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ساله اسالم نظر بیاندازیم می بینیم که سیاست  رر استالم واتوار   1400اگر به تاریخ 

بحرانی و توام با بحران رشد کرر  اس . نظام رولتداری وایشه کش  و خون و حتی 

اس . مسلاانان رر تاریخ بیشتتری  رتربه را از خونریزیهای بزرگ را وارا  راشته 

رس  یکتدیرر ریتد  انتد. بحتران سیاست  و بحتران  تدرد و ندتور ا تتدار و مشترو ی  

سیاستتی بالصاهتتله رر روز اوگ متترگ  یتتامدر  دتتاز شتتد. رر  روز اوگ متترگ  یتتامدر 

استتتالمح بحتتتران سیاستتت  و  تتتدرد ناایتتتان گشتتت . برختتتی از مستتتلاانان مشتتتغوگ رصتتت  

بورند و برخی وم بر سر جانشتینی او گترر وتم جاتن شتدند و ابتوبکر را بته  یامدرشان 

 نوان خلیفه و جانشی   یامدر تعیی  ناورند. گرو  ریرر جانشینی ابوبکر را نپذیرصتنتد 

و بیع  به وی سرباز زرند.  واینجا بور که بحران  درد و ندور ا تدار و مشترو ی  

را میتتتوان  دتتاز بحتتران رر استتالم  نظتتام استتالمی زیتتر ستت.واگ رصتت .  دتتاز خالصتت 

 ارزیابی کرر.

 

رور  کوتتتا  خالصتت  ابتتوبکر رر ماالفتهتتای راخلتتی و ررگیریهتتا بتتا کستتانی گذشتت  کتته 

خالصتتتر را برستتای  ناتتی شتتناختند و بعتتداز متترگ  یتتامدرح استتالم را تتتر  ناورنتتد. 

 میکنند:تاریخ نراران جندشهای زمان خالص  ابوبکر را به شر بار تقسیم 

ناورنتد. استور   نها حوگ اشااهتی بتور کته ختور را  یتامدر معرصتی می بار از  چهار

انستتی رر یاتت ح مستتیلاه رر میتتان  دیلتته حنیفتته رر یاامتتهح قلیحتته رر میتتان  دایتت  استتد و 

 طفان و سجاح رر میتان  دیلته تاتیم. بته وجتور  متدن وتر یت  از ایت  چهتار جنتدر بته 

تتتتوان از ستتتر بتتتاززرن از  وتتا را می صرر بتتتور. ر یتت  ایتتت  شتتتور  ای منحصتتتربه گونتته

شدح   رراخ  مالیاد تا اقا   نکررن از  امالنی که از مدینه برای  نان صرستار  می



 

شغنان سیمایاداره نشرات   

نام برر.  د  ی از ستران ا توام بته استالم ایاتان  ورر  بورنتد ولتی ورگتز تصتور ناتی 

ن کررند که اسالم استقالگ  دای   نها را سلب میکندح و با  نها منحیث شکس  خوررگتا

برخورر میشور ح  نهتا را وارار بته  رراخت  مالیتاد خواونتد ستاخ . رر زمتان حیتاد 

 یامدر بور که ودف مستلاانان مدنتی بتر کشورکشتایی و تشتکی  ناتورن رولت  استالمی 

تح  نام رار استالم بترای ستران  دایت   شتکار شتد. بعتداز ررگذشت   یتامدر برختی از 

امالن مدینتته ستتر بتتاز زرنتتد.  رر یاتت ح ستتران  دایتت  از  رراختت  مالیتتاد و  تتذیرصت   تت

شروع شد  بور. و تی ابوبکر به  محاد)ص( حضرد برگشت  از اسالم   د  از مرگ

خالص  رسیدح اسور که امیر یا  بورح جای خور را به  یس ب  )حدیر  ب   دد یغوث( 

شورشتهایی خفیتب بتتر  محاتد)ص(حضتترد مکشتو  رار. رر منتاقد ریرترح رر زمتان 

ح شورشتها جتدی محاتد)ص(ح اما بعد از مترگ رد رول  مرکزی مدینه وجور راش 

تر شدند. رر زمانی که لشکر اهلی استالم بته صرمانتدوی استامه بت  زیتد بته شتام رصتته 

