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 دهچکی
ریازی شاد و بعد از جنگ جهاانی دوم، نمام ناویه جهاانی بار اسااا  لتماان لیبارال دمویراسای پایاه     

تلکر و الگاوی حکمرانای بودناد و عنوان یگانههای بزرگ به دنبال مسلط یردن آن بر تمام جوامع بهقدرت

اسی به میان آورد. با پیروزی های لیبرال دمویرحتی فرانسیس فویویاما سخه از پایانِ تاریخ و حایمیت نمام

عنوان جریان سومی در جهان بروز پیادا های مهدویت، بهانقلاب اسلامی،  لتمان اسلام شیعی مبتنی بر آموزه

هایی را برای  لتمان لیبرال دمویراسی پدید آورد. ایه دو  لتمان یه هر یادام بار یرد یه به مرور، چالش

هاای وت و متضاد مبتنی بودند، در بحران یرونا منجر باه باروز واینشهای متلاای از اصول و موللهمجموعه

آوری های متأثر از ایاه دو  لتماان  ردیدناد یاه در معنابخشای باه زناد ی، تاابمتلاوت از سوی سیستم

های مردمی به نمام سلامت و نهادهای حکاومتی و دولتای در مهاار اجتماعی، آرام بخشی به جامعه و یمک

عه بروز پیدا یرد. مقالة حاضر با استلاده از روش تحلیل  لتمان لایلا و موفه، ضمه مقایسة آن و هدایت جام

های شناور و مریزی ایه دو  لتمان، تمایز ایه دو  لتمان را در مواجهه با بحران یرونا را بررسی یرده دال

 ساخته است.های تمدنی غرب را آشکار های جدی، تزلزل پایهدهد یه بروز بحرانمیو نشان 
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و به طور خاص بعد از فروپاشی شوروی،  لتمان لیبرال جنگ جهانی دوم بعد از      

عنوان الگوی فرجام خواهی مطرح  ردید. هرچند در جهان غرب، برخی دمویراسی به

های ناشی از ایه تمدن، نگران و آرنولد تویه بی، نسبت به بحران همچون اسوالد اشپنگلر و

های هانتینگتون و فرانسیس فویویاما، با توجه به مولله مأیوا بودند، اما افرادی همچون

دمویراسی، نه تنها نمم نوینی را مبتنی بر ایه  لتمان ترسیم میاحایم بر  لتمان لیبرال

دانسته و سخه از پایان تاریخ با ن را ایه  لتمان مییردند، بلکه سرنوشت محتوم جها

های دمویراسی، به میان آوردند یه حداقل دیگر سخنی از  لتماناحایمیت  لتمان لیبرال

 رقیب باقی نخواهد ماند. 

فرانسیس فویویاما، تحت تأثیر هگل یه دولت لیبرال را نقطة پایان تحول تاریخی      

لیبرال دمویراسی به میان آورد. البته دولت معقول هگل، لیبرال داند، سخه از حایمیت می

های لیبرال دمویراسی معتقد است و سیر دمویراسی نیست و از سوی دیگر، به تناقض

(، 135-150: 1381داند )مرادخانی، تاریخ را را بر اساا سیر روح و نه سیر ایدئولوژی می

، معتقد است یه در پایان تحول ایدئولوژیک اما فویویاما با تلقی از داروینیسم اجتماعی

عنوان نمام برتر توانسته بر رقبای شوند و لیبرال دمویراسی نیز بهها پیروز میبشر، تنها اصلح

 (.15 :1330خود برتری یابد )دوبنوا، 

های لیبرالیسم و توسعة نسبی ناشی از آن، معتقد بود فویویاما با مشاهده برخی از مولله     

های رقیب همچون یمونیسم، فاشیسم و سلطنتی یه ایدئولوژی توانسته است ایدئولوژییه ا

یافتة مبتنی بر ایه اندیشه  لت یه در آن را شکست داده و لذا سخه از تمدنِ تکامل

شود )فویویاما،  ونه مانعی برطرف میتریه احساسات و نیازهای بشری بدون هیچعمیق

امعیت ساختار آن، دچار د ر ونی و چالش جدی نخواهد ( و به دلیل مقبولیت و ج1112

 شد. 

آنچه باعث شد فویویاما سخه از حایمیت  لتمان لبیرال دمویراسی و پایان محتوم      

تاریخ بر اساا ایه اندیشه به میان آورد، وجود توسعه و پیشرفت مادی در الگوی عملی و 
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اد ایه  لتمان و نقش ایه  لتمان در عنوان نمعینی ایه  لتمان یعنی ایالات متحده به

 پیشرفت جوامع امریکایی و اروپایی بود. 

با وجود مشکلات و در ینار فویویاما، آلویه تافلر نیز،  لتمان لیبرال دمویراسی ا     

ا را بهتریه راه و رسم زند ی اجتماعی دانسته است )جمعی از هایی یه داشته استچالش

 (.211-300 :1381نویسند ان، 

پژوهی قطعی فویویاما از حایمیت  لتمان لیبرال بینی و آیندهالبته علیرغم خوش     

نسبت به حایمیت دراز مدت ایه  لتمان و افول تردیدهای جدی دمویراسی، برخی 

های مدرن، هایی شود یه با سلاح یری انسانزند ی اجتماعی داشتند یه باعث شکل

 (.331: 1313ند )مهاجر شیخی و دبیری مهر، حاصل شودر یر جنگی خونیه و بی

ها جای خود همة ارزشنواخت نگران است یه حتی خود فویویاما از پایان تاریخ یک     

های مربوط به های تکنیکی، نگرانیحلپایان راه ری اقتصادی، جستجوی بیرا به حساب

 (. 1330 )دوبنوا، محیط زیست و ارضای توقعات مصرفی پیچیده خواهند سپرد

را « د ر ونی عمیم»و « پایان نمم»وی در ینار نمریة پایان تاریخ، دو نمریة مهم دیگر      

نیز در عرصة سیاست مطرح یرده است یه معتقد است با توجه به آمارهای دریافتی از 

پلیس و مقامات قضایی و فروپاشی خانواده، سرمایة اجتماعی در غرب، در حال افول است 

از  ییه زمان اندروبرو شده یانسجام اخلاق یاز فروپاشربی با بحران ناشی از و جوامع غ

یه ا ر جوامع غربی ایه سرمایة اجتماعی را احیاء  آمدحاصل می یمذهب یهاآموزه قیطر

 (.1112 شود. )فویویاما،نکنند، جایگاه تمدن غربی با تمدن دیگری معاوضه می

خصوص ها و بهد بر برتری یلی ایه  لتمان بر سایر  لتمانهمه، به دلیل اعتقااما با ایه     

دلیل نبود  لتمان با توجه به فروپاشی  لتمان یمونیسم، حایمیت لیبرال دمویراسی را به

(، و 31 :1332 اما،یفویو سیفرانسدانست )رقیب، سرنوشت محتوم تمامی جوامع بشری می

سازی، ضمه از بیه ز طریق پروژة جهانیحتی امروزه نیز جریان نئولیبرال سعی دارد یه ا

 های مورد نمر خود را بر دنیا حایم سازد.های ملی و مذهبی، ارزشبردن هویت
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یه مبتنی بر  لتمان اسلامی حکومت جهانی  1353اما پیروزی انقلاب اسلامی در سال      

دلیل توجه به عدل مهدوی بود، به مرور ایه  لتمان را به چالش یشاند.  لتمان مهدویت به

های جهان شمول و باور تاریخی و دینی نسبت به حایمیت حکومت صالحان بر آموزه

سازی با  لتمان دنبال غیریت(، همواره در میدان  لتمانی، به5: آیه 28زمیه )قرآن یریم، 

دمویراسی معتقد بودند یه اخصوص آنکه،  لتمان لیبرالدمویراسی بوده است. بهالیبرال

دینی هستد و دیه در عرصه سیاست و اجتماع جایگاهی سمت بیدر حال حریت به جوامع

 رایی، در عرصة نمر و عمل ایه  لتمان را به ندارد، اما انقلاب اسلامی با ترویج معنویت

چالش یشاند و حتی بسیاری نیز تحت تأثیر آن، به ایه باور رسیدند یه با عضویت در 

 های مادی و معنوی خود را دنبال ینند.فهای مختلف هدها و جنبش روه

بینی از آیندة بشری و تلاش برای ارائة شمولی و پیشبنابرایه، با توجه به ادعای جهان     

اند، اما الگوی آرمانی، ایه دو  لتمان همواره در عرصة نمر، در نزاع دائمی با یکدیگر بوده

عنوان به  لتة آنتونی  وترش به عنوان یک بحران فرا یر جهانی، یهبحران یرونا به

تریه بحران پس از جنگ جهانی دوم بوده است، به خوبی واقعیت تاریخی هر یک از جدی

ها و تناقضات برآمده از آن در عرصة عمل را نمایان یرد یه هر یک چگونه  لتمان

زایش آوری را در جامعه افامیدواری و معنابخشی به زند ی را مدیریت یرده و میزان تاب

 دادند.

