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 نیواپس انسان و خیتار فرجام

 یسبحان یتق محمد

 :اشاره

 قلن  یتاق و مطنلعلن   مرکل   سیرئل  ،یسلحانن  نیوالمسلمم  االسالم حجة یسخنران متن خواهد یپ در آنچه

 و انتظلنر  یاستراتژ ؛یمهد امنم» شیهمن نینخست در که ،است قم هیعمم حوزة یاسالم غن یتحم دفتر یاسالم

 .است شده رادیا شد، برگ ار موعود یفرهنگ مؤسسه یسو از یجنر سنل شعحنن مهین در که «ندهیآ جهنن

 کیل تحر  یل ع  بلرادران  و خلواهران  خلدمت  را(  عج)عصر یول حضر  حق بر حجت الدیم سعند  بن نمیا

 لانظ به هم که است یا مسأله به اشنره شده انتخنب حنضر یوگو گفت یبرا که یموضوع .کنم یم عرض

 گونلنگون  مکنتل   معنصلر،  دوران در هلم  و دیل آ یم حسنب به تیبشر ب رگ یهن دغدغه از یکی یخیتنر

 .اند کرده مطرح بنب نیا در را یمتفنوت یآرا و هن شهیاند

 ،سلم یبود جممله  از یالهل  ننیل اد در جن جنبه که است یباث ،خیتنر فرجنم گرید ریتعح به نی جهنن ندهیآ مسأله

 یکسلنن  یحت ل  ین غرب معنصر یهن مکت  و شده مطرح گوننگون یهن عرفنن و اسالم ،تیایمس ،تیهودی

 نخواهلد  مکتل   و یدئولوژیل ا بله  یکلرد یرو گرید انسنن و دهیرس ننیپن به هن یدئولوژیا عصر معتقدند که

 سلدة  در خصوص به. اند کرده عرضه را یا تنزه یتئور و طرح ،خیتنر ندهیآ ،جهنن ندهیآ به نسحت ل داشت

 و گفتله  نریبسل  سخن خیتنر فرجنم مورد در نوظهور فراوان یهن نامه و شمندانیاند غرب در یالدیم ستمیب

 بالل  امللروز. انللد داده لقل   ییموعللودگرا نیلل یللیگرا نلده یآ نیلل( Futurism) سللمیفوتور را ننیللجر نیل ا

 .اسلت  غلرب  ینیدن در ینید و یعمم مانفل یجدّ یهن با  از ییگرا ه اره گرید ریتعح به نی ییموعودگرا

. کنلد  یمل  روشلن  را نکتله  نیل ا تیل اهم معنصر شمندانیاند یآرا به توجه و ینترنتیا یهن تیسن بر یمرور

 از اسلت  یا مقنلله  عنلوان ( The end of history and the last man) نیواپسل  انسنن و خیتنر فرجنم

 .نمنیفوکو کن،یامر و غرب ینیدن ستیاستراتژ نیتر ب رگ دیشن و غرب معنصر ب رگ متفکر
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 سرنوشت و خیتنر فرجنم مسأله به یغرب شمندیاند و متفکر نیا نگنه هیزاو از داشت خواهم یمرور نجنیا در

 و نلده یآ جهلنن  ملورد  در یاسلالم  شله یاند به کنم یم برقرار یارتحنط و زنم یم یپم آنجن از و نیواپس انسنن

 ؟ستیچ شهیاند دو و ننیجر دو نیا نسحت و رابطه شود مشخص تن یاسالم نیواپس انسنن

 یمل  گملنن  یگلنه  چلون  .میکنل  روشن با  نیا در را خیتنر فرجنم نی جهنن ندهیآ مفهوم است الزم ابتدا در

 آخلر  سلنل  صد آن مثالً یعنی مند؛ زمنن یخیتنر ندهیآ یعنی جهنن ندهیآ نی خیتنر فرجنم مییگو یم یوقت شود

 .شد خواهد چه خیتنر

 نیل  نلده یآ جهلنن  ،نگنه نیا در .ستین رقم و عدد خیتنر و یزمنن خیتنر ،خیتنر فرجنم نی جهنن ندهیآ از سخن

  هیل انگ و آرزوهلن  ،انسنن ن یتمن تمنم که تیبشر خیتنر از یا دوره و یطیما ،یا جنمعه یعنی خیتنر فرجنم

 حرکلت  یبلرا  یا  هیل انگ گلر ید کله  رسلد  یم یآرامش به انسنن و شود یم ارضنء جنمعه آن در یانسنن یهن

 .داشت نخواهد وجود خیتنر یبعد

 کله  شلد  خواهد یا دوره نی یدولت نی یتیحنکم به ختم تیبشر ندهیآ که معتقدند ننیگرا ندهیآ و نگنران ندهیآ

 و تضلند  نقطه گرید انسنن. رسد یم اتمنم به خود تیوضع رییتغ یبرا انسنن وجوگرانة جست تالش آنجن در

 یتاول نکهیا نه. کرد خواهد میمستق یریگ جهت خود ماحوب و مطموب یسو به و داشت نخواهد یچنلش

 کله  یکسنن دگنهید از خیتنر فرجنم و ندهیآ جهنن برعکس بود، نخواهد یتکنمم و رییتغ نکهیا نه بود، نخواهد

 خلود  یهلن  تیل مطموب نیشلتر یب به آنجن در انسنن که دارد یا جنمعه از نشنن اند کرده لیتام را خیتنر ندهیآ