ای داصلریرانه به مدینه کنندح اما به زوری  بورندح  دای  مجاور مدینه سعی کررند حاله

رر ذوالقصتته شکستت  خوررنتتد.  تتس از بازگشتت  لشتتکر استتامهح لشتتکری بتتزرگ بتته 

 .ندوی خالد ب  ولید به مقابله  دایلی که شور  کرر  بورند رص صرما

 

ساخته شتد رر بتی   محاد)ص(اینها خور نشاندوند   ن اند که نظام حکومتی که بعد از 

مررم از مشرو ی  برختوررار ندتور. سته خلیفته بعتدی کته  مدنتد نیتز بتا واتی  مشتک  

رس  و گریدتان بورنتد و وتر سته وتم کشتته شتدند. کشتته شتدن خلفتا ختور نشتاندوند   ن 

ع بکار کرر و بحرانهتای امتروزی اس  که نظام اسالمی رر ی  بحران سیاسی شرو

 جهان اسالم تداوم  ن اند. 

 

بعداز  ت  خلیفه چهارم  که ظاورا  ایان بحران  نداشته میشدح خالص  بته شتاوی مدتدگ 

شد. معاویه خالص  را مورثی ستاخ  و شتیو  ابتتدایی حکومتتداری را نیتز تغییتر رار. 

وا ن نظام اولیه استالمی  رو  رولتداری  یصر و شاوان ساسانی را  یشه ساخ . رر

را وارر یتت  مرحلتته جدیتتد ستتاخ . واتتانطور کتته خالصتت  نتوانستت  مشتترو ی  امتت  

اسالمی را کسب کندح امویان نیز با مشکالد مشابه ولی شدیدتر از  ن روبرو بورنتد. 

نه خالص  و نه وم ستلطن  وتیی یت  نتوانستتند بتر بحتران سیاستی دلدته کننتد. بحتران 

زمتتان  داستتیان شتتدد بیشتتتر یاصتت ح اصریقتتای شتتاالی از بدنتته  مشتترو ی  و ا تتتدار رر

امپراتوری جدا شد. صاقایان مدد رو هد و وفتار ساگ بر  ن حکم میرانتدر. باشتهای 

از خراسان و  سیای مرکزی نیز ا الن استقالگ ناورنتد.  داستیان متدد  نجصتد ستاگ 

رند.  بحتران مانند اسیر رر رس  سالقی  تر  دزنویح سلجو ی و خوارزمشاوی بو
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کهتت  جهتتان استتالم وارنتتان برجتتای ختتور بتتور کتته مغتتو ن  مدنتتد و بتته خالصتت  استتای 

 اسالمی رر بغدار  ایان رارند.  ایان خالص  بغدار  ایان کار و ختم بحران ندور. 

 

خالص   ثاانی که بر ماروبه وای خالص   داسی بنا یاص . احیای خالص   داسی را 

رر سر می  روراندند ولی جز خیاگ چیزی بتیر ندتور.  ثاانیتان زمتانی رر انتاتولی ) 

ترکیه امروزی( زمام امور را رر رس  گرصتنتد کته استتعاار نیتز از را   رستید  بتور. 

جهتان استالم  صریتد و ستدب شتد کته جنرهتای  خالص   ثاانی بحرانهتای تتاز  ی را رر

خونی  رر بی  کشوروای اسالمی  دید  یند. ررگیری متتداوم بتی  هتفویان و  ثاانیتان 

کتته خصتتل  جنرهتتای صر تته ی را راشتت  بحرانهتتای کهتت  را زنتتد  ستتاخ . حکومتت  

 1924هتتتفویه رر ایتتتران زورتتتتر زواگ یاصتتت ح ولتتتی زواگ خالصتتت   ثاتتتانی رر ستتتاگ 

وستت . بتتا ستتقوق خالصتت   ثاتتانی کتته ننتتم تتتاریخ محستتو  میشتتدح متتیالری بو تتوع  ی

 بحران شدد بیشتر یاص . 

