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  اسالم، مدرنیته و حاکمیت دینی
  می ایراندر جمهوري اسال

  *محمدجواد نوروزي
  چکيده

چالش فكري و عملي ميان اسالم و غرب، به عنوان دو نظام فكري اصلي در جهان معاصر، 
دهـد،  سازي سياسي و طرح نظريات مربوط به آن، خود را نشان ميهمواره در عرصة نظام

 هـاي گونـاگون فلسـفي، فقهــي و   كـه ايـن دو نظـام فكــري در چـارچوب    ايگونـه بـه  
شناختي، سعي در نقد و به چالش كشيدن يكديگر دارنـد. در عصـر حاضـر، نظـام     جامعه

س آن، أمورد نقد جدي مدرنيتـة غربـي و در ر  » واليت فقيه«سياسي اسالم مبتني بر اصل 
انديشة ليبرال ـ دموكراسي در ادارة جامعه قرار گرفته اسـت. تبيـين سكوالريسـتي نظـام      

هـاي جامعـه در نظـام    و تبيين عرفي رفتار نخبگان و گـروه سياسي اسالم، نقد ساختارها، 
  هاست.ترين اين چالشسياسي اسالم، مهم
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 مقدمه
گیري حاکمیت دینی در در تاریخ معاصر، چالش مدرنیته با اندیشۀ اسالمی در نهایت، شکل

به دنبال داشت. طرح و اعمال الگوي جمهـوري اسـالمی ایـران بـر مبنـاي نظریـۀ       ایران را 
، با واکنش جدي مدرنیته در ساحت نظر و عمل مواجه گردید. در حـالی کـه   »والیت فقیه«

سعی در بازتفسیر حاکمیـت دینـی در ایـران    » کراسیولیبرال ـ دم «مدرنیته با تأکید بر نظریۀ 
هایی همچـون مشـروعیت الهـی ـ مقبولیـت       ینی با شاخصد» ساالريمردم«داشت، نظریۀ 

محوري، الگوي بدیعی عرضـه کـرد کـه در    مداري، و عدالتمردمی، آزادي، برابري، خدمت
  ساختار حقوقی جهان نداشت.

مدرنیته ضمن خدشه در الگوي جمهوري اسالمی ایـران، سـاختار سیاسـی، حقـوقی و     
ران، به بازتولید الگوي لیبرال ـ دموکراسـی  فرهنگی و الگوهاي رفتاري جمهوري اسالمی ای

پرداخت. با توجه به آنچه گفته شـد، پرسـش اصـلی پـژوهش حاضـر ایـن اسـت: پـس از         
هـایی  ها و قالـب گیري حاکمیت دینی در ایران، چالش مدرنیته با اسالم در چه ساحتشکل

ارة ایـن  مطرح شده و چه پیامدهایی در ساحت حاکمیت دینی به دنبال داشـته اسـت؟ انگـ   
ـ     پژوهش عبارت است از اینکه ــ   رژیمـى حقـوقى   ۀنظام جمهورى اسـالمى ایـران بـه مثاب

، با طرح نگاهى جدید، اندیشه و رفتار حاکم بـر غـرب   »والیت فقیه«ۀ نظری ۀبر پای ،سیاسى
فلسفى ـ کالمـى، فقهـى ـ        حوزة سهو در مقابل، مدرنیته آن را در  را با چالش مواجه کرد

در حوزة فلسفه ـ کالمی، باور و  مدرنیته .ه استشناختى مورد نقد قرار دادحقوقى و جامعه
فکري جمهوري اسالمی ایران را به چالش کشیده و کوشیده است از مبانی و فلسـفۀ   مبانی

ساحت فقهی ـ حقـوقی،     سیاسی جمهوري اسالمی ایران تبیینی سکوالریستی ارائه کند. در
شناختی، در سه محور کوشیده اسـت  ه و در سطح جامعهساختارها و نهادها را به نقد کشید

هـا (احـزاب سیاسـی) و شـهروندان جمهـوري اسـالمی ایـران را از        رفتار نخبگـان، گـروه  
  گرایی متأثر سازد.عرفی

  بررسي مفاهيم
  حاکميت دينيالف. 

حکومـت   سـوي وضع قوانین و اجراي تصمیمات از  ،گیريقدرت تصمیم حاکمیت نشانگر
سیاسـی اسـالمی و سـکوالر، مقولـۀ      ۀاز محورهاي مهم تمایز اندیشـ  1ست.ا یک کشوردر 
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در  کـه منشـأ قـدرت و حاکمیـت انسـان اسـت       ،هاي غیرالهیدر حکومت حاکمیت است.
یابـد.  تبلور می )اکثریت(مردم  ۀوهی یا عامرهاي گچارچوب حکومت فردي و یا حکومت

کمیت تنها به خداوند اختصـاص  حق حا ت گرفته از خداوند است.أحاکمیت نش ،در اسالم
  .2)75(انعام: » هللا ان الحکم االّ« :دارد

بینى است که یا الهـى و یـا   ها بر حسب جهانحکومتاز منظر قرآن کریم، تمایز واقعی 
هـر حـاکمیتی را در عصـر غیبـت کـه بـر پایـۀ           طاغوتى است. بر این اساس، امام خمینی

اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، والیت فقیه در «دند: کروالیت فقیه نباشد طاغوتی قلمداد می
یا خدا یا طاغوت... اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب  ؛کار نباشد، طاغوت است

اطاعـت او اطاعـت    ؛وقتى غیر مشـروع شـد طـاغوت اسـت     .فقیه نباشد، غیر مشروع است
  3»طاغوت است.

لهی است که در آن دیـن مرجعیـت   حکومت اسالمی سازوکار اجرایی تحقق حاکمیت ا
دارد؛ بدان معنا که قانون آن برگرفته از اسالم و کارگزار آن نیز بـر اسـاس اسـالم شناسـایی     

در مقابل، حکومـت غیـر دینـی مبنـاي      4گیرد.شود و در مقام اجرا نیز اسالم مبنا قرار میمی
  هاي بشري است.هویتش خواسته

  ب. جمهوري اسالمي ايران
کـه رهبـران   است از حکومت  رى در مقابل حکومت سلطنتى، بیانگر شکلیحکومت جمهو

مســتقیم یــا بــه طــور جامعـه، اعــم از رهبــرى، ریاســت جمهــورى و نماینــدگان مجلــس،  
. کشور بر آراى عمومى متکـى اسـت   ةیعنى ادار شوند؛میمردم انتخاب رأي غیرمستقیم، با 

، نازل شده و دربـر  حضرت محمد اسالم دینی است که از سوي خداوند بر پیامبر خاتم،
دارندة سه بخش اساسی عقاید و باورها، احکام و دسـتورات شـرعی، و اخالقیـات اسـت.     

روي، جمهوري اسالمی ایران، کـه ترجمـان حـاکمیتی در مرزهـاي جغرافیـایی ایـران       بدین
ایـن   است، داراي دو ویژگی است: اوالً، مبتنی بر خواست و ارادة مردم است. ثانیـاً، اعمـال  

 هاي دین اسالم است.اراده در طول اراده و حاکمیت الهی، یعنی بر اساس آموزه
اش کـى بـر آراى عمـومى، و قـانون اساسـى     جمهورى اسالمى رژیمى است متّ بنابراین،
  5باشد. آنو باید منطبق بر  است قانون اسالم

 يهـا خصـه از شا ياریبسـ  ةدربـر دارنـد  بر این عقیـده بودنـد کـه اسـالم      خمینیامام 
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هـاي  رو، پیشـنهاد برخـی گـروه   . از ایناستقالل است ي وبرابر ،يآزاد همچون کیکراتودم
نـه  » جمهـوري اسـالمی  «را نپذیرفتند و بر » جمهوري دموکراتیک اسالمی«سیاسی مبنی بر 

چنـین  اي این موضـوع را ایـن  کید داشتند و در مصاحبهأیک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد ت
براي اینکه این اهانت به اسالم است؛ مثل اینکه بگویید: جمهـوري اسـالمی   «توجیه کردند: 

  6»عدالتی. این توهین به اسالم است؛ براي اینکه عدالت متن اسالم است.

 ج. مدرنيته
تـرین  یا تجدد حاکی از یک برهۀ زمانی است که از عصر نوزایی آغاز گردید. مهم» مدرنیته«

هـایی اسـت کـه آن را از مقـاطع قبـل و بعـد آن       اخصتمایز مدرنیته مختصات فکري و ش
کند. مدرنیته داراي سه مشخصۀ اومانیسم، سکوالریسم، و لیبرالیسـم اسـت. ایـن    متمایز می

ها در چالش اساسی با الگوي اندیشه اسالمی قـرار دارد و ایـن امـر موجـب هجمـۀ      ویژگی
  مدرنیته به کشورهاي اسالمی شده است.

  گذار تاريخي
تحقق جمهوري اسالمی در ایران نمایانگر ساختاري  ،نقالب اسالمی و به دنبال آنپیروزي ا

مرجعیت دین در حـوزه عمـومی داشـت. الگـوي عملـی       ۀاز حاکمیت سیاسی بود که داعی
بعثت پیامبر به  ،یمرجعیت دین ياز سوو تنظیم مناسبات سیاسی و اجتماعی  حاکمیت دینی

الگـوي عینـی    اکـرم پـس از رحلـت پیـامبر     ،شـیعیان . بنا به اعتقاد گرددبازمی گرامی
جو کرد. در عصـر غیبـت   وجست در دوران کوتاه امام علی دیتنها باحکومت اسالمی را 

گیـري صـفویه در   هایی از حکومت با گرایش شیعی ظهور و بروز یافت که شـکل هنموننیز 
 ،»والیـت فقیـه  « ۀنا بر نظری. رهبران دینی بانستدر این زمینه د یعطف ۀتوان نقطایران را می

 ،که در آثار عالمان این عصر نیز انعکاس یافته است، با ضروري دانستن حکومت در جامعه
اطاعت از حاکمان را بنـا بـه ضـرورت و پرهیـز از      ،در جهت برقراري نظم و اجراي قانون

  7دانستند.ضروري می ،هرج و مرج
هـاي غیـر دینـی، نشـانگر     ل حاکمیـت گیري عالمان دینی در قبـا تأمل در منحنی موضع

هـا ارائـه شـده    هاي گوناگونی است که از سوي آنان در قبال رفتار سیاسـی حکومـت  نظریه
ه؛   1تـوان در پـنج محـور برشـمرد:     است. این رویکردهـا را مـی   ارتبـاط و  2. انـزوا و تقیـ .