 ینیل دن کیل  ننیل گرا یالهل  دگنهیل د از چله  و ننیگرا یمند دگنهید از چه خیتنر ندهیآ پس. کند یم دایپ دست

 بله  دنیرسل  یبرا را خودش یتکنپو و تارک تمنم خیتنر طول در تیبشر که است یموعود جهنن و موعود

 از سلخن  یوقتل  کله  شلود  یمل  معموم فیتعر نیا از .است کرده یسپر جنمعه آن و تیحنکم آن و جهنن آن

 و  هنیسلت  هلن،  چنلش ،تیبشر گذشته خیتنر برخالف که یانسنن .است انسنن کدام مییگو یم نیواپس انسنن

 خلود  مطملوب  جنمعلة  در انسنن آن بمکه ستین هن تیمادود یبرا  یست و موانع بن جنگ یبرا شیتکنپوهن

 .وصول قنبل و کین د را اهداف و ندیب یم دسترس در و آمنده را  یچ همه

 کله  را آنچله  و کننلد  یمل  ارائله  مکنت  نیا که یا ندهیآ جهنن کنند، یم فیتعر یاله ننیاد که نیواپس انسنن

 ننیل م کلنم  ینمل  گملنن  نقطه نیا در .است یا جنمعه نیچن اند گفته نیواپس انسنن از غرب متفکران نیآخر

 غلرب  دیل جد خیتلنر  بله  یوقت. بنشد داشته وجود ینظر اختالف هم غرب یمند پردازان هینظر و یاله ننیاد
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 ملورد  در یا هیل نظر اسلتثننء  بلدون  کله  دینیب یم را غرب شةیاند یهن قمه و ب رگ متفکران دیکن یم مراجعه

 .دارند تکنپو نیا فرجنم و خیتنر نیا فرجنم عنوان به یا جنمعه انتهن در و خیتنر فمسفه

 نیل ا از هلم  یدموکراس نلیسوس و یدموکراس حرالیل شکل در سمیحرالیل .است مکنت  نیا از یکی سمیمنرکس

 .دارند ینیواپس انسنن و یجهنن ندهیآ هن مکت  نیا همة. هستند هن مکت 

 انسلنن  و جهلنن  نلده یآ کیل  یدارا خلود  ،گرفت شکل غرب مدرن یهن شهیاند نقد در که سمینلیستننسیاگ 

 ندهیآ و یریتصو یدارا هم مدرن فرا و مدرن پست یهن مکت . بودند مدرن یهن مکت  نهنیا .است نیواپس

 نیا ننیم اختالف. اند نیواپس انسنن از یا

 کله  شلد  خواهد یا دوره نی یدولت نی یتیحنکم به ختم تیبشر ندهیآ که معتقدند ننیگرا ندهیآ و نگنران ندهیآ

 و تضلند  نقطه گرید انسنن. رسد یم اتمنم به خود تیوضع رییتغ یبرا انسنن وجوگرانة جست تالش آنجن در

 .کرد خواهد میمستق یریگ جهت خود ماحوب و مطموب یسو به و داشت نخواهد یچنلش

 ،پیت کی نهنیا همة وگرنه است نیواپس انسنن آن ن یخصوص و جهنن آن ن یخصوص در ننیاد و هن مکت 

 ننیل م میکنل  یمل  یا سهیمقن نجنیا در من. کنند یم یمعرف نمونه انسنن و نمونه جنمعه کی و آل دهیا نقطه کی

 اسالم ییموعودگرا شةیاند در که آنچه و کنند یم مطرح ندهیآ جهنن عنوان به غرب معنصر متفکران که آنچه

 شله یر کله  دینیب یم دیکن دنحنل را موضوع نیا اگر که. دارد وجود یاسالم فرق همة نیب در تیمهدو با  و

 کلنم  یمل  شلنهند یپ موضلوع  نیل ا مطنلعه یبرا. دارد وجود مضمون نیهم بن هم تیهودی و تیایمس در اش

 از تلن  دیکن سهیمقن یاسالم فرهنگ بن را فرهنگ نیا یمحنن و دیبنش داشته غرب مدرن فرهنگ یمحنن به ینگنه

 نلده یآ عنلوان  بله  یغرب تهیمدرن که آنچه بن اندازه چه تن ییموعودگرا و تیمهدو یمحنن که دینیب دست به آنجن

 .دارد فنصمه و تفنو  کند یم ارائه جهنن

 ظهور از بعد عالئم نی ظهور عالئم سراغ یمحنن نیا به توجه یب شود یم دهید هن نوشته از یبعض در متأسفننه

 نلده یآ جهلنن  و جهلنن  ننیل پن عنلوان  بله  تهیمدرن تفکر در که کنند یم ارائه را ییهن یژگیو قنًیدق و روند یم

 ننیل جر از یدئولوژیل ا و یفکلر  یمحنن نظر از و مستقل است یا شهیاند تیمهدو آنکه حنل. شود یم مطرح

 .دارد فنصمه کنمالً مدرن فمسفه و مدرن
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 از مختصلر  یفیتعر نخست .میکن معنن چگونه را تهیمدرن من که دارد وجود نظر اختالف غرب متفکران نیب در

 و معنصلر  یهلن  فمسلفه  کله  کلرد  خلواهم  اشلنره  محنلن  و فیتعر نیا براسنس سپس و کنم یم ارائه تهیمدرن

