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 دین عصر پایان نظریه بر انتقادی درآمدی
 1پیرمرادی محمدجواد

 چکیده
 و منطقووی تحلیو  آمیختوه روش بووا نوشوتار ایون در کوه دیوون عصور پایوان نظریوه
 هوور هووای چالش از یکووی اسووت، گرفتووه قوورار بررسووی و نقوود مووورد آموواری تحلیوو 
 مبنوای بور زیورا .اسوت مهودی حضورت جهوانی انقوالف طبعا   و دینی انقالف
گوست توسط نظریه این معناست. بی دین پایه بر انقالبی هرگونه نظریه این  ا
 نظووام پوورداز تئوووری شناسووان جامعووه توسووط و مطوور  19 قوورن اول نیمووه از کنووت

 سوسوویال و دمکراسووی لیبوورال نظووام دو هوور یعنووی آنهووا مخالفووان و داری سوورمایه
 عم  در ایران اسالمی انقالف اما شد. تئوریزه مختلف های شک  به دمکراسی

 ایون آمواری و دینوی و منطقوی ادلوه بوا نوشوتار ایون در کورد. نقو  را نظریوه این
 تموام هرگوز دیون دوران تحقیو  هوای یافتوه براسواس اسوت. شده ابطال نظریه
 و نواف اسوالم بوه گورایش جهان سطح در اسالمی انقالف تأثیر تحت و شود نمی

 بوه رو جهوانی گسوتر عودالت دولوت انتظار و مهدویت به اعتقاد براساس رفتارها
 است. افزایش

 کلیدی واژگان
 بوه گورایش دیون، عصور هراسوی، اسالم دین، عصر پایان مهدویت، های چالش
 .اسالم

                                                        
 (.mjpirmoradi@gmail.com) تهران حسین امام جام  دانشگاه دانشیار .1
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 مقدمه

 طووول در انبیوواء هووای انقووالف ثمووره عنوووان بووه انقووالف امووامین تعریووف براسوواس اسووالمی انقووالف
 شومرده مهودی حضورت جهوانی انقوالف وصو  حلقوه و اسوالم تواریخ در عاشورا نهضت و تاریخ
 بووزر  دولووت از مووا راحوو  امووام ملوو ( سووازمان عمووومی مجموو  :1366 ،ای خامنووه )امووام شووود. مووی

 انتظووووار و مهوووودویت (234 ،6ج تووووا: بی خمینووووی، )امووووام گفووووت. مووووی سووووخن جهووووان در اسووووالمی
 یوک ایوران اسوالمی انقوالف جملوه از ،اسوالمی انقالبوی های نهضت همه برای جهانی گستر عدالت
 بووورای مبوووارزه سرسوووخت دشووومن یعنوووی جهوووانی اسوووتکبار کوووه اسوووت طبیعوووی اسوووت. نووورم قووودرت
 و تحریوف و تخدیر را آن مقدمات و لوازم یا و را آن و بکشد چالش به را قدرت این خواهی عدالت

 و لوازم از یکی عنوان به اسالمی انقالف و مهدویت که بنیادینی های چالش جمله از .نماید اثر بی
 دوران بوه مربووط دیون کوه بوود ایون بووده، مواجوه آن بوا پیروزی زمان همان از مهدویت مقدمات
 بوه .معناسوت بوی هوم دیون مبنوای بور انقوالف بنابراین است. شده تمام دین دوره و است گذشته
 نظوام بورای ولوی بوود امیودی نور جهان مستضعفان برای گرچه اسالمی انقالف پیروز دلی  همین

 تئووری ایون عملوی نواق  اسالمی انقالف پیروزی هرچند .بود نکردنی باور شوک یک استکباری
 ورژن تغییور کورد موی کوار مارکسیسوم ایودئولوژی بوا کوه شووروی فروپاشی از بعد چالش این ولی بود
 (؛Bell’1992’p:393شود) موی بیوان اسوت" شوده تموام ایودئولوژی "دوران گوزاره صوورت به و داده
 فروپاشوی از بعود دهوه نویم نیوز موا کشور در ای رسانه سیطره کمک به و تبلیغات همین ثیرأت تحت
 بوا داری، سورمایه نظوام بوا مبوارزه علوم عنووان به مارکسیسم نظری و عملی شکست و شرق بلوک
 شاخصووه اصووالح را خووود هوودف و آموود میوودان بووه کشووور در ورزی سیاسووت از جدیوودی های نسووخه
 نظووووام کارشناسووووان پسووووند مووووورد سیاسووووی هووووای تئوووووری مبنووووای بوووور اسووووالمی جمهوووووری انقالبووووی
 در طلوب اصوالح و رفرمیست برند با سیاسی هایی جریان اساس همین بر و کرد اعالم داری سرمایه
 گووری انقالبووی دوران "دیگور گووزاره بعوود بوه ایوون از نمودنود. ظهووور کشووور اجتمواعی و سیاسووی صوحنه
 پایوان نیوز بو  دانیو  خوود البتوه اسوت شوده رایوج روشونفکران از بخشوی افوواه در اسوت" شده تمام

گووور گفوووت موووی کوووه چنوووان دانسوووت موووی ایووودئولوژی پایوووان نتوووایج از را انقوووالف  را ایووودئولوژی پایوووان ا
 نظوور از (.Bell,ibid) باشویم هوم روزگوار آن «انقوالف» هوای لفاظی پایوان خواسوتار بایود پوذیریم موی

 انقالبوی معصووم اموام انتظوار و مهودویت های چالش از یکی ادبیات این رواج نوشتار این صاحب
گر زیرا است؛  و انقالبوی اموام منتظور تووان موی چگونوه باشد شده تمام دینی انقالف و دین دوران ا
 علیوورغم دهوود مووی نشووان کووه دارد دسووت در ای ادلووه نویسوونده بووود. دیوون پایووه بوور جهووانی مصوولح

 انقووالف، ایوون پایووه عنوووان بووه نوواف اسووالم نووور خاموشووی بوورای آن اراده و سوولطه نظووام تبلیغووات
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گاه روز  هب روز منتظران  مصوداق و شووند موی تور آمواده کیفوی لحوا  بوه و بیشوتر کمی لحا  به و تر آ
وَن  شوریفه آیه در الهی وعده ووا یِریودم ووَر  ِلیْطِفئم ْفَواِهِهْم  اهلِل  نم

َ
وِتّمم  َواهللم  ِبوأ ووِرِه  مم وَن  َکوِرَه  َوَلوْو  نم  اْلَکواِفرم

 بلکوه شوود نموی و نشوده تموام دین دوران تنها نه بنابراین شود. می تر محق  روز هب روز (8)صف:
 کوه هوایی محیط در حتوی مهودی حضورت جهوانی انقوالف منتظر انقالبیون تعداد بر روز به روز

 شود. می افزوده است، تر گسترده دین علیه تبلیغات
 خوال  عنووان بوه مطل  کام  موجود یک وجود به باور مقاله این صاحب نظر از دین از منظور
 بنوام پیوامی در کوه اوسوت اراده براساس انسان اجتماعی و فردی زندگی تنظیم و انسان و جهان
 گفوت قواط  طوور هبو تووان نموی کوه اسوت ایون مقالوه ایون ادعوای .اسوت شوده عرضوه بشر به اسالم

کثریت  هویچ وبویش کوم گفوت تووان می ولی دیندارند دین از معنایی چنین براساس جهان مردم ا
 خود هرچند نکند تنظیم الهی اراده براساس را اش زندگی های برنامه از بخشی که نیست انسانی
 اسوت. دینوی هوای ارزش بودن فطری آمد خواهد نوشتار همین در که چنان معنا این دلی  نداند.
 غالووووب تئوووووری بیسووووتم قوووورن پایووووان بووووه مانووووده دهووووه دو تووووا روشوووونگری باصووووطالح دوران از امووووا

 است نمانده دین برای جایی دیگر مدرنیسم عصر در که بود این شناسان مردم و شناسان جامعه
 دیون میوزان هموان بوه شوود تور صونعتی هرچوه جوامو  و شوود بیشوتر هرچوه علموی هوای پیشرفت و

 برخواهود رخوت هوا حوزه هموه از دین مقتضی زمان در میلز تعبیر به که این تا کند می نشینی عقب
 نظریوه کوه اسوت نکتوه ایون دادن نشان نوشتار دراین ما هدف (.Mills,1959,pp:32-33) بست
 بوه ولوی اسوت شوده نقو  عموال   اسالمی انقالف با گرچه بودند دین دوران پایان مدعی که کسانی
 شووهید اسووتاد تعبیوور بووه و شووود نمووی تمووام هرگووز دیوون دوران و اسووت بوووده خطووا هووم نظووری لحووا 

 مطالعوووات و (381 ،3ج ش:1377 )مطهوووری، کنووود. نموووی غوووروف هرگوووز دیووون خورشوووید مطهوووری
گوسوووت امثوووال بینوووی پووویش کوووه دهووود موووی نشوووان نیوووز میووودانی کس و کنوووت ا  از بسووویاری و وبووور موووا
 در تنهوا نه دین براساس زندگی و دین به مردم گرایش و است نشده محق  دیگر انشناس جامعه
 از قب  سال بیست یعنی1960 دهه در که برگر پیتر است. افزایش به رو بلکه نیست، کاهش حال

 پیوروزی از بعود سوال بیسوت یعنوی بعود سوال چهو  بوود نظریوه هموین طرفداران از اسالمی انقالف
 گذشووته از بوویش موووارد بعضووی در و گذشووته ماننوود امووروز دنیووای گفووت و برگشووت نظوورش از انقووالف
 پایووان از فینووک راجوور و اسووتارک رادنووی مثوو  کسووانی حتووی و (.Berger, 1999.p:2) اسووت دینوودار
 انوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود. گفتووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه سووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووخن سکوالریسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم دوران

(Stark & Finke, 2000,P.79)   
 ر  اسوالمی انقوالف پیوروزی از بعود نظریوه این در ها دگرگونی همه داد خواهیم نشان که چنان
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 سووطح در معنویووت و دیوون بووه بیشووتر گوورایش سوبب هووا ملووت کووردن بیوودار بووا اسووالمی انقوالف و داده
 بررسووی و نظریووه ایوون پیوودایش چرایووی بررسووی بوورای اسووت. شووده نظریووه ایوون در تردیوود و جهووان
گزیر آن سقم و صحت  هستیم: اخیر اعصار در دینداری تحوالت تاریخ در ای همقدم بیان از نا
 رفتارهوای و اقتصوادی فعالیوت و علوم و عقو  بوا دین ناسازگاری همچون کلیسایی های آموزه
 پیودایش موجوب وسوطی قورون در متفکوران و دانشومندان بوه نسبت کاتولیک کشیشان نادرست

 بلکوه نودارد سوودی تنهوا نوه بشوری جامعوه برای دین که شد جامعه نخبگان انهان در تصور این
 موجبوات هوم و اسوت علوم پیشورفت موان  هوم کاتولیک یکلیسا تفسیر براساس دین :است مضر
 ایون و کننود خوارج آن سیطره از را تربیت و تعلیم نظام گرفتند تصمیم لذا و آورد. می فراهم را فقر
 پدیود را هوایی نسو  زموان مورور بوه ماجرا این و شد کلیسا قلمرو از خارج مدارس سیسأت سبب امر
گون های زمینه در که اورد گواهی هویچ اموا بودنود ماهر علمی گونا  دیگور سووی از نداشوتند. دینوی آ

کادمیوک های حوزه بر غالب تحقی  روش شد سبب کلیسا از مدرسه جدایی  زیور زموان آن توا کوه آ
 را تجربوی علوم پیشرفت متدولوژیک تحول این شود. دگرگون استقراء به بود قیاسی ارسطو نفون
 و ماشووین اختوورا  سوواز زمینووه کووه بووود عوواملی توورین مهووم تجربووی علووم پیشوورفت داشووت. دنبووال هبوو

 و سورعت و قودرت و شود موردم زنودگی در عظویم تغییورات موجوب کوه شود اروپوا در صونعتی انقالف
 العوالج زموان آن تا که را ها بیماری از بسیاری برد، باال را بهداشت ساخت، مضاعف را مردم ثروت

 ایون رموز کوه بوود این شد مطر  که پرسشی اولین فضا این در غیره. و کرد درمان شد می پنداشته
 :بووود روشون پاسوخ چیسوت؟ غورف در آموده دسووت هبو توفیقوات و عظویم تحووالت ایون و پیشورفت
 پیشورفت کوه آثواری دلیو  هبو تجربوی. علوم پیشورفت نتیجوه در و کلیسوایی دیون از گورفتن فاصله
 همووه حووالل تجربووی علووم کووه گرفووت شووک  انهووان در فرضوویه ایوون داشووت مووردم زنوودگی در علووم

 و تجربوووی روش نیوووز تحقیووو  انجوووام و معرفوووت کسوووب بووورای معتبووور روش تنهوووا و اسوووت مشوووکالت
 در کوه کورد پیودا شوهرت ساینتیسویزم یوا گرایوی علوم مکتوب عنوان به اندیشه این است؛ استقرایی
 هرگونووه آن براسوواس کووه آورد پدیوود را پوزیتیویسووم مکتووب و یوودئگرا افووراط بووه بیسووتم قوورن اوایوو 
 هوور و شوود مووی خووارج معرفووت حوووزه از حقوووق و الهیووات و متافیزیووک همچووون تجربووی غیوور دانووش
 گرایی طبیعوت و گرایی مواده مکتوب ترتیوب بودین و گرفت. می قرار انکار مورد غیرتجربی واقعیت
 در کوه تجربوی علوم داشتند. باور نیز غیرمادی حقای  به که شد پیشین فلسفی مکاتب جایگزین
 را طبیعووت بوور تسوولط موجبووات صوونعتی انقووالف بووا داشووت برعهووده را طبیعووت مطالعووه اول درجووه
گر گفتند دانشمندان از بعضی که بود جا این از :کرد فراهم  طبیعت بر ما سلطه سبب تجربی علم ا

کم قوانین کشف برای شد آن قوانین کشف طری  از  همین از هم بشری جوام  و افراد رفتار بر حا
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گر کرد استفاده توان می روش  خواهود آسوان آنهوا بور سولطه کنویم کشوف را ها انسوان رفتار قوانین .ا
 ساخته مضاعف را استعمارگران قدرت تکنیک و ابزار ساخت با که تجربی علم ترتیب بدین .بود
 موان  شناسایی به هم و شد استعمار و گری سلطه گر توجیه هم انسانی علوم حوزه به ورود با بود

 و ماتریالیسوووت اسوووتعمارگران کووورد. کموووک موانووو  ایووون حوووذف و اسوووتعمار نفوووون فرهنگوووی و نهنوووی
 اخوالق از اسوتفاده بوا بودنود شوده انبووه تولیودات صواحب تکنولووژی و علوم کمک به که اعتقاد بی

 هموه غایوت کوه کردند ایجاد را داری سرمایه مکتب غیردینی پرورش و آموزش از برخاسته سکوالر
 یدار سورمایه مکتوب دانسوت. موی قیمت هر به سرمایه توسعه را زندگی هدف بلکه و را ها فعالیت
 سیاسووی و فرهنگووی سووتد دادو و تجووارت اسووم بووه ها  کشووور در نفووون بوورای سوولطه نظووام نوورم قوودرت
 است.