ولـت در  . تشـکیل د 4. حاکمیت عدول یا حاکمان فاسق به اذن و اجازة فقیـه؛  3 8همکاري؛
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، مبارزه با شـاه را در کـانون مبـارزات خـود     هتقی با حرمت خمینیامام  .. انقالب5دولت؛ 
نـد  ردکارائه  آنري فکمبناي را به مثابۀ  »والیت فقیه« ۀنظری ،ينظرو در رهیافت  قرار دادند

کید مجـدد  أایشان ضمن تهاي مردمی اوج گرفت، اعتراض ۀدامن 1356سال  زمانی که در و
    .نمودندهاي حکومت مورد نظر خویش را اعالم ویژگی، رژیم پهلوي بودناصبانه غ بر

ـ همزمـان ـ دو       مدرنیته با بازتحلیل سکوالر از مبانی فکري جمهوري اسـالمی ایـران  
سیاسـى جمهـورى اسـالمى     ۀنظـرى و فلسـف   اقدام را انجام داد: در بعد سلبى، به نقد مبانى

کوشش بـراى از بـین بـردن نقـاط تاریـک و سـیاه        ، ضمنایجابى بعدو در  ،ایران پرداخت
استعمار و استبداد بود، سعى نمود آن را به بهترین شکل  که ناشى از دو سده ،مدنیت غربى

  ممکن، موجه جلوه دهد.
هاي گوناگونی در داخل و خـارج کشـور   ها از سوي سکوالرها واکنشطرح این دیدگاه
دگرگـونى در سـاختار    ان برخى از کنشـگران در ایجـاد  رسیارىسو، کیبه دنبال داشت: از 

تقلیـل سـاحت دیـن    گـر  توجیه در سطح جهانى، گر،ید ياز سو و ،اجتماعى ـ سیاسى شد 
  .دیگرد »گرایىعرفى« ةآموز و در نتیجه، کمک بهخصوصى  اسالم به ساحت

  يته و حکومت اسالميمدرن يهاچالش
  کالمي ـ يفلسف. ۱

 مورد خدشه و انتقاد قرار گرفته است.اسالم و » حکومت« اصل ،کالمی ـ یفلسف چالش در
و  نیـ د ۀرابطـ  ا،یو دن نید ۀواجب و حرام، رابط ،»عتیشر«مفهوم  ،»یوح« خاص از ریتفس

عقـل   گسترةدانش و ارزش،  ۀرابط، فیحق و تکل نسبت میانبا آخرت،  ایدن ۀرابط است،یس
  است.  حوزه مطرح نیا درهمه  مانند آن و یو فقه یعلم تیریو شرع، مد

از آغاز انقـالب تـا    مدرنیتهکالن  هدف و اسالم دو نظام معنایى متفاوت دارند. مدرنیته 
اسالمى بوده است. پس از اسـتقرار و تثبیـت    نفى حاکمیت دینى و چالش با نظام ،به امروز

 ۀایـران و ناامیـدى نیروهـاى مخـالف از مقابلـ      نظام سیاسى در قالب جمهورى اسـالمى در 
جمهورى اسالمى از سوى گفتمانى کـه ناشـى    سیاسى نظام ۀفیزیکى با آن، به تدریج، فلسف

هاى اسـالمى،  با هدف تحریف آموزه آنان .قرار گرفت تهدید فرهنگى مورداز مدرنیته بود، 
نتیجـه، حفـظ ظـاهر و     و در اسـالمى  ۀانقالبـى و پویـایى از جامعـ    ۀسعى در زدودن روحی

در  کردنـد. اسالمى تأکیـد مـى   ، بر تساهل و تسامحنهیزمند و در این اى از اسالم داشتپوسته
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هـاى اخالقـى و معنـوى،    دینـى در جمهـورى اسـالمى ایـران بـر ارزش     اندیشـۀ  حالى کـه  
 ،ساالرى دینى، و شـمول دیـن بـر سیاسـت تأکیـد دارد     معنوى، مردم مدارى، اهدافعدالت
  کند.جویانه تأکید مىهاى مصلحتایشسکوالر بر مادیت، تقدم منافع مادى، و گر گفتمان

سکوالرها تغییر اساسى در جمهورى اسالمى ایران را تنها با پرداختن بـه  بر این اساس،  
بـدون توجـه بـه     يساختارمسائل  به دانند. سکوالرها پرداختنپذیر مىبنیادى امکان مسائل
باحث (جامعه مـدنى)، و تـا   این م مباحثى وجود دارند مقدم بر. «دانندیم یرکافیرا غ مبانى

الزم نخواهـد   ۀوسـط کـار، بـه نتیجـ     ما در ایـن  هاىتکلیف آن مباحث روشن نشود بحث
  توان به اسالم نگریست:انداز میاز منظر آنها، از دو چشم 9»رسید.

از اسالم که در ایران، منطقه و سطح جهانی، مشکالت زیادي  اول. روایت امام خمینی
متوجـه منـافع نامشـروع غـرب کـرده اسـت. غـرب بـر اسـاس روش           را از آغاز تا امـروز 

خوانـده اسـت. ایـن    » اسـالم سیاسـی  «و گـاه  » بنیـادگرایی «شناسانه این نگرش را گاه شرق
رو، نیـ هـاي غـرب در تعـارض بـوده و از ا    رهیافت از اسالم از منظر غربیـان، بـا خواسـته   

  جهت تغییر این نگرش است.  پیمانانش به جمهوري اسالمی ایران درفشارهاي غرب و هم
 سـکوالر از جمهـورى اسـالمى ایـران، کـه بـا منـافع غـرب         ةشد روایت بازتولیددوم. 

 سـت ین اى غیرکاربردىمقوله ارى دارد. طرح باورها و مبانى نظرى از سوى سکوالرها،گساز
نـاظر   ،اسالمى ایران است و ثانیـاً  جمهورى امرتبط ب ،که تنها در خأل مطرح گردد، بلکه اوالً

  به سه دهه تالش مستمر این نظام. 
 گـرو  تغییر در نظام بـاور در جمهـورى اسـالمى ایـران در     راهبردبر اساس این دیدگاه، 

عرفـى   هـاى که منطبـق بـا ایـده    است فرهنگى و خلق ایدئولوژى و تفسیرى از دین چالش
نظام باورها، و میزان  البته میزان این تأثیر به ابعاد نهادینه شدن و درونی شدن محتواي .باشد

در دورکـیم  و وبـر   شناسـان معاصـر از جملـه   پذیرش آن از سوي افراد بستگی دارد. جامعه
ترین بخش فرهنگ و نقش تبیین تأثیر نظام ارزشی بر تغییر اجتماعی، به مذهب به مثابۀ مهم

سـت کـه   هاویژة آن بر فرایندهاي سیاسی تأکید دارند. از این منظر، قوام فرهنـگ بـه ارزش  
عوامل فیزیکی، زیستی، روانـی و اجتمـاعی    10کند.جامعه را داراي هویت و قوانین ویژه می

سـاز گـزینش و اختیـار او    هرگز تعیین کنندة افعال اختیاري بشر نیستند، بلکـه فقـط زمینـه   
ـ   توان گفت: نظامبا توجه به این رویکرد نظرى، مى هستند.  ۀجمهورى اسالمى ایران بـه مثاب
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شناسان دین، بالقوه بالنده، منبع نظم و یـا  و به اذعان جامعه اسالم استوار است ۀبر پای متغیر،
  شود.دگرگونی قلمداد می

 هاى اسالمى عامل اصلى همبستگى اجتماعىگرایان بر اساس این فرض که ارزشعرفى
 و دررود، در مقابلـه بـا آن   و تثبیت حاکمیت دینى در جمهورى اسالمى ایران به شمار مـى 

 یـابى . آنـان کـام  کننـد ینمـ هاى دین اسالم، از هیچ کوششى فروگذار مایهجهت تغییر درون
رو، کننـد. از ایـن  وجو مىجست بخشى به نظام والیى،خویش را در تغییر مبناى مشروعیت

اسـالمى اسـت. آنـان بـا هـدف      ۀ انتقادات آنان بیشتر متوجه والیـت فقیـه و مبـانى اندیشـ    
مبـدأ هسـتى ارائـه     ف ایمان در سـاحت باورهـا، رویکـردى عرفـى از    سازى و تضعیعرفى

  .دهندها به دست مىروابط انسانى، تحلیلى بشرى از پدیده ةکنند و در حوزمى
تحدید والیت فقیه، و حذف نهـاد روحانیـت از مصـدر     11گري،تأکید بر آزادي و اباحی

  12ت.زدایی اسامور کشور از دیگر محورهاي مهم سکوالرها در دین

  شناختي. جامعه۲
تحلیلی عرفی از سه دهه حاکمیت نظام جمهوري اسالمی  یشناختی، گاهدر رویکرد جامعه

ایران ارائه شده است. این در حالی است که جمهـوري اسـالمی ایـران بـا طـرح دیـدگاهی       
گران با نگـاهی  جدید، اندیشه و رفتار غرب را در نظر و عمل نقد و طرد کرده است. عرفی

نگرند. آنان به مدرنیته اصـالت  شناسانه، تحوالت جهان اسالم را در حاشیۀ مدرنیته میشرق
هـاي اندیشـۀ اسـالمی را در    دانند. این نگرش مؤلّفهبخشیده، جهان اسالم را تابعی از آن می

  گردد.یحوزة سیاست و حکومت، طرد و آن را تنها در ساحت حیات فردي پذیرا م
هـاي سـکوالر، در بلندمـدت بـر رفتـار و      أثیرپـذیري از ارزش گیري ساختارها با تشکل

  هـاي گـذارد و بـه مـوازات دوري از ارزش   یعملکرد رهبران سیاسی و شهروندان تـأثیر مـ  
گرایان در آغاز انقـالب، دریافتنـد جمهـوري اسـالمی     دهد. عرفیگرایی رخ میدینی، عرفی

بنـدي  وند تمسک به روش فقهی و پـاي سازي بر پایۀ اسالم است. آنان از رایران در پی نهاد
اعتقادي در حل مسائل، نهادسـازي از جملـه در عنـوان جمهـوري اسـالمی ایـران، تبـدیل        
مجلس مؤسسان به خبرگان، قانون اساسی اسالمی، مجلس شوراي اسالمی به جاي مجلس 
ــاختارها و     ــر س ــی ب ــام فقه ــت بخشــیدن احک ــراي حاکمی ــه ب ــداماتی ک ــایر اق ــی و س   ملّ

گرفت احساس خطر کردنـد و بـه دنبـال آن، نخسـتین مرحلـۀ      کشور صورت میمناسبات 
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تـوان در  برخی از اقدامات آنان در این زمینه را می 13مبارزه آنان با جریان اسالمی آغاز شد.
  ل برشمرد:  یمحورهاي ذ

 ـ مبارزه با قوانین اسالمی از جمله حجاب و قصاص؛

  14ساالري دینی؛مـ مغایر دانستن شوراي نگهبان با قواعد مرد

 15؛ 1358هاي سال ن به نقل از روزنامهیـ ناسازگاري قوانین اسالمی با عقالنیت نو

 ـ حقوق زنان؛

ـ طـرد فرهنـگ جامعـه در چـارچوب اعتقـادات اسـالمی و تبیـین آن بـر اسـاس الگـوي           
 16گرایی؛کثرت

 17سال پیش است. 1400ـ سپري شدن عصر دین و این موضوع که دین متعلق به 

گرایان، بحث در زمینۀ ساختار را با این پرسـش  فکران اسالمی در پاسخ به ادعاهاي عرفیمت
پاسـخ   اسـت؟  از جمله شئون دینخاص براى حکومت  يساختارارائۀ  اند که آیاآغاز کرده

و بـا  دینـى  در بحثـى بـرون  به این پرسش مبتنی بر قلمروشناسی پیام دین است. سکوالرها 
گیرند قلمرو دین را محدود و نتیجه می» دین حداقلى«و یا » از خدا انتظار بشر«طرح مقولۀ 

  که اسالم فاقد نظامات سیاسی است.
است و در دوران معاصر، یکی از مباحث » فلسفه دین«تبیین میزان گستره دین بر عهدة 

و هاي سیاسی، اقتصادي رود. در این باره، سکوالرها اسالم را فاقد نظامشمار میبه پرچالش
    18دانند که در همۀ عصرها، بتوان با آنها زندگی کرد.یحقوقی برآمده از فقه م

اي به فالن نظام سیاسی، و نه حتی به این اندیشه که نظـم  در قرآن و حدیث، هیچ اشاره
  19سیاسی و اسالمی ضروري و خواستنی است، نشده.