 گفته سخن یگنهیپن چه از و دارند یدگنهید چه ندهیآ جهنن و جهنن ندهیآ یمحنن بنب در معنصر شمندانیاند

 .اند

 ریل تعح به. دارد وجود مدرن از شیپ ینیدن و مدرن ینیدن ننیم کیتفک در مهم نزیامت نقطه چند و فیتعر چند

 تله یمدرن یبلرا  نزیل امت نقطه سه و تیخصوص سه گرفته صور  تهیمدرن بنب در که یمحنحث مجموع از گرید

 یهلن  فرهنلگ  برخالف مدرن فرهنگ که است نیا اند برشمرده تهیمدرن یبرا که یژگیو نیاول. اند برشمرده

 از جهلنن . نلد یب یمل  کف در و عرض در کند نگنه یطول نکهیا یجن به را جهنن گذشته یهن فرهنگ و ینید

 .اسلت  قلت یحق ملدرن  جهلنن  در  یچ همه. دارد هیرو کی و سطح کی ؛ستین هیال چند گرید مدرن دگنهید

 دسلت  بلن  و دیل نیب یمل  چشلم  بن د،یشنو یم گوش بن شمن که است ی یچ آن قتیحق و ندارد وجود یمجنز

 .دیکن یم لمس

 چلون  نلدارد؛  وجلود  «انسلنن  تیل منه و جهلنن  تیمنه در رسوخ» یمعنن به تفکر و تأمل ،مدرن فرهنگ در

 که یزمنن از ل مدرن تفکر در جهنن. ندارد وجود میکن یم احسنس که آنچه و هست که آنچه از جدا یتیمنه

 مانسلحه  قنبلل  و لملس  قنبل کنمالً یجهنن ل کردند مطرح را خود یهن دگنهید غرب در دکنر  و کنیب امثنل

 یمل  را جهلنن  .اسلت  «مانسلحه » ،سلت ین «ریتدب» .است «مشنهده» ،ستین مطرح «شهیاند» گرید لذا و ،است

 .اند برده ننم مدرن جهنن یبرا شننسنن غرب که است یژگیو نیاول نیا. دیده نشنن ینضیر عالئم بن دیتوان

 هیال جهنن تفکر نیا در که بود نیا اول یژگیو .است جهنن و یرونیب یهست از انسنن کردن جدا دوم یژگیو

 کله  است نیا هم دوم یژگیو ؛است شده خالصه نیزم در همه ؛داشت آسمنن به سر که یطول جهنن و هیال

 ننیل م کیل تفک. شلد  قنئل  یتمن و کیتفک رامونشیپ طیما و انسنن ننیم ،ییرو و یسطا هیال نیهم در دیبن

 .است هینظر نیهم بر یمحتن( Object) «ابژه» و( Subject) «سوژه»

 را یهسلت  و یهسلت  از یبخشل  را خلود  د،یل د یمل  همنهنگ و همگنم جهنن بن را خود تهیمدرن از شیپ انسنن

 عنلوان  به انسنن ننیم قیعم یا فنصمه مدرن تفکر در امن ،ستیز یم یهست بن و کرد یم یتمق خود از یبخش

 خلود  از گننهیب جهنن کی سراغ که شد مأمور انسنن نیا و آمد دیپد «ابژه» کی عنوان به جهنن و «سوژه» کی



5 

 

 تلالش  که شد یموجود به لیتحد انسنن تفکر نیا در لذا و. آورد فراچنگ را یمعرفت تن برود خود از برون و

 .کند مانسحه را جهنن بتواند تن کند جدا خود یهست قتیحق از را خود کند یم

 یژگل یو نیل ا به یوقت معروفش شعر در است زبنن یسیانگم که «و یال .اس.یت» غرب ب رگ شنعران از یکی

 «.شد مرتک  انسنن که است یگننه نیتر یغرب کنر نیا» :دیگو یم رسد یم غرب

 بله  آن از و یل ال کله  داشلت  یاشلکنل  چه ییجدا نیا .رامونشیپ جهنن و انسنن ننیم ییجدا گننه ؟گننه کدام

 رفلتن  فرو و انسنن یگننگیخودب از ،ییجدا نیا جةینت. کند یم ندی گننه نیتر یغرب نی گننه نیتر ب رگ عنوان

 .بود رامونشیپ طیما به نسحت غربت و خود درون در انسنن

 .شود یدیجد فیتعر جهنن و انسنن از شد قرار شد، جدا جهنن از انسنن یوقت مدرن جهنن در

 را او شلود  یمل  و اسلت  هیل ال کیل  که یانسنن: دندیرس نقطه نیا به جیتدر به مدرن متفکران ؟ستیچ انسنن

 ن یل تمن ،احسنسن  از یا مجموعه ج  ی یچ. ندارد زودگذر عواطف و احسنسن  ج  ی یچ کرد، مشنهده

 و جوسلت  رفلنه  و جلو  قلدر   جو، لذ  میکن یم وجو جست را انسنن چه هر من .ستین او در ال یتمن و

 برخلورد  خلود  رامونیپ جهنن بن خواهد یم انسنن نیا. ندارد وجود ی یچ گرید مدرن انسنن در نیا از فراتر

