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چکیده

ٓقبیذ و اسصؽهبی دینی ،ققیؾ م یر دس ػیت گییشیهیبی ػیبػی ،و ارتتیبٓ ،داسقیذ و ػشچـیت ی
دگشگوق،هبی ثنیبدین م،ثبؿنذ .اققالةهب و حشک هبی ارتتیبٓ ،و ػیبػی ،قییض اص ایین مٔیبسهیب قـی
گشفت و ثؼیبسی اص تحوال
تحولرواه ثؼیبس متفبو

تبسیخ ثب ث شهگیشی اص اقذیـی ی دینی ،سمیر ریوسده اػی  .اقذیـی ی دینی،
اص تحولرواه ،غیشدین ،دس موار

ثب گفتتیب هیبی ر یب اػیالو و اص رت ی

اققالة اػالم ،ایشا اػ  .این گفتتب هب دس مبلت گفتتب تزذیذ حیب

ً ج ،دس ر ب اػیالو گفتتیب

تحولرواه ،ارتتبٓ ،و ػیبػ ،دس تبسیخ مٔبكش ایشا و گفتتب اققالة اػالم ،ثب محوسی
امبو رتین( ،سه) مبثل تجیین اػ  .پشػؾ این اػ

اقذیـ هیبی

ک آیب اقذیـ ی دین ،تحولرواه دس تکیوین و توػیٔ

گفتتب هبی اك  ،دس ر ب اػالو ت حیشگزاس ثوده اػ ؟ ثب تور ث این مفشوم ک اقذیـ ی دینی ،ثیشای
سفْ قبثؼبمبق،هبی ارتتبٓ ،ثبصگـ

ث اكول ساػتین اػالم ،و ت فیق قوگشای ،ثب اسصؽهب و احکبو دین،

م،کوؿذ و ثب کنکبؽ دس اقذیـ هبی ٓ تبء دین ،مجبسص چنین ثشم،آیذ ک گفتتیب هیبی ر یب اػیالو دس
ساػتبی آگبه ،ثخـ ،دین ،و آتشام قؼج
م،توا گف

ث قبثؼبمبق،هبی ارتتبٓ ،و ػیبػ ،فٔبل ثیوده اػی  .پیغ

اقذیـ ی دین ،تحولرواه دس یک سوقذ تکبم  ،این گفتتب هیب و اصرت ی گفتتیب اققیالة

اػالم ،ایشا سا موسد ت حیش رود و تح الـٔبّ مشاس داده اػ .
واژگان کلیدی :گفتتب امبو رتین( ،سه) تحولرواه ،ارتتیبٓ ،و ػیبػی ،تحیولریواه ،دینی ،اققیالة
اػالم.،

........................................................................................................................
ٓ . 1وو هیئ

ٓ ت ،گشوه ٓ وو ػیبػ ،داقـگبه لشػتب رشو آثبد ایشا

(قویؼنذه مؼئول)Abdolahi.m@lu.ac.ir :
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هقذهِ
تحولرواه ،دین ،تشرتب ؿکلگیشی اقذیـ هب ثبوسهب و سفتبسهیب و تخجیی

اسصؽهیبی قیوین و

اػتقشاس قِبوهبی رذیذ ثش اػبع چ بسچوةهبی دین ،اػ  .دین ث ٓنوا ییک وامٔیی
ثخؾ ثؼیبس م ر و تٔیینکننذه دس مزتوٓ تغییشهیب و تحیوال

ارتتیبٓ،

روامیْ ثـیشی اػی  .حشکی هیبی

ارتتبٓ ،و ػیبػ ،و اققالةهب ٓالوه ثش ٓ ل و ٓوامل ػیبػ ،امتلبدی و ارتتبٓ ،سیـی دس سؿیذ
اقذیـ ی ثـشی و ؿکلگیشی مکبتت و قِشی هبی متنیوّ داسقیذ .دس اقذیـی ی سو ثی تحیول اقؼیب
اقذیـ ی دین ،ثخـ ،رذای،قبپزیش و اػبػ ،ؿتشده م،ؿود .ایین اقذیـی مجنیبی تکیوین و تکبمیل
رنجؾ هبی ػیبػ ،و ارتتبٓ ،ر ب اػالو و ایشا ثوده اػ  .ث ٓقیذه مبکغ وثش سواثي ارتتبٓبت،
قو ٓ ،سواثي ارتتبٓ ،اػ
ارتتبّ اػتواس اػ

ک ثش پبی احؼبػب

و ٓبًف ) افیشاد دس تٔ یق ثی ییک

2

و سواثٌ ،سا ربمٔ ای م ،گوییر ک ثش پبی ملبلح ثیین منیبفْ اػیتواس ثبؿیذ و

محشک این ملبلح سا قیض ٓقالقی

مٌٔوف ث اسصؽ یب ث هذف تـکیل م،دهذ (ققییت صاده :1392

 .)84مبکغ وثش دس رلوف ت حیش و اهتی
حؼن قی

و رهنی

(ػن

1

قت،تواقذ اهتی

مزهت دس م

هب م،گویذ :اقؼب رذیذ حت ،ثب ثیـیتشین

و ت حیش ثبوسهبی دین ،سا دس فشهنی

و رلی

م ی ،ثبصقـنبػیذ (وثیش

ٓ .)157 :1371الوه ثش این ثشروسد تتذ غشة ثب روامْ اػالم ،دس حبل ،ث وموّ پیوػ

کی ایین

روامْ ث دلیل ٓوام  ،چنذ اص ٓلش ثبؿکوه رود و ر وههبی فشهنگ ،و تتذق ،ثشربػت اص آموصههب و
ال بمب

اػالم ،فبك گشفت ثودقذ .اػتٔتبس دس مبلتهبی ػیبػ ،امتلبدی و فشهنگ ،ثـیذ

ثوم ،و ػنت ،روامْ اػالم ،سا دچبس آػیت یب دگشگوق ،ػبر

هشچنذ ُبهش قیشوهبی اػیتٔتبسی و

ث ویظه وروه ػیبػ ،قِبم ،و امتلبدی آ ارهب مؼ تبقب سا ثـذ
(مبدسی )217-216 :1392؛ ثنبثشاین اسصؽ مزهت این اػ
اقؼب احیب م،کنذ و اقؼبقی

ثبفی

موسد توری ریود ػیبرت ثیود

ک میالکهیب و مٔیبسهیبی اسصؿی ،سا دس

اقؼب سا ث ؿکل ربك ،احیب می،قتبییذ کی دس پشتیو احییبی آ تتیبو

اسصؽهبی اقؼبق ،مٔنبی منٌق ،و دمیق پیذا م،کنذ (مٌ شی .)241 :1362
ثب تور ثب این مجبحج دس مقبل حبهش ت حیش اقذیـ تحولرواه ،دین ،دس ؿکلگیشی گفتتب هیبی
ر ب اػالو و ایشا دس دوسه مٔبكش تب وموّ اققالة اػالم ،ثشسػ ،م،ؿود .ػؤال اك  ،ایین اػی
ک اقذیـ ی دین ،تحولرواه دس تکوین و توػٔ گفتتب هبی ٓتذه دس ر ب اػیالو ت حیشگیزاس ثیوده
........................................................................................................................
1 . communalization
2 . sociation
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اػ ؟ ثب تور ث این مفشوم ک اقذیـ ی دین ،ثشای سفیْ قبثؼیبمبق،هیبی ارتتیبٓ ،ثبصگـی

ثی

اكول ساػتین اػالم ،و ت فیق قوگشای ،ثیب اسصؽهیب و احکیبو اػیالم ،می،کوؿیذ و ثیب کنکیبؽ دس
اقذیـ هبی ٓ تبء دین ،این فشهی ث رهن م،سػذ ک گفتتب هبی ر یب اػیالو دس ساػیتبی آگیبه،
ث قبثؼبمبق،هبی ارتتبٓ ،و ػیبػ ،فٔبل ثوده اػ ؛ ث ٓجیبس

ثخـ ،دین ،و آتشام قؼج

دیگیش

اقذیـ ی دین ،تحولرواه دس یک سوقذ سو ث تکبمل این گفتتب هب و اصرت گفتتب اققالة اػیالم،
ایشا سا تح الـٔبّ و ت حیش مشاس داده اػ  .ثذی  ،اػ

اقذیـ تحولرواه ،دین ،ریذا اص تحیوال

ر ب اػالو و سوقذهبی ارتتبٓ ،و ػیبػ ،تبسیخ مٔبكش ایشا قیؼ  .لزا ثش مجنبی ؿیوههیبی ٓ تی،
دس حوصه ربمٔ ؿنبػ ،ػیبػ ،م،توا این موهوّ سا موؿکبف ،کشد.
ػبرتبس مقبل اینگوق اػ
«گفتتب تزذیذ حیب

ک پغ اص مجبحج مقیذمبت ،پیـیین و چ یبسچوة قِیشی پیظوهؾ

ً ج ،دس ر ب اػالو» «گفتتب تحولرواه ،ارتتبٓ ،و ػیبػی »،و «گفتتیب

اققالة اػالم ،ثب محوسی

اقذیـ هبی امبو رتین( ،سه)» ثیب لحیبٍ قتیود هتنیوای ،و ت حیشگیزاسی

اقذیـ ی تحولرواه دین ،ثش تکوین و تکبمل این گفتتب هب موسد تجیین و ثشسػ ،مشاس می،گییشد و دس
اقت ب هر رتْثنذی و قتیز گیشی رواهذ آمذ.

