف  و  مندمی  ضربه  یر

رند اما یر وقت هست نه مریف خیای قو  را ام تن  ودا می

این  تا  رنند  می  وارد  ای  در  ای  ها   ضربه  او  به  اینقدر  است 

ها  روشر رار ضربه بهرگ را بکند این استراتژ  ههار شاقو مخم

فق  در مومۀ امنیت نیست مثال دانررندان و متفکران ما را ترور 

ر مومف فرهنگ هم هستر مخم ها  فرهنگی روشر بکنند ، د

 ره .  …ولی فراوان رتابها،نرریاژ،رومنامه ها،فیام ها،سریاب ها و 

 وارد  وامعه   فرهنگی  و  فکر    بنیادها    به  ا    ضربه  و  ا    هریکذرف
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 است   روشرمخم  هریر.  شود  مدف   بهرگ  ضربه   م روع   در   تا   آورد

آنها می م رو  ولی   ارداخت   آن  به  نتوان  هم   خیای  شاید  ره به 

تواند یر ضربه بهرگ مفسوب شود. هدف غرب ای اد یر نسل  

بی دین ،بی بفت،بی دان ،بی امید و ارخاشگر در ایران است ره 

بنیادها  اوترابی را تخریک رند نسل مایوسی ره  بتواند هره 

برا  او آماد  به معنی بی بند و بار  است و خوشهختی به معنی 

 ولگرد  است و آسای  به معنی تن ارور  است . 

ابی،نه رتابی . شنین مووود  بهترین مسنه امید  نه ایرانی،نه  

 و   آماد    خواهد  می   ره   است  ررور   بر  تسا   برا    وسیاه

 ها  شاقورن   ههار  استراتژ   اساس  بر.رند   مفظ  را  خود  استقالب

 به   هریر  ره   یرد می  نورژ  وامعه  در  متعدد   فرهنگی   ضد

 روع آنها به تدریج تهدیل به مسئاه م  ولی   نیست  مسئاه   تنهائی

رنگ هستند ولی ها  آب است ره تر تر بیشود مثل قطرفمی

ره وقتی  مثاب  است.بعنوان  آبی   انفصار  شود   می    تونیه    دریا 

. شود  شکسته  استعرار ر  ررور  یر  مبان  بعنوان  انگایسی  مبان

 آنهم  ره  بروند  فرانسه   مبان  سراغ  به  مربوطه  مسئولین  است  مرکن 

 مثل   دیگر    بان یر ررور استعرار ر است ولی سراغ دهها مبانم

میایون نفر ام برادران و خواهران   ندها.نروند  اردو  و    اانی،شینی

مساران ما به مبان اردو تکام می رنند شرا ما نهاید مبان آنها را 

بنفو  با مهانی و ارمش بفهریم؟ ا ر رار ردانی اثر  بسامد ره  
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انقالب اسالمی ماویه  می   قرار   تهایغاژ  نورافکن   میر   بسامد    ها  

 انقالب   فرهنگ  و   ادبیاژ  مومف در  شاهکار    هنرمند    ا ر  و   یرد

  این  و  شود  سکوژ  توطئه  او  مورد  در  است  مرکن  بسامد  اسالمی

 منافع   وهت   در  را  خود   اوب   غرب  امپریالیهم  ره   است  طهیعی   الهته

میایون نفر در اندونه  یر تعداد  هم   ۲۶۵. رند می  خرج  خود

 آنها   مبان   با   نهاید  ما   شرا  رنند   می   تکام  ماالئی   مبان   در ماله  به

 دنیا   بدانیم؟   را  استعرار ران  مبان  باید  فق   باشیم؟شرا  آشنا

 مبان   شینی،  مبان   اانی،  مبان.است  بهر ی  دنیا    ها،مبان  ماالیی

ترین ووه باشد؟مقدست  مورد  نهاید   شرا  است   قرآن   مبان  ره   بربی

میدانرگاف  انگایسی  تافل  ما  به ها   را  بربی  مبان  ولی  خواهند 

دانم به رسریت برناسند شرا آمومش بنوان مبان باری بعید می

انگارف یر  افتادف؟ره  فرانسه  مبان  فکر  به  ارورش  ای اد و  را  ا  

با وهان با انگایسی  م آشنایی ایدا  رردند ره ما به وسیاه مبان 

دهند ره میایون نفر مبان انگایسی یاد می  ۸0رنیم دارند به  می

این درمیان  به  ۸ها  ا ر  بتوانند  برود  ایدا  دانررند   منابع   تا 

 فرا   ره  سطفی  مبان  با  بقیه  و  باشند  داشته   دسترسی  انگایسی

 بام   فرهنگی  تهاوم  ها   لقره   برو   را  خود   فقطفاقوم  اند   رفته

مرره تروره درست رردند   یر   آمدند   ها اانی  ره   مالی   در   رنند

رل مقاالژ باری در هر وا  دنیا به هر مبانی منترر برود یر 

تهیه مینسخه مبان  اانی  به  را  مبان اش  به  مقاالژ  رنند متی 

 فارسی را به  اانی تروره می رنند آقا  درتر مراد  مدیر رل 
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ه هفتاد شرسی ام من  فت در ده آرشیو ندا و سیرا بود او می

بامدید داشتم  فتند ره  NHK دبوژ رردند و ام بانر اطالباژ

اش را ما ا  به هر مبانی در هر وا  دنیا باشد یر نسخههر مقاله

ها در ممینه شود مقاالتی ره ایرانیتهیه رردف ایم و داریم  فتم می

رردم ره الکترونیر نوشتند را فهرست  را به من بدهید فکر می

د،  فتند ها ره در ممینه الکترونیر شندان مقاله ا  ندارنایرانی 

دهیم بعد ررد در هرین سفرتون بررا میدو سه روم  طوب می

وهوف   یر  روم  سه  بنوان  نففه  100ام  فق   دادند  من  به  ا  

مقاالتی بود ره هر ایرانی در هر وا  دنیا در ممینه الکترونیر 

 .مووود است NHK  اطالباژ    نوشته، ودربانر

دهند ها درس میها   اان به مبان  اانی به دانر ودر دانرگاف

توانند هم درس بخوانند ولی باید اینقدر دانر وها  خاروی می

تاویهیون  و  رادیو  مهران  ما  بفهرند.  ره  باشند  یاد  رفته   اانی 

شین بودیم در رأس در آن اتاویهیون شین آمومش مبان انگایسی  

داد ما در آن شرای  ره ممان ونگ داشتیم تاویهیون ما آمومش می

سی داشت به خرج خودش و فف  هم شک و روم ام مبان انگای

خوردیم ام آنها ارسیدیم شطور دارید مبان انگایسی انگاستان می

ها   آمومش دهید؟  فتند ما به اما  اخ  این فیامآمومش می

انگایس لوامم یدری می ام  انگایسی   یریم من آن موقع به مبان 

انگا روم  و  بدبخت هستیم شک  ما شقدر  ما خودم  فتم  به  یس 

دهد ما به خرج خود مبان  دهد به دشرنان ما برک میفف  می
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رنیم دهیم خیای هم خوشفاب هستیم خیاب میرا آمومش می

می خدمت  ررورمان  به  داند داریم  می  شین  مالیکه  در  رنیم 

رند در مقابا  آمومش مبان انگایسی راف نفوذ انگایس را بام می

 یر شیه  می  یرد.

 

ره   است  می   این   در  وهان  اوب   اقتصاد   قدرژ  تواند   شین 

 و  استعرار ران  به   افراطی  بینی  خوش  شود  وار    قرن  اوب   نیره

ف بهرگ ضع  نقاط  ام  یکی   تاریخی  و  فاسفی  وهت  ام  غرب  نرناختن

نقاط ضعف  مقابل  در  است  ایرانیان  ما  مخصونا  و  مسارانان  ما 

ام   نیه داریم ره یکی  آنها بر  بی فرهنگی،نقاط قوژ فرهنگی 

اایان مات ما به ایامهر و اهل بیت اوست ره درود خا بر آنان باد! 

ام ادیدف ها  فرهنگی مثهت سرود سالم فرماندف است این  یکی 

  است   ادبی  ننایع   سرود انالً شعر قو  و طرام اولی ندارد و تهی ام

 دارژ  هوا  شممی  یارژ   من  »بیار  است  ایران   مردم  دب  مبان  ولی

 ودر   است    فته   را  مردم   دب   مرف  سادف  مبان   با  خیای   شمشمی

 ام   بعضی  در  هامرارهاستان   ام  غیر  شدف  اورا  ایران  ها استان  ترام

وستاها هم اورا ر  ام  بعضی   در  ومتی  شدف  اورا  نیه   روشر  شهرها 

شدف و ام طرف دیگر در ررورها  دیگر نریر اارستان اورا شدف 

ودر سنگاب اورا شدف ودر براو متعدد ودر افغانستان اورا شدف  

اورا شدف ودر بفرین اورا شدف ودر ررورها  دیگر اورا شدف و 

ره بعد ام قرار داد وستفالیهه  NationState  نران داد ره طرح

 .اورا در آمد یر نق  رو  آب است
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میر این نق ،واقعیت امت اسالمی است ره ا ر مندف برود ترام 

ساب تالش   ۳00ریهد  ه استعرار را بهم میسال  ۳00این ترهیداژ 

ها  آهنین و آترین را به بنوان قفس NationState  رردند ره

وا بیندامند ولی یر سرود آمدف نران داد مات اسالم دهها مات 

این ام آن ادیدف هائی است   خوب   است   مات   نیست باکه فق  یر

ره خیای درس دارد و وا  بررسی و مطالعه دارد خوب است ره 

به آن دقت رنیم ره شرا شنین سرود  می تواند اردف ام رو  

بردارد و شنین واذبه اسالم  واقعیت مات  به ا  مینورژ  تواند 

ووود بیاورد. اتفاو دیگر  ره ام نرر فرهنگی مهم است فیاری 

انگایس به نام بانو  بهرت بوسیاه وریان شیرام    است ره در

و  مستقرند  انگایس  در  انگایسی  وریان  این  است.  شدف  ساخته 

شهکه تاویهیونی دارند رار ردان فیام یر فرد انگایسی   ۲0مدود  

ها هستند این فیام است اما تهیه رنندف و بقیه بوامل ام هرین

ا لگد درب را به آمدف دست  ذاشته رو  بفث اینکه خایفه دوم ب

این فیام را   ام ررورها  بربی  اهاو  مضرژ مهرا مد و بعضی 

وسیع فرهنگی  تفوالژ  بهرماب  رردند  آنچه    تفریم  و  است. 

 دید اف  ام  منفی  و  مثهت    تفوالژ    ام  روشکی   ا    نرونه  شد    فته

 .است  فرهنگی 

ا ر بر این باوریم ره سرنوشت هروا بطور تردید نااذیر  در  رو 

آن وامعه است. بنابر این اای  تفوالژ فرهنگی یر امر   فرهنگ

اای  مفی  فرهنگی .میاتی برا  هر وامعه ا  مفسوب می شود
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باید بصورژ روم آمد،رارآمد و منرم نورژ اذیرد.این مسئولیت 

قابدتا بر بهدف ومارژ فرهنگ و ارشاد اسالمی است و الهته شورا  

می نیه در این ممینه بالی انقالب فرهنگی و شورا  فرهنگ برو

باید در  نهادها  فرهنگی  این هره ترام  با  مسئولیت دارند ولی 

اویا  و  روشا  خود  اندامف  و  مد  در  فرهنگی  مفی   اای   ممینه 

می ما  استراتژیر  نرر  خاروی  وییم شرمباشند.ام  مفی   اندام 

اندام مفی  خاروی و شرای  باید شناخته برود و بر اساس شرم

اندام نوین باید در ذهنیت خا  شود تا با برنامه درونی یر شرم

 .ریه  آن ذهنیت تهدیل به بینیت فرهنگی  ردد

ا ر بخواهم با ادبیاژ دیگر  نفهت رنم می  ویم ما باید وامعه 

اساس  بر  و  رنیم  شناسائی  های   ویژ ی  ترام  با  را  قرآن  طرام 

مفی  شرای  مفی  بین الراای و مفی  داخای بکوشیم آن را در  

نهایتا در دراممدژ در مفی  وهانی  و  مای و سپس منطقه ا  

می  مند ی  ر ا  و  ری  ما  ره  نیست  مهم  آوریم،این  بووود 

رنیم،مهم این است ره به سو  شه آیندف ا  در مررت هستیم. 

آیندف برا  ما در یر اف  بسیار استراتژیر ای اد وامعه وهانی 

ین بی رویر و وهان بی طرام قرآن است. ای اد دنیا  بی فقر ،مم

 نام    ره  است  فرهنگی  ها،اسارژ  اسارژ   اسیر.یکی ام سخت ترین

 .است  استعرار    ها  اندیره  و  الگوها   ساطه

شینی  می :فروشانمفسن  ترکر  درتر  آقا   ابتدا  ام  در  رنم، 

ام  یکی  فیام  این  شد  مقدس  فته  بنکهوژ  فیام  خهر  واسه 

است.و والک است ره بنانراین شاقوها  استراتژ ، ههار شاقو  

فیام با ومارژ فرهنگ و ارشاد هرکار  داشتند و درواسه نرای  

ها  ارشاد ره در ورنوارف رَن  رد آمدف بودند هیچ فیام، نرایندف

بکس العرای ره در رسانه ها منعکس شود ام خود نران ندادف  

 .اند
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و یر   ام نرر فرهنگی وامعه ایران به دو اقایت :مفردمسن مورو

ها   آرمان  به  اقایت  یر  شود.  بند   بخ   تواند  می  ارثریت 

انقالب اسالمی تا مرم بذب وان معتقدند.آنها بر این باورند ره این 

انقالب ممینه سام انقالب وهانی امام مهد  است و در راف دفاع ام 

آن باید با ترام امکاناتی ره در اختیار داریم فدارار  رنیم. اقایتی 

ره نه به انقالب معتقدند و نه متی به شیه  بنام ایران هم هستند  

آنها اوج رویا اردام  خود را در شهواژ مود  ذر می بینند و اائین 

ترین سطح ام نرر مند ی را وست و می رنند و آنچه تعیین رنندف 

است  رای  ارثریت است. ا ر مانند  ذشته ارثریت به اقایت اوب 

داشته ترایل  است  انقالبی  و   ره  خواهد شد  ایروم  انقالب  باشد 

ممینه سام  برا  انقالب وهانی امام مهد  )بج( تفق  خواهد 

یافت ولی ا ر ارثریت رو  به سو  اقایت دوم آورد ارت اع ایروم 

به  سرسپرد ی  و  اختناو،سرروب  دوران  دوبارف  و  شد  خواهد 

بیگانگان آغام خواهد شد. آنچه ره در این میان تعیین رنندف است 

 .رهنگ برومی است ره باید نگران آن بودف

شهید قاسم سایرانی ها،شهید م  ی ها و سایر شهدا نرونه ها  

بینی  روف اوب هستند و برخی ام شهرف ها  سر سپردف ره به 

دشرن مردم رو  آوردف اند و بخاطر دریافت ها  ارم  و مواههی 

خو مات  انقالب  و  ررور  به  می  یرد  قرار  اختیارشان  در  د ره 

 .خیانت می رنند،شهرف ها  شاخص  روف دوم هستند

ووانان در ایران امروم یر طیف را می سامند.یر سر طرف دیگرام

ام  دفاع  راف  در  ره  هستند  ا   اارهاخته  انقالبی  ووانان  طیف 

 شوو   و  رنند   می   وانفرانی  ایران  در   اسالمی   انقالب  و    اسالم

 یر  و  است  درآوردف  خود  رنترب  تفت  را   آنها  ووود  ترام  شهادژ

 تفکرو   ابتقاد،بی  آیندف،بی  ناامید،بی  هستند  ووانانی  طیف  دیگر  سر

 بصورژ   و   ندارند  آرمانی    ذر   مود   ها    هوس   وه   ره  منط   بی

مبان   رسانه  بام   شک   خیره  روری  ها    بروسر فارسی  ها  

 خاروی در آمدف اند شاید ا ر این ها هم میر شتر تعایم وتربیت 
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 در   هااین  ام  ایوستند  می  نخست   روف  به   نفیح قرار می  رفتند

 اخالقی،فرهنگ    سیختگی   بنان  موج  هستند   ررور  داخل

  روف  خود   ررور  و  خود   به   خیانت  و  ارستی  ستیه ،ابتیاد،بیگانه

. بعضی ام آنها نریر معصومه بای نژاد قری است  رفته فرا را دوم

متی ایوندها  خانواد ی خود را  سیخته اند و بطور رامل بنان 

 سیخته شدف اند و رامال در اختیار دشرنان ررور قرار  رفته اند. 

این موج ارتداد ام انقالب یر موج سطفی و نااایدار است ره با 

اسالم و انقالب و    ابتقاد بهدستکار  خاروی ای اد شدف و  رنه  

امام خرینی و ورهور  اسالمی ایران در ابراو وامعۀ ایران ریره  

 .دواندف است

مسئاه را ام یر رو  دیگر نیه باید دید. ا ر نهود اختالس ها،مقوو 

مومف  در  ره  انفرافاتی  سایر  و  غربی  دار   ن ومی،سرمایه  ها  

واقع اقتصاد رخ داد و برال   دستورالعرل ها  غربی مورد تووه 

رههر ،شهید سید  امام خرینی،مقام معرم  رهنرودها   و  شدف 

اقتصاد  مومف  در  بهرتی  مطهر ،شهید  ندر،شهید  باقر  مفرد 

شندان مورد تووه واقع نرد،ا ر این بوامل ناسام ار با ذاژ انقالب 

و اسالمی ایران ووود نداشت شاید اقایت دوم یا بووود نری آمد  

ا ر هم بووود می آمد ام مالت باالقوف خارج نری شد و فعاب نری 

 .  ردید و آلت دست بیگانگان قرار نری  رفت 
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درفرآیند اذیرش اولین مرماه آ اهی است دومین مرماه واک 

است شهارمین مرماه  ارمیابی نرر   است سومین مرماه  تووه 

ه دوم آممون برای است و ان رین مرماه اذیرش است. در مرما

 ایرداور  ها  منفی مووک بدم تووه به ایام می شود . 

 

آنها را    در مرماه سوم ایام  یرندف سئواب هائی دارد ره ااسخ 

نگرفته است درمرماه شهارم ایام  یرندف به م  و یا به نام  و 

نتی ه  در برل  ایام  تهایغاژ منفی امساس می رند ره  اثر  در 

غتراشاژ اخیر مراررت داشته بخ  نهودف است. ووانانی ره در ا

تعا  دارند   ]دوم،سوم،شهارم    [اند امتراال به این سه مرماه اخیر

ورهور   و  انقالب  و  اسالم  به  نسهت  منفی  ها   ایرداور   یا 

اسالمی ایدا رردف اند یا ارس  ها  بی ااسخ دارند ره به آنها 

ااسخ دادف نردف است و یا امساس می رنند ره این انقالب در 

مرکالژ را مل نکردف و این امساس مرکن است با واقعیت   برل 

ها تناسک نداشته باشد ولی بهر ماب درک آنها ام شرای  مووود  

شنین شدف است . ما باید ام خود بپرسیم آیا برا  بهور ووانان ام 

 ؟   نه   یا  ایم   این سه مرماه دشوار برنامه ا  داشته
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رسانه توس   ره   منفی   ایرداور   ار رفت   بیگانه  ها    ووانانی 

 یر   اند  شدف  رومانیت   و  اسالمی   اسالمی،نرام  انقالب   به  نسهت

. ووانانی ره  رفتار ایرداور  دارند  نیام  خود  خاص  تهایغی  برنامه

منفی نردف اند ولی ارس  ها  ااسخ دادف نردف ا  در ذهن خود 

دارند به برنامه تهایغی دیگر  نیاممندند و ووانانی ره در فضا  

نیامها  وامعه  ااسخگو   اسالمی  نرام  رنند  تصور می  ادراری 

نیست برنامه تهایغی دیگر  امتیاج دارند درمورد  روف اوب شاید  

روش ها  شرطی مفید باشد و در مورد  روف دوم باید برنامه ها  

فضا   باید  سوم  مورد  روف  در  و  داشت  اغوائی  ضد  و  ارشاد  

یر نرود ماب ا ر نامهان و ادراری آنها را به فضا  واقعی نهد

 ردانند ان رسانه ها انوال با این مهامث آشنائی نداشته باشند  

ره ا   رسانه  ونگ  این  در  توانند   و  اسالمی   انقالب  بین   نری 

 انای  قربانیان  ره   ووانان  ررر  به  است   رفته   در   وهانی   استکهار

 .رنند   دفاع  انقالب  و  ایران  و   اسالم  ام  و بیایند  هستند  ونگ  این

در این ونگ رسمانه ا  ره در  رفته اسمت یر قرمر اوترابی ام  

ووانمان در مماب امدیمدار شمممدن اسمممت رمه بمه هیچ مکتهی معتقمد  

نیسمت. امید  به آیند ندارد.  رفتار شمکم و میر شمکم خود شمدف  

اسمممت. ام آدم ررمممی لمذژ می برد. ام آت  مدن امواب برومی 

ره می ررد و به  امسماس رضمایت خاطر می رند. رتر می مند. ق

نوبی خودش را بایر نوع ونون ارضممما می رند و امسممماس می  

رنمد رمه دارد انتقمام نمارمامی هما  خودش را ام ومامعمه می  یرد .  

فارسممی و ایران   bbc تهدیل به یر بروسممر روری شممدف ره

اینترنرمممنماب و منوتو آن را روک می رننمد و او را در خیمابمانهما بمه  

باب و ترور وا می دارند. ما باید  اغترمماش و شممورش و ارهاب و ار

تووه رنیم ره این قرمر اوترابی معاوب اسمت نه بامل. تسمخیر  

شدف است نه تسخیر رنندف . قربانی فضا  ادراری خوی  است و  

مسمممئولیت ایدای  شنین ادیدف ا  تنها رسمممانه ها  دشمممرن 

  اند  نیسمممتند، نقاط ضمممعف رسمممانه ا  مووود نیه تاثیر ذاربودف
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ب همما   ونممامی،روتممهدر یر   مورد    منممافع  نرر ،ایگیر    ی 

  رردن فراموش  و  ن ومی  ها   ،مقوو  مهبی،اختالس و  شممخصممی

  این  ایدای  در  نیه اسممماسمممی  قانون در  شمممدف ت ویه اقتصممماد

  بخری  برنامه  یر  این  بنابر.  باشد  بودف   ذار تاثیر  تواند  می   ادیدف

  و داشمت     مل معضمل مووود رافی نیسمت ره باید ابر برنامهبرا

 .قرارداد  مطالعه  مورد  آن  ابعاد  هره در  هرهمان  را مسئاه

 

استفادف رردیم آقا  درتر برض شود ره من  :مفردرضا دربند 

رنم در وهت ها  شرا برض میشند تا نکته در ماشیه نفهت

هاست یکی اینکه یر استراتژ  ودید  اسرائیل تکریل این بفث

سر   مدن  مورد  در  رردف  مطرح  ههار اخیراً  آن  یعنی  اختااوس 

شاقویی ره تا ماال داشته این ههار شاقو تاماال دنهاب این بودف ره 

مدف االن  فته ره استراتژ  ودید ما ااها  هرت اا را دائرا می

مدن سر اختااوس است ره ایران است و باید با ضربه نهایی سر 

 . مفور مقاومت اسالمی را در منطقه بهنیم
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رتابی شند ساب ای  شاپ شدف] مدود هفت هرت ساب است 

به نام »بیست ان اف شنویسند ان مقاالژ این رتاب رارشناسان 

ساب سابقه در   1۲0نرریه ارونومیست هستند این نرریه بی  ام  

انگایس دارد موضوع رارش هم اقتصاد  است[ این رتاب را اتاو 

 وید در ف است. میننایع اتاو بامر انی ایران تروره وشاپ ررد

افتد سه یا شهار مورد آن را ذرر بیست اتفاو مهم می  ۲0۵0ساب  

شین   ۲0۵0 وید قدرژ انای در وهان  می رنمر یکی اینکه می

هست و بعد ام آن ام ماله  و اندونه  نام می برد در مومف سینرا 

روند و امتراال آفریقا  ونوبی در  وید هالیود و بالیود رنار میمی

 وید  رای  به معنویت در ننعت ایرتام می شود و بعد می این

وهان  سترش ایدا می رند.نکته دیگر اینکه می  وید منان در 

می بام   بیرتر   نق   ومیمدیریت،  مبان رنند  آمومش   وید 

می تعطیل  ممان  آن  در  تروره خاروی  اینکه»  برا   شرا؟  شود 

یگر متروم د  ره   رشها  ماشینی رواج ایدا می رند به مد   

به دستگاف می را  متن  یعنی شرا  نداریم  را المم  تروره  و  دهید 

 .دریافت می رنید

ها  ه ویژ یب  راوع   ا  مقاله ام طرف دیگر آقا  درتر سریع القام  

 دارند  ا ویژ ی ها   وید ره بعضی ام ایرانیها دارد و میما ایرانی

 اینکه  مثالً   بینیدمی ساب ای  شرا این ویژ ی ها را    ۳00  ام   ره

 ها امایرانی  بعضی  اینکه   یا  ش !وبس  است  ایرانیان  نهد  هنر    ویند»   می

 دیگر   رنندمی  بد ویی  سرش  ارت  رنندمی  ترا   فرد  مقابل  در

نکه بعضی ام ایرانی ها منافع شخصی را بر منافع مای ترویح می ای

  فت  شهردار   به  مد  منگ  ره  دیدم  لندن  در   دهند. من یر نفر را

 رنید   درست   بیایید  شدف  شکسته  مومایر  تکه   یر   ما  مغامف   واو 

 را   اینکار  تو  ره دارد  دلیای  شه  و  ررد   را   رار  این  شی   برا    فتم

ن مومائیر شکسته ا ر یر خانری با ای  ره  این ا   فت   رنی؟می

 روشر   شاله   این  در   رود می  اش ااشنه  شود  رد  این ا  ام   ااشنه باند

 بیرارستان  رودمی  شکند می  اای   ویا   دست   و  خورد   می    ممین  و
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 به   دارند  تووه   اینقدر  یعنی.  بکنند  او  خرج  باید   مات  ما   اوب  ام  و

ر ررورما هره د  نیست   این ور   انالً  ما  میان  در   ولی  مای  منافع

 .مرکالژ را مطرح می رننددر مالیکه باید به فکر راف مل بود

خودش را خوب ان ام در ررور ا ر هر رسی رار   :بای ارهر اشعر 

این است. ا ر ما  شود اولین نکتهبدهد خیای ام مرکالژ مل می

خودمان به بنوان دفتر نرر فرهنگ اسالمی رار خودمان را خوب 

ان ام دادیم به هرین نسهت رارها به واو می رود و مرگالژ رم 

می ره  نقری  و  داریم  ره  میهان مضور   ایفا می شودبه  توانیم 

نیم ره رار خود را خوب ان ام دهیم و سعی رنیم بکنیم تالش ر

خواهم دیگران هم مثالً ام این مطاع بروند و یر رار  بکنند می

 . بگویم خیای ناامید نهاید بود و باید بیرتر تالش و رار ررد

ها  اوترابی خداوند متعاب در قرآن هره  روف :مسین رویوران 

 فت مدیریت فرهنگی   رند شاید بتوانا  مدیریت میرا به  ونه

 الْقَوْمُ  إِلَّا الاَّهِ رَوْحِ مِنْ یَیْأَسُ الر  ویدمی رند یعنی به مؤمنین می

 مؤمن   نیست  مومن   ره  شودمی  یأس  دشار  رسی  اینکه  الْکافِرُونَ

 بایه   اهلل   رمره  امام  ره  تعهیر    شودنری  یأس  دشار  وقت   هیچ 

 را   خدا  شرا   شون  نداریم  بست   بن    اسالم  در    فتند می  رردندمی

 خداوند  بینیمی  شرا   وایی   یر  رنیمی  امساس  خودژ   رنار

 یا   قُلر   ویدمی  هستند  نافرمان  بسیار  ره  افراد   مورد   در  متعاب

 ال   ناف  در رردند اسراف خیای أَنْفُسِهِمْ،  بَاى أَسْرَفُوا الَّذِینَ  بِهادِ َ

شرا ناامید نروید این اساساً مخاطک قرار   الاَّهِ  رَمَْرهِ   مِنْ   تَقْنَطُوا

دادن به انطالح خود  یا غیر خود  و این مدیریت الممۀ وامعه 

ها  مختاف اوترابی وامعه دشار است یعنی بدون مدیریت الیه

شود وامعه نیام به مدیریت فرهنگی دارد مهم نیست مرکل می

نکته نیست  هرراف  یا  هرراف  الیه  ارتهاط  این  در  ره  بفث ا   با 

استراتژ  ههار شاقو] الهته راههرد ههار شاقو راههرد متأخر است 

اوب می  فتند سر افعی را باید مد این تعهیر را مار بهداهلل در 

االن  نتانیاهو مطرح ررد  را  تعهیراختااوس  بربستان مطرح ررد، 
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بفث ههار شاقو مطرح شدف و منرور در این تعابیر مقاومت مات 

