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الراتّّٕ فٓ االجتُبد يأسجبثُب
الراتّ٘ٔ فٖ االجتْبد ٍأسجبثْب:
ٍألجل تؼبظن خطس الراتّ٘ٔ ػلى الؼولّ٘ٔ التٖ ٗوبزسْب كبى لصاهبً ػلٌ٘ب
كشف ّرُ الٌقطٔ ثَػَحٍ ،تحدٗد هٌبثغ ّذرا الططذسٍ .ثْذرا الظذدد
ٗوكٌٌب أى ًركس األسجبة األزثؼٔ التبل٘ٔ ثَطذهْب أّذنّ الوٌذبثغ لططذس
الراتّ٘ٔ:
أ -تجسٗس الَاقغ.
ة -دهج الٌضّ ػوي إطبز خبصّ.
ج -تجسٗد الدل٘ل الشسػٖ هي ظسٍفِ ٍشسٍطِ.
د -اتّطبذ هَقف هؼّ٘ي ثظَزٓ هسجقٔ تجبُ الٌضّ.
اقتصبدوب(مًسًعّ الشُٕد الصدز ج ،)3ص448 :

الراتّّٕ فٓ االجتُبد يأسجبثُب
• ػسٍزٓ الراتّ٘ٔ أح٘بًبً:
• ٍٗجت أى ًش٘س فٖ الٌْبٗٔ إلى الوجبل الَح٘د الرٕ ٗسوح ثِ للجبًت
الراتٖ لدى هحبٍلٔ تكذَٗي الهكذسٓ الؼبهّذٔ الوحذدّدٓ ػذي االقتظذبد
اإلسالهٖ،
• يًَ مجبل اختٕبز الصًزِ التٓ ٔساد أخرَب عه االقتصبد فٓ اإلسالم
مه ثٕه مجمالً الصالًز التالٓ تّم مالت م تالالت االجتُالبداه ال ُّٕالّ
المشسيعّ،
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اقتصبدوب(مًسًعّ الشُٕد الصدز ج ،)3ص459 :

الراتّّٕ فٓ االجتُبد يأسجبثُب

• فقد هسّ ثٌب أىّ اكتشبف الورّت االقتظبدٕ ٗتنّ خالل ػولّ٘ٔ اجتْبد فٖ
فْن الٌظَص ٍتٌس٘قْبٍ ،التَف٘ق ث٘ي هدلَالتْب فٖ اطّساد ٍاحد،
• ٍػسفٌب أىّ االجتُبد ٔ تالت ئتىالًّ تجاالبال الخالتمل المجتُالدٔه فذٖ
طسٗقٔ فْوْن للٌظَصٍ ،ػالجْن للتٌبقؼبت التٖ قد تجدٍ ث٘ي ثؼؼْب
ٍالجؼغ اٙخسٍ ،فٖ القَاػد ٍالوٌبّج الؼبهّذٔ للتهك٘ذس الهقْذٖ التذٖ
ٗتجًٌَّْب.
• كوب ػسفٌب أٗؼبً أنم االجتُبد ٔتمتمع ثص ّ شسعّّٕ ٍطبثغ إسالهٖ هب دام
ٗوبزس ٍظ٘هتٍِٗ ،سسن الظَزٓ ٍٗحدّد هؼبلوْب ػوي إطذبز الكتذبة
ٍالسٌٍٍّٔ ،فقبً للشسٍؽ الؼبهّٔ التٖ ال ٗجَش اجت٘بشّب.
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اقتصبدوب(مًسًعّ الشُٕد الصدز ج ،)3ص460 :