 

تجتتدر ارو تتایی کتته بتتا ورور استتتعاار وارر جهتتان استتالم شتتدح نیتتز مشتتکلی بتتور کتته بتتر 

مشتتکالد ایتت  جهتتان اصتتزور  شتتد. اهتتالحاد اررتتیح  یشتترص  هتتنع ح رو  وررن 

  وتتا را میتتتوان رر جتتایر بتته شتتهروندان از روستتتاوا بتته شتتهروا وتتر کتتدام ازیتت   دیتتد

 نوان بحران ارزیابی ناور. صرو اشی خالص   ثاانی سه رویکرر را رر  داگ راش . 

رو تتت  از شاصتتیتهای سیاستتی   ن زمتتان رر متتورر خالصتت  و صرو اشتتی  ن نظریتتاد 

 ماتلب ارائه کررند. 

 

 دتتد  کتته بعتتدوا از وی  محاتتدم( یکتتی شتتاگرران   1935 -1865رشتتید ررتتا ) محاتتد

ریتتد و بتته یکتتی از اساستترذاران مکتتتب ستتلفی گتتری تدتتدی  شتتدح اصکتتار   یکتتی از ب

تاثیرگتتذارتری  اصکتتار صلستتفی احیتتای خالصتت  بتتور. رشتتید ررتتا یکتتی از شاخصتتتری  

چهر  وای اسالم سیاسی  ن زمان محسو  میشد.  وی معتقد بور کته خالصت  استالمی 

تالشهای زیاری هتورد  یکی از بهتری  شیووای حکومتداری اس  و باید احیا شور.

 ام بورند. گرص  ولی واه ناک

 

م(  زار اندیر و مدتارز  اوت  ستوریه ح کته بتر  1940 – 1879 ددالرحاان شهدندر )

رد استتعاار مدتارز  میکتررح کته بعتدوا تترور شتدح  بتا خالصت  نیتز ماتالب بتور. وی 

احیای خالص  را دیر رروری و دیر  الی میدانس . ریرر ندایتد صرو اشتی خالصت   

 نه امکان  ن وجور رارر.  را جدی گرص ح و احیای مجدر  ن نه  زم اس  و
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رر بتتا  اشتتار  کتترریم کتته بحتتران رر واتتان روز اوگ وصتتاد  یتتامدر ختتور را ناایتتتان 

چهار خلیفه اهلی که  نها را خلفای راشتدی  میاواننتد رر بحرانهتای بتزرگ  ساخ . 

خالصتت  کررنتتد. رر زمتتان خلفتتای راشتتدی  حکومتت  و ریتت  رر رستت  خلیفتته بورنتتدح و 

مت  میکترر و وتم صتتوای رینتی هتارر میکترر.  تو  ریرتری رر خلیفته بتور کته وتم حکو

 کنار خلیفه وجور نداش . 

 

امویان بالصاهله ری  را ازحکوم  جدا ساختند. برای اینکه رسترا  ریرتری باشتد کته 

برای حکوم   نها مشرو ی  بدود. امویان گرووی از قرصداران خور را بنام  لاای 

ه  نهتا را  لاتا میاواندنتدح ستاخت  صقته بتور. صقته اسالم جاتن ناورنتد. کتار ایت  اصترار کت

  دارد از  انون بور برای  لارو  هناور اسالم.  رسر ای  اس  که صقه چیس ؟

 

وستیله   ن احکتام شتر ی را از ارلته    لاتی کته بهصقه را  لاا اینرونه تعریتب میکننتدح 

 .اجااع و  ق   دارتند از:  ر نح سنّ ح« تفصیلی ر ی » وریم.  تفصیلی به رس  می

  

صقه خور  یکی از  دید  وای بحران زا رر جهان اسالم اس . اشتکاگ صقته رریت  است   

که مدنای  ن را سه چیز اگر  ق  و اجااع را یکی بشتااریم ح تشتکی  میدوتد.  تر ن ح 

ستاگ  تتیر واتی  منتابن بترای تتدوی   تانون کتتاصی  1400ستن  و  قت  و اجاتاع. شتاید 