 کند؟ برخورد چگونه بکند، دیبن چه کند،

 ،احسنسلن   نلنم  بله  ی یچ تنهن یهست همه از که یانسنن. شود یم ظنهر نجنیا در تهیمدرن عصر سوم یژگیو

 کنلد  تصرف جهنن در که است نیا تالشش تمنم مننده یبنق شیبرا ،یج ئ یهن خواست و ال یتمن ،ن یتمن

 عملم . بلود  یهلدف  نیچنل  ندیل بن در مدرن عمم کنر. دینمن ییجو بهره خود ن یتمن ریمس در جهنن از بتواند تن

 تلوان  و یسنج امکنن یبرا .است یرونیب ینیاش یریگ اندازه و مانسحه یبرا و طیما در تصرف یبرا مدرن

 آن بله  و کنلد  یمل  احسنس امروز که ردیبرگ را ی یچ آن خود رامونیپ طیما از بتواند انسنن تن است یسنج

 .دارد لیم

 یمل  گننله یب و جدا خود یهست قتیحق از و خود گذشته از را مدرن انسنن ،مدرن فرهنگ در یژگیو سه نیا

 .کند

 ،عتیطح .است استوار مفهوم سه نی واژه سه بر تهیمدرن دوران است معتقد یآلمنن معروف شننس جنمعه «وبر»

 نفتله ی متفلنو   ییمعنلن  ملدرن  دوران در امّلن  داشت وجود  ین گذشته در چند هر واژه سه نیا .یترق و تعقل
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 تله یمدرن دوران از بعلد  گلر ید شمن. «عتیطح» به کند یم دایپ کنهش فرو «یهست» وبر منکس دگنهید از .است

 نی یهست از سخن هم جن هر. دهد یم «عتیطح» به را خود یجن «یهست» واژه د،یشنو ینم «یهست» از سخن

 تملنم  پلس . دیل بگذر را علت یطح آن یجن به و دیکن حذف را جهنن نی یهست واژه دیتوان یم شمن است جهنن

 اسلت  «یترقل » دوم واژه .علت یطح نلنم  به شود یم یمفهوم و یا واژه به لیتحد مدرن فرهنگ در عنلم قیحقن

 و یترقل  دنحلنل  انسنن دیگو یم دارد؟ عتیطح نیا به نسحت یگنهیجن چه کند، چه عتیطح نیا بن آمده انسنن

 یبلرا  یرونل یب امکننلن   در شلتر یب چله  هر تصرف یعنی شرفتیپ مفهوم ؟چه یعنی شرفتیپ .است شرفتیپ

 دیل گو یمل  وبلر  املن  اسلت  یمأنوس و آشنن واژه تعقل واژه .است «تعقل» سوم واژه و .یدرون نن یتم یارضن

 ملدرن  دوران در تعقلل  د،یشل یاند یم امر بدو در شمن که است ی یچ همنن تعقل واژه امروز که دینکن گمنن

 یدرونل  نلیل ام بتوانلد  تلن  رد،یگ یم کمک خود خرد از انسنن که معننست نیا به تیعقالن .است یاب ار تعقل

 .کند نیتأم طیما در و ردیبگ طیما از را خود

 را آن کله  کنلد  یمل  جندیا را یندیبن و شود یم غرب در یا شهیاند گذار هیپن یترق و عتیطح ،تعقل اصل سه

 .ننمند یم سمیمدرن نی تهیمدرن اصطالحنً

 .است مدرن دگنهید در شننسننه جهنن نی شننسننه یهست ریتصو نیا

 نیزم شهر است نمدهین تیایمس که است معتقد است یایمس یوسطن قرون متفکر نیتر ب رگ که نیاگوست

 شلهر . کند آبند را خدا شهر که بود نیا حیمس کنر. کنند یم یزندگ نیزم شهر در عمومنً هن انسنن کند، آبند را

 .کند یم ظهور حیمس که است یموعود روز خدا شهر ؛سنستیکم ؟کجنست خدا

 چلون  نلدارد؛  وجلود  «انسلنن  تیل منه و جهلنن  تیمنه در رسوخ» یمعنن به تفکر و تأمل ،مدرن فرهنگ در

 .ندارد وجود میکن یم احسنس که آنچه و هست که آنچه از جدا یتیمنه

 در غلرب  معنصلر  متفکلران  کله  دیب ن حدس دیتوان یم دیکن اضنفه گرید ریتصو کی ریتصو نیا به شمن اگر

 معنصر متفکران دگنهید از .است انسنن ریتصو دوم ریتصو آن. شندیاند یم چگونه خیتنر ندهیآ و خیتنر مورد

 یطل یما موانلع  و انسلنن  ننیل م نل اع  دارد دنحلنل  به را یخیتنر تاوال  و دهد یم حرکت را خیتنر که آنچه

 .مطملوب  سلمت  بله  تیوضع رییتغ یبرا طشیما بن انسنن ننیم یریدرگ و چنلش یعنی خیتنر حرکت .است

 دهلد  یمل  نشلنن  دیکن یم ارائه خیتنر پهنه در یآدم از که یا انگنره د،یکن یم ارائه انسنن از شمن که یریتصو
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 خواهلد  یم انسنن نیا که خیتنر از یا دوره یمعن به خیتنر ندهیآ. دینیب یم چگونه را خیتنر نیا ندهیآ شمن که

 .برسد آرامش به

 ملدرن  فرهنلگ  در. کنلد  نفتیدر کمنل و تمنم به آنجن در را خود یخیتنر ن یتمن تمنم خواهد یم انسنن نیا