الراتّّٕ فٓ االجتُبد يأسجبثُب

• ٌٍٗتج ػي ذلك كلِّ اشدٔبد ذخٕستىب ثبلٌسجٔ إلى االقتظذبد اإلسذالهٖ،
ٍٍجَد طَز ػدٗدٓ لِ ،كلّْب شسػٖ ٍكلّْذب إسذالهٍٖ .هذي الووكذي
حٌ٘ئرٍ أى ًتطّ٘س فٖ كلّ هجبل أقًى الاىبصس التٖ ًجذدّب فذٖ تلذك
الظَزٍٓ ،أقدزّب ػلى هؼبلجٔ هشبكل الح٘بٓ ٍتحق٘ق األّذداف الؼل٘ذب
لإلسالم.
• ٍّرا هجبل اخت٘بز ذاتٖ ٗولك الجبحث فِ٘ حسمٔتٍ يزأٍٍٔٗ ،تحسّز ػي
ٍطهِ هكتشهبً فحستٍ ،إى كبًذ ّذرُ الراتّ٘ذٔ ال تؼذدٍ أى تكذَى
اختٕبزاالٍ ،ل٘س إثداعبال ،فْٖ تحسّزٌ فٖ ًطذب االجتْذبدات الوطتلهذٔ،
ٍل٘س تحسّزاً كبهلًب.
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اقتصبدوب(مًسًعّ الشُٕد الصدز ج ،)3ص460 :

الراتّّٕ فٓ االجتُبد يأسجبثُب

• ٍأٍدّ أى اؤكّد ثْرُ الوٌبسجٔ ػلى أىّ هوبزسٔ ّرا الوجبل الراتٖ ٍهٌح
الووبزس حقّبً فٖ االخت٘بز ػوي اإلطبز الؼبمّ لالجتْبد فٖ الشسٗؼٔ قد
ٔكًن أحٕبوبال شسطبال ضسيزّٔبال هي الٌبح٘ٔ الهٌّ٘ٔ لؼولّ٘ٔ االكتشذبف التذٖ
ٗحبٍلْب ّرا الكتبة ،يلٕس أمساال جبئصاال فحسالت ،أٍ لًَذبً هذي التالسل
يالتكبسالت ػي تحوّل أػجبء ٍهشب ّ االجتْبد فٖ أحكبم الشسٗؼٔ ،فإىّ
هي الوستح٘ل فٖ ثؼغ الحبالت اكتشبف الٌظسّٗٔ اإلسالهّ٘ٔ ٍالقَاػذد
الورّجّ٘ٔ فٖ االقتظذبد شذبهلٔ كبهلذٔ هٌسذجؤ هذغ ثٌبلْذب الؼلذَٕ
ٍتهظ٘التْب التشسٗؼّ٘ٔ ٍتهسٗؼبتْب الهقّْ٘ٔ إلّبػلى أسبس الوجبل الذراتٖ
لالخت٘بز.
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اقتصبدوب(مًسًعّ الشُٕد الصدز ج ،)3ص460 :

الراتّّٕ فٓ االجتُبد يأسجبثُب

• ٍأًب أقَل ّرا ًت٘جٔ لتجسثٔ شطظذّ٘ٔ ػشذتْب فذٖ فتذسٓ إػذداد ّذرا
الكتبةٍ ،لؼلّ هي الؼسٍزٕ أى اجلّْ٘ب ٌّب لُبثسش إحدى الوشبكل التٖ
ٗؼبًْ٘ب الجحث فٖ االقتظبد اإلسالهٖ غبلجبًٍ ،طسٗقٔ تغلّت ّرا الكتبة
ػلْ٘ب ثووبزسٔ الوجبل الراتٖ اًٙف الذركس الذرٕ هذٌح لٌهسذِ حذقّ
هوبزستِ.
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اقتصبدوب(مًسًعّ الشُٕد الصدز ج ،)3ص453 :

الراتّّٕ فٓ االجتُبد يأسجبثُب

• فوي الوتّهق ػلِ٘ ث٘ي الوسلو٘ي الَ٘م أىّ القل٘ل هذي أحكذبم الشذسٗؼٔ
اإلسالهّ٘ٔ َّ الرٕ ال ٗصال ٗحتهظ ثَػَحِ ٍػسٍزتِ ٍطهتِ القطؼّ٘ٔ
ثبلسغن هي ّرُ القسٍى الوتطبٍلٔ التٖ تهظلٌب ػي ػظس التشسٗغٍ .قذد
ال تتجبٍش ال ئّ التٓ تتمتمع ثص ّ قطإّّ هي أحكبم الشذسٗؼٔ ال مسالّ
فٓ المئّ هي هجوَع األحكبم التٖ ًجدّب فٖ الكتت الهقّْ٘ٔ.
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اقتصبدوب(مًسًعّ الشُٕد الصدز ج ،)3ص453 :