 بهها مقابلههه ایبههر داری( سهرمایه )نظههام سههل ه نظهام نسههخه اولههین دیهن عصههر پایههان نظریهه
  ناب اسالم

 توسوعه هوای راه که بودند کارشناسانی نیازمند جدید ایدئولوژی براساس اروپایی استعمارگران
 نسوووخه آن موانووو  رفووو  و توسوووعه و رشووود بووورای و شناسوووایی را ایووودئولوژی ایووون گسوووترش موانووو  و

 شوناس موردم غیرغربوی ممالوک در و شوناس جامعه غربوی جامعوه در که کارشناسان این بنویسند.
 دین از دوری که طور همان بودند، سکوالر تربیت و تعلیم نظام های خروجی از خود و داشتند نام
 نظوووام توسوووعه موووان  تووورین بوووزر  دانسوووتند، موووی اقتصوووادی و علموووی پیشووورفت عامووو  را غووورف در

 و شوومردند ناموود( مووی اسووالم را آن قوورآن )کووه الهووی دیوون نیووز را عووالم غوورف و شوورق در یدار سوورمایه
 فووراهم را علووم پیشورفت زمینووه دیون حووذف بوا مووا کردنود: اعووالم را دیون حووذف بورای نظریووه اولوین
 سور هبو علوم درعصور موا اسوت. رسویده پایوان به دین عصر گردیم. نمی باز گذشته به دیگر و کردیم
کنون و است بشر جهالت و کودکی دوران به متعل  دین و نداریم دین به نیازی دیگر و بریم می  ا
 یشناسوو جامعه علووم پوودر سووخن ایوون (Comte, 1852,p.368-389) اسووت. رسوویده بلوووغ بووه بشوور
گوست جدید  موارکس، اسپنسور، دورکویم، یعنوی بعودی کارشناسوان توسط که بود فرانسوی کنت ا
 هرچوه کوه بود این آنها بینی پیش و شد تئوریزه مختلفی های شک  به و گیری پی نیز فروید و وبر
 توا کورد خواهود نشوینی عقوب بیشوتر دیون شوود تور صونعتی جامعوه هرچه و کند پیشرفت بیشتر علم
 کریموی، سوودابه ؛1392 ،)وارد بسوت. برخواهود رخوت بشور زنودگی سواحت از بکلی باالخره که این

 را یدار سوورمایه نظوام و دیون بووود یدار سورمایه نظوام منتقود خووود کوه موارکس کوارل (4-8 :1392
 اسوت طبقوه بوی جامعوه یوک ایجواد کوه بشور سوعادت علیوه یکودیگر کمک با که شمرد می همدست
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 بوه را او و اسوت کورده بیگانوه خوود از را انسوان یدار سورمایه نظوام موارکس نظور از .کردند می اقدام
 در نیوز )کلیسوا( دیون و است ساخته بدل سرمایه و ثروت تولید برای ابزاری عنوان به و شیء یک
 نظووام اسووت. کوورده کمووک یدار سوورمایه نظووام بووه موجووود وضوو  کووردن توجیووه بووا موقعیووت ایوون

 اقتضووا توواریخ جبوور امووا اسووت کوورده تبوودی  غنووی و فقیوور طبقووه دو بووه را بشووری جامعووه یدار سوورمایه
گاه با یدار سرمایه توسعه که کند می  خوودش علیه کمونیستی انقالبی به منجر فقیر طبقه شدن آ

 بوین از نیوز را دیون خود پیروزی با و داد خواهد نجات را انسان ناپذیر اجتناف انقالف این و بشود
 (Marx and Engels, 1964,pp.83-84) .برد خواهد

 کریمه دولت ظهور برای آمادگی و انتظار با دین عصر پایان نظریه تعارض
گوور  دمکراسووی لیبوورال و دمکراسووی سوسوویال نظووام دو های تئوریسووین هووای فرض پوویش ایوون ا
 و بوود خواهود معنوا بوی دیون براسواس جهانی حکومت تشکی  و موعود دینی انقالف باشد درست
 و کوو  انقالبووی مصوولح رهبووری بووه جهووانی دینووی انقووالف بوورای جامعووه سووازی آماده از سووخن طبعووا  

گر انتظووارظهور گوور رسوود. مووی بنظوور معنووا بووی حتووی و دشوووار نیووز دینووی بووی عصوور در دیوون بووزر  احیووا  ا
کمیوت و مستضعفان پیروزی به الهی قطعی وعده باشد درست دین عصر پایان تئوری  انبیواء حا
کمیت انتظار دیگر و بود خواهد خرافه الهی  تصوور ایون انهوان در و اسوت بیهوده نیکان دولت حا
 نهوایی پیوروزی بوه الهی وعده و انبیاء برنامه و دین و بوده مارکس با ح  که گرفت خواهد شک 

کمیوووت حفووو  بووورای او کوووردن سووورگرم و بشووور دادن بوووازی هموووه صوووالحان و متقوووین  وقووودرت حا
 و دیور و نودارد معقوولی و الهوی پشتوانه و مبنا هیچ دین و است بوده بزر  مالکان و اندار سرمایه

 پیوست. خواهد تاریخ به زود یا

 آنها نقض و دین عصر پایان مدعیان دالیل

 و نظریوه ایون بررسوی و نقود بوه آماری تحلی  و منطقی تحلی  روش دو به نوشتار این صاحب
 های پدیوده سوایر ماننود دیون آیوا اسوت؟ آموده بسور دیون عصور براسوتی آیا پردازد: می مدعیان ادله

 جویو جست به را بشر ضرورتی چه است؟ شده منقضی تاریخ این و دارد مصرف تاریخ اجتماعی
گور شوده؟ واقوف امور ایون بوه چگونه او و سازد می طرفبر را بشر از نیازی چه دین ؟واداشته دین  ا

 است ممکن یاآ ؟ناتی و دائمی یا است عرضی و موقتی نیاز این دارد نیاز دین به بشر که بپذیریم
 مرتف  را آن تواند می دین تنها که دارد نیازی بشر که این یا کرد وردهآبر دیگری نحو به را نیاز این

گور باشود؟ داشوته دیون از بهتر کارکردی که دارد دست در چیزی بشر آیا سازد؟  باشود مثبوت پاسوخ ا
گر یعنی  پایوان نظریوه شوود، بوراورده هوم دیگوری طورق بوه نیواز ایون یوا باشود مووقتی دیون بوه نیاز ا
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گور اموا بوود. خواهود معنادار گذشته دوران به آن تعل  و دین عصر  هوم کوه باشود دائموی نیواز ایون ا
 درسوتی در تردیود بور ه عوالو بایود 1،دهد می نشان را همین عملی تجربه هم و نقلی و منطقی ادله
 چوه بور چیسوت؟ نظریه این صاحبان دلی  کرد. م أت نیز نظریه این طر  فلسفه روی نظریه این

 اسوت؟ برخووردار منطقی قوت از چقدر ادله این است؟ شده تمام دین عصر شود می گفته مبنایی
 کند؟ می تایید را ادعا این میدانی مطالعات آیا دیگر سوی از

 و داشوتند نهون در دلی  بی و نادرست فرض پیش یک اوال دین دوران پایان نظریه طرفداران
 هوویچ نووه و دارد منطقووی و عقالنووی پایووه هوویچ نووه خووداخواهی و دیوون بووه گوورایش کووه بووود ایوون آن

 امر یک خداپرستی و خداخواهی و دین به گرایش بنابراین و دارد آدمی نات و درون در ای ریشه
 و دیون پیودایش اجتمواعی و روانوی علو  دنبوال بوه دلی  همین به ؛است غیرطبیعی و هنجار هناب

 گذشوته در اوال   اسوت: بشور جهو  یا ترس معلول دین گفتند می اساس همین بر :بودند خداپرستی
 علووت ثانیوا   ترسویده موی خسووف و کسووف ،بورق و رعوود ،سوی  ،زلزلوه ماننود طبیعوی حووادث از بشور
 حوواف  هووم کووه اسووت سوواخته قوووی موجووود یووک خووود بوورای لووذا ،دانسووته نمووی را وقووای  ایوون وقووو 
 حفوو  بوورای خوودا بووه لووذا و کنوود ارضووا را او جووویی علووت و کنجکوواوی حووس هووم و باشوود او امنیووت
 به دیگر ما علم تو پر در امروز اما است؛ داشته نیاز آنها تبیین برای هم و طبیعی وقای  از امنیتش

 علووت هووم و کنوویم مووی تبیووین علووم کمووک بووه را طبیعووی های پدیووده هووم چووون ؛نووداریم نیووار خوودا
 هبو تکنولووژی و علوم کموک به بشر که امکاناتی با و ایم. کرده کشف علم کمک با را آنها پیدایش
 )راسو ، اسوت شوده مرتفو  دیون و خودا بوه نیواز و رفتوه بوین از طبیعوی عوامو  از تورس آورده دسوت
کم قوانین ما گوید می معاصر فیزیکدان هاوکینگ مث  کسی (28 :1357  کشوف را طبیعوت بور حوا
 را نظریووه ایوون مووارکس البتووه (156 :1397 )هاوکینووگ، داریوم. خوودا بووه نیووازی چووه دیگوور ایم هکورد

 بوورای ابووزاری عنوووان بووه تووا اسووت اندار سوورمایه سوواخته دیوون گفووت آن بووا مخالفووت در و نپووذیرفت
 فقورا انقوالف موان  موجوود وضو  توجیوه بوا و شوود گرفتوه کوار هبو فقیر طبقات علیه آنها ستم توجیه

                                                        
 طووری بوه گذاشوتند کنوار هوا مدت تا اجتماعی و فردی زندگی از را دین کلیسا نادرست عملکرد اثر در که غرف جهان در .1

 در دیوون خوالء از برخاسوته وحشووتناک آثوار بوا اسووت یافتوه شوهرت دیون از فوورار دوران بوه مویالدی 19 تووا 17 هوای قورن کوه
 بردن پناه و اضطراف و ترس و زندگی معنایی بی و پوچی خودکشی، روانی، و روحی های بیماری شدند: مواجه زندگی
 ایوودز، ماننوود دینووی اخووالق رعایوت عوودم و مبوواالتی بووی از برخاسوته هووای بیموواری انوووا  بووه شودن گرفتووار و مخوودر مووواد بوه

 یووک وضووعیت ایوون مشواهده بووا اجتموواعی کارشناسوان بووود. غیردینووی رفتارهووای از برخاسوته همووه آن، ماننوود و هپاتیوت
 بگیورد را دینی بی های آسیب جلوی هم و نشود دردسرساز داری سرمایه نظام برای هم که کردند عرضه ناقص نسخه

 دو تحمیوو  از بعوود دسووتورالعم  ایوون ویووژه بووه بووود. فووردی سوواحت در آن حفوو  و اجتموواعی سوواحت از دیوون حووذف آن و
 بود. گناه بی انسان میلیون پنجاه کشتار و دینان بی توسط قرن نیم از کمتر در بشر به جهانی جنگ
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 اسوت خصوصوی مالکیوت از برخاسوته طبقواتی تضواد معلوول دین شود، ثروتمندان و مالکان علیه
 لغوو را مالکیوت رفوت. نخواهود بوین از هوم علوم وجوود بوا دلیو  هموین بوه .جهو  یوا ترس مولود نه

کی را چیز وهمه کنید  پیودایش از قبو  بشور چوون شوود موی حوذف خوود هبو خوود دین نمایید اشترا
 .( 14 :1387 بکفورد،) است بوده دین فاقد مالکیت

 شناسان جامعه های تئوری نقض
 شده مطر  زده شتاف و داشته نق  مورد اول از گسترده تبلیغات علیرغم ها تئوری این همه
 :گوید می جه  تئوری نقد در اینگلهارت است.