اقعـه و عملـی از   مدعی وسعت قلمرو تشریع، هـیچ و » حداکثري«به نظر معتقدان نظریۀ 
گانۀ تکلیفی (وجوب، استحباب، اباحه، کراهت و حرمت) خالی نیست و یکی از احکام پنج

مردم تا به امضاي خاص شارع نرسـد معتبـر و    يو تأسیسی از سو یاز عرف اعم هیچ بنایی
اي اعتدالی است که بر صبغۀ ارزشی رفتار و عمل انسانی معتقد باشد ست. اندیشهین مشروع

اي افراطی دانسته، نظریـۀ  اندیشه ،را» شمول«ندیشۀ انعزال را طرد کند. این دیدگاه نظریۀ و ا
 کند.سکوالر را نقد می
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  يحقوق ـ يفقه. ۳
ـ  ۀرابطـ  ،هیـ فق یول اراتیاخت ی مسائلی همچون میزانحقوق ـ یش فقهلاچ در بـا   هیـ فق یول
حـق   ضاح،یر حکومت، حق استحق نظارت ب ی،عموم يبا آرا هیفق یول ۀرابط ،گانهسه يقوا

 یقـدرت در حکومـت اسـالم    الانتقـ  ةویش و با قانون، هیفق یول ۀرابط ،»عتیب«نقد، مفهوم 
   .طرح شده است

 یپس از انقـالب اسـالم   ۀالت سه دهدر تحو ايمسائل پرمناقشه »هیفق تیوال«در زمینۀ 
بت، فقیه عادل را والیت فقیه مبناي فکري حاکمیت است که در عصر غیبوده است. مطرح 

در رویکرد نظري، موضـوعی قلمـداد   » والیت فقیه«داند. نظریۀ دار مدیریت جامعه میعهده
شود که ریشه در تاریخ فقه شیعه دارد و فقهاي بزرگ شیعه از آغاز عصر غیبت تا امروز می

یشـتر بـا   بدان اذعان دارند، هرچند با توجه به اقتضائات زمانه، در اعصاري که عالمان دینی ب
، نراقیاند. در این زمینه، مرحوم اند بدان توجه بیشتري کردهحکومت و سیاست درگیر بوده

انـد کـه والیـت فقیـه     از فقهاي عصر صفویه، مـدعی محقق کرکی، از فقهاي عصر قاجار، و 
کنـد کـه تردیـد در نظریـۀ     اذعان مـی  جواهراز سوي دیگر، صاحب  20امري اجماعی است.

آن را امـري   نۀ عدم درك درست فقه شیعه است. حضرت امـام خمینـی  نشا» هیوالیت فق«
  کنند که تصورش موجب تصدیق آن است. بدیهی قلمداد می

هماننـد اجـراي بسـیاري از    » والیـت فقیـه  «تردید کاربست نظریۀ در رویکرد عملی، بی
ن نکتـه  ها مدیون آمادگی شرایط و بستر زمانی و مکانی است. از سوي دیگر، باید ایـ نظریه

را در نظر گرفت که احکام اسالمی در مقام عمل، ذومراتب و تشـکیکی اسـت؛ یعنـی یـک     
طیف معنایی از صفر تا صد است و نمی توان آن را سیاه و سفید یا صفر و صد دید. بر این 
اساس، مشروطه با نظارت عالمان شیعی، الگوي اضطراري حاکمیت دینی بود، و جمهـوري  

جمهـوري اسـالمی ایـران، سـاختار      يتردیـد، بـا وجـود الگـو    و بـی  دیگر، ییاسالمی الگو
مشروطه مشروعیت ندارد و در اعصار پیش از مشروطه نیز عالمان دینی بنابر میزان بسط ید 

  اند. و قدرت در اجراي احکام اسالمی، کوشیده و گاه دولتی در درون دولت تشکیل داده
بـه مـوازات    موجـب شـده اسـت   یران جمهوري اسالمی ا با گراییعرفی چالشامروزه 

 ۀمتناسـب بـا اندیشـ    هاي رفتاري عرفی واندیشۀ اسالمی در حوزة رفتار، چارچوب الگوي
زدایـی از نظـام و   در جهـت قداسـت  سکوالرها کوشش  نیز در جامعه مطرح گردد. سکوالر
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رفـی  سازي رفتـار غیـر دینـی و ع   براي نهادینههاي این جریان از جمله اقدام ،نهاد مرجعیت
ان یـ کم دو جریان عمدة دینی و غیر دینی در مدر جمهوري اسالمی ایران، دست .ه استبود

ل یـ توان معلول عوامـل ذ خورد. این شکاف فکري و یا دوگانگی را مینخبگان به چشم می
  برشمرد:

گرا از دو آبشـخور آموزشـی   الف. اختالف در مبانی فکري؛ دو نگرش اسالمی و عرفی
  ؛شوند. این دو جریان دینی و عرفی در صد سال گذشته فعال بوده استمتمایز سیراب می

  ب. غفلت نسبت به مصالح ملّی و منافع امت اسالمی؛
  هاي اسالمی در عرصۀ سیاسی؛ج. عدم استخراج و ارائۀ الگوهاي رفتاري بر پایۀ ارزش

هـاي متنـوع در   د. ضعف فرهنگ سیاسی که ضمن به رسمیت شناختن خـرده فرهنـگ  
  ؛میان نخبگان، بر تعامل مشترك تأکید نماید

  . اولویت یافتن منافع حزبی، گروهی و جناحی در برخی نخبگان؛  ه
به حداقل رسـاندن اعمـال    يهاي سازمان یافته و سازوکارهاي استوار براو. فقدان گروه
  سلیقه بر رفتارها.

داشـت خـود را از   هـا معمـوالً بر  نخبگان در عرصۀ مدیریت دولتی، احزاب و سـازمان  
م دهنـد. از ایـن روسـت کـه در منـابع      یگیـري تعمـ  توانند در تصمیممتغیرهاي فرهنگی می

قه و آراستگی کارگزاران به عدالت و آشنایی آنان با قوانین یاسالمی، بر پرهیز از دخالت سل
  حیطۀ مسئولیتی تأکید شده است. 

نخبگـان را مـورد بررسـی قـرار      ترین دانشی که رفتاردر حوزة فراتحلیلی و نظري، مهم
است که موضـوع آن رفتـار و فعـل مکلّفـان اسـت. در رویکـرد ایجـابی و        » فقه سیاسی«دهد می

کردند که در عصـر غیبـت، اقـدام بـراي تشـکیل      مثبت، حضرت امام راحل بر این نکته تأکید می
 ي است.حکومت اسالمی بر فقها واجب است و پس از تشکیل آن، حفظ نظام اسالمی، ضرور

 حاکميت ديني در جمهوري اسالمي ايران
  الف. ساختار سياسي

قابـل  » دینی ساالريمردم«و » دموکراسی«بر اساس نظام معنایی دینی و سکوالر، دو ساختار 
کـه در  بود اي در ساحت اندیشه نظریه »ساالرى دینىمردم«تصور است. در اندیشۀ اسالمی، 

یکـى از نویسـندگان   بنا به گفتۀ عینیت یافت.  ،م عملگفتمان انقالب اسالمى طرح و در مقا
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سـلبى و   ۀجنبـ  ،سـو کیاز دیگر، سیاسى  ۀهر نظرینظیر » ساالري دینیمردم«، نظریۀ معاصر
غربـى و   ۀاندیشـ  ينظـر هـاى  بسـت تبیین. بـن ایجابی و  ۀجنب ،و از سوى دیگر شت،نقد دا

قـرن  در  ران معنویت و دیـن بحو  ،کراسىودم ۀبست عملى در کاربست نظریبن، کراسىودم
  21د.یگرد» ساالري دینیمردم«هاي سلبی بود که موجب طرح ، زمینهبیست و یکم

و بـا دموکراسـى    22هاى اندیشۀ اسـالمى دارد ریشه در شالوده »ساالرى دینىمردم« یۀنظر
 ،سـاالرى نیسـت  و مـردم  به معناى ترکیب دین» ساالرى دینىمردم«غربى در تعارض است. 

چراکه اگر نظامى بخواهد بـر مبنـاى    ؛نظام اسالمى است ةدر جوهرواحد حقیقت  بلکه یک
سـاالرى واقعـى هـم    شود، ضمن آنکه تحقق حکومت مـردم دین عمل کند بدون مردم نمى

  23پذیر نیست.بدون دین امکان
 تـوان گفـت:  مـى  »سـاالرى دینـى  مـردم «در تبیـین مفهـوم    ه شـد، با توجه به آنچه گفتـ 

از حکومت است که بر مشـروعیت الهـى و مقبولیـت     ییالگواشاره به  »نىساالرى دیمردم«
محورى و ایجاد مدارى، خدمترات الهى، حقمردمى استوار بوده و حاکم در چارچوب مقرّ

 .کندایفاى نقش مى ،بسترى براى رشد و تعالى مادى و معنوى
منشـأ   بـارة ت درتفـاو  نیـ . اسـت ا یزامـ تم یغرب یدموکراس از ساالري دینیمردم یمبان

نوع نگرش به فرد و جامعه و تفاوت  ،يو معنو يماد دانسان در بع يو توجه به آزاد يآزاد
  :ندیفرمایم ئیامه طباطباعلّ مرحوم .است يگذارقانون يدر مبنا

ـ و حقوق بشر را غرب یو دموکراس يکه آزاد کردندیم الیخ ياعده انسـان بـه    يبـرا  انی
 يبا معارف قـو  شیسال پ 1400در  گران،یاز د شیکه اسالم پ یاند، در حالارمغان آورده

 غـات یغرب بـا تبل  یول ؛عرضه نموده است تیامور را به بشر نیوجه، ا نیخود و در بهتر
  24اند.کرد که حقوق بشر را آنان آورده نیها تلقجوامع و ملت بهنادرست خود، 

 یاحکام اسالم جهان نسبت بهم مردمانع فهم دقیق  اسالممعتقدند که دشمنان  ینیخم امام
پـوچ آنهـا در مقابـل     يهـا یکه دموکراسـ  فهمندیآن وقت ماسالم اجرا شود اگر و «شدند 

  :ندیفرمایباره م نیدر ا نیهمچن 25.»ستنی يزیچ ی،اسالم یقیحق یدموکراس
 که در غرب هست مشابه باشد، امـا  ییهایمطلوب ما با دموکراس یاست دموکراس ممکن

اسـالم   یدر غرب وجود ندارد. دموکراس میبه وجود آور میخواهیکه ما م یدموکراس آن
  26غرب است. یتر از دموکراسکامل
کراسـى غربـى، ضـرورى اسـت بـه      وسـاالرى دینـى در مقایسـه بـا دم    براى شناخت مـردم 
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سـاالرى دینـى را در   تـوان برخـى محورهـاى مهـم مـردم     مـى  یم.کن توجههاى آن مشخصه
ــى ــمر ویژگ ــل برش ــاى ذی ــدالت د:ه ــورىع ــى ؛ مح ــت مردم ــى و مقبولی ــروعیت اله ؛ مش
  .آزادى ؛مدارىخدمت

سـاالري دینـی بـا دموکراسـی غربـی در چـالش اسـت. دموکراسـی سـاختاري از          مردم
 27ی،زنـدگ  ۀارزش و فلسـف  ۀبه مثاب توان آن راحکومت بر مبناي اندیشۀ سکوالر است و می

