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چكيذُ
صبسصٛةٞبي صٔب٘ي ٔ ٚىب٘ي ،پيٛػتٌٙٔ ٝجك ثب آٔٛصٜٞبي ديٙي ٘يؼتٙذ؛ ثٙبثشايٗ
پشػؾ اص تٔبسم ثيٗ ايٗ د ٚ ٚاعتٕبَ پيذايؾ ثيحجبتي دس ٖٚربٔٔ ،ٝثٔ ٝخبث ٝػؤاِي
ثب پيـي ٝٙتبسيخي صيبد ٌٔشط اػت .اص ايٗ ِٔٙش ،ديٗ كشفبً وبسوشد أٙيتػبصا٘٘ ٝذاؿتٝ
 ٚاثٔبد تٔبسمرٛيب٘ ٝآٖ ٘يض ٔيثبيؼت ٔٛسد تٛر ٝلشاس ٌيش٘ذ .ايٗ ٘ٛؿتبس ث ٝثُٔذ دْٚ
ٔٛه ّٛاؿبس ٚ ٜتالؽ داسد ثب تأُٔ دس لٛآذ فمٟي ،ث ٝوبسوشدٞب  ٚخذٔبت ديٗ دس
ٔذيشيت تٔبسمٞب دػت يبثذ .ثشاي ايٗ ِٔٛٙسٛ٘ ،يؼٙذٔ ٜف« ْٟٛاكالط» سا ثٔ ٝخبثٝ
ٔفٟٔٛي ػتشي  ٚدس ٖٚديٙي ا٘تخبة ٕٓ ٚذ ٜلٛآذ فمٟي ٔشثٛى ث ٝصٍٍ٘ٛي عُ ٚ
فلُ تٔبسهبت سا دس ٖٚآٖ ثبصخٛا٘ي ٕ٘ٛد ٜاػت٘ .تيز ٝآ٘ىٔ ٝؤِف ث ٝدٌٝ٘ٛ ٚ
اكالط ـ آٓ اص ايزبثي  ٚػّجي ـ اؿبس ٜداسد و ٝؿىُ ايزبثي آٖ دالِت ثش ٔذيشيت
پيـيٙي ؿشايي ثِٛٙٔ ٝس ٕٔب٘ٔت اص تىٛيٗ تٔبسم داسد؛  ٌٝ٘ٛ ٚػّجي آٖ ٘يض ؿبُٔ
ٔذيشيت پؼيٙي تٔبسهبت  ٚعُ آٟ٘ب ثب عذالُ ٔيضاٖ ٔٙبصٓٔ ٝيؿٛد .پغ اص ايٗ دٚ
اٍِٛػت و ٝاٍِٛي ٔذيشيت غيشٔؼبِٕتآٔيض تٔبسهبت ٌٔشط ٔيؿٛد.

كليذٍاشُّا :اكالط ،فم ٝػيبػي ،تـيْ ،تٔبسم.
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هقذهِ
«ٚلتي و ٝيه تئٛسي دس عٛصٜاي پذيذاس ٔيؿٛد تب ...تفؼيشي ثشاي ]پذيذٜٞب دس
عٛصٜاي خبف[ اسائ ٝدٞذٔ ٚ ،ب دسكذد ا٘تمبَ ايٗ تئٛسي ث ٝيه ٔيذاٖ وبٔالً ٔتفبٚت
ثشآئيٓ ... ،تجذيُ ثٔ ٝب٘ٔي ٔٔشفتؿٙبختي خٛاٞذ ؿذ ؤ ٝب سا اص سػيذٖ ث ٝرات  ٚثٙيبد
ايٗ أٛس ثبص خٛاٞذ داؿت)1(»...

ايٗ ٚالٔيت و ٝتئٛسي ٞب عبُٔ اسصؿٟب ٞؼتٙذ ِ ٚزا أىبٖ ٌٙزب٘يذٖ آٟ٘ب دس ُشفٞبي
صٔب٘ي ٔ ٚىب٘ي ٔتفبٚت ٚرٛد ٘ذاسد  ٚدس كٛست الذاْ ث ٝصٙيٗ وبسي ٘تيزٝاي رض تٔبسم،
ثي حجبتي  ٚآؿٛة عبكُ ٕ٘يآيذ؛ ٘ىت ٝدس خٛس تٛرٟي اػت ؤ« ٝغٕذ ٓبثذ ربثشي» دس فشاص
ثبال ث ٝآٖ اؿبس ٜوشد ٜاػت .اِجت ٝدأ ٝٙايٗ تٔبسم ثٓ ٝشكٔٔ ٝشفتؿٙبختي ـ ثب  ٕٝٞإٞيت ٚ
اِٛٚيتي و ٝداسد ـ ٔغذٚد ٘ـذٌٔ ٚ ٜبثك تغّيُ  ٚتزشثّٓ« ٝي ٓجذاِشصاق» ٓشك ٝػيبػت
ّٕٓي سا ٘يض فشأيٌيشد و ٝدس آٖ كٛست ،وبسثؼت لذست  ٚتٔشم ث ٝأٙيت ٕٓٔٛي ثٝ
ؿبخل ٝثبسص ػيبػت سػٕي تجذيُ ٔيؿٛد)2(.
ثش ايٗ اػبع پشػؾ اص أٙيتػبصي دس ٓشك ٝػيبػت  ٚعىٔٛت اص سٌٜزس ارشاي
آٔٛصٜٞبي ديٙي ،ث ٝػؤاِي ٔ ٟٓتجذيُ ٔيؿٛد وٓ ٝلش غيجت ث ٝدِيُ ٔغشٔٚيت اص عوٛس
ٓيٙي عزت اِٟي ـ و ٝتٛاٖ ٔذيشيت ايٗ ٚهٔيت سا ٔؼتٙذ ثِ ّٓٓ ٝذ٘ي ٓ ٚلٕت داؿت ـ
پيٛػت ٝثب آٖ ٔٛار ٝثٛد ٜاػت.
ٍ٘بس٘ذ ٜدس ٘ٛؿتبس عبهش ـ  ٚدس پي ػّؼّٔ ٝمبالت پيـيٗ دس ٔغٛس ِ٘شي ٝاػالٔي أٙيت ـ
تالؽ داسد تب ُشفيت فم ٝػيبػي ؿئي سا رٟت ٔذيشيت ايٗ ٌ ٝ٘ٛاص تٔبسهبت تغّيُ ٚ
تجييٗ ٕ٘بيذ .الصْ ث ٝروش اػت و ٝفم ٝػيبػي ؿئ ٝدسثشداس٘ذ ٜاثضاسٞبي ٔتٔ ٚ ّٛٙتٔذدي ثشاي
تغليُ ٞذف ٔزوٛس ٔيثبؿذ و ٝپشداختٗ ث ٝتٕبٔي آٟ٘ب دس ايٗ ٔزبَ ٔيؼش ٘يؼتِ .زا دس آغبص
ايٗ ثغج ٔم ِٝٛوالٖ «اكالط» ثب ٞذف دسن ُشفيتٞبي ساٞجشدي آٖ دس ثغج أٙيتػبصي،
ث ٝثغج ٌزاسدٔ ٜيؿٛد)3(.
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الف .چارچَب ًظري؛ قَاعذ سخت ٍ ًرم
«ٌبٔ ٜؼأِٝاي ٔتٔبسف ؤ ٝيثبيؼت ث ٝوٕه لٛآذ  ٚسٚيٞٝبي ؿٙبخت ٝؿذ ،ٜلبثُ عُ
ثبؿذ ،دس ثشاثش يٛسؽٞبي ٔىشس تٛا٘بتشيٗ آوبي يه ٌشّٕٓ ٜٚي و ٝكالعيت سفْ
آٖ سا داس٘ذٔ ،مبٔٚت ٔيوٙذ ...صٔب٘ي و ٝصٙيٗ ؿذ ...تغميمبت ٘بٔتٔبسفي آغبص ٔيؿٛد
و ٝػشا٘زبْ ،آٖ سا ثٔ ٝزٕٛ٘ ٝٓٛيٙي اص ٔٛاهْ ثٙيبدي سٔ ٖٕٛٙٞيؿ٘ٛذ)4(».

صٙب٘ى ٝتٔٛبع و 1ٗٞٛدس «ػبختبس ا٘مالثٟبي ّٕٓي» ث ٝتفليُ ٘ـبٖ داد ،ٜپبسادايٓٞبي
ٔؼّي صٙبٖ ٘يؼت و ٝثب ثشٚص اِٚيٗ ٌ ٝ٘ٛاص تٔبسمٞب ،سا ٜسا ثش تغٛالت ثٙيبديٗ ثبص ٕٛٞ ٚاس
ػبص٘ذ؛ ثّىٕٛٔٔ ٝالً لٛآذ  ٚاكِٛي ٚرٛد داسد و ٝثب وبسثشد آٟ٘ب تالؽ ٔيؿٛد عبوٕيت
پبسادايٓ ٔؼّي ٕٞضٙبٖ عفَ  ٚدس ٘تيز ٝسٚيٞٝبي ٔتٔبسف ّٕٓي اػتٕشاس يبثٙذ .ثش ايٗ اػبع
پشػؾ اص «تغييش» « ٚػٌظ ٕٓ ٚك» آٖ ،دس ريُ اكُ «عفَ سٚيٛٔ ٝرٛد» ٔٔٙب ٔ ٚفٔ ْٟٛييبثذ.
دِيُ ايٗ الذاْ و ٝاص ؿٛاٞذ ثؼيبس تبسيخي دس عٛصٜٞبي ٔختّف ثشخٛسداس اػت ،آٖ ٔيثبؿذ
وٞ ٝضيٞٝٙبي الذاْ ث ٝتغييشات ثٙيبديٗ ثؼيبس  ٚتغُٕ آٖ ث ٝػبدٌي ٔيؼش ٘يؼت.
ثب ٓٙبيت ثٔ ٝالعِ ٝسٚؽؿٙبختي ثبالػت و ٝدس ٔمبْ ًشط  ٚاسصيبثي اٍِٞٛبي ٔذيشيتي
ٔختّف ،ػٛاَ اص صٍٍ٘ٛي سٚؽ ٔذيشيت پذيذٜٞبي ٔتٔبسم ،ثٔ ٝخبث ٝپشػـي ػتشي ٌٔشط
ٔيؿٛد .اص ايٗ ِٔٙش ٔىبتت ٔٛرٛد سا ٔيتٛاٖ ث ٝدٌ ٚش ٜٚاكّي تمؼيٓ ٕ٘ٛد:

اٍل .الگَّاي هذيريتي سخت
ايٗ دػت ٝاص اٍِٞٛبي ٔذيشيتي داساي لبثّيت اٌ٘ٔبف الصْ ٘جٛد ٚ ٜدس ٘تيز ٝدس ٔٛار ٟٝثب
ٔٛلٔيتٞبي ٔجتٙي ثش تٔبسم ث ٝوبسثشد لذست ػخت ثب ٞذف إٓبَ ػٌّ ٚ ٝدس ٘تيز ٝعزف
يب تٔذيُ يه يب صٙذ ٓبُٔ ٔتٔبسم ،سٚي ٔيآٚس٘ذ .صٙب٘ى ٝا٘ذيـٌٝشا٘ي ٕٞض« ٖٛپيتش
دساوش»٘ 2ـبٖ دادٜا٘ذ؛ ايٗ اٍِٞٛب ث ٝدِيُ پزيشؽ اكُ اثتٙبي ٔٔبدالت لذست ٙٔ ٚبفْ ثش اٍِٛي
ثبصي ثب عبكُ رْٕ كفش ،اكٛالً «٘بپبيذاس» ثٛد ٚ ٜدس ٔغيي خٛيؾ ٘يض تِٛيذ «٘بپبيذاسي»
1 . Thomas Kohn
2 . Peter Drucker

 694ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلٌاهِ هطالعات راّبردي شوارُ 30

ٔي ٕ٘بيٙذ .ثٕٞ ٝيٗ دِيُ اػت وٚ ٝي وبسوشد  ٚوبسثشد ايٗ اٍِٞٛبي ٔذيشيتي سا دس ٔيبٖ ـ ٚ
ثّٙذ ـ ٔذت ٕٞؼٌٙٔ ٚ ٛجك ثب حجبت ٔغيي تغت ٔذيشيت إٍِ٘ ٛيدا٘ذ)5(.