های  یری و تحقق جوامع با ییلیت و شیوه مان بر شکلوجود الگوهای متلاوت، بی     

باشد. جامعة متأثر از الگو و  لتمان مهدویت، به دنبال اثر یری و متلاوت تأثیر ذار می

شهر تحقق آن است یه در جامعة ما نیز سیستم و مردم به دنبال تحقق وجوهی از آرمان

شود های اجتماعی متمایز از جامعة غربی میهستند و همیه امر باعث بروز ینشمهدوی 

 یه تحت تأثیر  لتمان لیبرال دمویراسی هستند. 
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های هر یک از ایه دو  لتمان، نحوة مقالة حاضر سعی دارد یه ضمه بررسی مولله     

یه دو  لتمان را های متأثر از ادو به زند ی اجتماعی و سبک زند ی انسانمعنابخشی آن

 مقایسه نماید.

 

 پیشینة تحقیق .1

موضوع بررسی و مقایسه دو  لتمان انقلاب اسلامی و  لتمان لیبرال دمویراسی،      

همواره مورد توجه پژوهشگران مختللی قرار  رفته است. بررسی یتب و مقالات در ایه 

ایه دو  لتمان و یا نقد دهد بیشتر منابع موجود در دو حوزة بررسی مقایسه زمینه نشان می

نمریة پایان تاریخ فرانسیس فویویاما پرداخته و یمتر به بازتولید معنایی ایه دو  لتمان در 

 اند. ها، پرداختههای مختلف همچون یرونا و به تبع آن مدیریت ایه بحرانبحران

ال دمویراسی های لیبرای به بررسی تطبیقی نمریه( در مقاله1311عبدالحسیه یلانتری )     

های ایه دو  لتمان را سالاری دینی از منمر امام خمینی)ره( پرداخته و تنها موللهو مردم

ای، عقلانیت در دیتریه مهدویت را ( در مقاله1381مقایسه یرده است. مریم معیه الاسلام )

سی های آن با عقلانیت ابزاری در  لتمان لیبرال دمویرامورد بررسی قرار داده و تلاوت

 سازد. خاطرنشان می

برخی نویسند ان نیز امکان تحقق مدینة فاضله موعود لیبرال دمویراسی را بررسی      

اند. آنتونی یرده و از ایه منمر، نمریة لیبرال دمویراسی را مورد نقد و چالش قرار داده

 های ایه  لتمانبه چالش« ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب»( در یتاب 1330اربلاستر)

( نیز در مقاله سرانجام سیاسی جهان، ایه مسئله را 1388پرداخته است. مرتضی شیرودی )

 مورد بحث قرار داده است.

، به مقایسة ایه دو  لتمان «انقلاب اسلامی و پایان تاریخ»( در 1388البته محمد مددپور )     

آن بر مدیریت پرداخته، اما سخنی از بازتولید معنایی ایه دو  لتمان و تأثیر ذاری 
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های مختلف همچون بحران یرونا به میان نیاورده است و لذا از ایه منمر پژوهش بحران

 حاضر، نویه و دارای نوآوری است.

 

 روش تحقیق .6

ای و از نمر مبنای روش تحقیق مقالة فوق، پژوهش توصیلی تحلیلی از نوع یتابخانه     

هش نیز به منمور بررسی معانی هدف، یاربردی است. همچنیه در بخشی از ایه پژو

بازتولید شده توسط ایه دو  لتمان، به بررسی اسنادی وقایع ناشی از بحران یرونا در دو 

جامعة ایران و جوامع متأثر از  لتمان لیبرال دمویراسی، پرداخته است. پرسش تحقیق 

معنا در حاضر ایه است یه آیا دو  لتمان لیبرال و  لتمان انقلاب اسلامی در مدیریت 

 بحران یرونا تلاوت تأثیر ذاری دارند؟ 

فرضیة مقاله آن است یه دو  لتمان لیبرال دمویراسی و  لتمان انقلاب اسلامی با توجه      

های شناور هر یک، بر هنجارهای اجتماعی در جوامع متأثر ایه دو به دال مریزی و دال

های اجتماعی تی در مدیریت بحران لتمان تأثیر ذار بوده و باعث بازتولید معانی متلاو

های معناداری ایجاد یرده شود یه تاینون در مدیریت ایه بحران تلاوتهمچون یرونا می

 است.

 

 چارچوب نظری؛ نظریه گفتمان لاکلا و موفه .9

چارچوب نمری تحقیق، نمریة  لتمان است. همچون بسیاری از ملاهیم علوم اجتماعی،      

ددی ذیر شده است. چنانکه،  لتمان را مطالعة زبان در سطحی برای  لتمان تعاریف متع

اند. از منمر مک دانل، ( دانسته8: 1311)یلانتری، بالاتر از جمله و یا تلقی معنا در مته 

 لتمان پدیده، مقوله یا جریان اجتماعی و یا به تعبیری، جریان و بستری است یه دارای 

( اما  لتمان در نمریة ارنستو لایلا و شنتال 51: 1380های اجتماعی است )مک دانل، زمینه

ها تحت تأثیر موفه، قابلیت بیشتری را برای تحلیل امور سیاسی و اجتماعی دارد و همة پدیده
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هایی از یک حوزة اجتماع را در  رد. از منمر آنها، هر  لتمان بخش لتمان شکل می

بخشد یه مختص ملهوم خاصی می  یرد و به همه چیز، در چارچوبی از نمام معانیبرمی

 (Laclau and Mouffe, 113) همان نمام معنایی است.

ها از جمله زبان است.  لتمان در از منمر لایلا و موفه، تحلیل  لتمان تحلیل همة پدیده     

ای در ها و علائم زبانی و فرازبانی است یه در آن هر نشانهنمریة آنها، یلیتی معنادار از نشانه

شود یه ایه عمل از طریق ها تثبیت میاش با سایر نشانهب یک بعد و به یمک رابطهقال

شود )یور نسه، توانست داشته باشد، انجام میطرد همة معناهای دیگری یه آن نشانه می

 یرد یه دیگر (.  لتمان، حول یک ملهوم مریزی و نقطه یانونی شکل می53،ص 1381

 Laclau)آورند دست میود را با توجه به ایه ملهوم مریزی بهها نیز رابطه و معنای خنشانه

and Mouffe, 112). 
ها، عبارت است از اشخاص، ملاهیم، عبارات و نهادهای انتزاعی یا در ایه نمریه، دال     

ینند و آن معنا، های  لتمانی خاص بر معنای خاص دلالت میحقیقی یه در چارچوب

ها به صورت یکسان اهمیت ندارند و دال مریزی ه تمامی ایه دالشود. البتمدلول نامیده می

های دیگر حول ایه دال، شناور هستند دهد و دالها معنا و هویت میاست یه به سایر دال

(. روابط عناصر مختلف در درون یک  لتمان از طریق 10: 1381)یور نسه و فیلیپس، 

بندی هویت ایه عناصر جرح و ملصل بندی نام دارد. در یرد یه ملصلعملی صورت می

  ردد. تعدیل و در نهایت تثبیت می

های مختللی ممکه است قرار بگیرند یه طرد شوند یه از آنها با ها در حالت لتمان     

ها ها از طریق تعارض و رقابت با سایر  لتمانینند.  لتمانعنوان، میدان  لتمانی یاد می

سازی و تولید ها به صورت معمول به دنبال غیریتلذا  لتمان ینند ومعنا و هویت پیدا می

های یک  لتمان، هژمونتیک  ردند، آن یابی هستند. هنگامی یه دالدشمه برای هویت

شود یه در واقع ایه فرایند از طریق تثبیت معنای آن  لتمان تبدیل به  لتمان هژمون می

  یرد.ها صورت میدال
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یه معتقدند یه در زمان آشلتگی و تزلزل اجتماعی، تنها یک  لتمان لایلا و موفه همچن     