هـاى  حکومـت  ،سـت کـه بـدان وسـیله    نادسـازوکارى از نظـام سیاسـى    و  روش ۀبه مثابیا 
کـه بـه    دانسـت  شکلى از حکومـت  یا به عنوان 28،شوندنامطلوب از مسند قدرت برکنار می

  رانند. فرمان می مردم ا گروهى داللت دارد و در آنیهاي فردى تفکیک از حکومت
هاي الئیسـیته  ارزش رب ،کراسىودر تحلیل معنایى دم ،زمینمغرب در نویسندگان معاصر

شــناختى، مبــانى هســتىهــاي زیــادي میــان رســد همســانیبــه نظــر مــی29کننــد.تکیــه مــی
دموکراسی در عصر حاضر با آنچه در یونـان باسـتان شـکل    شناسى شناختى و انسانمعرفت

    گرفت، وجود دارد.
وجـود خـارجى نـدارد.     ،کراسـى واقعـى در دنیـاى معاصـر    ودم   ینـ یخم از منظر امام

هاى معاصر، اسـتبدادى اسـت. آنـان در    کراسىویست و روح دمشعارى بیش ن »کراسىودم«
، اهداف شوم دیگـرى  »کراسى، حقوق بشر و آزادىودم«چون هماي وراى شعارهاى فریبنده

  رند:یگیم یپرا 
و این هم جز تبلیغات  ـ کنندکراسى و تمدنش تعریف میوقدر از دمکه این ،این انگلستان

و ما دیدیم که [انگلستان] نسبت بـه هندوسـتان،   ـ   شیطنت خود آنها تحت چیزى نیست...
  30هایى کرده است.چه جنایت ،پاکستان و دول تحت استعمارش

مآبانه داشـته  تواند رفتارى دموکراتحضرت امام بر این باورند که انسان منهاى خداوند نمی
 ،وسـ کیـ از  ؛کراسى در غرب استوترین ویژگى دممهم »دوگانگى در شعار و عمل« باشد.
  شود.بدان وقعى نهاده نمی ،اما در مقام عمل ،دندهمی »آزادى و حقوق بشر، عدالت،«شعار 

کننـد.  ى مـی زنند، بیشتر به بشر دارند تعـد کنید از حقوق بشر دم میاینهایى که فرض می
ها همین .آورند در عالمها را پیش میاند این جنگاي که اینها درست کردهالت قتّالهآتمام 

همین فرانسـه   ،اند. و اینهاحقوق بشر را امضا کرده ۀحقوق بشر را، اعالمی ۀتند که قضیهس
  31!لکن با الجزائر چه کرد ،حقوق بشر را امضا کرده ۀاعالمی ۀکه قضی

، شـد ساالرى دینى ارائـه  هاى مردمکراسى و ویژگىوماهیت دم ةبا توجه به مباحثى که دربار
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تـوان بـه   مـی  ،ى مورد بحث قرار داد. در نگرشى تطبیقـى ى تطبیقدتوان آن را در رویکرمی
  امتیاز هر یک از دو نظریه را یادآور شد.  وداورى نشست 

  ب. رفتار سياسي
هاي عرفی، در پی این امر هستند که دین حـداکثر تنهـا در   گرا براساس آموزهنخبگان عرفی

جایگـاهی در مناصـب   گیرد و هیچ اقتـدار و  یسلوك فردي و خصوصی مبناي رفتار قرار م
 جمهوري اسالمی ایـران سیاسی، اجتماعی و اقتصادي ندارد. اهداف آنان در مواجهه با نظام 

  عبارت است از:
و » منـافع ملّـی  «گیـري  هایی مبنی بر ضرورت پـی ـ مخالفت با صدور انقالب و ارائۀ نظریه

  ؛»منافع امت اسالمی«دوري از شعار 
و » حزب اهللا«دفاع از امت اسالمی و مسلمانان، به ویژه  ـ مخالفت با سیاست کالن نظام در

  ؛»حماس«
و کوشـش در جهـت وادار    جمهـوري اسـالمی ایـران   ـ مشوه جلوه دادن گذشـته انقـالب   

  ساختن نخبگان به ابراز پشیمانی نسبت به گذشته؛
  ـ رسوخ در مدیریت کالن و میانی کشور؛

و معیارهـاي  » غیـر خـودي  «و » خـودي «ه ها بداشتن مرزبنديـ کوشش در جهت پنهان نگه
  بندي سیاسی؛دینی صف

  ت و رهبري؛یـ خصومت با وال
 ـ اغواگري و کوشش در جهت انحراف نخبگان و شهروندان. 

هاي مختلف، القاي یأس و نومیـدي در  نمایی اختالفات، در میان گروهگرایان با بزرگعرفی
مشکالت مردم، اتهام وارد کـردن بـه نقـض    نمایی میان تودة مردم، سلب اعتماد ملّی، بزرگ

آفرینی اجتماعی و ایجـاد تردیـد   حقوق بشر و انحصارگرایی، دامن زدن به شایعات، التهاب
هـاي  کوشـند در میـان نخبگـان جریـان حـق، شـهروندان، و گـروه       در میان شهروندان، می

از این جنگ روانی  ايجلوه 32اجتماعی نفوذ کنند و آنان را از اهداف نظام اسالمی بازدارند.
ى  الْـأُمور  لَک وقَلَّبوا قَبلُ منْ الْفتْنَۀَ ابتَغَوا لَقَد نی نیز یافتآتوان در آیات قررا می اء  حتـَّ جـ 
  33کَارِهونَ وهم اللَّه أَمرُ وظَهرَ الْحقُّ

ت. رسـوخ یافتـه اسـ   » اصـالحات «گرایی در جمهوري اسالمی ایـران، در جریـان   عرفی
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، در طرّاحـی الگوهـا و سـاختارهاي    »گرایـی عرفـی «اي به نظریۀ رهبران این جریان خدمت عمده
سکوالر و ساختارشکنی نسبت به جمهوري اسالمی انجام دادنـد. آنـان از همـان آغـاز انتخابـات      

  دانند.هاي فکري خود نمیآشکار ساختند که ساختار موجود را مطابق یافته 1376سال 
نان در جهت تغییر ساختارها به سوي عرفی شدن، رسـوخ نخبگـان در   دومین خدمت آ

گرایی بودند. این رفتار آشکارا مدیریت کالن سیاسی و مدیریتی بود که آشکارا منادي عرفی
که نسبت به حضـور نامحرمـان در عرصـۀ     یدگاهیدر چالش بود؛ د با دیدگاه امام خمینی

اقـدام  » مشـارکت «هاي سیاسـی از جملـه حـزب    بنديمدیریتی هشدار داده بود. ایجاد گروه
سازي عرفی شدن انجام دادند. ایـن  دیگري بود که آنان در عرصۀ ساختار و با هدف نهادینه

گرایی همداسـتان و در پـی   حزب از نخبگان سکوالري تشکیل شده بود که همگی بر عرفی
  سالمی ایران بود.شدن جمهوري ا طرّاحی الگوهایی از مدیریت بودند که فرجام آن عرفی

کننده در مقابلـه  ها و متفکرانی که نقشی تعیینگرایی و در میان جریاندر مقابله با عرفی
کردند، باید از متفکران بزرگ اسالمی نام بـرد. اگـر بـر اسـاس مبـانی      یگرایی ایفا مبا عرفی

 يز الگـو توان اکالن براي رهبري قابل تصور باشد می يفکري سکوالر و اسالمی، دو الگو
در اسـالمی  رهبـري انقـالب    34ن الگوهـا یـاد کـرد.   یـ از ا یکـ یرهبري کشورمان به عنـوان  

اصـلی   ةکننـد در حرکت انقالبی، نقـش هماهنـگ   و تبلور یافته بود شخصیت امام خمینی
  35د.رکنیروها را ایفا می

  ج. باور سياسي
کردنـد. ایـن   تأکیـد مـی  گرایی، بر عقبـۀ اندیشـۀ اسـالمی    رهبران اسالمی در مقابله با عرفی

هاي همسان که فقط از نظر اجمال و تفصیل، و ها و نگرشها، یعنی عقاید، ارزشزمینهپیش
یافت، موجب اقتدار معنوي رهبران دینـی نـزد مـردم و متقـابالً     عالی و دانی بودن تمایز می

الر اوالً، یکی از عوامل ناکامی جریان سکوالر از آغاز تا به امروز بوده اسـت. جریـان سـکو   
شـناختی و ذهنـی نـاتوان بـود. ثانیـاً، هرگونـه تـالش در        هاي مشـترك روان در ایجاد زمینه
هاي دینی و بازتفسیر آنها به نفع مدرنیته و سکوالریسم با روشنگري عالمـان  تحریف آموزه

  ماند.نتیجه میدینی بی
اجتمـاعی رشـد    تردید، مبناي اندیشه و باور جمهوري اسالمی در تعامـل بـا اوضـاع   بی

عناصـري همچـون پیوسـتگی دیـن و سیاسـت، خـدامحوري،        ،یافته است. در این گفتمـان 
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استکبارستیزي وجود دارد. متفکـران اسـالمی    و گرایی، والیت فقیهاصالت شریعت، آخرت
همگی در مبانی اندیشۀ اسالمی اشتراك نظر دارند و با صیقل دادن اندیشۀ حاکمیت دینـی،  

سـازي آن بـا معضـالت    با تأکید بر جامعیت و جاودانگی دین و هماهنگ انددر تالش بوده
هاي الزم را در مقابل مدرنیته ارائه دهند. ویژگی مهـم دیگـر ایـن متفکـران آن     زمانه، پاسخ

هـاي  بوده که با توجه به تجربۀ مشروطه، کودتاي رضاخان، ملّی شدن نفت و دیگر واقعیـت 
عمیقی نسبت به فرهنگ غرب داشته باشـند. آنـان بـر     نۀ در جامعۀ ایران، دركیشیموجود پ

هـاي گذشـته مطلـوب نیسـت و راه حـل      حـل اند کـه راه اساس تجربۀ گذشته، متقاعد شده
د یرفت از وضعیت موجود، بانیز با فرهنگ اسالمی سازگاري ندارد، و براي برون» مدرنیته«

ن اسـت کـه افـزون بـر درك     هاي جدیدي را آزمود. ویژگی دیگر متفکران یاد شده آحلراه
اند. آنان کوشـش  هاي اسالمی داشتهعمیق از غرب و مدرنیته، تعهدي قوي نسبت به ارزش

انـد. از سـوي   وافري براي آگاهانیدن مسلمانان نسبت به تهدیـد اسـتعمار و اسـتبداد داشـته    
انی، انـد. آنـان از نظـر سـازم    دیگر، آنان بر وحدت و یکپارچگی جامعۀ اسالمی تأکید داشته

وار در سرتاسر اند. این مسئله موجب حضوري اندامحزبی بودهاي شبهوارهبرخوردار از نظام
  کشور شده است.