الف -پیطیٌِ پضٍّص
آیضقـتبد ( )1985دس مقبل ای تح

گیشیهبی فشهنگی ،تحیول ارتتیبٓ ،و ق یبدی:

ٓنوا «ر

تزضی و تح یل مقبیؼ ای تتذ هبی ػنت »،ثش این ثبوس اػ
مؼیحی

کی میزاهت اثشاهیتی ،چیو ی ودیی

و اػالو قِر صمین ،وُیف داسد پیوػت رود سا ث قِر آػتبق ،قضدییک ػیبصد و هتیین امیش

پویبی ،ربك ،ث این روامْ م،دهذ .ػیبػ

ک ثبیذ دس ر ی

کؼیت مـیشوٓی

و اقٌجیب ثیبقِر

آػتبق ،تالؽ کنذ دس چبلؾ پبیذاس ثب مزهت ث ػش م،ثشد .این چبلؾ ػجت پویبی ،آ م،ؿود.
محتذ امجبل الهوسی ( )1397دس کتبة «احیبء فکش دین ،دس اػالو» ثش این قِش اػی
ادواس پبیبق ،مشو وػٌ ،غشة سا ث حشک

کی آقچی دس

دسآوسد و ق و هبی فکشی و فشهنگ ،دوسه سقؼیبقغ و

اكالح ک یؼب سا ث ورود آوسد وسود ر ب ثین ،و تفکش ٓ ت ،اػالو ث غشة ثود ول ،مؼ تبقب رود
ث ٓ ل گوقبگو دچبس سرو

و سکود فکشی ؿذقذ و دس ً ،ػذههبی گزؿیت اص حشکی

دسكوست،ک غشة ث حشک

رود ادام داد و مواقْ سؿذ و تشم ،سا اص پیؾ ساه ثشداؿی  .او ثی ایین

قتیز سػیذه اػ

ک مؼ تبقب ثبیذ قخؼ

ثبصمبقذقیذ

ث ققذ ؿیوههبی تفکش و ر ب ثین ،دیشین رود ثپشداصقذ و
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ققبى مو

و هٔف آ سا روة ثـنبػنذ .ػپغ ثیب ثشریوسداسی اص ایین ثیینؾ قیو و ث یشه گییشی اص

یبفت هبی ٓ وو و تزشث هبی رذیذ ر بق ،مٔبسف دین ،و حیب

ارتتبٓ ،رود سا قوػبصی و آ سا ثب

احکبو رذیذ و سوح و ٓقل حبکر ثش صمب ػبصگبس قتبیذ.
حتیذ ٓنبی

( )1362دس فلل پنزر کتبة «اقذیـ ػیبػ ،دس اػالو مٔبكش» ریل ٓنوا «قِشی ث

تزذدرواه ،ؿیٔ »،اینگوق قتیز م،گیشد ک دس دو مش اریش ؿیٔ احنٓ ،ـشی دس اییشا ٓیشا و
لجنب چ دس قِش و چ دس ٓتل اص رود قـبى و تحشک قـیب داده اػی  .وی ػیش حییب
قبؿ ،اص «ارت بد» م ،داقذ .وی احیبی تفکش ؿیٔ ،سا اص رن

ؿییٔ سا

ر بق ،دوو ث این ػو ٓالوه ثیش قـی

اص ٓ ل ک  ،ک ثش هت گشوههب احش گزاسده مت حش اص مواسد ربك ،می،داقیذ اصرت ی ققیؾ سهجیشی و
مشرٔی

تق یذ دس ؿیٔ  .او آغبص این پذیذه سا اص صمب ؿیخ اقلبسی م،داقذٓ .نبی

دس ثشسػ ،احییبی

تفکش ؿیٔ ،ث رشیب مـشوً و ققؾ ٓ تب دس آ اؿبسه کشده آ سا موسدثشسػٓ ،تیق مشاس م،دهیذ.
وی ث تبصگ ،و ث،ػبثق ثود مبقو گزاسی اص ًشف اقؼب ثشای سواثي ارتتبٓ ،دس رشییب مـیشوً
اؿبسه م،کنذ.
حبمذ الگبس ( )1396دس کتبة «دین و دول
مذس

دس ایشا » ث ؿیوهای تیبسیخ ،ثؼیي و ػیبصمب دهی،

ققؾآفشین ٓ تبی ؿیٔ دس اموس ػیبػ ،و ارتتبٓ ،سا ثشسػ ،م،کنذ .م یرتیشین قکتی ای کی

ثبصرواق ،او اص ققؾ ٓ تب دس دوسا مبربس داسد ؿنبرتن ربیگبه ٓتیق و دسروس تور ٓبلتب دین ،و
ث كوست ،ک ،تش «دین» دس سویذادهبی تبسیخ ،ایشا اػ  .او ث ٓنوا یک پظوهـگش ربسر ،تالؽ
قتوده تب ٓالوه ثش مـبهذه امذامب

كبدمبق و دسػ

ٓ تب اؿتجبهب

آ هب سا قیض قـب دهیذ .وی ثیش

این اػتنتبد تکی داسد ک ربیگبه ػنت ،و ققؾ تبسیخ ،دین و ٓ تبء دین ،دس ت حیشگزاسی آ هیب ثیشای
اداسه حشک هبی ارتتبٓ ،و تحوال
مبربسی دس تحوال

تبسیخ ،اهتی

داسد .سوحبقی

ؿیٔ ث هتیین دلییل دس ٓلیش

ارتتبٓ ،و ػیبػ ،ربمٔ ایشاق ،هتشاه ،و سهجشی قتود.

احتذ موحق )1384( ،دس کتبة «رنجؾهبی اػالم ،مٔبكش» پغ اص کنکبؽ دس رنجؾهبی اػالم،
مشو اریش مٔبكش دس اغ ت کـوسهبی اػالم ،و اؿبسه ث هزوو و قفور گؼتشده فشهن

و تتذ غشث،

و تؼ ي ثش آ هب دس مبلت اػتٔتبس ک ن و قو ث این قتیز سػیذه ک ؿبیؼت و الصو اػ

مؼ تبقب ثیش

پبی اكول و مجبق ،تفکش دین ،ثب وحذ

دس مقیبع منٌق ای و ر بق ،ثش اػتٔتبس ربسر ،و اػتجذاد و

رتود فکشی دار  ،فبئق آینذ.
حبتر مبدسی ( )1392دس فلل پنزر «کتبة اقذیـ هبی ػیبػی ،دس اػیالو و اییشا » پیغ اص رکیش
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مجبحج و مفبهیر مقذمبت ،چنین قتیز م،گیشد ک تالؽ ر

احیبی اػالو توػي اقذیـتنذاق ،چو

ػیذ رتبلالذین اػذآثبدی محتذ ٓجذه و کواکج ،مت حش اص ثحج قؼیج
اػ  .این فوب دس ٓلش مبربسی ربمٔ ایشا سا تح
وی مٔتقذ اػ

و تزیذد دس آ هنگیبو

ػین

ت حیش مشاس داد و ػجت واکنؾ ٓ تبء دینی ،ؿیذ.

منِوس اص احیبء اػالو مجبسصه ثب رواق هیبی فؼیبد و اقحٌیبى دار ی ،و ر یوگیشی اص

ػیٌشه و قفور اػتٔتبس و مذس هبی غشث ،ثش روامْ اػالم ،و مؼ تین اػ .
مشتو ،مٌ شی ( )1383دس کتبة «ق و هبی اػالم ،دس كذػبل اریش» پیغ اص اؿیبسه ثی اهیر
حشک هب و مل حب دین ،مٔبكش دس ر ب اػالو ثش این اػتنتبد تکی می،کنیذ کی ق وی
ایشا ؿکل تکبملیبفت حشک هبی اكالحگشاق مٔبكش اػ
ارتلبف قذاسد .ق کبسگشی اػ
قو

ک ث كنف و ًجق ربك ،اص مشدو ایشا

ق کـبوسصی ق داقـزوی ،ق فشهنگ ،و قی ثیوسطواصی .دس ایین

غن ،و فقیش مشد و ص ؿ شی و سوػیتبی ً ،جی و داقـیزو پی ی وس و كینٔتگش کبػیت و

کـبوسص سوحبق ،و آموصگبس ثبػواد و ث،ػواد یکؼب ؿشک
مزکوس سیـ دس مجبق ،اقذیـ ای و دین ،ق و
تفبو

اػیالم،

داسقذ .او مبئل ث این اػ

کی ویظگی،

اػالم ،ایشا داسد.

مجبحج مٌشوح دس این مقبل ثب قوؿت هبی فو دس دیذگبه و ؿیوه موار ؿیذ ثیب چنیین

موهوٓ ،منذسد اػ  .دس مقبل حبهش کوؿؾ ؿذه ثب ث شهگیشی اص مبلت گفتتبق ،تیب حیذ امکیب اص
مجبحج اكول ،فق  ،کالمٓ ،شفبق ،و تبسیخ ،كشف فبك گشفت و تور ث کبسثشی اقذیـ دین،
ثب این پیؾفشم ک اقذیـ دین ،یک اقذیـ تحولرواه و سو ث ر و اػ

ثشای آحبد ربمٔ اػالم،

م توعتش و محؼوعتش تجیین ؿود .این دیذگبه و ؿیوه سویبسوی ،ثب اقذیـ دین ،سمض احشگزاسی و ثقیب
و تذاوو اققالة اػالم ،دس مبلت یک گفتتب تکبملیبفت اػ  .ث ؿکل آؿکبس م،توا گف
ٓ ت ،ارتتبٓ ،و ػیبػ ،روامْ ثـشی مؼت ضو دگشگوق ،دس ٓشك مٌبلٔب
اػ وةهبی پظوهـ ،اػ  .ثب این ورود ث شهگیشی اص سهیبف

تحوال

قِشی و تغییش ؿیوههب و

ت فیق ،دس تزضی و تح ییل مٌبلیت و

تزتیْ آ هب دس مبلت گفتتب موسد قِش اػ .

ب -چْارچَب ًظزی
دس اثتییذا الصو ثی رکییش اػی

کی یکیی ،اص قخؼییتین آحییبس دس حییوصه استجییبى میییب حشکی هییبی

تحولرواهبق ق و هبی فکشی و اققالةهب ثب مجحج گفتتب دس ػبل  1994توػي «دیوییذ اپتیش» و
«توق ،ػیچ» دس داقـگبه هبسواسد قگبؿت ؿذه اػ  .آ هب دس یک ثشسػ ،تٌجیق ،اص اققالةهبی ،چیو
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سوػی فشاقؼ و چین ث این قتیز سػیذقذ ک ٓبمل متتبیضکننذه اققالة چین اص اققالةهبی سوػی و
فشاقؼ پیوقذ میب مشدو قیشوهبی اققالث ،و سهجشا اص ًشیق ث کبسگیشی یک گفتتب منبػت اػی
دس ق بی
اػ

ثؼیذ ارتتبٓ ،فشاگیش و گؼتشده سا ث دقجبل آوسد .هنش اك  ،ییک ق وی

کی

ییب اققیالة ایین

ک مفبهیر و آموصههبیؾ ثشای ًیف وػیْ و گؼتشدهای اص مشدو دس ساػتبی ثؼیذ قتود آ هب تب

تحقق آسمب هب و ػپغ تذاوو مؼیش پیؾ سو م توع و مبثل دسک ثبؿذ (& Saich ,1994: chapter 1
 .)Apterاص دیگش قوؿت هبی ،ک دس آ اص اققالة ث ٓنوا گفتتب قبو ثشده ؿذه م،توا ث کتبة کیی
مبیکل ثبسکش ثب ٓنوا «اثذاّ اققالة فشاقؼ » اؿبسه کشد ( .)Barker, K. M, 1990رفشی هیوس قییض دس
مقبل ی «اققالة ث ٓنوا یک گفتتب » ث ققذ و ثشسػ ،این کتبة و مف وو گفتتب دس اققالة پشدارتی
اػ  .دس اینزب گفتتب فشاینذی اص تحول ث حؼبة م،آیذ ک اص رالل آ مٌ قگشای ،ث ث تشین ور
ؿکؼت م ،ؿود .ث قِش وی دس اققالة فشاقؼ ػ قوّ گفتتب اساده محوس گفتتیب ٓیذال