دٍم .الگَّاي هذيريتي ًرم
ٚيظٌي ثبسص ايٗ دػت ٝاص اٍِٞٛب ـ ث ٝتٔجيش آِٛيٗ تبفّش 1ـ تٔجي ٝػبصٚوبسٞب  ٚلٛآذ ارشايي
دس ٖٚآٟ٘بػت و ٝأىبٖ اٌ٘جبقپزيشي ثيٗ آٟ٘ب ٔ ٚغيي سا فشأ ٓٞيػبصد .تبفّش ايٗ ػيؼتٓٞبي
ٔذيشيتي سا پيضيذٜتش اص اٍِٞٛبي ٘خؼت اسصيبثي ٕ٘ٛد ٚ ٜثش ايٗ آتمبد اػت و ٝػٌظ تغييشات
ٔذيشيتؿذ ٜدس ايٗ اٍِٞٛب ٚػيْتش ٞ ٚضي ٝٙآٖ ثٔ ٝشاتت وٕتش ٔيثبؿذ؛ ٕٞ ٚيٗ دِيُ وبفي
اػت تب ث ٝاسصؽ ٔٙذي آٟ٘ب ثشاي رٛأْ پيضيذ ٜأشٚصي ـ و ّٕٛٔ ٝاص س٘ٚذٞب  ٚپذيذٜٞبي
ٔتٔبسما٘ذ ـ پي ثجشيٓ)6(.
ثذيٗ تشتيت ٔـخق ٔيؿٛد و ٝحجبت دسٞ ٖٚش ٚاعذ ػيبػي ،ارتٕبٓي  ٚيب التلبدي ثب
اٍِٛي ٔذيشيت عبوٓ ثش آٖ ٘يض استجبى ٚحيك داسد .صشاو:ٝ
 .1تٔبسم ٔٙبفْ پذيذٜاي ًجئي دس ٖٚوّي ٝارتٕبٓبت آٓ اص ػيبػي ،ارتٕبٓي ٚ
التلبدي ث ٝؿٕبس ٔيآيذِ .زا أىبٖ تأػيغ  ٚيب (عتي) تٔشيف ارتٕبٓبت ٓبسي اص تٔبسم
ٕٓالً ٔٙتفي اػت.
 .2اٍِٞٛبي (ػيبػي ،ارتٕبٓي يب التلبدي) ٔؼّي ،ث ٝدِيُ ثبالثٛدٖ ٞضيٞٝٙبي ٘بؿي اص
إٓبَ تغييشات ثٙيبديٗ دس ٔغيي تغت عبوٕيت خٛد؛ اِٛٚيت سا ث ٝكيب٘ت اص اك َٛعبوٓ ٚ
ٔذيشيت تٔبسمٞب دس لبِت اٍِٞٛبي ٔؼبِٕتآٔيضٔ ،يدٙٞذ .دِيُ ايٗ أش آٖ اػت و ٝاِٛٚيت
ثخـي ث ٝاٍِٞٛبي ٔذيشيتي ػخت ،دس تِٛيذ ثيحجبتي  ٚيب تمٛيت ٔيضاٖ آٟ٘ب دس آيٙذٔ ٜؤحش
اػت.
 .3پيضيذٜؿذٖ عيبت ػيبػي ـ ارتٕبٓي  ٚت ٚ ّٛٙتٔذد پذيذٜٞبي تٔبسمآٔيضٔ ،ب سا ثٝ
تأُٔ دس وبسآٔذي اٍِٞٛبي ٔذيشيتي ػخت سٔ ٖٕٛٙٞيوٙذ .دِيُ ايٗ أش آٖ اػت و ٝثشٚص
تٔبسم دس ؿشايي رذيذٔ ٝ٘ ،مِٝٛاي ٘بدس  ٚا٘ذن ،ثّى ٝپذيذٜاي ثب فشاٚا٘ي ثبال اسصيبثي
ٔيؿٛد .دس ٘تيز ٝأىبٖ ّٕٓي وبسثشد اٍِٞٛبي ٔذيشيتي ػخت ث ٝدِيُ تٙؾصايي و ٝداس٘ذ،
1 . Alvin Toffler
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وبٞؾ ٔييبثذ .ايٗ ٚالٔيت و ٝثذ٘ ٝربٔٔ٘ ٝيبصٔٙذ آسأؾ ثٛد ٚ ٜاص لشاسٌشفتٗ ٔؼتٕش دس
ٔٛلٔيتٞبي ثغشا٘ي اعتشاص داسد؛ ٔؤيذ ايٗ ٔذٓبػت.
ٔالعِبتي اص ايٗ لجيُ تغّيٍّشاٖ أٙيتي سا ث ٝآ٘زب س ٖٕٛٙٞؿذ ٜتب ٘ؼجت ث ٝاسصيبثي
ايذئِٛٛطي ٞبي ػيبػي ٔختّف اص عيج ٔيضاٖ تلّّت يب اٌ٘ٔبف آٟ٘ب ٕٞت ٌٕبس٘ذ .ثشاي ٔخبَ
«وٙج ٚاِتض» 1ثب اػتفبد ٜاص سٚؽٞبي سفتبسٌشايي دس ٔمبْ ثشسػي تٔبسمٞبي ثيٗ دِٚتٞب،
اٍِٛيي سا پيـٟٙبد ٔيدٞذ و ٝدس آٖ وبٞؾ ٔٙبصٓ ٚ ٝخـ٘ٛت اص سٌٜزس اكالط اٍِٞٛبي
ٔذيشيت سٚاثي ثيٗإُِّ ث ٝدػت ٔيآيذٌٔ .بثك ٍ٘شؽ ٚي ٙٞزبسٞب ،اك ٚ َٛسٚؽٞب ثبيذ
ٔتٙبػت ثب ؿشايي ٔغيٌي رذيذ ٔٛسد ثبصٍ٘شي  ٚتمٛيت لشاس ٌيش٘ذ تب ثتٛاٖ صٔي ٚ ٝٙاٍ٘يضٜ
الجبَ ث ٝخـ٘ٛت سا وبٞؾ دادٙٔٔ )7(.بي ايٗ پيـٟٙبد سٚؽؿٙبػب٘ ،ٝدس ٚالْ تٔجيٝ
ٔىب٘يضْٞبيي دس ٖٚاٍِٞٛبي ٔذيشيتي دس ػٌظ ِ٘بْ ثيٗإُِّ اػت و ٝثتٛا٘ٙذ ثبصيٍشاٖ سا اص
لشاسٌشفتٗ دس ٔٛلٔيت «ويؾ ٔ ٚبت» ثش سٚي كفغ ٝؿٌش٘ذ لذست ثبصداس٘ذ  ٚثذيٗ ٚػيّ،ٝ
پيٛػت ٝساٜوبسٞبيي ثب ٞضيٞٝٙبي وٕتش ثشاي عُ تٔبسم ٚرٛد داؿت ٝثبؿذ .ايٗ دس ٚالْ ٕٞبٖ
ا٘تمبدي اػت و« ٝپبتشيه وبالٞبٖ» 2دس ٔمبْ ثشسػي تأحيشات  11ػپتبٔجش ثش ػيبػت خبسري
آٔشيىب ،ثذاٖ اؿبسٔ ٜيوٙذ .ث ٝصٓٓ ٚي «ٌٔٙك ػيبػت خبسري آٔشيىب» ث ٝدِيُ تأحيشپزيشي اص
فوبي پغ اص ر ًٙػشد  ٚالجبَ ث ٝاٍِٛي «ٞظٔ٘ٛيه» ،ثٔ ٝيضاٖ لبثُ تٛرٟي ُشفيت
اٌ٘ٔبفپزيشي خٛد سا اص دػت داد ٚ ٜث ٝػٛي تلّّت ٌشايؾ يبفت ٝاػت .ثٕٞ ٝيٗ دِيُ وبسثشد
ػيبػتٞبي ثشآٔذ ٜاص اٍِٞٛبي ٔذيشيتي ػخت ،دس ٔمٌْ  2001ث ٝثٔذ افضايؾ يبفت ٝاػت؛ ٚ
صٙيٗ ثِ٘ ٝش ٔيسػذ و ٝتب ٓذْ تٔذيُ ايٗ ٌٔٙك  ٚاعيبء ػبصٚوبسٞبي اكالعي دس اٍِٛي
ػيبػت خبسري آٔشيىب ،ايٗ ٚهٔيت اػتٕشاس يبثذ)8(.
ثب ايٗ تٛهيظ ٔـخق ٔيؿٛد وُ ٝشفيت أٙيتي ٞش ايذئِٛٛطيي سا ٔيتٛاٖ اص رٙجٞٝبي
ٔختّف ث ٝثغج  ٚثشسػي ٌزاسد و ٝپشػؾ اص ٔىب٘يضْٞب  ٚاك َٛپيـٟٙبدي آٖ ثشاي ٔذيشيت
تٔبسمٞب ،اص رّٕٕٟٔ ٝتشيٗ ؿبخقٞبيي اػت و ٝأشٚص ٜثذاٖ ٌٓف تٛرٔ ٝيؿٛد .اص ايٗ

1 . Kenneth N. Waltz
2 . Patrick Callahan
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ِٔٙش الصْ اػت تب ٘خؼت لٛآذ پيـٟٙبدي ٔىتت  ٚػپغ اِٛٚيت تٔشيفؿذ ٜثشاي ٞش يه
دس ٔمبْ ُٕٓ ،ؿٙبػبيي  ٚث ٝثغج ٌزاسد ٜؿٛد.
فم ٝػيبػي ؿئ ٝثٔ ٝخبثٙٔ ٝجْ اكّي ثشاي ؿٙبخت اٍِٛي ٔذيشيتي پيـٟٙبدي اػالْ ثشاي
ٔذيشيت تٔبسمٞب  ٚتوٕيٗ حجبت دس ٖٚربٔٔ ،ٝعبٚي د ٚدػت ٝاص لٛآذ اػت و ٝربْٔ اثٔبد
ػختافضاسي ٘ ٚشْافضاسي ٔيثبؿذ٘ .ىت ٟٓٔ ٝدس ايٗ خلٛف آٖ اػت و:ٝ
اٚالً .لٛآذ ٘بُش ثش اثٔبد ٘شْافضاسي اٍِٛي ٔذيشيت ثؼيبس ٔتٔذد ٔ ٚتّٛٙا٘ذ.
حب٘يبً .وبسثشد  ٚلبثّيت ايٗ دػت ٝاص لٛآذ (لٛآذ ٘شْافضاسا٘ )ٝثيـتش ٚ ٚػيْتش اػت.
ِزا ثيبٖ ايٗ ادٓب و ٝاِٛٚيت لٛآذ ٘شْ ث ٝلٛآذ ػخت دس اٍِٛي ٔذيشيتي ؿئ ٝپزيشفتٝ
ؿذ ٜاػت ،دٚس اص رٕ٘ ٗٞيٕ٘بيذ .ثِٛٙٔ ٝس تجييٗ ايٗ ٔٛه ّٛدس ٘ٛؿتبس عبهش كشفبً اثٔبد
٘شْافضاسا٘ ٝاٍِٛي ٔذيشيت ؿئي سا (و ٝاص آٖ ث ٝلبٓذ ٜاكالط تٔجيش ٕ٘ٛدٜاْ) ث ٝثغج ٌزاسدٜ
 ٚثشسػي لٛآذ ػخت سا ثٛ٘ ٝؿتبسٞبي ديٍش ٚأيٌزاسيٓ.

