
   

  
  

  آن لیاسالم و بد یاسیس شهیحکومت در سپهر اند يها هینظر
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  29/10/1399   پذیرش نهایی تاریخ              09/10/1399تاریخ دریافت: 

  چکیده
آورد تا جایی که حکومت فاجر را بر فقدان حکومت  اسالم، حکومت را یک ضرورت به حساب میاندیشه سیاسی 

اند. از این رو در  انسان قرار گرفته داند. در همان حال حکومت و دولت در حد فاصل مصالح و اختیارات ارجح می
طول تاریخ ادیان درباره شکل، اندازه، نوع، مأموریت، فلسفه و چگـونگی حکومـت، مباحـث مختلفـی از سـوی 

» خیر«پردازان حوزه دینی صورت گرفته است. در همه این موارد در مورد ضرورت وجود حکومت و نیز درباره  نظریه
پردازان حـوزه دیـن ایجـابی بـه  توان به طور کلی گفت، نظریه ت و از این رو میبودن آن صراحت وجود داشته اس
  اند.  حکومت نگاه و از آن استقبال کرده

های  راه«و یا درباره اینکه »چه کسانی صالحیت حکومت دارند«در میان فقهاء و متکلمین اسالمی درباره اینکه 
زیادی مطرح و مشارعی پدید آمده است. این نظریات را مباحث » مشروع رسیدن به حکومت از منظر اسالم چیست

 «ای که حکومت را امر قدسی شمرده و براساس آیه شریفه  توان به دو دسته کلی تقسیم کرد، دسته می
َّ
ُم ِإال

ْ
ک
ُ
ح
ْ
 ال
ِ
ِإن

هِ 
ّ
کند  فی تلقی میداند و دسته دیگر که حکومت را از شئون مردم دانسته و آن را امری عر آن را متعلق به شریعت می» ِلل

  نماید.  و در این بین به اصل مختار بودن انسان استناد می
در دوره معاصر، بحث در باب حکومت دینی و منشأ و حیطه آن به شدت تشدید شد و به خصوص در چهار دهه 

رش شکل محور پدید آمد و نظام جمهوری اسالمی را بر مبنای این نگ اخیر که انقالب اسالمی بر مبنای نگرشی دین
هـر کـدام  ١٣٤٠ای از اواخر دهه  داد، این بحث گسترش فراوانی پیدا کرد. در این میان امام خمینی و امام خامنه

های پس از آن نیز ابعـاد آن را  جداگانه، بحث والیت فقیه را به عنوان مدل حکومت اسالمی مطرح و در طول سال
های مختلف مطرح شد ولی در  ن اندیشمندان دیگر نیز به شکلتشریح کردند. نظریه والیت فقیه در عین حال در میا

  قرار دارند. » دولت سکوالر«نهایت همه این نظریات در نقطه مقابل 

  واژگان کلیدي 
الله مصباح یزدی، نظریـه مهـدی حـائری یـزدی، حکومـت  نظریه شهیدر صدر، نظریه شهید بهشتی، نظریه آیت

  اسالمی، والیت فقیه، دولت سکوالر

                                                                                                                                         
  استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین(ع). ١

  159ـ 188؛ صفحات 1399زمستان ،84یاپی ، پ4، شماره بیست و یکمفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 
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  مه مقد
، موضـوعیت پیـدا »اجتماعی زندگی کردن«یک پدیده بشری است که از زمان » حکومت«

ارائـه » انسـان«حکومت، متناسب بـا تعریفـی کـه از  تأسیسکرده است در این میان فلسفه 
است و اگر » شریر«شده، متفاوت شده است. یک نگرشی مبتنی بر این است که ذات انسان 

اندازد. از ایـن رو  ند و زندگی خود و دیگران را به مخاطره میز رها باشد دست به شرارت می
گـردد امـا  باشد و خود شر محسوب می اگرچه تشکیل حکومت با آزادی انسان در تضاد می

اسـت » شـر الزم«گریزی از تشکیل و تن دادن به آن وجود ندارد. در این نگرش حکومـت، 
کند، شریف اسـت  ت فردی زندگی میگوید انسان تا زمانی که به صور  یک نگرش دیگر می

رو،  شـود از ایـن  شود به مرور از ذات خود فاصله گرفته و شرور می اما وقتی وارد جامعه می
ترجیح این است که زندگی جمعی نداشته باشد و براساس فطرت خود، شریف زندگی کند. 

