دیذگاُ هیطل فَوَ دستاسُ اًمالب ایشاى
اهَس فشٌّگی

فَوَ تشای دسن اًمالب ایشاى هستمیواً تِ سشاغ هشدم اًمالتی دس خیاتاىّا سفتِ است .تِ ًظش ٍی اص ًگاُ هشدم حىَهت اسالهی اص یه
سَ حشوتی تشای اسائِ ًمطی دائوی ٍ تعشیف ضذُ تِ ساختاسّای سٌتی جاهعِ اسالهی ٍ اص سَی دیگش ساّی تشای ٍسٍد اتعاد هعٌَی
تِ صًذگی سیاسی تَد.

چىیذُ هطلة:








اًمالب هشدم ایشاى اًگیضُ هادی ٍ التػادی ًذاضت.
هطىالت التػادی حىَهت پْلَی آًمذس تضسي ًثَد وِ هشدم تِ خاطش آى لیام وٌٌذ.
ایشاًیّا اص خالل اًمالب خَد دس غذد ایجاد تحَل دس اًذیطًِ ،گشش ٍ سثه صًذگی سیاسی اجتواعی
خَیص تَدًذ.
اسالم تشای آًاى ّن دٍای دسد فشدی ٍ ّن دسهاى تیواسیّا ٍ ًَالع اجتواعی تَد.
سّثشی (اهام خویٌی) ٍ هزّة تطیع دس اًمالب ایشاى ًمص تش جستِ ای داضت.
حضَس ّوِ الطاس اص هشفِتشیي(واسوٌاى َّاپیوایی) تا فمیشتشیي (واسگشاى ًفت آتاداى) دس اعتػاب
سشاسشی.





فَوَ عمیذُ داضت جض تاٍسّای دیٌی؛ ّیچ عاهل دیگشی لذست تسیج ایي چٌیي تَدُّا سا ًذاسد.
ایي هزّة تطیع است وِ تا تىیِ تش هَضع اًتفادی خَد تَاًستِ ایي چٌیي تسیج سیاسی تِ ساُ اًذاصد.
صتاى ٍ ضىل ٍ هحتَای هزّثی اًمالب اسالهی ایشاى اهشی عاسضی ٍ اتفالی ٍ تػادفی ًیست.

دس اٍاخش دِّ  07هیالدی ،دس ضشایطی وِ تسیاسی اص وطَسّای جْاى ،افساس گسیختِ تِ سوت سىَالسیسن ٍ اسصش
ّای اٍهاًیستی پیص هیسفتٌذ ،دس یىی اص وطَسّای ًفتی خاٍسهیاًِ وِ دٍلتوشداى آى تِ غشب گشایص داضتِ
هٌافع ایاالت هتحذُ اهشیىا دس هٌطمِ سا تاهیي هی وشدًذ ،تحَالت عظیوی تا ًگشش هزّثی ٍ فشیاد اسالم خَاّی
اتفاق افتاد وِ حیشت جْاًیاى سا تش اًگیخت ٍ یه پشسص اساسی ایجاد وشد وِ هشدم ایشاى چِ هیخَاٌّذ ٍ چشا
ًظاهی وِ ادعای سشٍسی دس خاٍسهیاًِ سا داضت سشًگَى وشدُاًذ؟ آیا اًمالب ایشاىًَ ،یذتخص ظَْس گفتواى
سیاسی ـ عشفاًی جذیذی است وِ اص دل هفاّین ٍ آهَصُّای هزّثی وِ دس طی لشٍى هتوادی هیسفت وِ تِ
فشاهَضی سپشدُ ضَد ،سشتشآٍسدُ است؟ آیا هفَْم لذست دس ایشاى تغییش وشدُ است ٍ چشا لذستوٌذ ضذى سّثشاى
اًمالب وًٌَی ضثاّتی تِ وسة لذست دس سایش ًماط دًیا ًذاسد؟
ایٌْا سَاالتی تَد وِ تسیاسی اص هتفىشاى ٍ سیاستوذاساى غشتی سا تِ تحمیك ٍا هی داضت.

هعشفی هیطل فَوَ
هیطل فَوَ فیلسَف هطَْس فشاًسَی ٍ ًظشیِ پشداص پساهذسًیسن یىی اص هتفىشاًی است وِ تِ دسخَاست سٍصًاهِ
ایتالیایی «وَسیِ سُ دال سشا » تِ ایشاى سفش وشد تا اص ًضدیه ضاّذ ٍلایع ایشاى تاضذ ٍ طی دٍتاس سفش تِ ایشاى دس
ضْشیَس ٍ آتاى  70دس تْشاى ٍ لن ٍ آتاداى تا ضخػیت ّای هختلف هزّثی ٍ سیاسی ٍ الطاس هختلف هشدم هػاحثِ
وشد .حاغل هطاّذات ٍ هػاحثِ ّای اٍ هماالتی تَد وِ  8هَسد اس آًْا سا حسیي هعػَهی دس هجوَعِ ای تِ ًام «
ایشاًیّا چِ سٍیایی دس سش داسًذ؟» تِ فاسسی تشجوِ وشدُ است .آًچِ دس اداهِ هیخَاًیذ هَاسدی تشگشفتِ اص
هماالت ایي وتاب است.