محیوس و

گفتتب رشد محوس (ٓقل) مجتن ،ثش ققؾ ایذئولوطی دس تشغیت افکبس ٓتوم ،ثیشای گیزاس اص ػیبػی
مٌ قگشای ،ث ػیبػ
ثٔخ

اققالث ،ورود داؿت اػ

(.)Horn, 1991: 623-632

سػول گشام ،اػالو (ف) اسػبل و اثالٕ مشآ کیشیر ثی ٓنیوا م یرتیشین منجیْ ؿینبر

اػالم ،و کوؿؾ پیبمجش اکشو(ف) ثشای سؿذ ق بل اػالو حکبی
دٓو

ث اكول دین داسد؛ امب پیغ اص سح ی

اص مجبسصه ثب رشافب

و ث پشػیت ،و

سػیول گشامی ،اػیالو (ف) دس مؼییش تیبسیخ اػیالو

ارتالفهب و اقحشافهبی ثؼیبسی ایزبد ؿذ ک ث دقجبل آ تالؽ ثیشای ثشگشداقیذ وهیْ ثی حبلی
مٌ وة ؿکل گشف  .این امش م ر دس مبلت احیب و اكالح دین ،یب ث تٔجیش دیگش تحولریواه ،دینی،
یب مزهج ،تجیین م،ؿود .گفت ؿذه ک اكالح ث مٔن ،ػبمب ثخـیذ اػ
مٔن ،ایزبد قبثؼبمبق ،اػ

و ققٌ ی مقبثل افؼبد ثی

(مٌ شی  .)6 :1383احشثخـ ،ثبوسهب و گیزاسهبی دینی ،سا دس ػییشه امیبو

ٓ  )ّ( ،قیض مالحِ م،ؿود .ایـب دس اود دیینداسی و مینؾ صاهذاقی و ٓبسفبقی ریویؾ دس امیوس
ػیبػ ،و اداسه ربمٔ قیض ػیبػت ،رشدوسصاق و اقؼبق ،پیـ کشد؛ ػیبػیت ،دسهیرآمیختی ثیبارال و
اقؼبقی

ک ثشای هتیـ تن ب ساه ػالم

ػیبػ

وسصی دس این مؼیش اػ  .این ػیبػ

اهٌشاس یب ثشای ر ت افکبس ٓتوم ،و یب ثنب ثش امتوبئب

صمبق قجود ث ک مجتن ،ثش اكول ،ثنیبدین ثیود

ک دس طسفبی مٔبسف و آموصههبی وحیبق ،سیـ داؿ  .م رتشین اكول ایـب ٓجبس
و دینثبوسی حفَ کشام
آموصؽ و تشثی

اقؼبقٓ ،ذال

و ػیشه اص ػش

دسآمیختگ ،ارال ثبػیبػ

اص ریذامحوسی

مذاسا ثب میشدو و اهتتیبو ثی

مشدو ثود (احتذی  .)115-111 :1391مجبسصه ثب حکیبو ُیبلر و فبػیذ و ػی گیشوه
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قبکخین مبػٌین و مبسمین ر

ث ػوی اػالو اكیل قـب م،دهذٓ( .نبی

گیشی ایـب سا دس حشک

 :1362دیجبچ ) امبو حؼین( ّ) قیض دس تور ث تحول و اكالح ام

اػالم ،فشمودهاقذ :إقتیب رشری

لٌ ت االكالح ف ،أم رذی أسیذ ا آمش ثبلتٔشوف و أق ٓ ،ن التنکش و أػییش ثؼیشه ریذی و أثی،
(ٓتیذ صقزبق .)86 :1373 ،این ثیب اسصؿتنذ قـب م،دهذ دس این حشک
دقیوی اكالح فشدی و ارتتبٓ ،صدود رشاف و ثذٓ

ث ریبی اهیذاف میبدی و

و سروّ ث اكول متقن اػیالم ،موسدتوری

اػ .
این رشیب هبی فکشی دس ر ب اػالو مجنبی ،ثشای آتشاهب
ر

و حشک هبی اققالث ،مشاس گشفتنیذ.

گیشیهبی ػبیش امبمب ثضسگواس (ّ) دس ًول تبسیخ اػالو گواه احشگیزاسی آمیوصههیبی دینی ،ثیش

حشک هبی ارتتبٓ ،و ػیبػ ،اػ

(ثنگشیذ ث  :رٔفشیب  :1391فلل  .)4تحولریواه ،و قیوگشای،

دین ،ثب مفبهیت ،هتچو اكالح گشی احیبگشی و قواقذیـ ،دین ،استجیبى داسد ثی گوقی ای کی ایین
واطه هب ث ٓنوا متشادف ث ربی هتذیگش ث کبس م،سوقذ و ثش ؿیوهی کؼبق ،اًال می،ؿیود کی ثیب
داؿتن دغذغ ی دین ،و اسصؽهبی دین ،ث صدود ٓقبیذ و چ شههبی قبمٔقول متحزشا و رشافی ،اص
دین م،پشداصقذ (امیشی  .)23-22 :1386ث هشحبل ٓ تبی مزهج ،م،ثبیؼت ،موهْ رود سا دس مقبثیل
تحوال

رذیذ سوؿن کننذ یب ث توری کبمل تحوال

سا قف ،کننذ و یب ثشر ،اص تحوال

ٓین ،و رهن ،رذیذ ثپشداصقذ و یب کیبمالا آ هیب

ٓین ،و رهن ،سا ثی حکیر تٔیبسم ثیب اػیالو سد کننیذ و ثقیی سا

ثپزیشقذ .ثب این حبل واکنؾ مزهج ،ث تحوال

رذیذ و قوػبصی ث ؿیوهی غشث ،دس ًی ،ییک میش

متحول ؿذ و اص قِش ػیبػ ،اص موهٔ ،تذافٔ ،ث تذسیذ ث موهٔ ،ت یبرت ،سػییذ و دس اقذیـی ی
ثشر ،ساهحلهبی ،ثشای مؼبئل ربمٔ ی قو اسائ ؿذ .گؼیتشؽ ٓالئیق سوحیبقیو قؼیج
ػیبػ ،دار  ،و ثینالت  ،و حووس فٔبل آ هب دس تحوال

ثی مؼیبئل

ػیبػ ،اص اوارش مش قیوصدهر قـیبق ی

تحول دس مواهْ ػنت ،آ هب ثود (ثـیشی  .)146-145 :1382ور متیض و قیض ثخؾ کیروثییؾ حبثی
اققالة اػالم ،اص اققالةهبی دیگش دس چ بسچوة مٔنوی گشایی ،ثی ٓنیوا یکی ،اص گفتتیب هیبی
اققالة اػالم ،ف تیذه م،ؿود .این مٔنوی گشای ،ث دو ؿکل ثبصگـ

ث دین و گشایؾ ث اػالو و

تـیْ ُبهش ؿذه اػ

(اثشاهیرصاده  .)42 :1381ثب تور ث این مجبق ،و چ بسچوة قِیشی و تیبسیخ،

«گفتتب تزذیذ حیب

ً ج ،دس ر ب اػالو» «گفتتب تحولرواه ،ارتتبٓ ،و ػیبػی »،و «گفتتیب

اققالة اػالم ،ثب محوسی

اقذیـ هبی امبو رتین( ،سه)» ثیب لحیبٍ قتیود هتنیوای ،و ت حیشگیزاسی

اقذیـ ی تحولرواه دین ،ثش تکوین و تکبمل این گفتتب هب تجیین و ثشسػ ،م،ؿود .ثذی  ،اػی
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ث گوق ای ک رذا اص

اقذیـ ی تحولرواه ،دین ،ثؼتش تکوین و تکبمل گفتتب هبی موسد اؿبسه اػ

آ ثؼتش مؼیش تکبم  ،آ هب هتواس قیؼ  .میضا هتنوای ،ثب آموصههبی دین ،و ت حیشپزیشی اص گضاسههب و
احکبو دین ،دس ساػتبی تحولرواه ،دین ،متتبیضکننذه گفتتب هبی موسد ثحج اػ  .دس مقبل حبهیش
تالؽ داسد ک ث مذد یبفت هبی تبسیخ ،و ؿیوه مٌبلٔبت ،و پظوهـ ،دس ربمٔ ؿنبػ ،ػیبػ ،اقذیـ
فکیشی ر یب اػیالو و

تحول رواه ،دین ،دس مبلت گفتتب اققالة اػالم ،ایشا دس ثؼیتش تحیوال
تبسیخ مٔبكش کـوس موسد تجیین و کنکبؽ مشاس گیشد.

ج -اًذیطِی دیٌی تحَلخَاُ ٍ گفتواى تجذیذ حیات طلثی در جْاى اسالم
(هحَریت اًذیطِّای علواء ٍ هثارساى اًقالتی ٍ دیٌی)
اولین گفتتب موسد ثشسػ ،دس این قوؿتبس دس مبلت تزذیذحیب
اػالو م،گنزذ« .اكالح» دس لغ
آ ک تجبه ؿذه ثبؿیذ« .اكی

تبصی ث مٔن ،ساػ

ً ج ،ییب اكیالحدینی ،دس ر یب

ػبرتن و ث ػبمب کشد چیضهب اػ

الحیبل» یٔنی ،آ سا ثیش پیب ػیبر

و اػیتواس داؿی

پغ اص

و ؿبیؼیت کیشد

(ح ج« .)1 :1391 ،احیب دین »،اص سیـ «ح »،ث مٔنی ،سوقیق داد آثیبد کیشد صقیذه کیشد ث جیود
ثخـیذ ث حبل یب وهْ کؼ ،یب چیضی یب دین اػ
ػیبػ

گزؿت آینذه سا ػبر

م،توا ثیش پبیی هیبی

و اص رٌبهبی گزؿت دسع آمور  .اص این ساه داقؾ و رشد دس گزس ػبلهیب

اقجبؿت تش م،ؿوقذ و تبسیخ ثـش قـب پیـشف
اػ

(ٓتییذ  .)1396دس سهیبفی

ث ربی تشک ػبده رشدمنذی ک اص قؼلهبی گزؿت ث مب سػیذه اػ

اكیالحً جبقی ثی

ث،ومف م،روسد (هییوود  .)541 :1999الصو ثی رکیش

ک اگشچ دس ػیش مٌبلٔبت ،ثب اقذیـ هبی متنوّ دس میب ٓ تیبء هیش دو ثخیؾ اص ر یب اػیالو

موار م،ؿویر امب تحولرواه ،دین ،دس کبقو تتبو آ تالؽهب مشاس داسد .مفشوم ایین اػی
تحولرواه ،دین ،تشرتب مؼئ ی اكالح احییبء و تزذییذ حییب

کی

ً جی ،دس اػیالو و ثییذاسی ییب

ثبصریضی مؼ تبقب و دس مشح ی پیـشفت تش آ تزذیذ ثنب یب ثبصػبصی تفکش دین ،اػ  .این قگشؽ دس
دو ال ،ػ مش اریش اص ًشف سهجشا ٓ تب مل حب و متفکشا دین ،دو ػوی ر ب اػالو ث منِوس
سفْ ٓقتمبقذگ ،و اقحٌبى دار  ،و قیض ثشروسد ثب غشة و هزوو فشهن