م است[ اینکه ایران یر ادیدۀ فرهنگی است و ها  با ارشم اسال

یر ادیدف سیاسی نیست ره با یر ضربه امکان ام بین بردن  

 .ووود داشته باشد

اهریت مطرح شدن این راههرد ام طرف اسرائیل ام این لفاظ است 

ره ر یم نهیونیستی برخالف بسیار  ام مراره مطالعاتی در غرب 

نری سیاسی  برخورد  اتفاقاً فق   وارد رند  هم  فرهنگ  ماویه  ام   

شود و یر ت ربه طوالنی هم در این قسرت دارد . در ساب  می

ممانی ره ساممان امنیت دولت تهار در روسیه به یکی ام   1۹04

ا  ایدا  ها  تیری ونه  نهیونیستی مراه رردند نوشتهخانه

ارتکل بنوان  تفت  شامل  رردند  ره  نهیون  دانروران   ۲۶ها  

ا  دارد انل آن شاپ شدف و یر مقدمه  ۲4انل است ره تا ماال  

ها  ویم به خاطر اینکه ما بدانیم ره رار فرهنگی آناتفاقاً این را می

آیند ها میرند برا  تفق  یر هدف اینشگونه ساممان ایدا می

می یهود و  والک  ویند  دنیا ماال  دررل  اقایت هستند  یر  ها 

نهدیر یر قرن هست ام    است  بیرتر  تعداد  میایون   1۵هرین 

ها شگونه میایون نفربودند و این  10  ام   باالتر   نیستند آن موقع هم

یهود می ره  هست  قرآن  در  شوند؟  ایروم  بروهان  ها توانند 

ما می هستیم  خدا  فرمندان  ما  أَمِهَّاؤُفُ  وَ  الاَّهِ  أَبْناءُ  نَفْنُ   ویند 

 ویی خوب  ر راست می وید ادوستداران خدا هستیم و قرآن می

این ره  هست  بفث  این  خدا.  انسان  برویدای   را  خودشان  ها 

 دیگر     ونه  یر  هااین  ره    دانند و بقیه را انسان نرا می دانندمی

ا ام خدا هستند و یر تفاوژ ه آن  و  هستند  خاک   ام  ها این  هستند

این بین  آنماهو   و  بین ها  تعهیراتی  شوندماال  می  قائل  ها 

د اروتکلخودشان  در  ره  ره ارند شیه   است  این  هامی  ویند 

می مطرح  هدف  یر  بنوان  به  باید رسانه  شگونه  اینکه  و  شود 

ا  مدیریت بکنیم ره در بتوانیم تفکر و افکار برومی را به  ونه

وهت تسا  ما باشدشون آنها اقایتی در دنیا  مسیفیت هستند 
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 شگونه    ینکهرنند تا اسالم ابیرتر در مورد مسیفیت نفهت می

 .بکند  ایدا  تسا   ارثریت  بر  اقایت  این
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 مقدمه و طرح مساله  

در دهه ها و ساب ها  اخیر و به طور مرخص بعد ام فروااشی 

نرام دو قطهی، شکل  یر  ونه  ها  اوترابی و ابتراضی در 

ها  بارم این ونه  ها، وهان روند نعود  یافته است. ام ویژ ی  

برداشته شدن مرمها  داخای و خاروی و در هم تنید ی آن ها 

با یکدیگر است به  ونه ایی ره ترخیص اروسه یا ارو ف بودن این 

ونه  ها تا مدود میاد  سخت شدف است. ووه دیگر این موضوع 

اوترابی و  ها   تنید ی مرمها  ونه   توان در درهم  را می 

ی وام بین رفتن مرمها  ترخیص میان آن ها شورش ها  اوتراب 

 مراهدف ررد 

اروسه)روند (    ماهیت  منرر   ام  اوترابی  ها   ونه  

واممنرر  دیگر، ماهیت ارو ف ) برنامه ریه  و طرامی شدف(ایدا 

د. این موضوع درخصوص برخی ام ادیدف ها  بین الراای نمی رن

رند و   هرچون وهانی شدن یا وهانی سام  نیه مصداو ایدا می

بینند. شاید  اروسه می  را  آن  دیگر  برخی  و  ارو ف  را  آن  برخی 

تفایل واقع بینانه در این موارد انتخاب رویکرد بینابین باشد ره 
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یر   در  را  دودید اف  هر  بتوان  تفوالژ  ام  وامع  درک  برا  

 قرار داد و هر دو ووه را در نرر  رفت.   شهارشوب

ا  اخیر رو  دادف و اموراه مررت ها  ابتراضی ره در دهه ه 

هر دو ووه اروسه و ارو ف بودن بر آن ها غالک می شود، می توان 

مناط    در  مخرای  ها   انقالب  یافتهتامف  به  ام   اس   استقالب 

فروااشی اتفادیه وراهیر شورو  ساب  اشارف ررد ره برا  مدتی 

در شرو ارواا و آسیا  مرره  و قفقام در وریان بود و به نفنه 

 تو و روسیه تهدیل شدف بود.ررار   نا

 

امدیگر موارد مرابه می توان به خیهش ها  مردمی موسوم به   

ساب   در  بربی  به   ۲011بهار  و  آغام  تونس  ام  ره  ررد  اشارف 

در  و  ررد  آفریقا سرایت  و شراب  در خاورمیانه  بربی  ررورها  

موارد  به انالماژ و در موارد دیگر به سقوط دولت ها  مارم 



 

91-92مجله فرهنگ اسالمی / شماره  62  

در   ره و متی  ان امید  این ررورها  ام  برخی  ت هیه  به  موارد  

 هنومهم اس لرمف ها  آن در لیهی و یرن ادامه دارد.  

و  اوترابی  ها   ا ، شکل  یر  ونه   ایرینه  با یر شنین 

ابتراضی را در ایران نه می توان رامال داخای دانست و نق  بوامل 

ا یر  رامال  را  آن  توان  می  نه  و  نادیدف  رفت  را  رو ف  خاروی 

خاروی دید و ام نق  بوامای داخای غافل شد و لذا به نرر می 

رسد رویکرد منطقی و بقالنی هران بررسی توامان بوامل داخای 

رالن باشد ره به   شهارشوب و خاروی و قرار دادن آن ها در یر  

 هر دو ووه آن تووه شود.

نارضایتی  شکل  یر   ها   ممینه  و  بوامل  درنوشتارماضرابتدا 

وترابی ام دید اف ها  مختاف وامعه شناختی بررسی می ها  ا

شود ، سپس   ونه ها و اشکاب مختاف بیان ابتراضاژ و نارضایتی 

ها ترریح می شود تا مرم میان ونه  ها  اوترابی ام شورش 

ها  اوترابی مرخص شود و درادامه به بوامل و روندها  بین 

ارداخته می شود تا الراای تاثیر ذار بر وریاناژ ابتراضی داخای  

و غیرمستقیم  این روندها به طور مستقیم  مرخص شود شگونه 

مررت ها  ابتراضی را در داخل یر ررور تفت تاثیر قرار می 

 دهند و به آن شکل و وهت می دهند.    
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الف( ام رثرژ دید اف ها  وامعه شناسی دربارف بال نارضایتی  

 یتی ها و ابتراضاژ ها  اوترابی تا  ونه ها  مختاف بیان نارضا 

اژوه  ها  نورژ  رفته در مومف نارضایتی ها  اوترابی به 

را  مطالعاتی  نخست  هستندر  روف  بند   طهقه  قابل  شند  روف 

شامل می شود ره در مومف موضوبی نارضایتی ها  اوترابی و 

نیه بفث رضایت ام مند ی یا رضایت اوترابی قرار دارند؛  روف 

ممی در  هایی  اژوه   و دوم،  شهر   اغتراشاژ  ها،  شورش  نه 

بر می  یرد ره اشکاب بروم نارضایتی   در ناآرامی ها  اوترابی را

اند؛  روف سوم،  ابعاد خرونت آمیه مورد بررسی قرار دادف  را در 

مطالعاتی ایرامون بفران ها  اوترابی، اقتصاد  و سیاسی و نیه 

ره   روش ها  مدیریت آن ها بودف ره بر این فرض مهتنی هستند 

بفران ها در نارضایتی هایی ریره دارند ره مورد بی تووهی قرار 

 رفته و ابعاد و ایامدها  وسیع تر  به خود  رفته است؛ و  روف 

شهارم، مومف ونه  ها  اوترابی را شامل شدف ره خود بیانگر 

اشکاب ساممان یافته تر نارضایتی ها  اوترابی بودف و نران می 

ام شکل  یر  نارضایتی ها، افراد و  روف  دهند در مرامل باالتر  

ها  ترکیل دهندف آن ها اقدام به ساممان یابی و سامان دهی 

خوی  به منرور فعالیت ها   روهی هراهنگ تر می اردامند تا 
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بدین طری  به اهداف ونه  نهدیر تر  ردند )مسینی مادف آرانی 

 (. ۲۳۳ر  1400و هرکاران،  

دربارف شکل  یر  نارضایتی ها    تکثردید اف ها  وامعه شناسی    

 و ابتراضاژ اوترابی 

معانر ناآرامی،   ،دروامعه  اغتراش،  نریر  انطالماتی  راربرد 

ابتراض ورعی  رفتار  اهریت آشوب،  ام  وراگی  غیرف،  و  آمیه 

ها مکایت دهندف آنها و بوامل اوترابی شکلها و ریرهنارضایتی

ام این میث، بروم دولت ها و بامیابی ها درندد رفع آندارند و 

  .ثهاژ سیاسی و اوترابی هستند

رشته ها  شون باوم سیاسی و رفاف اوترابی درمومف مطالعاتی  

دارا   رضایت  ام  بفث  اوترابی  باوم  ها   شاخه  دیگر  نیه  و 

وایگاهی ویژف و بالقه مند  به بررسی آن ، واود ایرینه طوالنی 

در تاریخ مند ی برر  بودف به نفو  ره هره تالش فرهنگی و 

ها و  تردنی برریت را می توان در وهت ای اد بسترها، توانرند 

امکاناژ المم و ضرور  برا  ارتقا  رم و ریف مند ی و رضایت 

 شهروندان دانست.

برر  با   ،درووامع  ها  و  روف  افراد  و مصالح  منافع  بین  هروارف 

یکدیگر تضاد ووود داشته ره در بعضی مواقع، این تضاد مووک 

ها  ردیدف ره این تقابل  اهی بین شهروندان و   آنبین    تقابل  
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یا   ام دولت  و  نراید  می  بروم  ابتراض  به نورژ  متهوع  مکومت 

آن ایی ره طرفین معروالً به م  خود قانع یا امیاناً آشنا نهودف و 

اینگونه  بعضاً  نرایند،  نری  ترکین  موضوبه  قوانین  به  اینکه  یا 

ابتراضاژ به خرونت می  راید. این فرآیند مرکن است در یر 

ها  متفاوتی تفایل. وامعه تفت مکومت اسالمی هم واقع شود

دربارف ریره این ابتراضاژ مطرح شدف، برخی آن را نرفاً سیاسی 

 برخی  و  اندرردف  مند ی  سهر  به  معطوف   اند، برخی آن رادانسته 

برا    هرچون  مهامثی   و   انددادف   ارواع   ررور  ام   خارج   به تالش 

 . اندت هیه و براندام  را ای  رریدف

یر یا شند شکاف اوترابی   ها  اوترابی موب و موش ابتراض

نارضایتی تفایل  ها  برومی شکل می یا   ران معتقدند،  یرند، 

اس نهاشد  نارضایتی  یا  تهعیض  یا  شکاف   شکل ابتراضی ا ر 

 (. 1۳۹۶ر14اوروالیی) یردنری
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نکته قابل تووه و تامل در دید اف ها  وامعه شناسی این است  

ررهودها و وخامت اقتصاد  ره ابتراضاژ اوترابی الهاما مانل  

مانل  است  مرکن  درموارد   بسا  شه  باکه  نیست  اوترابی  و 

نارضایتی  باشد.  بههود نسهی شرای   یا متی  انتراراژ فهایندف و 

اوترابی، نوبی اختالف ادراک شدف بین تامین نیامها  اساسی 

انسان و ایررفت و  در مند ی) تفق  آرموها و ایدف اب ها(است 

نارضای به  نارضایتی ره  شود.  می  من ر  مووود  وضع  ام  فرد  تی 

اوترابی، وضعیت ذهنی ادراک شدف و برداشت ناخرسندانه رای 

 روهی ام شهروندان ام شرای  میست فرد  و اوترابی است ره 

در آن فرد نسهت به ارمش ها ، هن ارها و شرای  اوترابی مارم 

ن را  ناخرسند  رردف، خود  ابرام  ام  بر وووف مختاف وامعه  اتوان 

تفق  امیاب و آرموها  فرد  دیدف و مالمره شکاف میان اهداف 

و آرموها با واقعیت ها  بینی وامعه، آنان را مستعد ان ام رفتارها 

و رن  ها  ورعی می  رداند ره در شرایطی خاص بروم آن ها،  

شود  می  اوترابی  ها   ارمش  و  هن ارها  اشکار  نقض  مووک 

 (.۲۳۶ -۲۳۵ر 1400ران،  )مسینی مادف آرانی و هرکا

نرریه نیام رضایت را تابعی ام رامروایی و ارضا  نیامها  فرد  

تعریف می رند. ام این دید، نیامبهارژ است امامساس فقدان یا 

مرمانی ره به یر مووود مندف به وهت اینکه در وریان تفق  
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اهداف  خود را فاقد آن شیه می بیند، دست می دهد)مسینی 

 (. ۲۳۸ر 1400هرکاران،    مادف آرانی و

آبراهام ماملو، نیامها  انسانی را به نورژ ساساه مراتهی در انج   

طهقه نیامها  فیهیولو یر، نیام به امنیت، تعا ، امترام و تفقی  

(. بر اساس نرریه ماملو، ۳۳۷ر  1۳۹4خود وا  دادف است) شولته،  

شدف، نیامها به ترتیک اهریت ام نیامها  سادف به ایچیدف مرتک  

نیامها  سطوح باالتر ممانی می توانند مووک برانگیختن فرد شوند 

ره نیامها  سطوح اایین تر برآوردف شدف باشند و افراد تنها بر اایه 

نیامها  برآوردف نردف برانگیخته می شوند. در این نرریه، امساس 

رضایت با ارضا  نیامها ارتهاط ار انیر دارد، شراره امساس نیامها 

سان سهک می شود ره به دنهاب ارضا  این نیامها باشد و با در ان

برطرف شدن هر نیام، امساس رضایت بیرتر  ام مند ی داشته 

(. در مقابل ارضاء نردن به 1۸۷ر  1۳۹4باشد) باقر  و هرکاران،  

هر دلیل بابث بروم ارخاشگر ، نارضایتی و فرارها  روانی می 

ر وامعه ااراف ا  ام نیامها  ( بروما د 1۹۹۵شود. به ابتقاد ماملو)  

اساسی افراد ارضا و اارف ا  دیگر ارضا نردف باقی می ماند.اممیان 

نیامها ، نیامها  اولیه و فیهیولو یر ام اهریت باالتر  برخوردار 

تفوالژ فرهنگی   " (در رتاب  1۳۹۵بودف تا وایی ره اینگاهارژ ) 

امها  ماد  بیان می دارد ره ارضاء نی  "در ووامع ننعتی ایررفته
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تقدم  اوترابی  و  میهاشناختی  و  ذهنی  نیامها   بر  نردف  ارضاء 

 (. ۲۳۹ - ۲۳۸ر  1400دارد)مسینی مادف آرانی و هرکاران،  

هرچنین ناخرسند  مانل ام امساس مفرومیت نسهی) ره بر 

اساس تفاوژ میان انتراراژ ارمشی انسان ها و توانایی ها  ارمشی 

ام دالیل شکل  یر  نارضایتی   آنان تعریف می  ردد( یکی دیگر

امتراب   ، باشد  شدیدتر  نارضایتی  این  هراندامف  به  و  بودف 

برومخرونت و رفتارها  آشوب  رانه نیه بیرتر خواهد بود)  ر، 

شیه  1۳۸۸ ام  برمفرومیت  ناظر  نسهی،  مفرومیت  امساس   .)

است ره شخص باورو ابتقاد دارد ره استفقاو آن را دارد و بردتا 

افراد ناراضی و ناخرنود  است ره به هنگام مقایسه معطوف به  

وضعیت خود با دیگران درمی یابند ره امآنچه استفقاق  را دارند، 

(به هنگام 1۳۸۸(. تد رابرژ  ر)1۳۹۹ررتر دارند) مسینی مادف،  

نام   به  ام مفرومیت نسهی در رتاب خود  ها   " بفث  انسان  شرا 

رنند می  هر   " شورش  بروم  ره  دارد  می  و بیان  نارضایتی  ونه 
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ام نسهتی است ره  تابعی  ابتراض در وامعه  ناآرامی، خرونت و 

) "توانایی ها  ارمشی  " ) خواسته ها(و  " انتراراژ ارمشی  " بین  

داشته ها( به ووود می اید. ا ر در وامعه ا  بین خواسته ها و 

داشته ها نسهت معقولی برقرار باشد و در افراد، تولید رضایت رند، 

وامعه   نسهتآن  ا ر  و  بود  خواهد  ثهاژ  وضعیت   -داشته  " در 

ام مالت تعادب خارج شود افراد به دلیل تامین نردن   "خواسته

خواسته هایران امساس نارضایتی می رنند و در نتی ه وامعه 

در معرض ناآرامی قرار می  یرد)مسینی مادف آرانی و هرکاران، 

 (. ۲40ر 1400

ها    ترام رن   در  انسان  به دست امنررهومنه،  دنهاب  به  خود 

آوردن بیرترین سود و دفع ضرر است. هر اف ااداش و سود  ره 

به دنهاب آن بودف، رسک رند یا با تنهیه مورد انترارش روبرو نرود، 

امساس خرسند  خواهد ررد. دراین نورژ امتراب بیرتر  می 

رود ره ان شخص رفتار تایید آمیه  ام خود نران دهد و نتایج 

 (. 4۳1ر 1۳۹4برای  ارمشرندتر می شود) ریترم،   رفتارش نیه

امدیگربال و ریره ها  وقوع نارضایتی ها  اوترابی می توان به 

انهاشت مطالهاژ و خواسته ها  اقرار مختاف و الیه ها   ونا ون 

وامعه ایران، ااسخ نیافتن آن ها و در نتی ه فقدان ابتراد برومی، 

نسهت   سیاسی  و  امنیتی  رویکرد  مرف) اتخاذ  روم  مسائل  به 
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(، توسعه مسائل ساختار  نریر افهای  1۳۹۵سردارنیارو ریانی،  

در  دولتی  نرام  ناتوانی  و  دانرگاهی  ررد ان  تفصیل  ورعیت 

فراهم رردن امکاناژ و اشتغاب برا  آن هاو ...اشارف ررد)درخره 

 (. 1۳۹۲و هراتی،  

به براساس رویکرد منهلت اوترابی ، فرد مایل است تا با تووه  

موقعیت خود ره شامل سطح تفصیالژ، وضعیت شغای، میهان  

تالش و ارتکار و امکاناژ و ...است ، منهلت و وایگاف مناسک در 

وامعه، مفل رارو خانوادف داشته باشد. در نورژ برخوردار  ام 

در  و  داشت  خواهد  مند ی  ام  رضایت  امساس  شرای ،  این 

ت  فهون  و   در  نارضایتی  امساس  شد) غیراینصورژ،  خواهد  ر 

شالی،   نفر   و  و 1۵ر  1۳۸۸ههاروریهی  آرانی  مادف  مسینی  ؛ 

 (. ۲41ر 1400هرکاران، 

طه  برداشتی ام نرریه توقعاژ فهایندف، اس ام دورف ا  ام رفاف   

ره در آن وامعه ام ثهاژ برخوردار بودف و توقعاژ شهروندان نسهت  

اقتصاد  افهای  یافته و انترار رم رار  و تعال   - به نرام دولتی

وضعیت  در  ا ر وامعه  ندارند،  را  راررردها  مکومت  ایفا   در 

ن و  قرار  یرد  و نامطاوب  اقتصاد ،  سیاسی  اوترابی،  هادها  

فرهنگی ام برآوردف ساختن توقعاژ ای  ساخته شهروندان قانر  

 ردند و به بهارتی وامعه وارد مرماه ا  ام ررود یا تورم شدید 
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 ردد و نیامها  شهروندان براوردف نرود امکان شکل  یر  و بس  

 نارضایتی ها و ابتراضاژ اوترابی افهای  می یابد. 

 

مردم تو ابتراضاژ  و  اوترابی  ها   نارضایتی  انای  بات  رویل 

توقعاژ  افهای   در  را  شد  فرانسه  انقالب  به  من ر  ره  فرانسه 

شهروند  و رفاف فهایندف در ساب ها  قهل ام انقالب در این ررور 

می دانست. به باور تورویل این درست نیست ره هریره ممانی 

م  وخامت  روبه  اوضاع  ره  افتد  می  بربکس انقالب  باکه  رود؛  ی 

معروال وقتی انقالب ای  می اید ره مردمی ره مدژ ها  مدید 

بدون ابتراض با  مکومت وابر ساخته اند نا هان در می یابند ره 

مکومت ام فرارها  خود رم رردف است و در نتی ه بر ضد آن 

 " رالهد شکافی شهار انقالب   " شورش می رنند. برینتون نیه در  

ان لفاظ بیان رردف ره  ام  نری دهد ره  قالب ها در ووامعی رخ 

اقتصاد  سیرقهقرایی داشته باشند، باکه انقالب در ووامعی ادید 
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برینتون،  دارند)  ایررفت  به  رو  اقتصاد   لفاظ  ام  ره  اید  می 

 (. ۲4۲ر  1400؛ مسینی مادف آرانی و هرکاران، 1۳۹۷

شکل  یر   بابث  اوترابی  آنومی  یا  هن ار   بی  هم   اهی 

ی اوترابی می شود. بی هن ار  یا آنومی وضعیتی است نارضایت

ره خصیصه بارم آن امهم ااشید ی معیارها  مارم بر رواب  و 

تعامالژ اوترابی است. وامعه بی هن ار یا آنومیر ، وامعه ا  

است ره در آن قوابد رفتار، شکسته شدف یا نادیدف انگاشته شدف 

آرموها  آنسان ها ام   است. در شرای  اوترابی مستفکم و اایدار،

ااشید ی  هم  ام  با  شود.  می  مفدود  تنریم   هن ارها  طری  

هن ارها و ام بین رفتن رنترب آرموها، آنومی یا وضعیت آرموها  

بی مد و مصر ادید میآید؛ بنابراین، ام آن وا ره این آرموها  بی 

وضعیت  نتی ه  در  شوند،  اشهاع  و  ارضاء  توانند  نری  طهعا  مد 

 (. 1۳۷۸وترابی دائری ای اد می شود) رفیع اور،  نارضایتی ا

درم روع بررسی ها نران می دهد ره بال و بوامل متعدد  در 

هستندر  دخیل  اوترابی  ها   نارضایتی  بروم  و  شکل  یر  

ارمشی  ساخت  ناسام ار   اقتصاد ،  و  اوترابی  ها   نابرابر  

وانسون،   امساس 1۳۶۳وامعه)  و  بدالتی  بی  و  نارارامد    ،)

میت ام ریره ها  بردف نارضایتی ها  اوترابی می باشند. مفرو

(، هرنوع شرای  مفیطی ره رارامد  1۳۹۷به ابتقاد  ادستون)  
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و بدالت را در وامعه ام بین بهرد، مووک قطع ارتهاط نخهگان و 

می  اوترابی  ابتراضاژ  افهای   و  مردمی  ها   مرایت  نابود  

ها  مرته  با بدالت (، ا ر دولت هن ار 1۹۹۷ ردد. به باور لو ) 

در وامعه را در هم برکند، اطاباژ مردم ام خوی  را نابود رردف 

و این موضوع بابث فراموش شدن نوع مکومت دار  ان ها می 

رریهبرگ)  ۳۹۵ر  1۳۹۷شود)  ادستونر   منراء 1۹۷۳(.  (سه 

ناسام ار   نارضایتی ها  اوترابی را مفرومیت مطا ،  اساسی 

ره افراد در مند ی اوترابی خود با   میان موقعیت ها  متفاوتی

آن مواوه اند و تغییراژ میان داشته ها و تصوراژ فرد  ام آن شه 

ره باید ام آن برخوردار بود، دانسته ره در نابرابر  و ارمیابی ناشی 

 (.1۷۸ر 1۳۹۸ام آن خالنه می شود)نوغانی و هرکاران، 

اشکاب و  ونه ها  مختاف بیان ابتراضاژ اوترابی) امانالح تا  

 شورش و تخریک(  

ها  ورعی ابتراضی و تغییرطاک شناسی سیاسی، رن معهوادر

ها   در هره آن به شهار شکل مت ای می شوند ره    و تغییرخواف

ام نرر فرآیند و   ولی  بنصرابتراض و تغییرخواهی، مرترک است

 ند. نتایج با هم متفاوژ هست

ممینه ره در اس   ونه ابتراض به شکل انالح طاهی است  اولین

ان ام می تغییرخواهی  و  ام شود  ابتراض  داردر  اما شند مرخصه 
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ان ام   دردب امکاناتی  تدری ی است وو  آمیه مسالرتوراه اینکه ،

  .  رندشود ره خود ساختار فراهم میمی

و تغییرطاهی  ابتراض ونه ام بیان ابتراضاژ اوترابی ره  دومین

ها با انالماژ است. فرو انقالب شانقالب»  ،داردرا با خود  توأمان  

ره است  انقالب   این  میدر  رخ  سیاسی  ساختار  تغییر  دهد، ، 

امکاندرمالی و  سیاسی  ساختار  خود  دب  ام  انالماژ  آن ره   اژ 

می اینکه  شودان ام  وسیع  ضرن  انقالب  باشد تروبری ا ر  تر 

  ییرمی یابند. تغ  ساختارها  اوترابی 

 است ره   ونه  اوترابیسومین  ونه ام بیان ابتراضاژ به شکل  

 ( ره دنهاب د ر ونی و تغییر در رل ساختار است)برخالف انقالب  

مرخصش   »مساله  یر  شود  به  می  د ر ونی  معطوف  رل  نه 

ره رخ دادف    باشدشیه     مرکن است  مساله مرخص   اینساختار.  

داد. داد یا شیه  است ره رخ ندادف و باید رخ میو نهاید رخ می

) شرخدمی  یمسائا  یر شنین   وموش ها  اوترابی موبونه 

 (.  1401ابان   1۸امینی،  

ایدای  خصوص  در  مطرح  ها   نرریه  ام   ها   ونه  یکی 

شدف  اوتراب تهیین  اسراسر  نیل  وسیاه  به  ره   ، ی 

داند،   می  شرط  ۶  آمدن  فراهم   مانل  ار  اوترابی  ونه  ایدای 

شروط بهارتند امر شرای  ساختار ، فرارساختار ،  سترش   این
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وبراکرد  رههر   دهندف،  شتاب  بوامل  یافته،  تعریم  باورها  

 (.1۳۹۷) رن هر ررمانی، رنترب اوترابی 

 

ونه  ام تفاوژ  ره  است  این  در  انالماژ  با  اوترابی  ها  

رنند و ا  درون ساختار استفادف نریه ها، امکاناژ و ظرفیتشیوف

شان ضد ساختار است. مثل ونه  »تفریم ها وبرلنوبی شیوفبه

مساله مفسوب می شود شراره  یر ونه  اوترابی  ره  تنهاروش  

با انفصار توتون و تنهارو در داخل و خارج ووود دارد ره  مرخصی  

دنهاب تغییر در نرام به  اما   استتوس  یر شررت انگایسی مخالف  

نیست اینکه  ؛  نانر   هم    شیوفضرن  ابتراض  به بیان  متکی 

رند؛ ها  ضد ساختار استفادف مینافرمانی مدنی است و ام شیوف

 شکنند. می  ها راقایان  و   رندمصرف توتون و تنهارو را مرنوع می

نفت     ممان مای شدن ننعت  در  و  راشانی  اهلل  آیت  رههر   به 

 آن؛ شراره  هم یر ونه  اوترابی استنخست ومیر  مصدو  

دارند هم    ها مطالهه  آن    یر  انگایس و  ام  نفت  استقالب شررت 
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. دنهاب تغییر ساطنت اهاو  و تغییر شخص شاف نیستدبهو    است

خیر برومی " نخ هستند.  ونه  ها  منان و رار ر  هم اماین س

ها  اوترابی بسیار موضوبیت شناسی ونه فرا یرش در وامعه

 .(1401مهر    ۲0) بیاژ ،    دارد

ونه ونه اما   اوترابی،  نوین  فراتر ها   ره  هستند  هایی 

رند و مسائای را ایگیر  میره  ونه  دانر ویی    مثل   ؛روندمی

موارد  دست می ره  رو   داتنها   ذارد  نر ویی  مسائل ننفی 

ها  ضدونگ نیست، باکه مسائل برومی یر وامعه است. ونه 

ها  سهه ام این نوع هستند؛ مفیطی و ونه ها  میستیا ونه 

شود. نفع براارنند ان و رنرگران آن ونه  ترام نریبه  تنها  اینها

ونه  رههر  ا ردر  سامماندهی،   ، ایدئولو    اوترابی،  ها  

رند. اوترابی ودید، اینها تغییر میها   در ونه ووود دارد اما  

یر میرههر   تهدیل  شندسر  رههر   به  دهی ساممان  ؛شودسر 

به وامعه تر میمنعطف بیرتر  است و مسائل  اایه  و رسانه  شود 

ابان   1۸) امینی،    تا خود دولت معطوف است  مدنی و مومف برومی  

رویکرد (.  1401 اوترابی،  ها   ونه   به  مربوط  تفقیقاژ  در 

اوترابی ودید و رویکرد بسیج منابع رویکردها  مسا  ونه   

هستند. هر دو رویکرد دارا  ونهه ها  رالن و بیرونی یا دارا   

 .ونهه ها  خرد و درونی هستند
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ها  معطوف به »شورشبیان ابتراضاژ اوترابی    شکل شهارماما  

آ اهی ها  منس م و شورش    اوترابیش است. فاقد  ها معروال 

رن   در این  ه هستند و رههر  مرخصی ندارند. فتران و برنام

مرترک    ونه هافق  ابتراض و تغییرخواهی آن با دیگر  ، ورعی  

آن با  نتایج  و  فرآیند  امنرر  ولی  شون   است،  دارد،  تفاوژ  ها 

آن  بر  نیه  رههر  خانی  نیست،  مارم  آن  بر  ایدئولو   خاص 

سطح  و  نیست  رار  در  منعطف  ولو  سامماندهی  و  ندارد  ووود 

ها  اوترابی، خرونت در ونه   .خرونت در آن خیای باالست

ها  ها  بقالنی شورشونهه اما شدف استشدف و مدیریترنترب

و است  ضعیف  خیای  مقابل  اوترابی  و ونهه  در  غریه   ها  

 غالها شورش ها  اوترابی    اش بسیار باالست. بنابراین  غیربقالنی

انتقام  با   و  نفرژ  خرم،  ابتراضی   شورش،   . استهرراف  فوران 

شود ره دیگر هیچ رار  به ایامدها، نتایج، اخالقی یا مفسوب می

ندارد رار خود  بودن  هر   غیراخالقی  به  تخایه خرم  دنهاب  فق  

 (.   1401ابان   1۸قیرت مرکن است ) امینی،  

در تفاوژ شورش اوترابی با ونه  اوترابی، انقالب و انالماژ  

ناین   ای ابی  ایدف  انال  ره  ونه  است  در  ای ابی  ایدف  دارد. 