ب .اصالح ايجابي
ايٗ اٍِٛي «اكالط» اص صٔبٖ تىٛيٗ آٖ تب ثٓ ٝلش عبهش دس لبِت سٚايتٞبي ٔتفبٚتي اص
ػٛي ثضسٌبٖ ؿئ ٝوٛ٘ ٝا٘ذيؾ  ٚپيـش ٚثٛدٜا٘ذ ،ثب ٓٛٙاٖ «ارتٟبد» ٔٛسد تٛر ٝثٛد ٜاػت.
«اكالط ارتٟبدي» لبيُ ث ٝسٚايتي اػت و ٝ٘ ٝفمي رٙج ٝتغٕيّي ثش فم ٝػيبػي ؿئ٘ ٝذاسد،
ثّى ٝاكٛالً رضٔ ٚمذٔبت آٖ ٙٓ ٚلشي ٔبٛٞي ثشاي آٖ ث ٝؿٕبس ٔيآيذ .ثشاي دسن ٞشص ٝثٟتش
ُشفيتٞبي ايٗ سٚيىشد٘ ،خؼت اٍِٛي ٕٓٔٛي آٖ سا تلٛيش  ٚتغّيُ ٕ٘ٛد ٚ ٜػپغ ثٝ
تجبسؿٙبػي تبسيخي آٖ ٕٞت خٛاٞيٓ ٌٕبسد.
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 .1چارچَب هعٌايي
ايٗ سٚيىشد ثش د ٚسوٗ ٔٔٙبيي اػتٛاس اػت وٓ ٝجبستٙذ اص:

1ـ .1فقِ
فم ٝدس ِغت د ٚوبسثشد ٕٓذ ٜداسد و ٝثش «دسنوشدٖ» « ٚفٕٟيذٖ» دالِت ٔيوٙذ )9(.أب دس
اكٌالطٔٔ ،ب٘ي ٔتٔذدي ثشاي آٖ روش ؿذ ٜو ٝؿبيْتشيٗ آٟ٘ب «ّٓٓ ث ٝاعىبْ ؿشٓي فشٓي ثب
ٔشارٔ ٝث ٝادِّ ٝتفليّي آٟ٘ب» ٔيثبؿذ)10(.
آ٘ض ٝدس ٔٔٙبي اكٌالعي فم ٝـ دس عذ ثغج عبهش ـ دس خٛس تٛرٔ ٝيٕ٘بيذ ،پزيشؽ
ٚرٛد فبكّ ٝاي ثيٗ لٛآذ ؿشٓي ثب ٔؼبيُ ربسي اػت ؤ ٝزبَ سا ثشاي ًشط «اكالط
ايزبثي» ثبص ٔيٕ٘بيذ .صٙب٘ى ٝدس ٕ٘ٛداس ؿٕبس٘ 1ٜـبٖ داد ٜؿذ ،ٜتفىش ؿئي ثشايٗ اكُ اػتٛاس
اػت و« ٝديٗ دس ثشداس٘ذ ٜاك َٛوّي ثشاي اداس ٜربٔٔٔ »ٝيثبؿذ؛(ِ )11زا ٔلبديك دس عيٌٝ
اعىبْ ديٙي ثيبٖ ؿذ٘ ٜيؼتٙذ  ٚدس ثؼتش تبسيخ لبثُ افضايؾ  ٚيب وبٞؾ ٔيثبؿٙذ .دس ٘تيزٝ
ًشط «ٔؼبيُ رذيذ»  ٚيب «ًشط رذيذ ٕٞبٖ ٔؼبيُ لذيٕي»ٔ ،مِٝٛاي ًجئي اسصيبثي ٔيؿٛد
و ٝالصْ ٔي آيذ تب ايٗ ٔلبديك ث ٝديٗ ٓشه ٝؿذ ٚ ٜاعىبْ آٟ٘ب اػتٙتبد ٌشدد .دس ايٗ تّمي اص
«فم ،»ٝآتمبد ث« ٝربٔٔيت ديٗ» ٘بُش ثش روش اك َٛوالٖ عبوٓ ثش اػتٙتبد  ٚاداس ٜربٔٔ ٝثٛدٚ ٜ
ثٞ ٝيذ ٚر« ٝربٔٔيت ٔٛهٓٛي» سا ٕ٘يسػب٘ذ٘ )12(.فغ ٚرٛد ايٗ «فبكّٔ ،»ٝؤيذ ايٗ
ٔٔٙبػت ؤ ٝيتٛاٖ عؼت ٔمتويبت صٔب٘ي ٔ ٚىب٘ي اص سٚؽٞبي تبصٜاي ثشاي اٌ٘جبق اكَٛ
وّي ثش ٔلبديك رضيي ثٟش ٜرُؼت ؤ ٝؤيذ أىبٖ «إٓبَ اكالط» ـ  ٚعتي تأييذوٙٙذٜ
هشٚست آٖ ـ ٔيثبؿذ.
٘ىت ٝديٍش ثٙٓ ٝبكش «فمبٞت» ثبص ٔيٌشدد« .فم »ٝاص ايٗ ِٔٙش دس ثشداس٘ذ ٜصٟبس ٓٙلش
اػبػي اػت وٓ ٝجبستٙذ اصٙٔ :بثْ (وتبة ،ػٙت ،ارٕبّ ٓ ٚمُ)ٔ ،ؼبيُ (وٓ ٝبْ ثٛدٔ ٚ ٜؼبيُ
لذيٕي ٔ ٚؼتغذح ٝسا ث ٝكٛست تٛأبٖ ؿبُٔ ٔيؿٛد) ،فميٙٓ( ٝلش ا٘ؼب٘ي تفم ٚ )ٝثبالخشٜ
«لٛآذ» (و ٝاثضاس اػتٙتبد اػت) )13(.عبَ ثب ايٗ تمؼيٓثٙذي ٔـخق ٔيؿٛد و« ٝاكالط»
ٔبٞيت فم ٝؿئي سا ؿىُ ٔيدٞذ .ثذيٗ كٛست و:ٝ
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 دس ثغج اص ٔٙبثْ اٌشصٔ ٝشرٔيت «وتبة» « ٚػٙت» ثالٔٔبسم اػت ٕ٘ ٚيتٛاٖ اص آٖ
صبسصٛة فشاتش سفت؛ أب تأويذ ثش ربيٍبٓ ٜمُ  ٚارٕبّ *1دس دسن ٔٔٙبي ٔٛسدِ٘ش «وتبة»
« ٚػٙت» ٌٝ٘ٛاي اص اكالط سا ؤ ٝب اص آٖ ث« ٝاكالط دس صبسصٛة» يبد ٔيٕ٘بييٓٔ ،زبص
ٔيؿٕبسد)14(.
 دس ثغج اص ٔؼبيُٛ٘ ،ا٘ذيـي ً ٚشط پشػؾٞبي ٘ ٛاص ديٗ ٘ ٝفمي أشي ٘بٌّٔٛة ٘يؼت؛
ثّى ٝالذأي ٔتشليب٘ ٝاسصيبثي ٔيؿٛد و ٝديٗ ثشآٖ تأويذ داسد .دس ٚالْ اص ٘بعي ٝپيـٍبٔي دس
ًشط ػؤاالت ٘ٛيٗ اػت و ٝأىبٖ سؿذ ا٘ذيـ ٝديٙي فشأ ٓٞيآيذ .اص ايٗ ِٔٙش اكالط ثبة
ٚػئي سا ؿبُٔ ٔيؿٛد و ٝتٟٙب عذ آٖ «ؿه دس رات اِٟي» اػت)15(.
 دس ثغج اص «فمي ،»ٝتأويذ ؿئ ٝثش هشٚست تغ َٛلبثّيتٞبي ّٕٓي ّٕٓ ٚيبتي فمي ٚ ٝايٙىٝ
الصْ اػت ثشاي پبػخٌٛيي ث٘ ٝيبصٞبي صٔب٘ ٝخٛيؾ ،دس عذ ٓلش  ٚصٔب٘ ٝخٛد وؼت ّٓٓ
 ٚدا٘ؾ ٕ٘ٛد ٚ ٜثذيٗ ٚػيّ ٝدس ٓشك ٝتذثيش ربٔٔ ٝعوٛسي فٔبَ داؿت ٝثبؿذ؛ ٘ـبٖ
ٔيدٞذ و ٝتفىش ا٘تمبدي ـ اكالعي اص هشٚستٞبي تفم ٝث ٝؿٕبس ٔيآيذ .ثٕٞ ٝيٗ دِيُ
اػت و ٝأبْ خٕيٙي(س )ٜدس ٔمبْ تٔشيف «فمي »ٝتأُٔ ٕ٘ٛد ٚ ٜهٕٗ تأويذ ثش اثٔبد ٘ٛيٗ
ارتٟبد ،آٖ سا اص فم ٝػٙتي ٔتٕبيض ػبخت ٚ ٝثش فم ٝپٛيب تأويذ داس٘ذ« .فم ٝپٛيب» دس ِ٘ش أبْ
خٕيٙي(س )ٜدس ٚالْ اص سٌٜزس عفَ اك َٛفم ٝػٙتي  ٚتشويت آٖ ثب ٔمتويبت صٔب٘ي ٚ
ٔىب٘ي رذيذ عبكُ ٔيآيذ؛ فمٟي و ٝدس ثٌٗ تغٛالت ربٔٔ ٝلشاس داسد ٔ ٚتٙبػت ثب
٘يبصٞبي آٖ ،استمبء يبفتُ ٚ ٝشفيتٞبي خٛد سا آؿىبس ٔيػبصد)16(.
 دس ثغج اص لٛآذ ،تـيْ هٕٗ پبيثٙذي ث« ٝلٛآذ ّٕٓيٝاي» و ٝوبسثشد آٟ٘ب ث ٝاحجبت سػيذٜ
اػت (ٕٞض ٖٛاهٌشاسٓ ،ؼش  ٚعشد ،أ ٚ ٟٓٔ ٚ ٓٞب٘ٙذ آٖ) ثشايٗ آتمبد اػت و« ٝاكَٛ
ّٕٓي »ٝتبصٜاي سا و ٝاص عيج ٔبٛٞي ثب اكُ ديٗ اص دس تٔبسم دس ٘يبيذٔ ،يتٛاٖ ًشط  ٚثٝ
وبسثؼت .الجبَ ث ٝاكُ ٔلّغت ثٔ ٝخبث ٝلبٓذ ٜفمٟي دس تفىش ؿئي اص ٕٞيٗ ٔجٙب ٘ـأت
ٔيٌيشد)17(.