اب نیسـت گویند زندگی اجتماعی در نهایت یک انتخ از سوی دیگر صاحبان این نگرش می
کند و لذا بـرای  ناخواه به سمت شرارت سوق پیدا می بلکه یک اجبار است و لذا انسان خواه

کاهـد و او  ها به حکومت نیاز است. این حکومت از دایره اختیارات انسان می کنترل شرارت
کاهـد امـا بـا  هـا می نماید. بنابراین حکومت اگرچـه از آزادی را به پذیرش قواعدی وادار می

شـر «الح و منافع بشر تضـاد نـدارد و در خـدمت آن اسـت. در ایـن نگـرش حکومـت مص
  است. » مطلوب

یک نگرش دیگر مبتنی بر این است که اصالت با حفظ آزادی انسـان اسـت در عـین آنکـه 
شوند و حکومت و قلمرو خاص  خود به خود قدرتمندان به واسطه زور یا مال بر ضعفا چیره می

دهی به ساختارهای مـرتبط بـا  ین میان بهتر است با تنظیم قوانین و شکلدهند. در ا را شکل می
آن از میزان دخالت حکومت در امور مردم کاسته شود تا مردم بتوانند بـه طـور نسـبی از آزادی 

  است که باید مهار شود. » شری ناگزیر«برخوردار شوند. در این نگرش هم حکومت 
گوید: ذات انسان شریف است اما در   ارد که میدر مقابل این نگرش، نگرش دینی قرار د

گیرد و لذا نیاز به مراقبت دارد تا بـه  خوش تغییرات سازنده یا مخرب قرار می عین حال دست
ها برای رسـیدن بـه ایـن مقصـود الجـرم بـه  سمت شرارت میل پیدا نکند در این میان انسان

ریف اسـت. و بـه تعبیـری نفسـه امـری شـ حکومت نیاز دارند و از این منظـر حکومـت فی
دهند تـا  در این نگرش مردم حکومت تشکیل می». تواند بهترین نعمت برای بشر باشد می«

از آزادی آنان صیانت کند نه اینکه بخشی از آزادی آنان را به نفع حکومـت یـا گـروه خـاص 
ار ها را در دست نـدارد، بلکـه در اختیـ مصادره نماید. حکومت در این نگرش اختیار انسان
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  نمایند.  مردم است و قلمرو آن را مردم تعیین می
و بـه » سـعادت«نگرش توحیدی به حکومت یک ضلع مهم دیگر هم دارد که با مقولـه 

آیـد؛ سـعادت و  سـؤال پـیش می کند. اینجـا سـه  انسان سر و کار پیدا می» مصالح«عبارتی 
سـان کیسـت و شود، مرجع تشخیص سعادت و مصلحت ان مصالح انسان چگونه تأمین می

دهد این است که  مقام داوری به عهده چه کسانی است؟ پاسخی که دین به این سؤاالت می
همان چیزی است که انسان به طـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم ـ بـا  سعادت و مصالح انسان

کند. بر این اساس پای عقل و وحی بـه میـان  می راهنمایی خاص ـ به سعد و صلح آن حکم
شوند. در ایـن میـان  لحت و سعادت با دو شاخص از غیر آن نمایز داده میآید و لذا مص می

عقل با اعتماد عالمانه به تعالیم پیامبران ـ وحی ـ حسن و قبح آن دسته از مسایلی که مستقل 
  دهد.  یابد و به آن تن می از عقل است، در می

عقل و وحی و  گیرد یعنی تالقی نظریه والیت فقیه در واقع در همین چارجوب شکل می
ای دو ساحتی و دووجهی است؛ وجهی الهی و وجهی انسانی. امام خمینی و امـام  لذا مقوله

  اند.  ترکیبی به بحث حکومت و والیت فقیه پرداخته  ای در همین شاکله خامنه
اما در چارچوب نگرش متکلمین معاصر اسالمی تفسیرها و ملحقاتی مطرح شده است 

انـد امـا  ه را به عنوان حکم توأمان عقل و شرع مدنظر قـرار دادهکه اصل حکومت والیت فقی
تواند بـه مفهـوم  وزن دو وجه الهی و انسانی نزد آنان متفاوت است. توجه به این نظریات می

  والیت فقیه در اندیشه امام و رهبری کمک نماید. 
قابـل سره در م در این بین یک نگرش سکوالر معاصر به حکومت هم وجود دارد که یک

نگاه دینی قرار دارد چرا که از اساس درباره فلسفه حکومت و دایره عمـل آن بـا نگرشـی کـه 
باشد. نگرش سکوالر معاصر به حکومت، بیشـتر در چـارچوب  شرح آن رفت، متفاوت می

های لیبرال دموکراسی قابل تعریف است که از اساس با پذیرش وحی به عنوان یکـی از  نظام
  پذیرد.  دارد و آن را نمی های شناخت مشکل راه

  هاي بدیل نظریه
های بـدیل  های مـوازی یـا نظریـه های یک نظریه با نگاه به نظریه از آنجا که ابعاد و رهیافت

سـاالری دینـی  شود ما در ادامه بحث از نظریه سیاسی امـام در بـاب مردم بهتر مشخص می
ست که در اینجا ما به آن دسته نگاهی کوتاه به این دسته از نظریات خواهیم داشت. بدیهی ا

باشـند. ایـن  بنـدی می از نظریات کـار داریـم کـه در چـارچوب نظریـات دینـی قابـل طبقه
الله مصباح یزدی، نظریه شهید  الله صدر، نظریه آیت های بدیل شامل نظریه شهید آیت نظریه
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نظریه مرحوم الله بهشتی، نظریه مرحوم ابواالعلی مودودی، نظریه مرحوم حائری یزدی،  آیت
  باشند.  الدین، نظریه مرحوم مغنیه می شمس