ره آنچه است    مساله مرخصی  شراره دنهاب    اوترابی معاوم است

شدف است. در انالماژ شدف، نردف یا آنچه شدف، نهاید میباید می
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انقالب نیه هرین طور است، اما در شورش، هیچ مساله و ایدف و 

ظهور و بروم ابتراض به   و   خرمابراممرخصی در رار نیست؛ فق   

ها معروال در شورشاست ره نورژ می  یرد و لذا    ل رادیکابشک

 فته    یرند ره به آن »رادیکالیسم اوترابیش  شکل می   بستر

شکل  رفته ره سطح منامبه، سطح یر وضعیتی  یعنی    می شود. 

شهارشوب ام  مسائل  با  مواوهه  سطح  و  بقالنی ابتراض  ها  

تدبیرشدف خارج   و  است.  متعارف  وضعیت وقتی وامعه دشدف  ر 

و  ابتراضاژ  سطح  یعنی  دارد،  قرار  اوترابی  رادیکالیسم 

باالست.نارضایتی بسیار  افراد  "  ها  استعارف والهی دربارف  هابهش 

است.  »فخر اوچشو آن  ره مفصوب رادیکالیسم اوترابی هستند 

ا  یا مووود ضعیفی رو  مفور درشکه یا  وید »مررفهابه می

در مفی  ارابه می و شون  و خاری مررت می  نریند  رند،  رد 

ره در   شودتوهم  دشار این  شود. مرکن است او  خاک ای اد می

ها  آن رار شرخاست ماب آن ره  ماب ای اد این  رد و خاک  

است. توهم   ارابه  دشاراین  ا   بدف  دارد  امکان  ترتیک  هرین  به 

رارآن هاست  دلیل  به  افتادف  راف  ره  اوترابی  شوند ره شورش 

بان آ  1۸مانل رادیکالیهف وامعه است) امینی،  ماب آن ره این  

1401  .) 
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ب(روندها  بین الراای موثر بر شکل  یر  ونه  ها  اوترابی  

 و ابتراضی  

دراین بخ  به بوامل و وریاناژ و یا ظرفیت هایی اشارف می شود 

ره می تواند هم به نورژ طهیعی بر وریاناژ ابتراضی در داخل 

ررورها تاثیر ذار باشد و هم اینکه در نورژ ووود ارادف سیاسی 

می تواند ام طری  شهکه ها  اوترابی هدایت و رنترب وریاناژ 

کارا و یا به طور نامفسوس به آن ابتراضی را در دست بگیرد و آش

 ها خ  و وهت دهد. 

ام یکی  ارتهاطی نوین ر    - رشد و  سترش فناور  ها  اطالباتی    

انسانی ، تغییراژ ماد  است و بوامل تغییر طاهی ها در ووامع 

ره  بردف است  فناورانه  و  تکنولو یر  تغییراژ  هم  ام اش  برخی 

تغ  اندیررندان، براساس  را  برر  تاریخ  تفوالژ انال  و  ییر 

تکنولو یر مانند بصر رراورم ، بصر ننعتی، بصر فراننعتی 

با آمدن یر مراهدف می شود ره    لذا رنند.  بند  میو... تقسیم
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آور  نرام   فن  و  اوترابی  نرام  ارتهاطی،  نرام  موبایل،  مثل 

می رند) امینی،   تفوب و د ر ونی ایداتا شه اندامف    رسانیاطالع

 (. 1401ابان    1۸

ها ها  مهم اوترابی میاژ برر  را رسانهام سامت  یکیمف  امرو

  را   اوقاژ  ارثر  مدرن،  وامعه . شهرونداندادف اندبه خود اختصاص  

 و   اطرینان   امساس   ها، رسانه  با   ارتهاط   ام  و   ذارنند می  ها رسانه  با

ها ابم ام امل هره برنهش  ها رسانه  برل   سترف .  رنندمی  آرام 

سیاسی، اقتصاد  و اوترابی است و اقتدار رسانه ها   ها   برنه

دولت اقتدار  با  تنگاتنگی  دارد ارتهاط  متهوع  اور ها   ساداژ   (

  .(1400میرمایی،  

تافنرسانه هرچون  ودید  ماب ها   در  اینترنت  و  هرراف  ها  

ها  اوترابی هایی هستند ره فعاالن ونه د ر ون رردن روش

رنند و خود را بروم و ظهور   میرنند، هرکار ارتهاط برقرار می

 (.1۳۹0) قای اور، دهند می

انقالب ارتهاطاژ تاثیراژ  سممتردف و بریقی را درهره ونهه ها  

این تفوالژ نه تنها بر    مختاف مند ی برمر  بروا  نهادف اسمت.

باکه    ها بریقا اثر ذاربودف،  رواب  افراد و مند ی خصمممونمممی آن

و به ویژف تعامل بین شهروندان    ارتهاطاژ وهانی، رواب  بین الرال

مممهممرممتممریممن   بممنمموان  )بممه  مممارممم  همما   دولممت  و 
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  دار  دامنه و   رف  نمورتی به  را( سمیاسمی شمناسمی وامعه موضموع

 .است  دادف قرار خود  الرعاع تفت

 ووود   رنونی  دردنیا   دولتی  و وامعه به وراژ می توان  فت هیچ

این»ادیدف  ا  بی    و  رم  ره  ندارد نردف متاثیراژ  نوظهورشمتاثر 

باشد. تاثیراژ آنی وآتی مادث برماهیت،اشکاب و ساختار قدرژ 

یافته ودرماب توسعه، اژوهرگران در ووامع  ونا ون ابم امتوسعه

مومف سیاست را به ارس  دربارف میهان و شگونگی این تغییراژ 

بین  رابطه  و  ووامع  سیاسی  مند ی  بر  اینترنت  نق   بررسی  و 

 . (1۳۹۸) ن فی،  ندان ترغیک و نا هیرنرودف استها و شهرودولت

واشکاب  منابع  و  تغییردر»اارادایمش  با  ارتهاطاژ  انقالب 

ابم  تامف  تفوالژ  ام  ا   تامف  مرماه  به  را  مختاف  قدرژ،ووامع 

 ام»فرنت هاش و»شال  هاش وارد نرودف است. 

ایررفت  وقوع  به   با  اطالباتی  م  ارتهاطی  در برنه  ها  شگرف 

ایدای    ایررفته، نورژ  رامپیوترها   ها،  رسانه  ها،  ماهوارف 

شهرف سیاست و رواب    ، اینترنت و شهکه ها  اوترابی م ام 

تکنولو   ها  نوین . قدرژ دستخوش تغییراژ میاد  شدف است

ام مومف تغییر مومف برومی  اینترنت مووک  به ویژف  ا  ارتهاطی 

ش وهانی  و  فرامای  متکثر،  ا   مومف  به  منس م  و  دف یکپارشه 

با ظهور و  سترش فناور  ها  ارتهاطی در مومف برومی   .است
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برنه مدرن  اندیره  در  ره  بنوان -م  به  یکپارشه  و  منس م  ا  

ارتوانه و مامی سیستم سیاسی تاقی می شد م شاهد تعدد و 

 اقوام  و   ها  وفرهنگ  ها  هویت  ها، ونه   تنوبی ام  روف ها، مذاهک، 

 و وهانی هستیم.   فرامای  سطوح   در

ام وراه توسعه شهکه  آن  قابایت ها   و  اینترنت  این ره  ضرن 

ها  اوترابی تا مد میاد  در ای اد انس ام درون ونهری بین 

رههران و    ائتالف  ای اد  اوترابی،   نوین   ها   ونه  ابضا 

 مفی    و  اینترنتی  مفی   در   ها  ابتراض   سترش  ها، ونه  بین

ابتراضها  مای و مفای تأثیر ذار   رردن  وهانی   نهایت   در  و  بینی

 بودف است.  

ام  برخوردار   دلیل  به  اینترنت  و  ارتهاطی  نوین  ها   تکنولو   

سایت  قابایت وب  هرچون  است   هایی  خهر ،  ها   ها،  روف 

در  توانند  می  سام   شهکه  باال   اتانسیل  و  الکترونیر، 

 ابتراض    سترش   و  بسیج   امر   در   اوترابی   ها   ونه  موفقیت

تغییر وها  ها   به  ره  این  ضرن  باشند  تأثیر ذار  نی 

 به   اقتصاد    سیاسی،   امنهغه   اوترابی   ها   ونه  ماهیت 

 نیه   برومی  مومف  شدن  متکثر  اثر  در...    و  هویتی  نژاد ،  ونسی،

 .رند  می   تووهی  خور  در  و   شایان  ررر



 

91-92مجله فرهنگ اسالمی / شماره  83  

 

تأثیراژ   ام  آ اهی  ها  با  آور   می  فن  اطالباتی  به ودید  توان 

برد. فهم معروب ام ماهیت تفوالژ اوترابی در دنیا  امروم ای

رسانه شهکهرارررد  ره  است  این  م ام   اوترابی، ها   ها  

آورند تر سامماندهی رردف و به مرماه برل درمیتغییراژ را رامت

تامفو می به سو  دمورراسی در توانند منرأ موج  ام مررت  ا  

شهکه  سراسر و  اینترنت  باشند.  به وهان  م ام   اوترابی  ها  

 ها  ایام   ستردف  اخ    اوامف   تنها نه ابتراضی ها هسته

 برایاتی   و  آمومشی  برنامه  ارائه  امکان  باکه  دهند،می  را  ایدئولو یر

 و   ابضا  بین  انس ام  ای اد  در  م ام   ها رسانه.  دهندمی  هم  را

 مفی    و  اینترنتی  مفی   در   ها ابتراض   سترش  و  سامماندهی 

فضا  تأثیر ذ  ووامع  واقعی  و  بینی هرچنین  است.  بودف  ار 

ها  مفای ررر قابل اینترنتی به برومی و مای رردن ابتراض

 (.1۳۹۲)باویر، تووهی رردف است 
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دسترسی   میهان  افهای   و  ارتهاطی  ها   میرساخت   سترش 

بر نیامها، مراررت   و فضا  م ام ،   ابضا  یر وامعه به رسانه ها 

بین  و  با فضا  سیاسی مفای،مای  تعامل شهروندان  و  سیاسی، 

مختاف  ررورها   شهروندان  امرومف  است.  تاثیر  ذار  الراای 

میرساخت و  امکاناژ  فنبوسیاه  میهان ها   بر  ارتهاطاژ  آور  

و اطالباژ در آ اهی خود می اخهار  به نرر و ایگیر   افهایند و 

ها دیگرهرانند   اردامند.آنها  ارتهاطی میفضا  م ام  و رسانه

رنند، باکه با مراهدف و ها منفعل برل نری ذشته در برابر رسانه

و  مند ی  ریفیت  مقایسه  به  خود  ررور  رنونی  شرای   ارمیابی 

    .اردامندآماد  ها  قانونی خود با مردم سایر ررورها می

درررورها  هایی  میالد  ابتراض  ۲010ها  اایانی ساب    در ماف

تونس، مصر، بفرین، لیهی و سوریه بوقوع ایوست ره تا ای  ام 

شکل امتراب  به  رسی  ررتر  بود.نقطه آن  اندیردف  آنها   یر  

ابتراض این  در اشتراک هره  بود.  امفضا  م ام   آنها  ها شروع 

 ررور   دو  در  خاص   طور  وبه  منطقه  در  ره ابتراضی مررت ها 

معت  ایوست  وقوع   به   ومصر   تونس فضا  ،  ام  استفادف  با  رضان 

براایی  یکدیگر وهت  ارتهاط میان  و  ای اد هراهنگی  به  م ام  

تراهرژ در مناط  و شهرها  مختاف بر بایه مارریت ارداختند. 

ابتراض دهند ان  بهرفساممان  با  مصر  درررور  ام   ها   یر  
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داشتند   ابهارهایی ره مخاطهان آن دراختیار  ها در سطح وهان 

تووه میاد  را به مررت خود واک نرایند و در سعی رردند تا  

ابتراض سامماندهی  مروع  آن  نخهگان رنار  و  امهاب  ام  را  ها 

 (. 1۳۹1)رشید ، سیاسی به شهکه ها  اوترابی منتقل نرودند

ساختار ،   لفاظ  به  اوترابی  ها   افراد خصاتشهکه  در  هایی 

د بدون بینشود، شون میفرد بسیار خودبنیاد میره    دنرنای اد می

آنکه نسهتی با دیگران نیام به دیگران و بدون رابطه با دیگران و بی

می فضا  آن  در  را  خود  مند ی  باشد،  هرچنین   . ذراندداشته 

رسی ره در فضا    میرا  شودمراتک در این فضا منتفی میساساه

می   مراتکم ام  میست میاد  دارد به نوبی ضداقتدار، ضدساساه

اقتدار ریهاستشود   اقتدار  موضع دارد  و  ) و نسهت به هر نوع 

 (.1401ابان   1۸امینی،  

ها  میاژ انسانی در وهانی شدن یکی ام واقعیتوهانی شدنر  

ها  آن در ابعاد مختاف باشد. وهانی شدن و بامتاببصر ودید می

ا  سیاسی، اقتصاد ، فرهنگی و فنی ممینه سام تفوالژ  ستردف

 شدف است.
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ره تفت تأثیر وهانی شدن   هاییام این ادیدف  در این میان، یکی  

ها  اوترابی هستند. تفوب شگرفی را به خود دیدف است، ونه 

ها  اوترابی به بنوان یر رن  ابتراضیِ برخواسته ام   ونه  

شهار  انه ترهیداژ  با  افراد  ورعی  اقتصاد ، رفتار  سیاسی،    

متوس ،   طهقه  تفرک  و  اویایی  سهک  خود،  فنی  و  به فرهنگی 

انای  مامل   اما    ردیدف  اوترابی،  ودید   ها   ونه  بنوان 
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شدف،   دولت ها   مقاومت   و   مساسیت   مووک  سیاست   این   تعقیک

. نرایدها  ودید اوترابی را مفدود میشعاع و بر  برل ونه 

ها  اوترابی در  ذشته دارا  رارررد  مفدود و خاص ونه 

تسخیر قدرژ یر  روف و طهقه مرخص بودند و اهداف معطوف به  

داشتند اما تفت تأثیر وهانی شدن دشار شرخ  بریقی شه به 

ویژف رار  لفاظ  به  شه  و  ماهیت  اینلفاظ  شدند.   ها  ونه  ها 

 الهته .   رفتند  خود   به   مترقی  و  متفاوژ  ها ظرفیت  و  هارارررد

 و  ونه  درون  ام  شه   نیه  را  ها دشوار   و  موانع  ها ونه  این

 (.1۳۹۲)خهایی،  دارند اف خودر  سر  بر ونه  بیرون  ام   شه

در   1در شند دهه اخیر با تووه به  سممترش فرآیند وهانی شممدن

بمرنممممه و  نمگمرشابمعمماد  ممخمتمامف،  مسممممام   همما   همما  

 سمیاسمی  ها ادیدف  فهم در  رالسمیر سمیاسمی شمناسمی وامعه بر

  اسمت  این  تعریف ترینسمادف.  اسمت  شمدف بردف تفوالژ دسمتخوش

ا  ایچیمدف ام  م روبمه  باکمه  فراینمد،  یمر  نمه  شمممدن،  وهمانی  رمه

فرایندهاسمممت ره  اف به شمممکل متناقض و مختاف برل رردف و  

تفت تاثیر قرار دادف  ها  میسمت انسمان رنونی را  ههبسمیار  ام ون

وهانی شممدن فرآیند  اسممت ره در آن مردم وهان در    اسممت.

ا  وامد با وظایف یکسمان با یکدیگر هرسمان خواهد شمد.  وامعه

 
1 Globalization 
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ها  هرپوش و متعدد  وهانی شممدن بابث شممکل  یر  شممهکه

 بین ووامع سیاسی می شود.   ۲تعامل

ذرر این نکته هم مهم است ره هر ردام اماندیررندان بر منط  

وهانی شدن قائل هستند. به بنوان مثاب ای  برندف خانی برا   

)اوی    4نتونی  یدنهآبه منط )انهاشت سرمایه(،    ۳رارب ماررس 

)فرایند    ۵ها  هژمونیر(،رابرتسونمدرنیته(، یاپین )تفوب قدرژ

 رنند. مستقل وهانی شدن(، تأرید می

ام طرف دیگر هر ردام ام اندیرممرندان به ونهه خانممی ام تاثیر 

بر اهریمت)ومامعمه   ۶رماسمممتاهر دن تماریمد دارنمد مذار  وهمانی شممم

ا (، یدنه)ترمدید رواب  اوترابی در سمراسمر وهان(، مر  شمهکه

 
2 multiple overlapping networks of interaction 

3 Marx 

4 Anthony Giddens 

5 Robertson 

6 Castells 
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 یر  یر  )شممکل ۸رتورمآ)افهای  ارتهاطاژ متقابل(، هر    ۷ ریو

شممممممولمممت آرژ  یمممان  اقمممتصمممممماد (،    ۹نمممرمممم 

)فراقاررو رایی(،رابرتسمون)فرمردف شمدن وهان و ترمدید آ اهی 

)دهکمدف    11)فرمممرد مممان و مکمان(، ممر لوهمان  10وهمانی(، همارو 

ها(، و در نهایت دیوید  -)نابود  فانماه  1۲وهانی(، مارتین هاید ر

 دمورراسی وهانی(. )  هاد

و فرهنگی،  اوترابی  ابعاد سیاسی،  توان  برا  وهانی شدن می 

اطالباتی را بر شررد. وهانی شدن ام لفاظ   - اقتصاد  و ارتهاطی

در   ؛ مر اوترابی ام سیطرف دولت استسیاسی، به معنی رهایی ا

 رایی هویتی خاص  به هررافبعد فرهنگی روندها  ومدژ  رایانه  

ت ارژ آماد و مررت  ستردف راال   ،در بعد اقتصاد به بار آوردف؛  

در نهایت وهانی شدن به واسطه و    در میان مرمها را به ووود آوردف

 
7 MacGrew 

8 Hari arthrosis 

9 Scholte 

10 Harvey 

11 McLuhan 

12 Martin Heidegger 
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خ به  رسیدن  برا   را  راف  اطالباژ  و  باری  اطالع انقالب   دماژ 

رسانی سریع به هره مناط  ام طری  ت ارژ و مهادله آماد اطالباژ 

 است.و آمومش هرراف ساخته  

 

برشررد   را  برا  وهانی شدن سه دید اف  توان  یر   ر بعالوف می 

دید اف این است ره وهانی شدن را به بنوان یر ارو ف طرامی 

 ؛شدف ام سو  ررورها  قدرترند و توسعه طاک غربی می داند

دید اف دوم مربوط به رسانی است ره وهانی شدن را یر ادیدف 

طهیعی و یر فرآیند نا ریه با تووه به  سترش رومافهون مدرنیته 

 اف سوم ره ترریهی ام دو نگاف در وهان می داند و در نهایت دید

است، مهنا را بر طهیعی بودن وهانی شدن می  ذارد ولی بر این 

باور است ره ررورها  قدرترند تالش می رنند تا بر این موج 

 ،ای اد شدف در دنیا  بام و ننعت سوار شوند. به بهارژ دیگر
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تفوب   روند  شدن  بیرتر   1۳فرین آوهانی  مختاف  ابعاد  در  است 

 .وهان را ام خود متاثر خواهد رردمناط  

 اوترابی  ابتراض بنوان  فرنیسمم به   رایی(ر   رشمد فرنیسمم ) من

توان فرمند بصممر ت دد  می   را غرب  وامعه  در منان  موقعیت بایه

مارریت طوالنی مدژ )ا ر نگوییم هریرگی(    تووه بهدانست. با  

منمان  ماه  رمه  بما ووود   امدرسمممماالر    ی اشمممکماب مختاف 

  رردند، می شمررت  ورعی ها  رن  و ابتراضمی ها  درونه 

  و  مردان مقابل  در  »ماش؛  ترممکیل و  منانه هویت  رفتن  شممکل اما

 بمه   منمان  ورعی  هما   ابتراض  برا   اقایمت  یمر  بعنوان  خود  تاقی

  می مربوط  روشمنگر   ام اس  بصمر به اوترابی  ها  ونه  شمکل

تفوالژ   .اسممت  دار  سممرمایه نممنعتی وامعه به  متعا  و  شممود

بینی سمرمایه دار ؛ شمهرنرمینی؛ تفرک وغرافیایی و ارتهاطاژ 

شمممکممل    -امیرمممرفمتممه   بمرا   را  ممنمماسمممهمی  تمماریمخمی  مممیمنممه 

 فراهم   منمانمه  هما  ونه  ورامه  ام ابتراضمممی هما  ونه   یر 

  هما   ظهورونه   فکر   ممینمه  دار   یمهسمممرمما  و  ت مدد.  ررد

  سماب  ام  متفدف درایالت.  اسمت  بودف  منان  اوترابی  یافته سماممان

  سمر  ارمت  را  مختافی مرامل و   ردید آغام ها ونه  این  1۸40

 
13 Transformational 
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  اداممه  ومدیمد  رویکرد  بما  هما ونه  این  هم  ارنون  هم  و   مذرانمدف

 (.1۳۹0دارد)امرد  معین، 

ابتراض مفدود مطرح  ردید، در فرینیسم در آغام، به نورژ یر  

ادامه به یر ابتراض اوترابی و در نهایت، به یر ونه  در مومف 

منان مهدّب شد و شون فاقد یر نرام اندیره ا  و دستگاف فکر  

بود، به دامان دیگر دستگاف ها و نراماژ فکر  آویخت و در آنها 

الهت ه یر رویکرد ونسیتی برا  تغییر وضعیت منان ادید آورد. 

فرینیست ها برا  توویه این بی ریرگی، ام خصات »انعطافش 

برا  ماند ار  سخن به میان می آورند و ابالم می رنند ره ضرن 

وفادار  به  هارف ها و آمومف ها  انای فرینیسم، نا هیرند برا  

تغییرِ رفتار تودف ها و متقابدسام  افکار نخهگان، به روش ها و 

د تا طرح فرینیسم در ووامع  ونا ون،  ادبیاژ  ونا ون رو  آورن

با این ماب، آنچه بن مایه   .در معیّت هن ارها  مارم، مرکن شود

هویتی فرینیسم است و آن را ام غیر فرینیسم مستقل می رند، 

مهانی  واقع،  در  انوب  این  است.  نهضت  این  به  مربوط  انوب 

) اومانیسمره شاملر    ایدای  سرمایه دار  و غرب ودید هستند 

، نسهیت  رایی،  ت ربه  رایی ،  سکوالریسمانسان  رایی(،   

خانوادف،  برابر ،  لیهرالیسم ،فرد رایی نهاد  انگاشتن  می   نادیدف 

 شود. 
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توان به دو مقطع و ام نرر تاریخى تکامل وریان فرینیستى را می

)بعد ام   1۹۲0تا    1۹مرماه تقسیم نرود. مرماه اوّب، ام اوایل قرن  

به بعد است. الهته   ۶0نى اوّب(، و مرماه دوم، ام دهه  ونگ وها

طاهى منان بود ره ام  فرینیسم در تعریف اوّلیه خود، نهضت م 

هایى ره ریره در آمریکا شروع شد؛ یعنى منان در برابر تهعیض 

»ونسیتش داشت و در آن ممان مطرح بود، مررتى را با انگیهف و 

م  برهدف  تنها  ره  نرودند  شروع  دید اف  طاهى  و مهناى  ها 

هاى خاص اوترابى و بعضاً دینى خود قدم در این مسیر نگرش

هاى متعددى  رای   1۹۸0  -  1۹۷0هاى  ولى در ساب؛  نهادف بودند

فرینیست ام  روفام  طیفها،  تا  افراطى  رفته  بسیار  هاى هاى 

در نتی ه،  رای    .مفافره رار، و متى دینى مذههى ظهور نرودند

ددى در ایدف فرینیستى ووود دارد، ولى هره آنها در و نرراژ متع

میاین و  شدف  نادیدف  رفته  منان  مقوو  انتخاب ره  با  بایست 

برود، راف  میان  ام  تهعیض  و  مقوو  تضییع  این  مناسک،  رارهاى 

 .اندمرترک

فهآیندف  مانند  سترش  اخیر  ها   دهه  در  ادیدآمدف  تفوالژ 

ساختار افهون  روم  تغییراژ  و  اوترابی، ارتهاطاژ  فرهنگی  ها  

موود  بسترها   و  بوامل  بررسی  در  را  ا   تامف  رویکردها  

نارضایتی و ابتراضاژ ورعی به ویژف در ارتهاط با منان مطرح رردف 
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در ذشته،  نابرابر   مفورها    بر  بردتا  منان  ها  ونه  است. 

 رههر ،   داشتن.  بود  متررره  رادیکاب   فرینیسم  و   فقر   ا ،   طهقه 

 اما   بود،  ها ونه  این  انای  ها    شاخصه  ام  لو  ایدئو  و  ساممان

 طرف   ام   و  ایران  وراه   ام   ررورها   اغاک  در   متوس   طهقه   رشد   با

اخیر، ت  دیگر، ها   دهه  ارتهاطی  فرهنگی  فوالژ 

 شکل   اوترابی  بند   نورژ   یر  متن  در   منان ونه  ظهور

 و  اوترابی   رواب   ام  را   ا    تامف  نرادها    مقیقت   در   و    رفته

 ویژ ی  مذف   با   ها ونه  این.  است  رردف  مطرح   سیاسی

 قدرژ   میکروفیهیر  ابهارها    ام   بردتا  رالسیر،  ها   ونه  ها 

می   ره  رنند  می  استفادف تاثیر  ذار  وامعه  ها   ساوب  بر 

 (. 1۳۹۶)ارتکوهیان باو ، شود

وریان فرینیسم، با ادبا  دفاع ام مقوو منان در م روع هر شند  

با   مهارمف  بدون تووه به   ض تهعیاا به برنه  اما  نهاد،  بایه منان 

ابعاد  ونا ون مند ی برر  و بدون آ اهی ام نیامها  واقعی هر 

دو ونس، به نرریه اردام  و سپس تالش برا  ابراب سیاست 

ها  برای خاص دربارف منان و مردان ارداخت. و ام این راف نه تنها 

اری مضابف ستم بایه منان را مفو نکردند، باکه خود ممینه سام ظ

فرینیست ها ریره فرودستی منان را رانون  در ابتدا    .بر منان شدند

میاتی  و  مهم  رانون  این  رردند  تالش  و  دانستند  می  خانوادف 
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ام  است  منان  بر  اینکه بامل ستم  توّهم  به نرف  را  برر  مند ی 

به   1۹۸0بسیار  ام فرینیست ها در دهه  اما  میدان بیرون نکنند

یه تووه نران دادند و این نکته مورد تأرید نق  مثهت خانوادف ن

قرار  رفت ره نهاید خانوادف به بنوان رایتی یکپارشه نفی شود و 

 .باید در رنار ابعاد منفی، به ابعاد مثهت آن نیه تووه شود

و مفاهیم برآمدف نرم     فتران   رواج نفاه ها  مختاف  فتران نرمر

بستر در  آن  اطالباژام  هرچون و    بصر  آن  ها   نیاممند  

اهریتی رومافهون   اطالباتی شدن و شهکه ا  شدن وامعه وهانی

 .  استیافته  

رواج  فتران نرم در مطالعاژ سیاسی و امنیتی در دهه اایانی قرن 

مسائل  تهیین  و  فهم  در  ودید   اف   مثابه  رای   به  بیستم، 

مفاهیم  این  فتران  داب  ام  است.  بودف  راههرد   و  اوترابی 
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سیار  نریر انقالب نرم، قدرژ نرم، امنیت نرم، تهدید نرم، ونگ ب

  نرم ساخته شد. 