گر  سوطح عموومی افوزایش و علموی معرفوت اشواعه بوا بایود پوس باشد درست تئوری این ا
 را عوامی گورایش چنوین موا ولوی باشیم دینداری کاهش عمومی گرایش شاهد تحصیالت

 .(52 :1387 ،نوریس پیپا و )اینگلهارت نکردیم پیدا جهان در

گور  بایوود و باشوند دینودار شوجا  یها انسووان نبایود باشود درسوت امنیووت فقودان و تورس تئووری ا
 نظریوه باشود. شوای  نسوبت هموان بوه هوم دینوی بوی برخوردارنود کوافی امنیوت از موردم که جوامعی
 زندگی تاریخ مطالعه اندکی هم و بود مالکیت بر مقدم دینداری هم چون ،بود ناتمام نیز مارکس
 اقشوار میوان از انهوا حامیوان هوم و بودنود فقیور خودشوان هوم غالبوا   کوه دهود موی نشوان الهوی انبیاء

کموان آنهوا اصولی مخالفوان و اسوت بوده غنی و فقیر مختلف  بوه و زمانوه بوزر  اندار سورمایه و حا
 فهوم بورای متودولوژیی چنین اساسا   .(46-45 :1387 )بکفورد، بودند مترفین و مالء قرآن تعبیر
 دیون و خودا بوه اعتقواد در منطو  و عقو  بورای جوایی دلیو  بدون تئوری این در است. غلط دین
 علوو  از و پنداشووته هنجووار هنابوو و غیرطبیعووی را دیوون بوه گوورایش دلیوو  بوودون و اسووت نکوورده لحوا 
 براسوواس ولووی دارد اجتمواعی کووارکرد دیوون کوه اسووت درسووت اسوت؟ پرسوویده آن اجتموواعی و روانوی
 انشناسو جامعه کوه چنوان نیسوت بیرونی و اجتماعی امر یک دین پیدایش عام  کریم قرآن آیات
 از بسوووویاری و دارد شووووناختی روان کووووارکرد دیوووون کووووه اسووووت درسووووت طووووور همووووین پنداشووووتند، مووووی

 دیوون پیوودایش عاموو  ولووی اسووت دینووی معنویووت خووالء از برخاسووته روانووی و روحووی هووای بیماری
 اساسوا   انسان که معنا بدین دارد آدمی وجود اعماق در ریشه دین بلکه نیست. روانی کمبودهای

 هموان ایون (30)روم: نیسوت شودنی زائو  و نودارد دگرگوونی کوه آفرینشی ،است شده آفریده دیندار
 اشوواره آن بووه اسووالمی انقووالف سووالگی چهوو  پیووام در اسووالمی انقووالف امووام کووه اسووت مهمووی نکتووه
 فرمود:

 جهوانی شعارهای اّما کرد، فرض مصرف تاریخ و مفید عمر طول توان می چیز همه برای
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 نخواهنود فایوده بی و مصورف بی هرگوز آنهوا اسوت؛ مستثنا قاعده این از دینی انقالف این
 معنویوت، اخوالق، آزادی، اسوت. سرشوته آن بوا عصورها ی هموه در بشور فطورت زیورا شد،

 جامعووه یووک و نسوو  یووک بووه یووک هوویچ بوورادری، عقالنّیووت، عووّزت، اسووتقالل، عوودالت،
 توووان نمووی هرگووز کنوود. افووول دیگوور ای دوره در و بدرخشوود ای دوره در تووا نیسووت مربوووط
 ای: خامنووه )امووام شوووند. زده دل مبووارک اندازهای چشووم ایوون از کووه کوورد تصووّور را مردمووی
 (11/1397/ 25/ ،22124 شماره 77 سال کیهان، روزنامه

 علوت عنووان بوه خودا بوه اعتقاد علت اوست ممیز فص  که را بشر جوی علت کنجکاو عق  چرا
 طبیعووی های پدیووده خلقووت کیفیووت در موو أت و تفکوور بووه را بشوور کووریم قوورآن .نوودانیم هووا علووت همووه

 را هسووت آنهووا در چووه آن و زموین و آسوومانی کوورات آفوورینش و (19-17 )غاشویه: اسووت کوورده توصویه
 تجربوی علوم البتوه (.190عموران: )آل دانود. موی آفریننوده وجود بر هایی نشانه خرد صاحبان برای
 نشانه این داللت اما کند می کمک نشانه یک عنوان به طبیعت عملکرد چگونگی کشف در ما به

 های محودودیت و نقوائص از و نودارد را طبیعوی موجوودات خواص که فراطبیعی موجود بر طبیعی
 بوا را موا تنهوا و اسوت. حوواس محودوده در علوم بورد نیسوت. درک قابو  علم توسط است بری آنها

کنووده اطالعووات  عموو  آن براسوواس جزئووی های پدیووده ایوون کووه علمووی قووانون امووا کنوود مووی آشوونا پرا
 علوم توسوط هوم گوذار قوانون طبعوا   و نیسوت محسووس زیرا شود، نمی شناخته علم توسط کنند می
 را گوذار قانون و قانون تا هستیم عق  نام هب دیگری قوه محتاج دلی  همین به نیست درک قاب 
 محو  گرایوی علم با که حالی در اند. گرفته نادیده را آدمی در عق  وجود گرایان علم نماید. درک
 شود. خواهود علوم نفوی بوه منجور ایون و هسوتیم عواجز هوم علموی قوانین درک از حتی عق  نفی و

 اسووووووووووت مسوووووووووولمات از علووووووووووم فیلسوووووووووووفان بوووووووووورای امووووووووووروز کووووووووووه اسووووووووووت ای نکتووووووووووه ایووووووووون
(( Burtt,1925,PP:11-23. 

 دین انحصاری های نقش
 کوه گفوت سوخن دیون بوه نیواز پایوان و دیون عصور پایوان از منطقوا   توان می صورتی در که گفتیم

 نیواز کردنود گموان نوداریم خودا به نیازی علم وجود با گفتند که کسانی باشد داشته جایگزین دین
 نکور کوه طوور هموان کوه حوالی در 1.اسوت بوده بشر جه  شکاف کردن رفو برای تنها دین و خدا به
 وجوود از هوم بواز اشویاء پیودایی علموی علوت دانسوتن بوا .اسوت ایون از تر عمی  خداوند به نیاز شد

 توا کورد خواهود اداموه را سووال بشر جوی علت نهن که دلی  این به شد: نخواهیم نیاز بی خداوند
                                                        

 است. معروف پوش رخنه خدای یا (God of the gaps) به تئوری این .1
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 اموا آیود؛ نمی دست به علم با العل  علت این ندارد. علت به نیاز دیگر که برسد واقعیتی به که این
گر گور کوه طوور هموان نیسوت، خودا بوه بشور نیاز راف  هم باز ببریم پی العل  علت وجود به عق  با ا  ا

 صورف نوشوید؛ را آف بایود تشونگی رف  برای نیست؛ کافی است تشنگی رف  علت آف کنیم کشف
 خداسوت با ارتباط به نیاز مسئله کند نمی طرف بر را خدا به نیاز مشک  هست خدا بدانیم که این
 نکر با تنها نیاز این و دارد خدا با ارتباط به نیاز قلبش و روح آرامش برای بشر ندارد: جایگزین که
 است: فرموده که چنان شود می رف  خدا

اَل 
َ
 م  أ

کم هم خُّ  لهللم  بم َمئم ُقُلمُب  َتطم   (28)رةی: للم
گور کوه داریوم دیون بوه نیوازی موا بنوابراین  بوا سولطه نظوام دیود. خوواهیم آسویب شوود فرامووش ا

 الغور و ضوعیف روحوش کوه کنود فرامووش بشور کوه است شده سبب فراوان زای غفلت عوام  ایجاد
 بیمواری مثو  اسوت؛ درمان نیازمند و است شده بیمار روحش و است تقویت نیازمند و است شده
 و علوم به بشر عش  و است خواه کمال فطرتا   بشر ندارد. اشتها ولی است غذا نیازمند و گرسنه که

 گمان به اندوزی ثروت بر تمرکز با ما است. برخاسته او فطری خواهی کمال از همه قدرت و ثروت
 نیواز بی را ما هرگز ثروت اما است کمال یک نیازی بی کنیم. می حرکت نیازی بی سمت به خویش

 :فرماید می سبحان خدای سازد. نمی غنی و
نمُتُ     
َ
لُ   أ َّ ُفَق یَل  للم َغیم  ُهَم  َولهلُل  لهللم  إم

کُی  للم مم َ   (15)فاط : لام
 :فرماید می هم علم باف در و

کمُت  َوَما     وت 
ُ
َ   أ لم م  ّمم عم اّلَ  للم ک    إم   (85)لس ل : َقلم

 موا خداونود مطلو  قدرت برابر در ولی هستند زا قدرت هردو ثروت و علم که است درست یعنی
 اصولی صاحب حقیقت در است. عاریتی داریم که هم را چه آن زیرا هستیم؛ مطل  فقیر چنان هم
 سوالمتی بوه دارد نیواز جسومی سوالمتی و قودرت و ثوروت و علم به که طور همان بشر خداست. آنها

 سرچشوومه بووا تموواس تنهووا را نیوواز ایوون و دارد نیوواز هووم هسووتی سرچشوومه بووا مووداوم تموواس و روحووی
 چیوز هویچ بوا خداونود بوا گفوتن سوخن و پرسوتش و عبوادت بوه نیاز .بس و سازد می برآورده هستی
گر بنابراین نیست. جبران قاب  دیگر  شد غاف  نیاز این از ها  نیاز از بعضی رف  بر تمرکز اثر در بشر ا
 زیواد کننوده سورگرم و زا غفلوت عوامو  کوه جدیود عصر های بحران از بسیاری علت و شود. می بیمار
 و خودا بوه چوون گرایی تجربوه از برخاسوته ماتریالیسوم اسوت. نیواز هموین بوه توجهی بی است شده
گور اموا کنود؛ می انکار را آنها مغالطه یک با ندارد دسترسی روح  و خداونود بوه گرایی تجربوه منطو  ا
 خداونود بوه اتصوال از روح نیوازی بوی یوا و روح نبوودن نشوانه نواتوانی ایون نودارد دسترسی بشر روح
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گر نیست.  امور ایون کنویم انکار را آن و باشیم نداشته زمین جانبه نیروی درک برای ای وسیله ما ا
 بوه دوموی نیواز و روح و خداوند انکار دلی  همین به شد: نخواهد جانبه اثر در اجسام سقوط مان 
گر را اولی  هوای خالء رسود موی فورا بحوران :یابود موی افوزایش بلکوه شود نمی ح  مشک  کنیم انکار ا
کی روانی و روحی  پوچی های بحران است آن گرفتار صنعتی ماتریالیست غرف امروزه که وحشتنا

 بوورآورده نیوواز ایوون از برخاسووته همووه هیسووتریک های آدمکشووی و جنووگ و خودکشووی و اضووطراف و
 ثیرأتووو تحووت ،ماتریالیسوووم ابتووذال از بیموووار و خسووته غوورف جملوووه از و جهووان موووردم اسووت. نشووده

 بیوودار گوور سوولطه زرسوواالر نظووام های رسووانه هراسووی شوویعه و هراسووی ایووران و هراسووی اسووالم تبلیغووات
 بوه انقالبوی نواف اسوالم بوه گورایش اخبوار جهوان کنوار و گوشوه از گردنود؛ موی درمان دنبال و اند شده
کوی ابوراهیم رفت. خمینی امام دیدار به و شد مسلمان ادواردو رسد: می گوش کزا  ثیرأتو تحوت زا
 مالنووی شود. قوم علمیوه حووزه عوازم سوپس و رفوت اموام دیودار بوه و شود عاشوورایی اسوالمی انقوالف

 اسوت شوده طوالنی قدر آن لیست این و رفت. ایران به و شد مسلمان هاشمی( )مرضیه فرانکلین
 اسووتیس یوسووف شووود. مووی کتوواف جلوود چنوود اسووالمی انقووالف تووأثیر تحووت نومسوولمانان اسووامی کووه

 از بسویاری اسوت شوده مسولمان کوه نیستم کشیشی تنها من گوید می آمریکایی سرشناس کشیش
 ها، پروتسوتان هوا، کاتولیوک یهودیوان، هندوها، مانند دیگر ادیان باسواد افراد و معلمان رهبران،
 حتووی و مووذهبی کلیسوواها مصوور، از قبطووی مسوویحیان ارتوودکس، روسووی و یونووانی یهوووه، شوواهدان

 قوورار خووود دیوون را آن اسووالم شووناخت و مطالعووه بووا کووه هسووتند اند، نداشووته دیوون کووه دانشوومندانی
 ایووون حووو  بووورای سووولطه نظوووام اموووا (https://www.adyannet.com/fa/news/19476) انووود؛ داده

 در معنویوت خوالء جبران برای را خدا بی و سکوالر کانف های عرفان و دهد می غلط آدرس بحران
 از بخشوی را سوتم بوا مبوارزه و جهواد کوه نواف اسوالم عرفوانی مکتوب به مردم تا کند می ترویج غرف
  .نیفتد خطر به سلطه نظام و نشوند جذف داند می اماره نفس با جهاد

 هوای توالش هموه وجود با نتیجه در و دارد جایگزین نه و است موقتی نه دین به نیاز بنابراین
 بعضوی و شوود فرامووش اسوت ممکون هرچند نیست، شدنی حذف آن، حذف برای ها ماتریالیست

 حفو  بورای گرسونه انسوان کوه خطور هنگام مث  دهند. قرار الشعا  تحت را آن دیگر فطری امور از
 قورار الشوعا  تحوت را دیگور غریوزه غریوزی امور یوک جا این در کند. می فرار و زند می کنار را غذا جان
 فطرتووا   اسوت دینودار فطرتوا   کوه طووور هموان انسوان افتود. موی اتفواق ایوون هوم دیون موورد در دهود موی

 بووه توجووه دارد: متعووددی هووای فطوورت و اسووت ابعوواد نو موجووودی انسووان هسووت نیووز کووار فراموووش
 باعوو  تواننود مووی اجتمواعی عواموو  کنود. مووی غافو  دیگوور نیازهوای از را او فطووری نیازهوای بعضوی

 رسووالن کوه اسوت همین بعثت های فلسفه از یکی .شود خلقتش اهداف از بشر غفلت و فراموشی
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 البالغوه: )نهوج فطرتوه( میثواق )لیسوتادوهم کننود یوادآوری را شوده فرامووش فطورت مردم به الهی
 ناموود مووی نکوور را قوورآن و کوواف( کسوور )بووه مووذکر را پیووامبر خداونوود دلیوو  همووین بووه (.1خطبووه

 غرائووووز و هووووا فطوووورت تعوووودد همووووین از جهووووانی هووووای طوووواغوت .(11یووووس: ؛9حجوووور: ؛21 )غاشوووویه:
 کوه کنود موی فرعوی اموور سورگرم قودر آن را بشر دارند که ای رسانه امکانات با و کنند می سوءاستفاده

 را چیسوت مون خلقوت از هودف و ام مودهآ کجوا از هسوتم کوی مون کوه این بوه پورداختن فرصت دیگر
 دوبوواره رسوودب اسووتخوان بووه کووارد و شووود مشووک  گرفتووار کووه زمووانی تووا گذارنوود نمووی بوواقی بشوور بوورای

 فرماید: می سبحان خدای که چنان زند.ب صدا اخالص با را خدا و رود کنار فطرت روی از حجاف
ذل َو  ساَ   َمّ َ  إم نم م

ُّّ  لإلم زهم  َدةانزا للّضُ بم َجنم وم  لم
َ
زیا   أ وم  قاةم

َ
زا   أ زا قامئم نا َفَلّمَ زُه  َکَشزفم ُه  َةنم َّّ َّّ  ُضز  م  َمز

َ
 مَلم  َکزأ

ُةنای یل یم ّّ    إم ُه  ُض َك  َمّسَ ف َ  یزُ  َکهلم ُمسم م
لم َمُل َ  ی کاُنمل ما یخَ لم  ( 12)یمن : عم