اًگیضُ ٍ ّذف اغلی اًمالتیَى اص ًگاُ فَوَ
فَوَ عمیذُ داضت جض تاٍسّای دیٌی ّیچ عاهل دیگشی لذست تسیج ایي چٌیي تَدُّا سا ًذاسد تلىِ ایي هزّة
تطیع است وِ تا تىیِ تش هَضع اًتفادی خَد تَاًستِ ایي چٌیي تسیج سیاسی تِ ساُ اًذاصد .ایي اًمالب ًوی تَاًذ تا
اًگیضُّای التػادی ٍ هادی غَست گشفتِ تاضذ صیشا جْاى ضاّذ لیام ٍ اًمالب هشدهی تَد وِ هطىالت التػادی
حىَهت (پْلَی) آى دس حذ تضسي ًثَد وِ دس ًتیجِ آى هیلیَى ّا ایشاًی تِ خیاتاى ّا تشیضًذ ٍ لیام وٌٌذ .اصایي
سٍ سیطِ ایي اًمالب سا تایذ دس جای دیگشی جستجَ وشد....

تِ ًظش فَوَ سٍح اًمالب ایشاى دس ایي حمیمت ًْفتِ است وِ ایشاًی ّا اص خالل اًمالب خَد دس غذد ایجاد تحَل ٍ
تغییش دس خَیص تَدًذ .دس ٍالع ّذف اغلی آًْا ایجاد تحَلی تٌیادیي دس ٍجَد فشدی ٍ دس حیات سیاسی ٍ
اجتواعی ٍ دس ًحَُ تفىش ٍ ضیَُ ًگشش خَیص تَد .ایشاًیاى خَاّاى ایي تَدُاًذ وِ تجشتِ ٍ ًحَُ صیستي خَد سا
دگشگَى ساصًذ ٍ تشای ایي هٌظَس پیص اص ّش چیض خَد سا ّذف لشاس دادُ تَدًذ .آًاى ساُ اغالح سا دس اسالم
یافتٌذ اسالهی وِ تشای آًاى ّن دٍای دسد فشدی ٍ ّن دسهاى تیواسیّا ٍ ًَالع اجتواعی تَد.

ًمص تی تذیل سّثشی اًمالب اص ًگاُ فَوَ
اص دیذگاُ فَوَ صتاى ٍ ضىل ٍ هحتَای هزّثی اًمالب اسالهی ایشاى اهشی عاسضی ٍ اتفالی ٍ تػادفی ًیست تلىِ
دس حمیمت ایي سّثشی هزّثی تَد وِ تا تىیِ تش هَضع هماٍم ٍ اًتمادی ساتمِداس دس هىتة تطیع دس تشاتش لذستّای
سیاسی حاون ٍ ًفَر عویك دس دلّای ایشاًیاى تَاًست آًاى سا ایيگًَِ تِ لیام ٍاداسد آى ّن علیِ سطیوی وِ تی
ضه یىی اص هجْضتشیي استص ّای دًیا سا داضت ٍ اص حوایت هستمین اهشیىا ٍ دیگش لذست ّا تشخَسداس تَد اٍ دس
خػَظ ًمص تش جستِ سّثشی اًمالب ایشاى هی گَیذ:

اًمالب اسالهی ایشاى ،اًمالتی فشاهذسى اص ًگاُ فَوَ
فَوَ تشای دسن اًمالب ایشاى هستمیواً تِ سشاغ هشدم اًمالتی دس خیاتاىّا سفتِ است .تِ ًظش ٍی اص ًگاُ هشدم
حىَهت اسالهی اص یه سَ حشوتی تشای اسائِ ًمطی دائوی ٍ تعشیف ضذُ تِ ساختاسّای سٌتی جاهعِ اسالهی ٍ اص
سَی دیگش ساّی تشای ٍسٍد اتعاد هعٌَی تِ صًذگی سیاسی تَد .هفَْم هعٌَیت گشایی سیاسی تيهایِ تحلیل فَوَ
اص اًمالب ایشاى سا تطىیل هی دّذ .تِ ایي تشتیة فَوَ اًمالب اسالهی ایشاى سا اًمالتی فشاهذسى خَاًذُ است.

اعتػاب ّای سشاسشی ًواد ّوثستگی ّوِ الطاس اص هشفِ ٍ فمیش اص ًگاُ فَوَ
اص ًظش فَوَ ّوِ الذام ّای سطین ضاُ تشای تِ ظاّش اهتیاص دادى تِ اًمالتیَى ٍ آسام وشدى آًْا وِ دس فاغلِ
تظاّشات هاُ سهضاى تا عضاداسی هحشم ،اًجام داد اص آصادی صًذاًیاى سیاسی تا آصادی احضاب ٍ اص تیي سفتي
ساًسَس ٍ ً ..تَاًست تٌصّای سیاسی سا پاییي تیاٍسد ٍ هٌجش تِ اتخار ساُ حل خطي ٍ سپشدى وطَس تِ ًظاهیاى ٍ
استص ٍ استفادُ اص هطت آٌّیي ضذ ٍ دلیل آى ّن اعتػابّای سشاسسشی تَد:
اعتػابّایی وِ هاًٌذ آتطی دس خشهٌگاُ افتادُ تاضذ اص ایي استاى تِ آى استاى سشایت هیوٌذ؛ اعتػاب غٌعت
ًفت ٍ رٍب آّي ،اعتػاب واسخاًِّای هیٌَ ،اعتػاب ٍسایل حول ٍ ًمل عوَهی ،اعتػاب َّاپیوایی هلی ایشاىٍ ،
اعتػاب واسهٌذاى دٍلت .اص ّوِ ضگفتآٍستش اعتػاب واسهٌذاى گوشن ٍ داسایی است وِ تِ آساًی دست اص واس
ًویوطٌذ ،چَى تا سضَُّایی وِ هیگیشًذ دسآهذضاى دُ تشاتش ٍ غذ تشاتش دیگشاى استٍ .لتی دس سطیوی چَى
سطین ضاُ فساد ّن دست تِ اعتػاب تضًذ. ...