و تتذ و اػیتٔتبس غشثی،

ًشح و دقجبل ؿذ .این تفکش ث رلوف دس قیت ی دوو مش قوصدهر و اواییل میش ثیؼیتر تیب دوسهی
رن

اول ر بق ،اقذیـ ی غبلت ثش رشیب هبی فکشی  -ػیبػ ،مؼ تبقب ثوده اػ

(موحق:1384 ،

 .)113دس مش قوصدهر ثشر ،اص روامْ ث ًوس گؼتشده متور ؿکبف ریود ثیب کـیوسهبی اسوپیبی ،و
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غشث ،ؿذقذ .این ؿکلثنذیهب ثب مؤلف هبی تتذ ػبصی اصرت سوؽهبی رذیذ ٓ تی ،پذییذاسی و
گؼتشؽ فنّبوسی مذس و ثنیبدهبی فکشی-ف ؼف ،ک دس مبلت آموصههبی مخت ف رودقتیبی ،می،کیشد
استجبى تنگبتن
مقوال

داؿ

(مبدسی  .)217 :1392دس ایشا و دیگیش روامیْ اػیالم ،ثیشای توهیی ایین

و قـب داد اؿتشاک یب افتشا آ هب ثب دیین و میزهت و هنزبسهیبی ػینت ،و اتخیبر مواهیْ

موافق یب مخبلف آ تالؽ ؿذه اػ  .دس اینزب رٌوى اك  ،اقذیـی ی ثنییب گیزاسا ایین حشکی
ؿبمل ػیذ رتبلالذین اػذآثبدی محتذ ٓجذه ٓجذالشحتن کواکج ،محتذ سؿیذ سهب و محتیذ امجیبل
الهوسی تزضی و تح یل م،ؿود .این متفکشا و ٓ تب گشچ دس یک سوقذ مٌبلٔبت ،دس کنبس یکیذیگش
مشاس داده ؿذهاقذ ول ،اص ویظگ،هبی مجبسصات ،و فکشی منحلشث فشد ثشروسداس می،ثبؿینذ .توری ثی
دمیق و تجیین این گفتتب هشوس

وروه افتشا و اؿتشاک آقب دس ؿنبر

داسد.

ػیذ رتبلالذین اػذآثبدی مشآ سا تن ب منجْ کبمل داقؾهب و ارال آسمبق ،م،داقذ .مشآ احکیبو
مشثوى ث سفتبس و کشداس فشد مؼ تب سا دس ثشداسد و الگوی یک قِبو ارتتبٓ ،سا ٓشه م،کنذ .ثیشای
ارشای اكالحب

اػالم ،رواػتبس احیبء اػالو ثش مجنبی رشد و تزذیذقِش دس اقذیـ هبی مزهج ،ؿذ

(لوین  .)119 :1378او دسیبفت ثود م
اػ

مؼ تب دس چنگبل اػتجذاد دار  ،و اػتٔتبس ریبسر ،اػییش

و سقذ م ،کـذ و ثش این ٓقیذه ثود ک ثشای سهبی ،اص این اػبس

و دسد ثبیذ مشدو ثییذاس و آگیبه

ؿوقذ و چ شهی اػتٔتبس ؿنبػبقذه ؿود و ث مشدو تف یر ؿود ک تن یب ساه رالكی،ؿیب دس میذو اول
وحذ

و دس مذو دوو میبو و حشک

داد دس هنذ ثب مالمب
مـشوًی

آقب اػ  .دس ملش ثب تـکیل حضة الیوًن ،سػیبلتؾ سا اقزیبو

ثب ٓ تب و قگبسؽ سػبل ی قیچشی دس سد مبدیگشایب دس ایشا ث دقجبل ق وی

و تحشیر تنجبکو و مالمب

ثب ٓ تبء ثضسگ و قبم ی مٔشوفـب ث میشصای ؿیشاصی دس اسوپیب

ثب ت ػیغ قـشی ی ٓشوهالوحق ،دس پبسیغ و ػشاقزبو دس تشکی ثب مجبسصه ثب ػ ٌب ٓجذالحتیذ و تؼیشیْ
مـشوًی

دس تشکی ققـ ،فٔبل دس ر

دقیبی اػالو ت کیذ فشاوا داؿ
دس رشیب ق و

تحولرواه ،دین ،ایفب قتود (الگبس  .)127 :1396ث اتحیبد

و قـب داد ک مؼ تبقب دس هش ربی دقیب ثبیذ هتبهنگ ،داؿت ثبؿنذ

تحشیر تنجبکو و ق و

مـشوًی

قبم هبی او چو کبتبلیضوس تؼشیْکننذهی این حشک

ایشا ثیب ٓ تیبی ایین ق وی
ؿتشده م،ؿیذه اػی

تتیبع داؿیت و

(تیتیوسی -222:1361

 .)224وی ثذو ؿک دس ثیشاقگیختن فکیش میشدو مؼیتٔذ ثیشای سوصقبمی قگیبسی و اقتقیبد اص دػیتگبه
حکوم

ػشآمذ ٓوامل مؤحشی ثوده ک دس پیـشف

(محیي ًجبًجبی .)154 :1371 ،هتواسه تح

سوصقبم قگبسی دس ایشا و ملیش احیش ثخـییذهاقیذ

تٔقیت ثود و ث کـوسهبی مخت ف ػیفش می،کیشد .ایین
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ػفشهب مورت ؿنبر
ثیتبسی اك  ،تـت

ٓتیق دسدهبی ػبیش کـوسهبی اػالم ،ؿذ و ػشاقزبو ث این قتیز سػییذ کی
دین ،و ػیبػ ،مؼ تین و ػ ٌ اػتٔتبسی اػ

مؼی تبقب

و ٓیالد سا وحیذ

ٓ ی قفور اػتٔتبس م،داقؼ .
تحولرواه دین ،دیگش محتذ ٓجذه اػ  .وی م رتشین اػتبد او دس ٓ یوو ٓق ی ،و ف ؼیف ثیود و
ومت،ک واسد ملش ؿذ محتذ ٓجذه ث ملبحج

ثب او قبئل و ث فشاگییشی مؼیتت ،اص ٓ یوو سیبهی ،و

ف ؼف و ٓ ر کالو اص وی مـغول گـ  .محتذ ٓجذه ث تالؽهبی ٓ ت ،ریود ادامی داد تیب ایینکی
سػبل ی الواسدا

سا قوؿ

و ػیذ رتبل هر ؿیفت ی سفتیبس و اریال او ؿیذه ثیود .مقیبال

االهشاو چبح م،ؿذ .ػپغ ث حضة الوًن ،ث سهجشی ػیذ رتبل پیوػ

وی دس

تب حذی ک قفیش دوو ایین

حضة ؿذ .ث هنگبو تجٔیذ محتذ ٓجذه اص ملش ثب هتکبسی اػتبد مز ی ی ٓیشوهالیوحق ،سا ثی چیبح
سػبقیذ .او تحول اقذیـ هب و سوحیب

سا پبی ی هش اققالة ػیبػ ،موفق و حکومی

ػیبػی ،اػیتواس

م،ؿتشد .تحولرواه ،دین ،و فشهنگ ،و اكالح اقذیـ دین ،سا صیش ثنبی ،مؼتحکر ثیشای حکومی
اػالم ،م،داقذ (مٌ شی :1383كق .)159-155
ٓجذالشحتن کواکج ،دیگش تحول رواه دین ،دس ر ب اػالو اػ  .او گبوهیبی ،ث نیذ دس مجیبسصه ثیب
اػتجذاد و اػتٔتبس ثشداؿت اػ  .متفکش اػالم ،هذ اػتجذاد ثود و ثیب تشکیب ٓختیبق ،کی ثیش ػیوسی
حکوم

م،کشدقذ ػخ

مجبسصه م،کشد .داسای دو کتبة «ًجبیْ االػتجذاد» و «اوالقشی» اػ  .دس ٓلش

پبدؿبهبق ،مؼتجذ م،صیؼت ک «حکوم

رود سا موهجت ،ال  ،م،داقؼتنذ و ثش رود القیبث ،هیر چیو

«ُل اهلل االکشو ر یف االِٓر و واسث االقجیب» م،گزاؿتنذ (ققوی  .)34-27 :1371حییب
حکوم

کیواکج ،ثیب

ٓجذالحتیذ هتشاه ثود ٓجذالحتیذ دیکتبتوسی مؼتجذ و رـن ثود ک مبقْ اكالحب

ارتتبٓ،

و ػیبػ ،ؿذ .مز غ سا منحل قتود و مبقو اػبػ ،سا م غ ،کشد مخیبلفین و سوؿینفکشا سا تحی
تٔقیت مشاس داد (منوچ شی  .)72 :1361دس آحبس وی رشیب هبی ٓتذهی ایذئولوطیک ر ب ٓیشة دس
پبیب ػذهی قوصدهر و آغبص ػذهی ثیؼتر سا ث آػبق ،م،ثینیر اص آ رت

قجشد ثیشای احییبء اػیالو

قبػیوقبلیؼییر ٓییشة فشارییواق ،ث ی دػییتبوسدهبی تتییذ اسوپییب دؿییتن ،ثییب اػییتٔتبس اقذیـ ی هییبی
مـشوً رواه ،پبسلتبقتبسیؼر و هتبقنذ آ ً .جق تلوسهبی ایذهآلیؼت ،ریود ایین اقذیـی سا مٌیشح
م،کنذ ک اػالو صییش ثیبس ثیذٓ هیبی منقیول و ثیگبقی ثیب آ کی دس سوقیذ صمیب پذییذاس گشدییذ
اصهرگؼیخت و ققؾ آ ث ٓنوا یک قیشوی کوؿب دس میب مؼ تبقب متومف ؿذه اػ
 .)127وی ث هشوس

سؿذ ؿٔوس دین ،و آگبه ،ػیبػ ،قِبس
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دین و ػیبػ
ٓق  ،حقو

محوسی
ػیبػ

اكل توحیذ اص رنج ی ٓت  ،و ػیبػ ،یبدگیشی حکت

قِیشی ف ؼیف ی

مذق ،و تبسیخ ت کیذ قتوده و ث استقبء آگبه ،ػیبػ ،مزهج ،و ارتتبٓ ،تور

داؿت اػ .
محتذسؿیذسهب دیگش تحولرواه دین ،مت حش اص ػیذرتبل و محتذ ٓجذه اػ  .سوؽ او اگشچ ث
ُبهش ث مذسقیؼر م،مبقذ امب واثؼتگ ،قضدیکتشی ث ػن گشای ،سا منٔکغ م،کنذ .اص ثضسگب اػیالو
ال بو م ،گشف