  نظریه حکومتی شهید سیدمحمدباقر صدر (خالفت انسان)
ساالری شهید صدر تحقق نقش خالفـت الهـی انسـان در زمـین اسـت؛  کارویژه نظام مردم

ساالری وظیفه دارد نظریه خالفـت عمـومی انسـان و ایجـاد مدینـه  یعنی نظام سیاسی مردم
شایسته بر مبنای فضیلت عملی را محقق سـازد. البتـه حـدود اختیـارات حکومـت  صالح و

ساالر فقط به اجرای احکام ثابت شریعت اسالم منحصـر نیسـت، بلکـه حـوزه وضـع  مردم
گیرد. (منطقه الفراغ من التشریع) در واقع مجری احکام و  قوانین جدید جامعه را نیزدربر می

است که بنا به ضرورت اجتماعی و طبـق مقتضـیات روز کننده مقرراتی  از سوی دیگر وضع
  )٧٢١: ١٣٦٠باید تدوین و اجرا شود. (صدر، 

با توجه به مبانی فکری شهید صدر و در نظـر گـرفتن عناصـر اساسـی تفکـر وی دربـاره 
توان گفت که مفاهیم امت و وحدت سیاسـی، امنیـت و  ساالری دینی می چیستی نظام مردم

های اصـلی  اب مرجع ناظر توسـط مـردم و منطقـه الفـراغ، مؤلفـهنظم اجتماع محور، انتخ
  )١٤٦: ١٣٩٣تشکیل اجتماع مدنی ـ سیاسی شهید صدر بوده است. (خرمشاد، 

هایی مانند السیاده، السـلطه، والیـت، حکـم،  شهید صدر برای تعریف حکومت از واژه
حیـات فـردی و هـای  خالفت و استخالف استفاده کرده است و در مفهومی عام، همه حوزه

اجتماعی انسان را مـدنظر قـرار داده اسـت و آن را بـه صـورت مطلـق و حقیقـی از آن خـدا 
  )١٠و  ٩تا:  داند. (صدر، بی می

های انسانی مشخص و متفاوت  ها و مجتمع ها را از دیگر گروه از نظر وی، آنچه حکومت
این مفهوم را هم دربـاره داند و  کند، حاکمیت است. او اقتدار برتر را معادل حاکمیت می می

  )٤٥ق: الف/١٣٩٩برد (صدر،  خدا و هم درباره انسان به کار می
ســاالری دینــی را نخســت از وظــایف و  شــهید محمــدباقر صــدر برقــراری نظــام مردم

داند. در این میان و در طول تشکیل حکومت، مـردم، مرجـع  های مردم (امت) می مسئولیت
  کنند.  ناظر را انتخاب می

شهید صدر، مشروعیت نظام سیاسی، مردمی ـ الهی است و حقوق سیاسی مردم از نظر 
انـد  مستقل از والیت فقیهان به رسمیت شناخته شده است و مردم، خلیفه خدا بر روی زمین

و تدبیر اجتماعی و سیاسی برعهده آنان است. مراد از مردم، جنس بشر، فارغ از رنگ و نـژاد 
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این است که حکومت به عنوان یک حقیقـت فقـط از آن  و ملیت است. تکیه شهید صدر بر
گویـد: خداونـد  است. ایشـان می» بندگان«خداوند است و به عنوان یک ضرورت به عهده 

هاست، والیت اصیل، تنها از آن خداونـد اسـت. لـذا انسـان از سـیادت و  منشأ همه قدرت
یاسـت بـا حـق الهـی غیرخدا آزاد است. این سیادت الهی که مضمون دعوت همه انب  سلطه

  )١٨و  ١٧: ب/١٣٩٩ها و شاهان ستمگر، تفاوت جدی دارد. (صدر،  مستمسک طاغوت
براساس پاسخگویی نظام سیاسی به مردم، باید گفت از نظر شهید صدر در نظام سیاسی 

آید. در اندیشه امام خمینی(ره) میان  ساالری، قدرت از مردم معتقد به خدا به وجود می مردم
نی و سیاسی تعارضی جمع شـده اسـت. ایشـان دو وجـه مشـروعیت الهـی و مشروعیت دی

دانـد و  مردمی را الزم و ملزوم یکدیگرو هر دوی آنها موجب مشروعیت حکومـت فقیـه می
  آورد.  فقدان هر یک را موجب نفی مشروعیت نظام سیاسی به حساب می

های  شکل« شهید صدر با بحث از انواع حکومت و ترجیح خود را مشخص کرده است:
تواند معتبر باشد. هر  مختلف شورایی حکومت مادامی که در ضمن حدود شرعیه باشد، می

شکلی از شورا که معارض احکام شرعی باشد، مانند این که زمام جامعه اسالمی بـه فاسـق 
  ) ١/٣٣٧تا:  (الحسینی، بی» سپرده شود، مشروع نیست.