انقالب نرم، وا ف ا  متناقض به لفاظ ساختار مفهومی می باشد، 

بردتاً  و  اساسی  تفوب  و  د ر ونی  معنا   به  یر طرف  ام  میرا 

فرهنگی  و  اقتصاد   و  سیاسی  فکر ،  ساختار  در  بار،  خرونت 

انتقاب مسالرت آمیه وامعه است، ام طرف   بیانگر  دیگر وا ف نرم 

ها  مختاف وامعه   قدرژ بدون ای اد تغییراژ اساسی در بافت

باشد.  نام آن   می  ام  نوین هرچنانکه ره  این تفوب  براین اساس 

ها   ایداست، بر رویکرد  نرم و شیوف ا  آرام برا  تغییر مکومت

ر برنه تغییر و مکررانان تأرید دارد و ام این رو راههرد نوینی د

ر یم ها به شرارمی رود، ره خود مهین آنست ره ماهیت تغییراژ 

سیاسی به سربت در ماب د ر ونی است و بسیار  ام معیارها  

  ذشته ارمش مفهومی و نرر  خود را ام دست دادف است.  

ونگ نرم به فرآیند تغییرسیاسی اشارف دارد ره، اهداف آن دو سر 

و  ابتقاداژ  در  تغییر  نرام   طیف  ساختارها   در  تغییر  و  باورها 

سیاسی را در بر می  یرد. تغییر ساختارها  نرام سیاسی هران 

است ره ام آن به بنوان انقالب نرم یاد می شود. انقالب نرم بای 

ها  نوع رالسیر دارد، نوع ودید    هایی ره با انقالب  رغم تفاوژ 

بامیگران آن ونه  انقالب است ره  ها  نوین اوترابی می   ام 
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باشند. با این تعهیر می توان انقالب نرم را فرآیند تغییر ساختارها  

 می   شکل   اوترابی  نوین  ها   ونه  مکومت دانست ره بر اایه

 (. 1۳۹0)امامی، رد ی

در اواخر قرن بیستم، نرریه ودید  مهتنی بر »نهرد نرمش برا  

ها  غربی ای قدرژها  ناهرسو با منافع مای اد تغییراژ در نرام

ارائه شد ره به انقالب رنگی، انقالب مخرای یا انقالب  ای، مرهور 

ها  مختاف انقالب رنگی، مکایت ام آن شدف است. بررسی  ونه

ها  فهایندف برومی ها به ظاهر بر بنیاد خواستهدارد ره این انقالب

 .در مومف مقوو سیاسی و شهروند  شکل می یابند

ماهیت ره  رنگی   امآن ا  ها   تفرک    انقالب  ام  هایی  نرانه   با 

انقالب ها    ین روا  و الگوها  نرم افهار  شکل  رفته ام ا رسانه

است رنگی   شدف  بند   طهقه  نرمش  »ونگ  نرریه  قالک    . در 

ها  آرام مد نرر قرار دارند بردتاً ها  انقالبره در نرونه  الگوهایی 

اردام  نرریه  ام  ام ها بر رفته  یکی  است.  غربی  اندیررندان 

اندیررندان وین شارپ نام دارد ره رتاب معروف مرهورترین این

نام   به  به دمورراسی"او  رار  روف  " ام دیکتاتور   لومه  ها  سر 

بودف ررورهایی  در  دولت  بی   مخالف  و  مدنی  مهارمف  ره  است 

  .اندخرونتی را در دستور رار خوی  قرار دادف

https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%AC%D9%86%DA%AF%20%D9%86%D8%B1%D9%85/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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نرم  »براندام  ونگ  ها   الگو  ام  شدژش   بانطالح   یکی  رم 

مفسوب شدف ره آمریکایی ها آن را در قالک ادبیاژ دمورراتیر 

انقالب رنگی یا براندام  نرم راههرد غرب به ویژف   به رار  رفته اند.

آمریکا در وهت تغییر نرام ها  مستقل ام غرب یا مخالف غرب 

در ادبیاژ   1۹۹0ره در دهه   انقالب ها  رنگی     موضوع  .است

م الرال  بین  تفولی رواب   توان  می  را  قرار  رفت  استفادف  ورد 

بنیادین در الگوها  رفتار  آمریکا برا  رنترب مفی  منطقه ا  

آن در  ره  ررورهایی  دانست.ت ربه  الراای  بین  ها    و  انقالب 

شکل  رفته نران می دهد ره این الگو ام راف »دیپاراسی  رنگی

بر ساختار برومیش مورد تووه واقع شدف و ممینه ها  تاثیر ذار   

تهایغاژ وسیاه  به  را  و و رسانه    سیاسی  اوترابی  ها   نه  

 . فتران ها  دمورراتیر فراهم می سامد

مدرنر   است  فرا یر   فتران  و   است شناسی »روشظهور 

 ریختن   مثل»فرو  موردتاریدش  ها   مولفه   به   تووه   مدرنشبا

 متفاوژ  انواع  قراردادن  تووه  »مورد  شکنیش،  هاش،»شالودف  قطعیت

 ام   مرره  فاقد  و  سیاب   تصویر   و»ارایه   فترانش   و   هویت  قدرژ،

نوین   شدن  ا    شهکه  و   قدرژ اوترابی  ها   ونه   آنشبا 

  هرخوانی بیرتر  دارد.
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است اندیرهاندیررندان  بر  خود  مهانی  در  هرچون مدرن  ها  

فراروایت نفی  اقتدار رایی ااورالیسم،  هر ونه  نفی  و    ها، 

ماهیتی .  رنندیم  تارید  الگومفور و اساساً  ره   فترانی 

و   با   خود  میان  نسهتی  و   داشته ساختار ریه ساختارشکن 

نوبی یابدنری  مدرن  و   سنت   ها   فتران ره  .  فترانی 

رند و تنها هدف خود اریریش را در درون خود بامتولید می»هویت

مرره ام  نیرو   ریه  نوبی  به  بردن  دست  . نرایدمی وست و را 

 طیف   میان  در   را  خود   بردف   طور  به  اسامدرن  فتران

 در   را  خود  ره  طیف   این .  رندمی  بامتولید  و  وست و " طهقهبی"

دوهیچکد  به   وابستگی  و   تعا  ام   و   رایانسنت طیف ام 

 دیگر   تعهیر  به  یا   و  هویت   بفران  نوبی   دشار  بیند،نری  ها مدرنیست

 ام   رهایی  طریقه  تنها  ره  است  شدف  خود  وامعه  با  هویتی   سست

 ابتراضی   رن    در   را  خود   ساختار    ها  مفدودیت  بند

 .یابدمی  شکنشالودف  و   ساختارشکن

با دروه خرونت بیرتر   مدرن  اسا طهعاً رن  طرفداران  فتران  

این  دیگر  ویژ ی  بود.  خواهد  انترار  قابل  بیرتر  برل  شدژ  و 

 نوووان  طیف  در   بردتاً  ورعیتی  آمای   بررسی میث   ام  فتران

 خود   رارررد   ترینمهم  هرساالن،    روف  و   دارد  قرار   وامعه  ووان  و
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 آخر  دسته و  ودید   معانی  خا   و  مرترک مبانی ساخت   در  را

 . دیابمی سام شهکه

 و   یافته   شکل  شدف   درونی  رامالً   فرایند   در  ره اییمعانی مبان و

واقع .است  تکریل  ماب  در   نو رایان،  اسا طیف   فتران  برا  در 

 مووک   مسئاه  هرین   ره   برشررد   توانمی   ر  باطنی  ویژ ی  نوبی
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 شدف    فتران  این  درونی   ها  اویایی  فهم  در  نعوبت و  ایچید ی

  (.1401آبان   ۲۹) مفرود  ریا، است

مدرنیسم نه نرفا یر دید اف خاص فاسفی، باکه یر وریان است

اوترابی  مهانی   با   ره  اخیراست  ها  دردهه  وباری   بام 

ها   ونا ون باری شناختی و فاسفی خاص خود، در مومفمعرفت

نرریه استو  بودف  تأثیر ذار  در است  .اردام   تنها  نه  مدرنیسم 

روشن رردف،  مهامث  رخنه  مند ی، فکر   ووانک  ترام  بر  باکه 

ومتیهرگانیها رسانهرتهاطاژاسیاست،اقتصاد،ادیان،اخالقیاژ،

.  ها با یکدیگر نیه تأثیر  ذاشته استساختار امساس و رواب  انسان

مدرنیسم و تعریف آن ووود نکته دیگر  ره درخصوص بفث است

 دارد، این است ره ماهیت این ادیدف دایم در ماب تغییر است و 

توان برای  در نرر  رفت. به تعهیر یر مفتوا  ثابت و ایستا نری

شود ره با مدرنیسم شنان با سربت ان ام میبرخی، تغییر است

شد مدرنیسم خواندف میتوان  فتر آنچه در ابتدا استاطرینان می

است ام  امرومف  آنچه  میبا  ذهن  به  داردمدرنیسم  تفاوژ  ) آید 

 (. 1۳۸۹وعفر ، تیر  

 نتی ه  یر ر 

 ی ابتراض    و مطالعه مررت ها  ی بررس   برا  هرچنانکه  فته شد 

 :رالن ووود دارد  کردیدر ووامع دو رو
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مررت ها دارد ره در   ن یبه ا  ی نخست نگاف وامعه شناخت  کردیرو 

ووود دارد   یوامعه شناس   ها   هیام نرر  ی مختاف  فیط   کردیرو  نیا

 ی ره برخ   ارامال متناقض هستند به  ونه  هم  موارد  ی در برخ  ره

نرر نارضا  هیام  منرا  و   یت یها  نکردن مطالهاژ  برآوردف  در  را  ها 

ها  امها ین مومف  در  فضا    صاداقت    بخصوص  بودن  بسته     و 

ترد  یاسیس مقابل   ی م   تی وضع  د یو  نقطه  در  درست  اما  دانند 

نرر  گرید  یبرخ شناختی،ها   هیام  وامعه  ها     ابتراض  و   منرا 

انتراراژ و فاناه  رفتن آن ها   ندفیفها    یها را در افها یتینارضا

ره در موارد  امکان دارد با رنند    ی ام امکاناژ مووود وست و م

 نفاب یبا ا  هم هرراف باشد.  و راه  برخورد    ی اسیس    فضا   ی را

 نکه یدر ا  یوامعه شناخت   ها  هینرراغاک  توان  فت    یم  هایتقر

دانند و به آن نگاف   ی م  ی را داخا  ابتراض ها و نارضایتی ها منرا  

 .دارند مرترک هستند    او اروسه   روند

 ن یاست ره در ا  یالراانیدوم به ابتراضاژ نگاف رواب  ب  کردیرو

ماه   کردیرو برا  رندیم  دایا   اارو ف  ت یابتراضاژ  مقاند    ره 

توان   ی موارد را م  ن یام ا  ی قیشود. مصاد  ی و اورا م  ی طرام  ی خان

   ام شورو  افتهی استقالب      ررورهادر    نی رنگ   انقالب ها وقوع  در  

ال  ایدا ررد    الد ی م  ۹0دهه    ی ساب  ط ام نامک   ی برخ  هته ره 

در   ی موسوم به بهار برب  ی ابتراض   ونه  ها   بین الراای،   نرران
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  ن یدر انیه  را  میالد     ۲001در ساب    ا یو غرب آس  قایشراب آفر

مناط  ادامه  نیرنند ره هنوم هم ابعاد آن در ا ی م یابیراستا ارم

را شنداارف   یهی هرچون ل  منطقه   نیا   ام ررورها   یدارد و برخ

ا در  است.  ها  کردیرو  ن یرردف  م  یابتراض    ونه    ت یاه ام 

ونه    ل یرند و لذا تهد  یم   دایا  یشورشماهیت  خارج و    ی اوتراب

اوتراب  یاوتراب م  یبه شورش  مصادتوا  ی را  ام  ا   ین    ارو ف 

  .ونه  ها دانست  نیبودن ا

 ی ابتراض    و وامع به مررت ها  نانهینگاف واقع ب  د یشا  انیم  نیادر

ره    مهدوج و    ن ینابیب  کردیرو آن  باشد  داخادر  ووه  دو  و   ی هر 

در نرر   یبودن مررت ابتراض  ییو ارو ف ا  ییاروسه ا  ایو    یخارو

ا در  شود.  ها هرشند  نگاف    نی رفته  در  ابتراض   ونه    غام آی 

واسطه    یداخا  ممینۀ به  اما  با   یخارو   بواملدارند  بخصوص 

شهکه ها  اوترابی تفریر و تهییج شوند و سپس در   استفادف ام

هدایت و مدیریت شود.  قدرتها  خاروی  مسیراهداف مورد نرر  

مالکان آن ها نق  مفور    در این رویکرد شهکه ها  اوترابی و 

در تهدیل مررت ها  ابتراضی ام بالقوف به بالفعل و یا ام اروسه 

به ارو ف دارند و برال نق  رههر  و مدیریت این مررت ها را به 

دست می  یرند هرشند ره امکان دارد در ظاهر نتوان نتوان هیچ 

 رد اایی ام آن ها ایدا ررد.  
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 منابعر  

بررسی رابطه طرد اوترابی ذهنی ( ،  1۳۹۵آذرنگ، ندا)  -

،  با مراررت سیاسی ووانان نسل سوم انقالب اسالمی ایران

اژوهرکدف امام خرینی )رف(  اایان نامه رارشناسی ارشد، 

اسالمی، انقالب   انقالب  و (  رف)  خرینی  امام  اژوهرکدف و 

 اسالمی

معین)   - شکل"(،  1۳۹0امرد   بال   یر    مطالعه 

، اایان " یسم در ایاالژ متفدف در نیره دوم قرن بیستفرن

ارشد،   رارشناسی  تهران  نامه  وامد  اسالمی  آماد  دانرگاف 

 مرره  

میالد)   - دهکرد ،  ابتراضاژ (،  1400اشرفی  تفایل 

 در ایران بر اساس روش  راند تئور   1۳۹۸اقتصاد  ساب  

، اایان نامه رارشناسی ارشد، دانرگاف انفهان، دانرکدف                

 باوم ادار  و اقتصاد 

، ها  انقالب نرمتفایای بر دید اف (،  1۳۹0امامی، ابرم )   -

نا ارشد،  اایان  رارشناسی  بینمه  امام دانرگاف  الراای 

 اوترابی   باوم  دانرکدف خرینی )رف(،

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/91f6204b6b9d8e195d4ed4e34d6af4d7/search/5f39ff7ba1d4d44fe929973d5d86e1b3
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/91f6204b6b9d8e195d4ed4e34d6af4d7/search/5f39ff7ba1d4d44fe929973d5d86e1b3
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(، وامعه شناسی یر شورش، 1401ابان    1۸امینی،ارویه)   -

 سایت مررو نیوم، بر رفته امر 

https://www.mashreghnews.ir/news/ 14۳41۹۶/ 

ررین)   - انقالبش، 1۳۹۷برینتون،  شهار  »رالهدشکافی   ،)

 مفسن ثالثی، تهرانر نررنو. تروره 

ارهر)   - شهکه (،  1۳۹۸باطهی،بای  براکرد  بررسی 

، 1۳۹۶خهرورهور  اسالمی ایران دراغتراشاژ د  ماف  

  ، ارشد  رارشناسی  نامه  سیرا   اایان  و  ندا  دانرگاف 

 رسانه ،   و  دین  دانرکدف ورهور  اسالمی ایران،

-   ( آنف  شناختی 1401مهر    ۲0بیاژ،  وامعه  تفایل   ،)

  ضاژ اخیر، بر رفته امرابترا

- https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/

-news۵۲۷111 

مینک)   - قرری،  ابتراضاژ (،  1۳۹۷ااشایی  فراتفایل 

ماف   د   رارشایران  1۳۹۶خیابانی  نامه  اایان  ناسی ، 

 سیاسی.  باوم  و   مقوو  دانرکدف دانرگاف مامندران، ارشد،  

سیدسعید) - آرانی،  مادف  مدیریت 1۳۹۹مسینی   «،)

مطالعهر  مورد  ایرگیر ()  اوترابی)  ها   نارضایتی 

https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-527111
https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-527111
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خدمتش،  وایگهین  اژوهری  طرح  تهران(،  شهروندان 

ها   اژوه   و  مای  دفاع  بالی  اژوهرگاف  و  دانرگاف 

 راههرد ، تهران.

ف آرانی،سید سعید؛ مرداد ، بهد اهلل؛ وثوقی مسینی ماد -

(، تفایای بر ریره 1400انل، انغر؛ مهتر  ارانی، مفرد) 

ها  اوترابی شکل  یر  و بروم نارضایتی ها  اوترابی 

در ایران) مورد مطالعهر شهروندان تهرانی(، فصانامه باری 

 . ۲۶0- ۲۲۸،  4۳امنیت مای، ساب دوامدهم، شرارف  

تیر   - مسن)  مفرد  است 1۳۸۹وعفر ،  تاثیر  بررسی   ،)

 مدرن، بر رفته امر 

-   http://marifat.nashriyat.ir/node/۶۵4 

شهرام)   - ها  1۳۹۲خهایی،  ونه   موانع  و  منابع   ،)

نامه  اایان  شدن،  وهانی  سپهر  در  ودید  اوترابی 

ارشد،   خوارممی، رارشناسی   و   ادبیاژ  دانرکدف دانرگاف 

 انسانی  باوم

وواد)    درخره،  - مفرد  هراتی،  »مطالعه 1۳۹۲والب،   ،)

تطهیقی تاثیرنارضایتی انقالبی بر نرام سام  آیندف انقالب  
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باری فصانامه  دو  مصرش،  و  ایران  دان    - در  اژوهری 

 . 1۸-۵ر  1، شرارف ۹سیاسی، دورف  

فرامرم)   - اور،  آشفتگی 1۳۷۸رفیع  یا  (،»آنومی 

در  آنومی  اتانسیل  ممینه  در  اوترابی)اژوهری 

 تهران(ش، تهرانر سروش.شهر

-   ( یونس  بر (،   1۳۹1رشید ،  م ام   فضا   تاثیر 

مررتشکل مصر یر   مورد ر  مطالعه  ابتراضی؛  ، ها  

ارشد،   رارشناسی  نامه  تربیت داایان  انرگاف 

 انسانی  باوم  و   ادبیاژ   دانرکدف مدرس،

نرریه وامعه شناسی در دوران    " (،  1۳۹4ریترم، وورج)   -

 ، تهرانر نررباری."معانر

تفایل بفران    " (،  1۳۹۵سردارنیا، خایل اهلل، ریانی، فائهف)   -

 - ، دو فصانامه باری"سوریه ام منرر شکاف ها  اوترابی

اسالم وهان  شناسی  وامعه  دورف  اژوهری  شرارف 4ف   ،

 . 1۵۸  - 111یرر  

مهدیه)   - اورمیرمایی،  مقوو (،  1400ساداژ  بررسی 

رسانه  در  من  ارشد،    ، مخاطک  رارشناسی  نامه  اایان 

 مقوو    روف دانرکدف رفاف،

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/61a58becb7c948a42d797b4dd0f1a50f/search/6000e06d2dcd783394c30e16a4b03fbe
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/61a58becb7c948a42d797b4dd0f1a50f/search/6000e06d2dcd783394c30e16a4b03fbe
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/a8b62c912e4b6baddf52b55cd7b6a10b/search/41231f656ea49128583f32a599534178
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/a8b62c912e4b6baddf52b55cd7b6a10b/search/41231f656ea49128583f32a599534178
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آلن) - شولته،  دوآن،  ها  1۳۹4شولته،  »نرریه   ،)

شخصیتش، تروره یفیی سید مفرد ، تهرانر انتراراژ 

 نرر ویرای .

بههاد) - بر   تاثیرشکاف(،  1۳۸۹بهاد ،  اوترابی  ها  

ثهاتی سیاسی اس ام دهرین انتخاباژ ریاست ورهور  بی

 درایران 

ارشد،                 - رارشناسی  نامه  اایان  بالمه ،  دانرگاف 

 سیاسی باوم   دانرکدف طهاطهائی،

(، در ماب انتقاب به ایندف 1401آبان    ۲۲فیاض، ابراهیم)   -

به هرراف خرونت هستیم/ یا  باید ایندف را بسامیم یا ایندف 

 isna.ir/xdMK7Fما را می سامد، بر رفته امر   

ها شورش می رنند؟ش، (، »شرا انسان  1۳۸۸ ر، تدرابرژ)   -

مطالعاژ  اژوهرکدف  تهرانر  مرشدمادف،  بای  تروره 

 راههرد .

(،» به سو  نسل شهارمی ام نرریه 1۳۹۷ ادستون، ور) -

فصانامه  بدریکوهی،  امسان  تروره  انقالبیش،  ها  

، شرارف ۸مطالعاژ راههرد  سیاست  ذار  برومی، دورف  

۲۷  ،1۳۹ -  1۸۷ . 

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/df6e09a51998b637d9d7c5b74967e7ad/search/9aff26bdcd03efbf565edfa539363522
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/df6e09a51998b637d9d7c5b74967e7ad/search/9aff26bdcd03efbf565edfa539363522
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/df6e09a51998b637d9d7c5b74967e7ad/search/9aff26bdcd03efbf565edfa539363522
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یگر بانی؛ با بامیگر (، بام1۳۹۹آذر    ۲ ودرم ، مفسن)   -

 ایندف ایران آشنا شوید، بر رفته امر

- https://engare.net/aasi/ 

، 1401ابان    ۲0،  شناسی ابتراضاژ هارش نرست وامعه -

 سایت انصاف نیور.  

وامعه شناسی (، دو تفایل  1۳۹۸ابان    ۲۸مدنی، سعید)   -

 ام ابتراضاژ اخیر، بر رفته امر 

- https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/ne

793145-ws 

مفرد)   - و تهی(،   1۳۹۹مصطفایی،  شهر   دستان 

تپه تارتیر فرودستان  انتقاد   اتنو رافی  مقاومتیر  ها  

سنندج  شهر  آباد  اسالم  و  مسین  نامه سید  اایان   ،

  انسانی   باوم  دانرکدف دانرگاف رردستان،رارشناسی ارشد،  

 اوترابی.  و

فضا  سایهر و تاثیرآن برتفوالژ (،  1۳۹۸ن فی، مفسن)   -

1395)-سیاسی و ساخت قدرژ درورهور  اسالمی ایران

نامه   (1385 اایان  ارشد،    ،  شهید  رارشناسی  دانرگاف 

 سیاسی   و  اقتصاد    باوم  دانرکدف بهرتی،

https://engare.net/aasi/
https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-793145
https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-793145
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/599c5ecffcfa80f526e8d503b0828ac7/search/41231f656ea49128583f32a599534178
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/599c5ecffcfa80f526e8d503b0828ac7/search/41231f656ea49128583f32a599534178
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/599c5ecffcfa80f526e8d503b0828ac7/search/41231f656ea49128583f32a599534178
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نوغانی، مفسنرفسن؛ فوالدیان، امرد، امرد  امغندیف   -

(، »بررسی تاثیرسرمایه اوترابی بر رضایت 1۳۸۹مسن)  

ام مند ی) مطالعه مورد  دانر ویان دانرگاف اماد اسالمی 

ووانان، وامد مرهد(ش، فصانامه مطالعاژ وامعه شناختی 

 . 1۹۳-1۶۹ف ۳دورف اوب، شرارف 

(، » بررسی 1۳۸۸ههاروریهی، وعفر، نفر  شالی، رضا) -

رضایت ام مند ی و وایگاف امساس امنیت در آن)مطالعه 

اوترابیف  انترام  فصانامه  تهرانی(ش،  شهروندان  بین  در 

 . ۲۸- ۷،  ۳، شرارف  1دورف  

رستم)  - اهلل  مفیظ  شد ی (،   1400یگانه،  دوقطهی  تاثیر 

 سیاسی ابتراد   بر  ایران وامعه فکر   - ها  سیاسیوریان

، اایان نامه رارشناسی ارشد، 1400  تا   1۳۷0  دهه   میانه  ام

 سیاسی.  باوم   و  مقوو   دانرکدف دانرگاف شیرام،

 

 

  
 
 

 

 

 

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/660bc608704da8d4d1e22843bef63f68/search/9aff26bdcd03efbf565edfa539363522
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/660bc608704da8d4d1e22843bef63f68/search/9aff26bdcd03efbf565edfa539363522
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/660bc608704da8d4d1e22843bef63f68/search/9aff26bdcd03efbf565edfa539363522
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 شکیدف

ماند ار  وواممع مممانی اسمت رمه وواممع بما توومه بمه ارمش  

ها و مفورها  خودشان دسمت بمه ترمدن سمام  بهننمد. بمدون  

ترمدن سمام  اداممه منمد ی بما مرمکالژ مفمور  روبمه  ووود  

رو می شود. اسالم نیمه بمه بنموان دینمی انمیل و خماتم ادیمان  

دیگر در ندد ترمدن سمام  بمودف اسمت بمه بهمارتی اسمالم در  

نممدد اسممت تمما بمما ارائممه   الگوهمما  مناسممک هرچممون دوران  

ایمامهر و ائرممه مسممارانان را دبمموژ بممه ترممدن سممام   رنممد تمما  

دن اسممالمی منممد ی بمما شممرافت بممرا  مسممارانان  در سممایه ترمم

ترمدن سمام  اسمالمی،تردنی اسمت رمه بما توومه  مانل  ردد.

 یممممرد و ترممممدن  یم  اسممممالمی شممممکل  همممماارمشبممممر  

باشممد  یممانممل،بر رفته ام قممرآن رممریم و سممنت ایامهر)ص(

ره قمرآن رمریم بیانماژ و رفتمار ایمامهر را معتهمر دانسمته و بمر  

ین فرآینممد در طمموب ایممن  امابعممدآن مهممر تأییممد مدف اسممت و  

قمممرار دارد و    هممماآنمسمممیر الهی،اماممممت و بیانممماژ و رفتمممار  

بما توومه بمه امادیمث و روایماژ،نواب بمام هسمتند رمه   بعدامآن

شمموند.منرور ام ترممدن  یم  اسممالمی  همماارمشمفممظ    داربهممدف

سام  اسمالمی ایمن اسمت رمه ای ماد نرمام اوترمابی اسمالمی  

فتمممه ام مهمممانی اسمممالمی  و مفورهممما  آن بر ر  هممماارمشرمممه  

باشد.در امژوه  ماضمر همدف نویسمندف بمر ایمن اسمت رمه بما  

  فرهنگممی  همماآرمانتووممه بممر بیانمماژ مقممام معرممم رههممر   

  ترممدن سممام  نمموین اسممالمی را  بمما اسممتفادف ام  دهندفشممکل

ی قمممرار دهمممد.و سمممؤاب اژوهرمممی  موردبررسمممروش اسمممناد   
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  یر  شممکلها   ینممهمم  فرهنگممی رممه  هاشمماخص رممه  ینا

 آورند ردامند؟یم به ووودتردن سام  نوین اسالمی را  

 

 مقدمه

مهنمما  شممکل  یممر  هممر ترممدنی در برنممه   وهممانی بممر  

  نمموع  اسمماس ارمش همما و انمموب خانممی شممکل  رفتممه اسممت.