 شلوم  مفصلل  محنح  وارد نکهیا یجن به من کند؟ یم چنلش یرونیب طیما و عتیطح بن که است انسنن کدام

 سلرآمد  و غلرب  مدرن یشننس انسنن پدر سخن از میبگو انسنن دربنره را غرب شمندانیاند تک تک یآرا و

 «ینولیل منک» یعنل ی شلد؛  بنلن  او دانش بر یفمسف مکنت  عمده و خیتنر یهن فمسفه تمنم حنًیتقر که یشورانیاند

 .اسلت  نشده یمعرف او یاصم تیشخص من کشور در .است غرب مدرن شهیاند پدر ینولیمنک .کنم یم استفنده

 .است مدرن غرب یمعنن به سمینولیمنک و نولیمنک

 یمل  شلمن  اگر و دارد یژگیو دو مدرن انسنن که است معتقد او د؟یگو یم چه مدرن انسنن مورد در نولیمنک

 فیل تعر دو نیل ا در را انسنن که یا فمسفه هر. دیکن نظر نهیآ دو نیا در دیبن دیبشننس را مدرن انسنن دیخواه

 نیل  و نشننسلد  تیرسلم  بله  را دو نیل ا که یا فمسفه هر و رشیپذ قنبل است یا فمسفه بشننسد، تیرسم به

 .شهیاند نه است اوهنم او، دگنهید از شود قنئل انسنن یبرا دو نیا یورا ی یچ

 عملم  هلم  ،غلرب  فمسفه هم ،انسنن مورد در انگنره دو نیا بن نولیمنک: ندیگو یم غرب شهیاند سننینو خیتنر

 و نریشلهر  کتنب در نولیمنک. دهد یم جهت را غرب نستیس فمسفه هم و غرب یتکنولوژ هم ،غرب دیجد

 مقدمله  ،یژگل یو دو نیا به تنپرداخ از قحل او امن. کند یم مطرح انسنن یبرا یژگیو دو گفتنرهن کتنب در هم

 متفکلر  نیتلر  بل رگ  که نیاگوست. کند یم استنند یایمس ب رگ متفکر «نیاگوست» گفتة به آن در که دارد یا

 یم کیتفک را هن انسنن جهنن خدا شهر کتنب در او. خدا شهر ننم به دارد یکتنب است یایمس یوسطن قرون

 کله  اسلت  معتقلد  او ،نیزمل  شلهر  و خدا شهر :است «شهر» ود نی جهنن دو هن، انسنن جهنن دیگو یم و کند

 نیل ا حیمسل  کنر. کنند یم یزندگ نیزم شهر در عمومنً هن انسنن کند، آبند را نیزم شهر است نمدهین تیایمس

 ظهلور  حیمسل  که است یموعود روز خدا شهر ؛سنستیکم ؟کجنست خدا شهر. کند آبند را خدا شهر که بود

 گفلت  یمل  نیاگوسلت  .میکن یم یزندگ آن در من که یعیطح و یمند بستر نیهم ؟نستکج نیزم شهر. کند یم

 شلهر  در و بنشلد  سلنکن  نیزمل  شهر در یکس شود ینم .نیزم شهر سنکن نی ندیخدا شهر سنکن نی هن انسنن

 را هلن  انسنن که است نیا دنحنل به یایمس شهیاند و. شهرند دو نیا از یکی شهروند هن انسنن. بنشد هم خدا

 .اسلت  نیاگوسلت  هیل نظر و یتئلور  نیل ا. کنلد  خلدا  شهر شهروند را آنهن و کند جدا نیزم شهر یشهروند از
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 و ینل یزم شهروندان ننیم دیبن ،گفت خوب نیاگوست دیگو یم او. کند یم استنند نکته نیهم به قنًیدق نولیمنک

 یگلنه  نیل  .است شده معنن یب داخ شهر گرید دیجد عصر در که است نیا مهم نکته امن. کرد کیتفک یآسمنن

 تلن  ام آمده من ،ستمین خدا شهر شهروند من ،ستین ییخدا شهر میگو ینم من دیگو یم و کند یم مسنماه

 در نیزمل  شلهر  شلهروند  .کلنم  ننیل ب را شلهر  نیا در یزندگ رسم راه و کنم فیتعر را نیزم شهر شهروندان

 :است یژگیو دو نیا یدارا ینولیمنک دگنهید

 .است یمند رفنه و شکوه ،قدر  شیمعنن تنهن ریخ شهروند، نیا نظر از ل 1

 نفلع  جمل   بله  و  نلد یپره یم خطر از آزمندانه. گرند مهیح و نکنریر ،ننسپنس یمردم ینیزم یهن انسنن ل 2

 بلروز  را یبدخواه نیا دهد اجنزه طیشرا هرگنه و شرورند مردم همة که کرد قحول دیبن. آورند یم یرو خود

 ملدرن  انسلنن . نشلود  کیل ن د رفنه و ثرو  ،قدر  حوزة به یگرید که است مراق  تیبشر لهذا. دهند یم

 .خواهد یم خود یبرا را نهنیا همة

 و انلد  گرفتله  تیل عنر بله  را یشننسل  انسنن نیهم شیب و کم غرب معنصر مکنت  تمنم که کنم یم ادعن بنده