ک مٔن ،حقیق ،اػالو سا منٌجق ثش مشآ و ػن

دسک کیشدهاقیذ ٓ .ی

صوال و فؼیبد

اػالو سا ر ل مؼ تبقب اص مٔنبی وامٔ ،اػالو م،داقؼ  .فؼبد فشمیب سواییب سا دس واداس کیشد ثی
تؼ یر ً ج ،اتجبٓـب دس ثشاثش ر ل موسد مالم
چگوق این کیفیب

ؿذیذ مشاس م،داد .دس ثشاثش این ػؤال کی مؼی تبقب

سا دوثبسه صقذه قتبینذ؟ م،گف  :ثب دسک مٔن ،حقیق ،اػالو (رذوسی -23 :1359

 .)24فؼبد ٓ تب و رووّ آ هب سا دس ثشاثش فشمبقشوایب ث مخبث ی یک ،اص ٓ ل اقحشاف رالف
آسمبقیؾ دس صمب ساؿذین ث آلت ،ثشای رذم
گوق ػتت ،سا ک ث ؿکل ٓبدی حکوم
دول

ث کتتشین منبثْ رجبسا و ػالًین م،داقیذ و ثیذین-

دس تبسیخ اػالو دسآوسدهاقذ تـیخیق می،دهیذ .او موهیْ

اػالم ،سا پغ اص ثشسػ ،مؼبئل رالف

رالف

اص ؿکل

دس ػ مشح ی مٌیشح می،کنیذ .قخؼی

ثنییب هیبی

دس تئوسی ػیبػ ،سا سدگیشی م،کنیذ پیغ اص آ ؿیکبف مییب آ تئیوسی و ٓتیل ػیبػی،

مؼ تبقب ػن ،سا اسائ م،دهذ ثبالرشه ٓقیذهی رود سا دس این ثبسه ک ییک حکومی
ثبؿذ پیؾ م،کـذ (ٓنبی

چگوقی ثبییذ

.)81-81 :1362

یک ،دیگش اص تحولرواهب دین ،محتذ امجبل الهوسی اػی

کی دس کتیبة احییبء فکیش دینی ،دس

اػالو اكول اػالو سا ثب مواصین ٓ ر و ف ؼف ی امیشوصی تجییین می،کنیذ .ثیب آتقیبد ثی هیشوس

و

ػودمنذی اكول اػالو دس مبلت مفبهیر ٓ ت ،و ف ؼیف ،تتیذ میبدی سا قکیوهؾ کیشده و اسوپیب سا
ثضسگتشین مبقْ پیـشف

ارالم ،ثـش رواقذه اػ  .اص قِش وی تحولریواه ،دینی ،مجتنی ،ثیش دسک

دػتبوسدهب هٔف هب کتجودهب قیبصهب مقتویب
و دسدهب و دغذغ هب اػ

مؼبئل ثحشا هب هشوس هب و آسمب هب و رواػت هب

(امجبل الهیوسی  .)34-33:1397ک نی

ثنیبی پبکؼیتب اػیالم ،و مؼیتقل

توػي این متفکش ػیبػتتذاس و متذین و متٔ ذ ث صمین صده ؿذ .این ًجیت ثیضسگ دسدؿینبع کی ثیب
تحقیق و دم

تتبو ث دسد مؼ تبقب سقزوس و اػتٔتبس صده پ ،ثشده و داسوی آ سا اص پیؾ آمبده کشده

ثود ساه ٓالد سا دس ر ؼ مؼ ر لی
ث تشین ؿیوه متکن اص ؿنبر

مٌشح کشد (ح ج .)275-274:1371 ،محتیذ امجیبل الهیوسی دس

اػالم ،و آموصههبی تحیولریواه ،دینی ،ثشریوسداس اػی  .گفتتیب
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تزذیذ حیب

ً ج ،ثب سروّ ث اقذیـ هیبی او اػیتحکبو کیبف ،داسد .ققٌی اؿیتشاک فکیشی و مـی،

مجبسصات ،کؼبق ،ک دس گفتتب تزذیذ حیب

ً ج ،م،کوؿنذ دغذغ قؼج
حکومی

احکبو دین ،دس فٔبلی هیبی ارتتیبٓ ،و میذیشی

ث م زوسی

ػیبصؽقبپیزیشی ثیب حویوس و تؼی ي

اػتٔتبسگشا مغشة صمین دس کـوسهبی اػالم ،تتشکض ثش اػتقالل و تتبمی
مخت ف قگشاق ،قؼج

آمیوصههیب و

مؼ تبقب دس صمین هیبی

ث فقش و توػٔ قیبفتگ ،مؼ تین و صمین ػبصی ثشای تحقیق حکومی

اػ  .گفتتب تزذیذ حیب

اػیالم،

ً ج ،اػالم ،ثب این ویظگ،هبی محتوای ،اص گفتتیب هیبی غیشمتتبییل ثی

اقذیـ تحولرواه ،دین ،رذا م ،ؿود .این گفتتیب وسود و ت حیشگیزاسی مـی ود دس تیبسیخ مٔبكیش
داؿت و اقذیـ تحولرواه ،دین ،دس ایشا سا ث كوس
مضثوس هر دس میب مؼ تبقب ؿیٔ و هر دس میب اهل ػن

چـتگیش تح

ت حیش مشاس داده اػ  .گفتتب

دس یک گؼتشه رغشافیبی ،و صمبق ،وػییْ

دس ػشاػش تبسیخ اػالو تکوین و تکبملیبفت اػ .

ت-اًذیطِ دیٌی تحَلخَاُ ٍ گفتواى تحَلخَاّی اجتواعی ٍ سیاسی (هحَریت
تحَالت تاریخ هعاصز ایزاى ٍ هثارسات علواء دیٌی)
اػالو هتیـ دس ثشاثش حکوم هبی اػتجذادی ققؾ ثبصداسقذه داؿت اػ

صیشا ت قین و توری این

فکش ک مواقین ،ثبالتش و واالتش اص اسادهی ثـشی ورود داسد و حکوم هب حق قذاسقذ ثذا تزبوص کننذ
وگشق مـشوٓی

رود سا اص دػ

م ،دهنذ رود مبقْ ثضسگ ،دس ساه مؼتجذا و پبدؿبهب ثوده اػی .

رودکبمگب قبچبس ثودقذ ک ثشای سٓبی

ُیبهش و ساهی ،کیشد تیودههیبی میشدو اص پیبسهای کبسهیب

رودداسی کننذ .مٌبلٔ ی ارتتبٓ ،تبسیخ دوسا كفوی و مبربسی و حت ،پ وی قـب م،دهذ کی تیب
چ اقذاصه میبو مزهج ،و آتشامهبی سوحبقیو دس ر وگیشی اص رودػشی پبدؿبهب احش داؿیت اػی .
اص ػوی دیگش چو غبلت حکتشاقب ث وامْ آتقیبدی ثی میزهت قذاؿیت اقیذ و آ سا میبقٔ ،دس ساه
ارشای امیبل رویؾ م ،دیذقذ (کبتوصیب  .)314 :1361اص م رتشین صمین هبی تیبسیخ ،ثیشوص اقذیـی
تحولرواه ،دین ،م،توا تجٔب
ؿکؼ

فشهن

غشث ،دس ربمٔ ایشا و آؿنبی ،ثب ققیبى مخجی

ایشا دس ٓلش مبربس اص سوػی و تجٔب

آ و دسعهبی ،ک آمور

اقتـبس سا قبو ثشد (ح ج .)3:1391 ،رکش این قکت هشوس

و منفی ،آ

و توػٔ كنٔ

چبح و

می،یبثیذ کی تکیوین و گؼیتشؽ گفتتیب

تحولرواه ،ارتتبٓ ،و ػیبػ ،دس تبسیخ مٔبكش ایشا قیض رذا اص اقذیـی دینی ،تحیولریواه میؼیش
قیؼ  .مؼئ ی محوسی این اػ

ک سویکشد دین ،ث تحول رواه ،ارتتیبٓ ،و ػیبػی ،دس سوقیذی
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تبسیخ ،ػشاقزبو دس اققالة اػالم ،ایشا و مجتن ،ثش اقذیـ ی ٓ تبء مٔبكش محقق ؿذه اػ  .چنبقک
اؿبسه ؿذ گشچ دس ػیش مٌبلٔبت ،ثب اقذیـ هبی متنوّ دس میب ٓ تبء هیش دو ثخیؾ اص ر یب اػیالو
موار م،ؿویر امب تحولرواه ،دین ،دس کبقو آ تالؽهب مشاس داسد .ثب تور ث ت کیذ مقبلی حبهیش
اهلل قیبئین ،آیی اهلل میذسع آیی اهلل کبؿیبق،

ثش ربمٔ ایشا تب اققالة اػالم ،ث دیذگبههبی آی

آی اهلل مٌ شی و امبو رتین( ،سه) اؿبسه م،ؿود .الصو ث رکش اػ
تبسیخ ،تکبمل اقذیـ تحولرواه ،دین ،مجبسصا
ػوو تح

کی ثیشای توری دمییق ثی سوقیذ

و دیذگبههبی امبو رتینی( ،سه) دس مبلیت گفتتیب

ٓنوا تکبمل تحولرواه ،دین ،دس گفتتب اققالة اػیالم ،میوسد ثشسػی ،و تجییین میشاس

رواهذ گشف .
کتبة م ر آی

اهلل قبئین« ،تنجی االم و تنضی الت » اػ  .ایـب فؼبد ربمٔی سا منیتذ اص اػیتجذاد

دین ،و ػیبػ ،و ساه تحول و اكالح سا اكالح دػتگبه دین ،و ػیبػی ،می،داقؼی  .ػی مشح ی دس
صقذگ ،ػیبػ ،و دین ،این تحولرواه دین ،مبثل رکش اػ  :قخؼ
فٔبلی

پشدار

ثب م ر و مذو ثش هیذ اػیتجذاد ثی

و ثب مـشوً رواهب ایشاق ،هتکبسی کشد و ث ٓنوا یک اػتبد مؼ ر فق و اكول و

یک ،اص م رتشین مزت ذا صمب رویؾ ققؾ فٔبل ،ایفب قتیود دس مشح ی ی دوو ثی ٓنیوا یکی ،اص
و هتشاه دیگش ٓ تبء

سهجشا م ٓ ،شا ثش هذ حکوم

تح الحتبی اقگ ؼتب دس آ کـوس ثشربػ

ؿیٔ و ػشا مجبیل دس ساه ث دػ

آوسد اػتقالل ٓشا کوؿیذ .هذف اك ،اؽ مجبسصه ثب اػیتجذاد و

اػتٔتبس و ایزبد آگبه ،دس ثین سهجشا ػیبػی ،و میزهج ،ربمٔی ثیود (حیبئشی .)195-194 :1364
ثخـ ،اص کتبة وی ث احجب