و تطبیق احکام سیاسی اسالم بر آن اجرای عملی مفهوم سیاست و مصالح و شئون امت 
و ویژگی دوم، سیاست و حکومت در ذات خـود بـا نظـام، حکومـت و شـکل آن در اسـالم 

  )٥٨ق: الف/ ١٣٩٩هماهنگی و همخوانی داشته است. (صدر، 
اند از: امت، مرجعیت، وطـن اسـالمی و  ساالری شهید صدر عبارت  عناصر عمومی نظام مردم

  اند.  ساالری صدر دو عنصر امت و مرجعیت اساسی و رکن نظام مردمخالفت انسان، اما عناصر 
السالم هسـتند. مراجـع  شاهدان الهی (مراجع صالح تقلید) در زمان غیبت معصوم علیه

اند، یعنی شرایط عام آنها از سوی شارع اعالم شده است و انطباق آن شرایط  تقلید نوعی شده
باید عادل باشند و در  مراجع به جای عصمت، می بر افراد به عهده مردم گذاشته شده است.

ــه احکــام شــرعی دســت یافته ــا اجتهــاد بشــری ب ــدنی معصــومان، ب ــد.  عــوض علــم ل   ان
  )٢٥ـ  ٢٣ق: الف/١٣٩٩(صدر، 

اش به مشروعیت بخشیدن به قدرت سیاسـی حـاکم دینـی  پردازی شهید صدر در نظریه
قـت ایـن امـت اسـت کـه در در حقی«انـد:  نیازمند نیست؛ چون مردم خود صـاحب قدرت

دار این دو امر مهم، تدوین و تنفیذ قـوانین  چهارچوب قانون اساسی اسالم و شریعت، عهده
  ) ٤٧ق: ب/١٣٩٩(صدر، » باشند. می

خداوند بر پیامبرش واجب کرده است ـ با اینکه رهبر معصوم است ـ با جامعه و امتش «
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  » الفــت الهــی بــه آنهــا بفهمانــد.بــه مشــورت بپــردازد تــا مســئولیت آنهــا را در انجــام خ
  )٣٨ق: ب/١٣٩٩(صدر، 

ساالری دینی بـه فرآینـدی  شهید صدر نخستین فقیهی است که معتقد است نظریه مردم
معطوف است که شهروندان عادی از طریق آن، میزانی از نظارت و کنترل را بر رهبران اعمال 

های کلی این نظام را تعیین  گیری کنند؛ به تعبیر ایشان، امت، حدود، مشخصات و جهت می
گیری تشکیالت اجتماعی ـ سیاسی سهیم  کنند و آحاد امت باید خود را در ایجاد و شکل می

فقیـه  و مسئول بدانند. در اینجا نظریه شهید صدر تا حدود زیادی به نظریه امام مبنی بـر ولی
  منتخب خبرگان مردم نزدیک شده است.

دهای متناسب با آن به عهـده مـردم اسـت و کلیـه اختیار شکل حکومت انتخابی و نها«
مردان و زنان مکلف مسلمان از چنین حقی برخوردارند و رعایت شـرایط مـورد نظـر شـارع 

گاهی امت از اسالم از یکسو و اطالع از شرایط زمان و روابط بین الملـل  مقدس متوقف بر آ
   از سوی دیگر است.

ود را کـه مشـروعیتش الهـی ـ مردمـی ساالری دینـی خـ شهید صدر، نظام سیاسی مردم
دهـد:  نامد و نقش نظارتی مرجعیت را در آن، چنین توضیح می است، جمهوری اسالمی می

کارگیری خالفت الهی از سوی انسان به عهده مرجعیت است)  نظارت و اشراف بر نحوه به«
  )٩ق: ب/١٣٩٩(صدر، 

لـت و تشـکیل حکومـت مردم حق خالفت عمومی الهی در زمین را دارند و ایجـاد دو«
  ) ٥٥و  ٥٤الف/ ق:١٣٩٩(صدر، » راهی است برای تحقق این خالفت عمومی الهی

تشکیل دولت راهی است برای تحقـق خالفـت عمـومی الهـی و اجـرای امانـت او در «
زمین. بنابراین، مردم در عصر غیبت با نظارت مرجع، حکومت را تشکیل داده و نهادهای آن 

  )١٧٢و  ١٧١تا:  (صدر، بی» آورند. را به وجود می
را ابداع کرده و » منطقه الفراغ«سیدمحمد باقر صدر در ارتباط با احکام متغیر، اصطالح 

تعیین احکام در حوزه منطقه الفراغ را براساس رعایت مصلحت عمومی به عهده نماینـدگان 
  ) ١١تا:  مردم در قوه مقننه دانسته است. (صدر، بی

  (مشروعیت الهی) باح یزدياهللا مص نظریه حکومتی آیت
 از آن خـدای «الله مصباح  به باور آیت