رسد و در نمر نمایی در آن دنیای آشلته، سراسر منسجم به نمر میبا ارئة واقعی یا واقع

شود یه از آن با عنوان قابلیت و دسترسی یاد عنوان راه حل بر زیده میافکار عمومی به

لبته پذیرش آن به شروط دیگری نیز بستگی دارد یه ( یه ا83-88: 1331ینند )سعید، می

یکی از آنها ساز اری اصول پیشنهادی  لتمان با اصول بنیادیه جامعه است. پیامد پذیرفته 

شدن و هژمونی شدن یک  لتمان، برجسته شدن نمام معنایی خود و به حاشیه راندن سایر 

 های معنایی دیگر است.نمام

های های یلیدی، سعی در تحلیل پدیدهست دادن عناصر و موللهدنمریه  لتمان با به     

 یهر جامعه، وابسته به نمام ارزش ی و فرهنگیاستحکام نمام اخلاق اجتماعی دارد. در واقع،

 یو بررس ی حایم بر یک جامعههاارزشها و ة  لتمانمطالع رو،هیحایم بر آن است. از ا

در  یاخلاق تیو ترب یساختار نمام اخلاق هییدر تب ینقاط ضعف و قوت آنها،  ام مهم

 .جوامع مختلف است

ها و ملاهیم شناور، دمویراسی، با دالابر اساا چارچوب ذیر شده،  لتمان لیبرال     

های لیبرالی همچون سکولاریسم، راسیونالیسم، پلورالیسم، فرد رایی، اقتصاد آزاد، و ارزش

های مختلف زند ی، به دلیل زدایی از حوزهتقداو با تکیة بر دال مریزی مدرنیته، ضمه 

 الملل  ردید.توفیقاتی در برخی یشورها، باعث تثبیت خود در فضای بیه

های های شناور و مختلف دیگر در سالاما  لتمان مهدویت با دال مریزی انتمار و دال     

یراسی را به حاشیه سازی توانسته است  لتمان لیبرال دموبندی شده و با غیریتاخیر ملصل

براند و در ایران تبدیل به  لتمان هژمونتیک  ردد، اما در میدان  لتمانی یرونا و 

آوری اجتماعی، معنابخشی به زند ی، تزریق آرامش به پیامدهای ناشی از آن همچون تاب

سو و برجسته های مردمی، ضمه بازتولید معنایی  لتمان مهدویت از یکاجتماع و یمک

سازی از  لتمان لیبرال دمویراسی، خلاءهای مام معنایی خود، توانست با غیریتساخته ن

 نمری و عملی ایه  لتمان را بیش از پیش مشهود نماید.
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 دموکراسی و بازتولید فرهنگی آنها -های گفتمان لیبرالمولفه .6

لها در های مختللی ارائه شده است، وجود یکسری عناصر و داهرچند از لیبرالیسم قرائت     

های اخلاقی و اجتماعی های لیبرالیسم وجود دارد یه هر یک از اینها دلالتتمامی قرائت

 خاصی را به دنبال دارد.

 اومانیسم. 1-1

در  لتمان لیبرال دمویراسی، انسان محور تمامی مناسبات قرار  رفته است و همة امور      

محوری به معنای آن است یه ان یرد. انستحت اراده، خواست و تمنیات انسان شکل می

 یری از خِرد خود و بدون یمک خدا در عرصة اجتماعی، زند ی تواند با بهرهانسان می

فردی و اجتماعی خود را مدیریت یند. در ایه تلکر، جایی برای نقش آفرینی و 

( و لذا 131: 1388تأثیر ذاری خداوند و مقولات دینی نمیر وحی و معاد ندارد )شیرودی، 

  رد.رفتارهای اجتماعی نیز بر اساا ایه تلکر، شکل می

 ذاری قرار بگیرد، فطرت انسان در  مان هنگامی یه انسان محور قانونبی     

 یرد، بلکه بیش از هر چیزی منافع قانونگذاران ملاک  ذاری، مورد توجه قرار نمیقانون

: 1338، 1ند )مصباح یزدی، جاست و اقلیتی مجبور به تحمل قوانیه ناقص و غیرملید هست

180.) 

در نگاه اومانیستی، با اهتمام مشریانه به انسان، راه حل مراجعه بشر به امور فرامادی      

ینند یه خلقت و بشر را به حال خود رها بندد و در عمل یا خدا را خالقی تصور میمی

تأیید بر عقل انسان  شوند. در ایه نگاه، بایرده و یا از اساا، منکر وجود خداوند می

عنوان مهمتریه معیار محاسبه سود و زیان، به دنبال رسیدن به تمامی سعادت و نیازهای به

مادی و معنوی بوده و تمامی معیارهای دینی انکار و یا به حاشیه رانده خواهد شد. چنانکه 

منجر به  یند دستیابی به هر معیاری غیر از عقل ابزاری و محاسبه  ر،رندال، تصریح می

 (.138 :1331)رندال، شود خیالبافی و نابودی امکانات فردی و اجتماعی می
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ایه در حالی است یه با توجه به مبانی غیرالهی تمدن غرب، علیرغم تأیید تمدن غرب      

 یه ،«تیانسان»بر محوریت انسان و یرامت انسانی، به فرمودة مقام معمم رهبری، حتی 

غرب،  یدر نمام تمدن است نیز، امروزتمدن  هیا یو قبلة اساس یو هدف اصل یعنصر اصل

 (.15/12/1312)بیانات مقام معمم رهبری، مورخ  شده است مالیپا

مدارانه های اجتماعی در غرب، را رویکرد انسانشاید بتوان مهمتریه علت بروز بحران     

وشی خدا  ردیده است و در ایه  لتمان، دانست یه باعث رویگردانی انسان از خدا و فرام

عنوان منشاء و مصدر تمامی امور است. ها، باز شت به سوی خدا بهحل ایه بحرانیگانه راه

از سوی دیگر، با بروز بحرانی همچون یرونا، با توجه به انکار دیه، عملا مناسبات اجتماعی 

ازم در  یرد و اثری از همدلی و همزیستی لمدارانه شکل میبر اساا رویکرد انسان

های توجه به آموزهشود. لذا در بحران یرونا شاهد بودیم یه تلکر بیها مشاهده نمیبحران

 مسئولیت در قبال هم نوع خود شد.دینی و جدا از وحی، سبب پرورش انسانی خودبیه و بی

 . سود رایی 1-2

ه هدف  لتمان است، مهمتری« انباشت ثروت»داری، با توجه به اینکه قاعدة نمام سرمایه     

تنها به اهداف عالی انسانی لیبرال دمویراسی اشباع تمایلات مادی و لذات دنیوی است و نه

ها خارج یرده است. در ایه توجهی ندارد، بلکه عامدانه آن را از یانون توجه انسان

 لتمان تنها تأمیه امور معیشتی و مادی هدف اصلی است و اموری همچون رشد و هدایت 

 (.131: 1381ا مورد توجه نیست )صمدی، فصلنامه انتمار، هانسان

دمویراسی، مناسبات سراسر بر مبنای تبعیض در راستای منافع نمام ادر  لتمان لیبرال     

داری، از طریق داری و جریان متعلق به آن، تنمیم شده است و مروجان نمام سرمایهسرمایه

ی، استثناء را جایگزیه قاعده یرده و وعده های هالیوودوایسینة فرهنگی و ساخت فیلم

و « قدرت»دلیل ابتناء آن بر محور (. طبق قاعده به1311دهند )سر لزائی، بهشت بریه، می

صورت نمامند نهادینه شده و افرادی یه در ایه سیستم رشد عدالتی بهتبعیض و بی« ثروت»

دهند. حتی ود را سامان میینند، تحت تأثیر همیه قاعده، سبک زند ی خو نمو پیدا می
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ادیان حایم در ایه جوامع و ارباب یلیسا نیز نه تنها به مقابله با تبعات منلی ایه  لتمان 