 هلنب ،  توملنس  و الک جنن ،منرکس ،هگل وبر، منکس از .است استوار یانسنن نیچن بر هم مدرن پست تفکر

 یحتل . دارنلد  انسلنن  از را فیل تعر نیهمل  همله  نمن،یفوکو یعنی ؛یدموکراس حرالیل شمندیاند نیآخر تن گرفته

 .است انسنن نیا هستم او دنحنل به من که ینیواپس انسنن کند یم حیتصر نمنیفوکو

 شننسلننه  انسلنن  ندیل بن نیا در امن دارد ییهن تفنو  گرید مکت  به یمکتح از مدرن غرب یشننس انسنن یمحنن

 یمل  هلم  خلود  یبرا تنهن و ل خواهد یم رفنه و قدر  که یانسنن یعنی ؛انسنن نیا نکهیا یبرا .ستین یتفنوت

 یمختمفل  یهلن  شهیاند غرب گوننگون مکنت  کرد؟ دیبن چه بچرخنند را خود یزندگ چرخة بتواند ل خواهد

 .کنند یم ارائه خصوص نیا در

 گلرگ  انسلنن » :اسلت  معتقلد  لل  دهد یم حیتوض را او یهن هینظر که نولیمنک از بعد متفکر ل «هنب  تومنس»

 مکنتل   در بلنر  صلدهن  و هلن  ده غلرب  خیتلنر  طلول  در که است یقصنر کممه و استعنره نیا. «است انسنن

 دیل بن چله  پس برسد، ی یچ یگرید به خواهد ینم و است انسنن گرگ انسنن اگر .است شده تکرار مختمف

 کله  است معتقد منرکس. برسد رفنه به بتواند انسنن تن آورد یم ننیم به را دولت قدر  یپن سمیمنرکس کرد؟

 رو، نیل ا از .اسلت  «یمنشل » گلرگ  تیخصوص نیهم نرسند رفنه به هن انسنن شود یم موج  که ی یچ آن

 دیل بن چله  حنل. شوند وارد حوزه نیا به گرانید دهد ینم اجنزه گرید شود یم دیتول اب ار منلک انسنن یوقت
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 نیل ا .قدر  حوزه از یفرد ال یتمن یپن کردن کوتنه و است نستیس و اقتصند کردن یدولت اش چنره کرد؟

 و دیل تول ابل ار  نکله یا یبلرا  است خیتنر طول در انسنن تالش سمیمنرکس خیتنر فمسفه. بود خیتنر فمسفه کی

 شلود  یمل  سؤال یوقت. نکند دایپ بروز انسنن یصفت گرگ نیا که کند میتنظ یا گونه به را یاقتصند مننسحن 

 ملن  یستیکمون جنمعة و ،من نیواپس انسنن: دیگو یم دارد؟ ییمعنن چه شمن نیواپس انسنن و خیتنر ندهیآ که

 دست از را گریهمد به نسحت تصرف اب ار. افتند یم دور قدر  حوزه از هن انسنن آن در که است یا جنمعه

 تصرف جرئت و قدر  و پردازند یم خود رفنه به فقط هن انسنن که شود یم دیشد آنچننن کنترل دهند، یم

 انسلنن  که است نیهم اش فهیوظ ،منرکس نیواپس جنمعه در ینسیس حنکمة أ یه. کنند ینم دایپ یگرید در

 .کند نیتأم را خود یمند رفنه ،عدالت و یبرابر بن بتواند انسنن نیا که بدارد دور قدر  اب ار از آنچننن را هن

 املن  داند، یم انسنن گرگ را انسنن هم سمیحرالیل شد؟یاند یم چه خیتنر فمسفه و خیتنر ندهیآ دربنرة سمیحرالیل

 ن یل تمن و برسلد  من للت  و قلدر   به و کند یزندگ رفنه بن جنمعه نیا در بخواهد انسنن اگر که است معتقد

 نیل ا بله  انسلنن . کنلد  امضلن  را یاجتمنع قرارداد و بحندد مننیپ که است نیا راهش کند، ارضن را خود یدرون

 بله  ملن  از کلدام  چیهل  میبدر را گریهمد و میفتیب هم جنن به گرگ مثل هم من بنشد قرار اگر که برسد یآگنه

 راهلش  ،میکن لیتاص ثرو  و میبمنن رفنه و قدر  خوان بر میخواه یم همه اگر. رسد ینم قدر  و ثرو 

 یا گونله  به را مننسحن  ،میشو جمع گریهمد بن یمدن جنمعه کی در و یاجتمنع مننیپ کی در که است نیا

 دو نیل ا یدارا ینولیل منک دگنهیل د در نیزمل  شلهر  شلهروند  نیل ا بر. برسند رفنه به بتوانند همه که میکن میتنظ

 :است یژگیو

 .است یمند رفنه و شکوه ،قدر  شیمعنن تنهن ریخ شهروند، نیا نظر از ل 1

 نفلع  جمل   بله  و  نلد یپره یم خطر از آزمندانه. گرند مهیح و نکنریر ،ننسپنس یمردم ینیزم یهن انسنن ل 2

 آورند یم یرو خود

 بله  را یاقتصلند  مننسحن  و دیتول اب ار نکهیا یبرا است خیتنر طول در انسنن تالش سمیمنرکس خیتنر فمسفه