الراتّّٕ فٓ االجتُبد يأسجبثُب

• ٍػلى ّرا الؼَء ٗظجح مه الما ًل يمه المحتمت أن تًجد لدى ك م
ت
مجتُد مجمًعّ مه األخطبء ٍالوطبلهبت لَاقغ التشسٗغ اإلسالهٖ ٍإى
كبى هؼرٍزاً فْ٘ب.
• ٍٗظجح ف٘كَى ّرا الوجتِمه الما ًل أٔضبال أن ٔكًن ياقع التشالسٔع
اإلسممٓ فٓ مجمًعّ مه المسبئت التٓ ٔابلجُب مًشّعبال َىالب يَىالب
ثىست مت بيتّ فٓ آزاء المجتُدٔه،د ػلى خطب فٖ هسذللٔ ٍطذَاة
فٖ اخسىٍٗ ،كَى اٙخس ػلى الؼكس.
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اقتصبدوب(مًسًعّ الشُٕد الصدز ج ،)3ص453 :

كشت عىبصس دٔىى
دیدگاه شهید صدر
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اش ح ًق ثٍ

تادادْ اش احكب

مكتت

حبصت اش اجتُبد

عىصسْ اش مكتت

كشت عىبصس دٔىى
دیدگاه شهید صدر

اش ح ًق ثٍ
مكتت
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تادادْ اش احكب
حبصت اش اجتُبداه
م تالت

عىصسْ اش مكتت

كشت عىبصس دٔىى
دیدگاه شهید صدر

اش ح ًق ثٍ
مكتت
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اوت بة تادادْ اش
احكب حبصت اش
اجتُبداه م تالت

عىصسْ اش مكتت

كشت عىبصس دٔىى
دٔدگبٌ شُٕد صدز

اش ح ًق ثٍ
مكتت

اوت بة تادادْ اش
احكب حبصت اش

عىصسْ اش مكتت

اجتُبداه م تالت
چگًَِ حكوٖ كِ اش ًظس ٗك هجتْد حكن خدا ً٘س ،
هٖ تَاًد ػٌظسٕ اش هكتت اسالهٖ زا كشف كٌد؟!
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كشت عىبصس دٔىى
دٔدگبٌ شُٕد صدز

اش ح ًق ثٍ
مكتت
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اوت بة تادادْ اش
احكب حبصت اش

عىصسْ اش مكتت

اجتُبداه م تالت
اٗي كِ هجتْد دز آزاء خَد احتوبل خطب هٖ دّد ثب
فتَإ ٍٕ كِ ثبٗد ثس اسبس ٗق٘ي ٗب ٗقٌٖ٘ ثبشد
چگًَِ جوغ هٖ شَد؟

كشت عىبصس دٔىى
دٔدگبٌ شُٕد صدز

اش ح ًق ثٍ
مكتت

اوت بة تادادْ اش
احكب حبصت اش

عىصسْ اش مكتت

اجتُبداه م تالت
اٗي كِ هجتْد دز آزاء خَد احتوبل خطب هٖ دّد ثب
خطبٕ فتَإ سبٗس هجتْداى دز ًظس ٍٕ ٗكسبى ً٘س .
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كشت عىبصس دٔىى
دٔدگبٌ شُٕد صدز

اش ح ًق ثٍ
مكتت
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اوت بة تادادْ اش
احكب حبصت اش

عىصسْ اش مكتت

اجتُبداه م تالت
ثب اًتطبة سل٘قِ إ احكبم هوكي اس ثِ ػٌبطس
هطتلهٖ دز ػسع ّن دس ٗبف  ،چگًَِ ٗكٖ اش اٗي
ػٌبطس زا هٖ تَاى ثس دٗگسٕ تسج٘ح داد؟

كشت عىبصس دٔىى
زاٌ مست ٕم

مساجاٍ ثٍ وصًص
دٔىى ثب ثُسٌگٕسى اش
شًٌٕى ف ٍ سىتى

كشت

مساجاٍ ثٍ

عىبصس

عت

دٔىى
غٕسمست ٕم
17

جهانشمول

جهانشمول

مُدْ َبديْ تُساوٓ ،مجبوٓ كممٓ اجتُبد ،ص396

موقعیتي

جهانشمول