بـر دیـن و    را کـه مبـارزه و انقالبـش    بودههاي رهبري انقالب ایران آن ویژگیدیگر از 
  کـال بـه خداونـد و پـذیرش عمیـق     . قـدرت رهبـري بـر اتّ   سـاخته اسـت   یمبتنـ  معنویـت 
 عوامـل مهـم   کالمـش از  نفوذ و هاي شخصیتی او، قدرت. ویژگیه استستوار بودمردمی ا

نـد، نـه   اههاي مسـلمان انقالبـی بـود   . مخاطبان رهبري، تودهه استدبو مردم وفاداري جلب
رهبري دمیدن روح اعتماد بـه نفـس و مقابلـه بـا     دیگر  ةکارویژ هاي خاص.احزاب و گروه

، هرتباطی که رهبري انقالب ایـران بـا روحانیـت داشـت    . با اه استخودباختگی در مردم بود
اندیشه و فکر رهبـري در نقـاط گونـاگون    ة کنندج و بیانوسیعی از نیروهایی که مرو ۀشبک

  36.ند، شکل گرفتباش کشور
 ۀیـ نظر کی فقداننفت صنعت شدن  یمشروطه و ملّنهضت  خأل ینیاز منظر امام خم

بـود کـه در    يمعـه بـود و حضـرت امـام معمـار     جا تیریمـد  ي ایجاد انقالب ومنسجم برا
ن اصول بنیادین یی در چالش با مبانی سکوالریسم بر اانقالب اسالم تثبیت ، تداوم ونیتکو
هـاي فکـري   د داشتند: اسالمی کردن آگاهی و شناخت، ارائۀ ساختاري هماهنگ با بنیانیتأک
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محـوري،  دگی فردي، تکلیف)، اسالمی کردن رفتار و زني(از جمله در زمینۀ توسعه و فناور
  ریزي، و عمل معطوف به رسالت.سازي و برنامهساختار

هـاي مـردم جایگـاهی ندارنـد.     ن در حالی است که در اندیشۀ سیاسـی غـرب، تـوده   یا
هاي مـؤمن و تـودة مـردم    هاي ممتاز و برجسته نبودند، بلکه در پی انسانپیامبران دنبال آدم

داد و با آنها رابطه داشت. در قرآن کریم، بر تودة مردم دل مینیز به  گشتند. امام خمینیمی
لَقَد منَّ اللَّه علَى « 37...» الَّذي بعثَ فی الْأُمیینَ رسولًا منْهم«مداري انبیا تأکید شده است: مردم

هِمنْ أَنْفُسولًا مسر یهِمثَ فعینَ إِذْ بنؤْمم راحـل خـود را خـدمتگزار    و حضـرت امـا   38...» الْم
  خواندند.مردم می

ترین وظـایف رهبـري و نخبگـان در    جویی کفّار از مهمکفرستیزي و جلوگیري از سلطه
ـ  ه للْکَـافرِینَ علَـى      «... اسـت:   یجامعۀ اسالمی در مواظبت بر این اصل قرآن لَ اللـَّ عـجلَـنْ ی

  .40...» الْکُفَّارِ رحماء بینَهمأَشداء علَى «...  ؛39»الْمؤْمنینَ سبِیلًا
عبودیـت، معرفـت،   «ترین عامل لغزش و انحراف خواص رنگ باختن چهـار اصـل   مهم

گرایی در ایـران موجـب شـد تـا رهبـران و      در زندگی است. رواج عرفی» عدالت و محبت
ر نخبگان دینی در مقابل امـواج آن ایسـتادگی کننـد. ایـن رهبـران مـردم را بـه مشـارکت د        

 یو مشـارکت مردمـ   یاسـ یس يرهبر انیتعامل ماند. تحوالت سیاسی و اجتماعی فراخوانده
  :اندتوجه کرده مسئله ه ، بهدر تبیین آن انیمهمی است که رفتارگرا موضوع

ها چگونـه  نگرش نیا ؟دهندیم رییو تغ رندیگیخود را فرام يها. افراد چگونه نگرش1
  ؟گذاردیم ریتأث ،شوند لیتبد یاسیال سفع کیه به کنیبر ا یمبن ،افراد ماتیبر تصم

بـر رفتـار    ییهـا زهیـ چـه انگ  ؟کننـد یمشـارکت مـ   یاسیس يهاتی. چرا مردم در فعال2
 يافـراد را بـرا   میچگونـه تصـم   یاسـ یس يدادهایادراك رو ؟است رگذاریآنان تأث یمشارکت

و فرصـت ممکـن   افـراد   لیاز دو عامل تما یناش یاسیمشارکت س ؟دهدیمشارکت شکل م
  مشارکت است. يبرا

 جـاد یا موجـب  یـ اجتمـاع   یاسیس يهاتیو موقع یشخص يهایژگیو ک ازی . کدام3
  ؟شودیم زیآماعتراض يهاحکومت و جنبش یرسم يکارآمد در نهادها يرهبر

هـا نیازمنـد سـاختارهایی همچـون وسـایل ارتبـاط جمعـی،        رهبران براي انتقـال ارزش 
ها هستند. رهبران نقـش منحصـر بـه فـردي در انقـالب      و تشکّل هاي سیاسیاحزاب، گروه
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هـا و  تـر اینکـه جهـت دیـد آنهـا (اندیشـه      دهند و مهـم اجتماعی دارند، مردم را سازمان می
کنند تا گرد آن حرکت نمایند. مردم به نوبۀ خود، به پیشنهادهاي آنهـا  ها) را تعیین میآرمان

کنند و غالباً شکل یعت و مقصد فرایند را معلوم مدهند، و این مردم هستند که سرپاسخ می
  41ند.ینمافعالیت رهبران را مشخص می

  هادستاوردها و تجربه
  هاشيها و روزشير

هاسـت. نظـام جمهـوري    هـا و رویـش  تجربۀ نظام جمهوري اسالمی ایران نشـانگر ریـزش  
انقالبیون بـه تـدریج،    اش، این نظریۀ رایج در علوم انسانی را کهاسالمی بر پایۀ مبانی فکري

هاسـت، بـا   ناپذیر انقالبسرنوشت محتوم و اجتناب» ترمیدور«شوند و یم» ترمیدور«دچار 
هـاي دینـی، بـا    ، که بیانگر ریزش نیروهاسـت، در انقـالب  »ترمیدور«چالش مواجه ساخت. 

قـوم حتـی   ان اهللا الیغیـر مـا ب  «یابد: شناسی اسالمی، به نظام باورها ارتباط میتوجه به انسان
مواجـه  » ترمیـدور «هاي انقـالب، هـر انقالبـی بـا     در حالی که در نظریه». یغیروا ما بانفسهم

پذیر اسـت کـه بـاور اکثریـت     است، این موضوع در اندیشۀ اسالمی، تنها در صورتی امکان
شهروندان یک جامعه تغییر یابد. در صـورت تعهـد و باورمنـدي شـهروندان یـک جامعـه،       

افـت،  یمتزلزل کردن ارکان یک نظام سیاسی نیسـت. بـر اسـاس همـین ره    تهدیدي قادر به 
گرایان دریافتند تغییر نظام در جمهوري اسالمی ایران، تنها با تغییر باورها و بحـران و  عرفی

  پذیر است و کوشش خود را در جهت تحقق آن بسیج کردند.  تشتّت فکري امکان
هـا،  جامعـه، اعـم از نخبگـان، تشـکّل    افـراد   یشدن در حوزة باورها، ریزش برخ عرفی

بـه   ،هرچند بـر اسـاس سـنت الهـی     ،هاي سیاسی و شهروندان را به دنبال داشته استگروه
اند که نشاط و شادابی نظام موازات آن نخبگان و نیروهاي توانمندي از متن جامعه برخاسته

ود، در هـر  را موجب شده است. جمهوري اسالمی ایران در روند تحول سه دهۀ پیشین خـ 
ــاالیش کــرده و بــا معیــار و شــاخص   يروهــایاز ن یمقطعــی برخــ و » خــودي«خــود را پ

هاي جمهوري اسالمی ایران در سه ساحت است، برخـی  ، که متخذ از شاخص»غیرخودي«
توان نتیجه گرفت که عرفـی  دیگر را جذب کرده است. بر این اساس، می یرا حذف و برخ

نسـبی و محـدود داشـته اسـت و جمهـوري       يریران تأثشدن بر متغیر جمهوري اسالمی ای
انـه  یهاي دموکراتیک، که با ارائۀ شـعارهاي عام اسالمی به دور از رفتار سکوالریستی و بازي
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هـا و  کنند، در پی هدایت فکري به سـوي آرمـان  یجذب م یافراد را به هر گرایش و نگرش
ن خـط فکـري ترسـیم شـده از     اهدافی بوده که ناشی از باورها و مبانی فکري است؛ همچو

  ها در حرکت است. سوي انبیاي الهی که بدون دغدغه و تشویش خاطر به سوي آرمان
در داخل کشور، گروهی ظاهر شدند که مبناي نظري سکوالر را پذیرفتند و در حقیقت، 
استحالۀ فکري شدند و در اندیشۀ انقالب اسالمی و حضرت امام تجدید نظر کردند. ظهـور  

ه نشانگر تأثیر متغیر مستقل، یعنی سکوالریزاسیون بر متغیر وابسته، یعنی جمهوري این گرو
ها، مبانی اسالمی ایران است. طیفی از نخبگان با تغییر باور، به تجدید نظر در اهداف، آرمان

روي آوردند. اما رهبران دینی با تأکید بر نقـش خـواص در    یاسالم يجمهور يهاو روش
در مقایسـه بـا صـدر اسـالم، ناشـی از       را ، ریزش از خـط اصـیل اسـالم   تحوالت اجتماعی

  از درك درست اندیشۀ اسالمی برشمردند. يشهوت، دنیاپرستی و ناتوانی نظر
کردنـد و یـا   بدان عمـل نمـی   یمشکل عمدة خواص آن بود که حق را فهمیده بودند ول

هیـز از جلـب   بـا هشـدار نسـبت بـه پر     دچار سوء فهم و اختالف بودند. حضـرت علـی  
بار گـرایش بـه آن را   توجهی به عوام، آفات خواص و آثار زیانرضایت خواص در قبال بی

  شمارند:گونه برمینیا
الَءی الْبف ونَۀً لَهعأَقَلَّ م و ی الرَّخَاءئُونَۀً فی ماللَى الْوۀِ أَثْقَلَ عینَ الرَّعم دأَح سلَی أَکْـرَه  و و 

 اف و أَسأَلَ بِالْإِلْحاف و أَقَلَّ شُکْراً عنْد الْإِعطَاء و أَبطَأَ عذْراً عنْد الْمنْعِ و أَضْعف صبراًنْصإلِلْ
  .عنْد ملمات الدهرِ منْ أَهلِ الْخَاصۀِ

  ترین عوامل ریزش عبارت است از:مهم
ترین آسـیب خـواص   دنیاگرایی مهم می:هاي اسالالف. دنیازدگی و فراموش کردن آرمان

، در مواضع بسیاري دربارة زهـد  البالغهنهجدر  چرخش به سوي باطل است. امام علی در
  فرمایند:اند. مقام معظّم رهبري هم میهاي دنیاگرایی و توجه به آخرت سخن گفتهو زیان

یـت قاطعشـان   شوند ـ یا اکثروقتی خواص در یک جامعه خواصِ طرفدار حق آنچنان می
کند؛ از ترس از دسـت دادن  شوند ـ که برایشان دنیاي خودشان اهمیت پیدا می آنچنان می

شوند حاکمیت باطل را مقام و پست، از ترس منفور شدن و از ترس تنها ماندن، حاضر می
کنند و جانشان را به خطر داري نمیایستند و از حق طرفقبول کنند و در مقابل باطل نمی

طلبی شود... جاه و ثروتآن وضع آغاز می دازند، اولش با شهادت حسین بن علیاننمی
  42شود.قلمداد می ترین عنصر انحراف در عصر امام علیمهم
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کردنـد  روي عوام از خواص بر پایۀ آن بود که مسـلمانان گمـان مـی   در صدر اسالم، پی
ـ   ابوموسـی  و زبیر، طلحه، سعد وقّاصافرادي همچون  ت اسـالمی و انقالبـی   همچنـان هوی