 .نکند دایپ بروز انسنن یصفت گرگ نیا که کند میتنظ یا گونه

 کله  جن هر که نیا و توافق عدم از یریجموگ یبرا است انسنن جدال سمیحرالیل دگنهید از خیتنر فمسفه اسنس

 را موانلع  شود، عمل وارد شود یم مختل دارد یا گونه به یاجتمنع قرارداد نیا و توافق نیا کند یم احسنس

 .اسلت  موانلع  نیل ا از یکل ی سلم یتنریتوتنل ،سمیحرالیل دگنهید از. سنزد برقرار را یاجتمنع مننیپ و کند برطرف
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 ،سلم یفنش. کننلد  توافق خود رفنه و مننفع سر بر نتوانند هن انسنن شود یم موج  که است یمننع ییاقتدارگرا

 مالدوده  در را قلدر   سمیفنش رایز د؛یجنگ آن بن دیبن .است یخیتنر موانع از گرید یکی سمیحرالیل دگنهید از

 نظلر  از سلم یفنش کله  ستین نیا در سمیفنش و سمیحرالیل ن اع. بحرند سود هیبق دهد ینم اجنزه که ندیب یم یا

 یانلدک  گلروه  یبلرا  را ثرو  و قدر  ،رفنه سمیفنش که است نیا در آنهن یاصم ن اع بمکه ،است بد یاخالق

 .برسند جهینت به توافق کی براسنس همه تن داد اجنزه دیبن. دهد ینم میتعم اجنزة و خواهد یم

 مطملوب  یشلکم  بله  توافلق  نیا که است یا جنمعه سمیحرالیل دگنهید از نیواپس انسنن و خیتنر ندهیآ نیبننبرا

 و خلت یبرانگ مفصل یهن با  که نیواپس انسنن و خیتنر فرجنم کتنب در ل نمنیفوکو .است کرده دایپ تاقق

 کلرده  ننیل ب قلنً یدق را نکتله  نیا ل شد بنن نمنیفوکو دگنهید نیهم بر یمحتن اول بوش «یجهنن نینو نظم هینظر»

 .است

 کله  یطیشلرا  و خیتنر ندهیآ :میپرس یم امروز ینیدن در یدموکراس حرالیل ننیجر سرآمد عنوان به نمنیفوکو از

 انسنن من که است ممکن چطور د؟یآ یم دست به چگونه رسد یم نتشیتمن همه به انسنن دیکن یم ادعن شمن

 یبلرا  را یژگل یو سله  مجموع در او ؟میکن آرامش احسنس که میبرس ییجن به شننسننه انسنن بستر نیا در هن

 :شمنرد یبرم ل شده آغنز خیتنر فرجنم آن نکیا هم است معتقد که ل ندهیآ جهنن

 ؛یاقتصند آزاد بنزار. 1

 ؛مدرن یفننور و یتکنولوژ. 2

 .ینسیس یآزاد. 3

 و( اقتصند در یدار هیسرمن نظنم یعنی) یاقتصند آزاد بنزار ننیم چگونه او که است یباث فصل سر همه نهنیا

 یم وندیپ ینسیس یآزاد بنالخره و ن یتمن به دنیرس یبرا انسنن اب ار نیبهتر عنوان به مدرن یتکنولوژ ننیم

 .نوردیب دست به را خود مطموب جنمعه تن زند

 هیسلرمن  نظلنم  بسلتر  از توانلد  یم انسنن آن در که است یا جنمعه یدمکراس حرالیل دگنهید از مطموب جنمعه

 .کند نیتأم را خود یعموم رفنه ،یمند یدار
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 را یعملوم  رفلنه  و آرامش نیا تواند ینم یسنت یدمکراس حرالیل ننیجر که است ممتفت نکته نیا به نمنیفوکو

 وجلنن  هنب  وارث نمنیفوکو نکهیا رغم یعم یعنی .هگل یهن شهیاند به دارد یبرگشت نجنیا در لذا. کند فراهم

 هن حرالیل دگنهید از که یهگم. کند یم استنند هگل به رسد یم که نجنیا به امن است لیم استوار  وجنن الک

 نیا به یوقت حرالیل ینمنیفوکو امن .است شده یمعرف سمیتنریتوتنل ننگذاریبن عنوان به و ستیفنش عنوان به گنه

 حلرال یل که یا ندهیآ نیا که کند یم اظهنر برسنند، آرامش به را انسنن است قرار جهنن ندهیآ که رسد یم نکته

 ندیل بن همنن هم هگل. کند یم استنند هگل به و ستین یکنف اند گفته گرانید و لیم استوار  جنن مثل ییهن

 و ثلرو   ،رفلنه  خواهنن هن انسنن دیگو یم و زند یم یدیق مننده یبنق نولیمنک از که را غرب شننسننة انسنن

 نی «انسنن ییشننسن» Self) او ریتعح به نی یاجتمنع من لت آن و خواهند یم هم یگرید  یچ امن هستند قدر 

 در نملن یفوکو شننسلننة  انسلنن  یمحنن عنوان به انگنره نیهم( steem .است «انسنن شدن شننخته تیرسم» به

 راملون یپ طیمال  در خواهلد  یمل  دلشلنن  رفنه و قدر  از ریغ به هن انسنن دیگو یم او. شود یم خیتنر ننیپن

 آنهن حقوق گذارند، یم احترام آنهن به گرانید کنند احسنس که برسند یحنلت به گرانید بن تعنمل در خودشنن