کنون  کنیم: می اشاره دین دیگر انحصاری نقش چند به ا
 دین بدون معنادار زندگی امکان عدم

 :کند می تبیین زمینه این در را دین بودن بفرد منحصر فلسفه که دارد عمی  ای جمله نیچه
گر گوید می او  سواخت خوواهیم ،آن چگوونگی هرگونوه بوا باشد معلوم ما بر زندگی چرایی ا
 .نیچه( از نق  به ؛9 :1388 فرانک ،)

گر کنیم؟ می زندگی چرا گوید می ما به که است دین این  پذیر امکان رنج بدون دنیا در زندگی ا
گور شوود. موی معنوادار دیون بوا تنهوا بوردن رنوج این نیست  هوم آن رنوج باشود منود هودف موا زنودگی ا
 از کوه اسوت انسوان تنهوا اسوت. انسوان مخوتص تنهوا زنودگی بورای معنواجویی بود. خواهد معنادار
 حیووان و انسوان بنیوادین فورق یوک را معنواجویی تووان موی و پرسود موی آن غایت و زندگی معنای

 معنووا از زیوورا ندارنوود دیوون حیوانووات گوووییم نمووی سووخن دینووداری و دیوون از حیوانووات در دانسووت.
 کسوی و (146 هموو:) دانود می آدمی ماهیت جزء را معناجویی فرانک  دلی  همین به پرسند. نمی
 کارکرد ترین مهم را آن زندگی، به معنابخشی در دین انحصاری نقش بر کیدأت با هامیلتون مانند
 .( Hamilton, 2001, p.155) است شمرده دین

 اطراف جهان در معنادار نظم ایجاد به او گرایش و جهان ساختن معنادار به انسان ازین از برگر
 بدون انسان زندگی وی نظر از است. گفته سخن نیاز این رف  در دین انحصاری نقش و خویش
 ,Berger, 1973) است آور کسالت شدت هب و تحم  غیرقاب  خدا بدون جهان و ندارد پایه دین

p.31,37). 
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  اجتماعی همبستگی در دین عملی و نظری نقش

 قورآن .(63 :1386 )دورکویم، دارد کیدأت اجتماعی همبستگی در دین عملی نقش بر دورکیم
 :کند می یادآوری عم  در را دین فرینآ وحدت نقش مدینه مردم به کریم

ول     ُکزززُر َمزززَ   لذم عم ذم  َةَلزززکُک م  لهللم  نم زززمُتم  إم زززَیل    ُکنم ةم
َ
َف  أ

َ
ّل
َ
ُک م  َبزززیخَ  َفزززأ مُت  ُقُلززز بم زززَبحم صم

َ
زززهم  َفأ َمتم عم نم  بم

َملنا     خم   (103ةم ل : )آ  إم
 از تووان موی .اسوت ریشوه هوم ها انسوان بوین صولح معنای به سالم با الهی دین نام اسالم کلمه
گوور گفووت سووخن خداپرسووتان همووه وحوودت  کووه باشووند خداونوود فرمووان تسوولیم خداپرسووتان همووه ا

 :فرماید می
ُممل َتصم لم  َولةم َحبم کعا   لهللم  بم ُقمل    َواَل  مَجم َّّ   (103 ةم ل : آ ) َتَف

 ایون جهوانی هوای طواغوت و شویاطین ولوی شود خواهود حاصو  جهوانی عظویم همبستگی یک
 یکوودیگر جووان بووه را ها انسووان خوود مووادی منوواف  بووه رسوویدن بورای و کننوود نمووی تحموو  را وضوعیت

ویَطاَن  اندازنوود موی غم  ...الّشَ ْم... ینووَز  میلیووونی کشووتارهای و بوزر  گهووای جوون (.53)اسوراء: َبیووَنهم
 ر  گرفتنود فاصوله انبیواء مسیر از و شدند نفسانی هواهایی تاب  که کسانی و دین دشمنان توسط
 :فرمودند می ما راح  امام است. داده

گر کم جهان مختلف مناط  در انبیاء همه ا  ندارنود. هوم بوا اختالفوی هویچ شووند حوا
 (391 ،14ج تا: بی خمینی، )امام هستند. سبحان خداوند فرمان تسلیم همه زیرا

 بیوانگر کوه دارد تئوریک نکته یک به اشاره ما حکیم امام فرمایش نوشتار این صاحب منظر از
 مناف  و هویت آنهاست: غیر میان در اختالف علت و الهی اولیای و انبیاء میان در وحدت چرایی
 یعنووی دیوون بوودون کووه هاسووت انسان میووان در بخش وحوودت عاموو  سووه مشووترک هوودف و معنوووی
 و ماتریالیسوم مبنوای بور آمود. نخواهد دست به ایمان این لوازم و سبحان خدای به ایمان بدون
 محوال نظوری لحوا  بوه وحودت لوذا و یافت نخواهیم ها انسان بین مشترکی وجه هیچ دین نفی
گر و شود می  شد. خواهد تصنعی و موقت کنیم ایجاد وحدت زور به بخواهیم عم  در ا

 بوین آفورین وحودت و واقعوی بخوش هویوت عامو  کوه را دیون ،جهانی های طاغوت کارشناسان
 را ها انسووان هویووت و شوومردند اخووتالف عامو  کلیسووا غلووط رفتارهووای بوه اسووتناد ابوو اسووت ها انسوان

 اعتبوواری و سوواختگی مبنووایی بوور یعنووی ناسیونالیسووم و جغرافیووا و خوواک و نووژاد و قومیووت براسوواس
 بووا شودند موی متحوود یگانوه خودای بووه ایموان بوا بوا کووه را جهوان موردم مثووال بواف از و کردنود تعریوف

 غربی و آفریقایی و اروپایی و آسیایی به و ترک و عرف و فارس و کرد به موهوم و جعلی تقسیمات
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 ایجوواد ای خامنووه امووام تفسوویر بووه بنووا توحیوود معووانی از یکووی کووه حووالی در ،کردنوود تقسوویم شوورقی و
 ای، خامنووه )اموام اسوت. یگانوه خودای از اطاعووت براسواس جامعوه در بورادری و اجتمواعی وحودت

 خوودای فرمووان تسوولیم همووه وقتووی (21/04/1377 ،نظووام کووارگزاران و مسووؤوالن داریوود در انوواتیب
  داشت. نخواهد صلح و وحدت جز ای نتیجه باشند واحد

  دوستی نوع سازی هنهادین در دین عملی و تئوریک نقش

 را آنهوا بوزر  سوعدی شوود موی سوبب و زنود می گره هم به را ها انسان همه چیزی چه راستی هب
 فرماید: می اشتر مالک به خطاف امیرالمومنین حضرت بنامد؟ پیکر یک اعضای

 زیورا شومری غنیمت را شان خوردن که نباش شکاری ای درنده ها انسان دیگر به نسبت
 (.53نامه البالغه: )نهج «الخل  فی لک نظیر او الدین فی لک اخ اما صنفان انهم»

 در امووا خلقوت. در مشووابهت یوا اسووت دیون یوا بشوور میوان اشووتراک عامو  فرمووایش ایون براسواس
 حیوانواتی بوه ها انسوان و ندارد. وجود عام  دو این از کدام هیچ دین فقدان و گرایی ماده منط 
کی هویچ اهوداف و منواف  در که شوند می بدل  آنهوا میوان در هوم دوسوتی نوو  طبعوا   و ندارنود اشوترا
 آدموی نهواد در کوه اسوت الهوی نفخوه از برخاسته ها انسان نهاد در فطری دوستی نو  معناست. بی

وِحی... ِمن ِفیِه  َنَفْختم  ... .است شده دمیده  الهوی روح ایون بوه دیون بوی انسوان ،(72)ص: رم
 غلبوووه دلیووو  بوووه نتیجوووه در و نووودارد تووووجهی دوسوووتانه نوووو  رفتارهوووای مشوووترک منشووواء منزلوووه بوووه

 ها انسووان دیگوور بووه توانوود نمووی دیگوور و شووود مووی غالووب او بوور خودخووواهی حیوووانی، هووای خصوولت
 بوه موادر غریوزه حکوم بوه کوه کوتاهی مدت در جز و هستند چنین حیوانات که طور همان بیندیشد

 رحوم غوذا کمبوود و گرسونگی هنگوام خود فرزند به مادر حتی موارد بقیه در رساند می غذا اش بچه
 کوه اسوت دلیو  ایون بوه کنود. موی فورار خوویش نجوات بورای تنهوا دشومن حملوه هنگوام یوا کنود نمی
 است. محال دوستی نو  دین بدون گویم می

  خواهی عدالت به معنابخشی در دین نقش
 دیگوور حقوووق احیووای بوورای مبووارزه و خووواهی عوودالت معناسووت: بووی دیوون بوودون سووتم بووا مبووارزه
 برخوووردار معنوووی مشووترک منواف  و مشووترک هویووت از ها انسووان کوه اسووت معنووادار زمووانی ها انسوان
 دئووعا امور ایون منواف  کووه حوالی در شودن کشوته راه ایون در و کووردن مبوارزه الحواد منطو  در باشوند،
 نوابودن و اسوت هالکوت و نوابودی موردن ماتریالیسوتی نگورش در اسوت. حماقوت شود می دیگران
کی هوویچ کووه دیگووران سووود بوورای خووود کوردن  دارویوون تئوووری براسوواس بلکووه و ندارنوود موون بووا اشوترا
کم قانون گرا علم ماتریالیسم منظر از است. دیوانگی هستند من دشمن  قوانون بشور زنودگی بور حا
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ع یعنی جنگ   بنودگان و دینوی بورادر و همنو  ها انسان که است الهی منط  در تنها بقاست. تناز
 جووان پووای تووا آن از دفووا  و انسووان حقوووق از و هسووتند مسووئول یکوودیگر بووه نسووبت و واحوود خوودای
 اموروز سولطه نظوام .دارد بیشتری زور که است کسی با ح  جنگ  قانون در .گفت سخن توان می

 جنگو  قوانون از راحو  اموام تعبیر به که ها ابرقدرت وتوی ح  کند. می عم  تز همین براساس
 موودعی آنهووا زیوورا اسووت. فکوور طوورز همووین براسوواس (520 ،15ج تووا: بی خمینووی، )امووام اسووت بوودتر

کم طبیعوی قوانون براساس ولی هستند انسان که هستند  در زیورا کننود. موی عمو  حیوانوات بور حوا
  ندارد. وجود حیوان و انسان بین جوهری و کیفی تفاوت آنها فکری مدل

 علیوه گسوترده تبلیغوات علیورغم اسوت شده سبب که است دین متعدد و انحصاری های نقش
کثریوت المللوی بوین طواغیوت توسوط متعودد زای غفلت های سرگرمی و متعدد موان  ایجاد و دین  ا
  .کنند حف  را الهی دین به خود وابستگی چنان هم ها انسان

 دین عصر پایان تئوری عملی ناقض اسالمی انقالب
 بلکوه انقالف مان  دین که) را دین به راج  مارکس تئوری پیروزی، مح  به اسالمی انقالف

 شورط بوه اسوت، نبووی دیون ناتوی انقوالف کوه کورد ثابوت و کورد نقو  عمو  در (اسوت مردم افیون
 موارکس تئووری نقود در خمینوی اموام .شوود فهمیوده خالص است، شده نازل که گونه آن که این

 :نویسد می شوروی وقت جمهور رئیس گورباچف به خطاف
 مخوودر اسووت کوورده اسووتوار کوووه چووون هووا ابرقوودرت مقابوو  در را رانیووا کووه مووذهبی راسووتی
 از انسوان آزادى خواهوان و جهوان در عودالت اجوراى طالوب کوه موذهبی ایآ است؟ جامعه

 توووا شووود لهیوسووو کووه موووذهبی آرى، اسووت؟ جامعوووه مخوودر اسوووت معنوووى و موووادى ودیووق
 قورار هوا ابرقودرت اریاخت در راسالمی،یغ و اسالمی کشورهاى معنوى و مادى هاى هیسرما

 واقعوی  موذهب گورید نیوا ولوی اسوت. جامعوه مخودر بدانود جودا اسوتیس از را نید و ردیگ
 )امووام نامنوود. مووی «ییکووایامر مووذهب» را آن مووا مووردم کووه اسووت مووذهبی بلکووه سووت؛ین

 (226 ،21 ج تا: بی خمینی،

 دیوون همووان یعنووی انقالبووی و نوواف اسووالم بووه بازگشووت نهضووت معلووول اسووالمی انقووالف پیووروزی
 سالم و فاضله جامعه یک ایجاد طری  از فرد برای طیبه حیات ایجاد هدفش که بود الهی انبیاء
 سیاسوی نظوام دو هور دشومنی لوذا و بوود غربوی نوه و شورقی نوه اول هموان از انقالبیوون شعار است.
 جنوگ طوول در لوذا و برانگیخوت خوود علیوه را دمکراسوی لیبورال و دمکراسی سوسیال یعنی رقیب

 اسالمی انقالف سری  براندازی قصد به یدار سرمایه نظام رهبری یعنی آمریکا توسط که تحمیلی
 و شوووورقی و غربوووی همفکووور کشوووورهای هموووراه بوووه نظوووام دو هووور شووود تحمیووو  انقالبوووی اموووت بوووه
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 انقوالف روز هبو روز اموا داشوتند. مشوارکت متحودا ای همنطقو نشوانده دست و مرتج  های حکومت
 از و بوود شده شوروی جایگزین گری انقالبی الگوی لحا  هب که این اضافه هب شد تر قوی اسالمی
 کوه شودند نموی مارکسیسوت تنهوا نه دیگر انقالبیون جهان، سطح در بعد، به اسالمی انقالف ظهور

 نیسوت، اسورائی  و اعوراف جنوگ از سوخن فلسوطین در دیگر شدند. می عاشورایی شیعه مسلمان
 بوورای خلوو  مارکسیسووتی جبهووه ،اسووت مسوولمین اول قبلووه مسجداالقصووی اشووغال از سووخن بلکووه
 اسووت، گرفتووه قوورار الشووعا  تحووت فلسووطین بخووش آزادی ناسیونالیسووت وسووازمان فلسووطین ازادی