مبقوق ،و مـشوّ ثود حکوم

مـشوً و غیشمبقوق ،و قبمـیشوّ ثیود

اػتجذاد ارتلبف یبفت اػ  .ثشر ،اص واطههبی ،ک قبئین ،ث ٓنوا متشادف «اػتجذاد» م،آوسد ٓجبستنذ
اص «اػتٔجبد» «آتؼبف» «تؼ ي» «تحکر»؛ واطههبی متشادف «مؼتجذ» قیض ٓجبس اقذ اص «حیبکر مٌ یق»
«حبکر ثبمش» «مبلیک سمیبة» و «ُیبلر م یبس» (حیبئشی  .)223-221 :1364ثیب قفی ،قِشیی ی دولی
مـشوً سا اص قِش فق  ،تجیین قتود .ثی قِیش او حکومی

اػتجذادی دموکشاػ ،پبسلتبق ،و حکوم

غیشدین ،اػبػبا قبمـشوّ و دس حکر غلت اكل تلذی اػ  .حکوم
ال  ،و هر غلت مقبو والی

و امبم

روس و اػتجذاد هر غلت حق

و هر مورت ُ ر ث ثنذگب اػ

و مـشوى ث مبقو تن ب غلت مقبو امبم

دسحبل،ک حکوم

محذود

محؼوة م،ؿود (ثـیشی  .)148 :1382کوؿؾ می،کیشد

مـشوً گشی سا ثب اػالو آؿت ،دهذ و اػتذالل م،کشد ک ؿ

و مقیبو اػیتقالل م یی

دین ،و می ن ،هش مشدم ،ث چنب دػتگبه حبکت ای ثؼتگ ،داسد ک دس دػ
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امتیبصهیبی

رود مشدو ثبؿیذ وگشقی
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دین ؿ

و مقبو اػتقالل می نـب و م یتـب ث ًوس کبمل قبثود می،ؿیود حیبل هشچی می،رواهنیذ

قیشومنذ حشوتتنذ پیـشفت و متتذ ثبؿنذ (حبئشی .)233-231 :1364
تحول رواه دین ،دیگش آی اهلل ػیذ حؼن مذسع اػ  .ایـب اص اثتیذای کودتیبی سهیبرب ثی
افـبگشی پشدار

و مبهی

هیچور حبهش ث ػکو

ػشػپشدگ ،و رنبی

سهبرب و داس و دػیت اؽ سا ثیشمال کیشد .وی ثی

و ػکو قجود و هیچگوق ت ذیذ و توتین ،قتواقؼ

وی سا اص ساه ،ک دس

پیؾگشفت ثود ثبص داسد (منلوسی  .)44 :1379ثب ًشح یک ،ثود دین و ػیبػ
ارتتبٓ ،اص مزشای دین ،تذوین ؿود و ثب ًشح ػیبػ
کشد قتود دػ
قؼج

ػٔ ،داؿ

مواقین

مواصق ی منف ،گبوهبی ث نذ سا دس ر

کوتبه

دآیب دموکشاػ ،غشث ،ثشداؿ  .ت کیذ م،کشد ک هشوس

ث هت ی دول هب مشآب

داسد تیواص ٓیذم ،سا

قتود و ق تواص ورودی سا و تتبیل ث هیش ػیبػی

ریبسر ،چی

ؿتبل چ رنوة چ غشة و چ ؿش سا مشدود م،ؿتشد .رٌوى اك  ،قِشیی ی آیی اهلل میذسع
اقذیـ هبی ربمٔی

ایشاق ،گشای ،تواص ٓذم ،سوؿنفکشی مبقو منذی تور ث مز غ و ربیگبه

و حقو آ و هتشاه ،ػیبػ

و دیبق

اػ

و

(م ک محتیذی  .)47:1383او هیذف ،ریض ِٓتی

حفَ اػالو و آصادی اقؼب هب قذاؿت و رودکفبی ،و اػتقالل فشهنگی ،و امتلیبدی کـیوس سا تن یب ثیب
آتبل ػیبػ

تواص ٓذم ،و ر وگیشی اص قفور اػتٔتبس ؿش و غشة متکن م،داقؼ .

دیگش تحولرواه و مجبسص دین ،آی اهلل ػیذ اثوالقبػر کبؿبق ،اػ  .ایـب هتواسه دسكذد ثود کی
رواة ساح

سا اص چـر ثیذادگشا دار  ،و اػتٔتبسگشا ربسر ،ثشثبیذ ،ً .ػیبلهیبی امیبمتؾ دس

ٓشا هشگض اص مؼبئل و مٔوال

متبلک اػتٔتبسصده ث ویظه ایشا غبفل قـیذ و ػیٔ ،داؿی

ساػتبی پیـجشد اهذاف و مقبكذ اػالو و احقب حق م
(ثنگشیذ ث  :وصاس

مؼ تب گبوهبی ،اػبػ ،و ثنییبدین ثیشداسد

اًالٓب  1379د  .)1مٔتقذ ثود دس مت کت ،ک ثوی ،اص ٓذال

هت چیض دػتخوؽ هوی و هوع مٔذودی ربئن و وًنفشوؽ رودػش اػ
مؼئول آ هت مِبلر ربقتب ػوص و مشرْ دادریواه ،کی ،و کزبػی
مزهج ،ث مجبسصاتؾ ثٔذ فشام  ،داده و مجبسصه ثب اػتٔتبس و قزب
ثود .ث وحذ
قت،تواقؼ

ر ب اػالو رذی م،قگشیؼ
ث،تفبو

و قؼج

کی دس
و

و مبقو قیؼ

چگوق م،توا صیؼ

(میذق .)24 :1369 ،رنجی ی

ر ب اػالو آسمب میبهوی او ؿیذه

ث مؼبئ  ،ک دس ر یب اػیالو می،گزؿی

ثبؿذ (حؼینیب  .)63 :1381ثش این ثبوس ثود ک وهْ ک ی ،و حیوادث ر یب

اػالو ثش یقین مب م،افضایذ ک ورود یک رج ی متـکل اص م ل مؼ تب و هتیبهنگ ،دولی
هشوسی ث قِش م،سػذ (حؼینیب  .)233-232 :1381دس رشیب ق و
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ومی
قفی

دس
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یک ملبحج اُ بس داؿ
ایشا ث ک ػبیش م

م

ک دس كوس

لضوو ثشای مقبث ثب اقگ یغ آالو ر بد رواهذ کشد و ق تن ب

هبی مؼ تب سا دس مقبث ی ثیب اػیتٔتبس اقگ ییغ ثیشای ایین ر یبد دٓیو

م،قتبینذ (منلوسی  .)44 :1379مجبسصه ثب اػتٔتبس آگبه قتود مشدو قؼیج
ػیبػ ،و ػشقوؿ

رویؾ دٓو

ثی مؼیبئل ارتتیبٓ ،و

ث اتحبد و هتجؼتگ ،سػوا قتود مؼئولین کـوسی ک ٓوامل و

مضدوسا دول هبی ثیگبق هؼتنذ تالؽ ثشای ر ْ آ هب اص منبكت مجبسصه ثب اػیتجذاد و رودکیبمگ،
حفَ اػتقالل و قف ،واثؼتگ ،و مجبسصه ثب مِبهش هذ دین ،و مجبسصه ثیب اػیتجذاد دار ی ،و تیالؽ ثی
منِوس گؼتشؽ تٔبلیر اػالم ،و آگبه ،ػیبػ ،و ارتتبٓ ،دس کبقو اقذیـ هبی او مشاس داسد.
آی

ا ...مشتو ،مٌ شی قیض ربیگبه ،ویظه دس گفتتب تحولرواه ،ارتتبٓ ،و ػیبػ ،مجتن ،ثش

دسو مبی هبی دین ،مشدو داسقذ .وی ققـ ،م ر ثشای آگبهػبصی دین ،مشدو ایفب قتوده و ث
و کالو آ هب و تـشی آ هب و سوؿنگشی دس

تحولرواه ،دین ،دس ثیب حقبئق ػخنب ائت ػیش

این صمین تور فشاوا داؿ  .ث گفت وی فکش دین ،دس مب هؼ
قیت رواة دس یک حبل
تحولرواه و مل

ول ،دس یک حبل

قیت مشده و قیت صقذه (مٌ شی  .)113 :1382ثش اػبع آموصههبی اػالم،

دین ،ثبیذ قـبق هبی محوؿذهی ساه رذا سا ثبصگشداقذ پیـشفت ،ثنیبدین دس صقذگ،

مشدو ایزبد کنذ ثنذگب مِ وو سا اص ؿش ُبلتب قزب

دهذ و حذود تٌٔیلؿذه و مواقین اػالو سا ثش

پب داسد .اگش اقذیـ هبی ثیگبق تزذدگشای ،افشاً ،قبتتبو گزاؿتن فٔبلی
سرن ی فشك ً جب
قو

قیت ثیذاس و

اث بو ًشحهبی آینذه و تغییش ر

سهجشی اص ربقت سوحبقی

اقذیـ هب و قی هب ورود داؿت ثبؿذ این

ث پیشوصی قخواهذ سػیذ (مٌ شی .)91-83:1383

ث-تکاهل تحَلخَاّی دیٌی در گفتواى اًقالب اسالهی (هحَریت اًذیطِّا ٍ
هثارسات اهام خویٌی رحوِاهلل علیِ)
اققالة اػالم ،ثب ث شهگیشی اص مکتت اػالو مجتن ،ثش ؿبلودههبی دین ،و مٔنوی اػ

ث گوق ای

ک ویظگ،هبی ریل دس آ مـبهذه م،ؿود و ثش اػبع آ هب مؼیش تحولریواه ،اػیالم ،دس دو ثٔیذ
قِشی و ٓت  ،تشػیر م،ؿود .این ویظگ ،هب دس اثٔبد ریل ققیؾ م یر دس اكیبل

داد ثی گفتتیب

مضثوس ایفب م،کنذ و اقحشاف اص آ هب مورت ر ل دس اهذاف و آسمب هب م،ؿود.