 .دارند انتظنر هم مقنبل طرف از دانند یم ارزش خود یبرا که را آنچه و کنند یم تیرعن را

 یجلنلح  نکتله  .نیواپسل  انسنن و ندهیآ جهنن نهیزم در غرب معنصر متفکران دگنهید به بود یمختصر نگنه نیا

 از بعلد  و دگنهشیل د طلرح  از دهله  کیل  از کمتر از بعد نمنیفوکو نکهیا که است نیا دارد وجود نجنیا در که

 از نوشت قحل سنل دو که یکتنب در شد، منتشر غرب در او یهن دگنهید نقد در یانتقند اثر صدهن دیشن نکهیا

 گملنن  ملن  که آنچه برخالف: کرد اظهنر ب رگ یفروپنش عنوان تات یکتنب در او. کرد عدول خودش هینظر

 بله  من که یفنّنور نیهم کند؛ یم ریتأخ دچنر را ندهیآ نیا که افتد یم اتفنق جهنن در دارد یحوادث کردم یم

 یمل  تیبشلر  یبلرا  یجد مسأله دارد امروز بودم بسته دیام بدان ندهیآ در یدمکراس حرالیل تاقق اب ار عنوان

 یمل  رییل تغ کلردم  یمل  ریتصو من که را ینیواپس انسنن نیا دارد کیژنت قن یتاق و یوتکنولوژیب امروز. شود

 قلول  بله . بنشلد  نیشل یپ یهلن  خواسته همنن ستین معموم یغرب انسنن نیا یهن خواسته گرید ندهیآ در. دهد

 رفلت  یمل  شرق به و ننهیخنورم به گذاشت یم فراتر قدم غرب ینیدن از او اگر ،غرب در او دانمنتق از یکی

 انسلنن . هستند او حرالیل انسنن از ریغ گرید یا گونه به کیژنت انقالب از قحل هن انسنن از ینریبس که دید یم

 یا گونله  بله  شلند، یاند یمل  گلر ید یا گونه به که دارند وجود کنیامر و اروپن یهن انسنن از ریغ یگرید یهن

 انسلنن  و کننلد  یمل  یمعرفل  یاله ننیاد و اسالم که یخیتنر فمسفه رو، نیا از. کنند یم فیتعر را خود گرید

 .است متفنو  نمنیفوکو انسنن بن یکم به آنهن نیواپس
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 یمل  شروع عیسر ،میکن یم مراجعه(  ع)عصر امنم ظهور و جهنن ندهیآ بنب در ینید مننبع به یوقت معموالً من

 آن در کله  شلود  یمل  گفتله  ملثالً  .میکن یم ذکر آمده ندهیآ جهنن یبرا ن یروا در که را ییهن یژگیو و میکن

 یهلن  یژگل یو عنلوان  بله  ملن  که عننصر نیا تمنم الحته... و بنرد یم فراوان آسمنن دهند، یم بنر درختنن عصر

 از ،ینل ید معلنرف  در که میکن یم فراموش یول است نگونهیا هم میکن یم توجه آنهن به یاسالم موعود ندةیآ

 از موعلود  انسنن .است نشده ندی جو، قدر  و طم  رفنه انسنن و خواه ثرو  انسنن عنوان به نیواپس انسنن

 وراثلت  .است نیزم وارث یاسالم موعود انسنن. خدا فةیخم ؟یکس چه فةیخم .است «فهیخم» یاسالم دگنهید

 نلده یآ در و جهلنن  نلدة یآ در .اسلت  «صلنلح  عحد» یاسالم نیواپس انسنن و موعود انسنن. خداوند از ؟یک از

 نیواپسل  انسلنن . خلورد  یمل  رقلم  انسلنن  تیل منه بن بمکه انسنن ظنهر بن نه ندهیآ آن یاسالم دگنهید از انسنن

 اسلت  یانسلنن  یاسلالم  نیواپس انسنن. کند یم نیاح و اعنده را انسنن یدرون قتیحق که است یانسنن یاسالم

 نیواپسل  انسلنن  بلنالخره  و «ملن » ن یل تمن و «ملن » بله  نه شدیاند یم خودش جنمع یمعنن به قتیحق به که

 یهسلت  و خلود  یهسلت  یهلن  هیل دورنمن و شود یم همنهنگ آنچننن یهست جهنن بن که است یانسنن یاسالم

 بله  بلنرد  یم بنران آسمنن از اگر. دهد یم پنسخ او یهن خواسته به جهنن که کند یم شکوفن آنچننن را جهنن

 در انسنن که است نیا لیدل به شود، یم سح  جهنن اگر ؛است شده یبنران انسنن نیا درون که است نیا لیدل

 خیتلنر  غحلنر  در کله  منسلت  یانلدرون  و پنهنن قتیحق هم انسنن یسح . رسد یم خود یهست یسح  به آنجن

 انسنن سر بر دنیکش دست بن دیآ یم خدا نیآخر فهیخم یوقت که آنجنست و است مننده پنهنن و بسته زنگنر

 یاسلالم  نلده یآ جهلنن . کنلد  یمل  شلکوفن  را آنهلن  یوجود یهن هیدرونمن. کند یم فهیخم را هن انسنن همة هن

 و یانسنن قتیحق ینیاح و است یهست مدار ،تعقل آنجن در بنشد؛ یاصم ماور ،تمتع آن در که ستین یجهنن

 .یهست قتیحق