، تغییـر موضـع   اند، در حالی که این افراد پس از رحلـت پیـامبر  عصر نبوي را حفظ کرده
روي عـوام،  داده و از هویت اسالمی تهی شده بودند. از سوي دیگر، خواص در جهـت پـی  

اند هویت مادي، دنیـوي و شـیطانی خـود را رنـگ و     همواره در جهت فریب عوام کوشیده
  43نی داده، اعمال و مواضع خود را توجیه شرعی نمایند.لعاب دی

مانده از دوران گذشـته و سـاختار طبقـاتی     یآمیز باقدر نگاه ساختاري، ساختار تبعیض
شان باشد، بلکه آن را تواند مددرسان نخبگان و خواص اهل باطل در نیل به مطامعتنها مینه

از جملـه عوامـل اساسـی زوال تمـدن      طلبانـه هاي عافیتیاندیشمصلحت 44کند.تسهیل می
هاي اسالمی است. زمـانی کـه رهبـران فکـري     اسالمی و فراموشی یا نادیده انگاشتن آرمان
هاي فکري نیز با آنـان همراهـی و در نهایـت،    جامعه دچار دنیازدگی شوند به تدریج، زمینه

احادیث آمده است رو، در شود. از اینهاي اسالمی مهیا میبستري براي دور شدن از ارزش
دنیازدگی رهبران فکري به تدریج، جامعه را دچار فسـاد و  » طیئۀخحب الدنیا رأس کل «که 

د. در قـرآن  ینماکند؛ زیرا جامعه با رفتار رهبران فکري، عملکرد خود را تنظیم میتباهی می
مهـم ایـن رهبـران     ویژگـی  »ونِ اللَّهاتَّخَذُوا أَحبارهم ورهبانَهم أَربابا منْ د«کریم آمده است: 

بنـدي و اسـتواري رهبـران الهـی بـر سـر       کـه پـاي  ذخیره کردن کنز، درهم و دینار بود، در حـالی 
گردد. هرگاه رهبران فکري در عملکـرد خـود   ها میها موجب پایداري جامعه بر سر ارزشارزش

  45شود.می تضعیف باورها فراهمهاي التقاط فکري و دچار کاستی و خطا شوند به تدریج، زمینه

  ب. بدعت
هاي اسالمی اسـت. بـه دیگـر    بدعت پیامد مهم دنیازدگی و پشت پا زدن به اهداف و آرمان

هـاي  گیري فکر و نظریههاي اسالمی در مقام عمل، زمینۀ شکلسخن، پایبند نبودن به ارزش
  هـۀ باطـل اسـت.   کند. ایجـاد بـدعت راهبـرد اساسـی خـواص جب     منطبق با عمل را مهیا می

کوشـند در جهـت ارضـاي    انـد، مـی  هاي نفسـانی رو خواستهطلب و دنبالهکسانی که برتري
هاي خود، مردم را به دنبال خود بکشند. آنان با شـعارهاي فریبنـده در مسـیر حـق،     خواسته

ها جلب توجه مردم به خود و ایجاد فاصله و تردیـد  کنند. هدف این بدعتاخالل ایجاد می
گذاران از یک سوي، سـعی  ها و تقابل میان شهروندان و حاکم اسالمی است. بدعتدر باور
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شـود، و  اعتقادي مردم دارند، زیرا مخالفت با آنها موجب طردشان مـی  نوایی با مبانیدر هم
ها و اهداف خود را، که با اصـول و مبـانی اعتقـادي منافـات دارد، بـه      از دیگر سو، خواسته

رو، با آمیزش حـق و باطـل، کـژي و    نیکنند. از اید دینی عرضه میعنوان تفسیر دین و عقا
  دهند.باطل را موجه جلوه می

انّما بدء وقوع الفتن اهواء تتّبع و احکام تبتدع، یخالف فیها کتاب اهللا و یتولّی علیها رجـال  
 رجاالً علی غیر دین اهللا، فلو أنّ الباطل خلص من مزاج الحق لم یخف علی المرتـادین، و 
لو أنّ الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عن السن المعاندین. ولکـن یؤخـذ مـن هـذا     
ضغث و من هذا ضغث فیمزجان، فهنالک یتولّی الشیطان علی اولیائه و ینجو الذین سـبقت  

  46لهم من اهللا الحسنی.
العلم تحتف بالعمل و الّـا  «در روایات اسالمی، بر همراه بودن علم و عمل تأکید شده است. 

توان نتیجه گرفت که ذهن و عین در اندیشۀ اسالمی در تعامل بـا همدیگرنـد و   می» ارتحل.
سـاز وقـوع   کشاند و زمینهنافرمانی در عمل، به تدریج، اندیشه را نیز به همسویی با عمل می

  »اهواء تتّبع و احکام تبتدع.«شود: ها میبدعت

  ج. ظلم و ستم عملي
هـاي  ها و ارزشل، که ناشی از دنیازدگی و فراموشی آرمانتجاوز از حدود الهی در مقام عم

بندي به حـدود  کند. عدم پايورزي مهیا میرا براي ظلم، تجاوز و ستم اسالمی است، زمینه
بـروز روحیـۀ   و احکام الهی معضلی است کـه اصـرار و تأکیـد بـر آن موجـب سرکشـی و       

  شود.ستمگري می
  گريد. اشرافي

گـري در  هاي الهی، رشد روحیـۀ اشـرافی  توجهی به آرمانازدگی و بیاز دیگر پیامدهاي دنی
ت افراد و گروه ل در آیات قرآن کریم و سرگذشت امـهـاي پیشـین، گویـاي آن    هاست. تأم

فرمایـد:  اسرائیل تجربه شده است. خداوند در قـرآن کـریم مـی   است که این سه امر در بنی
  »کَانَ النَّاس أُمۀً واحدةً«
  حسادت.  ه

نـد: یکـی از   یفرمایو رفتارش در شوراي شش نفره م سعدبن ابی وقّاصدرباره  امام علی
منحـرف   )عبـدالرحمن اي که داشت به طرف دوسـتش ( ) به سبب کینهسعد بن ابی وقاصآنان (

  رأي داد.) به نفع او عثماناش با () به علت داماديعبدالرحمنشد، در حالی که دیگري (
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  انديشيسادهلوحي و ح. ساده
ــی  ییکــ ــه ســاده از عوامــل اساســی شکســت امــام عل ــوحی برخــی خــواص از جمل   ل

نشـینی از کنـار خیمـۀ    را مجبـور بـه عقـب    مالـک اشـتر  بود؛ کسـانی کـه   ابوموسی اشعري 
  کردند. معاویهفرماندهی 

  هاي بيگانهو. نفوذ انديشه
گیرند. ا از خواص میهاي مهم خواص است و عوام آن رد بیگانه و غربی از آفتینفوذ عقا

گرایـان در چـالش بـا جامعـۀ     افکنی رویکردي است کـه عرفـی  هاي نادرست و شبههتحلیل
که قـرآن کـریم   دهند؛ چنانخود را دلسوز مردم نشان می یاسالمی دارند و گاه به ظاهر، حت

به قوم خود چنین وانمود کرد که از ترس تغییر دیـن از سـوي حضـرت     فرعون د:یفرمایم
دلَ    وقَالَ فرْعونُ ذَرونی أَقْتُلْ موسى و«جنگد: ، با او میموسی بـأَنْ ی إِنِّی أَخَـاف هبر عدلْی

 اد ضِ الْفَسـی الْأَرظْهِرَ فأَنْ ی أَو ینَکُمگـویی بـه شـبهات،    و از کارکردهـاي مثبـت پاسـخ    47»د
  48شود، سد ایجاد کرد.جامعه می توان در مقابل شبهات و مکاتب ساختگی، که واردنمی

  ح. کوتاه آمدن در برابر فشارها
نشینی به تصور فشار روانی ـ سیاسـی دشـمن، از خـواص شـروع     و عقب یاندیشمصلحت

  رسد.شود و سپس به بدنۀ جامعه میمی

  ط. استحاله فرهنگي
  هاي شخصيي. کينه
  49.کنندجامعه احساس رقابت می هاي دشمنی در خواص است کسانی که با رهبريها و کینهحسادت

  ان رهبران و شهروندانيشکاف م
گیري طبقۀ جدیدي با رویکـرد غیردینـی در   بازتاب آفت دنیازدگی در رهبران فکري، شکل

جامعه است. اگر روحانیت به مثابۀ یک جریان فکري ـ فرهنگـی در طـول تـاریخ اسـالم،       
  سـتگاه روحانیـت شـده، بـه جـاي     دچار دنیازدگی شود این امر موجب بـدبینی بـه تمـام د   

  هـاي التقـاطی، خـأل   گیـرد و بـا تولیـد اندیشـه    آن، طبقۀ جدیدي با نگاه غیردینی شکل می
، دچار دنیازدگی شوند بـه  یکند. اگر رهبران فکري در جامعۀ اسالمعالمان راستین را پر می

ن فکـري را  تدریج، کارگزاران حکومتی از رهبران فکري جدا شده، خود خأل ناشی از رهبرا
  کنند.پر می
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اي بـا نگـاه غیردینـی، کارکردهـاي     گیـري طبقـه  با دنیاگرا شدن رهبران فکري و شـکل  
کند و این نهادها رفتـار خـود را بـا رویکـرد     نهادهاي مدنی اسالمی نیز به تدریج، تغییر می

سـایر   سازند. بر این اساس، نهاد خانوادة سنّتی، مسجد، مدرسه، رسانه وغیردینی منطبق می
شـوند.  ترین پل براي گذار جامعه از دین به اخذ رویکردها و رفتار غیردینی مـی نهادها مهم

این فرایند موجب تأثیرپذیري نهادهاي مدنی جامعـۀ اسـالمی از نخبگـان غیردینـی، تغییـر      
  گردد.ها و نهادها میها و در نهایت، غیردینی شدن افراد، گروهذائقه

شود؛ زیـرا فکـر   یردینی شدن نیروهاي دفاعی و امنیتی میرخدادهاي یاد شده موجب غ
کنـد و انگیـزة دفـاع از حاکمیـت دینـی و      یغیردینی در میان نیروهـاي دفـاعی رسـوخ مـ    

شود. ایـن  یهاي ملّی جایگزین مهاي الهی در میان آنها تضعیف و به جاي آن، انگیزهارزش
ـ ا 50گـردد. امر موجب بقاي شکل و فقدان محتوا می هـاي  الی اسـت کـه شـاخص   ن در حـ ی

توان در تبعیت از عواملی همچون تضعیف کند میهاي زوال را مهیا میهایی که زمینهجریان
هاي اخالقی، تضعیف باورهـاي دینـی،   باورها و ایمان، خودباختگی، فاصله گرفتن از ارزش

  طلبی، رقابت منفی و حسد برشمرد.همنوایی با دشمنان، دنیازدگی، قدرت
در  یهـاي اسـالم  کوشش کردنـد درك مشـترکی را، کـه از ارزش    70در دهۀ  سکوالرها

میان رهبران سیاسی و شهروندان جامعه به وجود آمده بـود، مشـوه کننـد و بـه تبـع آن، در      
نـد تـا بـه تـدریج، از پشـتیبانی      یسازي مانع ایجـاد نما ساختار سیاسی و به ویژه مشروعیت