  فرهنمگ یمر  اومها   دارد  مختافمی  ابعماد  بمه  انسمان  ره  نگاهی

  و  اهمداف همم نگمرش نموع ایمن بمه توومه بما و دهدمی شکل را

  ایممن  بممه  هممم  اسممالم  در  و   یممردمی  شممکل  فرهنگممی  مفورهمما 

 .است نورژ

 
  رممه  اسممت  اسممالمی  همما ارمش  و  مهممانی  اسمماس  بممر  یعنممی  

  فرهنگممی  اهممداف  درنتی ممه   یممردمی  شممکل  اسممالمی  فرهنممگ

  ووممود  بممه  رممه  اسممت  اسممالمی  همما ارمش  آن  بممه  تووممه  بمما  نیممه

  بممر  مهتنی.شممودمی   رفتممه  رممار  بممه  وامعممه  سممیر  در  و  آیممدمی

  مقمام بیانماژ بمه اسمت شمدف سمعی این ما  در  اساسمی  انل  این

  بیانمماژ  دقیمم   مممرور  بمما  و  شممود  رووع(مدظاممه)رههر   معرممم

  اهللآیمممممت  اسالمی،مضمممممرژ  انقمممممالب  معرمممممم  رههمممممر

  اسمماس  رممه  رسممید  خممواهیم  نتی ممه  ایممن  بممه(مدظاه)ا خامنه

  و  فرهنگمممی  ها مقولمممه  و  مواضمممع  بیمممان  در  ایرمممان  اهترمممام

  اسممالمی  مهممانی  در.اسممت  اسممالمی  مهممانی  اسمماس  بممر  سیاسممی
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  و  اسمممت  مفممماب  أممممر   سیاسمممت  و  دیمممن  بمممین  انفکممماک

  در  غمممرو  وامعمممه   مممردد  مانمممل  اتفممماو  ایمممن  رهدرنمممورتی

   رفت،ایممامهر  خواهممد  فانمماه  معنویمماژ  ام  و  شممدف  مادیمماژ

  ترممکیل  اسممالمی،به  مکومممت  بممهرگ  معرممار  بنوانبممه(ص)اررم

  رممه  بممود  ایممن  بممر  ایرممان  سممعی  و  ورمیممد  اهترممام  مکومممت

  برا .شمممود  ممممارم  وامعمممه  در  الهمممی  مهنممما   بممما  مکمممومتی

  هاشاخصمه  بمه  نیمام  مکمومتی  همر  یما  و  ترمدنی  همر   یر شکل

  نممورژبه  هاشاخصممه  ایممن  رممه  ممممانی  تمما  و  اسممت  هاییمؤلفممه  و

  انترممار  تممواننری  نرممود  ورممع  رالهممد  یممر  در  بمماهم  منسمم م

  هممم  اسممالم  بمما  رابطممه  در  و  داشممت  را  ترممدن  یممر   یر شممکل

  را  هاییشاخصممه  اسممالم  یعنممی  اسممت  شممکل  ایممن  بممه  وضممعیت

  برقمرار   بمرا   را  ممردم  و  اسمت  رمردف  بیمان سمام  تردن برا 

  ترمموی   اسممالمی  ترممدن   یر شممکل  بممرا   هاشمماخص   ایممن

  ها شاخصممه  بممه  تووممه  با(ص)اسممالم  ایممامهر  و  اسممت  رممردف

  را  اسممالمی  ترممدن  رممه  برآمممد  درنممدد  اسممالم  در  شممدفمطرح

  بمما  اسممالمی  ترممدن  و   ردیممد  مانممل  اتفمماو  ایممن  و  دهممد  شممکل

  و   رفممت  شممکل  بربسممتان  در  اسممالمی  ها شمماخص   مفوریممت

  رمه  وما  همر  و  رمرد  ایمدا  اداممه  سمام   ترمدن  این ایامهر ام بعد

  بنوانبمممه  رمممه  انمممای  ها شممماخص   و  اممممور  بمممه  مسمممارانان

  بودنممد  اایهنممد  و  رردنممد  برممل  هسممتند  اسممالمی  همما آرمان

  هاشاخصممه  ایممن  ام  رممه  ومما  هممر  و  بممودف  اوج  در  اسممالمی  ترممدن

  انفطممماط  مسمممیر  در  اسمممالمی  وواممممع  شمممدف   یر رنمممارف

  ها ممینمممه  رمممه  اساسمممی  ها شممماخص   اند،امورامممهقرار رفته

  و  خمم   نوبیبممه  و  رممردف  فممراهم  را  اسممالمی  ترممدن   یر شممکل

  بعممد  اسممت  رممردف  تعیممین  و  مرممخص   را  اسممالمی  ترممدن  مرممی

  رممردمی  مرممخص   بقیممدۀ اسممالمی  اسممت،یعنی  بممودف  ابتقمماد 

  بعمد  در  و  رمرد  اقمدام  بایمد  نفمو   شمه  بمه  نرمامی  املفماظ  ره
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  بایمد  اقتصماد   بعمد  و  مد  دسمت  اقمداماتی  شمه  بمه  باید  سیاسی

  نویسممندف  هممدف  ماضممر  اممژوه   در.باشممد  شممرایطی  شممه  دارا 

  فرآینممد  در  رممه  فرهنگممی  ها شمماخص   رممه  اسممت  ایممن  بممر

  را  اندداشممته  نقمم   آن  اایممدار   و  اسممالمی  ترممدن   یر شممکل

  قممرار  موردبررسممی  انقممالب  معرممم  رههممر  بیانمماژ  بممر  ترررممه  بمما

  اسمممالمی  مهمممانی  و  اسمممالم  مفممور  رههمممر   بیانممماژ  دهممد،در

  مختاممف  دیممدارها   در  ایرممان  رممه  هاییسممخنرانی  اسممت،در

  داننممدمی  میربنمما  و  مفممور  را  آن  ها شاخصممه  و  فرهنممگ  دارنممد

  هممما ارمش  و  فرهنمممگ  ام   رفتهنرمممئت  را  سیاسمممی  بواممممل  و

  و  اقتصمماد   نرامی،شممه  شمه  ابعمماد  یترمام  داننممد،درمی  اسمالمی

  بمه  اسمالم  هرشمه  و  اسمت  اسمالم  ایرمان  امنرر  سیاسی،مهنا  شه

  بمه شمودمی برمل همم شمکل هرمان بمه باشمد  رردف  استناد  آن

  اسممالمی  فرهنممگ  مفممور  ممموب  ررممور  مسممائل   هرممه  بهممارتی

  مختاممممف  ابعمممماد  ترممممدن   یر شممممکل  شرخنممممد،برا می

  در  یعنمممی  اسمممت  نیمممام  فرهنگمممی  و  نرامی،سیاسی،اقتصممماد 

  ها ممینمممه  رمممه  هسمممت  مطمممرح  هاییشممماخص   هررمممدام

  هممم  اسممالمی  ترممدن  رنممد،درمی  فممراهم  را  ترممدن   یر شممکل

  بما  ترمدن   یر شمکل  بمرا   یعنمی  اسمت  شمکل  ایمن  بمه  وضمع

  ها شممممممماخص   بمممممممه  نیمممممممام  اسمممممممالمی  مهنممممممما 

  امممژوه   در  اسمممت،ره  فرهنگمممی  و  نرامی،اقتصاد ،سیاسمممی

  فرهنگمممی  ها شممماخص   اسمممت  درنمممدد  نویسمممندف  ماضمممر

  بممر  ترررممه  بمما  را  اسممالمی  ترممدن   یر شممکل  در  آفممریننق 

  اهللآیممممت  مضممممرژ  انقممممالب  معرممممم  رههممممر   بیانمممماژ

  ایممن  در  رممه  سممؤالی  و.دهممد  قممرار  موردبررسممی(مدظاه)ا خامنه

  درنممدد  نویسممندف  و  اسممت  مطممرح  نویسممندف  بممرا   اممژوه 

  رممه  فرهنگممی  ها شمماخص   رممهاین  اسممت  آن  بممه  دهیااسممخ
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  بممه  را  اسممالمی  نمموین  سممام   ترممدن   یر شممکل  ها ممینممه

 ردامند؟ آورندمی ووود

 مهانی نرر  اژوه ر شیوف   تردن سام  دینی

  اسممت؛یعنی  بممودن  بممالطهع  انسممان،مدنی  همما ویژ ی  ام  یکممی

  اسمتعداد   اسماس  بمر  نیمه  و  دارد  رمه  سرشمتی  برمسمک  انسان

  بممه   ممرای   و  میمملهم  اسممت  شممدف  لفمماظ  او  آفممرین   در  رممه

  ممینممه  هممم  و  دارد  ووممود  او  در  ترممدن  ام  منممد بهرف  و  مممدنیت

  1۳۹4تهممممار،  شممممریعتی)تردن  ام  برخمممموردار   شممممرای   و

  و  ممانرآیمممدمی  وومممود  بمممه  اساسمممی  باممممل  دو  ام  ترمممدن(.4ر

  بمر  غاهمه  در  انسمان  تموان  مفصموب  تماریخی   ادیدف  انسان،این

  بمر  ممارم  قموانین  شناسمایی  مانمل  رمه  است  طهیعی  نیروها 

  و  رنتمممرب  امکمممان  و  سمممویر  ام  دانممم   و  بامممم  مسمممیر  ام  آن

   وسممیاهبه  برمر  ها خواسممته  نفمع  بمه  طهیعممت  نیمرو   تصمرف

 .است  دیگر سو   ام  تکنولو  

 
  در  طهیعممی  نیروهمما   تممأثیراژ  بممر  غاهممه  شممامل  هممم  غاهممه  ایممن

  بمر  غاهمه  همم  و  شمودمی  انسمان  منمد ی  مماد   بعد   یر شکل

   غاهممه  ام  نفسممانی  و  رومممی  تأثیراممذیر   در  انسممان  ضممعف

  در  میان،آنچممه  ایممن  در   یممرد  دربرمممی  را  مفیطممی  شممرای 

  مؤمنمممان  امیر(ص)اسمممالم  ایمممامهر  و  الهمممی  انهیممما    سمممیرف
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  دینممممی  سممممام   ترممممدن  مهنمممما   و  شممممدف رفته(ع)بای

  بمه  توانمدمی  رمه  اسمت  دوم  بعمد  در  انسمان  رمردن است،توانرند

  بما  ومه  رمار   شنین.شمود  من مر  نیمه  اوب  بعمد  در  او  نیرومند 

  نرممان  تمماریخی   ت ربممه  نیسممت؛میرا  اممذیربین ،امکان   ارائممه

  طریمم   ام  طهیعممی  مفممی   بممر  انسممان   غاهممه  رممه  دهممدمی

  راف  ام  رممه  نفسممانی  ها ضممعف)بر  شممدن  شیممرف  فنّاور ،بممدون

  سمماطه  بممه  من ممر( یردمی  نممورژ  هاانسممان  تممذهیک  و  تربیممت

   ردد؛یعنممیمی  انسممانی   ارادف  بممر  تکنولممو    و  روش  هرممین

  او  ضمعف  بمه  را  خمود  وما   طهیعمی  قموا   برابر  در  انسان  ضعف

  برابممر  در  آدمممی  درواقع،نمماتوانی  و  دهممدمی  تکنولممو    برابممر  در

  بر.اسممت  ارسممت  ثممروژ  و  طاکقممدرژ  سممرر   نفممس  طغیممان

  فعایممت  و  شممکوفایی  نسممهت  بممه  دینی،انسممان  بیممن   اسمماس

  بوامممل  نقمم   تواندانسممانی ،می   نهفتممه  اسممتعدادها   یممافتن

  ممممان  در  تفممولی  شنممین  و  رنممد  خنثممی  و  رنممگرم  را  مفیطممی

  مانمممل  شمممگرف  تفممموب  ایمممن  و  افتمممادمی  اتفممماو(ص)ایامهر

  بنیمماد   د ر ممونی  سممهک  رممه  بود(ص)ایممامهر  والیممی  و  رههممر 

 . شدمی مسارانان  بقالنی و باطفی-معنو 

  معنممو   و  رومممانی  ابعمماد  بممه  قرآنی،انممالتاً  ترممدن  و  تکامممل

  ممماد    توسممعه  بمما  نممرفاً  ضممرورتاً  و  اسممت  مربمموط  برممر  ووممود

  مممماد ،  ترمممدن  و  توسمممعه  در  آنچمممه  بنابراین.نیسمممت  هرمممراف

  نرمممام  شمممود،درمی  انداشمممته  تکاممممل  و  تعمممالی  ها شممماخص 

  خانممی   یر وهممت  در  و  دیگممر  معنممایی  دینممی،در  ابتقمماد 

  ها ووییدرواقع،لذژ.شممممودمی   ممممذار ارمش  و  اذیرفتممممه

  وهمان  تصمرف  و  رنتمرب  ام  ناشمی  رفماف  معاموب ماد ،رمه تردن

  دسمممت  ام  را  خمممود  انمممالت  دینمممی  ترمممدن  اسمممت،در  مممماد 

  و  اخالقمممممی  ها مفمممممدودیت  شمممممارشوب  در  و  دهنمممممدمی

  ام  ورعی)شممممممموندمی  دهیوهمممممممت  و  دینی،تعمممممممدیل
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  رسمموب  بعثممت  بمما  اسممالمی  ترممدن(.104ر  1۳۸۶نویسممند ان،

  اتکما  بما  مسمارانان. رفت  شمکل  مدینمه  بمه  او  ه رژ  و(ص)خدا

  آن(ع)ائرممه  و(ص)ایممامهر  ها سممفارش  و  قممرآن  همما آمومف  بممر

  مرمممالژ  با.رسممماندند  اوج  بمممه  ه مممر   امممن م  قمممرن  تممما  را

  وهممان  داخاممی  مرممکالژ  و  انممدلس  سممقوط  و  نممایهیان،مغوالن

  بهمممد  در  شمممد؛ولی  انفطممماط  دشمممار  اسمممالمی  اسمممالم،تردن

  در. رفممت  رونمم   هند،م ممدداً   وررانیممان  و  هانممفویان،بثرانی

  و  رردنممد  مراممه  مسممارانان  بممه  نومدهم،اسممتعرار ران  قممرن

  اسممالمی  متفکران. ردیممد  ررممود  دشممار  اسممالمی  ترممدن  دوبممارف

  ترمممدن  بممما  مقابامممه  بمممرا   ررمممورها  سمممایر  و  ایران،مصمممر  در

  بیممدار .رردند  مطممرح  را  راسممتین  اسممالم  بممه  غرب،بام رممت

  انقمالب  ایمروم   بما  و  شمروع  قاواریمه  بصمر  ام  ایران  در  اسالمی

  بممه  ش  ف1۳۵۷سمماب  در(رف)خرینممی  امممام  رههممر   بمما  اسممالمی

  و  ارهر ) ردیممد  بممرب  وهممان  در  بیممدار   بابممث  و  رسممید  اوج

 (. ۸۶ر  1۳۹۳هرکارش،

  بممه  نیممام  مکممومتی  هممر  یمما  و  ترممدنی  هممر   یر شممکل  بممرا 

  هاشمماخص   ایمن  رمه  مممانی  تمما  و  اسمت  هاییمؤلفمه  و  هاشماخص 

  تممواننری  نرممود  ورممع  رالهممد  یممر  در  بمماهم  منسمم م  نمورژبه

  اسمالم  بما  رابطمه  در  و  داشمت  را  ترمدن  یمر   یر شمکل  انترار

  را  هاییشماخص   اسمالم  یعنمی  اسمت  شمکل  ایمن  بمه وضعیت هم

  برقمرار   بمرا   را  ممردم  و  اسمت  رمردف  بیمان سمام  تردن برا 

  ترمموی   اسممالمی  ترممدن   یر شممکل  بممرا   هاشمماخص   ایممن

  ها شاخصممه  بممه  تووممه  با(ص)اسممالم  ایممامهر  و  اسممت  رممردف

  را  اسممالمی  ترممدن  رممه  برآمممد  درنممدد  اسممالم  در  شممدفمطرح

  بمما  اسممالمی  ترممدن  و   ردیممد  مانممل  اتفمماو  ایممن  و  دهممد  شممکل

  و   رفممت  شممکل  بربسممتان  در  اسممالمی  ها شمماخص   مفوریممت

  رمرد  ایمدا  اداممه سمام  ترمدن ایمن ایمامهر ام بعد ممان در بعد
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  رممه  انممای  ها شمماخص   و  امممور  بممه  مسممارانان  رممه  ومما  هممر  و

  اایهنممد  و  رردنممد  برممل  هسممتند  اسممالمی  همما آرمان  بنوانبممه

  ایممن  ام  رممه  ومما  هممر  و  بممودف  اوج  در  اسممالمی  ترممدن  بودنممد

  مسممیر  در  اسممالمی  ووامممع  شممدف   یر رنممارف  شمماخص همما

  رمممه  اساسمممی  ها شاخصمممه  اند،امورامممهقرار رفته  انفطممماط

  و  رممردف  فممراهم  را  اسممالمی  ترممدن   یر شممکل  ها ممینممه

  تعیممین  و  مرممخص   را  اسممالمی  ترممدن  مرممی  و  خمم   نوبیبممه

 .بودف فرهنگی بعد  است  رردف

 
  شممه  بممه  نرممامی  املفمماظ  رممه  رممردمی  مرممخص   فرهنممگ  یعنممی

  اقمداماتی  شمه  بمه  بایمد  سیاسمی  بعمد  در  و  ررد  اقدام  باید  نفو 

  در.باشممد  شممرایطی  شممه  دارا   بایممد  اقتصمماد   بعممد  و  مد  دسممت

  مهمانی  بمه  توومه  بما  رمه  اسمت  درنمدد  نویسندف  ماضر  اژوه 

  دهندفشمممکل  فرهنگمممی  ها شممماخص   دینمممی  سمممام   ترمممدن

  قممرار  اممژوه   و  موردبررسممی  را  اسممالمی  نمموین  سممام   ترممدن

  ایممن  در  رممه  مراماممی  ترممامی  در  رممهاین  اسمماس   نکتممه  و  دهممد

  اژوه ،بیانممماژ  ترررمممه    یرد،نقطمممهمی  نمممورژ  امممژوه 

  العرریاهللآیمممممت  مضمممممرژ  رههمممممر   معرمممممم  مقمممممام

 .بود  خواهد(مدظاه)ا خامنه

 رو  امممی  فرهنگمممی ها آسمممیک ام نمممیانت راههردهممما 

 اسالمی نوین سام  تردن
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  دسممت  و بمما  شممد  شممروع  ایممامهر  بعثممت  بمما  اسممالمی  ترممدن

  دسممت  بممه   ونمما ون  ها ممینممه  در  رممه  مختافممی  آوردهمما 

  بمه  امما  دهمد،  اختصماص  خمود  بمه  واالیمی  وایگاف  توانست  آورد،

  آنچممه.  شممد  ررممود  دشممار  قممرن  شنممدین  با ذشممت  و  ممممان  مممرور

  تسمماهل  تسممامح،  هرممان  رسمماند  ایرممرفت  بممه  را  اسممالمی  ترممدن

  رممه  بممود  برممر  معنممو   و  ممماد   ها ونهممه  ترممام  بممه  تووممه  و

  ترممدن  ایکممرف  بممر  بهر ممی  ضممربه  و  باخممت  رنممگ  مرورممانبممه

  منمد انی  الهمی  و  انسمانی  ابعماد  بمه  توومه.  سماخت  وارد  اسالمی

  برخمموردار  ا بروسممته  وایگمماف  ام  امممروم  دنیمما   در  هاانسممان

  نسمهت  آنهما  رمه  اسمت  دیمد اهی  ام  ناشمی  هم  أمر  این  و  نیست

  مقیقممی  نیامهمما   بنممابراین.  دارنممد  انسممان  و  وهممان  ایممن  بممه

  معنممو   و  روانممی  آراممم   و  امنیممت  سممعادژ،  ماننممد  انسممان

  دنیمما   در  رممه  اسممت  هاییانسممان  منممد ی  در  مفقممود  ها ماقممه

  ایممن  بممه  انقممالب  رههممر  دیممد اف  ام  ا ممر.  برنممدمی  سممر  بممه  امممروم

  و  ابمممهار   ونهمممه  فقممم   ترمممدن  ایمممن  رنمممیم  نگممماف  موضممموع

  رممه  دارد  ترممدنی  بممه  نیممام  انسممان  بنممابراین  دارد،  افهار سممخت

  و  شممود  بممرآوردف  او  معنممو   و  ممماد   نیامهمما   هرممهآن  سممایه  در

  امیما   بنمابراین.  نیسمت  اسمالمی  ترمدن  ومه  شیه   تردن  این

  در  انقممالب  معرممم  رههممر.  یابممدمی  ضممرورژ  اسممالمی  ترممدن

  ترممدن  بممه  رسممیدن  بممرا   را  راهکارهممایی  خممود  ها سممخنرانی

  توانممدمی  همماآن  بممه  اممرداختن  رممه  انممددادف  ارائممه  اسممالمی  نمموین

  بممه  ماضممر  اممژوه .  باشممد  راهگرمما  اسممالمی  ترممدن  امیمما   در

  اسممالمی  ترممدن  امیمما   درممینممه  ایرممان  ها دیممد اف  بررسممی

  و  موسمممو )است  ارداختمممه  اسمممالمی  نممموین  ترمممدن  قالمممک  در

  آن  درنممدد  قممومیتی  هممر  و  ررممور   هممر(.  ۳ر  1۳۹4اشممکوار ،

  و  رنمد  ایمدا  دسمت  اایمدار   توسمعه  و  ایرمرفت  بمه  رمه   است

  ترممدن  بممه  ووامممع  رممه  اسممت  ایممن  هااایممه  تممرینمهم  ام  یکممی
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  رابطممه  در  یابنممد  دسممت  خممود  مفورهمما   و  همماباارمش  متناسممک

  اسمت شمکل ایمن بمه وضمعیت نیمه اسمالمی وواممع  و  اسمالم  با

  خواهنممد  خمموش  رو   ممممانی  اسممالمی  ووامممع  دیگربهارتیبممه

  بممه  رو   رممه  رممرد  خواهنممد  منممد ی  آراممم   در  ممممانی  و  دیممد

  فرهنگممی  همما بخ   سممام ،  ترممدن  در  بیاورنممد،  سممام   ترممدن

  ایممدا  توسممعه  بایممد  اوترممابی  و  سیاسممی  نرممامی،  اقتصمماد ،  و

  تما  و  شموند  رفمع  بایمد  هماآن  ایراممون  مطرح  ها آسیک  و  رنند

  را  ترممدن  خمموش  طرممع  باشممند  هاآسممیک  ایممن  رممه  ممممانی

  ترممدنی   یر شممکل  بممرا   اممس  شرممید،  تممواننری  ووممههیچبه

  ای بممه  الهممی  همما ارمش  اسمماس  بممر   بایممد  انسممانی  و  مطامموب

  در  شممون  رممرد  ایممادف  را  همماارمش  ایممن  نرممامی  هممر  در  و  رفممت

   مردد  مانمل  ظماهر   ترمدنی  اسمت  مرکمن  نمورژ  ایمن  غیمر

  رممه  بممود  خواهممد  غربممی  ترممدنی  ماننممد  آن   مایممهدرون  ولممی

  فرآینمممد  در  معنویمممت  و  اسمممت  مممماد   بعمممد تر  نمممرفاً

 .  ندارد  آن ایی  یر شکل

   یر شممکل  بممرا    ردیممد  ذرممر  رممه  مسممائای  بممه  تووممه  بمما      

  ضمرور   الهمی  مفورهما   و  هماارمش  بمه  توومه  مطاموب  تردنی

  در   رفتهشمکل  اسمالمی  ترمدن  رمهاین  بمرا   بهمارتی  بمه  است

  همما ارمش  بایممد  نهاشممد  غربممی  ترممدن  بممه  شممهیه  اسممالم  وهممان

  ترمممدن  بهمممارتی  بمممه  داد  دخالمممت  آن  در  را  اسمممالمی  معنمممو 

.  بگیممرد  شممکل  اسممالمی  همما ارمش  بممر  منطهمم   رممامالً  اسممالمی

  فرهنگممی،  همما نرام  بایممد  ترممدنی  شنممین   یر شممکل  بممرا 

  و  شممدف  شناسممیآسیک  اوترممابی  نرممامی،  سیاسممی،  اقتصمماد ،

  رممه  اسممت  درنممدد  نویسممندف  ماضممر  فصممل  در.   ردنممد  تقویممت

  رممه  فرهنگممی  سممام   نرممام  ها آسممیک  ام  نممیانت  رارهمما راف

  نقمم   اسممالمی  نمموین  سممام   ترممدن   یر شممکل  فرآینممد  در

  الهتمممه  دهمممد  قمممرار  امممژوه   و  موردبررسمممی  را  دارد  اساسمممی
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  مطممرح  رممه  رممار راف  هممر  در  رممهاین  اهریممت  مممائه   نکتممه

  تمما  شممودمی  بیممان  رههممر   معرممم  مقممام  ام  بیانمماتی  شممودمی

  نیممه  را  بفممث  غنمما   رارهمما،راف  بممه  دهممی  مرممروبیت  ضممرن

  بممه  شممد  مطممرح  رممه  ا مقدمممه  بممه  تووممه  بمما.  رنممد  بیرممتر

  ترممدن  رو   اممی   فرهنگممی  ها آسممیک  ام  نممیانت  رارهمما راف

 رباشندمی  میر شرح  به ره  اردامیممی اسالمی  نوین سام 

 تقوا

  منممد ی  یممر  بممه  میمموانی  منممد ی  ام  انسممان  خممروج   الممممه

  رنمد  ایمرو   مرخصمی  و  معمین  انموب  ام  رمه  است  این  انسانی

  در را خمود رمه مرمخص  و معمین انموب  ام  ایمرو   المممه  الهته

  ت ماوم هماآن ممدود ام و  رمردف  مفمدود  انموب  هرمان  شارشوب

 . نکند

 
  تفریممر  را  او  آنممی  همما هوس  و  هممو   رممه  آن مما  تعهیممر   بممه

  را  خممود  بایسممتمی  رنممد،  ت مماوم  خممود  مممدود  ام  رممه  رنممدمی

  تممرک  مسممتاهم  رممه  نگهممدار   خممود  ایممن  نممام  نرایممد،  نگهممدار 

  رمرد  تصمور  نهایمد.  باشمدمی  تقموا  اسمت   فتمار  و  افعاب  ام  برخی

  رومف،  و  نرممام  قهیممل  ام.  اسممت  دینممدار   مختصمماژ  ام  تقمموا  رممه

  طمرم  ام  بخواهمد  ا مر  انسمان.  اسمت  انسمانیت   المممه  تقوا  باکه

  تقمموا  رممه  اسممت  ناشممار  شممود  خممارج  ونگاممی  و  میمموانی  منممد ی
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  تقمموا   رممه  شممودمی  مالمرممه  فعاممی  شممرای   در  باشممد،  داشممته

  هسممت  رممه  شیممه .  انممدرردف  انممطالح  را  سیاسممی  و  اوترممابی

  و  دارد  دیگممر   اسممتفکام  و  قداسممت  و  باممو  یممر  دینممی  تقمموا 

  مسمتفکم  تقموایی  تموانمی  رمه  اسمت  دیمن   اایمه  مقیقت  در

  خمدا  بمه  ایرمان  مفکمم  مهنما   بمر  ومه  و  آورد  ووود  به  مهنا با و

  ووممود  بممه  ابترممادقابل  و  اساسممی  و  مسممتفکم  بنیممانی  تممواننری

  غیممرف  و  الهممی  و  مممذههی  تقمموا   ام  ابممم  تقمموا  هرماببممه.  آورد

  اوتنمماب  و  تممرک  مسممتاهم  خودخودبممه  و  اسممت  انسممانیت  الممممه

 (.۷1ر  1۳۸۹مطهر ،)است  ذشتهایی  و

  بعممد  دیگممر   و  فممرد   بعممد  یکممی  اسممت  بعممد  دو  دارا   تقمموا

  همماییمرام  ام  بایممد  انسممان  یعنممی  تقمموا  فممرد   بعممد  اوترممابی،

  انسممان  و  هسممتند  مرنمموع  شممریعت  دیممن  در  رممه  رنممد  اوتنمماب

  تقمموا   ولممی.  رنممد  خمموددار   همماآن  بممه  شممدن  آلممودف  ام  بایممد

  بممرا   شممون  هسممت  نیممه  تقمموا  بعممد  تممرینمهم  رممه  اوترممابی

  و  شممودمی  شممامل  را  ورممع  یممر  و  شممودمی  مربمموط  اوترمماع

  یمما   نمماهی  ا ممر  و  نیسممت  مطممرح  تقمموا  فممرد   بعممد  دیگممر  این مما

  وامعممه  یممر  و  دارد  اوترممابی  بعممد  شممود  مرتکممک  مرامممی

  تممرمهم  تقمموا  بعممد  ایممن  دلیممل  هرممین  بممه  شممودمی  آن  در یممر

  قممرار  تقمموا  رو   بممر  اسممالمی  ترممدن   یر شممکل  مفممور.  اسممت

  بگیمرد  شمکل  اسمالمی  مهمانی  بمر  اسمت  قرار  ره  تردنی  در.  دارد

  بممه  اایهنممد   ایممن  و  بممود  اایهنممد  اسممالمی  همما ارمش  بممر  بایممد

  تمموانمی  ممممانی.  شممودمی  مانممل  بمماتقوا  اسممالمی  همما ارمش

  مهممانی  و  انمموب  اسمماس  بممر  وامعممه  اقتصمماد  رممه  داشممت  انترممار

  یعنممی  تقمموا  بعممد  دو  هممر  مممردم  در  رممه  باشممد  اسممالمی  ارمشممی

  اسممت  ترممدنی  اسممالمی  ترممدن.  باشممد  فعمماب  اوترممابی  و  فممرد 

  و  اسممت  اسممالمی  آن  اوترمماع  و  آن  سیاسممت  و  آن  اقتصمماد  رممه

  در  وقتمممی.  بممماتقوا  مگمممر   مممرددنری  مرکمممن  همممااین   هرمممه
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  بمماب  ایممن  در  فممرد  و  باشممد  خوار رشمموف  و  ربمماخوار   ا وامعممه