 . *1الصْ ث ٝروش اػت و ٝارٕبّ دس فم ٝأبٔي ٝثٙٔٔ ٝبي اتفبق رٕبٓتي اػت و ٝآٖ اتفبق وبؿف اص ساي ٔٔلْٛ
ثبؿذ .ثذيٗ تشتيت ارٕبّ ٘ضد أبٔي ٝثشخالف ا ُٞػٙت داساي عزيت راتي ٘يؼت  ٚكشفبً ًشيميت داسد.
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٘تيز ٝآ٘ى ٝفم ٝػيبػي ؿئ ٝث ٝدِيُ پزيشؽ ٚرٛد «فوبي اكالط» دس ٔمبْ اػتٙجبى عىٓ،
أىبٖ  ٚلبثّيت آٖ سا ٔييبثذ تب ثٔ ٝذيشيت پيـيٗ تٔبسهبت اعتٕبِي ٘بيُ آيذ  ٚثذيٗ تشتيت
اص تىٛيٗ ُٟٛ ٚس تٔبسمٞبي ٘بؿي اص تلّت اعىبْ  ٚيب ٓذْ دسن ٔغيي ،رٌّٛيشي ٕ٘بيذ.
ايٗ أىبٖ ثب دُ ٚشفيت ديٙي تٔشيف ٔيؿٛد:

ًوَدار شوارُ(:)1
اصالح در چارچَب فقِ شيعي
صبسصٛة
فوبي اكالعبت
ٔؼبيُ
عىٓ

ٔٙبثْ

تفمٝ

لٛآذ

فوبي اكالعبت

فميٝ

صبسصٛة

2ـ .1اجتْاد
«ارتٟبد» سا ثبيذ اص ٔضايبي ثضسي «فم ٝؿئي» ثشؿٕشد ؤ ٝزبَ فشاخي سا ثشاي «إٓبَ
اكالط پيـيٙي» دس ٔمبْ ِ٘ش ٌ ُٕٓ ٚـٛد ٜاػت .اٌشص ٝصٔبٖ ؿش ّٚارتٟبد سا ثشخي ث ٝدٚسٜ
عوٛس ثشٔيٌشدا٘ٙذ )18(،و ٝدالِت ثش ٚرٛد سٚايتٞبي ٔتٔذد ٔ ٚتٓٛٙي اص آٖ داسد ،أب
ٔيتٛاٖ صٙيٗ ادٓب وشد وٌٞٛ ٝش ارتٟبد حبثت ٔب٘ذ ٜاػت:
«ارتٟبد ف ٟٓاػتذالِئ ...شتت  ِٓٙٔ ٚاػت اص ديٗ ٔ ٚجب٘ي اعىبْ آٖ؛ ث ٝكٛستي وٝ
٘يبصٞبي ص٘ذٌي ،ا٘ؼبٖ ٓ ٚلش ،ئٙي عٛادث ٚالٔ ٝسا ثذٞ ٖٚيذ تخّف يب ٔغذٚديت
افك پبػخ دٞذ)19(».
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هقطع اٍل .تكَيي
دس پي آغبص ٓلش غيجت ايٗ ايذ ٜو« ٝؿئ »ٝالصْ اػت ثٌٝ٘ٛ ٝاي خٛد سا ثشاي ٔٛار ٟٝثب
ٔٛهٓٛبتي و ٝدس صٔبٖ عوٛس ائٕٔٔ ٝلٔٛيٗ ٌٔشط ٘جٛدٜا٘ذ ِ ٚزا اعىبْ آٟ٘ب ٔـخق ٘ـذ،ٜ
آٔبد ٜػبصد؛ وٓ وٓ ٌٔشط ؿذِ .زا ؿبٞذ الذاْ ثضسٌبٖ ؿئ ٝثشاي آٔبدٜػبصي صٔي ٝٙثشاي ا٘زبْ
ايٗ ٔٔ ٟٓيثبؿيٓ .لشٖ صٟبسْ اص ايٗ عيج دس خٛس تٛر ٝاػت؛ صشاو ٝتالؽ ؿئ ٝثشاي ٚسٚد
ث ٝايٗ فوبي تبص ٜاص ايٗ صٔبٖ ؿىُ ٔيٌيشد٘ .تيز ٝآ٘ى ٝدس ايٗ ٔمٌْ صٔب٘ي و ٝعذٚداً يه
لشٖ سا ؿبُٔ ٔيؿٛد ،ؿئٕٔٛٓ ٝبً تالؽ داسد دس لبِت صبسصٛة ٔـخقؿذ ٜدس دٚساٖ
عوٛس ،ث ٝسفتبسٞبي ػيبػي ـ ارتٕبٓي خٛد ػٕت  ٚػ ٛثذٞذ  ٚاص اعتٕبالت ٔجتٙي ثش ثيبٖ ٚ
پزيشؽ تغييشات ثٙيبديٗ اعتشاص ٔيرٛيذ .ثٓ ٝجبست ديٍش« ،اكالط دس عٛص ٜسفتبس ػيبػي ـ
ارتٕبٓي» ٕٔٔٛالً ثب وٕتشيٗ ٔيضاٖ تغييش  ٚتغٛٔ َٛسد تٛر ٝلشاس ٔيٌشفت  ٚدس ٘تيز ٝؿبٞذ
افضايؾ ػٌظ تٔبسهبت تب عذ ا٘ضٚاي رشيبٖٞبي ػيبػي تـيْ  ٚيب الجبَ آٟ٘ب ث ٝاٍِٞٛبي
خـ٘ٛتآٔيض ٔيثبؿيٓ.
ثشاي ٔخبَ «ٔغمك وّيٙي» ثب اتخبر ػيبػتي «سٚايتٔغٛس» ،تالؽ ٔيٕ٘بيذ تب ث ٝثشسػي
ٔؼبيُ ػيبػي آٖ دٚسٕٞ ٜت ٌٕبسد  ٚثب اػتٙبد ث ٝسٚايبت ،تب عذ أىبٖ ٘يبص ثٔ ٝشارٔ ٝثٝ
اػتذالَٞبي ٓمّي سا وبٞؾ دٞذٕٞ .ضٙيٗ اػت ّٕٓىشد «ؿيخ كذٚق» وٞ ٝش د ٚاص ثضسٌبٖ
ايٗ د ٝٞث ٝؿٕبس ٔيآيٙذ .ثب ايٗ عبَ اسصيبثي ٕٓٔٛي اص تالؽ ٓبِٕبٖ ايٗ دٚس ٜآٖ اػت و:ٝ
«دس ايٗ وتت (ٔب٘ٙذ وتبة وبفي ٔشع ْٛوّيٙي) ...تٟٙب ثٔ ٝؼبيّي التلبس ؿذ ٜو ٝدس
٘لٛف ث ٝآٟ٘ب تٔشهي ؿذ ٜاػتِ .يىٗ دس آٟ٘ب الٛاَ ٔختّف  ٚاعتزبربت،
ٔخلٛكبً اعتزبربت ٓمّي ٚرٛد ٘ذاسد  ٚثًٛ ٝس خالك ،ٝوتت فمٟي ايٗ دٚس ٜكشفبً
فشٓٚي اػت و ٝدس سٚايبت ٚاسد ؿذ ٜاػت)20(».

ٔٔٙبي ايٗ اسصيبثي آٖ اػت و« ٝاكالط» أشي عبؿيٝاي تّمي ٔيؿٛد و ٝدس أٛس رضيي ٚ
٘ ٝػبختبسٞب  ٚسفتبسٞبي ػيبػي ـ ارتٕبٓي والٖ ،لبثُ ًشط ٔيثبؿذ.
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هقطع دٍم .اصالح
ٔيشاث ٌشا٘جٟبي لشٖ صٟبسْ ؤ ٝـتُٕ ثٛد ثش:
ـ تأِيف ٔٙبثْ اِٚي ٝعذيخي ؿئي ٔب٘ٙذ «اِىبفي»  ٗٔ« ٚاليغوش ٜاِفمي.»ٝ
ـ تأِيف وتت ٔشثٛى ث« ٝاك َٛفمٔ »ٝب٘ٙذ «اِزسئ ٝاِياكَٛاِـشئ( »ٝػيذٔشتوي).
ـ ُٟٛس فمٟبي ٘بٔذاس ؿئ ٝو ٝث ٝتغىيٓ ثٙيبد پبسادايٓ ؿئي وٕه وشد٘ذ (ٔب٘ٙذ
ػيذٔشتوي وّيٙي  ،)...ٚتٛا٘ؼت صٔيٙٔ ٝٙبػت ثشاي تٛر ٝث ٝهشٚست ثبصػبصي «اكالط»
سا فشا ٓٞػبصد .ثذيٗ كٛست و ٝث ٝدِيُ ٚرٛد «ٔٙبثْ اِٚي ٚ »ٝتٔشيف ٛٞيت «ارتٟبد»،
ؿبٞذ ُٟٛس فمٟبيي ٔيثبؿيٓ و ٝث ٝاكالط «سٚؽٞبي ارتٟبد» ٕٞت ٌٕبسد٘ذ  ٚدس ٘تيزٝ
«اكالط»ٙٔٔ ،ب ٔ ٚفٚ ْٟٛالٔي خٛد سا ثبص يبفت.
ثشاي ٔخبَ ٔيتٛاٖ ث« ٝؿيخ ٔفيذ» اؿبس ٜوشد و ٝثب ٍ٘ب ٜتبص ٜثٓ« ٝمُ»  ٚربيٍب ٜآٖ دس
ارتٟبد ،دس ٚالْ تٛا٘ؼت ػ ًٙثٙبي «اكالط» سٚؽؿٙبػب٘ ٝسا ثٙٔٔ ٝبي رذيذؽ ثٍزاسد .تب
لجُ اص صٔبٖ ؿيخ د ٚسٚؽ دس ٓشك ٝتفم ٚ ٝدس ٘تيز ُٕٓ ٝػيبػي عوٛس داؿت:
٘خؼت:سٚؽ اػٙبدي(اخجبسي)وٙٔ ٝجْ ارتٟبد ٓيٗ اخجبس  ٚسٚايبت  ُٕٓ ٚثش ُبٞش آٟ٘بثٛد.
د :ْٚسٚؽ اػٙبد ثٔ ٝذِ َٛو ٝدس ٚالْ تٔذيُؿذ ٜسٚؽ ٘خؼت ثٛد  ٚدس آٖ اٌشصٝ
«اخجبسي»وبُٔ ُٕٓ ٕ٘يؿذ،أب «ٔذِ َٛكشيظ» سٚايبت ٔجٙبي اػتٙتبد عىٓ ثٛد)21(.
ًجئي ثٛد وٞ ٝش د ٚسٚؽ (و ٝدس اِىبفي  ٚإِم ْٙثًٛ ٝس ٔخبَ ديذٔ ٜيؿٛد) سا ٜسا ثش
عوٛس فٔبَ «ٓمُ» دؿٛاس ٔيػبخت .أب ؿيخ ٔفيذ ثب ٌٓف تٛر ٝث ٝلبثّيتٞب  ٚعزيت
اػتذالَٞبي ٓمّي صٙيٗ اُٟبس داؿت و:ٝ
اٚالً .سٚؽ اخجبسي كشف ٕ٘يتٛا٘ذ ثيبٍ٘ش ارتٟبدي پٛيب  ٚفٔبَ ثبؿذ.
حب٘يبً .استمبء ربيٍبٓ ٜمُ تب عذ يه ٔٙجْ ؤ ٝيتٛا٘ذ اعبديج ػش ٜاص ٘بػش ٜسا ؿٙبػبيي وٙذ؛
هشٚسي اػت.
ثذيٗ تشتيت ٍ٘شؽ تبصٜاي تٛػي ؿيخ ٔفيذ ٌٔشط ؿذ و ٝدس عٛص ُٕٓ ٜػيبػي تأحيشات
ثؼضايي داؿت .اص آٖ رّٕ ٝدس ثغج اص ٕٞىبسي ثب لذست عبوٕ ،ٝثب إٓبَ اكالعبتي ،اص
«عبالت تزٛيض ٕٞىبسي» ثٙب ثٔ ٝلّغت ٔشدْ،ػخٗ ٔيٌٛيذ .ثشاي ايٗ ِٔٛٙس ٚي د ٚوبس
ٔيوٙذ:
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يه .دس وتبة «إِم »ٝٔٙثيٗ «ُبٞشاِغبَ» « ٚاِغميم »ٝتفىيه لبيُ ؿذ٘ ٚ ٜتيزٔ ٝيٌيشد وٝ
دس كٛست هشٚست  ٚسفْ ٔـىالت ٔؼّٕيٗ ،عوٛس فشد دس عىٔٛت ُّٕ ٝثالٔبْ٘ اػت .دس
ايٗ عبِت اٌشص ٝعىٓ ا ٚثُ ٝبٞش اص ػٛي عبوٓ ُبِٓ كبدس ٔيؿٛد ،أب ا ٚث ٝعميمت ثٙب ثٝ
رٛاص أبْ ٔٔل )ّ(ْٛتلذي أش ٔيوٙذِ .زا تجٔيت اص ُبِٓ ٔٔٙب ٘ذاسد.