یند، با ایه روند اند، بلکه چنانکه فیلسوف فرانسوی پیربوردیو تصریح مینپرداخته

یند میداری یشیش زده یاد اند یه از آن با عنوان سرمایهخواری همگام شدهمنلعت

 (.10: 1381)قرا وزلو، 

در ایه  لتمان، آنچه یه مطرح نیست، منلعت عمومی است و در واقع، لیبرال دمکراسی     

ایه ملهوم را به معنای هر آنچه قواعد دمویراتیک )انتخاب جمعی( تولید و انتخاب 

آرزوهای ها و یند و لذا بر اساا ایه تلقی از منلعت عمومی، خواستهیند، ترسیم میمی

 زینند. در صورتی یه حتی در تعریف روسو نیز یه معیار برخی لیبرال غیرمعقول را برمی

ها است، بیه منافع عمومی و منافع همگانی اجتماعی تلاوت قائل شده است دمویرات

 (. 15-105 :1381، )لویه

ندرو لویه انگیز است یه اآمیز و ابهامایه برداشت از منافع عمومی به حدی تناقض     

در  لتمان لیبرال دمویراسی، منمور از یلمه عمومی، جمع بیه فردفرد است، »معتقد است: 

)اندرو « در حالی یه ملهوم جمعی در منافع جمعی، برآیند تک تک، افراد جامعه است

 (.10-38: 1380لویه، 

ان شاهد با توجه به ایه دال  لتمانی لیبرال دمویراسی، امروزه در غرب و انگلست     

های اخلاقی و ابزاری در جهت لزوم افزایش فزاینده نابرابری هستیم و درایه میان استدلال

 (.331-335 :1311ملاعباسی، ینند )ر.ک: ایه نابرابری، ذیر می

پردازان لیبرال همچون جان رالز، جرمی بنتام، جان در ایه میان، اندیشمندان و نمریه     

سعی در تئوریزه یردن نابرابری موجود و تبعیض در جهت لاک و جان استوارت میل، 

 (.11 :1385اند )مشکات، منافع نمام سرمایه داری، داشته

ایه در حالی است یه رویکرد منلعت  رایانه، نه تنها ممکه است منلعت جامعه را      

ایه دارد یه مصالح جوامع سرمنوجود  تضمینیتأمیه نکند، بلکه حتی به  لته شهید صدر، 

یه  (11جامعة دینی، جامعة مدنی، ص  ر.ک:داری، مصالح سایر جوامع را تضمیه یند؟ )
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ای به حسب اتلاق در قضیة یرونا ایه مطلب به اثبات رسید. چرایه در عمل، هر جامعه

ای برای جلو یری از غارت سایر جوامع  رفت و بازدارندهمنلعت خود را در نمر می

غارت ماسک سایر یشورها توسط یشورهای به اصطلاح وجود نداشت؛ نمونة آن در 

یافته مشاهده شد. در ایه  لتمان، مرایز درمانی نیز همچون یک بنگاه اقتصادی توسعه

دیده شد یه منطق آن بر اساا سود و منلعت تعریف شده و در عمل، مرایز درمانی به 

 اند.یانون سوددهی تبدیل شده

 . اقتصاد آزاد1-3

بندی شده در  لتمان لیبرال دمویراسی های ملصلزاد، یکی دیگر از نشانهاقتصاد آ     

های اقتصادی و رقابت افراد و عدم دخالت دولت است یه بر اصل آزادی افراد در فعالیت

 ردد. ایه دال عدالتی میهای اقتصادی تأیید دارد یه باعث ایجاد نابرابری و بیدر فعالیت

 ردد و البته ها و ساختارهای اجتمای میعدالتی در لایهد بیبه طور طبیعی باعث بازتولی

برخی از اندیشمندان همچون هایک نیز عدم توزیع مناسب درآمد و ثروت ناشی از نمم 

 (.Hayek, 1960: 95-91)داند بازار را ولو اینکه برای بسیاری نا وار باشد، ناعادلانه نمی

، پذیرش نابرابری است، روز به روز در جامعه شاهد با توجه به اینکه اساا اقتصاد آزاد     

های مختلف نیز به اثبات طلبی خواهیم بود یه ایه امر در پژوهشعدالتی و البته منلعتبی

رسیده است یه آزادسازی مالی و تحرک سرمایه ناشی از جهانی شدن، به  سترش 

 (.13: 1381)یزدانی، نابرابری خواهد انجامید 

داری و منافع آنها است لیبرال دمویراسی آنچه حایمیت واقعی دارد، سرمایه در  لتمان     

( چرا یه 111: 1383)شیرودی، و نه عدالت اجتماعی و تلاش برای تأمیه زند ی محرومان 

اصل بر یسب منلعت ولو از راه ناعادلانه است. بنابرایه در جوامع غربی تحت تأثیر ایه 

های هنگلت به ساختار اقتصادی های درمان و تحمیل هزینهنه لتمان با توجه به افزایش هزی

بندی در درمان افراد مبتلا به یرونا بودیم و  ذاری و اولویتلیبرال ایه جوامع، شاهد هدف

 اختلالات دارای یودیان و عقل زوال دچار سالمندان ذهنی، معلولیت در عمل، افراد دارای
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های بعدی درمان یرونا قرار داشتند، در اولویتشدید یه در چرخة تولید منلعتی ن عصبی

پوستان در جامعة آمریکا، به حتی سیاه (.11/1/1311 رفتند )خبر زاری تسنیم، مورخ 

دلیل عدم برخورداری از خدمات بهداشتی و درمان مناسب، بیشتریه آمار مرگ و میر 

را به خود اختصاص  ناشی از بیماری یرونا با وجود درصد یمتر مبتلایان در میان آنها،

 (.cnbc ،2020اند )خبر زاری داده

 . عقلانیت ابزاری1-1

های شناور در  لتمان لیبرال دمویراسی، دال عقلانیت ابزاری و معاش یکی دیگر از دال     

های وحیانی، است یه ضمه تأیید بر برتری خرد انسانی بر یلیة منابع معرفتی و نلی  زاره

ا زند ی برخورد یرده و برآورده یردن نیازهای زند ی را مبنای  رانه بسراسر محاسبه

 آورد. عقلانیت به حساب می

انداخته  هیبه د ی نیزنگاه و ا ر بنددیم یی رامذهبایه نوع عقلانیت، راه را بر      

بینی جهان ،یاجتماع ستمیس میدر تنم است؛ چرا یه بخشمعرفت یعنوان منبعشود، نه بهمی

 :1331)واعمی،   ذاردینم یباق یو مذهب یعرفان ،یسنّت ینیبجهان یبرا یمجالعقلانی، 

یافتگی را در . در واقع، عقل مدرن، مشروعیتدارد یدیو خرد نقش یل یتنها رأ(، و 181

یند و سعی دارد تمامی نیازهای خود را از مسیر عقلانی برآورده سازد. لذا خود جستجو می

پردازد. عنوان اوهام و خیالات پنداشته و به انکار آنها میر را بههر ونه منابع معرفتی دیگ

طبق ایه تلکر، اصول ارزشی و اخلاقی مانند ایثار و عدالت و فعالیت جهادی یه جنبة 

تواند هایی یه ایمان دینی میمعنا است و باعث رهایی فرد از دل دغدغهمعنوی دارند بی

شود و بشر باید بر اساا عقل ابزاری و میرفتار اجتماعی را در وی بیدار یند، 

های حسابگرایانه، امور و اقدامات خود را تجزیه و تحلیل نماید یه باعث بازتولید ینش

 شود.های مختلف میفرهنگی و اجتماعی  ونا ون در بحران

یند یه بدون در نمر  رفته اصول عقل ابزاری در ایه بحرانها به انسان توصیه می     

تریه راه را برای به اهداف خود انتخاب یند و لذا ارزشها، تبدیل صرفهو دینی، به  اخلاقی
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شود یه در صورت تضاد میان ارزشها و تمایلات نلسانی، ارزشها به ملهومی غیراخلاقی می

معنا، را در مسیر نیل به تمایلات سریوب یرد. چنانکه وبر با تقسیم اعمال به معنادار و بی

)وحیدی یند در راستای سود فردی و تمایلات باشد، عقلانی توصیف می اعمالی را یه

 (.120: 1313منش، 

ادعاى رفع  تکیه بر عقلانیت والبته بشر امروزی نیز به مرور به ایه نکته پی برده است یه      