 نظام ابتدایی بور.  بورند که رار اسالم ی 

 

حا  ریرتر نایتتوان بتا ایت  منتابن  تانون نوشت . رر  تر ن رولت ح حکومت ح شتهروندح 

حقوق شهروندیح حقوق مدنیح حقتوق زنح حقتوق کتور ح حقتوق ا لیتهتای متذودی و 

 تومیح ا تصتتار  . . .   تیر بینتتی نشتد  استت . رر ستن  کتته واتان را  و رو  و شتتیو  

د نیز چیزی رر مورر  انون جامن و متدرن ریتد  ناتی شتور.  زندگی  یامدر اسالم میداش

 س با اتکا به ای  منابن چرونه میتوان بترای جوامتن استالمی کته وتزاران  ریتدگی را 

رارندح  انون تدوی  کترر؟ اگتر ستعی کننتد کته بتا اتکتا بتر ایت  منتابن  تانون بنویستند  ن 

یی یتت  از خواستتهای بشتتر  تانون نامکاتت  و نتا کتتار  متد خواوتتد بتور. ایتت  منتابن بتته وت

 امروزی جوا  رار  نای توانند. 

 

ای  مشک  تا امروز نیز را  ح  خور را نیاصته است  و کااکتان مستلاانان را رر تنرنتا 

 تترار میدوتتد. رر  تترن بیستتتم بحرانهتتای سیاستتی رویهتتم انداشتتته شتتدندح وتتر بحتتران رر 

بحتران ستاز  ترن  ررون خور روها بحتران ریرتر را  ترور  میدوتد. رویتداروای مهتم

 بیس :
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 یروزی انقال  )سوسیالیستی( رر روسیه که وازمان با  ن ی  بار بتزرگ  1917

از اسیای مرکزی را بحران سیاسی صراگرص  و جنم وای راخلی تا چندی  ساگ روام 

 ناورند. 

 

 میالری صرو ای خالص   ثاانی.  1924

 تائسیس رول   ربستان سعوری ناستی  رول  رینی.  1924

میالری تائسیس سازمان اختوان الاستلای . ستر داز ستازمان سیاستی استالمی.  1928

امتتروز ازانتتدونیزی تتتا متتراکر تاتتام ستتازمانهای سیاستتی استتالمی برونتته ی بتتا واتتی  

ستازمان رر ارتدتاق انتتد. بته  دتتار  ریرتر تاتتام ستازمانهای اصراقتتی از واتی  مندتتن    

 میاورند. 

 

ه نتام جاهتتوری استتالمی را یتتد  میکنتتد. ایتت  ناستتی  رولتتتی تشتتکی  میشتتور کتت 1947

کشور تاز  تائسیس یاصته  اکستان اس .  اکستتان از ونتد بنتا بتر روحیته رینتی استتقالگ 

گرصتت  و حکومتت  رینتتی استتاش نهتتار  شتتد. ابتتوالعال متتوروری کتته رر ستتاخت  حکومتت  

 گ استتدرینی رر  اکستان سهم صعاگ راش  رر اوای  با استقالگ  اکستان ماتالب بتور.  

 -توان و نداید به ی  رول  موروری به شکلی وارح و  لنی ای  بور که اسالم را نای

مل  محدور رانس . اما  س از تقسیم ونتد متوروری بته  اکستتان رصت  و بترای تشتکی  

حقوق شر ی یتا حقتوق استالمی بته تالشتی خستتری نا تذیر رست  زر. خواستته اهتلی 

ورح تشکی  حکوم  اسالمی و اجترای موروری که حز  جاا   اسالمی را ساخته ب

احکام اسالم رر کشور  اکستان بور. اسالم سیاسی ریشه رر تفکتراد اصتراری از  دیت  

متوروری بتا هتراح  ا تالم کترر کته استالمح رموکراستی و لیدرالیستم  .متوروری رارر

خوا  و لیدرالیسم نیس . اسالم تنها اسالم اس  و مسلاانان بایتد  نیس . اسالم مشروقه

تصایم بریرند یا مستلاانی نتا  باشتند و بته ختد شتر  نورزنتد یتا از رویتارو شتدن بتا 