«وؼب٘ي اص ا ُٞعك ص ٖٛثش عىٔٛتي اص ػٛي ايـبٖ (ُّٕٙٔ )ٝلٛة ؿ٘ٛذ،
ٔيتٛا٘ٙذ ايٗ ٘لت سا لج َٛوٙٙذ؛]ث ٝؿشى ايٙى[ٝثذا٘ٙذ و ٝدس عميمت اص ػٛي
كبعتاالٔش ٚالٔي ثش ايٗ وبس تىّيف ؿذٜا٘ذ ٝ٘،اص ًشف آٖ عبوٓػتٍٕش»()22
د .ٚدس وتبة «اٚايُ إِمبالت» تلشيظ ٔيٕ٘بيذ وٕٞ ٝىبسي ثب عىٔٛت ُبِٓ كشفبً دس
كٛست ٚرٛد ٔلّغتي ثشاي ؿئيبٖ اػت  ٚدسغيشايٗ كٛست،صٙيٗ الذأي ربيض ٘يؼت)23(.
ثذيٗ تشتيت ارتٟبد ٔذ ِ٘ش ؿيخ ٔفيذ ،تِٛيذوٙٙذٓ ٜشكٞٝبي ٘ٛيٙي دس عٛص ُٕٓ ٜػيبػي
ٔيثبؿذ و٘ ٝؼجت ث ٝلشٖ صٟبسْ ،ثٔ ٝشاتت پيـٍبْتش  ٚلٛيتش ُٕٓ ٔيٕ٘بيذ .ايٗ سٚيىشد ٘ضد
ثضسٌبٖ ديٍشي ص« ٖٛػيذٔشتوي» تمٛيت ؿذ ٚ ٜثٔ ٝشعّٝاي اص وٕبَ ٔيسػذ و ٝأىبٖ ٚسٚد
آٖ سا ثٔ ٝمٌْ ػ ْٛدس اٚاخش لشٖ پٙزٓ ٟٔيب ٔيػبصد٘ .تيز ٝايٗ الذاْ ثبصؿذٖ فوبي ٔٙبػت
ثشاي ٔذيشيت تٔبسهبت اص ًشيك ٔـبسوت ٔغذٚد  ٚهبثٌٙٔٝذ دس ػبخت لذست ػيبػي
ٔيثبؿذ.
هقطع سَم .استقالل
ًي لش ٖٚؿـٓ تب د ،ٓٞاٍِٛي ارتٟبد ؿئي ث ٝغبيت خٛيؾ سػيذ ٚ ٜؿبٞذ آٖ ٞؼتيٓ وٝ
آفبق رذيذي سا دس ُٕٓ ػيبػي ثشاي ؿئيبٖ ٔيٌـبيذ .فمي٘ ٝبٔذاس ايٗ دٚساٖ «ؿيخ ًٛػي»
اػت وٛٔ ٝفك ٔيؿٛد ارتٟبد ؿئي سا اص ٔٙبثْ  ٚسٚؽٞبي ٔتٔبسف  ٚربسي ٔتّٔك ث ٝاُٞ
ػٙتٔ ،ؼتمُ ػبصد  ٚثذيٗ تشتيت تٛػٔ ٝفم ٝؿئي ٔٔٙب ٔ ٚفٔ ْٟٛييبثذٕٟٔ .تشيٗ الذأبت
«ؿيخ ًٛػي» و ٝتٛا٘ؼت ايذ« ٜاكالط» سا تمٛيت ٕ٘بيذٓ ،جبستٙذ اص:
يه .استمبي ربيٍبٓ ٜمُ دس ادأ ٝسٚيىشد تجييٗؿذ ٜاص ػٛي ؿيخ ٔفيذ.
د.ٚپزيشؽ ارٕبّ ثٛٙٓ ٝاٖ وبؿف ساي ٔٔل ْٛو ٝآٖ  ٓٞاص ًشيك ٓمُ تأييذ ٔيؿٛد)24(.
ػ .ٝتأويذ ثش تفىيه ثيٗ ٚالٔيت ُ ٚبٞش صٙب٘ى ٝؿيخ ٔفيذ ثيبٖ داؿت ٝثٛد)25(.
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ثذيٗ تشتيت ؿيخ ًٛػي سا ٜسا ثشاي ًشط ايٗ ايذ ٜو ٝتـيْ اٍِٛي ٔؼتمّي اص «سفتبس
ػيبػي» داسد ،ثبص وشد  ٚثشاػبع آٖ اٍِٛي عبوٓ پيـيٗٔ ،تغ ٚ َٛدس لبِت رذيذي ٔجتٙي ثش
ٓمُ ٘ ٚمُ ،آٖ سا ثبصػبصي ٕ٘ٛد٘ .تيز ٝآ٘ى ٝاٍِٛي سفتبسي ٔتشلياي دس ايٗ ٔمٌْ ؿىُ
ٔيٌيشد و ٝفم ٝػيبػي ؿئ ٝسا اص ٚهٔيت ا٘فٔبَ خبسد ػبخت ٚ ٝسٚيىشدي فٔبَ ٔيثخـذ؛ ثٝ
ٌٝ٘ٛاي و ٝتغّيُ تٔبسمٞب ـ تب ثشخٛسد ػّجي ثب آٟ٘ب ـ سا ٔذ ِ٘ش داسد .ثشسػي ػبختبس
ارتٟبدي پيـٟٙبدي ثضسٌب٘ي ص ٖٛاثٗ ادسيغ عّئ ،غمك عّيٓ ،الٔ ٝعّي  ،....ٚتٕبٔبً
عىبيت اص آٖ داسد و ٝساٜوبسٞبي ٔذ ِ٘ش ايـبٖ دس ٔمبْ تزضي ٚ ٝتغّيُ تٔبسهبت ٘ ٚغٜٛ
ٔذيشيت آٟ٘ب ،ثٔ ٝشاتت پيضيذٜتش ـ  ٚدس ٘تيز ٝاسايٝدٙٞذ ٜاٍِٞٛبي سفتبسي ٔتّٛٙتش ـ ٔيثبؿذ.
ثذيٗ تشتيت فم ٝػيبػي ؿئ ٝاص «ثشخٛسد كشف» دس عُ تٔبسهبت ،دٚسي رؼت ٚ ٝاٍِٛي
ٔذيشيتي ثٔ ٝشاتت وبسآٔذتشي سا ٓشهٔ ٝيداسد و ٝثٚ ٝاػٌ ٝثٟشٜٙٔذي اص ارتٟبد ،تٛاٖ عُ ٚ
فلُ ٔؼبِٕتآٔيض تٔبسهبت سا دس ٌؼتشٕٓ ٚ ٜك ثيـتشي ثشخٛسداس اػت.
 .2الگَي عولياتي
ٔؼتٙذ ث ٝتغّيُ اسايٝؿذ ،ٜعبَ ٔيتٛاٖ اٍِٛيي تبص ٜاص اكالط سا دس فم ٝػيبػي ؿئٝ
تشػيٓ ٕ٘ٛد وٕٓ ٝذٜتشيٗ اسوبٖ آٖ ٓجبستٙذ اصٍ٘( :ب ٜوٙيذ ثٕٛ٘ ٝداس ؿٕبس)2 ٜ
يك .قاعذُهٌذي
اكالط ػيبػي دس ايٗ اٍِ ٛدس ثٙيبد ٔجتٙي ثش ارتٟبد پٛيبي ؿئي ٔيثبؿذ .ثٕٞ ٝيٗ دِيُ
اػت و ٝلشآٖ ،ػٙتٓ ،مُ  ٚارٕبّ ثٛٙٓ ٝاٖ خبػتٍب ٜاِٚي ٚ ٝاكيُ آٖ ٌٔشط ٞؼتٙذ.
دٍ .درًٍساد بَدى
اٌشص ٝفّؼفٚ ٝرٛدي اكالط اص تٔبسم اعتٕبِي ثيٗ اك َٛديٙي ثب پبسادايٓ عبوٓ دس ٞش
ٓلش  ٚدٚسٜاي ٘بؿي ٔيؿٛد ،أب ٔٔٙبي ايٗ ػخٗ تغٕيُ اكالط اص ٘بعي ٝپبسادايٓ عبوٓ
ػيبػي ثش فم ٝػيبػي ؿئٕ٘ ٝيثبؿذ؛ ثّى ٝثبِٔىغ ،ارتٟبد ث ٝكٛست فٔبَ ثب ايٗ ٔٔوُ
ثشخٛسد ٕ٘ٛد ٚ ٜسا ٜعّي ديٗٔذاسا٘ ٝسا ٓشهٔ ٝيداسد .ثٕٞ ٝيٗ دِيُ اػت و« ٝاكالط» دس
ايٗ ٔٔٙب ٕٞضٙبٖ دس ٖٚفم ٝػيبػي ؿئ ٝلشاس داسد  ٚدس خبسد اص آٖ تٔشيف ٕ٘يؿٛد.
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سِ .جْتهٌذي
اكالط دس ايٗ سٚيىشد دس ػ ٝػٌظ لبثُ تٔشيف اػت:
يه .اكالط سٚؽ ارتٟبد  ٚسػيذٖ ث٘ ٝتبيذ ٘ٛيٗ دس صبسصٛة اك َٛديٗ ؤ ٝيتٛا٘ذ ثٝ
اكالط سفتبس ػيبػي وٕه وٙذ .اص ايٗ اكالط ثب ٓٛٙاٖ «اكالط سٚؿي» يبد ٔيؿٛد .ثشاي ٔخبَ
ثبصتٔشيف ثٔٛي «تفىيه لٛا» ٟ٘ ٚبديٝٙوشدٖ آٖ دس «رٕٟٛسي اػالٔي» ،ث ٝتأػيغ اٍِٛي
ػيبػي رذيذي ٔيا٘زبٔذ ؤ ٝـبث ٝآٖ سا دس ِ٘بْٞبي اػالٔي پبدؿبٞي ٕ٘يتٛاٖ ػشإ ٌشفت.
د .ٚاكالط ٔٙبثْ ارتٟبد و ٝاص ًشيك دػتيبثي ث ٝلٛآذ ٘ٛيٗ ٘ ٚفٛر ث ٝاليٞٝبي دس٘ٚي
ديٗ ٔيؼش ٔيؿٛد .اص ايٗ ٚر« ٝاكالط» ث« ٝتفؼيش ٔتيٗ ٔ ٚتشليب٘ ٝديٗ» يبد ٔيؿٛد و ٝثٙيبد
اكالط ػيبػي سا ؿىُ ٔيدٞذ .ثٛٙٓ ٝاٖ ٔخبَ سٚايت رذيذ اسايٝؿذ ٜاص ػٛي أبْ
خٕيٙي(س ،)ٜصٔي ٝٙپيذايؾ اٍِٛي عىٔٛتي «رٕٟٛسي اػالٔي» سا فشا ٓٞآٚسد .ايٗ ارتٟبد
ػيبػي ثب ارتٟبد ٔمبثُ و ٝاٍِٛي ػٌّٙتي اص آٖ ثيشٔ ٖٚيآيذٔ ،تفبٚت اػت.
ػ .ٝاكالط عىٕي و ٝثش تٔ ّٛٙؼبيُ ػيبػي  ٚدس ٘تيز ٝدسيبفت اعىبْ ؿشٓي ثشاي
ٔٛهٓٛبت رذيذ ،دالِت داسد .اكالط ػيبػي دس ايٗ ٔمبْ ،وٕتشيٗ عؼبػيت سا داساػت  ٚثٝ
ًشط ٔؼبيُ رذيذ ثؼٙذٔ ٜيٕ٘بيذ .ثشايٗ اػبع ٔيتٛاٖ ػ ٝالي ٝثشاي اكالط ػيبػي دس
سٚيىشد ارتٟبدي ػشإ ٌشفت و ٝعؼت إٞيت  ٚعؼبػيت ٓجبستٙذ اص:
 الي ٝسٚييٗ ُ ٚبٞشي  اكالعبت دس عذ ٔٛهٓٛبت
 الئ ٝيب٘ي   ٟٓٔ ٚاكالط دس تفؼيش ػيبػي ث ُٕٓ ٝآٔذ ٜاص ديٗ (ٔٔشفت ػيبػي ديٙي)
ٞ ؼتٔ ٝشوضي  اكالط دس سٚؽ  ٚتِٛيذ ػبختبسٞبي ٘ٛيٗ ػيبػي
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ًوَدار شوارُ()2
الگَي عولياتي اصالح ايجابي
سٚؽ
ٓمٌُشايي
اكالط