 بووا مبووارزه میوودان رهبووری (فلسووطین فووی اإلسووالمی الجهوواد حرکوو ) و  (االسووالمی  المقاوموو  حرکوو)
  .اند گرفته دست به را گران اشغال
 دهوه یوک کوه موارکس تفکورات از برگرفتوه سیاسی نظام اسالمی انقالف پیروزی از بعد سال ده
 از 1991 سووال در عمووال   بووود داده دسووت از اسووالمی انقووالف بووا را انقالبیووون بوورای بووودنش الگووو قبوو 

 شونیده از کوه اسوالمی انقوالف اموام بینوی پویش و پیوسوت تواریخ دانی زباله به و محو روزگار صفحه
 خمینوی، )اموام بود گفته سخن زودتر سال چند مارکسیسم های استخوان شکستن صدای شدن
 را خوود سرسوخت دشومن کوه این از خوشوحال یدار سورمایه غورف .شود محق  (222 ،21ج تا: بی

 ,Fukuyama) گفوت سوخن آمریکوا رهبوری بوه قطبی تک نظام و تاریخ پایان از است کرده حذف

 هووای قلوب و بوود شوده صوادر اسوالمی انقوالف نداشوت. دوام پوردازی خیوال ایون اموا (.1989,3-18
 غوورف جهووان در بلکووه اسووالم جهووان در تنهووا نووه ومووردم بووود کوورده تسووخیر را جهووان خواهووان آزادی
وَن  ... نیووز یدار سورمایه لم ْفَواجووا   اهلِل  ِدیووِن  ِفوی یووْدخم

َ
 مقالووه همووین در آن از گزارشووی کوه (2)نصوور: أ

  .آمد خواهد

وایت به دین عصر پایان مدعیان نظریه نقض  آمار ر
 غرب در دینداری و دین

 نشوان آمریکایی خانوار 2000 روی بر تحقی  با 2006 سال در سوتا مینه دانشگاه پژوهشگران
 از بسیاری شوند، می محسوف ها اقلیت اعتمادترین بی از ها آمریکایی نظر از خدایان بی که دادند
 مجرمانووووه، رفتووووار جملووووه از اخالقووووی، بی متوووورادف را خوووودایی بی آمووووارگیری، بووووه دهندگان پاسووووخ
 اقلیووت در کشووورها از بسوویاری در کووه نیسووتند خوودایان بی تنهووا 1.اند دانسووته افراطووی گرایی مووادی
 جمعیوت از درصود 16 کوه سویدر نتیجوه ایون بوه Pew تحقیقواتی مرکوز 2012 سوال در بلکه هستند،

                                                        
1. “Religion by Year”. BritSocAt. Archived from the original on 11 March 2013 
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کنون آمار این هرچند 1.هستند سکوالر جهان  نیوز ها سوکوالر بنابراین است. شده کمتر درصد سه ا
 کرد. بندی طبقه خدا به ناباوران و دینان بی زمره در توان نمی را ها آن که آن با اقلیتند. در

 در اسووت. کواهش بوه رو جهوان خودایان بی جمعیوت کوه رسود می نظور بوه گونوه این آمارهوا طبو 
 کووه شوود زده تخمووین شوود انجووام (Adherents.com وبگوواه) توسووط کووه نظرخووواهی در 2002 سووال
 2.هستند خدا بی و گرا ندانم دین، بی سکوالر، مجمو  در جهان مردم از درصد 14حدود

 گرفوت صوورت کشوور 10 در کوه 2004 سوال در سوی بوی بوی شبکه توسط شده انجام بررسی طب 
 در ولووی ،نوودارد وجووود خوودا بووه اعتقوواد بووی اصووال   نیجریووه ماننوود کشووورها بعضووی در شوود داده نشووان

 امور ایون و ٣ندارنود. اعتقادی خدا به که داشتند اظهار شوندگان پرسش درصد 8 حدود انگلستان
 شود اعوالم 2004 سوال اوایو  در چوون نیسوت. عجیوب کشور این در خدایی بی آموزش به توجه با
 اداره سوووخنگوی شووود. خواهووود تووودریس انگلسوووتان دینوووی آمووووزش هوووای کالس در خووودایی بی کوووه

 پیراموون بریتانیوا در ای مالحظوه قابو  های بح  داشت: اظهار باره این در درسی برنامه گسترش
  ٤است.  گرفته صورت ها دانشگاه و مدارس در مذهب وضعیت
 حوووودود شوووود انجووووام اسووووکاتلند( اسووووتثنای )بووووه بریتانیووووا در 2011 سووووال در کووووه سرشووووماری در
 سووکوالر کووه داشووتند اظهووار ٪(25 دقیوو  طور )بووه جمعیووت کوو  چهووارم یک یعنووی نفوور میلیووون14.1

 ٥.هستند

 داد انجووام بوووک" فکووت "ورلوود نامووه سووال در سوویا سووازمان 2004 سووال در کووه بررسووی براسوواس
 6هستند. دین بی %2.4 حدود و بوده سکوالر جهان جمعیت از %12.5 شد زده تخمین

 بیشووترین آمریکووا مووردم شوود انجووام کشووور ده (درAP/Ipsos) توسووط کووه دیگووری نظرسوونجی در
 در اموا گرا( نودانم ٪4 و خودا بی ٪2) دادنود نشوان خوود در بواالتر قودرتی یوا خودا وجود از را اطمینان
 ایووون در گرا( نووودانم ٪16 و خووودا بی ٪19) داشوووتند شوووک موضوووو  ایووون بوووه زیوووادی افوووراد فرانسوووه

                                                        
1. Goodstein, Laurie (18 December 2012). 
2. [http://www.webcitation.org/6F2l08YBj “Major Religions of the World Ranked 

by Number of Adherents”]. Adherents.com, 2002. Archived from 
[adherents.com/Religions_By_Adherents.  

3. “UK among most secular nations”. BBC News. Archived from the original on 11 

March 2013. Retrieved 1 March 2013 
4. http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/religion/5603096/.html  
5. “Guardian News. Archived from the original on 11 March 2013  

6 .“CIA World Factbook”. CIA. Archived from the original on 11 March 2013. 

Retrieved 1 March 2013  
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 کشوور در درصود کمتورین و (٪41) بووده جنووبی کوره در دیون بوی افوراد درصود بیشوترین نظرخواهی
 1.٪(5) است.  بوده ایتالیا

 شووهروندان از درصوود 52 شوود، انجووام یورواسووتات توسووط 2005 سووال در کووه نظرسوونجی طبوو 
 داشتند: اظهار اروپا اتحادیه

 زنوودگی نیوروی و روح دارنوود بواور» کووه دادنود پاسووخ %27 و «دارد وجوود خوودا کوه باورنوود ایون بور»
 حاصو  نتوایج «.نودارد وجود زندگی نیروی نه و روح نه خدا، نه» بودند معتقد %18 و «دارد وجود

 ٪95 مثووال عنوووان بوه بووود، متفواوت ای گسووترده طور بوه مختلووف کشوورهای در نظرخووواهی ایون از
 بوه دراسوتونی کوه کسوانی درصد اما دادند مثبت پاسخ خدا به باور بر مبنی پرسشی به مالت مردم
 2بودند. درصد ٪16 تنها دادند مثبت پاسخ پرسش این

 خودای بی های  کشوور تورین بوزر  از یکوی عنووان به که سوئد اند داده نشان متعدد های بررسی
 نیروهوای و روح خودا، به که داشتند اظهار کشور این شهروندان از %23 تنها است. معروف جهان
  ٣ندارند. اعتقاد معنوی

 پروتستان کلیسای عضو رسمی طور به نروژ جمعیت %78 حدود که شد اعالم 2010 دسامبر در 
  ٤هستند. لوتری
 2003 سوال در کوه نظرخواهی یک طب  است بوده جهان در سکوالریسم پیشتاز که فرانسه در
 دربواره یعنوی .هسوتند گرا نودانم ٪32 و داشوتند بواور خودا وجوود بوه فرانسوه موردم ٪54 شود انجوام
 منکوران زموره در را آنها توان نمی و کنند می سکوت باره این در و اند نرسیده قطعیت به خدا وجود
 ٥داد. قرار خدا

 وجوود بوه معتقد مردم %75.5 اسپانیا در 2011 سپتامبر در گرفته صورت نظرسنجی به توجه با

                                                        
1. AP/Ipsos Poll: Religious Fervor In U.S. Surpasses Faith In Many Other Highly 

Industrial Countries”. June 06, 2005. 
2. “Eurostat poll on the social and religious beliefs of Europeans” Archived from the 

original on 11 March 2013.  
3. “Obyvatelstvo podle náboženského vyznání a pohlaví podle výsledků sčítání lidu 

v letech 1921, 1930, 1950, 1991 a 2001” Archived from the original on 11 March 
2013.. 

4. KOSTRA: kirke, 2010”. Statistisk sentralbyrå. Archived from the original on 11 

March 2013.  
5. “Religious Views and Beliefs Vary Greatly by Country, According to the Latest 

Financial Times/Harris Poll”. Harris Interactive. Archived from the original on 11 
March 2013. 
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 1ندارند. اعتقاد خدا  به ٪7.4 و کنند می سکوت خدا وجود درباره %14.9 و بوده خدا
 بووه روسوویه در مطالعووه مووورد افووراد ٪22 گرفووت صووورت لوووادا مرکووز توسووط کووه نظرسوونجی طبوو 
 براسواس و 2بووده معتقود خدا به افراد %74 و شدند شناخته گرا ندانم و خدا بی مذهب، بی عنوان

 و دارنوود اعتقوواد خوودا بوه مووردم %80 مجمووو  در فودرال روسوویه از 2012 انهشناسوو جامعه نظرسونجی
 هفتواد از بویش کوه اسوت حوالی ایون در 3انود. بووده موردد هوم %7 و هسوتند دین بی درصد 13 تنها
 . است بوده قانون دینداران و دین با برخورد و بوده جرم دینداری کشور این در سال

 و شوود مووی اجوورا توواریخ از مقطعووی در شوورقی آلمووان در کووه سووتیزی دیوون رسوومی تبلیغووات علیوورغم
 بوورای تبلیغوواتی هوویچ و نوودارد دیوون بووا خوووبی رابطووه یدار سوورمایه نظووام رایووج سیاسووتهای کووه این

 ،دارد وجوود هموواره نیور دیون علیوه تبلیغوات و گیورد نموی صورت جمعی های رسانه در دین ترویج
 ٤داشتند. اعتقاد خدا به آلمان مردم %65 از بیش 2014 سال نظرسنجی براساس
 کووه اند داشووته اظهوار هووا کانادایی از ٪16.5 درحودود ،دارنوود اعتقوواد خودا بووه هوا کانادایی 83.4٪
  .نیست آنها دینی بی معنای به لزوما که ندارند خاصی مذهب

 سوکوالر (٪15.0) آمریکوایی میلیوون 34.2 داشت بیان 2009 سال در آریس گزارش جدیدترین
 5.کننوود می توصوویف ٪(0.9) گرا نوودانم یووا (٪0.7) خوودا بی رسووما   را خووود ٪1.6 هووا آن از کووه هسووتند،
 هوا آمریکایی %16 حودود ،2010 سوال موه مواه در گوالوپ مؤسسوه توسوط شوده انجوام مطالعوه طب 
 یک از کمتر تنها بنابراین نیست. خدا به ناباوری معنای به لزوما   که 6سکوالرند که داشتند انعان
 و دینوی بی میوانگین 7کورد. معرفوی خودا بی عنووان بوه تووان موی را متحده ایاالت جمعیت از درصد
  8.است %13/7 جنوبی آمریکای در خدا به اعتقادی بی

                                                        
1. (Barómetro September 2011, Centro de Investigaciones Sociológicas, Page 37)  

2. (Религиозная вера в России. Levada.ru ). 
3. Olga Filina (Ogonek Magazine). Mapping Russia's Religious Landscape. Russia 

and India Report. Retrieved 24-09-2012. 
4. https://www.iremigration.com/Germany/Services/ 

5. American Religious Identification Survey” (ARIS).. Archived from the original 

on 11 March 2013  
6. USA today “See how U.S. religious landscape has changed in nearly 2 decades”... 

Archived from the original on 11 March 2013 
7. Alexander Kosmin, Barry and Ariela Keysar. “Who Are America's Atheists and 

Agnostics”. In Secularism & secularity: contemporary international perspectives. 
ISSSC, 2007. 36. ISBN 0979481600. Archived from the original on 11 March 

2013 
8. http://www.cps.fgv.br/cps/simulador/REL/POF_2_LGA/ “Panorama da 
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 اروپوایی انشناسو جامعه گواهی کوه ادعاهوایی رد بور باشود بزرگوی دلیو  توانود موی متحده ایاالت
 اسوت زوال بوه رو علموی و فنوی پیشورفت اقتضوای بوه دینوی بواور کوه این بر مبنی .کردند می طر 
 نظوور بووه کووه بوودانیم، پیشوورفته علمووی لحووا  بووه را هووا یکووایی اموور از ٪13 حوودود فقووط کووه این مگوور

 آید. نمی منطقی
 صوورت بریتانیوا در دینوی هوای گوروه درخصووص که ای شناختی جامعه مطالعات این، بر عالوه
کی ،گرفت  انود گرفتوه قورار پرسوش مورد که افرادی همه از نیمی تا سوم یک بین که است آن از حا
 در حتوی دیون، کوه رسود موی نظور به چنین رو این از اند. بوده مهم دینی تجربه یک داشتن مدعی
 .دهد می ادامه خود حیات به نشاط با و زنده سکوالر، بسیار جامعه یک

 غرب در اسالم سریع رشد آغاز و خرافی ادیان عصر پایان
 دیون شودن کمرنوگ و دیون نشوینی عقوب و دیون عصور پایوان مودافعان آمواری و میودانی دالی 
 خلووت گذشوته بوه نسبت معابد و ها کلیسا کشیشان خود های گزارش براساس که است این داری
 اوال   گفوت دیون پایوان نظریوه مودافعان بوه بایود کلیساسوت. ینآئو فقوط دیون مگور ولی 1است. شده

 حضوور ایموان کواهش و افزایش مالک و است قلبی امری اول درجه در خداوند پرستش و عبادت
 افووزایش بووه توجووه بووا کووه کنووونی شوورایط در ویووژه بووه ،نیسووت کلیسووا و مسوواجد عمووومی مجووام  در

کن از منوازل فاصوله بوودن دور و شهرها شدن بزر  و بشر جمعیت تصاعدی  بوا موردم موذهبی اموا
گوور ثانیووا   انود، مواجه وقووت کمبوود کن ایوون در حضوور ا  در کوواهش ایوون بودانیم دینووداری مووالک را اموا
 ایوون در 2.اسووت معتبور ها هنوودو و هووا چینی و هوا ژاپنی دیوون مثو  خرافووی ادیووان سوایر و کلیسووا موورد
 عقالنوی دفا  و تبیین برای االنهانی بین منطقی روش بنابراین ندارد جایگاهی عق  چون ادیان

 بوودن غیرمنطقوی بودنود مسویحی قوبال   کوه نومسولمانانی از بسیاری .ندارد وجود آنها های آموزه از
 اسوالم بوه خوود دیون تغییور دلیو  را مسویح حضورت بوودن خودا پسور و ناتی گناهکاری و تثلی 

  3است. صادق اولی طری  به شرقی خدای بی ادیان مورد در قضیه این دانستند.
 حاضر عصر در دینداری به فزاینده گرایش بر اسالمی انقالب ثیرأت

 و سووویی از هووا مارکسیسووت خوووانی رجووز شوواهد جهووان کووه شوورایطی در کووه دهوود مووی نشووان تواریخ

                                                                                                                                  
Religiosidade 2003”]. 