ً
حق حاکمیت و حکومت و امر و نهـی کـردن اصـالتا

  )١٨: ١٣٧٩(مصباح یزدی، ». متعال است
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ای است که گویا ایشـان بـه جـای  الله مصباح یزدی در باب حکومت دینی به گونه نظریه آیت
است. ایشان ضـمن آنکـه معتقـد اسـت وقتـی  قائل» تأسیستکلیف «برای مردم » تأسیسحق «

مردم پذیرا نبودند حتی امام معصوم هم قادر به اعمال حاکمیـت خـود نیسـت امـا نـه ایـن عـدم 
  شود. کما اینکه پذیرش مردم زاینده مشروعیت نخواهد بود.  همراهی سبب سلب مشروعیت نمی

گـاهی مصـلحت «الله مصباح ولی فقیه به عنـوان جانشـین مطلـق معصـوم  از نظر آیت
جمهـور  دهد کـه رأی بدهیـد چـه کسـی رئیس بیند بگوید شما رأی بدهید. او دستور می می

جمهوری اعتبارش به رضایت اوست. مصـلحت دیـده کـه در ایـن  باشد. انتخابات ریاست
گویند مـا  کنند و می شرایط مردم رأی بدهند، اما حقیقت این است که آنها دارند پیشنهاد می

خواهیم، اما االمر الیکم، شما باید نصب کنید، نخواستی نصـب نکـن. اینکـه  یاین فرد را م
جمهور منتخب بدون نصب ولی فقیه طـاغوت اسـت، یعنـی  فرماید رئیس حضرت امام می

  : ب)١٣٨٤(مصباح یزدی، ». همین
حکومت، رابطه عینی و خارجی حاکم و مـردم اسـت. «الله مصباح یزدی  مطابق نگرش آیت

 قادر بـه  ف معامله نشدند و قبول نکردند، وظیفهوقتی مردم طر
ً
ای ندارد که حکومت کند و اصوال

اعمال حاکمیت خود نیست، همانند امام علی(ع) که علیرغم به حـق بـودن، چـون اکثریـت بـه 
  )١٤: ١٣٨٥یزدی،  (مصباح». سال از حاکمیت کنار کشید ٢٥سراغش نیامدند، 
شـان  الجملـه در سرنوشت موکراسی رأی مردم فید الله مصباح یزدی اگر در از نگاه آیت

ساالری دینی نیز رأی مردم در سرنوشتشان دخالت دارد، اما به شرطی  دخالت دارد، در مردم
  )٤٢: ١٣٨٢که با حکم پروردگارشان مخالفتی نداشته باشد. (مصباح، 

االجراسـت و  ماگر مراد از دموکراسی آن باشد که هر قانونی را مردم وضع کردنـد، معتبـر و الز
 با دین سازگار نیسـت. دموکراسـی اگـر بـه معنـای 

ً
باید محترم شناخته شود، چنین مفهومی قطعا

  )٥٨: ١٣٧٧ارزش رأی مردم در مقابل حکم خداوند باشد، هیچ اعتباری ندارد. (مصباح، 
بین نظریه والیت فقیه یا حکومت اسالمی بـه معنـای صـحیحش بـا نظریـه دموکراسـی 

توانیم نظریه حکومت اسالمی و والیـت فقیـه را  گاه نمی وجود دارد و ما هیچتفاوت بسیاری 
  )٢١: ١٣٧٩بر دموکراسی تطبیق کنیم. (مصباح، 

چون ولی فقیه، مأذون از طرف امام معصوم و او مأذون از «الله مصباح یزدی  از نظر آیت
) در ١/٣٠٨: ١٣٧٨(مصـباح، ». طرف خدا است، مشروعیت نظام بـه والیـت فقیـه اسـت

زمان غیبت امام معصوم نیز به مانند زمان حضـور پیـامبر و امامـان، مـردم هـیچ نقشـی در 
بخشی به حکومت فقیه نـه در اصـل مشـروعیت و نـه در تعیـین فـرد و مصـداق  مشروعیت

  )٦٩ندارند.(همان: 
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این فقیه است که حاکم بر قانون اساسی است، نه آنکه قانون اساسی حـاکم بـر والیـت 
  )١١٧: ١٣٧٩(مصباح یزدی، ». فقیه باشد

کننده (ولو ضمنی) قـوانین دیگـر کشـور اسـت ولـی  ولی فقیه مجری این قوانین و امضا
امری که صالحیت دارد متصدی والیت امر شود. هیچ فقیه دیگری حـق نقـض آن حکـم را 

  )٣٩: ١٣٨٢ندارد. (مصباح یزدی، 

  اهللا بهشتی (امامت جمعی) نظریه حکومتی شهید آیت
کننـده  دانست که تداعی» امامت جمعی«ترین عنصر نظریه شهید بهشتی را  توان مهمشاید ب

نـوعی حکومـت دموکراتیـک حزبـی اسـت. از نظـر او در جامعـه دینـی وقتـی صــحبت از 
دهند و بـه نـوعی در کنـار  رأی می» مکتب«شود، مردم پیش از افراد به  دموکراسی و رأی می