جهان بر سر اسالم و مقتضای ایاان خویر اجتنا  ورزند.  ثار و اصکار موروری بر 

روحیه مسلاانان اصغانستان نیز تتاثیر گذاشت  و قترح رولت  استالمی از قرحهتای او 

م واجتد  توانی  متعتدر و گونتاگونی بترای محسو  میشور. موروری تاکید رارر که اسال

. وای  قترز تفکتر متوروری و وافکترانر است  کته ختر نظام اجتاا ی و مدنی اس 

 اسالم  رر گ  گیر کرر  اس . 

 

م. بتتتا اشتتتغاگ  ستتتا  ا ظاتتتی  1948رر ستتتاگ تشتتتکی  یتتتابی رولتتت  استتترائی .  1948

ائی  رر  سیای دربتی ح رول  اسرکشور  ارشاوی مکابیز رر مح  باستانی صلسطی  از

مناز ته بتی  استرائی  و  1948ررست  رر واتان ستاگ  .تشتکی  شتد مدیترانته رر شرق

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
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مستلاانان مدتدگ  صلسطی   داز شتد. ازیت  مناز ته کته حتا  بته مناز ته بتی  استرائی  و

 شد ح بنام نا رام شدنی تری  مناز ه یار شد  اس . 

 

 سقوق سلطن  رر مصر و رویکار  مدن جاهوری  ربی مصر.  1952

متتتیالری شکستتت  ا تتترا  و رر رائتتتس  نهتتتا مصتتتر رر جنتتتم شتتتر روز  بتتتا  1967

 اسرائی . 

راورخان رر اصغانستان و  یروزی انقال  ثتور و بته  محادسرنرونی جاهوری  1978

 میالری.  1978تعقیب  ن  تجاوز شوروی به اصغانستان رر ساگ 

 سرنرونی نظام شاوی رر ایران و  یروزی انقال  اسالمی.  1978

توسط کشتور ریرتر  میالری تجاوز  راق بر کوی . ی  کشور اسالمی  ر  1990

 و  ر  اشغاگ میشور.  مسلاان

استتالمی رر اصغانستتتان و   دتاز جنرهتتای تنظیاتتی کتته  م. رویکتار  متتدن رولتت  1992

 شد.  1996منجر با رویکار  مدن حکوم  استدداریو  رون وسطایی قالدان رر 

 

حتتا  اگتتر ایتت  بحرانهتتا را ر یتتد بتته بررستتی بریتتریم متتی بینتتیم کتته رر وریتت  ازینهتتا 

و صقه رخی  است . صقهتا و محتدثان بترای اینکته ا تتدار نتا  رخال  صقها تح  نام شریع 

مشروع خور را رر بی  مررم و جامعه حفظ کرر  باشند رس  به ترصند بتازی و ررو  

باصیهتتتای رینتتتی میزننتتتد. بتتترای جامعتتته  تتتانون میستتتازند. صقتتته را جتتتامن تتتتری   تتتانون و 

رر بتی  متررم از  برخاسته از ررون  ر ن و حدیث میدانند. برای اینکه  درد ختور را

رس  ندوندح به  درتهای ا تصاری و سیاسی می  یوندند و برای  نها مشترو ی  رینتی 

 میدوند. ازینجا ا تصار سیاسی ری   داز میشور. 

 

یکتتی از ترصنتتدوای صقهتتا و مالوتتا مقتتدش ستتازی چیزوتتا و اشتتااص و اصتترار میداشتتد.  