1. https://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/ 
2. http://www.Javann.ir/003Ll1 29/4/1395 تاریخ  
3. http://www.pmpo.ir/fa/module.content_Page.39-05.html 
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گهان بود دین علیه یدار سرمایه نظام پردازی تئوری  انقوالف بیسوتم قورن پایوانی های دهوه در نا
 جامعوووه و داد ر  ایوووران در عاشوووورا مکتوووب از الگووووگیری بوووا و دینوووی کوووامال   هوووایی آموزه بوووا اسوووالمی
 علیووه اعتووراض مکتووب عنوووان بووه انتظووار از انقالبیووون بوورد. فوورو عظوویم شوووکی در را المللووی بووین
 جهوانی گسوتر عودالت و انقالبوی ظهوور منتظوران را خوود و گفتنود موی سوخن طواغیوت و گران سلطه
 شمردند. می موعود
 و فرانسوه سیاسوی انقوالف ماننود اخیور قورون گوذارتأثیر هوای انقالف تموام از متموایز انقالف این 

 یوک بور مبتنوی ،الحسوین اباعبوداهلل حضورت از الگووگیری دلیو  به انگلستان، صنعتی انقالف
 ویووووژه هبوووو معووووروف بووووه بخشووووی عیینووووت و تحقووو  بوووورای آن براسوووواس کووووه بووووود خوووواص فرهنوووگ
 ح  در ستم و عدالتی بی آنها سأر در )که منکرات از جامعه تطهیر و ستیزی ظلم خواهی، عدالت
 ایثووار از مکوان و زمووان هور در بووزر  منجوی ظهوور بوورای سوازی زمینه منظووور بوه اسووت(، گناهوان بوی
 شورایط شودن فوراهم بورای معتقدنود انقالبیوون ایون دیگور عبوارت بوه 1.شود نمی دری  مال و جان
 انقوالف توحیودی بینوی جهوان گفوت توان می لذا کرد. عم  عاشورایی باید مهدوی جهانی دولت
 و عاشووورا آیود: موی شوومار هبو آن نورم قودرت واقوو  در کوه دارد مهوم بسوویار اجتمواعی رکون دو اسوالمی

 و مهوووودویت ولووووی اسووووالمی انقووووالف محدثووووه علووووت طلبووووی شووووهادت و ایثووووار و عاشووووورا مهوووودویت.
 است. آن مبقیه علت خواهی عدالت
 :کند می توصیف گونه این را عاشورا از اسالمی انقالف پذیریتأثیر ای خامنه امام

 و قوانون خوالف عودالت کوه عصورى در عوالم؛ سرتاسور بر الحاد و کفر ظلم، تسّلط عصر در
 نوو  نیبودتر کوه شورایطی در د.یرسو حکوموت بوه حو  بوود، شوده المللوی نیب قانون ظلم
 حقووق» مث  قانونی هاى اسم ، یتبع و کشی ح  ظلم، براى و بود یافته سیطره ظلم
گهوان زموانی، نیچنو در گذارنود. موی  یوقب نیوا از و «انسانی هاى ارزش از دفا » ،«بشر  نا
 قودرت بوه حو ، شد. آشکار قتیحق دیخورش و شکافته ظلمت حجاف عاشورا، برکت به
 وسوط در کننود، منزوى را آن کردند می سعی ها دست ى همه که اسالم د.یرس حکومت و

 شک  در را ناف و نیراست اسالِم  حضور که شد مجبور ایدن و کرد مطر  را خودش عرصه،
 وعوا  و ونیروحوان دارید در اناتیب :ای خامنه )امام رد.یبپذ اسالمی جمهورى حکومت

 (1374  ،محرم ماه آستانه در

 تحقووو  و ظهووور انتظوووار و مهوودویت بوووه عقیووده نقووش دربووواره اسووالمی انقوووالف امووام همچنووین
 فرماید: می آن استمرار و اسالمی انقالف حف  در مهدوی محور عدالت جهانی حکومت

                                                        
 کرد. خالصه کربال( ارض ک  و عاشورا یوم )ک  صادق امام به منسوف سخن این در توان می را تعابیر این .1
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 از الّزمان آخر در که این عنیی موعود مهدى به اسالمی متواتر اعتقاد ماجراى مورد در
 کمووا عوودال   و قسووطا   االرض بووه اهلل مووَلی» کووه کنوود مووی ظهووور شخصووی ،امبریووپ خانوودان
 نیبو از را طبقواتی هاى فاصله و ها سوءاستفاده ها، ظلم ها،  یتبع و«ظلما   و جورا   ملئت
 به نادان دوستان و دانا دشمنان دلی  همین به و کارگشاست اریبس دیعقا آن از ،برد می
 مغورف و سوودان ماننود آفریقوایی کشورهاى وارد استعمار که زمان آن کنند. می حمله آن
 مون بوود... تیمهودو بوه ى دهیوعق شود، آنهوا اسوتعمارگری مزاحم که مسائلی از کیی شد

 قاستیآفر شمال به استعمار ورود  یاوا عنیی قب ؛ سال ها ده به مربوط دمید را سندى
 ت،یمهدو به ى دهیعق که میکن کارى دیبا ما که کنند می هیتوص استعمار سران آن در که
 بعضووی در سووییانگل و فرانسوووى اسووتعمارگران روز آن شوود!  ئووزا مووردم نیبوو از جیتوودر هبو

 نیوا نیبو در تیمهودو بوه ى دهیوعق وقتوی توا کوه بوود نیوا شان قضاوت ییقایآفر مناط 
 چنووود م!یریوووگ اریووواخت در درسوووت را شوووان یکشوووورها میتووووان نموووی موووا اسوووت، جیووورا موووردم
 و کالبود در خوون ى منزلوه بوه ملتوی، هر براى که هست تیمهدو ى دهیعق در تیخصوص

 قدرتمنود، و قلدر هاى دست اوقات گاهی است. دیام کی،ی است. جسم در روح حکم در
 ایوون در دهنوود. مووی دسووت از را دشووانیام کووه رسووانند مووی ییجووا بووه را فیضووع هوواى ملووت
 م!یتووان نموی گرید که ما دارد؟ اى دهیفا چه ندیگو می کنند؛ نمی اقدام چیه گرید صورت

 کنود. می زنده ها دل در را دیام ،موعود مهدى مقّدس وجود و  تیمهدو به اعتقاد اما
  یو دانود موی چوون شوود. نموی دیوناام اسوت، اصو  نیوا بوه معتقود کوه انسوانی وقت  چیه
 بوه را بخوش حیات عقیده این کنند می سعی دشمن اما دارد؛. وجود حتمی روشِن  انیپا

 درسووت را کارهووا ى همووه و دیووآ مووی زمووان امووام کووه کنوود مووی تبلیوو  کنوود، تبوودی  مخوودر
 چووف  یو بوه محّرکی موتور کردن  یتبد ن،یا است. دهیعق کردن خراف ن،یا کند! می
 اسوت. آور خواف و مخّدر داروى  ی به مقّوى، داروى  ی کردن  یتبد است؛ چر  الى
 دیوایب بتواند بزرگوار آن تا کنی، آماده را نهیزم که است این شما فیتکل امروز که حالی در
 تواند می اى جامعه کرد! شرو  شود نمی که صفر از د.یفرما اقدام آماده، ى نهیزم آن در و
 اىیاول و ایانب مث  ااّل  و باشد، تیقابل و آمادگی آن در که باشد موعود مهدى راىیپذ

 (1376  ،شعبان نیمه مناسبت به اناتیب :ای خامنه امام ) .شود می خیتار طول
 اسالم به فردی گرایش :اول موج

 طور هب تشی  و خاص طور هب اسالم و کلی طور هب دین به گرایش اسالمی انقالف عصر در امروز
 در هرسواله اسوالمی انقوالف پیوروزی سوالگرد در است. افزایش حال در جهان جای همه در اخص
 در اسوتریت وال جنوبش شوود. می برگوزار جشون مراسوم ایوران موردم ماننود جهان کشورهای غالب
 انقالبی شعارهای همه فرانسه در زردها جلیقه نهضت و انگلیس مردم اعتراضی نهضت و آمریکا
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 جهوان از تواریخی و جغرافیوا هر در عدالت راه مبارزان و ستمدیدگان دهد. می سر خواهی عدالت و
 وجوود زبان با واق  در دهند می سر خواهی عدالت فریاد که هنگامی باشند که ینیئآ و دین هر با و

 اسووتراتژی بووا هراسووی شوویعه و هراسووی اسووالم فلسووفه و ظهووورک. علووی عجوو  اهلل  بقیوو یووا گوینوود مووی
 چوون ؛اسوت همین نیز مهدویت با استعمارگران مخالفت فلسفه و سلطه نظام توسط سازی فرقه

 پواک انسوان ظهوور سوازی زمینه برای طاغوت با مبارزه اش فلسفه که اصی  و ناف اسالم گسترش
 ظهور و دارد قرار بشر نهاد در ،است پاک جامعه طری  از سالم یها انسان تربیت و سالم زندگی و

 آوری یواد بورای رفت اشارت که چنان علی امام البالغه نهج تعبیر به تاریخ طول در الهی انبیاء
  .است فطرت میثاق همان

 خانوه در یوا و تضوعیف را اسوالمی انقوالف نتوانسوت تنهوا نوه سولطه نظوام توسوط جنوگ تحمی 
 در اسوالمی انقوالف مودافعان و انقالبیوون بورای زیوادی هوای درس حامو  هوم بلکوه نمایود محصور
 از حمایوووت در مسوووتکبران بوووا رویوووارویی نحووووه و فرهنوووگ و ها اندیشوووه و سووورزمین از دفوووا  زمینوووه

 جهوان سراسور بوه اسوالم رزمنودگان ایثوار و شوجاعت آوازه تودریج بوه هوم و بوود جهوان مستضوعفان
 ها  فشوار هرچوه کوه یافوت در جهوانی اسوتکبار .داد قورار خوودش تأثیر تحت را پاک های دل و رسید
 لذا است، شدن تنومندتر حال در روز هب روز ناف اسالم درخت شود می بیشتر اسالمی انقالف علیه
کمیوت خواطر بوه قبلوی نهنوی های زمینوه از کوه را هراسوی اسوالم پروژه  بور مسولمین قرنوی هشوت حا

 از عظیموی بخوش بور عثموانی امپراطووری سولطه و صولیبی، هوای جنگ در غرف شکست اسپانیا،
 معکووس نتیجوه هراسوی اسوالم و فوزود صوفرا سورکنگبین قضوا از اموا 1.زد کلیک بود، برخوردار اروپا

 زنوان و جوانوان گرایش ویژه به اسالم به غربی جوام  در عمومی افکار توجه جلب باع  و داشت
 است. شده ناف اسالم به کرده تحصی 
 افووزایش از کلیسووا بووه گوورایش کوواهش بووه اشوواره ضوومن ((The Telegraph روزنامووه انگلویس در

 تفکوور نفوور یووک نفوور 10 هوور از سووال 25 زیوور افووراد از گووزارش ایوون بووه بنووا داد. خبوور اسووالم بووه گوورایش
                                                        

 و ها روزنامووه در اعظوم پیووامبر از مووهن( )کاریکاتورهووای انگلیس،چواپ در آن چوواپ و مووهن هوواي کتاف نوشوتن .1
کورم پیوامبر زنودگي از واقعیوت خالف و موهن هاي فیلم ساخت فرانسه، و دانمارک در ویژه به اروپایي مجالت  ،ا
 هوای محیط و ها دانشوگاه مودارس، در حجواف ممنوعیوت هوالیوود، در اسالمی انقالف و اسالمی های شخصیت درباره

 در حجاف شهیده شروینی"، "مروه دردناک قت  "سوئیس" در مساجد برای مناره ساخت ممنوعیت فرانسه، اجتماعی
 مسولمان شوهروندان بوه انوگ و دسوتگیري و دادگواه امنیتی مأمورین دیدگان جلوی چاقو مکرر ضربات با آلمان دادگاه
 فرضویه اثبوات بورای آدمکوش تروریسوت هوای گروه ایجاد نهایتا   و ،مسلمانان با مراوده از ها اروپایي ترساندن و اروپایي
 جوانوان جذف از جلوگیری و اسالم از هراس ایجاد برای سلطه نظام اقدامات از هایی نمونه همه خشونت، دین اسالم

 است. ناف اسالم به زنان و
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 نتیجوه کوه اسوت آموده گوزارش همین ادامه در .است داده عقیده تغییر اسالم به و رها را کلیسایی
 کاسووته کلیسوا بوه منوانؤم تعوداد از %10 کوه آن بوا کوه داد نشوان 2011 سوال در مطالعواتی پوروژه یوک
 John Bingham, The) اسووت داشووته افووزایش %75 بریتانیووا در نومسوولمانان جمعیووت شووده