شـوند و  تبـدیل می» انسان محـق متعهـد«پذیرند و به  استفاده از حق آزادی، تعهداتی را می
شود. این معنای امامت جمعـی اسـت کـه در آراء ایـن  برآیند آن نیز جامعه محق متعهد می

شهید بزرگوار وجود دارد. اما در عین حال شهید بهشتی در عصر جمهوری اسـالمی ضـمن 
هـایی از کشـور کـه  آن بخشترین حزب کشور را برعهده داشت، در اداره  آنکه دبیرکلی مهم

گذاری  اش بود، نظریه امامت جمعی را دنبال نکرد، بلکه همه همت او مصروف پایه برعهده
  مدار جمهوری اسالمی با محوریت والیت فقیه شد.  ساالر و دین نظام مردم

گاه، آزاد، خودسـاز و محیط گاه، محیط آ گاه، خودآ سـاز  بهشتی، انسان را موجودی خداآ
دانـد کـه بـرای ایـن  ) و اسالم را دینـی می٢٨: ١٣٨١است (بهشتی و دیگران،  معرفی کرده

گـاه اسـت«ارزش انسانی ارج قائل است:  گـاه آزاد اسـت، آزاد آ ». از دیدگاه اسالم، انسان آ
  )٤٩(همان: 

از نظر شهید، نقش خدا به عنوان مبدأ هستی و آفریدگار فعال لما یرید؛ نقش پیامبران به 
راهنمایان است؛ نقش امام به عنوان زمامدار و مسئول امت و مـدیر جامعـه؛  عنوان رهبران و

  )١٥: الف/١٣٩٠(بهشتی، ». همه اینها نقشی است که باید به آزادی انسان لطمه وارد نیاورد
نـوع «دارد کـه  شـمرد، تصـریح مـی های مختلف حکومت را برمی بهشتی آنگاه که گونه

». الم در زمینـه زمامـداری سـازگارتر اسـتجمهوری و حکومت جمهـوری بـا مبـانی اسـ
  ) ٣/٢٠: ١٣٨٠(حسینی بهشتی، 
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  امت و امامت 
شهید بهشتی ضمن جدا دانستن مقتضیات و شرایط عصر حضور بـا عصـر غیبـت، معتقـد 

 باید سمت و قدرت خویش را از «است: 
ً
بر طبق مبانی اسالمی، در عصر ما زمامدار، صرفا

کیدبهشتی ». آرای مردم بگیرد کسی حق دارد زمامدار مـردم باشـد کـه برگزیـده «کند  می تأ
  )٣/٢٠: ١٣٨٠(حسینی بهشتی، ». مردم یا الاقل پذیرفته مردم و مورد حمایت مردم باشد

ای دموکراتیـک و مبتنـی بـر  از همین طریق است که به نظر وی، رابطه امت و امام رابطه
  )٢٩٧: ١٣٩١شود. (فیرحی،  آرای عمومی تعریف می

بهشتی حکومت مردم، همان دموکراسی است که در عربی به جمهوریت برگردان  از نظر
شده است و دو مشخصـه ابتنـای قـدرت حاکمـان بـر رأی مـردم و زمـان محـدود و معـین 

  )٣/٢٠: ١٣٨٠شوندگان را داراست. (حسینی بهشتی،  انتخاب
معنـوی و  رابطه امام و امت از نظرگاه بهشتی، طی یک فرایند دوسویه، موجبـات تکامـل

ای که هم پاسدار مسلک و مکتب است و هم  شود؛ رابطه سیاسی خود رابطه و خود امت می
بخشد. به تکامل رساندن امت، تکلیـف رهبـر فقیـه و  امت را ذیل یک رهبر معنوی ارتقا می

عادل امت است؛ او اسوه است. حکومت و رهبـر در یـک جامعـه مسـلکی در درجـه اول، 
در اداره آن جامعه آهنگ تربیـت دارد. لـذا امـام و  وم، مدیر است ومربی است و در درجه د

رهبر در چنین حکومتی مرشد و راهنما نیز هست. مرشد به اصطالح معروف، یعنی افـراد را 
  )١٩٠ـ  ١٩١: ب/١٣٩٠کشاند. (بهشتی،  برد و می در راهی می

اصل پنجم را به شهید بهشتی معتقد بود: اصل پنجم فارغ از نقش مردم نیست. وقتی که 
آن صورت قبول کردید که چه فرد باشد چه شورا باشد، اینها به هر حال با انتخاب مردم و بـا 
پذیرش مردم سروکار دارد تا او دنبالش نباشد، تمامیت ندارد و شأنیت هم ندارد و حتی آن را 

  )٢٩٩: ١٣٩١تا این حد گفتیم. (فیرحی، 
ن اساسی دیدگاه پیوند بـین والیـت فقیـه و رأی در دفاعیه بهشتی از مفاد اصل ششم قانو