  اسمالمی  اقتصماد  رمه  داشمت  انترمار  تمواننری  باشد  نداشته  تقوا

  و  ریرممه  اممس.  بگیممرد  شممکل  اسممت  فرهنممگ  روبنمما   رممه

  در  رمه  ا وامعمه.  تقواسمت  وومود  فرآینمد  ایمن  برا   سرشرره

  خواهممد  شممکل  هاییآسممیک  آن  در  نهاشممد  تقمموا  آن  سیاسممت

  دسممت  ام  و  بیگانگممان  بممه  ررممور  رممردن  وابسممته  مثممل   رفممت

  اقتصمماد  و  سیاسممت  اممس.  هممااین  امثمماب  و  ررممور  اسممتقالب  دادن

  شممودمی  مانممل  ممممانی  اسممالمی  بافرهنممگ  متناسممک  اوترمماع  و

 .  باشد  تقوا هاآن م ریان  در ره

  مفوریمت  بما  رابطمه  در  ابمراف   سمورف  ۲۶ آیمه  در  رریم  قرآن

 رفرمایدمی  تقوا

ا  بَاَممیْکُمْ  أَنهَلْنَمما  قَممدْ  آدَمَ  بَنِممی  یَمما وْءَاتِکُمْ  یُمموَارِ   لِهَاسممً ا  سممَ   وَرِیرممً

 خَیْرٌ  ذَلِرَ التَّقْوَىَ  وَلِهَاسُ

  همماىبممورژ  رممه  لهاسممى  شممرا  بممر  یقینبممه  آدم،  فرمنممدان  اى

  نممامب  باشممد  شممرا  میممور  و  میممک  رممه  لهاسممى  و  بپوشمماند  شممرارا

  تهیممه  اسممتعداد  و  آفریممدیم  ممممین  در  را  آن  اولیممه  مممواد)رردیم

  بهتمممر  تقممموى  لهممماس  الهتمممه  و(  دادیمممم  شمممرا  بمممه  را  آن

 (.۲۶ابراف،)است

  آمماد توسم  تقموا ربایمت بمر( ع)بامی  اممام  مسیر  این  طوب  در

  در  انممل  ایممن  الهالغممهنهج  ها نامممه  در  اممما.  دارد  تأریممد  مممردم

  مکتمممک  در.اسمممت  یافتمممه  بیرمممتر   نرمممود  رمممار هاران  ممممورد

  هابرنامممه   هرممه   سممرلومه  تقمموا(  ع)باممی  امممام  سیاسممی

  قضممماوژ،  دار ،ممممردم  ونگممماور ،  سیاسمممتردار ،  امورامممه

  ها برناممممه  تمممدوین  و  دولمممت  ها برناممممه  تنرمممیم  و  داور 

  رمار هاران  بمرا   تقموا  انمل  ربایمت  هرچنمین  اسمت،  اقتصاد 

  تومیمممع  و  مرممماژ  مالیممماژ،  ممممأموران  شمممون  امممائین  سمممطوح

 (.1۳ر  1۳۸۹ندریه،  و  بهرتی)است مدنرر نیه الراببیت
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  الهممی  تقمموا   بممه  را  مممردم  ۲۳۳ خطهممه  در(  ع)باممی  امممام

 ر فرمایدمی  و رردف سفارش

  مم   تقموا  هرانما.تقوا  بمه  رمنمممى  سمفارش  شرارا!  خدا  بند ان

  بمر  شمرا  ام  اسمت  مقمى  ادیدآورنمدف  و  شمرا  بهدف  بر  است  الهى

  نائممل  تقمموا  بممه  خممدا  ام  مممدد  بمما  رممه  رممنممممى  سممفارش.  خداونممد

 .برسید خدا به  تقوا مدد  با و   ردید

 
  نرممام  ها خطهممه  در  رههممر   معرممم  مقممام  رونممد،  ایممن  طمموب  در

  نممورژ  ایممن  بممه  تقمموا  تعریممف  بمما  رابطممه  در  تهممران  ورعممه

 رفرمودند

.  بمودن  خمود  مراقمک  دائمم  و  بمودن  بهموش  یعنمی  »تقوا،

  ممس  انمالً  و  منمدمی  سمر   نماف  دههما  غافمل  آدم  ام  ا ر

  درسممت  متّقممی،  آدم  اسممت؛  رممردف   نمماف  رممه  رنممدنری

  رنممد،می  رممه  هممم   نمماهی  انممدک.  اوسممت  مقابممل  نقطممه

  فکممر  بممه  و  اسممت  رممردف   نمماف  رممه  شممودمی  متممذرر  فمموراً

  ممن طمائف مسّمهم اذا اتّقموا الّمذین  انّ. »افتمدمی  وهران

یطان   ام  شمممیطان  رمممهاین  م مممرد  بمممه   شتمممذرروا  الرمممّ

  خممورد،می  او  بممه  شممیطان  بمماد  و  رنممدمی  بهممور  رنممارش

  دشممار  و  شممدفمدف  شممیطان  رممه  رنممدمی  مممس  فمموراً

  یمماد  بممهر  شتممذرروا»  اسممت؛   ردیممدف  غفاممت  و  اشممتهاف

  شرمر  آدممی، شنمین ؛شمهصمرون همم فماذا. »افتدمی
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  در  اسممالمی  انقممالب  معرممم  رههممر  بیاناژ)اسممتش  بممام

 (.۷۵/ 10/ ۲۸تهران   ورعه نرام  ها خطهه

  مسممئوالن  دیممدار  در  ا خامنممه  اهللآیممت  مضممرژ  شنممینهم

 رفرمایدمی  و  دانسته آ اهی  سامممینه  را  تقوا  نرام،

  و  انسممان  دانممایی  و  آ مماهی  سممامممینه  تقمموا،  رممه»درمالی

  انقممالب  معرممم  رههر)اسممتش  باطممل  و  ممم   بخمم   ترمایه

  رمممممار هاران  و  مسمممممئوالن  دیمممممدار  در  اسمممممالمی

 (.۹۳/ 4/ 1۶نرام

  نمراط  در  معنما   بمه را تقموا فطمر، سمعید بیمد نرمام در ایران

 رفرمایدمی  و  دانسته  رردن  مررت  الهی مستقیم

  ام  را  خودمممان  بگیممریم،  را  خودمممان  بنممان  بتمموانیم  »ا ممر

  قرممممه  خطممموط  ام  بهمممور  ام  ومرمممیگرى،  ام  شروشمممى،

  یعنممى  تقمموا.  اسممت  بهر ممى  هنممر  ایممن  بامبممداریم،  الهممى

  مسممتقیم  نممراط  در  مررممت  بممراى  خممود  ام  مراقهممت

  اسمماس  بممر  و  بصممیرژ،  و  معرفممت  و  باممم  یممافتن  الهممى؛

  ها خطهممه)رردنش  مررممت  بصممیرژ،  و  معرفممت  و  باممم

 (.۹0/ ۶/ ۹فطر  سعید بید نرام

  در  رمضمان،  مهمارک  مماف  ورعمه  اولمین  در  رههمر   معرمم  مقام

 رفرمودند  باتقوا رابطه در  ورعه نرام  ها خطهه

  در  ممماف،  ایممن  بررممت  بممه  بتمموانیم  شممرا  و  مممن  »امیممدوارم

  و  امساسمممماژ  در  خممممود،   فتممممار  در  خممممود،  رفتممممار

  را  برممیم  مراقهممت  آن  و  الهممى  تقممواى  خممود،  ها اندیرممه

  انسممانى  ررمماب  بممه  قممدمیر  را  خممود  و  رنممیم  مممارم

  در  رههممرى  معرممم  مقممام  ها خطهه)سممامیمش  نهدیممر

 (.۷۶/ 10/ 1۲رمضان  مهارک  ماف  ورعه اولین

  تقمموا  مفهمموم  بمما  رابطممه  در  ا خامنممه  العرریاهللآیممت  مضممرژ

 رفرمایدمی
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  وومود  متّمى  مخماطه   تقموا،  ربایمت  تقموا،  لهوم  »تقوا،

  باشممیم؛  داشممته  نرممر  در  را  خممدا.  اسممت  ایغرهممر  مقممدس

  متّممى  خممود،   فتممار  خممود،  رفتممار  خممود،  ابرمماب  مراقممک

.  تقواسممت  معنمماى  ایممن  باشممیم؛  خممود  تصمموراژ  و  افکممار

   رممودف  بسممته  همماىراف  ىهرممه  شممد،  مانممل  ایممن  ا ممر

  ماتمى  مراممل،  ىهرمه  در  متعماب  خمداى  و  شمد  خواهد

  ها خطهممه)رردش  خواهممد  یممارى  تقواسممت،  داراى  رممه  را

 (.۸۹/ 11/ 1۵تهران   ورعه نرام

  ترممدن   یر شممکل  شممرط  دارد،  مممی  نگممه  سممالم  را  وامعممه  تقمموا

  وقتمی باشمد سمالم وامعمه رمه  اسمت  ایمن  اسمالمی  نوین  سام 

  دارد  مرمکل  تقموا  مهمانی  املفماظ  و  اسمت ممریض  رمه ا وامعه

.  رممرد  ایممادف  آن  در  را  سممام   ترممدن  تمموانمی  نممورتی  شممه  بممه

  در  و  رممرد  سممام ااک  را  مکممه  و  مدینممه   وامعممه  ارممرم  ایغرهممر

  آورد  رو   سممام   ترممدن  بممه  بعممد  و  رممرد  خامم   را  تقمموا  مممردم

  ورعممی  ام  اسممت  اسممالمی  مهنممای   رممه  سممام   ترممدن  شممون

  در  تقمموایی  وقتممی.  باشممد  تقمموا  همماآن  در  رممه   ممرددمی  مانممل

  نخواهممد  شممکل  اسممالمی  سممام   ترممدن  دیگممر  نهاشممد  اممی 

  اوامممر  بممه  رممردن  برممل  و  ارهیهرممار   یعنممی  تقمموا  شممون   رفممت

  همماآن  ام  و  رنممدنری  برممل  الهممی  اوامممر  بممه  وامعممه  وقتممی  الهممی

  ترممدن   یر شممکل  انترممار  تممواننری  انممالً  رنممدمی  تخطممی

  مفمور  تقموا  امس.  شمد  متصمور  هماآن  در  را  اسمالمی نوین سام 

  اسممالمی  نمموین  ترممدن   یر شممکل  بممرا   اساسممی  ا اایممه  و

  مطمالهی تقموا موردبفمث در بارهما رههمر  معرمم  مقمام  و  است

  مختاممف  بیانمماژ  در  را  مسممئولین  و  مممردم  و  انممدفرمودف  ذرممر  را

 .اندرردف دبوژ خود  در  تقوا  یر شکل و تقویت  بر

 نیانت برا  راهکار ارائه و شناسیآسیک
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  بایمد  رمه  اسمت  ایمن  هاآسمیک  قهماب  در  رارهماراف  ام  دیگمر  یکی

  رمممه  مممممانی  تممما  شمممون  برآممممد  شناسمممیآسیک  درنمممدد

.  نممدارد  ووممود  نممیانت  امکممان  نگیممرد  نممورژ  شناسممیآسیک

  ودیمممد    مسمممئاه  و  معضمممل  بممما  همممرروم  ودیمممد  دنیممما 

 . روستروبه

 
  بمما  برخمورد  در  رمه  بمود  خواهنمد  مانمد ار  هاییترمدن  و  همانرام

  ام  یکممی  و  بپیراینممد  تکممامای  مسممیر  بتواننممد  معضممالژ  ایممن

  1۳۹۳،  بهرنی)اسممممت  شناسممممیآسیک  تکامممممل  مفورهمممما 

  بمما  دیممدار  در  رممه  بیانمماتی  در  رههممر   معرممم  مقممام(.  ۲1۹ر

  أممممر  بمممه  داشمممتند  شمممرالی  خراسمممان  اسمممتان  ووانمممان

 رفرمودند و  داشته تووه شناسیآسیک

  آسمیههائی  بمه  توومه  یعنمی  رنمیم؛  شناسمیآسیک  باید»

  ایممن  باممل  ام  وسممت و  و  دارد  ووممود  ممینممه  ایممن  در  رممه

  را  مسمممئاه  نریخمممواهیم  این ممما  مممما  الهتمممه.  آسمممیهها

  شممرار  میکنممیم  مطمرح  فهرسممتی  رنمیم؛  فممرض  شمدفترام

  اسممت؟  ضممعیف  ممما   وامعممه  در  ورعممی  رممار  فرهنممگ

  هماغربی  را  ورعمی  رمار  بااینکمه.  اسمت  آسمیک  یمر  این

  قهمل خیامی اسمالم امما  انمد،رردف  ثهمت  خودشان  اسم  به
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ر  یما  ،شالتّقمو   و  الهمرّ  بامی  تعماونوار »اسمت   فته  اینها  ام

  ابتصممام  متّممی  یعنممی.  شوریعمما  الاّممه  بفهممل  ابتصممروا  و»

  ال  و»  باشمممد؛  ورعیدسمممته  بایمممد  همممم  الاّمممهمهل  بمممه

  طممالو  ررممورمان  بخرممها   ام  برخممی  در  شممرا.  شتفرّقمموا

  ررممورمان  بخرممها   ام  برخممی  در  شممرا  اسممت؟  میمماد

  در  شمرا  اسمت؟  میماد  مخمدر  ممواد  بمه  ووانها  آوردن رو 

  نریکنمممیم؟  را  المم  ربایتهممما   مانهرسمممایگی  روابممم 

  در  شممرا  اسممت؟  ضممعیف  ممما  بممین  در  رمممم   نمماه  شممرا

  مردمممان  ممما  خیابممان،  در  راننممد ی  فرهنممگ   ممینممه

.  اسممت  آسممیک  ایممن  نیسممتیم؟  رامممل  طممور  بممه  منضممهطی

  ماسمممت؛  مسمممائل  ام  یکمممی  خیابمممان،  در  وآممممدرفت

.  اسمت  اساسمی   مسمئاه  نیسمت،  همم  روشکی   مسئاه

  شقمدر  اسمت؟  ضمرور   مما  بمرا   شقمدر  نرینیآاارتران

  را  آنهمما  بایممد  رممه  دارد  الهاممماتی  شممه  اسممت؟  درسممت

  میکنممیم؟  ربایممت  را  الهاممماژ  آن  شقممدر  رممرد؟  ربایممت

  در  معرمممار   نممموع  شیسمممت؟  سمممالم  تفمممریح  الگمممو 

  مسمائل  ایمن  شقمدر  بهینیمد  اسمت؟  شگونمه  مما   وامعه

  در  داخممل  منممد ی،  بخرممها    هرممه  فرا یممرِ  و  متنمموع

  بخمم   ایممن  در  اسممت؛  منممد ی  سممهر   مقولممه  ایممن

  رفتارهممما   رمممه  ترمممدن،  واقعمممی  و  مقیقمممی  و  انمممای

  بمما  متناسممک  ممما  رنممونی  معرممار   نمموع  شقممدر.  ماسممت

  اسممت؟  منطقممی  و  بقالنممی  شقممدر  ماسممت؟  نیامهمما 

  بممین  در  آرایمم    مسممئاه  شطممور؟  لهاسممران  طرامممی

  شقممدر  اسممت؟  درسممت  شقممدر  شطممور؟  منممان  و  مممردان

  در  اداراژ،  در  بممممامار،  در  ممممما  آیمممما  اسممممت؟  مفیممممد

  راسمت  راممل  طمور  بمه  هرمدیگر  بمه  رومانمه،  معاشرتها 

  شممرا  دارد؟  رواج  شقممدر  دروغ  ممما  بممین  در  میگمموئیم؟
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  داشمتن  بما  هابعضمی  میمهنیم؟  ممرف یکمدیگر سمر ارت

  شیسمت؟  رمار ریه   بامت  میگریهنمد؛  رمار  ام  رمار،  توان

  ها ارخاشممممگر   هممممابرخی  اوترممممابی،  مفممممی   در

  و  نمممهر بی  و  ارخاشمممگر   بامممت  میکننمممد؛  مممموردبی

  مقمموو  شیسممت؟  ماهمما  ام  بعضممی  میممان  در  نابردبممار 

  شقممدر  هارسممانه  در  میکنممیم؟  مرابمماژ  شقممدر  را  افممراد

  میرممود؟  مرابمماژ  شقممدر  ینترنممتا  در  میرممود؟  مرابمماژ

  -   ریه قمانون بامت میکنمیم؟ امتمرام قمانون بمه شقدر

  ممردم  ام  برخمی  در  -  اسمت  خطرنماری  بیرمار   یمر  ره

  دارد؟  ووممود  شقممدر  وامعممه  در  رممار   ووممدان  شیسممت؟

  دارد؟  وومممود  شقمممدر  وامعمممه  در  اوترمممابی  انضمممهاط

  تولیمممد  دارد؟  وومممود  شقمممدر  تولیمممد  در  رمممار مفکم

  و  تووممه  مممورد  شقممدر  مختاممف،  بخرممها   در  ریفممی

  نررهما   خموب،  مرفهما   ام  برخمی  شمرا  اسمت؟  اهترام

  بمماقی  مممرف  و  رؤیمما  مممد  در  خمموب،  ها ایممدف  خمموب،

  میگوینمد  مما  بمه شمرا. رردنمد اشمارف دیدیمد ره میراند؟

  رممم  ممما  ادار   ها دسممتگاف  در  رممار  مفیممد  سمماباژ  رممه

  سمابت  هرمت  قمدر  بمه  بایمد  رمار  سمابت  هرمت  است؟

  نمیم  یما  سمابت  یمر  قمدر  بمه  شمرا  باشمد؛  داشمته  فایدف

  بممین  در  شممرا  ر اسممت؟  مرممکل  سممابت؟  دو  یمما  سممابت

  آیممما  دارد؟  رواج   رائیمصمممرف  مممما  ممممردم  ام  بسمممیار 

  اینکممه  یعنممی   رائیمصممرف  اسممت؟  افتخممار   رائیمصممرف

  ومهو  رمه  رنمیم  اممور   نمرف  آوریم،ممی   یر  هرشه  ما

  ربما   ریرمه  رمه  رنمیم  شمه.  نیست  ما  مند ی  ضروریاژ

  -  هرسممر  ممم   رممه  رنممیم  شممه  شممود؟  قطممع  وامعممه  در

  شممود؟  ربایممت  فرمنممدان  ممم   -  شمموهر  ممم   من،  ممم 

  رمه آنچنمان خمانوادف، فروااشمی  و  طمالو  رمه  رنمیم  شه
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  شمه  نکنمد؟  ایمدا  رواج  مما  بمین  در  اسمت،  رائمج  غرب  در

  مفممظ  رممرامت   هممم  ممما،   وامعممه  در  من  رممه  رنممیم

  بتوانمد  همم  برانمد،  مففموظ  اشخمانواد ی  بمهژ  و  شود

  مقممموو  همممم  دهمممد،  ان مممام  را  اشاوترمممابی  وظمممائف

  رنممیم  شممه  برانممد؟  مففمموظ  اشخممانواد ی  و  اوترممابی

  را  اشیکممی  تمما،  شنممد  ایممن  بممین  نهاشممد  م هممور  من  رممه

  ممد.  ماسمت  اساسمی  مسمائل  ومهو  اینهما  رنمد؟  انتخاب

  رممردم؛  اشممارف  مممن  شیسممت؟  ممما   وامعممه  در  مادوولممد

  را  مقطعممی  و  ممممان  بممه  نیممام  و  دارممممان  تصممریمِ  یممر

!  رفممت  یادمممان  ممممان   بعممد   ممرفتیم،  رممردیم،  انتخمماب

  را  آب  شمیر  ایمن  آقما  بگوینمد  شمرا  بمه  رنیمد  فرض  مثالً

 .بامرنید سابت  یر

 
  غافمل رفتمیم، ماهما! بمرو   و  بمامرنی  را  شمیر  شمرا  بعد  

   مهارش  مما  بمه  مماال بعمد. سماب امانهدف ساب، دف شدیم؛

  شنممداننه   آینممدف  در  ممما   وامعممه  آقمما  رممه  میدهنممد

  وموانی   شهمرف  ایمن  شمد؛  خواهمد  ایمر   وامعه  دور ،

  خواهممد   رفتممه  او  ام  دارد،  ایرانممی   وامعممه  امممروم  رممه

  ام  بعضممی  در  شممرا  اسممت؟  شقممدر  مادوولممد  مممد.  شممد

  ایممن  دارد؟  ووممود  م ممرد   ها خانممه  بممهرگ،  شممهرها 
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  رممردف  نفمموذ  ممما   وامعممه  در  شگونممه  غربممی  بیرممار 

  اسممت؟  خمموب  اسممت؟  بممد  شیسممت؟   رائیت رممل  اسممت؟

  رارشممه  اسممت؟  خمموب  شقممدرش  اسممت؟  بممد  شقممدرش

  نرسمد؟  بمد  ممد  بمه  نمرود،  فراتمر  خموب  ممد ام ره رنیم

  منممد ی  سممهر  مسممائل  ام   ونمما ونی  بخرممها   اینهمما

  رممه  دارد؛  ووممود  قهیممل  ایممن  ام  مسممئاه  هممادف  و  اسممت،

  ایممن.  اسممت  مهرتممر   فممتم،  مممن  رممه  اینهممائی  ام  بعضممی

  را  ترمدن  ممتن  رمه شیههمائی آن ام اسمت فهرسمتی یر

  مهتنمی  ترمدن،  یمر   دربمارف  قضماوژ.  میدهمد  ترکیل

  .اینهاست  بر

  دارد،  ماشممین  اینکممه  نممرف  بممه  را  ترممدن  یممر  نریرممود

  تفسمممین  و  رمممرد  قضممماوژ  دارد،  ثمممروژ  دارد،  نمممنعت

  فممراوان،  مرممکالژ  ایممن  آن،  داخممل  در  رممهدرمالی  رممرد؛

  انممل.  فرا رفتممه  را  مممردم  منممد ی  و  وامعممه  سراسممر

  بخمم   ایممن  اینکممه  بممرا   اسممت  ابممهار   آنهمما  اینهاسممت؛

  امیمد  بما  رننمد،  آسمای  امسماس ممردم تما شود، تأمین

  برونممد،  اممی   رننممد،  منممد ی  امنیممت  بمما  رننممد،  منممد ی

  ایمممدا  مطاممموب  انسمممانیِ  تعمممالی  رننمممد،  مررمممت

  خراسمممان  اسمممتان  ووانمممان  دیمممدار  در  بیاناژ)شرننمممد

 (.۹1/ ۷/ ۲۳  شرالی،

  منمد ی  سمهر  بما  رابطمه  در  رمه  بیانماتی  در  رههر   معرم  مقام

 رفرمودند  و رردند  اشارف  شناسیآسیک به  داشتند

  ووییشممارف  و  شناسممیآسیک  ممینممه  در   فترممانی  ا ممر»

  بممه  منممد ی  فرهنممگ  و  سممهر  در  مووممود  مرممکالژ

  ووانممان،  اسممتعداد  و  نرمماط  بممه  تووممه  بمما  آیممد،  ووممود

  نیممه،  ممینممه  ایممن  در  ایممران  ماممت  درخرممند ی  مترمماً

  رههممر)شررد  خواهممد  خممود  متووممه  را  وهانیممان  شرممم
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  ووانممان  ام  نفممر  هممهاران  ارشممور  ورممع  در  انقممالب  معرممم

 (.1۳۹1 / مهر/   ۲۳شرالی، خراسان

  وامعمممه  در  هاآسمممیک  رمممه  بعمممداماین  رمممهاین  بعمممد   بفمممث

  اممائین  تمما   رفتممه  مسممئولین  ام  وغمممهم  ترممام  شممد  شناسممایی

  هاآسممیک  ایممن  مممل  بممرا   رممارراف  ارائممه  وامعممه،  طهقممه  تممرین

  هاآسممیک  ام  نممیانت  بمما  رابطممه  در  رههممر   معرممم  مقممام.  باشممد

 رفرمایندمی

  بمه بپمردامیم وقمتآن رمردیم، ایمدا را باتهما  بعدامآنکه»

  بمه اینهما. رنمیم  بمالج  را  اینهما  میتموانیم  شگونمه  رهاین

  نخهگممان  -  نخهگممان  ىبهممدف  بممه  ریسممت؟  ىبهممدف

  بممه  شممرا،  ىبهممدف  بممه  -  سیاسممى  نخهگممان  فکممرى،

   فترمانى  مما  اوترمابى  مفمی   در  ا مر.  ووانهما  ىبهدف

  ممینمه ایمن در  آسمیهها  رفمع  بمه  نماظر  ره  بیاید  ووود  به

  نرممام  رممه  نرمماطى  بمما  بممود  مطرممئن  میتمموان  باشممد،

  اسممتعدادى  بمما  دارنممد،  ایممران  ماممت  و  اسممالمى  ورهممورى

  خمموبى  ایرممرفتهاى  بخمم   ایممن  در  ممما  دارد،  ووممود  رممه

  در  ایممران  ماممت  درخرممند ى  وقممتآن  رممرد؛  خممواهیم

  و  ایممران  ماممت  اسممالمىِ  ىاندیرممه   سممترش  و  دنیمما

  بایمد.  شمد  خواهمد  آسمانتر  دنیما  در  ایران  اسالمى  انقالب

  .رنید بالج  بعد و  رنید شناسىآسیک

  دانرمممگاف  اسمممت،  موظمممف  ممممومف  موظفنمممد،  نخهگمممان

  دارهممماتریهون  موظفنمممد،  هارسمممانه  اسمممت،  موظمممف

  بخصمموص  ها،دسممتگاف  ام  بسممیارى  مممدیران  موظفنممد؛

  سممرورار  تعاممیم  و  تربیممت  و  بافرهنممگ  رممه  هائىدسممتگاف

  بمراى  یما  هادانرمگاف  بمراى  رمه  رسمانى  موظفنمد؛  دارند،

  ممینممه  ایممن  در  میکننممد،  آمومشممى  ریهىبرنامممه  مممدارس

  بممراى  را  آمومشممى  سرفصمماهاى  رممه  رسممانى  موظفنممد؛
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  هرممه  اینهمما.  موظفنممد  میکننممد،  تعیممین  درسممى  رتابهمماى

  بمه  هرگمى  مما  بایمد.  هرمه  دوش  بمر  است  اىوظیفه  یر

  رنمیم،  رمار  بایمد  ممینمه  ایمن  در.  بمهنیم  نهیمک  خودمان

  اسمممتان  ووانمممان  دیمممدار  در  بیانممماژ)شرنیم  مررمممت

 (.۹1/ ۷/ ۲۳  شرالى، خراسان

 غرب ام تقاید ام ارهیه

  ترمدن  ام  تقایمد  ام  ارهیمه  اسمالمی  نموین  ترمدن  سماختن  الممه

 .  است  غربی ماد  و تر بعد 

 
  همما شهرف  بممین  در  رممه  مادف  تقممی  مثممل  فممرد   ا دورف  در

  تنهانممه  اسممت،  برخمموردار  خانممی  شممهرژ  ام   ممرا،غرب  روشممنفکر

  سممرداد،  را  ششممد  غربممی  بایممد  سممر  مممو   تمما  امما  نمماخن  ام»  شممعار

  ایمران  در  را  غمرب  ام  تقایمد  برمک  اولمین»  خمود  تعهیمر  بمه  باکه

  1۳۹4آرانممی،  ارهممرمادف  باممی  و  آرانممی  خممار )شررد  منف ممر

  تممالش  و  نرممود  برممل  نیممه  همماآمومف  ایممن  بممه  درنهایممت  و(.  ۷۵ر

  بممما  مردممممان  رفتمممار  و  ابرممماب  سمممام هرسان  در  فراوانمممی

  ومممه  ا نتی مممه  امممما  داد  نمممورژ  غمممرب  ترمممدنی  ها شمممیوف

  و  روررورانمممه  تقایمممد.  برنداشمممت  در  را  اوترمممابی  تعارضممماژ

  اسممالمی  بافرهنممگ  غربممی  ترممدن  و  فرهنممگ  نداشممتن  تناسممک
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.  شمممد  اوترمممابی   سمممیختگیامهم  موومممک  ایمممران  در  ومممار 