نیازى به وحى جز عدم یقیه، اعلام بى خرد جمعى و ةتمامى نیازهاى بشر به وسیل

 زد ى چیز دیگرى در پى نداشته استه یمیت، خلاء معنویت ورفاهسر ردانى، سیطر

ها نیز ایه مولله را مسئول خرابی و ( و حتی پست مدرن232 :1381)معیه الاسلام، 

 دانند.های انسان عصر حاضر میخسارت

شود یه در هنگام شیوع بر اساا تلکر عقلانیت ابزاری، انسان تبدیل به یک ابزار می     

جای حریت به سمت مساوات و همگرایی و هایی همچون یرونا، بهو بیماریبحران 

 ها حریت یردند.همدردی نسبت به یکدیگر، به سمت غارت فروشگاه

 . علم  رایی تجربی1-5

بندی  لتمان لیبرال دمویراسی مورد توجه هایی یه همواره در ملصلیکی دیگر از دال     

است  یعلم، فقط علمِ تجربی بوده است. در ایه  لتمان،  رایی پوزیتویسقرار داشته، علم

و در عمل، علوم غیرتجربی یه شامل  دیآیدست مبه یو تجرب یحس یهایه از آزمون

شود. ایه نوع نگاه به علم ارزش قلمداد میشود، اموری غیرعلمی و بیعلوم نقلی و الهی می

بندی تاریخ زند ی بشر ا تقسیمشناا اثباتی، شروع شد یه بتوسط آ وست ینت، جامعه

به سه دورة ربانی یا الهیات، دورة فلسلی یا مابعدالطبیعی و دورة علمی یا تحققی، باعث شد 

و با نگاه تملک و « بر جهان »به موجودى  عتیو همراه طب« در جهان»از موجودى یه انسان 

 خدا ریز شود.  ذار اومانیسم( و پایه30: 1380یوزر، شده ) لیتبد عتیتصرف در طب

 شای همه مشکلات بشری است و طبق ایه دال  لتمانی، علم جدید به تنهایی  ره     

های عقلانی و علوم انسانی نیز روش علمی اثباتی، پاسخگو معضلات بشری حتی در حوزه
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خواهد بود. ایه در حالی است یه وقتی مبنای شناخت انسان، محدود به تجربه و حس شود 

تنها انسان از شناخت امور فراطبیعی و حدود، حسی و خطاپذیرند، بنا بر قاعده نهیه ابزاری م

ماند، بلکه در بسیاری از موارد از شناخت ابعاد وجودی و فیزیکی خود عالم هستی نایام می

 شود. نیز، عاجز می

و  در غرب، با تأیید بر علم تجربی، رسوخ در ماهیت جهان و ماهیت انسان معنا ندارد     

بیشر بجای اندیشه و تدبیر، تنها به مشاهده و محاسبه میپردازد. بنابرایه تمامی تلاش ایه علم، 

تصرف در محیط پیرامونی و اشیای بیرونی است تا بیشتریه بهره را درنیل به تمنیات خود 

های عقلانی به دلیل عدم امکان تجربه آنان، از ای از اصول و  زارهببرد و لذا حتی پاره

 شود. ایره معناداری و ازشمند بودن، خارج مید

ایه نکته بود یه تنها روش  البته برخی اتلاقات همچون جنگ جهانی اول و دوم بیانگر     

علمی اثباتی، راهکار رفع مشکلات بشری نیست و باید به امور دیگری نیز توسل جست، اما 

فهمی جستجو یردند یه ایه امر نیز بیانگر یج« تجربة دینی»برخی راهکار جایگزیه را در 

بیعی، آشکار های جدی طآنان بود. بحران یرونا، دوباره جهل بشر را در مواجهه با بحران

ساخت؛ به نحوی یه یور ه هابرماا، مهمتریه پیامد ویروا یرونا را، پی بردن بشر به 

 رایی جهل خود دانست. در حالی یه برخی معتقد بودند با اتکا به پوزیتویسم و علم

آید، ولی علم مدرن در مقابله با ایه ویروا تجربی، بشر حتی به تدریج بر مرگ فائق می

ای را به سوی تعریف جدید از علم یه جهان را به یک امر تجربی ه و لذا عدهناتوان ماند

 صرف تقلیل ندهد، رهنمون ساخته است.

 . فرد رایی1-1

های  لتمان لیبرال دمویراسی، فرد رایی افراطی است یه تمامی یکی از مولله     

ذا هر ونه تعامل مناسبات اجتماعی در ایه جوامع تابع فرد رایی و منلعت فردی است و ل

یند و حتی نهادها و ساختارهای سیاسی نیز در اجتماعی نیز معنا و ملهوم ابزاری پیدا می

ینند. بنابرایه در لیبرالیسم، فرد رایی، صورت پاسخ به منافع فردی، مشروعیت پیدا می
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 ،سیاسی ،خالقیا هجوو دةشالوو  لیالیبر ندیشةا شناختی هستیو لطبیعی امابعد هستة

 (51: 1383 ،تاینسوست )آن ا فرهنگیو  دیصاقتا

باز  یژ یچهار و یدارا« هارولد لاسول»بنا بر نگاه  کیشهروند دمویراتدر حالی یه      

 یازهایها و نارزش حیترج گران؛یروابط  سترده با د جهیبودن و در نت یبودن و اجتماع

همراه با اعتماد به نلس و  انسان یادیبن یسرشتکیاعتماد به ن گران؛یمورد توجه و طلب د

 ،یدمویراس برالینگاه لاست، اما  مذیور در ناخودآ اه افراد یهایژ یدر آخر رسوخ و

 یفرد را، اتم یاز شهروند ملهوم یو به نوع داندیم« حدایثرساز نلع»را  یشهروند فیتعر

مشکات،  و یا حتی درصدد است به شهروند فضیلت خودخواهی بیاموزد ) سازدیم یو مِلک

 شود.ها می رایانه در بحران(. همیه امر باعث بروز رفتارهای منلعت11: 1385

در ایه  لتمان، فردیت چه به لحاظ هستی شناختی و چه به لحاظ ارزشی و اخلاقی بر      

تواند فرد را جامعه مقدم است و تنها خیر، خیر فرد است یه هیچ اخلاق و نمریة ارزشی نمی

وظیلة دولت و ساختار سیاسی نیز، تأمیه حدایثری حقوق غریزی و طبیعی محدود یند و 

 انسان است.

هایی همچون لذت طلبی، یاهش پایبندی به سنت، توان با موللهعنصر فرد رایی را می     

حسابگری و آرزوهای خودخواهانه، عدم احساا مسئولیت اجتماعی نسبت به خانواده و 

قوق دیگران و تمایل به انزواطلبی، تشکیل شده است جامعه و مردم و عدم رعایت ح

(. ایه امر در نهایت ممکه است منجر به خودشیلتگی و 181: 1311)قربانی و همکاران، 

 ترجیح منافع فردی بر منافع جمعی هر وضعیتی  ردد.

با توجه به اینکه، یکی از لوازم فرد رایی، خودمحوری و اصالت یافته فرد است، فرد نه      

 ، نون ردد )تنها خدا و اصل عالی، معرفت ورای عقل انسانی و برتر از فردیت انکار می

ها نیز توجهی نکند و نگاه ابزاری به همه چیز شود به دیگر انسان(، بلکه باعث می82 :1338

 و همه یس داشته باشد.
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ة شوم  مان خروجی ایه سیستم موجب پدیدبا توجه به وجود موللة فرد رایی، بی     

شود. ضمه آنکه در ایه  لتمان، نابرابری و غلبة نگاه فرد رایی سرمایه محور مالکانه می

 رایی و ضرورت پیوند با دیگران جز در عرصة سیاسی، یمتر احساا شده ضرورت جمع

دهد. لذا چنیه انسانی یمتر خود را در یر و افراد را به سمت فردیت اخلاقی سوق می

هایی همچون یرونا، آنها همدرد و هم سرنوشت است و در بحران یند یه بایسانی می

 منافع فردی خود را بر منافع  روهی ترجیح میدهد. 

عنوان ضمه آنکه با توجه به ایه نگاه فرد رایانه در  لتمان لیبرالی و اهمیت آزادی به     

فرد است یه  خود هیابندد و ملهوم محوری، راه بر وضع قوانیه و هنجارهای اخلاقی می

 هیب یارتباط چیافکند. ه یخاص خود را پ اتیو اخلاق ندیخود را بر ز یهاارزش دیبا

 چییه ه ینحودو برقرار است به هیا هیب یقیها وجود ندارد و شکاف عمها و ارزشتیواقع

(، و از همیه منمر 25 :1330آربلاستر،  یآنتون) دیشکاف را پر نما هیتواند اینم یمنطق

خاطر آزادی باید تاوان و بهایش را ه معتقدند حتی خانواده و سایر آرزشها نیز بهاست ی

 بپردازند.