اندیشیدند که این اصـل  ای از خبرگان قانون اساسی چنین می  مردم منعکس شده است. عده
با اصل پنجم (والیت فقیه) ناهمساز است. بدین سان، برخی به حذف اصل پـنج و برخـی 

انتخابـات «مفهـوم  نیز به حذف اصل ششم نظر داشتند. شهید بهشتی، همچنان با تکیه بـر
بـه دفـاع از ضـرورت اصـل ششـم در کنـار اصـل پـنجم » ای در جوامع مکتبی چندمرحله

یا به تعبیر او » جامعه اسالمی«ای این بود که  های چندمرحله پرداخت. منظور او از انتخاب
و رهبری با شـرایط ملحـوظ در » مقام امامت«، به اقتضای مکتب ناگزیر از »امت اسالمی«

ها  است. اما این ضرورت، مانع از اعمال اراده و انتخاب در این حوزه و دیگر حوزه اصل پنج
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کنند. به دنبـال  ها اول مکتب را انتخاب می های مکتبی، انسان در جامعه«نیست. به نظر او، 
کننده تعهـدی باشـد  تواند نقض آید و انتخابات بعدی نمی مکتب یک مقدار تعهد برایش می

 پذیرفته
ً
است. بنابراین، اصل شش نه تنها متضاد و متباین با اصل پـنج نیسـت بلکـه  که قبال

کننده دایره نقش آرای عمومی پس از مرحله انتخاب اولش اسـت. بـه ایـن ترتیـب آرای  بیان
بینانه  عمومی و انتخاب آزاد و اراده بشر، نقش کامل خودش را داراست، منتها با رعایت واقع

  )٢٩٨: ١٣٩١(فیرحی، ». مراحل
در جامعه مسلکی باید بگوییم کسانی باید به مقام رهبری برسند و «به باور شهید بهشتی 

هایشان در خدمت  و لیاقت رهبران جامعه باشند که قبل از هر چیز همه ابتکارها و استعدادها
ــه اســت ــوان زیربنــای اول پذیرفت ــه عن ــرار بگیــرد کــه جامعــه آن مســلک را ب   » مســلکی ق

  )١٩٠ـ  ١٩١: ب/١٣٩٠(بهشتی، 
اند اهمیت و اولویت رهبری نزد بهشتی محدود به یک دوره گـذار بـوده  برخی مدعی شده
است و از این منظر به دنبال همسانی بین اندیشه بهشتی و شریعتی نیـز   باشد را به پیش کشیده

دید تا زمینـه  او ضرورت را خاص جامعه انقالبی و نظام نوبنیاد می«هستند. ادعا این است که 
  )٣٠٩: ١٣٩١(فیرحی، ». های دموکراتیک را فراهم نماید انتقال جامعه به شرایط انتخاب

از نظر شهید بهشتی نام راستین و کامل نظام جمهوری اسالمی نیز نظام امـت و امامـت 
)اما اگر چنین ذهنیتی، یعنی رهبری برای دوره گـذار بـه ٣٩: ١٣٨٠است. (حسینی بهشتی، 

برای وارد کردن آن در اصول قانون اساسی کـه هسـته اصـلی نظـم ذهن او رسیده بود، هرگز 
  )٣٠٦: ١٣٩١کوشید. (فیرحی،  حقوقی و سیاسی کشور است، چنان سخت نمی

  (خالفت دموکراتیک الهی) نظریه مرحوم ابواالعلی مودودي
خالفـت «ش) بـر ١٢٨٢ـ  ١٣٥٧تکیه اصلی نظریه حکومتی مرحوم ابـواالعلی مـودودی (

مشورت میان اهل ایمان را تنها » خالفت و ملوکیت«قرار دارد او در کتاب  »دموکراتیک الهی
تواند مشکالت مردم  داند و معتقد است چنین حکومتی می یافتن حکومت می راه مشروعیت

مسلمان را حل و فصل کند. بخش زیادی از نظریه این اندیشمند حنفی به نظریـه حکـومتی 
شـود. بعضـی از  هایی در آن مشـاهده می حضرت امـام خمینـی نزدیـک اسـت و همسـانی

اند، مودودی از سنت فکـری  نویسندگان با استناد به واژه خالفت و مشروعیت آن گمان کرده
ها پیروی کرده و خود یکی از سرآمدان آن اسـت و حـال آنکـه تفـاوت بنیـادینی در  تکفیری

  ها وجود دارد. کاربرد واژه خالفت در اندیشه مودودی و سلفی
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خود از این نظام با عنوان خالفت دموکراتیک یاد کرده است. به اعتقـاد او نظـام  مودودی
) ایـن ١٥٩اسالمی سه قوه دارد که از همدیگر جدا و دارای استقالل هستند (حبیبی، همان: 

گرایان رادیکـال  گونـه کـه اسـالم نظام خالفت آن تأسیسبدان معناست که مودودی به دنبال 
  ها به دنبالش بودند نیست.  ل و دوم سلفیکنونی و یا حتی نسل او