پبسادايٓ
ارتٟبد

اكالط ارتٟبد

ٔٙبثْ

عبوٓ

ٔؼبيُ ٔؼتغذحٝ

فقِ پَيا

ٔؼبيُ
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ج .اصالح سلبي
«اكالط ػّجي» ٔغل َٛتٔبسم ثيٗ پبسادايٓٞبي عبوٓ ثش ص٘ذٌي ا٘ؼبٖ ثب ٌفتٕبٖ ديٙي ٚ
ٓذْ عُ  ٚفلُ آٟ٘ب دس لبِت ايزبثي ٔيثبؿذ .ثذيٗ ٔٔٙب و ٝدس كٛست ثشٚص تٔبسم  ٚثٝ
خٌش افتبدٖ ٔٙبفْ اِٚي ٚ ٝعيبتي ا٘ؼبٖٔ ،زبِي تبص ٜپذيذ ٔيآيذ و ٝدس آٖ ثبصيٍش ٘ؼجت ثٝ
إٓبَ اكالط ٔتأحش اص پبسادايٓ عبوٓ  ٚعه  ٚيب اكالط ٌفتٕبٖ ديٙي الذاْ ٔيٕ٘بيذ .ايٗ دػتٝ
اص اكالعبت ص ٖٛرٙج ٝا٘فٔبِي داس٘ذ ،ثب ٓٛٙاٖ «اكالط ػّجي» اص آٟ٘ب يبد ٔيؿٛد٘ .ىت ٟٓٔ ٝدس
ايٗ سٚيىشد ،آتجبسي اػت و ٝؿبسّ ثشاي ٔٙبفْ ثبصيٍش لبيُ ؿذِ ٚ ٜزا ٔذيشيت ٔؼبِٕتآٔيض
تٔبسم سا ثش ثشخٛسد ٔجتٙي ثش ٘في  ٚخـ٘ٛت ،اِٛٚيت ٔيثخـذ.

ٍ .1يصگيّا
ٕٟٔتشيٗ ٚيظٌيٞبي اكالط ػّجي و ٝآٖ سا اص سٚيىشد ايزبثي ٔتٕبيض ٔيػبصد ٓجبستٙذ اص:

1ـ .1تحويليبَدى
ايٗ ٌ ٝ٘ٛاص اكالط سفتبس ثٙب ثش ٌٔٙك ديٗ لبثُ تٛري٘ ٝجٛد ٚ ٜاص ٘بعي ٝهشٚستٞبي ثُشٖٚ
ديٙي ،ثش ثبصيٍش تغٕيُ ٔيؿ٘ٛذ .ثٕٞ ٝيٗ خبًش اػت وٙٓ ٝبٚيٗ تٛريٝوٙٙذ ٜآٟ٘ب ثٓٛ٘ ٝي
«٘بصبسي» « ٚارجبس» سا ٔيسػب٘ٙذ؛ ٔٛاسدي اص لجيُ اهٌشاسٓ ،ؼش  ٚعشد ٔ ٚب٘ٙذ آٖ)26(.

2ـ .1هَقتيبَدى
دس عبِي و ٝاكالط ايزبثي ٔمتوبي ٔبٞيت ديٗ  ٚدس ساػتبي ػبختبسػبصي  ٚؿىُدٞي ثٝ
سفتبسٞب ثشاي فوبي رذيذ ٔيثبؿٙذ و ٝدالِت ثشاػتٕشاس داسد؛ اكالط ػّجي ٔٛلتي  ٚدس عذ
ٚرٛد ٓبُٔ ارجبس تٔشيف ٔيؿٛد .ثٓ ٝجبست ديٍش «اكبِت ٘ذاؿتٗ» ايٗ دػت ٝاص اكالعبت
ٔٛرت ٔيؿٛد تب عبِت استزبٓي داؿت ٝثبؿٙذ  ٚثٔ ٝغن تغييش ؿشايي ٔ ٚؼبٓذؿذٖ صٔيٝٙ
ثشاي عبوٕيت اك َٛاِٚيٌ ٝفتٕبٖ ديٙي ،آٟ٘ب ٘يض آتجبسؿبٖ سا اص دػت داد ٚ ٜثٚ ٝهٔيت
ديٍشي ٔٙتمُ ؿ٘ٛذ)27(.
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3ـ .1هحذٍدبَدى
ايٗ ٌ ٝ٘ٛاص اكالط ث ٝدِيُ ٓذْ ٕٞخٛا٘ي ثب اك َٛاِٚي ٝؿشئت ،دس عذالُ ٕٔىٗ اربصٜ
دادٔ ٜيؿٛد؛ ثذيٗ ٔٔٙب و ٝثبصيٍش ٔزبص ث ٝخشٚد اص ٌؼتش ٜاعىبْ ديٙي دس عذالُ ٕٔىٗ
اػت .ثذيٗ تشتيت ٔـخق ٔيؿٛد و« ٝاكالط ػّجي» عذالّي اػت  ٚثشخالف «اكالعبت
ايزبثي» تٛكي ٝثش تٛػٔ ٝلّٕش ٚآٟ٘ب ٘يؼت.
٘تيز ٝآ٘ى ٝاكالط ػّجي داساي اكبِت دس فم ٝػيبػي ؿئ٘ ٝجٛد ٚ ٜكشفبً اص عيج
وبسوشدؽ و ٝث ٝوبٞؾ فـبس غيشلبثُ تغُٕ ثش ثبصيٍش  ٚيب تٟذيذ ٔتٛرٙٔ ٝبفْ ديٙي ـ عيبتي
اٙٔ ٚزش ٔيؿٛد ،تٛكي ٚ ٝتأييذ ٔيٌشددِ .زا اٌش دس ٚهٔيتي «اكالط ػّجي» ٘تٛا٘ذ ث ٝتأٔيٗ
ٔٙبفْ ٔزوٛس وٕىي ثٕٙبيذ ،اص ِٔٙش ؿئي ٚرٟي ثشاي ارشاي ايٗ ٌ ٝ٘ٛاص اكالط دس ربٔٔٝ
٘يؼت .دِيُ ايٗ أش ٘يض آٖ اػت و ٝاكالط ػّجي ٕٓٔٛبً ث ٝخشٚد اص صبسصٛة ديٙي ِ٘ش داسد.

 .2گًَِشٌاسي
اكالط ػّجي دس لبِت صٙذ ؿىُ اكّي دس ٖٚفم ٝػيبػي ؿئ ٝلبثُ تلٛس اػت:

1ـ .2اضطرار
دس ِؼبٖ أِشة «اهٌشاس» صٙيٗ تٔشيف ؿذ ٜاػت:
«اهٌشاس ٓجبستؼت اص ٘يبص ث ٝصيضي و ٝفشد ث ٝآٖ ٔزجٛس ؿذ ٜاػت ...هشٚست اػٓ
ٔلذس اهٌشاس اػت .فشد ٔيٌٛيذ :هشٚستٔ ،شا ث ٝفالٖ وبس ٚاداؿت»)28(.

ثش ايٗ اػبع «اهٌشاس» ثب «ارجبس» ؿٙبػب٘ذٔ ٜيؿٛد؛ صٙبٖ و« ٝرٞٛشصي»
ٌفت ٝاػت:
«فال٘ي ث ٝصيضي اهٌشاس پيذا وشد ،ئٙي ثش ا٘زبْ آٖ ٔزجٛس ؿذ»()29

٘ىت ٟٓٔ ٝدس خلٛف اهٌشاس آٖ اػت و ٝتب عذ رٛاص استىبة «عشاْ» سا ث ٝخبًش
رٌّٛيشي اص «اص ثيٗ سفتٗ» ثبصيٍشٔ ،زبص ٔيػبصد .دس «عبؿي ٝاِغٕٛي ّٓي االؿجبٚ ٜاِِٙبيش
الثٗ ٘زيٓ» ث ٝايٗ ٔٛه ّٛاؿبس ٜؿذ ٜاػت:
«اهٌشاس ثيبٍ٘ش عذي اص ارجبس اػت و ٝاٌش فشد دس آٖ ٚهٔيت اص خٛسدٖ صيض عشاْ
ؿذ ٜأتٙبّ ٚسصد ،دس آٖ كٛست ٞالن خٛاٞذ ؿذ)30(».
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ثب سر ّٛث ٝآيبت  ٚسٚايبت ٔٛرٛد(ٔ )31يتٛاٖ ٌٔٙك اهٌشاس سا دس خلٛف تٛرئ ٝذيشيت
ٔؼبِٕتآٔيض تٔبسهبت صٙيٗ تجييٗ ٕ٘ٛد:
يه .اهٌشاس إٓبَ پبسٜاي اص اكالعبت سا و ٝثب اكُ ديٗ تٔبسم داسد  ٚدس عىٓ عشاْ
اػت ،تٛرئ ٝيوٙذ.
د .ٚاهٌشاس ثشاي تٛري٘ ،ٝيبصٔٙذ ٚرٛد هشٚستٞبيي اػت و ٝثب ٚرٛد  ٚعيبت ثبصيٍش
ٔشتجي ثبؿذ.
ػ .ٝإٓبَ ػيبػتٞبي اهٌشاسي دس ٔمبْ ُٕٓ ٘جبيؼتي ثٔ ٝبَ ،ربٖ ٙٔ ٚبفْ ديٍشاٖ
آػيجي ٚاسد ػبصد .ثٓ ٝجبست ديٍش ٘من اك َٛديٙي  ٝ٘ ٚعمٛق ديٍشاٖ ،اص ٘بعي ٝاهٌشاس لبثُ
تٛري ٝاػتٔ .خالً ٌفتٝا٘ذ و ٝاهٌشاس تٛري ٝلتُ ٕ٘يوٙذ)32(.
صٟبس .اهٌشاس ٘بفي ٌٙب« ٝ٘ ٚ ٜهشس» اػت .ث ٝديٍش «الذأبت اهٌشاسي» ٔيتٛا٘ٙذ
پيبٔذٞبي ٔٙفي ثشاي ثبصيٍش دس پي داؿت ٝثبؿٙذ  ٚتزٛيض ؿشٓي ٔبْ٘ اص «ٔوشات» (و ٝدِيُ
عشٔت آٖ ثٛدٜا٘ذ) ٕ٘يؿٛد)33(.
 ٚثبالخش ٜآ٘ى ٝاهٌشاس اٌشص ٝدس أٛس فشدي ثيبٖ ؿذ ،ٜأب ٌٔٙك آٖ ثب سٓبيت ٔالعِبت
ثبال لبثُ تؼشي ث ٝعيبت رٕٔي ٘يض ٔيثبؿذ .اص ايٗ ٚهٔيت ٔيتٛاٖ ث« ٝاهٌشاس عىٔٛتي»
تٔجيش ٕ٘ٛد و ٝفمٟبيي ص ٖٛأبْ خٕيٙي(س )ٜلبيُ ث ٝآٖ ثٛدٜا٘ذ .ثشاي ٔخبَ أبْ خٕيٙي(س )ٜاص
ثبة اهٌشاس الذاْ دِٚت ث ٝفؼخ ِ ٚغ ٛلشاسدادٞبي ٔٔٙمذٜاؽ ثب ٔشدْ سا ث ٝكٛست يىزب٘جٝ
ٔزبص ٔيؿٕبس٘ذ)34(.