Telegraph ,16 May 2013). 
 شودید جانبوه علوت بواره در بحو  بوه «کون مسولمان مورا» نوام بوا مسوتندی در سی بی بی شبکه
 غربوووووی فرهنوووووگ از جسوووووتن دوری و اسوووووالم بوووووه گووووورایش روزافوووووزون رشووووود چگوووووونگی و اسوووووالم
 .(https://www.bbc.co.uk/programmes/b01qfqz5)پرداخت

 موضوو  ایون بوه سوی بوی بوی مسوتند پخوش بوه پورداختن بوا نیز (The SUN) انگلیسی روزنامه
 در آنهووا حضوور و خوشوگذرانی و شوادی و تفوریح اسوالم بوه بریتانیوا موردم گورایش کوه کنود موی اشواره
 انگلسووتان در نفوور هووزار5 سوواالنه کووه طوووری هبوو اسووت داده قوورار شووعا  تحووت را شووبانه هووای کلوپ

 https://www.gatestoneinstitute.org/2790/ ,by Soeren ) شووووووند موووووی مسووووولمان

Kern,January 27, 2012 ) 
 هوای دولوت و ها رسوانه کوه روانوی جنوگ کوه اسوت ایون نشوانگر خوبی به نومسلمانان اظهارات

 انتظوار خوالف ای نتیجوه چگونوه انود هانداخت راه بوه اسوالم دیون هوای آموزه و هوا ارزش علیوه غربی
 خوانم .اسوت شوده جوامو  درایون اسوالم به زنان و جوانان بیشتر گرایش باع  و است داشته آنان
 تبلیغوات را بیوت اهو  مکتوب و نواف اسالم به تشرفش علت نیوزیلندی «بسکران جین ماریا»

 با گوید می و داند می ناف اسالم منطقی قوت و عقالنیت مشاهده و مسلمانان و اسالم علیه منفی
 نظووام ای هرسووان تبلیغووات خووالف بوور کووه اسووت دریافتووه تهاجمووات ایوون تووأثیر تحووت اسووالم مطالعووه
 اسوت همنوعوان بوه عشو  و برادری و صلح دین بلکه نیست خشونت دین تنها نه اسالم سلطه،

 بسویار تبلیغات را خود دین تغییر علت اسالم پذیرفتن از پس نیز آمریکایی هارپر جکالین خانم و
گون ثوارآ مطالعوات از پس گوید می و دانست اسالم علیه ها آمریکائی بد  ایون بوه اسوالم دربواره گونوا

 تفکور بوه اسالم جز دینی هیچ و است دین ترین منطقی و ترین کام  اسالم که است رسیده نتیجه
 :گوید می یهودی محق  بیجلین موشه است. نکرده دعوت تعق  و

 جمعیوت بورای جوا مسواجد در و شوده تبودی  موزه به ها کلیسا از بسیاری آمریکا و اروپا در
 در اسوالم نزدیوک آینوده در کوه است مسلم واقعیت یک این لذا است؛ کم نمازگران انبوه
  .(https://rahyafteha.ir/9029) کرد خواهد جلب خودش به را توجهات تمام غرف

 مسولمانان تعوداد Pew Forum آموار مرکز گزارش براساس هراسی، اسالم تبلیغات همه علیرغم
 دو بوه 2010 توا 1990 سوال از کوه طووری بوه اسوت. بووده نفور ونیولیم 44 حودود 2010 سوال در اروپا
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 تن ونیلیم 60 حدود به 2030 سال تا ییاروپا مسلمانان تعداد شود یم گفته و است. دهیرس برابر
 خواهود کواهش 2030 سوال توا ییاروپوا یها رمسولمانیغ تعداد ر،یز نمودار براساس د.یرس خواهد

 ابد.ی یم یریگ چشم شیافزا اسالم به شیگرا که یدرحال افت،ی

 
 جمعیتووی تمرکووز کووه اسووت نیووا 2010سووال در PEW آمووار مرکووز گووزارش در مهووم بسوویار مسووئله
 وضوو  مسوولمانان یبوورا را تضووییقات و هووا مخالفت نیشووتریب کووه اسووت جووایی در اروپووا مسوولمانان

 20 در هوا بینی پیش بنابوه کوه اسوت آلموان و ایتالیا فرانسه، س،یانگل یکشورها در یعنی اند، کرده
 ،2030 سوال توا گزارش، نیبنابرا داشت. خواهند را مسلمانان تعداد شیافزا نیشتریب ندهیآ سال

 نیهمووو بوور داد. خواهنووود یجووا خووود در را  مسووولمان نیشووتریب هلنوود و آلموووان فرانسووه، یکشووورها
 برابوور دو یعنووی اروپووا، در مسوولمانان تیووجمع شیافووزا نیشووتریب سیانگلوو ،2030 سووال تووا اسوواس،

 .داشووووووووووووووووت خواهوووووووووووووووود را (2010 سووووووووووووووووال در میلیووووووووووووووووون )سووووووووووووووووه فعلووووووووووووووووی جمعیووووووووووووووووت
(http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/06) 
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گوور کنووون ا  سووایت بووه سووری بعوود( سووال نووه )یعنووی 2019 فوریووه در مقالووه ایوون نوشووتن زمووان در ا

 دهود موی نشوان نفر هزار سی و یکصد و میلیون چهار را انگلیس مسلمانان جمعیت بزنیم سسهؤم
 خواهود موذکور بینوی پیش از بویش انگلویس مسولمانان جمعیت موعود سال در رسد می نظر به که
 نفوور ونیوولیم4 از شیبوو بووه سیانگلوو مسوولمانان ینفور هووزار 89 تیووجمع گذشووته سووال یسوو در .بوود
 سووایکل قوبال   هوا آن از یادیووز تعوداد کوه دارنوود وجوود سیانگلو در مسووجد 1000 از شیبو اسوت.  دهیرسو
 است. برقرار وضعیت همین مشابه نیز اروپایی کشورهای بقیه در اند. بوده

 نشوان است داده انجام 2011 سال یآمارها براساس (ONSس)یانگل آمار سازمان که یلیتحل
 اسووت.  افتووهی کوواهش شوتریب شووود یم تصووور کووه یزیوچ از %50 یسوویانگل انیحیمسوو تعووداد دهود یم

 سوون سووال 60 یبوواال یسوویانگل یها یحیمسوو شوتریب دهنوود یم نشووان گوورید یهووا  یتحل نیهمچنو
 آمار سازمان ن،یبنابرا کنند. یم یمعرف یحیمس را خود کشور نیا جوانان از یمین از کمتر و داشته
 یمعرفو یحیمسو را خوود ها یسویانگل از یکمو تعوداد تنها ندهیآ دهه در است گرفته جهینت سیانگل

  (John Bingham, Telegraph, , BST 16 May 2013) کرد. خواهند
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کنون هم گرچه  15 در شده، منتشر یآمارها طب  اما است، سیانگل در غالب نید تیحیمس ا
 RT Nespaper,17) اسوت. داشوته شیافوزا %75 ولوز و سیانگلو در مسلمانان تعداد گذشته سال

May 2013) 
 کی یفرانسو پنج هر از 2027 سال تا تلگراف روزنامه در رودگارد الیویا تحلی  و گزارش به بنا
 در اسوت. بیشوتر ساهایکل تعداد از فرانسه در مساجد تعداد حاضر حال در بود! خواهد مسلمان نفر
 اسوت. سواخت حال در زین مسجد 150 و شده ساخته فرانسه در مسجد 2000 از شیب گذشته دهه
 دهووه در بووود. خواهوود ازیوون فرانسووه در مسووجد 4000 بووه نوودهیآ دهووه دو در شووود یم گفتووه نیچنوو هووم

 سواها،یکل در حضوور یبورا ها یفرانسوو  یوتما عودم خواطر بوه و شوده سواخته سایکل 10 تنها گذشته
 Olivia) .انوود کرده مسووجد بووه  یتبوود و یداریووخر را انیحیمسوو یهووا عبادتگاه نیووا مسوولمانان

Rudgard, Telegraph,1 March 2017 ) اسوت تضوییقاتی و فشوارها وجوود بوا فووق های گزارش 
 .شود می اعمال اروپا در مسلمانان به نسبت که

 و مسوویحیان گوورایش و خووود یکشووورها در اسووالم نفووون اخبووار شوودت هبوو ییاروپووا یهووا دولت
 پسوور آنیلووی ادورادو کووه وقتووی نمونووه عنوووان بووه کننوود مووی سانسووور شوودت بووه را اسووالم بووه سووکوالرها
 اول صوف در و شوتافت خمینوی امام دیدار با ایتالیایی بزر  دار سرمایه و فیات کارخانه صاحب
 در و کشووتند را او و شود سانسوور نوواف اسوالم بوه پیوسووتنش وقوای  تموام نشسووت تهوران جمعوه نمواز

 بورای کوه بوود کورده ریوزی برناموه او کوه حوالی در اسوت کورده کشی خود که کردند بخش مطبوعات
 بووا تنهووا کووه انگلیسووی سرشووناس خواننووده اسووتیونز کووت مووثال   یووا بوورود. قووم بووه دینووی علوووم تحصووی 
 و گرفووت قورار مطبوعووات سانسوور تحوت شوودت بوه شوودنش مسولمان شود. مسوولمان قورآن خوانودن
 از چوون کردنود دسوتگیر تروریسوت جورم رابوه او شود آمریکوا وارد کنسرت یک اجرای برای که وقتی
 گورایش واقعوی آموار دلی  همین به بود. کرده حمایت رشدی سلمان درباره خمینی امام فتوای

 وجوود، نیوا بوا رسود. می نظور بوه واقعوی حود از کمتور اسوالم بوه ها آمریکایی و ییها ییاروپا روزه هر
 یها سوازمان و موثو  منواب  از اسوت، شوده استناد ها آن به گزارش نیا در که ییآمارها شده یسع

  شود. اخذ ییاروپا معتبر
 دیکتاتورها سقوط :دوم موج

 بوه اسوالمی انقوالف سوری  صودور از هوراس دلیو  بوه کوه حسوین صودام منطقه وحشی دیکتاتور
 حامیووانش دسووت بووه 2003 سووال در داشووت را اسووالمی ایووران ای ههفتوو یووک فووتح ماموریووت عووراق
 سوقوط شود. برداشوته مقاومت محور به عراق ملت پیوستن راه سر از بزر  مان  یک و کرد سقوط
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 ملوت دو بیشوتر همبسوتگی و کوربال یعنوی انقالف سرچشمه به انقالبیون بیشتر حضور زمینه صدام
 از بعضوی اسوالمی انقوالف از دیگوری مووج2011-2010 سوال در یعنوی بعود سوال چنود کورد. فراهم را

 دشومنان شود. آغواز دیکتاتورهوا سوقوط دومینوی .نوردید در را اسالمی انقالف پیرامون کشورهای
 وهوابی هوای ترویسوت اجواره بوا اسالمی بیداری از برداری بهره و مصادره منظور به اسالمی انقالف
 بوا سووریه خاک اعظم بخش تصرف از پس و نمایند اشغال را مقاومت مقدم خط گرفتند تصمیم
 وارد اسوالمی انقوالف معنوی نفون با مقابله برای را داعش عراق بع  حزف های مانده پس کمک
 هویچ اموا کردنود پیشوروی بغوداد هوای نزدیکی توا مهوم شوهر وچنود موصو  تصرف با و کردند عراق
 یکوی استکبار های رشته همه ندارد وجود جهان و منطقه در اسالمی انقالف گسترش برای مانعی
 طلوب را صودام کوردن سواقط هزینوه عوراق از آمریکوا کوه وقتوی اموروز ؛شوود موی پنبوه دیگوری از پوس
 رژیوم بوا کوه نکون گموان اسوت، منود عوزت عوراق کوه بودان تراموپ آقوای کوه شونود موی پاسوخ کند می

 بصوره از آمریکوا کنسوول فورار که گویم می یادآوری برای باش... مراقب گویی، می سخن سعودی
 بوه کنود. کدخودایی توانود نموی دیگور آمریکا امروز .(1397آنر 13 کیهان، )روزنامه نکن فراموش را

 اشوغالگر رژیوم معکووس شومارش کردند بینی پیش اسالمی انقالف رهبر که طور همان دلی  همین
 اشوغالگران بوه دادن روحیوه بورای المقدس بیت به آمریکا سفارت انتقال و است. شده آغاز قدس
 سوولطه نظوام و اسوتکبار های شکسوت همووه و خوواهی عودالت نهضوت هووای پیوروزی هموه در اسوت
 امووام موعووود گسووتر عوودالت نائووب فرمانوودهی بووه اسووالمی انقووالف اصوولی سووردمدار و اصوولی عاموو 
  است. ای خامنه
 آمریکوا آینوده جنوگ کوه دهود موی نشوان را خوودش هوانتینگتون پژوهشوی ینودهآ کوه جاست این
 بوا کوه امثوالهم و هنود و آفریقوا و روسویه یوا چوین و امریکا بین نه آنهم است تمدنی فرهنگی جنگ
 نظوام بوا ایوران اسوالمی جمهووری رهبوری به اسالم جهان بین بلکه کرد معامله توان می آنها همه
 و فرهنوگ سور بور تقابو  ایون زیورا (Huntington,1993:pp:22-49) آمریکاسوت. رهبری به سلطه
 جهوانی داعیوه اسوالمی انقوالف فرهنوگ نیست. سرزمین و خاک و پول سر بر ،است زندگی سبک
 ماهیوووت اسوووالمی انقوووالف ،باشووود ظهووور عصووور سووواز زمینوووه خواهوود موووی اسوووالمی انقوووالف دارد شوودن

گر را این و است استکبار با مبارزه انقالف ماهیت دارد، ضدسلطه  چیوزی دیگور بگیوریم انقالف از ا
 بوا و اسوت جهوان کدخودایی و گوری سولطه و زورگویی خواهان هم آمریکا دیگر طرف از و ماند نمی
 برتووری موودد بووه و بشوور حقوووق و دمکراسووی و وتووو حوو  و ملوو  سووازمان چووون المللووی بووین هووایی  ابزار