بشر بورن خور به کراد تاکیتد   یامدر اسالم که بشر بور مث  سایر اصرار و خور وم بر

کرر  اند  دسی  تراشی میکنند. بعد وم حدیث را  دسی  میدوند  و رر بسیاری موارر 

 ن را بر  ر ن تقدم  ای  اند. اگر مس.له را وا ن بینانته تتر بررستی نااینتدح رر خواونتد 

یاصتت  کتته شتتریع  و صقتته  دیتتد  وتتای تتتاریای انتتدح ستتاخته بشتتر انتتد و محصتتوگ تفکتتر 

سانها وستند. صقه محصوگ وحی و رسال   یامدر نیس . صقه را میدانیم که برای بتار ان

ستاگ بعتداز مترگ  یتامدر  150ارریس شاصعی نوشته شتد. شتاصعی  محادناس  توسط 

تولتتد یاصتت . بعتتداز شتتاصعی صقهتتای ریرتتر نیتتز بتته تتتدوی  صقتته  رراختنتتدح و واتتی  قتتور 

 مکتدهای ماتلب صقی  یدا شدند. 
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س  که برای مسلاانان اولیته کته حکومت  و رولت  و شتهروند و حقتوق رری  شکی نی

شهروند و حقوق زن وا لیتهای رینی و مذودی و از حقوق شتهروندان بتی ریت  خدتری 

ندورح صقه میتوانس  منحیث  انون کار مد باشد؛ ولتی انستان متدرن و متاتدن امتروزی 

یکتتی رارا ستتالم و  را نایتتتوان صریتتب رار. رر  ن زمتتان صقتتط رو چیتتز مطتترح بورنتتد

ریرری وم رارالکفر. برای مسلاانان کاصی بور که توسط چند  یه  ر ن که برای امر و 

نهی نازگ شد  اند زندگی اجتاا ی خور را تدوی  کننتد. رارالکفتر وتم تکلتیفر روشت  

بتتور کتته یتتا مستتلاان شتتوند و یتتا جزیتته  رراختت  نااینتتدح رر دیتتر  ن رارای کتتدام حتتد و 

 ته نایشدند.حقوق خاهی شناخ

  

حکوم  و رول  و مستائلی چتون شتهروند و حقتوق شتهروند  دیتد  وتای جدیتد انتد کته 

بعداز رنسانس رر ارو ا بوجور  مدند که متاسفانه اسالم با واته ی اینهتا بیرانته است ح 

متدرن   نه رر  ر ن تعریفی رارند و نه وم رر حدیث از  نها چیزی  مد  اس . مسلاان

 د  زندگی کنند.  س صقه و شریع  انستان را  1400واوند مانند و ررش خواند   نایا

از حقتتوق قدیعتتی او کتته  زاری استت  محتتروم میستتازر. بتته  دتتار  ستتار  تتتر استتالم بتتا 

رموکراسی سازگار نیس  و حتتا رر تضتار  ترار میریترر. رر وا تن متا رر برابتر یت  

کته رر مفهتوم ناتی  ری  با رو رویکرر  رار راریم. یکی وم ری  به  نتوان ایاتان است 

گنجد و ی  تجربه اس  که نایتوان  ن را بیان کترر. یت  تجربته است  ماننتد زیدتایی. 

زیدتایی احستتاش میشتور امتتا  ابت  توهتتیب نیست . رویکتترر ریرتر ریتت  واانتا رویکتترر 

سیاسی  ن اس  که مفهوم اس ح  یدیالوژی اس .  یتدیالوژی ستعی میکنتد تتا ایاتان را 

استتتی ختتتدا را بتتتا هتتتفاد انستتتانی توهتتتیب میکنتتتد و از  ن از انستتتان بریتتترر. ریتتت  سی

تصاویر وحشتنا  میسازر و انسان را با ایت  ترصنتد وارار میکنتد تتا از صقته و شتریع  

 که رو چیز ساخته انسان میداشدح بترسانند.  

 

  یا شریع  اهالح  ذیر اس ؟

 

  ای   رسر سالهای ساگ است  کته ذوت  وتر اهتالحرر رینتی را باتور معطتوف کترر

اس ح ولی را  ح  خور را تا حا  نیاصته اس . ناستی  گرووی از مسلاانان که برای 

اهالح و حتا تعطی  کررن شریع  ا دام ناورند او   رصان بورنتد. کتار بجتایی کشتید 

که مسلاانان  شری و صقهای ررباری و مسلاانان سیاسیح  رصا را از رصت  به مساجد 

اد را باز ناورند که ررواز    ن بتروی واته بتاز بتور. منن ناورند.  رصا نیز را  خراب

 رصتای بتتزرگ چتتون منصتتور حتتالد و ستتهرورری و چنتتد تتت  ریرتتر رر مدتتارز   لیتته 

 خراصاد جان رارند. 
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 مال شا  بدخشی میروید:

 چه  روای مصطفی رارم.         نجه رر  نجه خدا رارم

 

ابی الغیث اب  جای  میروید: " ما )  رصا( بدریایی شنا میکنیم که  یامدران رر ستاح  

  ن ایستار  اند". 