2ـ .2عسر ٍ حرج
«ٓؼش  ٚعشد» دالِت ثش «٘بتٛا٘ي» داسد؛ ثذيٗ ٔٔٙب و ٝثبصيٍش ث ٝدِيُ ٘ذاؿتٗ أىب٘بت ٚ
تٛاٖ الصْ پبسٜاي اص اكٔ ٚ َٛجب٘ي سا و ٝكغيظ اػت ،دس ُٕٓ ارشا ٕ٘يوٙذ .ثٓ ٝجبست ديٍش
«اكالط ث ُٕٓ ٝآٔذ »ٜاص ايٗ ٘بعي ،ٝرٙجٓ ٝذٔي داسد؛ ئٙي اص ا٘زبْ٘ذادٖ پبسٜاي اص تىبِيف ٚ
٘ ٝا٘زبْ ثشخي اص سفتبسٞب  ٚإٓبَ رذيذ٘ ،بؿي ٔيؿٛد )35(.ثشاػبع ٔؤيذات ٔٛرٛد( )36دس
خلٛف ايٌٗ ٝ٘ٛاكالط ٔيتٛاٖ صٙيٗ ٌفت:
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يهٓ .ؼش  ٚعشد ثبيذ رٙجٕٔٛٓ ٝي داؿت ٝثبؿذ  ٚاوخشيت آٖ سا عغ وٙٙذ تب ثتٛاٖ
ػيبػتٞبي اكالعي سا تأييذ ؿشٓي ٕ٘ٛد.
دٓ .ٚؼش  ٚعشد ثبيذ ٔٔتٙبث ٚ ٝدس عذي ثبؿذ و ٝتغُٕ آٖ ث ٝكٛست ٕٔٔ َٛلبثُ تٛريٝ
٘يؼتِ .زا ثب ٚرٛد وٕتشيٗ ػٌظ اص ػختي ،ارشاي ػيبػتٞبي اكالعي ٔٔٙب ٕ٘ييبثذ)37(.
ػٓ .ٝؼش  ٚعشد كشفبً دس أٛس فشدي ٘جٛد ٚ ٜعىٔٛتٞب ٘يض ٔيتٛا٘ٙذ اص آٖ اػتفبد ٜوٙٙذ.
ثشاي ٔخبَ «ٔغمك ثزٛٙسدي» دس «اِمٛآذ اِفمٟي »ٝآٖ سا لبٓذٜاي «ٓبْ» ٔيدا٘ذ و ٝعىٔٛتٞب
٘يض ٔيتٛا٘ٙذ دس كٛست ثشٚص آٖ ،دس أٛس ػيبػي ،التلبدي  ٚارتٕبٓي اص آٖ ثٟش ٜثجش٘ذ)38(.

3ـ .2تقيِّ
تمي ٝاص عيج ِغت ثٙٔٔ ٝبي «كيب٘ت» « ٚعفَ» اػت و« ٝتمٛي» ٘يض اص آٖ ٌشفت ٝؿذٜ
اػت )39(.ايٗ ٘ ّٛاص اكالط ٔيتٛا٘ذ د ٚرٙج ٝداؿت ٝثبؿذ:
٘خؼت .ؿىُ ٓذٔي و ٝدس آٖ ثبصيٍش پبسٜاي اص سفتبسٞب سا ا٘زبْ ٘ذاد ٚ ٜاص ايٗ عيج ؿجيٝ
اٍِٛي ّٕٓيبتي ربسي دس ٓلش خٛيؾ ،ديذٔ ٜيؿٛد.
«تميٓ ٝجبستؼت اص وتٕبٖ عك  ٚپٛؿب٘يذٖ آتمبد ث ٝآٖ ٕٞ ٚشاٞي ثب ٓبٔ)40(»ٝ

وبسوشد ايٗ تمي ٝثشخالف ُبٞش ٓذٔي آٖ ،احجبت  ٚتأييذ ديذٌب ٜؿئ ٝدس ثّٙذٔذت اػت.
صٙب٘ى ٝأبْ خٕيٙي(سٔ )ٜيٌٛيذ:
«٘فغ اخفبي عك دس صٔب٘ي وِ٘ ٝبْ ػيبػي ثبًُ عبوٓ اػت ،ثب ٓٙبيت ث ٝاثٔبد ديٙي
ػيبػتٚ ،ارت ٔيؿٛد .صشاو ٝاٌش صٙيٗ تميٝاي ٚرٛد ٕ٘يداؿت ،تـيْ دس ٔٔشم
صٚاَ  ٚا٘مشام ثٛد)41(».

د .ْٚؿىُ ايزبثي تمي ٝو ٝدس آٖ ثبصيٍش ٌفتبس  ُٕٓ ٚسا ٌٔبثك ثب پبسادايٓ عبوٓ ثِٛٙٔ ٝس
عفَ ٕٞشاٞي ثب ٕٓ ،ْٛثيبٖ داؿت ٚ ٝيب ارشا ٔيوٙذ.
«تمي ٝئٙي ايٙى ٝفشد صيضي سا ا٘زبْ دٞذ يب ٌّٔجي سا ثٍٛيذ ،عبَ آ٘ى ٝث ٝآٖ آتمبد
٘ذاسد .تب اص ايٗ ًشيك هشسي سا ؤ ٝتٛر ٝربٖٔ ،بَ يب آثشٚي اٚػت دس ثشاثش ٓبُٔ
ثيش٘ٚي تٟذيذصا ،عفَ وٙذ)42(».

ثشايٗ اػبع ٔيتٛاٖ ٌٔٙك ّٕٓىشد تمي ٝسا دس ايٗ عٛص ٜاص اكالعبت ،صٙيٗ ثيبٖ وشد:
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يه .تمي ٝدس صٔبٖ عىٔٛت ربثش  ٚغبكت اػت  ٚدس عىٔٛت اػالٔي ٔٔٙب ٘ذاسد.
د .ٚتمي ٝدس خلٛف ٔٛاسد ٔٔ ٟٓذ ِ٘ش ؿبسّ اػت .ثٓ ٝجبست ديٍش ربٖ ٔ ٚبَ اٌش صٝ
ٟٔٓا٘ذ  ٚكيب٘ت آٟ٘ب دس اك َٛديٍشي ص ٖٛاهٌشاس ِغبٍ ؿذٜ؛ أب دس تمي ٝثبيذ عفَ ديٗ
ٔٔيبس ثبؿذ .ثٙبثشايٗ اكالعبت تميٝاي اٌشص ٝاص عيج ُبٞش ٔخبِف ديٗ ثِ٘ ٝش ٔيسػٙذ ،أب
دس ٔبٞيت ثبيذ ث ٝتمٛيت ٌفتٕبٖ ديٙي ٔٙزش ؿ٘ٛذ.
ػ .ٝإٓبَ تمي ٝدس ٔٛاسد روشؿذ ،ٜيه عىٓ ؿشٓي اػت وٕ٘ ٝيتٛاٖ آٖ سا ث ٝارشا
ٍ٘زاؿتٔ« .غٕذعؼيٗ فوُاهلل»« ،ؿيخ ٔغٕذٟٔذي ؿٕغاِذيٗ» « ٚأبْ خٕيٙي(س »)ٜاص
رّٕ ٝفمٟبيي ٞؼتٙذ و ٝثشايٗ ٚر ٜٛتأويذ داؿتٝا٘ذ.
٘تيز ٝآ٘ى ٝتمي ٝدس ػٌظ فشدي  ٚعىٔٛتي لبثّيت وبسثشد داسد .ثذيٗ كٛست و ٝفشد دس
ساػتبي كيب٘ت اص ديٗ ٔيتٛا٘ذ إٓبَ ٌ ٚفتبسي سا ارشا وشد ٚ ٜيب اُٟبس داسد ؤٌ ٝبثك هٛاثي
ٓبٔ ٝثٛد ٚ ٜاص ايٗ عيج خبسد اص ٌفتٕبٖ ػيبػي ؿئٝا٘ذ؛ ِٚي ث ٝخبًش اكُ تـيْ رٛاص آٟ٘ب
كبدس ؿذ ٜاػتٕٞ .يًٗٛس دس ػبختبس فشأّئ ،يتٛاٖ عبالتي سا تلٛس وشد و ٝعىٔٛت
اػالٔي اص ثبة تمي ٝپبسٜاي اص اٍِٞٛبي سفتبسي سا ث ٝكٛست ٔٛلت ث ٝارشا ٔيٌزاسد تب صٔيٝٙ
اػتغىبْ عىٔٛت اػالٔي  ٚػپغ سر ّٛث ٝاٍِٛي ّٕٓي ديٙي فشا ٓٞآيذ .ايٗ ٕٞشاٞي دس
ثشداس٘ذ ٜپبسٜاي اص اكالعبت ػّجي ثشاي دٚسٜاي ٔٛلت اػت.