سیاسی را در موضع انفعال و چـالش قـرار دهنـد.    معنوي مردم از رژیم بکاهند و حاکمیت 
دهد کـه رهبـران مخـالف مبـانی فکـري و      آمیز در یک جامعه زمانی رخ میچالش موفقیت

هـاي سـکوالر   اصولی را، کـه مشـروعیت بـر آنهـا اسـتوار اسـت، دگرگـون سـازند. ارزش        
  کرد.مشروعیت نظام جمهوري اسالمی ایران را تهدید می

شود که نهادهاي موجـود در  ی از مشروعیت فراگیر برخوردار میهر نظام سیاسی هنگام
را درك و قبـول کـرده،    هـا هاي غالب را منتقل کنند و افـراد نیـز ایـن ارزش   جامعه، ارزش

  51کند با رفتار خود تلفیق نمایند.اصولی را که مشروعیت ایجاد می
ت را در   عرفی پـی داشـته اسـت؛    گرایی در بسیاري از مناطق جهان اسالم، بحـران هویـ

هـاي اجتمـاعی بـا    هـا و ارزش اي از ربـط دادن ایـده  یعنی بر اثر آن، افراد به طـور فزاینـده  
هـاي فرهنگـی بـا انتظـارات رو بـه      ها و ارزشاند و آرمانخود ناتوان شده موقعیت زندگی
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تزاید جامعـه در تضـاد قـرار گرفتـه اسـت. در سـطح واقعیـت نیـز سـاختارها و نهادهـاي           
بـاوري  ، که بر اساس آموزة سکوالر ظهور یافته است، آشکارا در تعارض بـا نظـام  اجتماعی

رقابـت   یستگیشا يگریفرهنگ د چیه کرد کهغرب این دعوي را مطرح می افراد قرار دارد.
 ۀدر صـحن  يریگـ تمـدن و فرهنـگ د   چیه يبرا مجالی ورا ندارد  یفرهنگ غرب وبا تمدن 

  52.ستیموجود ن یالمللنیب
 در» سـکوالر «و » دینـی «ناشی از چـالش دو گفتمـان   شکاف  یستیشناخت چ ،در ایران

دو در گرو آشنایی با اطراف آن،  یو اجتماع يفکر يهاهیال ییو شناسا ينخبگان فکر انیم
ـ . ااسـت  ریاخ ۀچند صد سال خیمتعارض در تار یو فرهنگ يفکر انیجر بـه   انیـ دو جر نی
  از: است ظهور عبارت بیترت

بـوده و بـه لحـاظ     رانیـ جامعـه ا  یو بـوم  ینـ ید يهـا ثر از آموزهأکه مت ینید انی. جر1
 یاصـول  ي بوده، اما در دو سدة اخیر، رویکـردي اخبار يکردیرو يدارا ی، در گذشته،خیتار

ز شـدن بـه مهـارت     ه است.داشت هـاي فکـري و   در فضاي بحران، متفکران اسالمی با مجهـ
هاي معـارض بـا اسـالم، راهبردهـاي تعبیـر      شهتحلیل واقعیت و مقاومت در برابر آرا و اندی

  اند. در مقابل، جریان سکوالر بر اندیشۀ اسالمی تأکید نموده است.اجتماعی را توصیه کرده
و  یفرهنگ ،یفلسف يهاثر از غرب و آموزهأو مت یبوم ریمتجدد سکوالر که غ انی. جر2

 ر،یـ والر در دو قـرن اخ و سک دینی انیدو جر تعامالت .است یینوزا عصرآن پس از  یعلم
 یاجتماع يهاوجود آورده و شکاف به یرانینخبگان ا انیرا در م يدیجد یاجتماع يهاهیال
ریال و غفع و  يفکر یبا آنها و مبان ییآشنا کهکرده است  جادیا هاهیال نیا انیرا در م یالفع

  .رسدیبه نظر م يضرور ،آنها انیگسست م ندایو فر هاهیال نیا تشناخ يبرا شانينظر
هایی از جامعه نمود یافت. بـر ایـن   رسد این بحران در ایران، تنها براي بخشبه نظر می

این ادعا را مطرح ساخت که ورود مدرنیته و چالش آن با اندیشۀ اسالمی، طی  برگر اساس،
 یسـع ساز بحران فکري و هویتی بوده است. اندیشۀ سـکوالر  صد سال اخیر در ایران زمینه

و خـو   سـته یمردم بـا آن ز امور مسلّم دینی، که ریشه در باورهاي دینی داشته و در تا  شتهدا
ی، نسـل  نظـام آموزشـ  که در  شدیحادتر مبحران زمانی  .و سستی بیافریند اند، تردیدگرفته

 پـدران  يهـا و ارزش دیـ عقاشـود و از ایـن طریـق،    مـی  تیـ تربد با الگوهاي سکوالر یجد
، از همان آغاز، طبیعی بود که اندیشۀ اسـالمی  يرونیبد .ردیگیرار ممورد هجمه ق ماًیمستق
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هـاي  با توجه به جایگاه آن در باور مسلمانان، اندیشۀ سکوالر را برنتابد و پس از پیمودن راه
  53جویانه، به انقالب اسالمی روي آورد و اندیشۀ سکوالر را به حاشیه براند.مسالمت

در  هـاي اجتمـاعی، کـه   ها و شـکاف گیري گسستشکلاسالمی، به رغم جوامع اما در 
بـا   عموماً شده زهیسکوالر نید ۀتجربهاي سکوالر و خورد، گرایشسطح کالن به چشم می

کـه از   ییهـا بـه همـراه اعتقـادات و روش    ینـ ید يهـا حرکت وشکست مواجه شده است 
 .سـت ا جه بودهموا يریگچشم يهاتیبا موفق ،ردیگیرچشمه مس یعیطب وقماف يهاشیگرا
 یعنـ ـ یدر خاسـتگاه اسـالم      ییهـا تفـاوت اسـالمی،  در درون حرکـت  البته حال،  نیع در

  54.خوردیبه چشم م یو سنّ عهیش يهاحرکت نیب یاسیو س ینید يهاتفاوت ـ انهیخاورم
هـاي  در ساحت نظري، موضوع چالش دو اندیشـه موجـب شـد تـا سـکوالرها نظریـه      

هاي متعـددي نیـز در   در مقابل، نظریه 55ن جوامع مطرح کنند.گوناگونی را دربارة عرفی شد
تحـوالت فکـري    :شـود گفتـه مـی   جهت گرایش مجدد جوامع به دین مطرح شـده اسـت.  
برانگیز سکوالریسـم  ماهیت چالش خاورمیانه نشانگر آن است که بحران در دنیاي اسالم، از

و  پیوسـته وقوع به جهان اسالم که تنها در است تري ، بلکه معلول بحران بزرگنیستغربى 
مناطق گونـاگون   ،سکوالریته پس از گذشت سالیان دراز است.سکوالریسم ذاتی چالش آن 

 ،تنهـا در جهـان اسـالم    .ط تبـدیل شـود  مسـلّ  یبه گفتمانتوانسته بود و  هدینوردرا در جهان
که داد این امر نشان میى شد. دچار بحران و چالش جد ،سیاسى و فرهنگى ۀرغم سلطعلى

 بـازد و یمـ اى مواجـه شـود رنـگ    ارزشى منسجم و زنده -فکرى هرگاه سکوالریته با نظام
  56گردد.آشکار مى اشهاى ذاتىناتوانى

  گيرينتيجه
اسـتوار  » والیت فقیه«ـ سیاسى، بر پایۀ نظریۀ قیحقو نظامیجمهورى اسالمى ایران به مثابۀ 

ژه مبـانی مدرنیتـه در سـه حـوزة     یوب و بهاست و به چالش با اندیشه و رفتار حاکم بر غر
پرداختـه اسـت. در ایـن تحقیـق،     » شـناختى جامعـه «و » فقهى ـ حقوقى «، »فلسفى ـ کالمى «

، براي چالش با باورهـا و مبـانی   »ـ کالمی یفلسف«مشخص شد که تالش مدرنیته در حوزة 
مهـوري  فکري جمهوري اسالمی ایران ناکـام بـوده اسـت و از مبـانی و فلسـفۀ سیاسـی ج      

ز نشـان داده شـد کـه    یاسالمی ایران تبیینی درستی در مقابل تبیین سکوالریستی ارائه شد. ن
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نیز محکوم بـه  » شناختیجامعه«و » فقهی ـ حقوقی «تالش رویکرد سکوالریستی در ساحت 
، کـه شـامل   »شناختیجامعه«شکست است. با نقد و بررسی رویکرد سکوالریستی در حوزة 

و شـهروندان جمهـوري اسـالمی ایـران اسـت،       هـا (احـزاب سیاسـی)   هرفتار نخبگان، گرو
  د.یگرایی نفی گردآن از عرفی يتأثیرپذیر
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   ______________________________________________  هانوشتپی
  .187، ص: حقوق اساسی و نهادهاي سیاسی. ابوالفضل شریعت پناهی، 1
 در این باره معتقدند که: ینیامام خم .75): 6( انعام. 2

گذاري ندارد، به حکم عقل خدا باید براي مردم تشکیل جز خدا حق حکومت بر کسی را ندارد. حق قانون کسی
کنیم که ما قانون همان قوانین اسالم است که وضع کرده و پس از آن اثبات میحکومت دهند و قانون وضع کند. ا

  .184، ص کشف االسرارامام خمینی،  این قانون براي همه و همیشه است.
 .1358مهرماه  12تاریخ  221، ص: 10، ج: صحیفه امام.امام خمینی،  3

ن وسطی و حاکمیت کلیسا است از این رو . در ذهنیت نویسندگان مغرب زمین حکومت دینی یادآور دوره قرو٤
 براي تمایز یابی ضروري است از اصطالح حکومت اسالمی استفاده کنیم.

ماهیت جمهورى " و در جاي دیگر گویند:. 1357مهر  20تاریخ به  514 ص:، 3 ، ج:صحیفه امام، امام خمینى. 5
حکومـت  با اتکا به آراى عمـومى ملـت  تاسالمى این است که با شرایطى که اسالم براى حکومت قرار داده اس

حکومـت جمهـورى   ". 1357آبـان   20تـاریخ   444ص::  4 ، جهمان. "تشکیل شده و مجرى احکام اسالم باشد
دى  15تاریخ  347: ص، 5ج"اسالمى هم یک جمهورى است مثل سایر جمهوریها و لکن قانونش اسالمى است

1357  
  .130، ص: 11، ج: صحیفه نور.امام خمینی،  ٦

، به کوشش رسول جعفریان و فرشته کوشکی و حجت رساله در پادشاهی صفوي ر.ك: محمد یوسف ناجی، 7.
منابع فکر و فقه سیاسى شیعه در "،رسول جعفریانو  ،سیر تحول الیت فقیه در فقه سیاسی شیعه اهللا علیمحمدي،

 .21:شماره، فصلنامه حکومت اسالمى، "هاى خراجیهمرورى بر رساله؛ دوره صفوى
ما می گوییم در همان تشکیالت خانمان سوز دیکتاتوري هم اگر "امام خمینی در این زمینه چنین می فرمایند:. 8

کسی وارد شد براي جلوگیري از فسادها و براي اصالح حال کشور و توده خوب است. بلکه گاهی واجب می 
ر.ك:  "ظالم، ببینید آن ها چه می گویند شود.خوب است آقایان مرجعه کنند به کتاب فقها در باب والیت از قبل

 .136ص  ،والیت فقیه امام خمینی،
  .99 :. همو، نقدى بر قرائت رسمى از دین، ص9

  .131،ص، جامعه و تاریخ از دیدگاه قران محمد تقی مصباح،. 10
 از دیـن  نقدى بر قرائت رسمى، محمد مجتهد شبستري."آزاد است بشر تا مرز انکار خداوند و تغییر دین ". 11
  .226 ص
ما تالش می کنیم امام خمینی را به گونه اي تفسیر کنیم که مخالف با دموکراسی نباشد امـام خمینـی دیگـر    . 12

وجود ندارد آن چه وجود دارد فقط برداشت هاي ما از سخنان اوست اما او به هر حال روزي به مـوزه خواهـد   
 ،"مصاحبه با اشپیگل المان "، اکبر گنجیتاریخی است. رفت و هیچ کس نمی تواند جلوگیري کند این یک تکامل

من در ایران روشنفکرانی "گري سیک در مصاحبه اي پس از سفر به ایران چنین می گوید : .1379/ 1/ 24، کیهان
را دیدم که اشاره هاي ما را دنبال می کنند آن ها ششلول هایی را باال برده اند تا هر کس و هـر چـه بـا امریکـا     

ار است را هدف قرار دهند...مثال حتی والیت فقیه را که من فکر می کنم در صـحراي طـبس تکنولـوژي    ناسازگ
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  .1379/ 7/ 13 روزنامه جمهوري اسالمی "برتر ما را با اراده خود دفن کرد.