 

اب   ربی وم کتابهایر " صتوحاد مکیه" و " صصوص الحکم" را الهام از ستوی ختدا 

میداند. وی میروید که وحی با ختم ندود  ایان نیاصته اس ح وحی وارنان ارامته رارر.  

ستانی بورنتد کته بورتوح شتریع  را انکتار میکررنتد. ایت  شتریع  کته  رصتای اینها ک

بزرگ اسالم  ن را انکار کرر  اند چرونه میتواند برای بشر  رن بیس  و ی   تانون 

بستازر؟ بتته وتتیی وجتته از  تتد  ی ایتت  کتتار مهتتم بتتر نیامتتد  بلکتته جامعتته را بحرانتتی تتتر 

 میسازر. 

 

وتتر تغییتتری را کتته رر استتالم بیاورنتتد بتتاز وتتم بتتا  تتانون بشتتر و حقتتوق قدیعتتی انستتان 

سازگاری نداررح مرر اینکه تاام متون را تغییر رارح رر  نصورد خدری از شتریع  

 و صقه نای باشد. 

 

اساش و شالور  جامعه  را تعلیم و تربیته تشتکی  میدوتد. حکومتهتای رینتی و نهاروتای 

رروتتای  متتوز  را بتتروی شتتهروندان بستتته انتتد. رر متتدارش و  وابستتته بتته ریتت  تاتتام

رانشراوها چیزوایی را که بنام تاریخ و اربیاد و ریرتر  لتوم انستانی تتدریس میکننتدح 

اینها موار ررسی نیستندح بلکه ی  مش  از چرندیادح ررودهای مف  و . . .  اند کته 

از خشون  بتدون  متوز  ذو  جوانان را به کا   نها مغشو  میکنند.   یند   اری 

 میسر نیس . 

 

چیز ریرری که رر  هلوی تعلیم و تربیه جدی گرصته شور مس.له ری  اس . ایت  مست.له 

را باید نهای  جتدی گرصت . اگتر رینتدار باشتیم بتا بتی ریت  مورتوع ریت  را بایتد جتدی 

گرص  و رر مداحث رینی سهم صعاگ راشت . اگتر متا برتوییم کته مت  بتی ریت  وستتمح یتا 

ی  به کار ری  نداریمح اشتدا  کرر  ایم. با ای  کتار ررست  مالوتا و صقهتا و محتدثان کار

را باز گذاشته ایم تا سرنوش  جامعته را برونته ر تم بزنتد کته ختور  میاواونتد و بته 

نفن خورشان باشد. با ای  قرز تفکتر رست  متال را بتاز گذاشتته ایتم تتا بترای متا  تانون 

کنتتدح حتتتی رر حتتریم خصوهتتی متتا ) ختتانوار  ( وتتم  بنویستتد و بتترای متتا تعیتتی  تکلیتتب 

مداخلتته ناایتتد.  تقتتدش ریتت  را بایتتد متتورر ستت.واگ  تترار رارح رر متتورر ریتت  بایتتد ستت.واگ 
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 رسید.  رسر بر انریات  خور با ث تزلزگ نفوذ و ا تتدار نامشتروع و  تدرد مالوتا 

رینتتی و  و صقهتتا میشتتور. اذوتتان شتتهروندان را بایتتد بتتا قتترح ناتتورن  رسشتتها و بحثهتتای

ترجاتته  ثتتار رانشتتاندان بتتزرگ کتته رر  رهتته ریتت   نووشتتهای مفیتتد انجتتام رار  انتتدح 

 روش  ساخ . 

 