 . سکولاریسم1-3

هایی است یه در  لتمان لیبرال دمویراسی قرار دارد. سکولاریسم نیز یکی از دال     

  لتمان لیبرال دمویراسی، ضمه تلاش برای مقبول جلوه دادن سیاست سکولار، سیاست را

امری سراسر غیرمذهبی و غیردینی ترسیم یرده و تلاش دارد یه سیاست دینی را نایارآمد 

نشان دهد. عجیب آنکه،  لتمان لیبرال دمویراسی سعی دارد در فرایند جهانی شدن، 

 ها قلمداد یند.سکولاریسم را امری انکارناپذیر برای تمامی  لتمان

های متأثر از ت محور است و در عمل، در سیستمطبق ایه دال، انسان در تمامی مناسبا     

ایه  لتمان، دیه به حاشیه رانده شده است و همان یاری باید انجام شود یه بیشتر با ذائقة 

 ظاهری و مادی انسانی ساز اری داشته باشد.
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وقتی از خدا و منابع ثابت ارزشی در مناسب اثری نباشد و حتی عقل نیز تنها در حد      

و ابزاری، یاربرد دارد یه حق تعییه محتوا و هدف ندارد، بلکه تنها یار عقل  عقل معاش

سازی و تعییه و تطبیق وسایل و ابزارها برای رسیدن به اهداف و به قول جرمی بنتام، بیشنه

های موجود در ایه جوامع طبیعی حدایثرسازی نلع است، در عمل بحران و ناساز اری

 است.

ان یرونا نیز برخی سیاستمداران و اندیشمندان تمدن غربی همچون البته پیش از بحر     

برژینسکی نیز بر ایه اعتقاد بودند یه سکولاریسم در درون خود نطله ویرانی فرهنگ غربی 

 رایی، ( چرایه در دل سکولاریسم ملاهیمی چون لذت1383آورد )مددپور، را پدید می

های یک زند ی پیشرفته مادی را له رایی نهلته است یه مول ذرانی و مصرفخوش

دهد و در عمل باعث خلاء معنوی و اخلاقی و عدم توجه به سرنوشت دیگران شکل می

 شود.می

بنابرایه، در مجموع باید  لت لیبرالیسم به طور عام و لیبرال دمویراسی به طور خاص،      

اجتماعی فرد را و فلسله  را، فلسله شناسی لذتمدار، انسانشناسی انسانمبتنی بر هستی

های اجتماعی جوامع متأثر از آن را  ریز است و در همیه بستر، باید ینشحقوق تکلیف

تریه داور برای تعییه اهداف و مصالح تحلیل یرد. در ایه  لتمان انسان بهتریه و نهایی

فردی و  رایانه به دنبال منافع های معنوی، خیرخواهانه و جمعخویش است و بجای انگیزه

تر از جامعه و به لحاظ شخصی هستند. در فلسله اجتماعی لیبرال دمویراسی، فرد حقیقی

شناسی و اخلاقی مقدم بر آن است؛ چرایه جامعه چیزی جز برآیندی از افراد اتمیزه هستی

یه دارای امیال و منافع خاص هستند، نیست و از سوی دیگر، منافع فردی نیز بر منافع 

ارد. در فلسله سیاسی نیز، با توجه به جدایی دیه از سیاست و اجتماع، دیه جمعی اولویت د

به حاشیه و امری شخصی تنزل پیدا یرده و در نتیجه دولت حق وظیله و اختیار تعییه و 

 تحمیل الگوهای ارزشی و نمریة اخلاقی خاصی را ندارد.
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 های گفتمان مهدویت و بازتولید فرهنگی آنانمولفه .6

های شناور و مریزی وجود ای از دال ونگی مهدویت، نیز مجموعهی  لتماندر فضا     

سازی با  لتمان لیبرال دمویراسی بندی و غیریتصورت مداوم در حال ملصلدارد یه به

 بوده تا در جامعة مقصد، ضمه تثبیت خود به  لتمان هژمونیک تبدیل  ردد.

 خدامحوری. 5-1

یت محوریت خداوند متعال در جهان هستی است یه مهمتریه موللة  لتمان مهدو     

تمامی جهان و امور آن تحت ارادة اوست. آیات مختللی در قرآن بر ایه امر تصریح دارد 

یه جهان تحت تصرف خداوند متعال است و هیچ امری خارج از ارادة وی نیست. وقتی 

داپرستی بنا نهاده سیستم سیاسی و ساختار اجتماعی بر مبنا و شالودة فکری و عقیدتی خ

تر و خداپسندانه را اتخاذ ها، مواجهه منطقی مان در مواجهه با بحرانشده باشد، بی

 دانند.یند؛ چرا یه شلا و درمان واقعی را از جانب خدا میمی

 . عدالت خواهی و تعالی جویی انسانی5-2

عنوان حقق عدالت بهدمویراسی،  لتمان جهانی مهدویت، بر تابرخلاف  لتمان لیبرال     

یند و در واقع یکی از مهمتریه های ظهور حضرت مهدی)عج( تأیید مییکی از زمینه

های  لتمان مهدویت،  سترا عدالت و تجربة مزة عدالت در میان همگان است. مولله

های مهدوی مورد تأیید قرار عنوان یکی از آرمانشدت در روایات نیز بهایه امر یه به

، بر جوامع متأثر از ایه  لتمان نیز تأثیر ذار بوده و آنها را به سمت تحقق ایه  رفته است

طور یکسان از اموال عمومی سهم دارند مولله سوق داده است. در ایه  لتمان، همه افراد به

های قومی، نژادی، ملاک امتیاز در سهم بیشتر نخواهد بود. در  لتمان مبتنی بر و تلاوت

 ردد، بلکه ایه امر در ایش تولید و سرمایة ملی منجر به رفاه عمومی نمیمهدویت، تنها افز

  روه تحقق عدالت اجتماعی و نگاه یکسان به فقیر و غنی است.

 . آرمان  رایی و انتمار5-3
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های اساسی  لتمان مهدوی، دال انتمار جهت تحقق جامعه آرمانی مهدوی یکی از دال     

های متلاوت  ردیده است. با د آوردن رویکرد و ینشوجواست یه همیه دال باعث به

نگری و امید وجود دارد و همیه امر وجود انتمار، همواره در جامعه نسبت به آینده مثبت

شود. در  لتمان مهدویت، ها میباعث معنادهی و هدفمند یردن زند ی انسان

ه جایگاه عقل عملی و  رایی صرفا یک ایدة مطلق نیست، بلکه از مقام عقل نمری، بآرمان

 (.21: 1381)الهی نژاد، تشکیل مدینة فاضله، سوق داده است 

ای یه بر مبنای  لتمان مهدویت و به دنبال تحقق جامعه آرمانی مهدوی باشد، در جامعه     

شود سازی جامعه برای آینده، از وضعیت آینده، نمایی یلی ترسیم و ارائه میضمه آماده

 یند.دباوری و اعتماد مردم متأثر از ایه  لتمان یمک مییه همیه امر به خو

انتمار در ایه  لتمان، برخلاف انتمار در  لتمان لیبرال دمویراسی از یک جامعة      

بشرساخته موهوم، مردم را به هوشیاری بیشتر و عاملیت و فاعلیت بیشتر برای ساخته جامعة 

سازد و در واقع آینده بشریت را روشه می هد یه تکلیفعاری از نابرابری و ستم سوق می

 (.121 :1381)ملکی فر،  شودانتماری مثبت و سازنده محسوب می

محور برای تمامی همت و دغدغه جامعة متأثر از چنیه  لتمانی، ایجاد جامعة عدالت     

رسیدن به جامعة آرمانی مهدوی است، پس بنا بر قاعده، تمامی ساختارها سیاسی، اجتماعی 

و فرهنگی باید بر ایه اساا شکل بگیرد. ضمه آنکه انتمار نسبت به تحقق جامعه مهدوی، 

علاوه بر هویت بخشی ایمانی و فکری، هویت اخلاقی و اجتماعی را نیز برای فرد پدید 

های ای پیشرفته در عرصهآورد و باعث ایجاد امید، تلاش و پیشرفت برای تحقق جامعهمی

 یری جامعه مهدوی، یکی از و انتمار برای شکل ر ایجاد امیدشود. در ینامختلف می

ای است  یری روحیه جهادی در چنیه جامعهیاریردهای انتمار، ترغیب به تلاش و شکل

دانند یه مقام معمم رهبری، ایه مسئله را یکی از یاریردهای فرهنگ انتمار می

(22/12/1318 .) 
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های جهادی و داوطلبانه از سوی شاهد فعالیت از همیه منمر در اوج بحران یرونا،     

سو و ضد های مختلف مردمی در زمینة تولید ماسک و تجهیزات پزشکی از یک روه

علونی یردن معابر و فضاهای عمومی جهت جلو یری از شیوع ایه بیماری بودیم. 