 -1تعذ ًظزی
این ثٔذ اص گفتتب اققالة اػالم ،مـتتل ثش محوسی
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حبکتی

ال  ،و مـشوٓی

دین ،سهجیشی
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احشثخؾ والی فقی و مشرٔی
ثب محوسی
ام

دین ،وحذ

و هتجؼتگ ،دس مبلت مف وو ام

تٔبمل دین و ػیبػ

دین تالؽ ثشای سػیذ ث اهذاف مٔنوی و مبدی پیوقذ ٓتیق و هت ربقجی ی دولی

و

ربمْقگشی کتبلروی ،فشاگیشی و طسفقگشی م،ؿود (ٓجذال .)28-27:1391 ،

 -2تعذ عولی
این ثٔذ اص گفتتب اققالة اػالم ،مـتتل ثش سوحی ی اػتقاللً ج ،آصادیروی ،قف ،ػبصؽ ثیب
ملبدیق کفش ٓذو گشایؾ ث غشة و ؿش

حفَ اكول دس تتبم ،مشاحل اسائی ی اققیالة دس ػیٌ

ر بق ،تالؽ ثشای قیل ث اهذاف موٓود ٓتل قتود ثش اػبع ٓذال
آسمب هب و ث کبسگیشی ک ی ی منبثْ و امکبقب

محوسی پوییبئ ،و تحیول دس

اػ  .ثش این مجنب گفتتب اققالة اػالم ،فشاتش اص ییک

واطه یب اكٌالح ػیبػ ،و ارتتبٓ ،و یب حت ،یک سرذاد دس ساػتبی تغییش گؼتشده ث ک دس حیذ ییک
موهوّ مشاس م،گیشد .تور ث گفتتب اققالة اػالم ،ثب محوسی

اقذیـی هیبی امیبو رتینی(،سه) دس

ساػتبی تحول رواه ،دین ،اص ربیگبه متتبص ثشروسداس اػ  .امبو رتین(،سه) م رتیشین ٓیبلر مجیبسص و
تحولرواه دین ،دس ر ب اػالو ؿتشده م،ؿود ک ثضسگتشین تحول تبسیخ مٔبكش اییشا و اػیالو سا
سمر صدقذ .این تحول ٓالوه ثش ثٔذ ارتتبٓ ،و ػیبػ ،ث یک گفتتب هیر دس ٓشكی تحیولریواه،
دین ،م،مبقذ (فالح .)49 :1385 ،امبو رتین(،سه) دلیل موفقی

پیبمجشا سا میبو دسساه ریذا و ٓ ی

ثذثخت ،مؼ تین سا رودرواه ،و تشک آ میبو مٔشف ،م،کشدقذ .ث صٓر ایـیب رودریواه ،و تیشک
میبو ثشای رذا مب سا ث این سوصگبس سػبقذه و هت ی ر بقیب سا ثش مب چیشه کشده و کـوسهبی اػیالم،
سا صیش قفور دیگشا دسآوسد .میبو ثشای منبفْ ؿخل ،اػی
اػالم ،رف کشده میبو ثشای قفغ اػ

کی سوح وحیذ

ک ثیؾ اص دههب می یو رتٔیی

متفش و رذا کشده ک ًٔت ی مـت ،ؿ و پشػ

و ثیشادسی سا دس م ی

ؿییٔ سا ثی ًیوسی اص هیر

پـ میضقـین ؿذقذ (فالح.)51-49 :1385 ،

دس ثشسػ ،مؼبئل ایشا ً ،ده هبی  41و  51م،توا گف

گشچ حکوم

دس سؿذ امتلیبدی و

ارتتبٓ ،تب اقذاصهای پیؾ سفت ثود امب توػٔ ی ػیبػ ،اص سکود ًوالق ،سقذ می،ثیشدً .جقی متوػیي
رذیذ و کبسگش كنٔت ،موار ثب اققجبم یبفتگ ،ػیبػ ،و قجود مـبسک
مخبلف

ثب حکوم

ػیبػ ،ث قیشویی ،میوی دس

تجذیل و ثب پیوػتن ث گشوههیبی میزهج ،مخیبلف وهیٔی

سهجشی دین ،مؼیش سا هتواس م،قتودقذ .سهجش اققالة مخبلف

ثب حکوم

موریود و پیزیشفتن

غیشدین ،سا دقجبل م،کشدقذ.

واثؼتگ ،ث امپشیبلیؼر و ك یوقیؼر ققن مبقو اػبػ ،دامن صد ثی ؿیکبف ًجقیبت ،سیـی کنی،
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فشهن

دین ،و هذس داد ػشمبی هبی کـوس دس ساه قِبم،گشی سا موسد اقتقبد مشاس م،دادقذ .ایـیب دس

ساػتبی سیـ ییبث ،و ثشًیشف قتیود مـیکل هیبی مؼی تین ثیش ایین ثبوسقیذ کی مـیکل مؼی تین
حکوم هبی مؼ تین اػ

(موػوی رتین :1362 ،دفتش  .)11دس پبػخ محبفِ کبسا و منتقذاق ،کی

پیشوصی ثش سطیر سا متکن قت،داقؼتنذ م،فشمودقذ مب م موس ث تک یف هؼیتیر قی می موس ثی حلیول
قتیز (كجبٕ رذیذ  .)318 :1386ایـب هیچگبه ث دقجبل دقیب قشفت و اص آ سویگشدا ثودقیذ .دسػی
ث هتین دلیل و ث مـی
محجوثی

ؿش

مذس

رذاوقذ دقیب دس تتبو مِیبهش گوقیبگوقؾ ثی ایـیب سوی آوسده و ثی اود
و امکبقب

دقیبی ،دػی یبفتی و دس امتحیب ال ی ،ػیشث نذ ثودقیذ (اریوا

کبُت .)58 :1385 ،وُبیف ٓ تبی اػالو سا مٔشف ،اػالو ساػتین لضوو کؼت ٓ ر هتشاه ثیب ت یزیت
قفغ و آمبدگ ،ثشای پزیشؽ مؼئولی هبی آینذه و مٔشف ،تواقیبی،هیبی اػیالو دس تـیکیل حکومی
م،داقنذ (فالح .)183 :1385 ،آ سهجش اققالث ،هذفهب و آسمیب هیب سا گفتی و تییتبو هؼیت،اؽ سا
ثیشاى تحقق آ هب ث کبس گشفت ثیود .دس یک ،اص ػخنب رود م،گوینذ اص م

تـکش می،کینر کی دس

هت ی مشاحل مجل اص اققالة تب صمب اققالة و تب پیشوصی اققیالة یکیذل و ییک ر ی

ثیشای ٓیذل

اػالم ،و ثشای دفْ اؿشاس و سطیرهبی فبػذ و امبم ی قِبو رت وسی اػیالم ،کوؿیؾ کیشدهاقیذ و اص
صمبق ،ک ث پب ربػتنذ تبکنو دس كحن ثودقذ و ثب تتبو تیوا ریود و ثیزل میبل و ریب و فشصقیذ و
ربقذا ثشای پیذا ؿذ ٓذل ال  ،و مؼتقش ؿذ احکبو آػتبق ،کوؿب ثودهاقذ (موػوی رتین:1368 ،
 .)281دسق بی

م،توا اػتنجبى قتود ک گفتتیب اققیالة اػیالم ،اییشا اود ت حیشگیزاسی و تکبمیل

قیشوهبی مزهج ،دس تحوال
مٔبكش ایشا امتیبصا
مبًٔی

ػیبػ ،ارتتبٓ ،و فشهنگ ،اػ  .ثب دم

دس سوحبقی

ؿیٔ دس تیبسیخ

و مومٔی هبی منحلشث فشد آ دیذه می،ؿیود .دس ایین مییب ؿیر ػیبػی ،و

اققالث ،مشاس داسد و ث آتجبس آ هب گفتتب اققالة اػالم ،ایشا اص ربیگبه ،متتبص ثشریوسداس

اػ  .ث شهگیشی اص تٔبلیر اػالو و مزهت تـیْ ث گفتتب مضثوس مٔنبی ،متفبو

اص ػبیش گفتتب هب و

مبلتهبی فکشی داده اػ  .گفتتب اققالة اػالم ،و اقذیـ هبی سهجشی آ قـب احشگزاسی آموصههبی
دین ،دس مبلت تحولرواه ،دین ،دس ثؼتش تبسیخ مٔبكش ایشا و اققالة اػالم ،اػ .

ًتیجِگیزی
ثب دم

دس مجبحج مٌشحؿذه دس این مقبل چنین اػتنجبى می،ؿیود کی گفتتیب اققیالة اػیالم،

گفتتبق ،مؤحش و پبیذاس اػ

ک سیـ دس ػبیش گفتتب هبی مجتن ،ثیش اقذیـی تحیولریواه ،دینی ،دس
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تبسیخ مٔبكش ر ب اػالو و ایشا داسد و ثب تحقق مقذمب

و صمینی هیبی ارتتیبٓ ،و ػیبػی ،آ س

قتبیبقذه اػ  .اقذیـ تحول رواه ،دین ،دس مبلت گفتتب اققالث ،مؼت ضو هتشاهی ،قیشوهیب و ٓوامیل
ارتتبٓ ،ػیبػ ،و دین ،دس یک فشاینذ تبسیخ ،سو ث تکبمل ثوده اػ  .این گفتتب دس حقیق

ؿکل

تکبملیبفت ػبیش گفتتب هب دس ًول تبسیخ اػالو و ایشا ث حؼبة م،آیذ .اػالو مزتوٓ ای اص ٓقبیذ و
احکبو اػ

ک اص ًشف رذا و ث وػی ی سػول رذا (ف) ثشای ػٔبد

دقیوی و ارشوی اسػبل ؿذه اػ  .مکتت اػیالو قییض داسای ربمٔیی

و کتبل فشدی و ارتتبٓ ،و
و ؿبیؼیتگ ،اػی

کی ثیشای

ػؤالهب و دغذغ هبی ثـش منبػتتشین و کبسثشدیتشین ساهحلهب سا داسد و مؼئ ای سا ثیذو پبػیخ
قت،گزاسد .دس این میب اقذیـ ی دین ،وامذاس تحوال

تبسیخ اػالو اػ  .این اقذیـی دس پیوقیذ ثیب

مؼبئل ر ب اػالو و ایشا دس دوسهی مٔبكش ث ٓنیوا اقذیـی ای پوییب و کیبسثشدی دس ٓشكی هیبی
مخت ف آحبس رود سا قـب م،دهذ و منبػتتشین ساههب سا ٓشهی می،قتبییذ .مف یوو اققیالة دس ایین
چ بسچوة مجتن ،ثش ؿبلودههبی دین ،و مٔنوی اػ  .محوس مشاسگشفتن اسصؽهیب اكیول مٔیبسهیب و
احکبو و موآذ دین ،گفتتیب اققیالة اییشا سا ثی ٓنیوا ییک گفتتیب اققالثی ،مجتنی ،ثیش اقذیـی
تحولرواه ،دین ،مٔشف ،م،قتبیذ .چنین تحول ،سا قت ،توا رذا اص سیـی هیبی تیبسیخ ،و ربمٔی
اقذیـ ی تحقق حکومی

ؿنبرت ،آ تلوس قتود .اققالة اػالم ،ثب محوسی

اػیالم ،محیو قِیبو

حکومت ،پ وی و اػتقشاس قِبو اػالم ،سا اص اكول مؼ ر رود مشاس داد .ثش این مجنب اػتنتبد می،ؿیود
ک ػ گفتتب تزذیذ حیب
ایشا و اققالة اػالم ،دػ

ً ج ،دس ر ب اػالو تحولرواه ،ارتتبٓ ،و ػیبػ ،دس تبسیخ مٔبكش
کر دس ییک ققٌی ثی اؿیتشاک و وحیذ