  و سمهر تفریمل بمرا  تمالش مرماهر ام یکمی  فرهنگمی  تهاوم

 (.1۳۹0طوقانی،)هاستمات سایر  به غربی  مند ی ساوک

  سممو   ام  منممد ی  سمماوک  و  سممیر  و  منممد ی  همما روش  تفریممل

  تقایمد  بمه  هماآن  المهام  و  مختامف  ها ترمدن  و  همامات بمه غرب

  نداشممته  هممامات  ایرممرفت  بممه  ررکممی  تنهانممه  ها،شممیوف  ایممن  ام

  هرممراف  بممه  همماآن  بممرا   نیممه  را  هاییفاوعممه  و  ضممرر  باکممه  اسممت

  ام  بعضممی  ظمماهر،  در  رممهآن  رغمباممی  رممهطور به.  اسممت  داشممته

  هویممت  امما  انممدرردف  رسمک  نیمه  را  هاییایرممرفت  ررمورها  ایمن

  فرمممودف  بممه  انفممراف  و  تقایممد  ایممن  و  دادفامدسممت  را  خممود  ماممی

  و  معنویممت  بممدون  مادیممت  اخممالو،  بممدون  باممم  انقممالب،  رههممر 

  خار )اسممت  داشممته  هرممراف  بممه  را  بممدالت  بممدون  قممدرژ  و  دیممن

  اسممت  ایممن  رممارراف(.  ۷۵ر  1۳۹4آرانممی،  ارهممرمادف  باممی  و  آرانممی

  رمه  مثهتمی  نکماژ یعنمی برآممد غمرب بما انتقاد  تعامل به باید

  در  و  رمممرد  اقتهممماس  را  دارد  وومممود  غمممرب  فکمممر   مهمممانی  در

  توسمعه  مثماب  بمرا   رمرد  ایسمتاد ی  غمرب  فکمر   مهانی  مقابل

  تکنولمممو    و  اسمممت   ردیمممدف  مانمممل  غمممرب  در  ایرمممرفت  و

   رفممت  غممرب  ام  را  تکنولممو    باممم  بایممد  اسممت  رممردف  ایرممرفت

  روشممنفکران   رممرد،  واممو یر   غربممی  فرهنممگ  ورود  ام  ولممی

  مفورهمما   هرممه  اقتهمماس  و  نداشممتند  تفکممر   شنممین  مدفغممرب

  مهمانی بما ایمن و داشمتند نرمر در را  غمرب  ها داشمته   هره  و

  فکمر   مهمانی  شمون  نمدارد  خموانیهم  مسماران  و  اسمالم  فکر 

  اممس  ندارنممد  را  ظممرف  یممر  در  اوترمماع  قابایممت  اسممالم  و  غممرب

  نمورژ غمرب و ایمران بمین  تعاممل  بایمد  رمه  اسمت  ایمن  راهکار

  نفممو  ایممن  بممه  یعنممی  باشممد  دوطرفممه  بایممد  تعامممل  ایممن  و  بگیممرد

  رنمد  نمادر  سموم  وهمان  وواممع  بمر  دارد  هرشه  غرب  ره  نهاشد

  رونمد  ایمن  وومههیچبه  باشمند،  نمرف  مقامد  فقم   سوم  وهان  و
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  انممیل  مهممانی  ام  را  اسممالمی  ووامممع  شممون  نیسممت  درسممت

  و  ترینانمممای  ام  یکمممی  شمممون  رمممرد  خواهمممد  دور  اسمممالمی

  مهمانی  و  اسمالم  رمه  اسمت  ایمن  غمرب  ها خواسمته  ترینا اایه

  هارومنممه  ام  یکممی  و  رنممد  اسممتفاله  اسممالم  وهممان  در  را  اسممالمی

  ام  اسمالمی  وواممع  نمرف  تقایمد  همدف  ایمن  به  یابیدست  برا 

  و  غمرب  بمین   رابطمه  وقتمی  رمهاین  دلیمل  به  است  غرب  وهان

  فکمر  مهمانی  در  غمرب  شمد  نمرف  تقایمد  ممد  در  اسالم  وهان

  بممر  سممعی  و  رممرد  خواهممد  نفمموذ  نیممه  مسمماران  ووامممع  براممی  و

  فکممر   مهممانی  مممدنرر  رممه  را  اسممالمی  رممه  داشممت  خواهممد  ایممن

  شنممین  مانممل  و  رنممد  تعریممف  مسممارانان  بممرا   اسممت  خممودش

  آن  در  رممه  اسممالمی  بممود  خواهممد  آمریکممایی  اسممالم  اسممالمی،

  دیگممر  اسممتکهار  بمما  مهممارمف  و  ظاممم  بمما  مهممارمف  و  وهمماد  ام  مرفممی

  رومف،  و  نرمممام  در  شمممودمی  خالنمممه  اسمممالم  و  نمممدارد  معنمممایی

  شمماهدان  منطقممه  ررممورها   برخممی  در  رممه  اسممالمی  هرممان

  غممرب  وهممان  قهمماب  در  بایممد  اسممالمی  ووامممع  اممس.  هسممتیم

  و  اسممالمی  مهممانی  بمما  آنچممه  تمما  باشممند  داشممته  تهممادلی  مالممت

  و   یممرد  قممرار  مورداممذیرش  دارد  خمموانیهم  قرآنممی  همما ارمش

  راف.   ممردد  نفممی  اسممت  اسممالم  ارمشممی  مهممانی  بممرخالف  آنچممه

  ام  نممرف  مقاممد  رممه  اسممت  ایممن  در  اسممالمی  ووامممع  ایرممرفت

  بممرا   رننممد  تممالش  و  هرممت  خودشممان  باکممه  نهاشممند  غممرب

  رههممر   معرممم  مقممام  ایرممرفت،  و  توسممعه  ها قاممه  بممه  رسممیدن

  و  رننممدمی  انتخمماب  را  خودشممان  مکتممک  رممه  همماییمات  بممه

  تعریممف  خممود  فکممر   مهممانی  اسمماس  بممر  را  سممام   ترممدن  مسممیر

 رفرمایدمی رنندمی

  در  رممه  ماتهممایی  مقاممد،  ررممورها   ایممن  بممرخالف»

  انتخممماب  را  تومیمممد  مکتمممک  غمممرب،  ترمممدن  مقابمممل

  دسمت  وانهمههره  و  مقیقمی  ایرمرفت  بمه  همم  رنندمی
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  سممامندمی  دارریرممه  و  بریمم   ترممدنی  هممم  و  یابنممدمی

   سمممترش  وهمممان  در  را  آنهممما  فرهنمممگ  و  فکمممر  رمممه

  همهاران  ارشمور  ورمع  در  انقمالب  معرمم  رههر)شدهدمی

 (.1۳۹1  / مهر/  ۲۳  شرالی، خراسان  ووانان ام  نفر

  غربمممی  وواممممع  رمممه  اسمممت  آن   دهنمممدف   مممواهی  تممماریخ

  اسممالمی  ووامممع   توسممعه  و  ایرممرفت  دنهمماب  بممه  ووممههیچبه

  بمممه  آممممدن  ام  هممماآن  آرممممان  و  هممماآن   اندیرمممه  و  انمممدنهودف

  بممودف  اسممتثرار  نممرفاً  اسممالم،  وهممان  و  خاورمیانممه   منطقممه

  مهممانی  و  اسممالم  بممه  ضممربه  بمما  اشرومنممه  هممدف  ایممن  و  اسممت

 .شدمی  مانل  اسالمی

 
  بممه  رممه  رنممدمی  دبمموژ  را  مسممارانان  اسممالم  مثمماب  بممرا   

  بماهم  اسمتکهار   نرمام  مقابمل  در  و  بهننمد  شنمگ  الهی  ریسران

  بمر  سمعی  هریرمه  اسمتکهار   نرمام  ولمی  باشمند  داشته  ومدژ

  تما  رنمد  ای ماد  اخمتالف  مسمارانان  میمان  رمه  اسمت  داشته  این

  تفرقممه  انگاسممتان،  شممعار  یابممد،  دسممت  خممود  ها خواسممته  بممه

  مهممانی  مقابممل  در  دقیقمماً  یعنممی  اسممت،  رممن  مکومممت  و  بینممدام

  بممودف  هممم  رارسممام  رممه  دارد  قممرار  مسممارانان  و  اسممالم  فکممر 

  فکمرش  و  ذهمن  و  رمارش  رمه  مکتهمی  شنمین  ام  تقاید  در.  است

  مهمانی در نهایمد و  رمرد  تأممل  بایمد  اسمت  ضمعیف  استثرار  فق 

 .ارداخت  آن  ام تقاید به فکر 
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  سممام   ترممدن  بممه  موفمم   اسممالم  وهممان  در  ررممورهایی

  بممه  رممه  اندشممدف  ایرممرفت  و  توسممعه  بممه  موفمم   یمما  و  اندشممدف

  مسممیر  در  و  انممدنپرداخته  غربممی  مهممانی  و  غممرب  ام  نممرف  تقایممد

  ارمشمممی  و  فکمممر   مهمممانی  و  هاداشمممته  بمممه  سمممام   ترمممدن

 .اندرردف خودبسندف

  بممر  وامعممه  رممردن  نهادینممه  بمما  رابطممه  در  رههممر   معرممم  مقممام

  مهممانی  ام  تقایممد  و  وابسممتگی  بممدون  الهممی،  همما ارمش  اسمماس

 رفرمایندمی غرب فکر 

  اسممالم  بممه  بام رممت  هایتممانمات  برممومی  خواسممت»

  ش ذشممته  بممه  بام رممت»  مفهمموم  بممه  الهتممه  رممه  اسممت؛

  ادامممه  و  براننممد  واقعممی  الاّممهباذن  انقالبهمما  ا ممر.  نیسممت

   مسممئاه  نگردنممد،  اسممتفاله  یمما  توطئممه  دشممار  و  یابنممد

  و  نویسمممیقانون  سمممام ،نرام  شگمممونگی  شمممرا،  انمممای

  هرممان  ایممن  بممود؛  خواهممد  انقالبهمما  و  ررممور  مممدیریت

  بصممر  در  م ممدد  اسممالمی  سممام ِتردن  مهممم   مسممئاه

  .است ودید

  بمود  خواهمد  ایمن  شمرا  انمای  رمار  بمهرگ،  وهاد  این  در

  و  اسممتهداد  و  مانممد یبقک  تمماریخِ  یممر  شگونممه  رممه

  را  ررممورهایتان  بممر  مممارم  وابسممتگی  و  فقممر  و  دینممیبی

  شگونمه  و  رنیمد  وهمران  شماءالاّهان  ممانهما  ترینروتاف  در

  و  سمماالرانهمردم  ا شممیوف  بممه  و  اسممالمی  رویکممرد  بمما

  و  رنیمممد  سمممام وامعه  بامممم،  و  بقالنیمممت  ربایمممت

  سمممر  ام  یربمممهیر  را  خممماروی  و  داخامممی  تهدیمممدها 

  منهمما   شاوترممابی  مقمموو  و  آماد »شگونممه  بگذرانیممد؛

  و  ،شماررسمممیهم»  منهممما   شبرابمممر »  و  ،شلیهرالیمممهم»

  رنیممد؛  نهادینممه  را  شغممرب  فاشممیهم»  منهمما   شنرممم»

  را  اسممالم  مترقممی  شممریعت  بممه  خمموی   تقیممد  شگونممه
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  شمموید؛  تف ممر  و  ورممود   رفتممار  آنکممهبی  رنیممد،  مفممظ

  شگونمه  شموید؛  منمهو   آنکمهبی  شموید،  مسمتقل  شگونه

  شگونمممه  شممموید؛  وابسمممته  آنکمممهبی  رنیمممد،  ایرمممرفت

  و  سممممکوالریهف  آنکممممهبی  رنیممممد،  بارممممی  مممممدیریت

  تهممران،  ورعممه  نرممام  ها خطهه)ششمموید  رارمفافرممه

14 /11 /۹0.) 

  اسممالمی  انقممالب  معرممم  رههممر  بیانمماژ  در  رممه  ترررممه   بمما

  بممرا   انممای   شممارف  و  مسممیر  رممهاین  مانممل   رفممت  نممورژ

  ام  دور   و  توسممعه  و  ایرممرفت  و  سممام   ترممدن  بممه  رسممیدن

  مسممیر   هممر  و  اسممت  الهممی  همما ارمش  و  اسممالم  مسممیر  ذلممت،

 .داشت  نخواهد ای  در  تهاهی و ذلت وه باقهتی  غیرامآن

 التقاطی ها اندیره مهانی ام رهایی

   یر شمممکل  فرآینمممد  رمممه  دیگمممر   فرهنگمممی  راهکارهممما   ام

  ام  اوتنمماب  رنممدمی  فممراهم  را  اسممالمی  نمموین  سممام   ترممدن

  یمما  التقمماطی  ها اندیرممه  ام  منرممور  اسممت،  التقمماطی  همما وریان

  امنرمممر  رمممه  اسمممت  هاییایمممدئولو    و  هااندیرمممه  ترریهمممی،

  هااندیرمه  ایمن.  دارنمد  مکتمک  شنمد  یما  دو  در  ریرمه  ایدئولو  ،

  مکاتمممک  و  اسمممالم  ام  ترریهمممی  ایمممدئولو  ،  امنرمممر  ایمممران  در

  ها ترممکل  اشممتراک  ووممه  هسممتند؛  شممرقی  یمما  غربممی  وارداتممی

  نرممام  شممناخت  بممدم  و  اسممالم  ام  سممطفی  شممناخت  التقمماطی،

  ابتقماد   مهمانی  در  ضمعف  خماطر  بمه  و  باشمدمی  اسالمی  وامع

  1۳۸۹  وعفریان،)انممدافتادف  شممرقی  یمما  غربممی  ایممدئولو    دام  بممه

  ایممن  فرهنگممی  راررردهمما   تریناساسممی  ام  یکممی  اممس(.  1۸۲ر

  التقمماط  ایممن  ام  فکممر   نخهگممان   وسممیاهبه  وامعممه  رممه  اسممت

  مممارم  وامعممه  در  رممه  باشممداسالمی  مهممانی  و نممرفاً  شممود  فممارغ

  ممارم  اسمالمی  وواممع  بمر  ا مر  اسمالم  ام  غیر  وریانی  هر.   ردد

  اسممالم  بمما  مرممروبیت  خمماطر  بممه  را  خممودش  مهممانی  و  شممود
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  اختالفمماژ  دنهمماب  بایممد  وامعممه  آن  در  رنممد  ترریممک  و  مخامموط

  سمام   ترمدن   یر شمکل  دنهماب  بمه  نهایمد  وامعه  آن  در  و  بود

  ا وامعممه  در  اسممالمی  نمموین  سممام   ترممدن  شممون  بممود،  نمموین

  فقمم   آن  درونممی  همما ارمش  و  مهممانی  رممه   یممردمی  شممکل

 . باشد  اسالم

 

  رممه  ترممدنی  دیگممر،  فکممر   مهممانی  و  هااندیرممه  ورود  نممورژ  در

  ام  ترریهممی  باکممه  بممود  نخواهممد  اسممالمی   رفممت  خواهممد  شممکل

  نمموع  ایممن  و  بممود  خواهممد  دنیمما  مسمما   مهممانی  ام  یکممی  بمما  اسممالم

  بما  نگرفتمه  شمکل  اسمالمی  نماب  مهمانی  اسماس  بمر  شمون  تردن

  رممامالً  اسممت  رههممر   معرممم  مقممام  هممدف  رممه  اسممالمی  ترممدن

  ترممدنی  اسممت  مرکممن  دیگر،بهارتیبممه  بممود  خواهممد  متفمماوژ

  بمود  نخواهمد  اسمالمی  نمرفاً  ترمدن  ایمن  نام  ولی   یرد  شکلهم

  رممه  ا دغدغممه  هرممان  بیگانممه،  ها اندیرممه  نفمموذ  یعنممی  ایممن  و

.  فرمودنممد  اشممارف  آن  بممه  بارهمما  اسممالمی  انقممالب  معرممم  رههممر

  التقممماطی  هممما وریان  بممما  رابطمممه  در  رههمممر   معرمممم  مقمممام

 رفرمودند

  رمار   ایمن.  اسمت شمرا انمای و بمهرگ رار سام نرام»

  یمما  الئیممر  الگوهمما   نگذاریممد.  اسممت  دشمموار  و  ایچیممدف

  یممما  افراطمممی،  ناسیونالیسمممم  یممما  غربمممی،  لیهرالیسمممم
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  شمممرا  بمممر  را  خمممود  ماررسیسمممتی،  شمممپ   رایرمممها 

  بامموک  و  فروریخممت  شممپ  شممرو  اردو مماف.  رنممد  تفریممل

  امما  سممر  بممر  خدبممه  و  ونممگ  و  خرممونت  بمما  فقمم   غممرب

.  نیسمممت  متصمممور  آن  بمممرا   خیمممر   باقهمممت  و  مانمممدف

  اسمالم  وریمان  سمود  بمه  و  آنهما  میمان  بمه  مممان   ذشت

  و  اسممالمی   وامممدف  امممت  بایممد  را  نهممائی  هممدف.  اسممت

  و  دیمممن   اایمممه  بمممر  ودیمممد  اسمممالمی  ترمممدن  ای ممماد

  اوممالس  در  بیانمماژ)شقرارداد  اخممالو،  و  باممم  و  بقالنیممت

 (.1۳۹0/ ۶/ ۲۶  اسالمی، بیدار  الراایبین

   یر شممکل  بممرا   رههممر   معرممم  مقممام  بیانمماژ  بممر  ترررممه  بمما

  اسممالمی  همما ارمش  و  مفورهمما  اسمماس  بممر  بایممد  اسممالمی  ترممدن

  مهممانی  و  غممرب  و  شممرو  فکممر   مهممانی  ام  بایممد  و  رممرد  برممل

  یعنممی  شممود،  برممل  نفممو  ایممن  بممه  ا ممر  رممرد،  اوتنمماب  التقمماطی

  هما ارمش  و  بمرود  امی  اسمالمی هما ارمش اسماس بمر وامعه

  رممه  این اسممت  نکنممد  مسمما   خممود  بممر  را  شممرقی  و  غربممی

  فممراهم  اسممالمی  نمموین  سممام   ترممدن   یر شممکل  همما ممین

 . رددمی

 اذیر مسئولیت

  ضممرورژ  و  یممافتن  وظیفممه  معنمما   بممه  لغممت  در  مسممئولیت،

  لفمماظ  بممه  انممطالح،  در  و  باشممد،می  دیگممران  بممه   وییااسممخ

   مماف  و  متعممدد  نیممه  آن  مفهمموم  و  معنمما  ها،مسممئولیت  تعهممد

  و  قمممانونی  دینمممی،  ها مسمممئولیت.  بمممود  خواهمممد  متفممماوژ

  نیمممممه  و  اوترممممماع  مختامممممف  ها برنمممممه  در  اوترمممممابی

  ایممن   اموراممه  هاتخصممص   و  نممنوف  انممواع  ها مسممئولیت

  موردتوومه  هرموارف  رمه  مهرمی  بسمیار  مفماهیم  ام.  است  مفاهیم

  ام  نیممه  اسممالم  مکتممک  در  و  بممودف  ترممدنی  و  برممر   ووامممع

  و  مسمممئولیت  مفهممموم  اسمممت،  برخممموردار  ویمممژف  وایگممماهی
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  آن.  اسممت  منممد ی  مختاممف  ها برنممه  در  اذیر مسممئولیت

  وظممایف  و  تکممالیف  بممه  رممه  اسممالم  مکتممک  دسممتوراژ  ام  بخمم 

   ریممه   مسممئولیت  ایامممدها   یمما  دارد  اشممارف  انسممان  اوترممابی

  در  انسممان  ها مسممئولیت  بممه  نمماظر  رممردف،   وشممهد  را  انسممان

(.  ۳۸ر  1۳۹۳دوسمممت،وطن)است  منمممد ی  مختامممف  ها برنمممه

   یر شممکل  قهمماب  در  را  مممردم   هرممه  رههممر   معرممم  مقممام

 رفرمایندمی  بارفدراین و  دانندمی  مسئوب اسالمی تردن

  ترمدن  ای ماد  مسمئولیت  رمه  رننمد  امسماس  هره  باید»

  دیممدار  در  بیاناژ)شآنهاسممت  دوش  بممر  نمموین  اسممالمیِ

 (.۹1/ ۷/ ۲۳  شرالی، خراسان  استان  ووانان

 ایررفت بودن وانهههره

  هما مات  ترمام  توومه  رمه  اسمت  أممر   اسمالمی  تردن  امیا   

 به  اسالمی  انقالب بیندراین.  طاهدمی را  اسالمی

  توانممدمی  اسممالمی  ترممدن  شممکوفایی  بممرا   الگممویی  بنمموان

  بممه  اسممالم  نمموین  ترممدن  امآن ارممه.  باشممد  راهگرمما  و  راهنرمما

  در  بایمممد  بنمممابراین  اسمممت  وانهمممههره  ایرمممرفت  معنممما 

  نمر مود  شمه  همر  تما  بگیمرد  نمورژ  ایرمرفت  مختاف  ها برنه

  مقمممام(.  1۶ر  1۳۹4موسمممو ،  و  اشمممکوار )برسیم  مقصمممد  بمممه

  در  ایرممرفت  را  ماممت  یممر  بودنمنممدف  نرممانه  رههممر   معرممم

 رفرمودند  و  دانستند  هاونهه   هره

  بودنمنمدف   نرمانه.  اسمت  منمدف  ماّمت  یمر  ماّمت،  این»

  مختاممممف  میممممدانها   در  رممممردن  ایرممممرفت  هممممم

  ممممردم،  مختامممف  اقرمممار  دیمممدار  در  بیاناژ)شاسمممت

۲۲ /۹ /۸۵.) 

  تأریمد  ایرمرفت  بمودن  وانهمههره  بمه  دیگمر   بیاناژ  در  ایران

  ایرممرفت  بنصممر  بممر  رههممر   معرممم  مقممام  تأریممد. »رردنممد

  اسممالمی  نمموین  ترممدن  واقعممی  ماهیممت  بنوانبممه  وانهممههره
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  هرممه  در  تعممالی  و  مررممت  بنصممر  بممر  تأریممد  معنمما   بممه  درواقممع

  معنمممو   و  مممماد   منمممد ی  ها ونهمممه  هرمممه  و  هابرنمممه

  ووانممان  بمما  دیممدار  در  رههممر   معرممم  مقممام  بیاناژ)شاسممت

 (1۳۹1/ ۷/ ۲۳  شرالی، خراسان

  بسیج

  ایممن.  شمموندمی  وارداختهسمماخته  هممامات  دوش  بممر  هاترممدن

  تمماریخ  در  هاترممدن  ظهممور  بنیممادین  واقعیمماژ  ام  یکممی   ممهارف

  نقمم   تمماریخی  مسممتنداژ   ممواف  بممه.  باشممدمی  انسممانی  میمماژ

  مختامممف  طهقممماژ  و  هممما روف  انمممناف،  ام  ممممردم،  هممما تودف

  ها ترمممدن  شمممکوفایی  و  تمممداوم  ریه ،اایمممه  در  اوترمممابی

 .است  انکارغیرقابل برر  شدفشناخته

 

  ها برنممه  در  مممردم  بسممیج  و  مضممور  میممهان  مقیقممت،  در  

  یممر   یر شممکل  انممای  بنانممر  ام  تممالش،  و  رممار   ونمما ون

  بممارم  همما ویژ ی  ام  یکممی  بنممابراین.  رودمممی  شممرار  بممه  ترممدن

  همما تودف  بسممیج  تمموان  سممام،  ترممدن  و  مولممد  همما فرهنگ

  در  همماآن  رار یر بممه  و  مرممترک  آرمممان  وهممت  در  مردمممی

  بممه  ایرممرو  همما فرهنگ.  اسممت  اوترممابی  نمموین  نرممم  سمماختن

  همماآن  هممدایت  و  ررمماندن  و  مممردم  بسممیج  در  رممه  میممهان  هرممان

  سممام   ترممدن  در  رننممد،می  برممل  موفمم   تولیممد،   نممفنه  بممه
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  در  نوامما،  ترممدن  یممر  ظهممور  لممذا  و  بممود  خواهنممد  موفمم   نیممه

  میربنممایی  فرهنممگ   ممر   بسممیج  باقممدرژ  مسممتقیم  ارتهمماط

  رههممر   معرممم  مقممام(.  ۳۷۶ر  1۳۹4شمم ابی،)دارد  قممرار  وامعممه

 رفرمایدمی  ر   بسی ی با  رابطه در

  ایممن  بخممواهیم  ا ممر  و  اسممت  فرهنممگ  یممر  بسممی ی»

  بگمموییم  بایممد  رنممیم،  تعریممف  وراممه  یممر  در  را  فرهنممگ

  اساسممممی  ها برنممممه   هرممممه  در  بممممودن  ایرممممرو

  دانرممم ویان  ام  ورعمممی  دیمممدار  در  بیاناژ)شمنمممد ی

 (.۸4/ ۳/ ۵  بسی ی،

  بودن نگر وامع

  و  ممماد   میمماژ  بممه  متفمماوتی  ها دیممد اف  مختاممف  ها ترممدن

  ترممدن  هرچممون  ها،ترممدن  ام  بعضممی.  دارنممد  انسممان  معنممو 

  و  تأریممد  ممماد   منممد ی  بممر  و  بممودف  بعممد تر  غممرب،  مممدرن

  سممامتی  تممر  نیممه  هاترممدن  ام  دیگممر  برخممی.  رنممدمی  ترررممه

  و  موردتووممه  را  انسممان  رومممانی  و  معنمو   بعممد  و  میمماژ  و  بمودف

  نمموع  دو  ایممن  بممرخالف  اسممالمی  ترممدن.  دهنممدمی  قممرار  تأریممد

  انسممانی  میمماژ  و  برممر  معنممو   و  ممماد   بعممد  هممردو  بممه  ترممدن،

  اسممالمی  انقممالب  ام  ناشممی  اسممالمی  ترممدن  رو،امایممن.  اممردامدمی

  تفقمم   و  تعقیممک  اممی  در  رممه  اسممت  شنممدووهی  و  شندبعممد 

  معنمو  و مماد  نیامهما  و معانمر انسمان وومود   ابعماد  رایه

  در  رههممممر   معرممممم  مقممممام(.  4۷4ر  1۳۹0انممممغر ،)است  او

  بممرا   بمماهم  معنممو   و  ممماد   دوبعممد   نگمماهی  بمما  رابطممه

 رفرمودند  اسالمی نوین تردن  یر شکل

  رنمیم  خموش  ایمن  بمه  را  خودممان  دب  خمواهیمنری  ما»

  سممطح  در  یمما  الرااممیبین  سممطح  در  ایممران  ماممت  رممه

  اسممت؛  آبرومنممد  و  بهیممه  و  سممرباند  اسممالمی  الرامملِبین

  ایمن بایمد مما. رنیمنرمی ارتفما ایمن به  ما  اما  هست؛  این
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  یممر  بتمموانیم  رممه  بممدهیم  نرممان  خودمممان  ام  را  توانممایی

  ایممن.  باشممد  اسممالم  رضمما   مممورد  رممه  بسممامیم  ا وامعممه

  آن  اتفاقماً  و.  اسمت  ایمن  مما   وظیفمه  بکنمیم؛  باید  را  رار

  در  اسممالم   رتوطئممه  دشممرنان  رممه  ا اساسممی   نقطممه

  آن  خواهنممدمی  و  دارنممد  تووممه  آن  بممه  وهممان  سممطح

  رممه  ا وامعممه  و  ررممور  آن.  اسممت  هرممین  نگیممرد،  ان ممام

  هممم  و  ممماد   املفمماظ  هممم  بایممد  اسممت،  اسممالم  ممموردنرر

  ا ،وامعممه  شنممین  در.  باشممد  ایرممرو  معنممو ،  املفمماظ

  مررممممت  قممممدربه  بایممممد  هممممم  اخممممالو  و  معنویممممت

  بمما  مممردم  همما دب.  رنممد  ایرممرفت  ممماد    رونممدفای 

  بمالم  بما  انمس  خمدا،  بما  انس.  برود  آشنا  معنویاژ  و  خدا

  شنممین  یممر  در  آخممرژ  بممه  تووممه  و  الهممی  ذرممر  معنمما،

  آن  رمممه  این اسمممت.  شمممود  رایمممج  بایسمممتی  ا وامعمممه

  خممود  اسممالمی،  ترممدن  و  وامعممه  اسممتثنایی  خصونممیت

  آخممرژ  و  دنیمما  آمیختگممی  و  ترریممک  دهممد؛می  نرممان  را

 (.۸۵/ ۸/ ۲0 شاهرود، مردم  دیدار  در  بیاناژ)شباهم

 اندوم دان 

  ایرمرو   بمرا   مناسمهی بسمتر رمه بنانمر  تمرینمهم ام یکی

.  اسممت  دانمم   رسممک  و  آممموم بام  رنممد،می  ای مماد  وامعممه

  بمه  برمر   وواممع  فراخموان  بما  اسمت،  بالنمدف  دینمی  رمه  اسالم

  بامم رسمک بما تما خواهمدمی هرگمان ام  معرفتمی،  نرمام  توسعه

  بممر  وافممر  تأریممد  ضممرن  اسممالم.  آینممد  فممائ   وهممل  بممر  دانمم   و

  باممم  بممر  مهتنممی  بقالنیممت  آن،  بممه  برممل  و  آممموم بام  ضممرورژ

  ترممدنی  سرنوشممت  در  را  همماآن  فعاالنممه  و  رنممدمی  سممتای   را

 (.۲0ر  1۳۸۸اردرانی،  ررالی)داندمی دخیل  برر

 بالرانه رههر 
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  فرآینممد  در  بممارم   نقمم   مممردم،  مختاممف  همما تودف  بسممیج

  نمورتی  در  تنهما  مضمور  ایمن  امما.  دارد  بهمدف  بمر  سمام   تردن

  مممؤثر  ماممت  یممر  اوترممابی  بههیسممتی  و   بهممروم   در  توانممدمی

.   ممردد  مممدیریت  و  هممدایت  مطامموب  مسممیر  در  رممه  شممود،  واقممع

  قمرار  خمود  مسمیر  در  العمادففوو  ظرفیمت  ایمن  ا مر  است  بدیهی

  ومد   ها آسمیک  باکمه  بمود،  نخواهمد  ثرمر  مثرر  تنهانه  نگیرد،

 .  داشت  خواهد هرراف به  نیه

 