چنیه  تواند باعث یری جامعة مهدوی میسازی برای شکل مان اعتقاد به لزوم زمینهبی

 حریت و جریانی در جامعه  ردد.

 . عقلانیت قدسی5-1

های مختلف سعی دارند با تکیه بر دال عقلانیت، ضمه نشان دادن اتقان و هرچند  لتمان     

پایداری  لتمان خود، زمینة جذب هرچه بیشتر افراد جامعه را پدید آورند، اما مهمتریه 

تردید أیید بر عقلانیت قدسی و الهی است. بیها تتمایز  لتمان مهدویت با سایر  لتمان

های اساسی ایه  لتمان را عقلانیت در دیه اسلام و به تبع آن  لتمان مهدویت، یکی از دال

های خداوند بر انسان، عنوان یکی از حجتدهد و حتی در روایات، عقل انسان بهشکل می

 همراه با منبع وحیانی باشد.ذیر شده است، اما در  لتمان مهدویت، عقلی ملاک است یه 

 ری، وظایف دیگری همچون تعدیل شهوت و عقل در ایه  لتمان علاوه بر محاسبه     

بخشی و هماهنگی بیه اندیشه و انگیزه و احیا غضب، ینترل نیروی حس و خیال، اعتدال

 های اخلاقی را نیز بر عهده دارد.یردن ارزش

تنهایی در جایگاه رفیع ایه موهبت الهی، عقل بهدر  لتمان مهدویت، ضمه توجه به      

یند، بلکه سعی دارد با تسلیم در برابر فرامیه الهی، ضمه حل مشکلات یلایت نمی

شکوفایی عقل، مشکلات بشری را حل نماید. بنابرایه در ایه  لتمان عقل و شرع پیوند 

ضمه تأیید عقل در  نا سستنی دارند و حتی شارع خود جزء عقلا و بلکه رئیس آنهاست یه

 یند. سازی عقول یمک میمستقلات عقلیه، به شکوفایی و فعال

های نلسانی رها شود و دیگر شود یه عقل از وابستگیایه نوع نگاه به عقل، باعث می     

یند تا تنها به دنبال تأمیه نیازهای مادی خود باشد. البته ایه تلکر و جنبة حیوانی پیدا نمی
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ر مهدوی به اوج تکامل خود خواهد رسید و لذا امام باقر)ع( یکی از  لتمان در عص

 (.25 :ق1103شمارد )یلینی، آوردهای عصر ظهور را تکمیل عقول بر میره

انسان تحت تأثیر چنیه نگاهی به عقلانیت یه تنها بر اساا سود و زیان اقتصادی و      

های همدلانه برای جبران مکمادی، تعریف نگردیده است، حاضر به مشاریت مالی و ی

 ردد. از سوی دیگر  ذشت بسیاری از مالکیه دیده ناشی از بیماری یرونا میاقشار آسیب

نسبت به مستاجریه خود در ایام شیوع ایه بیماری نیز ناشی از همیه نوع نگاه به عقلانیت 

 است یه تنها در دایرة سود و زیان مادی تعریف نشده است.

 . جمع  رایی5-5

برخلاف  لتمان لیبرال، افراد در جامعة متأثر از  لتمان مهدویت، همواره خود را در      

ینند یه در راستای تحقق صلح و عدالت ای همگون و دارای هدف واحد تصور میجامعه

ینند. احساا تعهد و های ظهور حضرت مهدی)عج( حریت میعنوان یکی از زمینهبه

های بارز انسانی است.  لتمان ران و جامعه یکی از ویژ یمسئولیت در قبال سرنوشت دیگ

های دینی، همواره احساا تعهد و مسئولیت را در برابر مهدویت با توجه به آموزه

یند و میل به حلظ حقوق سرنوشت خود، دیگران و جامعة بازتولید و بازتوزیع می

 یند.اجتماعی و زیست مومنانه در ینار هم را تقویت می

ا توجه به لزوم مهیا شدن زمینه ظهور حضرت حجت)عج(،  لتمان مهدویت، همواره ب     

به منمور هماهنگ یردن جامعه برای ظهور مصلح موعود و تحقق جامعة آرمانی، سعی در 

های ظهور، در  رو  مان مهیا شدن زمینهای یردن جامعه دارد. بیرنگ یردن و تودهیک

در تضاد یامل است. در اینجا خبری از تقدم فرد بر  جامعة منتمر است یه با فرد رایی

 های مومه و مستضعف، جامعه بر فردیت تقدم دارد.جامعه نیست، بلکه با حضور توده

با توجه به ایه مولله  لتمان مهدویت، در بحران یرونا نیز در حالی یه در جوامع غربی      

شور ایران شاهد حضور همگرایی ای یادر درمان به اعتصاب روی آوردند، در یدر برهه

توان به حضور پررنگ های  ونا ون بودیم یه میاقشار مختلف با یادر درمان در زمینه
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طلاب و روحانیون در ینار یادر درمان در اولیه روزهای شیوع ایه بیماری اشاره یرد یه 

ک به یادر بخشی به بیماران، یمهایی همچون عیادت از بیمار در راستای روحیهدر زمینه

درمان در زمینه خدمات بهداشتی، تأمیه هزینة بیمارستان نیازمندان، غسل اموات یرونایی 

 (.1311/ 30/2و... بود )مشرق نیوز، 

 . دال علم و معرفت5-1

ایه دال یانون منازعه دو  لتمان لیبرال و اسلامی بوده و  لتمان مهدویت همواره سعی      

به آن معنا و هویت بخشد. در حالی یه  لتمان لیبرال،  بندی،داشته است یه با ملصل

هر ونه ارتباط »همواره سعی دارد یه معنا و هویت پوزیتویسی به ایه دال ببخشد یه دیگر 

های شود و با انکار غایتمندی جهان آفرینش و آموزهمیان خدا و جهان ناممکه تصور می

دهد یه قدرت و امکان شناخت زل می ر تنای محاسبهوحیانی، تلکر عقلانی را به قوه

اشراق و عرفان را ندارد، اما در  لتمان توحیدی مهدویت، دانش و پژوهش صبغة وحیانی 

دارند و لذا معرفت مورد اشارة قرآن، فراتر از دانش و علم جدید است یه به وسیلة توحید 

 (.100 :1312اشباع شده است )دارا و یرمی، 

اندوزی و در نمر  رفته علم تجربی أیید بر اهمیت علم و علمدر ایه  لتمان ضمه ت     

داند، بلکه شامل عنوان یکی از اقسام علم، علم را منحصر در علوم تجربی و بشری نمیبه

شود و طبق روایات مهدوی، بخش اعممی از آن در زمان علوم دینی و وحیانی نیز می

جه و شاخه از علم نمایان در 25های علمی ینار رفته و حضرت حجت)عج(، حجاب

 شود. می

ایه در حالی است یه در بحران یرونا، در  لتمان لیبرال دمویراسی به دلیل      

های علمی از یکسو و انحصار بر علم تجربی، افرادی چون یور ه هابرماا، دستیابی

د. در یننمهمتریه پیامد و نتیجة قطعی ایه بحران را، اذعان بشر به جهل خود، عنوان می

مقابل،  لتمان مهدویت در عیه توجه به علم مدرن و دستاوردهای آن بر ایه باور است 
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واسطة قادر یه دستاوردهای ایه علم محدود بوده و هر ونه درمان و تأثیری در نهایت به

  یرد.مطلق صورت می

،  را و غایتگراشناسی خدامحور، یلدر مجموع،  لتمان اسلامی مبتنی بر هستی     

 را، فلسله حقوق مبتنی بر توجه همزمان به حقوق فردی و الهی و انسان شناسی یمالانسان

 را و تقدم مصالح جمعی بر مصالح و اجتماعی، مادی و معنوی و فلسلة اجتماعی جمع

 (.110 :1385 فردی، استوار است )معمار،

 