ًتيجِگيري
آ٘ض ٝدس خلٛف فم ٝػيبػي ؿئ ٝاص اثتذا تب ث ٝأشٚص لبثُ تٛرٔ ٝيٕ٘بيذ ،تٛر ٝث ٝاكُ
ٔ« ٟٓپيـٍبٔي» « ٚتغ »َٛاػت و ٝثًٛ ٝس ٌٔٙمي تٛر ٝث ٝاكُ حجبت  ٚايزبد ربٔٔٝاي فبسٕ
اص تٔبسم سا د٘جبَ ٔي ٕ٘بيذ .ثٕٞ ٝيٗ دِيُ اػت و ٝؿبٞذ ٚهْ ٓٙلش  ٚسٚؽ ػبص٘ذٜ
«ارتٟبد» دس ٖٚفم ٝؿئٔ ٝيثبؿيٓ وٞ ٝذف اص آٖ استمبي ويفي فم ٝؿئي ث ٝا٘ذاصٜاي اػت وٝ
ثتٛا٘ذ اص ٟٓذ ٜوّي٘ ٝيبصٞبي ا٘ؼبٖ دس ٞش ٓلش  ٚصٔب٘ٝاي ثشآيذ .دس ٚالْ ارتٟبد ،وّيذ ٚسٚد ثٝ
ٓشكٔ ٝذيشيت ٔؼبِٕتآٔيض تٔبسهبت اعتٕبِي دس عٛص ٜتـيْ ث ٝؿٕبس ٔيآيذ .ايٗ اٍِٛي
ٔذيشيت ث ٝدِيُ هبثٌٙٔٝذئ ،بٞيتي ديٙي داسد  ٚثب اػتفبد ٜاص ٔزبَٞبيي و ٝديٗ تٔشيف
ٕ٘ٛد ٚ ٜاص آٖ ثٌٙٔ ٝم ٝاِفشإ يبد ٔيؿٛد ،تالؽ ٔيوٙذ تب ٔمتويبت ٘بؿي اص پبسادايٓٞبي
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عبوٓ سا ث٘ ٝغٔ ٛؤحشي ثب اكٌ َٛفتٕبٖ ديٙي رْٕ ٕ٘بيذ .عتي ٔيتٛاٖ صٙيٗ ادٓب وشد وٝ
«ارتٟبد» أىبٖ آٖ سا فشأ ٓٞيوٙذ تب خٛد ديٗ ٘ؼجت ث ٝپبسادايٓػبصي اٞتٕبْ ٚسصد  ٚث ٝايٗ
ٚػيّ ٝثيؾ اص آ٘ىٔ ٝؼّٕب٘بٖ« ،پيش »ٚثبؿٙذ ،خٛد «فٔبَ» « ٚساٞجش» ُبٞش ؿ٘ٛذ .ثٕٞ ٝيٗ دِيُ
اػت و« ٝاكالط ايزبثي» ٔمِٝٛاي وبٔالً ديٙي اسصيبثي ٔيؿٛد و ٝتٛػٔ ٝدايش ٜآٖ ٘ ٝفمي
«ٔزبص»؛ ثّىٚ« ٝارت» اػت.
اِجت ٝدؿٛاس ثِ٘ ٝش ٔيسػذ و ٝيه تٕذٖ  ٚفش ًٙٞثتٛا٘ذ پيٛػت ٝپيـٍبْ ثبؿذ .ثٙبثشايٗ
اعتٕبَ لشاسٌشفتٗ ٌفتٕبٖ ؿئي دس ٔٛاهٔي و ٝعىبيت اص تٔبسم ثيٗ پبسادايٓ ٔؼّي ثب
آٔٛصٞ ٜبي ديٙي داؿت ٝثبؿذٚ ،رٛد داسد .دس ايٗ ٔٛالْ فم ٝؿئي صٙذيٗ ٔىب٘يضْ سا ٔذ ِ٘ش
داسد٘ .خؼت ثبصا٘ذيـي ا٘تمبدي دس ٌضاسٜٞب  ٚاك َٛپبسادايٓ عبوٓ ثب ٞذف دسن ٞشص ٝثٟتش
آٟ٘ب  ٚاكالطؿبٖ ٌٔٙجك ثب اكٓ َٛمال٘ي اػت و ٝدس ايٗ كٛست اعتٕبَ رْٕ ثيٗ آٟ٘ب ٚ
اك َٛديٙي افضايؾ ٔييبثذ( .عىٓ ث ٝتالصْ ٓمُ  ٚؿشّ ايٗ ٌضي ٝٙسا تزٛيض ٔيوٙذ)
د .ْٚثبصا٘ذيـي ا٘تمبدي ٚ ٚفبداسا٘ ٝث ٝاك َٛدس عٛصٔٔ ٜشفت ديٙي اػتٞ .ذف دس ايٗ
ٔمبْ دسن ٞشص ٝربْٔتش  ٚدليكتش ديٗ اػت .ايٗ اعتٕبَ و ٝپبسٜاي اص ثشداؿتٞبي ٘بكٛاة
دس ٖٚديٗ ٔبي ٝتٔبسم ؿذ ٜثبؿذ ،تٛريٌٝش «اعيبء ديٙي» ٔيثبؿذ.
أب اٌش ٞيش يه اص د ٚسا ٜثبال پبػخٌ٘ ٛجٛدٌ ،ضي ٝٙػٌٔ ْٛشط ٔيؿٛد  ٚآٖ تالؽ ثشاي
اكالط پبسادايٓ ثش ٔجٙبي اك ٚ َٛاعىبْ ديٙي اػت .ايٗ ٔم ِٝٛدس ريُ ٓٛٙاٖ وّي «رٟبد»
ٔيآيذ ؤ ٝـتُٕ ثش اثٔبد ٘شْافضاسي (تالؽ فىشي ٟ٘ ٚوت تِٛيذ ّٓٓ) تب اثٔبد ػختافضاسي
(ٔمبٔٚت) اػت .ثب ايٗ عبَ ٌضي ٝٙػ ْٛثب تٛر ٝثٔ ٝمذٚسات  ٚػّؼّٔٝشاتت اٞذاف ٔٔٙب
ٔييبثذ .ثٙبثشايٗ اٌش أىب٘بت الصْ ٚرٛد ٘ذاؿت  ٚيب ٔٙبفْ ٔٛسد آتجبس ؿبسّ دس خٌش ثٛد،
ٔيتٛاٖ ثٌ ٝضي ٝٙصٟبسْ ا٘ذيـيذ.
صٟبسٔيٗ ٌضي ٝٙإٓبَ اكالعبت ػّجي اص ثبة اهٌشاسٓ ،ؼش  ٚعشد  ٚيب تمئ ٝيثبؿذ وٝ
دس تٕبْ ايٗ ٔٛاسد اك٘ َٛبؿي اص پبسادايٓ عبوٓ ث ٝكٛست ٔٛلتي  ٚغيشاكيُ دس دػتٛسوبس
لشاس ٌشفت ٚ ٝثذيٗ تشتيت تٔبسم ٔشتفْ ٔيٌشدد .ايٗ اٍِٛي ٔذيشيتي ث ٝخبًش اسصؽ
وبسثشدي ثباليي و ٝداسد اص ػٛي ؿبسّ ٔزبص ؿذ ٜاػت.
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ارتٕبّ د ٚسٚيىشد ايزبثي  ٚػّجي دس اٍِٛي ٔذيشيتي ٔزوٛس ،ث ٝؿئ ٝأىبٖ آٖ سا داد ٜتب
ثٛٙٓ ٝاٖ يه ٔىتت ػيبػي فٔبَ  ٚثٝسٚص دس ً َٛتبسيخ عبهش ثبؿذ  ٚثتٛا٘ذ ثيٗ خّٛف
ديٙي  ٚهشٚستٞبي ثيش٘ٚي رْٕ ٕ٘بيذ .تٛر ٝثٌٙٔ ٝك دس٘ٚي ٞشيه اص ايٗ د ٚسٚيىشد٘ ،ـبٖ
ٔيدٞذ و ٝصٍ ٝ٘ٛارتٕبّ آٟ٘ب دسٌ ٖٚفتٕب٘ي ٚاعذ ٕٔىٗ ٔيؿٛد.
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اؿٛاسد»  ...ٚث ٝوشات آٔذ ٜاػت .ثشاي ٔخبَ س.ن .اثٗ ِٔٛٙس ،لساى العرب ،أيٗ ٔغٕذ ٓجذاِٞٛبة ٔ ٚغٕذ
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 .24دٚا٘يّٓ ،ي« ،ػيشي دس ص٘ذٌي ؿيخ ًٛػي» ،دسّ :سارُ شيخ طَسي ،تٟشاٖ ،أيشوجيش ،1362 ،كق 20ـ.15
 .25ؿيخ ًٛػي ،الٌْايِ في هجرد الفقِ ٍ الفتاٍي ،لٓ ،ا٘تـبسات لذع ٔغٕذي ،ثي تب ،ف.301
٘ .26ه عّي ،رٔفشثٗ ،عؼٗ ،شرايع االسالم في هسائلالحالل ٍ الحرامٓ ،جذاِغؼيٗ ٔغٕذّٓي٘ ،زفّٔٔٔ ،جٝ
داساالدة ،د ،1389 ،2كق 8ـ .260
 .27وال٘تشيّٓ ،ي اوجش ،احكام ثاًَي در تشريع اسالهي ،لٓ ،ا٘تـبسات عٛصّٕٓ ٜي ٝلٓ ،1378 ،ف 324؛
هَسَعِ الفقِ االسالهي ،پيـيٗ ،د ،14كق 4ـ63؛ تحريرالَسيلِ ،پيـيٗ ،د ،2ف 169.
 .28لساىالعرب ،پيـيٗ ،د ،14ف61.
 .29ث٘ ٝمُ اص :احكام ثاًَي در تشريع اسالهي ،پيـيٗ ،ف 313.
 .30ث٘ ٝمُ اص  :لساى العرب ،پيـيٗ ،د ،14ف .61
 .31اص رّٕ ٝادِ ٚ ٝؿٛاٞذٔ ،يتٛاٖ ثٛٔ ٝاسد صيش اؿبس ٜداؿت:
ـ لبَ اهلل تٔبِي :إ٘ب عشْ ّٓيىٓ إِيت ٚ ٝاِذْ  ٚاِغٓ اِخٙضيش ٔ ٚب ا ُٞثِ ٝغيشاهلل .فٕٗ اهٌشغيشثبٕ ٚالٓبد فال ائٓ
ّٓي .ٝاٖ اهلل غفٛس سعيٓ( .لشآٖ وشيٓ .ػٛسئ ٝجبسو ٝثمش .ٜآي ٝؿشيف.)173 ٝ
ـ لبَ اهلل تٔبِي ...« :عشٔت ّٓيىٓ إِيتٚ ٝاِذْ ِٚغٓ اِخٙضيش  ...ٚفٕٗ اهٌش غيش ٔتزب٘ف الئٓ ،فبٖ اهلل غفٛس
سعيٓ( ».لشآٖ وشيٓ .ػٛسئ ٝجبسؤ ٝبئذ ٜآي ٝؿشيف)3 ٝ
ـ لبَ اِلبدق(ّ) ٗٔ « :اهٌشاِي إِيتِٚ ٝغٓ اِخٙضيش لّٓ يبوُ ؿئبً ٔٗ رِه عتي يٕٛت ،فٟٛوبفش»
 .32هَسَعِ الفقِ االسالهي ،پيـيٗ ،د ،14ف62.
 .33دس ايٗ خلٛف س.ن .عّي ،عؼٗ ،رٔفشثٗ ،شرايع االسالم في هسائل الحالل ٍ الحرامٓ ،جذاِغؼيٗ
ٔغٕذّٓي٘ ،زفٌٔٔ ،ج ٝاالداة ،د ،1389 ،2كق 9ـ365؛ هَسَعِ الفقِ االسالهي ،پيـيٗ ،د ،14كق 5ـ.62

قاعذُ اصالح؛ بازخَاًي ظرفيتّاي راّبردي ...ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 715
٘ .34ه .سٚطاهلل إِٛػٛي اِخٕيٙي ،تحريرالَسيلِ ،تٟشأٖ ،ىتج ٝاالٓتٕبد ،دٞ 1403 ،2ـ..ق ،كق 70ـ ٚ ،169
ث ٝكٛست كشيظ دس پيبْ أبْ خٕيٙي(س )ٜخٌبة ث ٝسيبػت رٕٟٛس ايٗ عىٓ آٔذ ٜاػت (ٔٛسخ 1366/10/19 ٝـ
سٚص٘بٔ ٝرٕٟٛسي اػالٔي)
 .35هَسَعِ الفقِ االػالٔي ،پيـيٗ ،د16ف275
 .36اص رّٕ ٝايٗ ٔؤيذات:
ـ لبَ اهلل تٔبِئ« :بعُٔ ّٓيىٓ فياِذيٗ ٔٗ عشد( »...لشآٖ وشيٓ .ػٛسئ ٝجبسؤ ٝؤٔ .ٖٛٙآي ٝؿشيف)78 ٝ
ـ لبَ اهلل تٔبِئ« :بيشيذاهلل ِيزُٔ ّٓيىٓ ٔٗ عشد( »...لشآٖ وشيٓ .ػٛسئ ٝجبسؤ ٝبئذ .ٜآي ٝؿشيف)6 ٝ
ـ لبَ اهلل تٔبِي« :يشيذاهلل ثىٓ اِؼيش  ٚاليشيذ ثىٓ أِؼش» (لشآٖ وشيٓ .ػٛسئ ٝجبسو ٝثمش .ٜآي ٝؿشيف)185 ٝ
 .37حكن ثاًَي در تشريع اسالهي ،پيـيٗ ،كق .263 ٚ 253 ،27
٘ .38ه .عَايذااليام ،پيـيٗ ،كق 9ـ66.
 .39فتغئ ٝلٌفي ّٓٛي ،التقيِ في الفكر االسالهي ،ثيشٚت ،داساالػالٔي ،1993 ،ٝف 22.
ٕٞ .40بٖ.
 .41سٚط اهلل إِٛػٛي اِخٕيٙي ،الرسائل ،لٓ ،اػٕبٓيّيبٖٞ 1385 ،ـ.ق ،ف .185
 .42التقيِ في الفكر االسالهي ،پيـيٗ ،ف.22