سویی می،سػینذ .آ ققٌی

ت حیشپزیشی اص اقذیـ ی تحولرواه ،دین ،اػ  .این اقذیـ دس قیل ث تحولرواه ،اص گیزسگبههیب و
مؼیشهبی ثؼیبسی ٓجوس قتوده و ػشاقزبو دس گفتتب اققالة اػالم ،ایشا ث مشح ای قوین اص حییب
رود واسد ؿذه و ٓ یشغر تفبو هبی ،دس ثشه هبی تبسیخ ،ثشای صدود اقحشافب
ػت

و حشک

ؿتبثب ث

اكول متقن اػالم ،توأو ثب ت فیق قوگشای ،و اسصؽهب و احکبو دین ،م،کوؿیذ .تحیولرواهیب

مؼ تب ساهحل منبػت سا دس اتحبد و اقؼزبو ام

اػالم ،آگبه ،قؼج

ث مؼبئل دین ،ارتتیبٓ ،و

ػیبػ ،و سروّ ث اكل اػالو رؼتزو م،کننذ  .اص قِش اغ یت آقیب ایین امیش م یر تن یب ثیب اػیتقشاس
حکوم

اكیل اػالم ،تحقق رواهذ یبف  .چغ چنین م،توا اُ بس قتود ک تحولرواه ،ارتتبٓ،

و ػیبػ ،من بی گضاسههبی ثشگشفت ؿذه اص اقذیـ دین ،میؼش قیؼ  .گفتتب اققیالة اػیالم ،ثشآینیذ
مزتوّ گفتتب هب و مبلت هبی قِشی ثب محوسیی

اقذیـی دینی ،اػی
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گشایؾ ث اقذیـ دین ،دس اداسه روامْ اػالم ،داسد .گفتتب هبی ثشسػ ،ؿیذه دس ایین قوؿیتبس ثیشای
توػٔ ارتتبٓ ،ػیبػ ،و امتلبدی کـوسهبی اػیالم ،دس دوسه مٔبكیش گیبوهیبی ث نیذ و ساهگـیب
ثشداؿت و دس تقبثل تکتیل یب ققن قِشی هبی کر تتبیل یب ث،تتبیل ث اقذیـ دین ،میشاس داسقیذ .ایین
گفتتب ک دس هتؼوی ،ثب اقذیـ ی تشم،رواه دین ،ثشتیشین گفتتیب ارتتیبٓ ،و ػیبػی ،محؼیوة
م،ؿود ٓلبسهی مجبسصا

و تالؽهبی توػیي تحیولرواهیب دینی ،دو میش ارییش دس ساه اػیتقشاس

اسصؽهبی اػالم ،اػ  .مخبلفی

اػیتجذادی ػی ت آصادی و هتیک کشامی

ثیب حکومی

اػیالم،

ث،آتنبی ،ث مجبق ،دین ،و احکبو ؿشٓ ،ؿیوّ فؼیبد و فحـیب و میواد مخیذس ًیشد دیین دس مقبثیل
ػیبػ

ث،احتشام  ،ث مقذػیب

اػیالم ،و سوحبقیی

تجٔیین و افیضایؾ ؿیکبف ًجقیبت ،سؿیذ

دػتگبههبی امنیت ،و پ یؼ ،اػتقشاس کبپیتوالػیو تؼی ي ٓنبكیش غیشمؼی تب دس اسکیب حکیومت ،و
اداسی تجٔین قظادی و ٓذو تقوی

اػتقالل ػیبػی ،دس سأع اقذیـی هیبی ایین گفتتیب میشاس داسد.

فشاموؿ ،اتحبد و هتذل ،آتقبدی تویٔیف و محیو اقگییضههیبی دینی ،و ال یٓ ،یذول اص اكیول و
اسصؽهبی اكیل دین ،و قبدیذه اقگبؿتن تواقبی،هبی ربمٔ دینداس اػالم ،اص م رتیشین آػییتهیب و
آفبت ،اػ

ک ثش گفتتب هبی مجتن ،ثش تحولرواه ،دین ،رذؿ واسد م،قتبیذ .پیـگیشی اص اثیتال ثی

آػیتهب سمض ثقب و تذاوو گفتتب اققالة اػالم ،اػ .

هٌاتع
الف -هٌاتع فارسی

 اثشاهیرصاده حؼن (« )1381اسالم ارٍپایی اس راُ رسییذ» مبهنبمی ی غیشة دس آیینی ی فشهنی
ؿتبسهی  33ت شا  :ػبصمب فشهن

و استجبًب

اػالم.،

 احتذی حتیذ ( )1391تاریخ اهاهاى ضیعِ مر :قـش مٔبسف.
 اروا کبُت ،ث شاو (ً )1385قذ ٍ ارسیاتی ًظزیِی كاریشهایی اهام خویٌی (رُ) ت شا  :مشکض اػنبد
اققالة اػالم.،
 اصغنذى ٓ یشهب (ً )1376اكارآهذى ًخثگاى سیاسى ایزاى تیي دٍ اًقالب ت شا  :قـش مومغ.
 امجبل الهوسی محتذ ( )1397احیای فکز دیٌیی در اسیالم احتیذ آساو ت یشا  :ؿیشک
اقتـبس.
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 الگبس حبمذ ( )1396دیي ٍ دٍلت در ایزاى اثوالقبػر ػشى ت شا  :قـش توع.
 امیشی ر بقذاس ( )1386اصالحطلثاى تجذیذًظزطلة ٍ پذرخَاًذُّا :ت شا مشکیض اػینبد اققیالة
اػالم.،
 ثـیشی حؼین ( )1382هَاًع تَسعِی سیاسی در ایزاى ت شا  :قـش گبو قو.
 تیتوسی اثشاهیر ( )1361قزارداد  1781رصی ،تحزین تٌثاكَ اٍلیي هقاٍهت هٌفی در اییزاى ت یشا :
اقتـبسا

کتبةهبی ریج.،

 رٔفشیب سػول ( )1391گشیذُ حیات سیاسی ٍ فکزی اهاهاى ضیعِ مر :قـش مٔبسف.
 حؼینیب سوح ا )1381(...تیست سال تکاپَی اسالم ضیعی در ایزاى ت یشا  :مشکیض اػینبد اققیالة
اػالم.،
 ح ج، ٓ ،اكغش ( )1391تاریخ ًْضتّای دیٌی سیاسی هعاصز ت شا  :اقتـبسا

صواس.

 رذوسی مزیذ ( )1359تجذیذ حیات سیاسی اسیالم اس سییذجوال تیا اخیَاى الوسیلویي حتییذ
احتذی ت شا  :اقتـبسا

ال بو.

 كجبٕ رذیذ رواد ( )1386اًقالب اسالهی ،جٌثطی هعطَف تِ ارسش ت شا  :مشکض اػنبد اققیالة
اػالم.،
ٓ جذال  ،محؼن (ً )1391ظزیِّای اًقالب ٍ اًقالب اسالهی ایزاى ت شا  :قـش ؿشح.
ٓ تیذ حؼن ( )1396فزٌّگ عویذ ت شا  :اقتـبسا

امیشکجیش.

ٓ تیذ صقزبقٓ ،جبػٔ  )1375( ،اًقالب اسالهی ٍ ریطِّای آى ت شا  :کتبة ػیبػ.،
ٓ نبی

حتیذ ( )1362اًذیطِ سیاسی در اسالم هعاصز ث بءالیذین رشمـیبه ،ت یشا  :اقتـیبسا

رواسصم.،
ٓ نبی

حتیذ ( )1362تفکز ًَیي سیاسی اسالم اثوًبلت كبسم ،ت شا  :اقتـبسا

امیشکجیش.

 فالح ،اکجش ( )1385سالّای تثعیذ اهام خویٌی (رُ) ت شا  :مشکض اػنبد اققالة اػالم.،
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 مبدسی حبتر ( )1392اًذیطِّای سیاسی در اسالم ٍ ایزاى ت شا  :اقتـبسا
 کبتوصیب قبكش ( )1361گذری تز اًقالب ایزاى ت شا  :اقتـبسا

ػت .

داقـگبه ت شا .

 لوین ص.ا ( )1378اًذیطِّا ٍ جٌثصّای ًَیي سیاسی اجتواعی در جْاى عیزب یوػیف ٓضییضی
ثنً ،شف ت شا  :اقتـبسا

ٓ ت ،و فشهنگ.،

 محیي ًجبًجبی ،محتذ ( )1371سیذجوالالذیي اسذآتادی ٍ تیذاری هطزق سهیي میر :دفتیش قـیش
فشهن

اػالم.،

 مذق ،راللالذین ( )1369تاریخ سیاسی ٍ رٍاتط خارجی ایزاى ت شا  :اقتـبسا
 مٌ شی مشتو )1362( ،تعلین ٍ تزتیت در اسالم ت شا  :اقتـبسا
 مٌ شی مشتو )1382( ،دُ گفتار ت شا  :اقتـبسا

اػالم.،

كذسا.

كذسا.

 مٌ شی مشتوًْ )1383( ،ضتّای اسالهی در صذسالِی اخیز ت شا  :اقتـبسا

كذسا.

 م ک محتذی حتیذسهب ( )1383هذرط ٍ سیاستگذاری عوَهی ت یشا  :مشکیض اػینبد اققیالة
اػالم.،
 منلوسی رواد ( )1379سیز تکَیٌی اًقالب اسالهی ایزاى ت شا  :وصاس

اموس ربسر .

 منوچ شی محتذٓ  )1361( ،جاهعِضٌاسی غزبگزایی ت شا  :اقتـبسا

امیشکجیش.

 موحق ،احتذ ( )1384جٌثصّای اسالهی هعاصز ت شا  :اقتـبسا

ػت .

 موػوی رتین ،ػیذسوح ا )1362(...درجستجَی راُ اس كالم اهام ت شا  :اقتـبسا
 موػوی رتین ،ػیذسوح ا )1378(...صحیفِی اًقالب ت شا  :وصاس
 موػوی رتین ،ػیذسوح ا )1368(...صحیفِی ًَر ت شا  :وصاس

فشهن
فشهن

 ققوی ٓ ،محتذ ( )1371هذّة ٍ سیاست در جْاى ت شا  :اقتـبسا
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و اسؿبد اػالم.،
و اسؿبد اػالم.،

دهبد.

 ققیت صاده احتذ ( )1392درآهذی تز جاهعِضٌاسی سیاسی ت شا  :اقتـبسا

امیشکجیش.

ػت .
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 اقتـیبسا: ) اخالق پزٍتستاى ٍ رٍح سزهایِداری ٓجذالتٔجود اقلبسی ت یشا1371(  وثش مبکغ
. ػت
. قـش مومغ: ) هقذهِی ًظزیِی سیاسی ٓجذالشحتن ٓبلر ت شا1999(  هیوود اقذسو
1 سیذ اتَالقاسن كاضیاًی تیِ رٍاییت اسیٌاد د...) رٍحاًی هثارس آیت ا1379(

اًالٓیب

 وصاس
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