 نتیجه گیری

ظهور سه نوع ا سرایت یرد، منجر به بروز بحران یرونا یه از چیه شروع و به یل دنی     

  ردید.  مدیریت جهادی، اقتدار را و دمویراتیک در فضای یرونا )ایران، چیه و آمریکا(

در حالی یه نمریات غربی پیرامون پایان تاریخ، پیش از ایه بحران، همواره سعی داشتند      

ال عنوان الگوی ایدهبا تکیه بر عنصر تبلیغات و جنگ روانی، فرهنگ وتمدن غرب را به

حکمرانی و سرنوشت محتوم جوامع مختلف بشری معرفی ینند، اما بحران یرونا نقصان و 

بلکه در  نایارآمدی ایه سیستم را نه تنها در مواجهه با درمان و مدیریت ایه ویروا،

عرصة عمل و مدیریت جامعه به تصویر یشاند و حتی افرادی از درون ایه فرهنگ و تمدن 

« جی رابرتز پریتزیر»و  سناتور وزیر داخلی دولت محلی برلیه« آندرا  یزل»ن همچو

 به چهرة غرب وحشی اذعان یردند. فرماندار ایلینوی

هایی همچون البته پیش از بحران یرونا نیز، یشورهای متأثر از ایه  لتمان با چالش     

ان محیط زیست، یاهش بحران معنویت، بحران اخلاق و فساد اقتصای، بحران هویت، بحر

معنای زند ی، از خودبیگانگی افراد جوامع، ظهور تعصبات نژادی، ظهور وندالیسم 

های فردی و اجتماعی، مواجه بود و حتی بند وباری و خشونتاجتماعی،  سترش بی

لیبرالیسم »علیرغم  رایش به نئولیبرالیسم در غرب، فردی چون یور ه هابرماا، تعبیر از 

(، اما ایه بحران در عمل الگومداری لیبرال 83: 1381بود )قرا وزلو، یرده « وحشی
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 یروابط خارج یشوراسیرئشدت زیر سوال برد، چنانکه ریچارد هاا،دمویراسی را به

معتقد است یه ایه بحران باعث از دست رفته رهبری آمریکا در سطح جهان  کایآمر

یرونا، الگو بودن ایه یشور را با  ردیده است و حتی نوع مواجهه ایه یشور با بحران 

 (. 2020تردیدهای زیادی مواجه ساخته است )ریچارد هاا، 

هایی یه بیشینة آن با فطرت انسانی ساز ار نیست، دلیل تکیه بر موللهایه  لتمان به     

های اجتماعی و ساختار سیاسی همواره با بحران معنا روبرو است یه ایه امر در ینش

ها یه به نلی هر ونه ارزش و مبنای مطلق از آن بروز پیدا یرد. در واقع، لیبرالجوامع متأثر 

ینند، در ایه نوع پردازند و غیر از منلعت و لذت مبنای دیگری را ترویج نمیو ثابتی می

توان توقع رفتاری بحرانها یه نوعی یشایش منلعت فردی و جمعی است، از آنها نمی

سازی شهروندان و سوق دادن آنان به سمت و توانایی آ اه اخلاقی داشت و از سوی دیگر

رود؛ چرا یه بشر با روح سودجویی و عقل معاش خو سوی اصول اخلاقی، از بیه می

  رفته است. 

شود یه افراد به سمت احتکار مواد غذایی حریت ینند و با تنزل همیه امر باعث می     

شدت تضعیف  ردد. تقابل اجتماعی بهسطح اخلاقیات عمومی، در عمل حس مسئولیت م

داری، وضعیت خدمات پزشکی ایه دلیل غلبة نگاه فرد رایانه سرمایهاز سوی دیگر، به

شود؛ چنانکه تلاش دونالد ترامپ برای لغو بیمة درمانی بیش جوامع نیز با چالش مواجه می

مبتلابه به بیماران دار میلیون آمریکایی در اوج ایه بحران و یا عدم توجه اولویت 20از 

ها و سیاه و یا جان اقلیت سالمندان زیو سندروم داون و ن سمیهمچون اوت یاختلالات ذهن

 داری، ارزشی ندارد.جان ایه افراد برای نمام سرمایهیه پوستان، حایی از ایه امر است 

امعه ضمه آنکه با به حاشیه راندن دیه، در عمل، نقش امور فرامادی را در آرامش ج     

 رایی، بخشی و منجییمرنگ یرده و همیه امر باعث شد یه در اوج یرونا، مسئلة نجات

 یرد. عنوان منجی آخرالزمانی معرفی میدوباره مطرح  ردید یه زمانی آمریکا خود را به
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حتی ایه بحران نشان داد یه تأیید  لتمان لیبرال دمویراسی بر اصول دمویراسی      

خواهی در دنیا بیش از آنکه ناشی از اعتقاد واج مختلف دمویراسیخواهی و ترویج ام

راسخ به ایه اصول باشد، ناشی از تلکر فرد رایی و منلعت طلبی نمادهای ایه  لتمان 

است و لذا شاهد بودیم یه با زیر پا  ذاشته اصول دمویراسی، به تجهیزات پزشکی سایر 

شهروندان در »از ایه تصریح یرده بود یه:  زدند. البته لویه نیز پیشیشورها دستبرد می

جوامع لیبرال دمویراسی، از ایثر مزایای حیات سیاسی اصالتا دمویراتیک و حتی بسیاری 

 (.32: 1380)لویه، « از محاسه آزادی محروم هستند

بخشی به رفاه فردی و مادی و عدم توجه یافی به منلعت بنابرایه با توجه به اولویت     

اه الهی، نه تنها ایه ایدئولوژی را در فرایند معنابخشی و افزایش میزان جمعی و نگ

آوری اجتماعی با چالش جدی مواجه ساخت، بلکه ایه بحران حایی از شکست و تاب

 نزدیک شدن ایه ایدئولوژی به پایانش همچون ایدئولوژی ماریسیستی دارد.

و  های ساز ار با فطرت و ذات انسانیهبر مولل دلیل ابتناءبهدر مقابل،  لتمان مهدویت      

ها و  سترد ی ابعاد حیات انسانی، توانایی مدیریت نلوا و جهان پیچیگد ی اشراف بر

توان بیشتریه یاریرد را در  یری صحیح از ایه  لتمان میو با بهره شتهدا همواره امروز را

وامع شیعی نیز بیانگر چنانکه مطالعه سر ذشت سیاسی ج معنابخشی به افراد جوامع داشت.

آن است یه با اعتقاد به باور انتمار و منجی واقعی، در فضای خلقان حایم، توانستند 

 های جدی سیاسی و اجتماعی را پشت سر بگذرانند.بحران

خوبی در مقایسه با  لتمان لیبرال دمکراسی بهدر بحران یرونا نیز  لتمان مهدویت      

های فراروی زند ی دنیوی را پشت سر چالش یند وت توانسته است بحران را مدیری

یک آرزو و خوشبینی خیالی نیست، بلکه  رایی تنها چرایه در ایه  لتمان، منجی بگذارد.

حریت   رایی و جهادی واست و همیه امر باعث تقویت روحیة جمعمبتنی بر واقعیت 

نبال احتکار بودند، ناشی ای نیز به دا ر عده شد و حتیجامعه به سمت اصلاح وضع موجود 

 از عدم غلبه  لتمان بر ایه فرد بوده است



 16/    همکارانو  سید علی اصغر میرخلیلی؛ (... یگفتمان انقلاب اسلام لیمعنا در بحران کرونا )تحل تیریمد 

 

 مان در  رایش به ایه تأثیر ذاری ایه  لتمان بر بازتولید فرهنگی و اجتماعی، بی     

حتی سنت الهی و دینی نیز بر ایه تعلق  رفته است  لتمان و جهانی شدن آن تأثیر دارد و 

های مهدویت، در چنیه قضایای بر جهانیان آموزه یه برتری مواجهه  لتمان مبتنی بر

آشکار  ردد و آنها به مرور به حقانیت ایه  لتمان پی ببرند. از همیه رو است یه در قرآن 

استلاده یرده است یه به معنای آن « لیمهره الدیه علی یله»، از تعبیر «لیغلبه»جای تعبیر به

ها در چالش شکار شدن حقانیت و برتری اشجای تغلب و زور، با آهاست یه ایه  لتمان ب

، نه تنها در سطح مرایز علمی و دانشگاهی، بلکه در سطح ادرایات های مختلفو بحران

در تحقق طور یامل بهجوامع اسلامی نیز  مان بیجهان فرا یر خواهد شد.  ةمردم عام

وامع  لتمان مهدویت موفق نبودند یه ا ر چنیه بود، ظهور حضرت حجت درایه ج

 .هستندحدایثری مهدوی  ة یری جامعتوجیهی نداشت، اما به دنبال شکل
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