 

  رههمر   سمام،  ترمدن  انمای  بنانمر  ام  دیگمر یکمی ونف، این با

  در  ماممت  یممر  ا ممر.  اسممت  ماممت  اوترممابی  ونممه   در  بالرانممه

  بممود،  خممود  نخهگممان  بالرانممه  رههممر   شمماهد  خممود  ایرمماای 

  بسممیج  آبمماد  ا وامعممه  سمماختن  در  را  خمموی   ظرفیممت  توانممدمی

  بالرانمه،  رههمر   بنصمر  فقمدان  بما  و  نمورژ  ایمن  غیر  در نراید،

  خواهمممد  رنمممگرم  طورقطعبمممه  مردممممی  بسمممیج  رارآممممد 

  بممه  بارهمما  رههممر   معرممم  مقممام(.  ۳۸0ر  1۳۹4شمم ابی،)شد
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  و   یر شممکل  فرآینممد  در(  رف)خرینممی  امممام  رههممر   نقمم 

  ایممن  دید یآسممیک  ام  واممو یر   و  اسممالمی  انقممالب  تممداوم

  و  انددانسمته  انقمالب  ایمن  مفمور  را  اممام  و  اندرردفاشمارف  انقالب

  امممام  نممام  بممدون  اسممالمی  انقممالب  رممه  فرمودنممد  بیانمماتی  در

  رههممر   بهمارتی  بممه  نیسمت  شممدفشناخته  درومایی(  رف)خرینمی

  و  رسمماند  ایممروم   بممه  را  انقممالب  رممه  بممود  ایرممان  بالرانممه

  خمماروی  و  داخاممی  نامالیرمماژ  برابممر  در  را  اسممالمی  ورهممور 

 .ررد مفظ

  اسالم بر منطه  ا وامعه  یر شکل

  رو   اممی   ها آسممیک  ام  نممیانت  راهکارهمما   ام  دیگممر  یکممی

  اسماس بمر  وامعمه  رمه  اسمت  ایمن  اسمالمی  نموین  سمام   تردن

  مهممانی  بهممارتی  بممه.   یممرد  شممکل  اسممالمی  همما ارمش  و  مهممانی

  مفرمد   نماب  اسمالم  اسمالمی،  نموین  سمام   تردن   یر شکل

  رامممل  سممام   منطهمم   بممر  ا خامنممه  اهللآیممت  مضممرژ.  باشممد

رفرمودنممد  و  رردفاشممارف  الهممی  همما ارمش  اسمماس  بممر  وامعممه

  

  رنمیم  خموش  ایمن  بمه  را  خودممان  دب  خمواهیمنری  ما»

  سممطح  در  یمما  الرااممیبین  سممطح  در  ایممران  ماممت  رممه

  اسممت؛  آبرومنممد  و  بهیممه  و  سممرباند  اسممالمی  الرامملِبین

  ایمن بایمد مما. رنیمنرمی ارتفما ایمن به  ما  اما  هست؛  این

  یممر  بتمموانیم  رممه  بممدهیم  نرممان  خودمممان  ام  را  توانممایی

  ایممن.  باشممد  اسممالم  رضمما   مممورد  رممه  بسممامیم  ا وامعممه

  آن  اتفاقماً  و.  اسمت  ایمن  مما   وظیفمه  بکنمیم؛  باید  را  رار

  در  اسممالم   رتوطئممه  دشممرنان  رممه  ا اساسممی   نقطممه

  آن  خواهنممدمی  و  دارنممد  تووممه  آن  بممه  وهممان  سممطح

  رممه  ا وامعممه  و  ررممور  آن.  اسممت  هرممین  نگیممرد،  ان ممام

  هممم  و  ممماد   املفمماظ  هممم  بایممد  اسممت،  اسممالم  ممموردنرر
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  مممردم  دیممدار  در  بیاناژ)شباشممد  ایرممرو  معنممو ،  املفمماظ

 (.۸۵/ ۸/ ۲0 شاهرود،

 منکر ام نهی و معروف به أمر

  و  شممدفشناخته  معنمما   بممه  شبرف» ریرممه  ام  معممروف   وا ف

  انکمار  ام  مرمت   منکمر   وا ف  و  نیمر،  رمار  و  نیکمی  ونیه  مرهور

.  اسممت  نااسممند  و  نامرممروع  و  مشممت  رارهمما   مفهمموم  بممه  نکممر  و

  آن  مسممن  رممه  شممودمی  اطممالو  رممار   بممه  انممطالح  در  معممروف

  ام  بهممارژ  انمطالماً  منکممر  و  باشمد  شمناخته  شممرع  یما  و  بقمل  را

  نااسمممممند  را  آن  بقمممممل  و  شمممممرع  رمممممه  اسمممممت  فعامممممی

  طممموب  در  برمممر   میممماژ(.  1۷۷ر  1۳۸1شممماهرخی،)بررارند

  بممر  برخممی.    اسممت   ذرانممدف  را  مختافممی  مرامممل  خممود  تمماریخ

  او،  نراینمد ی  یما  خمدایی  ادبما   بما   ماف  و  نرسته  قدرژ  مسند

  تهمماهی  و  فسمماد  بممه  را  وامعممه  و   رمماردف  خممدمت  بممه  را  مممردم

  بمین  در  شماخص   ها انسمان  هریرمه  بکس،بمه  امما،.  اندرراندف

  بممه  متعمماب  خداونممد  وانممک  ام  رممه  اندداشممته  ووممود  مممردم

  اممت  ن ماژ  بمه  وظایفرمان  مسمک تما اندشمدف مهعوث ایامهر 

  دنیما  سمعادژ  بمه  دررسمیدن  هماآن  همدایت  و  سترکاران  ظام  ام

 (.1۷۹ر  1۳۸1شاهرخی،)بپردامند  آخرژ  و

  دیممن  انممای  همما آمومف  ام  منکممر  ام  نهممی  و  معممروف  بممه  أمممر

  ان ممام  اایممه  بممر  بقیممدتی  نرممام  هممر  رسممتگار   راف.  اسممت  اسممالم

  بسمیار  انمل  ایمن  ممومف  رو،امایمن  اسمت؛  نهایمدها  ترک  و  بایدها

  اسمندیدف  اخالقیماژ  و  رفتارهما  هرمه  بمه  أممر  شمامل  و   ستردف

  ممردود  را  آن  اسمالم  مقمدس  شمارع  رمه  اسمت  رذایامی  ام  نهی  و

  بعممد  و  بگممذرد  شخصممی   مممومف  ام  مسممائل  رممه  آن مما.  دانممدمی

  و  مرمممید )است  ضمممرور   هممماآن  ربایمممت  یابمممد،  اوترمممابی

  معنویمماژ  رشممد  بممه  وامعممه  هممر  میمماژ(.  ۶۹ر  1۳۹1  هرکممارش،

   وامعمممه  در  و  دارد،  بسمممتگی  آن  انسمممانی  واال   هممما ارمش  و
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  بممه  نسممهت  مممردم  مساسممیت  بممه  همما،این  بممر  بممالوف  اسممالمی،

   ادارف   شممیوف  بممر  برممومی  نرممارژ  و  دینممی  امکممام  اوممرا 

  بسممتگی  نیممه  مسممئوالن  و  مکومممت  متولیممان  توسمم   وامعممه

  مکتمممک  بعمممد  ام  اوترمممابی  مهمممم   مسمممئاه  ایمممن  بمممه  دارد،

  ام  رممه  شممودمی   فتممه  منکممر  ام  نهممی  و  معممروف  بممه  اسممالم،أمر

 .است  شدف تکایف مساران هر بر  و است  دینی واوهاژ

 
  فریضمه  دو  ایمن  اهریمت  در(ع)معصمومین  روایماژ  و  قمرآن  آیاژ

  ها آسممیک  و  آفمماژ  نیممه  و  وامعممه  در  آن  انممالمی  نقمم   و

  بنوانبممه  را  آن  و  انممد فته  سممخن  آن،بسممیار  تممرک  آمیهمفسممدف

  الهمی  امکمام  و  فمرایض   رمه  انمدآوردف  شمرار  بمه  فریضمه  برترین

  و  قممموام  منکمممر،  ام  نهمممی  و  معروفامربمممه   سمممایه  دیگمممر،در

  همما انگیهف  و  بوامممل  تفایممل  و  بررسممی  یابممد،درمی  اسممتوار 

  بمه انگیمهف بامت تمرینمهم بمه یابیدسمت منروربمه  رمربال  قیام

  و  معروفامربممه  یعنممی  آن،  ترینشمماخص   و  انگیممهف  ترینبنیمماد 

   نامهونمممیت  در(ع)مسمممین  رسمممیم،اماممی  منکمممر  ام  نهمممی

  و  ورمدمممی  تأریممد  واال   انگیممهف  و  تممام  بامممل  ایممن  خمموی ،بر

  مهتممذب  خالفممت  دسممتگاف  بمما  مخالفممت  ام  را  خممود  انممای  هممدف

  و  وممور  و  ظاممم  بمما  مقاباممه  و  منکممر  ام  نهممی  و  معروفامربممه  یهیممد،

  سممو،  هرممه  ام  رممه  همماییانفراف  و  هابممدبت  و  خیانممت  و  فسمماد

  راف  ام  را  مممردم  و  درآوردف  مفانممرف  بممه  را  اسممالمی   وامعممه
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   رراهمممی  و  فسممم   ها بیراهمممه  بمممه  دیمممن  نمممائک  و  روشمممن

  ام  نهممی  و  معروفنراید،امربممهمی  معرفممی  رردنممدمی  رهنرممون

  دلیممل  بممه  ایممن  و  رربالسممت  مقممدس  قیممام  العامملبات  منکممر

  و(ع)مسمین  اممام  تماریخی  درمررمت  بنصمر  ایمن  رفیمع  وایگاف

  مقممدس  وهمماد  آن  نرسممتن  ثرممر  بممه  در  آن  بنیممادین  نقمم 

 (.1۶ر  1۳۹4قربانی،)است

 رفرمایدمی بررانآب   سورف  104  آیه  در رریم  قرآن

  وَ  بِممالَْرعْرُوفِ  یَممأْمُرُونَ  وَ  الْخَیْممرِ  إِلَممی  یَممدْبُونَ  أُمَّممۀٌ  مِممنْکُمْ  لْممتَکُنْ  وَ

 الُْرنْکَر بَنِ  یَنْهَوْنَ

  معروفامربممه  و  نیکممی،  بممه  دبمموژ  ورعممی  شممرا،  میممان  ام  بایممد

 .رنند منکر  ام  ونهی

  خممود  ایغرهممر  بممه  توبممه   سممورف  11۲   آیممه  در  شنممینهم

  منکممر  ام  نهممی  و  معممروف  بممه  أمممر  رممه  مؤمنممانی  بممه  فرمایممدمی

 ردفبرارژ رنندمی

  لِفُمدُودِ  الْفمافِرُونَ  وَ  الُْرنْکَمرِ  بَمنِ  النّماُهونَ  وَ  بِمالَْرعْرُوفِ  اْآلمِرُونَ

 الُْرؤْمِنینَ  بَرِّرِ  وَ الاّهِ

  و)ممدود  مافرمان  و  منکمر،  ام  رننمد اننهی  معمروف،  بمه  آمران

  دفبرممممارژ  و  ؛(انممممدمقیقی  مؤمنممممان)  الهممممی،(  مرمهمممما 

 .مؤمنان(  شنیناین)به

  نهمی و معمروف  بمه  أممر  بما  رابطمه  در  ۳1  ناممه  در(  ع)بامی  امام

 رفرمایدمی منکر  ام

  دسمت بما و بماش نیکورمار خمود و رمن  اممر  هانیکی  »به

    بممدراران  ام  تمما  بکمموش  و  رممن  انکممار  را  هابممد   مبممان  و

 .دورباشیش

  لمهوم  بمر  قمم  ممردم  دیمدار  در  ا خامنمه  العرریاهللآیت  مضرژ

  و  رردنمد  تأریمد  منکمر  ام  نهمی  و  معمروف  بمه  أممر  شمدن  وار 

 رفرمودند
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  منکمر  ام  نهمی  و  معروفامربمه  وظیفمه  بایمد  ممردم  »هره

  خانممه،  رسممک،  مفممی   در  و  باشممند  قائممل  خممود  بممرا   را

  خموش  مبمان  بما  منمد ی  و  رمار  مفمی   و  دانرگاف  درس،

  تمذرر  خماطی  بمه  را   نماف  و  خمالف  برل  مناسک  لفن  و

  تنهما  اقمدام و برمل مرمامه در مهمم ایمن ان مام و دهند

  ورممع  دیدار)شممودش  ان ممام  بایممد  مکومممت  اوممامف  بمما

  شممهیدارور  و  قهرمممان  مممردم  مختاممف  اقرممار  ام  رثیممر 

 (.۶۸/ 10/ 1۹قم

  نمفیح  هما روش  ام  اسمتفادف  ضمرورژ  بمر  رههمر   معرم  مقام

  و  رردنممد  تأریممد  منکممر  ام  ونهممی  معممروف  بممه  أمممر   اقامممه  بممرا 

 رفرمودند

  تمممرویج  و  اقاممممه  لمممهوم  ا خامنمممه  اهللآیمممت  »مضمممرژ

  همما روش  ام  اسممتفادف  بمما  منکممر  ام  نهممی  و  معروفامربممه

  و نافمذ رمالم ام   مرفتن  بهمرف  امورامه  منطقمی  و  نفیح

  و  دانرمم ویان  دیممدار)قراردادندش  تأریممد  مممورد  را  مممؤثر

 (۷0/ ۸/ 1۵تربیت   هفته  در آمومان  دان 

  و  معممروف  بممه  أمممر  رامممل  مصممداو  ا خامنممه  اهللآیممت  مضممرژ

 ر  فرمودند  و  دانستند اسالمی مکومت  ای اد  را  منکر  ام  نهی

  بممه  ممینممه،  هرممین  در  ا خامنممه  اهللآیممت  »مضممرژ

و    ارداختنمممد  منکمممر  ام  نهمممی  و  معروفامربمممه  بفمممث

  ای مماد  معروف،امربممه  ترممام  و  رامممل  مصممداور  افهودنممد

  ام  نهممی  رامممل  مصممداو  و  اسممالمی  مکومممت  و  وامعممه

  در  اممما  اسممت  طمماغوتی  وامعممه  یممر  ام  نهممی  منکممر،

  برمممیم  مکمممم  ایمممن  نگمممر ،  وسمممیع  فقمممدان  نمممورژ

  رههر)شممدش  خواهممد  خالنممه  وهئممی  مسممائل  در  خداونممد،

  اسممممتان  رومممممانیون  دیممممدار  در  انقممممالب  معرممممم

 (.۸۶/ 10/ 1۲یهد
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  سخنانرممان  ام  دیگممر   بخمم   در  اسممالمی  انقممالب  معرممم  رههمر

  در  را  منکمممر  ام  نهمممی  و  معروفامربمممه  شمممدن  ومممار   اهریمممت

 رفرمودند  و رردند خاطرنران  اسالمی  وامعه

  و  مفاسممد  ها،بممد   ام  نهممی  و  نممالح  و  نیکممی  بممه  »امممر

  رنندفتضممرین  اسممالم  و  رممریم  قممرآن  امنرممر  تخافمماژ

 .  است  راست  راف و نفیح خ 

 

  برمل  بما  بیابنمد  فرنمتی  ا مر  رمه  رسمانی  هستند  امروم

  مرمممت  هتممر  ، نمماف  و  تخاممف  ارتکمماب  خممود،  رفتممار  و

  نسممهت  تردیممد  ای مماد  و  بممردن  سممؤاب  میممر  ،الهممی  امکممام

  نرمام ها اایمه ام ا اایمه دارنمد قصمد ،انقمالب مهانی  به

  آنهمما،  مقابممل  در  اممما  دهنممد  قممرار  موردتهمماوم  را  اسممالمی

  تضممرین  را  نممفیح  خمم   ،مردمممی  نصممیفت  و  تونممیه

  وسممعت  انمدامفبه  رممس  همر  اسماس  هرممین  بمر  و  رنمدمی

  در  نهایمد  و  اسمت  مسمئوب  خمود  قمدرژ  شعاع  و  ووود 

  سممنتها  رفممتن  میممان  ام   ممذاریها،بدبت  ،تخافمماژ  مقابممل

  نممورژ  دشممرن  تهمماوم  بممرا   رممه  سممامیهاییممینه  و

 .براند باقی تفاوژبی  یرد،می
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  ایمران مامت آمماد رههمر  معرمم مقمام بفمث ایمن   ادامه  در  

  بممر  منکممر  ام  نهممی  و  معروفامربممه  سممپردن  فراموشممی  بممه  ام  را

 رفرمودند  و داشتند مذر

  اسممالمی  ایممران  در  منکممر  ام  نهممی  و  معروفامربممه  نقمم 

  و  متخاممف  رممردن  خطمماب.  شممودمی  ترمیمماتی  رومرومبممه

  بمه و  اممر و تخامف ام او  نهمی  در  مبمان  ام   مرفتن  بهرف

  در  مبممان  ام  اسممتفادف.  اسممت  الهممی  واوممک  یممر  ،معممروف

  اسممت  مصممافت  و  مکرممت  بممر  مهتنممی  ،مهممم  ایممن  ان ممام

  بمما  متممی  هاانسممان  در  مبممانی  امرونهممی  تمموالی  اثممر  میممرا

  و  سمنگ  در  آب  قطمراژ  تموالی  اثمر  هراننمد  خموش  مبان

  بممه  سممران ام  و  رممردف  نفمموذ  آن  در  رممه  اسممت  نممخرف

  و  روممممانیون  ام  میممماد   ورع)یابمممدشمی  راف  آن  درون

 (۷۳/ 10/ 1۹قم مردم مختاف  اقرار

  ترممدن   یر شممکل  بممرا   دیگممر  اساسممی  مفورهمما   ام  یکممی

  نمموین  سممام   ترممدن  ام  نممیانت  بممرا   هرچنممین  و  سممام 

  بما  خمدا  ایغرهمر  اسمت  منکمر  ام  نهمی  و  معمروف  به  أمر  اسالمی،

  منکرهمما  ام  را  ممممان   واهممل  مممردم  اسممالم  همما   خوبیبممه  أمممر

  ام  نهممی  و  معممروف  بممه  أمممر  رونممد  سممیر  بمما  ادامممه  در  و  رممرد  دور

  ابرماب  بمه  دوبمارف  بام رمت  ام  را  خمودش  مممان   وامعمه  منکر

  ای ماد  نقم   همم  معمروف  بمه  أممر  بهمارتی  به  ررد منع واهایت

  بممه  داشممت  بامدارنممد ی  نقمم   هممم  و  داشممت  را  دینممی  ترممدن

  ام  نهممی  و  معممروف  بممه  أمممر  بمما  دینممی  مهممانی  اسممتفکام  بهممارتی

  باشممد  معممروف  بممه  أمممر  ا ممر  شممودمی  مانممل  رممه  اسممت  منکممر

  در  و  شممودنری  آسممیک  دشممار  خممود  سممیر  فرآینممد  در  وامعممه

   رفتهشممکل  آسممیک  ام  سممریع  نیممه  آسممیک   یر شممکل  نممورژ

  نمیانت  منکمر  ام  نهمی  و  معمروف  بمه  أممر  امادمهر  ووود دلیل به

  بممام ردد  اسممالمی  مهممانی  بمما  آب  ایممدف  بممه  وضممعیت  تمما  شممودمی
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  انممالً  نممورژ  ایممن  در  نهاشممد  معممروف  بممه  أمممر  ا ممر  ولممی

  شممون  شممودمی  معنممابی  ایغرهممر  دینممی  ترممدن   یر شممکل

  ها بمد   بمه  نهمی  و  هما  خوبیبمه  أممر  بما  رمارش  ررمن  ایغرهر

  بمرا   نداشمت  سمالمی  ایغرهمر  دیگمر  نهاشمد  أمر  این  وقتی  بود

 .دینی  مکومت  یر شکل

 
  در  منکمر  ام  نهمی  و  معمروف  بمه  أممر  رمه  هسمت  همم  ممانییر  

  در  ولممی  داشممته  نقمم   دینممی  ترممدن   یر شممکل  در  وامعممه

  هممم  این مما  و  اسممت  شممدففراموش  مهممم  أمممر  ایممن  مسممیر  سممیر

  ااشممدفرومی  هممم  ام  ادامممه  در  و  شممودمی  آسممیک  دشممار  وامعممه

  مقمام  رمه  اسمالمی  نموین  سمام   ترمدن   یر شمکل  بمرا   اس

  در  شممه  اساسممی  اررممان  ام  یکمی  فرمودنممد  اشممارف  رههممر   معرمم

  و  معممروف  بممه  أمممر  ووممود  فرآینممدش  سممیر  در  شممه  و  تأسممیس

 .  است  منکر  ام  نهی

 نتی ه  یر 

یکممی ام راررردهمما  انممای در برنممهی نرممام بممین الراممل  

شممکل  یممر  ترممدن اسممت. شممون بمما ووممود ترممدن اسممت رممه  

ووامممع مانممد ار خواهنممد شممد و یمما مممداقل فرآینممد منممد ی  

طوالنی بمه نسمهت دیگمر رونمدها  منمد ی اوترمابی خواهنمد  
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اسممالم نیممه بممه بنمموان آخممرین دیممن الهممی در نممدد  داشممت.  

ترممدن سممام  اسممت شممون مممی دانممد رممه مفممور قممدرژ  

مسممارانان در میممر سممایه   هرممین بفممث ترممدن سممام  اسممت  

ترممدنی رممه مهنمما و انمموب آن بممر  رفتممه ام ارمش همما  الهممی  

باشد و بر اسماس الگوهما   فتمه شمدف در مهمانی قرآنمی باشمد.  

معرمم رههمر  مطمرح شمد  در بصر ما موضموبی توسم  مقمام  

تفمت بنموان ترممدن سمام  نمموین اسمالمی، یعنممی ترمدنی رممه  

قرآن بمه آن توومه داشمته و در دوران ایمامهر شمکل  رفمت بما  

اسممتفادف ام فقممه اویمما امیمما شممود در ایممن اممژوه  نویسممندف  

سعی بر این رمردف بمود رمه بما اسمتفادف ام بیانماژ مقمام معرمم  

م  نمموین  رههممر ، بعممد فرهنگممی شممکل  یممر  ترممدن سمما

اسالمی را ممورد بررسمی قمرار دهمد و در ایمن ممینمه بمه یافتمه  

همما  قابممل تممووهی نیممه هرچممون أمممر بممه معممروف، تقمموا،  

اسممالم، مسممئولیت اممذیر ،    بممر  منطهمم   ا وامعممه   یر شممکل

رهایی ام اندیرمه هما  التقماطی و امثماب ایمن هما دسمت یافتمه  

 است.  

 

اهم رمردف اسمت  نویسندف فضا را بمرا  دیگمر نویسمندف  مان فمر

تا ابعماد دیگمر  ام شمکل  یمر  ترمدن سمام  نموین اسمالمی  

  را مورد بررسی قرار دهند.

 شند ایرنهادر
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. هردلی مسئوالن و ممردم بمرا  ایمادف سمام  ترمدن سمام   1

 نوین اسالمی

 . تووه به بیاناژ رههر معرم انقالب اسالمی  ۲

 . ام اقدام به برل رساندن۳

مسمائل ایراممون ایمن ممومف بمه وما  نگماف  . نگاف نقادانمه بمه  4

 تخریهی

 منابع فهرست

 .رریم قرآن  -

بیانممممممماژ رههمممممممر  قابمممممممل دسترسمممممممی در     -

 www.leader.irسایتر

  ترمممممدن  امنیتمممممی  ،مفمممممی (1۳۹0)افتخار ،انمممممغر  -

  امممام  دانرممگاف  شناسانه،انترمماراژ  آسممیک  اسممالمی؛رویکرد 

 (.ع)نادو

  وارممماو   ،(1۳۹۳)فریمممدون  رضمممایی،  مرتضمممی،  ارهمممر ،  -

  معرممم  مقممام  اندیرممه  در  اسممالمی  نمموین  ترممدن  ها شاخصممه

  اسممالمی  ایرممرفت  الگممو   مطالعمماژ  م اممه  ،(مدظاممه)رههر 

 .۵شرارف  ایرانی،

  ،(1۳۹4)مهمممرا  سمممپیدف  موسمممو ،  مفرمممدوعفر،  اشمممکوار ،  -

  رههممر   فتممار  در  اسممالمی  ترممدن  امیمماء  ها ممینممه  و  بوامممل

  اسمممالمی  نممموین  ترمممدن  هرمممای   اسمممالمی،  انقمممالب  معرمممم

 .شاهد  دانرگاف
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  در  اسمممالمی  نممموین  ترمممدن  ،(1۳۹۳)مفردرضممما  بهرنمممی،  -

  ترممدنی  تکامممل  شگممونگی  و  شیسممتی)ا خامنه  اهللآیممت  اندیرممه

  نرممر،  و  نقممد  رتمماب   نرممریه  ،(ایممران  اسممالمی  ورهممور 

 .۷4شرارف

  سیاسممی  اخممالو»    ،(1۳۸۹)نممدریه  ایممام  و  امرممد  بهرممتی،  -

  ،۳0شممممرارف  نهممممج،  فصممممانامه  ،شالهالغممممهنهج  ها نامممممه  در

 .40تا11ص

  مضمممرژ  آثمممار  نرمممر  و  مفمممظ  دفتمممر  رسمممانیاطالع  اایگممماف  -

  -(  العالیظامممهمد)  ا خامنمممه  بامممی  سمممید  العرریاهللآیمممت

 اسالمی انقالب فرهنگی اژوهری مؤسسه

ر  قممم  ایممران،  اسممالمی  انقممالب  ،(1۳۸۶)نویسممند ان  ام  ورعممی  -

 .معارف  نرر دفتر

  ،(1۳۹4)آرانی،مهمممرا  مادف  ارهمممربای  م یممد،  آرانمممی،  خممار   -

  بممر  تأریممد  بمما  اسممالمی  نمموین  ترممدن  ها مؤلفممه  و  مهممانی

  ترممدن  هرممای   اسممالمی،  انقممالب  معرممم  رههممر  ها اندیرممه

 .شاهد  دانرگاف اسالمی  نوین

  سیاسمممی  فرهنمممگ  هممما ظرفیت  ،(1۳۹4)هممماد   شممم ابی،  -

  نموین  ترمدن  هرمای   اسمالمی،  نموین  ترمدن  برسام   در  تریع

 .تهران  شاهد  دانرگاف  اسالمی
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  ام  اسمالمی  ترمدن  بمه  نگماهی  ،(1۳۹4)مهمد   تهمار،  شریعتی  -

 .1۲۸شرارف  مرکوف،  نرریه  رریم، قرآن منرر

  تمماریخ  و  الرتقممین  امممام  ،(1۳۸1)بالءالممدین  سممید  شمماهرخی،  -

  ،(ع)بامی  اممام  سمیرف  در  منکمر  ام نهمی و معمروف بمه أمرر تریع

 .1شرارف اسالمی، تفقیقاژ  م اه

  و  سممعادژ  بسممتر  اسممالمی،  ترممدن  ،(1۳۹۲)ابمموذر  طوقممانی،  -

  معمممارف  تخصصمممی  اایگممماف  در  دسترسمممیقابل  برمممر،  تکاممممل

 (.ع)بیتاهل

(  ع)مسممین  امممام  نهضممت  همما آمومف  ،(1۳۹4)سممعید  قربممانی،  -

  آداب  و  اخممالو  شممناخت  هرممای   ایممران،  اسممالمی  انقممالب  و

 .تایهادرمفل مسینی،

  و  اسمممالمی  انقمممالب  ،(1۳۸۸)ارهمممربای  اردرمممانی،  ررمممالی  -

  اسممالمی،  انقممالب  رهیافممت  فصممانامه  اسممالمی،  ترممدن  بامیممابی

 .۹شرارف

  دندانپهشمممکی  م امممه  تقممموا،  ،(1۳۸۹)مرتضمممی  مطهمممر ،  -

 .۲شرارف  اهشکان،دندان  اسالمی   وامعه

  بممه  أمممر  ،(1۳۹1)یوسممف  بممایقوژ،  انممغر   وایممل،  مرممید ،  -

  برتکیمممه  بممما)برفانی  منرمممر  ام  منکمممر  ام  نهمممی  و  معمممروف
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  شممناختی،اسطورف  و  برفممانی  ادبیمماژ   نرممریه  ،(اسممرارالتومید

 .۲۹شرارف

  نرمممام  در  اذیر مسمممئولیت  ،(1۳۹۳)رضممما  دوسمممت،وطن  -

  مرمکوف،   نرمریه  بامو ،  ممدیریت بمر تأریمد بما اسالم سیاسی

 .1۲۵شرارف

  همما آمومف  در  امنیممت  بممه  نگمماهی  ،(1۳۸۶)رضمما  دوسممت،وطن  -

 .۲۵شرارف  مقوو،  و الهیاژ فصانامه اسالمی،

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 