 تحمیو  اسوالمی جمهووری جملوه از هوا ملوت هموه بوه را خود اراده خواهد می نظامی و تکنولوژیک
ْغِلوَبّنَ  اهللم  َکَتوَب  کوه اسوت ایون الهوی وعوده زیورا توانود؛ نمی و نتوانسوته اما نماید

َ
َنوا أَل

َ
ولِ  أ سم  ...یَورم
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کتیووک تغییوور بنووابراین .(21)مجادلووه:  سوویا برجسووته کارشووناس بووائر روبوورت تعبیوور بووه و دهوود می تا
کره بووا خواهود می  ,Robert Baer) بکاهوود. جدیوود ابرقوودرت ایوون حرکووت سوورعت از ایووران بووا مووذا

Dealing with new Iraninan superpower,2009)   

 ناب اسالم با مقابله برای سل ه نظام دوم نسخه سکوالریسم
 و اسووت شووده ناامیوود سووخت روش بووه ظهووور سوواز زمینه انقووالف کووردن سوواقط از جهووانی اسوتکبار

 افیوون دیون از دیگور اموا بینودازد، کوار از نورم روش بوه را انقوالف ایون کوه اسوت این بر تالشش تمام
 .اسوت شوده نقو  زمینوه ایون در هوایش تئووری زیورا گویود؛ نمی سوخن دیون عصر پایان و ها توده
 شدن پولدار برای المللی بین تبعی  و جنگ و عدالتی بی و مفرط ابتذال و پوچی از جهان مردم

 هسوتند. آراموش بوا تووام زندگی یک طالب مردم اند. شده خسته فقرا شدن فقیرتر و اندار سرمایه
 یدار سورمایه نظوام بورای فقط که پول برای ماندن زنده و ماندن زنده برای پول باط  دور دیگر
 پیوروزی با زندگی معناداری و معنویت به بازگشت نهضت همین برای .تابند برنمی را است مفید

 عصور گفتنود موی کوه انیشناسو جامعه هموان اسوت. گرفتوه سورعت جهوان سراسور در اسالمی انقالف
کنون شده تمام دین کثریت گویند می آمار براساس ا  دارنود اعتقاد خدا به انگلیس و آمریکا مردم ا

 دیون کوه انودازد موی راه ای هرسوان فضای در زیادی تبلیغات لذا (18 :1387نوریس، و )اینگلهارت
 ندارنوود دنیوووی ماموریووت انبیوواء و نوودارد حکومووت بووه ربطووی امووا دارد عملووی فوائوود و اسووت خوووف

 نظوام (.153-97 :1373)سوروش است ایدئولوژی از تر فربه دین (.61-46 ش:1374)بازرگان:
 شوووود موووی تموووام دیووون ضوورر بوووه دینوووی حکوموووت اسوووت. شووده دیووون از موووردم دوری سوووبب اسووالمی

 دوره اسوووووت. شوووووده تموووووام ایووووودئولوژیک هوووووای حکوموووووت دوره (.61-46 ش:1374)بازرگوووووان:
 گیرنوود مووی خشووونت و آشوووف بووا مسوواوی را انقووالف و تاسوو شووده تمووام خشووونت و گووری انقالبووی

 و طلبوی اصوالح بیورق زیور اند هشد خسته بودن انقالبی از که را کسانی و (20 :1397)عبدالکریمی،
 نظوام منواف  براساس را اسالمی جمهوری نظام دهد می ماموریت آنها به و کند می جم  رفرمیسم
 خواهوان دیگور خواننود می طلب اصالح را خود که کسانی غالب دلی  همین به کنند. اصالح سلطه
  نیستند. سلطه نظام با مبارزه

 بوود دین حذف ها ملت استثمار و استعمار و یدار سرمایه توسعه برای سلطه نظام اول تئوری
کار امووا  شکسووت دیوون حووذف ی بوورا پووردازی تئوووری در سوولطه نظووام شوود سووبب موودل آن موودیآنا

کنوون اموا بوود. اول تئووری آن عملوی نواق  گفتیم که چنان نیز انقالبی و ناف اسالم .بخورد  کوه ا
 نمووده آزموون غرف در که را دیگری تئوری است ناف اسالم به مردم گسترده گرایش شاهد جهان
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 اموا اسوت مفید و الزم دین که است این آن و کند می تقویت و ترویج خود کارشناسان توسط است
 دهویم موی انجوام علوم با را ها  کار این :دانشگاه و پرورش و آموزش برای نه ،جامعه اداره برای نه

 آن بوا کوه این از اسوت برتور دیون سواحت اسوت. فوردی سواحت و خصوصوی حووزه بورای دیون بلکوه
 در دین جای بلکه است دین به ابزاری نگاه نوعی این کنیم ح  را اجتماعی مشکالت بخواهیم

گور .یابود می ظهوور کلیسوا و معبود و مسوجد در کوه است آدمی قلب  شوود جامعوه سواحت وارد دیون ا
گور دیوون زنود. موی آسوویب و بینود موی آسویب  و جنووگ و اخوتالف عامو  شووود اجتمواعی سواحت وارد ا

 شود. می خشونت

 نیسوت، اصوی  دیون بورای دلسووزی سور از سولطه نظوام تبلیغات این که کنیم یادآوری باید اما
گر که است این از او ترس بلکه  سوالح خلو  سولطه نظوام شوود اصالح جامعه اصی  دین اجرای با ا
 از را کثیووف هووای پووول و نامشوورو  ثووروت کسووب هووای راه از بسوویاری یدار سوورمایه نظووام و شووود مووی

 نوام هبو کوه هوایی جنوگ پوذیرد. نموی را قیموت هور بوه ثوروت کسب اصی  دین زیرا دهد. می دست
 نودارد. دین به ربطی و است بوده دین از سوءاستفاده است داده ر  دیگر جاهای و اروپا در دین
 کوه طوور هموان گیورد. قورار جعو  و سوءاسوتفاده موورد است ممکن قیمتی کاالی هر مانند هم دین

 ممکون هم شخصی مناف  برای جنگیدن شود می توجیه دین با ستمگر برابر در سکوت و سستی
 تلووو توالی بوواتقوای شوناس دیون متخصووص بوه مراجعووه فلسوفه شوود. توجیووه دیون وسوویله هبو اسوت

 نظام کارشناسان لذا نشود، ابزاری استفاده دین از که است همین برای امامت مکتب در معصوم
 موان  و جامعوه اداره در دین حضور مان  تا گذارند می دین حساف هب را دین از سوءاستفاده سلطه
 و چینوود موویبر را عوودالتی بووی و ظلووم بسوواط کووه دولتووی همووان :شووود کریمووه دولووت سوووی بووه حرکووت
 بوا و دیون بنوام کوه هوایی جنگ از نوشتار این صاحب ورد.آ می ارمغان به بشر برای را طیبه حیات

 مقووام در اینهووا، همووه وجووود بووا امووا کنوود نمووی دفووا  شووده دنیوووی مطووام  بوورای دیوون از سوءاسووتفاده
 که جانی و مالی خسارات با هرگز بشریت به کردند سوءاستفاده دین از که کسانی خسارت مقایسه

 نیسوت. قیواس قابو  کردنود وارد آنها بر بشر به بزر  دوجنگ تحمی  با بیستم قرن در دینان بی
 انسوان ها میلیون شد وارد بشر به که روانی و روحی و مالی خسارتهای بر عالوه بزر  جنگ دو در
کمیت این لذا قتلت؟ ننب بای پرسید باید اما شدند. عام قت  گناه بی  عامو  که نیست دین حا

 و جنووگ کووه اسووت جهووان بووه مووادی نگوواه و ماتریالیسووم و دینووی بی بوورعکس بلکووه اسووت جنووگ
گوور عووالوه بووه وردآ مووی البوودن هبوو خشووونت  راحتووی بووه شووود توجووه قوورآن منظوور از بعثووت فلسووفه بووه ا

 یووک ایجوواد براسوواس طبیووه حیووات نهایتووا   کووه بعثووت اهووداف بووا سکوالریسووم کووه دریافووت توووان می
 .ندارد سازگاری است، فاضله جامعه
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 نوویآقر تعبیوور بووه کووه اسووت مناسووب بسووتر ایجوواد بووا بشوور تربیووت الهووی انبیووای رسووالت توورین مهووم
 هسوتی صواحب فرموان برابور در تسولیم و بنودگی فضوای ایجواد طری  از بشر احیای را آن توان می

 و سوالم زنودگی (24)انفوال: اسوت. طیبوه حیوات یوا سوالم زنودگی ایجواد سواده زبوان بوه که دانست
 ابووالغ بشور بوه الهووی انبیواء توسوط کووه الهوی پیوام اجوورای بوا و اسوت انسووانی هور آرزوی طیبوه حیوات
 و منکرات داف  و است معروفات و خیرات جانف طیبه حیات در انسان شود. می محق  شود می
 کوه است کرده برخورد موانعی با تاریخ طول در طبیه حیات تحق  اما دهند. ر  که هرجا در شرور
 (.36)نحو : اسوت بووده موانو  ایون برداشوتن تواریخ طوول در انبیواء تموام رسوالت از مهمی بخش
 خود مزاحم را انبیاء و داشتند وجود تاریخی مقط  هر در که هستند هایی طاغوت موان  این

 کشوتن یوا و خودشوان شخصیت تخریب و فیزیکی حذف و کشتن مانند ها روش انوا  با و دانسته
 بوورای روانووی جنوگ ایجوواد و شوان پیووام تحریوف بووا تور مهووم هموه از و شووان پیوروان و مووردم تهدیود و

 کوه سوالمی جامعوه برندارنود را موانو  ایون انبیواء توا منطقوا   لوذا .کردنود موی اقودام آنهوا بوا مقابله
 پیوام ابوالغ صورف بوا و مالیوم زبوان بوا هوا طاغوت شد. نخواهد محق  است طیبه حیات ساز زمنیه
 برخوورد نکردنود. و کورد نخواهنود خوالی انبیواء بورای را میودان و نشودند و شووند نموی انبیواء تسلیم
 بوه سولطه نظوام برخوورد و خوود زمانوه پیوامبر بوا ابوسوفیان و نمورود و فرعوون ماننود هوایی طاغوت
 همووین بوه اسوت. ادعوا ایون کننووده اثبوات اسوالمی انقوالف اموامین بووا آمریکوا بوزر  شویطان رهبوری
گزیر انبیوواء دلیوو   طواغیووت بووا سووخت مبووارزه امووا .بودنوود طواغیووت بووا سووخت مبووارزه و انقووالف از نووا
 روشون پوس .نیسوت ممکون دولوت و سیاسوی نظوام تشوکی  بودون ارتوش و دارد ارتوش به احتیاج

گر که شود می  کوالن سوازمان و حکوموت تشوکی  بودون سازد محق  را بعثت فلسفه بخواهد نبی ا
 تبلیغوات و نودارد وجوود تواریخ در سوکوالر نبی یعنی این ندارد: دیگری راه طواغیت با مبارزه برای
 مسویح حضورت موثال   و اسوت بووده سیاسوی اسوالم پیامبر تنها که این بر مبنی سلطه نظام
 الهوی پیوامبران نیسوت. سوازگار الهوی دیون منط  با ندارم دنیا این برای موریتیأم من است گفته
 بووا مبووارزه و حکومووت تشووکی  بووه اقوودام آنهووا بووا مووردم همراهووی و مووردم آمووادگی میووزان بووه بسووته

گاهی اثر در مردم جانبه همه همراهی عدم دلی  هب ولی اند هنمود طواغیت  ایموان ضوعف یوا و ناآ
کنون جامعه این تاریخ طول در الهی انبیاء طبیعی مر  و شدن کشته و  اموا است نشده محق  تا

  .(6-5 )قصص: شد خواهد محق  روزی که است داده وعده خداوند

 تحقو  بورای خوود باید که رسیدند باور و درک این به مردم که شد پیروز زمانی اسالمی انقالف
 انبیواء وارث آخورین توسوط کریمه دولت تشکی  برای را خود و کنند تالش الهی قطعی وعده این
ی ِبَقْوم   َما رم یِّ َغ یم  اَل  اهلَل  ِإّنَ  شریفه آیه مکرر انقالف دوران در دین علمای نمایند. آماده وایِّ َغ یم   َحّتَ  َما رم
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ِسِهْم... نفم
َ
 الهوی آیوات بوه اسوتناد بوا اسالمی انقالف معمار خواندند. می مردم برای را (11)رعد: ِبأ

 کریموه دولوت موانو  برداشوتن و سوالم بسوتر ایجاد یعنی بعثت فلسفه که میکرد روشن مردم برای
ْرَسوْلَنا َلَقوْد  شود. نخواهود محقو  هرگوز موردم حضور بدون

َ
وَلَنا أ سم نَزْلَنوا َنواِت یِّ ِباْلبَ  رم

َ
ومم  َوأ  اْلِکَتواَف  َمَعهم

وَم یَ لِ  َزاَن یَواْلِم  اسم  قم   (25)حدید: .ِباْلِقْسِط... الّنَ

 گیری نتیجه
 بوه اسوالمی انقوالف نورم قودرت عنووان بوه مهودویت اندیشوه بوا مقابلوه بورای سلطه نظام گرچه
 در اسوالمی انقوالف بوا هوم نظریوه ایون ولوی کنود می تبلیو  را دین پایان نظریه مختلفی های شک 
 هرچوووه نیووز میووودان صووحنه در و تابووود برنمی را آن منطقووی دالیوو  هوووم و اسووت شوووده نقوو  عموو 
 بعضووی در دینووی بی و اسووت یافتووه افووزایش جهووان سووطح در هراسووی اسالم ویووژه بووه و سووتیزی دین

 طورف بی علموی مؤسسوات آمارهای روایت به ولی است شده مدارس آموزشی برنامه وارد کشورها
 حوال در ای فزاینوده طوور بوه اسالمی انقالف پیروزی از بعد ناف اسالم و صحیح دین به ها گرایش
 علیورغم و اسوت کواهش حوال در بوه جهوان دینوداران بوا مقایسه در ها دین بی تعداد است افزایش
 هموه در نواف اسوالم پیوروان تأثیرگذاری دینی، بی مظاهر و سکوالریسم تبلی  در ای رسانه سیطره

کن ویوژه بوه جا کادمیوک اموا  جهوانی اسوتکبار افوول از سوخن و اسوت گسوترش حوال در روز بوه روز آ
  نیست. نهن از دور دیگر امروزه
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