  . 66ص ، جریان شناسی فرهنگی بعد از انقالب اسالمی ایران ،مصطفی میر سلیم. 13
که مدعی شد که فکر ایجـاد شـوراي نگهبـان ناشـی از      1358هاي منتشره در سال چنان که یکی از روزنامه. 14

  .69، ص: همان ،است»صغیر و محجور دانستن مردم«
  .73ص ، جریان شناسی فرهنگی بعد از انقالب اسالمی ایران ،. مصطفی میرسلیم15
  .75، ص همان. 16
  .72، ص همان. 17
کـه مـدعی   اسـت  شبستري از جمله کسانی  .12، صدین نقدي بر قرائت رسمی از ،مجتهد شبسترى . محمد18

اصرار بر این دعوي "بحران در قرائت رسمی در جمهوري اسالمی ایران هستند دو ادعا را مطرح می کند نخست 
اقتصادي و حقوقی بر آمده از فقه است که در ، نامدلل که اسالم به عنوان یک دین داراي چنان نظام هاي سیاسی

اصرار بر این دعوي نادرست که وظیفه حکومـت در  ".دوم "ن با آن ها می توان زندگی کردهمه عصرها می توا
  ."سلمانان اجراي احکام اسالم استممیان 
  .123ص ، ییرضا ریترجمه ام، تهیسیاسالم و ال، . عبدو فیاللی انصاري19
ه کتاب جواهر الکالم آن را . از میان فقهاي شیعه محقق کرکی و مرحوم نراقی ادعاي اجماع کرده اند و نویسند20

بدیهی برشمرده است چنان که امام خینی نیز در آغاز کتاب والیت فقیه آن را از بدیهیاتی دانسـته کـه تصـورش    
  موجب تصدیق است. 

  .18ص  ،شعبانعلی بهرامپور و حسن محدثی، اسالم و دموکراسی، تیموتی سیسمیک .21
 يبرا انیو حقوق بشر را غرب یدموکراس، يآزادخالف این ادعا که بر  نیز معتقدند که ییعالمه طباطبا مرحوم. 22

 نیخود و در بهتر يبا معارف قو شیدر هزار و چهار صد سال پ گران،یاز د شیاند، اسالم، پانسان به ارمغان آورده
کرد  نیجوامع و ملتها تلق بهنادرست خود،  غاتیغرب با تبل یعرضه نموده است، ول تیامور را به بشر نیوجه، ا

 نیـ اهللا در ارحمـه  ینـ یخم امام،506 :، ص6ج  ،زانیالم ،ییطباطبا نیمحمد حس »اند.که حقوق بشر را آنان آورده
نگذاشـتند   سـت، یچ یتا مردم عالم بفهمند که اسـالم  دیای) در خارج بدیاحکامش (با اسالم:ندیفرمایخصوص م

دارد، خداوند چـه   یچه احکام ست؟یفهمند که اسالم چما را اغفال کردند نگذاشتند ب ياسالم را بفهمند؛ جوانها
 ادهیـ پ یکـ ی یکین احکام یچه آورده است... اگر مهلت بدهند، بگذارند که ا يما آورده است، برا يبرا یاحکام

 يهایکه نه دموکراسـ  فهمندیبشود، آن وقت م ادهیمسائلش پ ریسا اش،يمسائل اقتصاد اش،یاسیبشود، مسائل س
آنها با آن کـه در   یاست و نه حقوق بشر آنها، آن بشر دوست يزیچ یاسالم یقیحق یقابل دموکراسپوچ آنها در م

ـ یآثار امام خم میمؤسسه نشر و تنظ، »است. سهیاسالم است، طرف مقا  ونیـ زیمصـاحبه بـا تلو  ، امـام  فهیصح ،ین
  .319:، ص6، ج1378، چاپ اول، 25/10/1357فرانسه، 

 .13/10/79ى در دیدار با شوراى عمومى دفتر تحکیم وحدت . از فرمایشات مقام معظم رهبر23

  ،506، ص 6ج ، زانیالم ،ییطباطبا نی. محمد حس24
، چـاپ اول،  25/10/1357فرانسـه،   ونیزیمصاحبه با تلو، امام فهیصح، ینیآثار امام خم میمؤسسه نشر و تنظ. 25
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 .319، ص6، ج1378

  .همان. 26
  .20ص  ،عبانعلی بهرامپور و حسن محدثی، شاسالم و دموکراسی . تیموتی سیسمیک،27
  . 119ص ، ، ترجمه علی پایاهاي این قرندرس. کارل پوپر، 28
؛ و  فرهنگ دموکراسـی ، اکبر میرسپاسیتوان به آثار ذیل اشاره کرد: ر.ك: علی. براي آگاهی در این زمینه می29

، ترجمه شعبانعلی بهرامپور و وکراسیاسالم و دم و تیموتی سیسمیک، ، بنیادهاي علم سیاست، عبدالرحمن عالم
  حسن محدثی 

  .29/11/56، .صحیفه نور 30
 .24/7/57، 39، ص 4ج ، صحیفه امام .31

 صف بندي سیاسی در قران اسماعیل علیخانی،ر. ك. به: . 32
 حقّ تا ساختند، وارونه تو بر را کارها و برآمدند جویى فتنه صدد در ]نیز[ این از پیش حقیقت، در. 48ه وبت. 33
  .بودند ناخشنود آنان که حالى در شد، آشکار خدا امر و آمد
  .سبک رهبري امام خمینی عباس شفیعی،. ر.ك: 34
و  شهیاند دکنندگانی: دسته اول: تولکندیم میتقس یبه سه دسته کل يآرون مردم جامعه را از نظر فکر مونیر .35
 عیو توز جیکه به اشاعه، ترو یم: انتشاردهندگان آن و کسانمتجلی در امام بود. دسته دو ؛کهیانقالب پردازانهینظر
شجاع ر .ك:  کنندگان آن.دسته سوم: مصرفکرد. و می فا. روحانیت این نقش را ایپردازندیم گرانید يهاشهیاند

  .72 ، ص(مجموعه مقاالت)هاى آن انقالب اسالمى و ریشه، »سیاسى در انقالب اسالمى فرایند بسیج«، احمدوند
  .1شماره ، نیفصلنامه مت ،"نىیبر رهبرى امام خم هیبا تکرهبرى انقالبى هاىهینظر بررسى " ،انیحجار دیسع. 36
 .2 :جمعه. 37
 .164:آل عمران. 38
 .141 :نساء. 39
 .29:فتح. 40
  .171، ص: نظریه پردازي انقالب ها، "انقالب در جهان واقعی ؛بازنگري کارگزاري ". اریک سلبین، 41
 .20/3/1385ی مقام معظم رهبري خطاب به ستد مشترك سپاه، در تاریخسخنران. 42
. شوندیم میخواص اهل حق و طرفدار باطل تقس فیبه دو ط یاسیو فلسفه س يگذار. خواص در نظام ارزش43

را در دست داشته باشد و ممکن است در تعارض با نظم حاکم بسر برند.  یاسیس تیجبهه حق ممکن است حاکم
نقش اپوزیسیون داشته باشند. در هر جامعه اي نخبگان اهل  ایاص اهل باطل نیز ممکن است حاکم و چنان که خو

 نیو نمادها در جهت اقناع سایر شهروندان از مهمتر دیدانش، عقا دیدارند. تول شهیفکر و اند دیدر تول یفکر، سع
 .رودیخواص بشمار م يکارکردها

، ترجمه محمـد رضـا سـعید آبـادي،     اعتراض سیاسی و تغییر اجتماعی ر.ك: دیوید اپتر و چالرز اندي پین،. 44
 بخش اول.
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یاخذون مال اهللا دوال و دین «اي روبرو است که: پرستی و گرایش به دنیا امیرالمومنین (ع) با چنین جامعهمقام. 45

  »اهللا دخالً بینهم
خواص طرفدار حق در زمان امام علی  اي که در آن ارزش ها تحت الشعاع دنیاداري قرار گرفته است. اگرجامعه

 .هماندادند تا جایی که حضرت مجبور به مدیریت سه جنگ شد. (ع) دنیا را بر آخرت ترجیح می
 کتاب و شودیم ابداع شرع برخالف که یاحکام و است نفس خواهش از يرویپ ها،فتنه منشأ که دیباش آگاه. 46

 کننـد یمـ  خـدا  نیـ د نیع را ییهاخالف نیچن که آنها از ردموم است مخالف هابدعت و هاخواهش نیا با خدا
 با را حق اگر و دیگردینم دهیپوش آن خواستاران بر حق راه شدینم هم در حق با باطل اگر پس ندینمایم يرویپ

 هک آنها لکن و کنند ییبدگو آن از توانستندینم هرگز دشمنان شدیم داده نشان خالص و ختندیآمینم هم در باطل
 دایـ پ تسـلط  خود دوستان بر طانیش گاه آن پس اندختهیآم هم در باطل از یقسمت با را حق از یقسمت زندیانگفتنه

 .ابندییم نجات است دهیگرد حالشان شامل خدا لطف که یکسان و کندیم
 را شما یینآ ترسم مى من. بخواند را پروردگارش تا بکشم را موسى بگذارید مرا: «گفت فرعون و. 26؛ غافر. 47

  .»کند فساد سرزمین این در یا دهد تغییر
 .25/6/1370در دیدار ائمه جمعه سران کشور، . 48
   .256، اقبال االعمال، ص . احقادا بدریه و خیبریه و غیرهن49
  .217، ص 1، مستدرك الوسایل، جهی. الجنود باذن اهللا حصون الرع50
   .22، ص: همان. 51
  .10ص:  ،، حجت اهللا جودکیب گرایی و اسالم کراییرویارویی غر فیضل ابوالنصر،. 52
  .20، ش راهبرد ،يریافشار امه ترجم، " ییسکوالر زدا نیموج نو "، .ال.برگرتری. پ53
  .همان. 54
 .23ـ32ص  ،"دین و سیاست در جهان"مقدس و عرفی  ر.ك: رونالد اینگلهارت و پیپا نوریس،. 55

  . 32:ش، مجله علوم سیاسی ،"ر جهان اسالمبحران سکوالریسم د " ،زادگانداود مهدوى 56.