اگر ستمگری یا «کند  او هرگونه نظام سیاسی استبدادی و متکی به فرد را رد و تصریح می
» فاسقی بر مقـام امـارت یـا امامـت مسـلط گـردد، امـارت او از نظـر اسـالم باطـل اسـت

)Mawdudi, 1982: 133 (  
کنـد. امـام ابوحنیفـه انعقـاد و  بعیت میمودودی یک حنفی است و از سنت فکری ابوحنیفه ت

دانـد و قائـل اسـت. روش  گیری حاکمیت از طریق قوه قهر و غلبه را باطل و غیرمشروع می شکل
: ١٣٨٩شـود (امیرخـانی،  صحیح انعقاد خالفت، فقط با اجماع و مشورت اهل رأی حاصل می

داند. به نظر  را نامشروع میپذیرد و آن  ). ابوحنیفه امامت و رهبری شخص ستمگر را نیز نمی١٤٦
های الزم برای قیام  او قیام علیه حکومت باطل، واجب است؛ مشروط بر اینکه شرایط و توانمندی

 بـه نـابودی نیروهـا و 
ً
آماده باشد و در نهایت بـه تغییـر حـاکم ظـالم بینجامـد؛ نـه اینکـه صـرفا

  ).  ١٧٣های خودی منجر شود و بدون نتیجه پایان یابد (همان: توانایی
، کلیه امور حکومت اسالمی را، از »خالفت و ملوکیت«مودودی در کتاب معروف خود 

االمر، تـا امـور تشـریعی و انتظـامی،  و تشکیل گرفته تا انتخاب رئیس کشور و اولی تأسیس
حکومت با شوراست و  تأسیسداند. از نظر وی، هم  اهل ایمان می براساس مشورت در میان
گذاری. مـودودی شـورا را یکـی از قواعـد اساسـی حکومـت  انونهم انتخاب حاکم و هم ق

کنـد کـه در آن نظـام، حکومـت از طریـق مشـورت بایـد بـه پـیش رود  اسالمی معرفی می
  ).٢٣٢: ١٣٨٧(میراحمدی، 

از نظر مودودی، شورا و نیابت عامه (خالفت) جایگاهی برای حکومت در اسالم ترسیم 
  شود.  می کند که در آن دموکراسی حقیقی یافت می

مودودی در ارتباط با مشارکت سیاسی به عنوان مکانیزم اصلی عملی شدن اقتدار جمعی 
کیـدضمن ارائه دیدگاهی که مبتنی بر باورهای دینی است، بـر پیونـد مشـارکت و اخـالق   تأ

جز مشارکت در مبارزه انتخاباتی از طریـق تعلـیم و آمـوزش افکـار «کند و معتقد است:  می
و تغییر استاندارد مردم در انتخاب نمایندگان، هیچ راهی وجود نـدارد. مـا  عمومی در کشور

کـاری و جعـل سـند پـاک  باید سازوکار انتخابات را اصالح کنـیم و آن را از سـرقت، فریب
  )Zakaria, 2004: 14» (سازیم.

کنـد و  مودودی ضرورت و لزوم حکومت را از طریق اجرای احکـام اسـالمی اثبـات می
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شود.  وب اخذ زکات یکی از احکام اسالم است که بدون تشکیل حکومت نمیگوید: وج می
  )١٩٣: ١٣٨٥آوری زکات ضرورت به تشکیل حکومت داریم. (حبیبی،  برای جمع

از نظر شکل، نظام مطلوب امام خمینـی(ره)، نظـام والیـت فقیهـی اسـت کـه سـاختار 
لهـی اسـت. از نظـر سیاسی آن جمهوری اسالمی و از نظر مودودی خالفـت دموکراتیـک ا

محتوا نیز آنچه امام خمینی(ره) با عبارت جمهوری اسالمی و آنچه ابـواالعلی مـودودی بـا 
های  به عنوان شکل حکومت مطرح کـرده بـا شـاخص» حکومت دموکراتیک دینی«عبارت 

کرامـت «، »مرجعیـت دیـن در زنـدگی سیاسـی و. اجتمـاعی«ساالری دینی از جمله  مردم
توجــه بــه اراده عمــومی در مشــروعیت «، »معیــار فقهــی و سیاســیعــدالت بــا «، »انســان

سـازی و  پـذیرش شـورا بـه عنـوان سـازوکار تصمیم«و » پذیرش حق مخالف«، »حکومت
  )١٦: ١٣٩٥مطابقت دارد. (اکوانی، » نهادسازی

با پیگیری میراث فکـری مـودودی و خـط سـیر اندیشـه حکـومتی و رفتـار عملـی امـام 
رسیم که امـام و مـودودی از  الب و چه پس از آن به این نتیجه میخمینی(ره) چه پیش از انق

ها در عرصه سرنوشت، ایمـان و التـزام  ژرفای عقیده و اندیشه خویش به اصل دخالت انسان
اند. امام خمینی(ره) به ایـن نکتـه دقیـق توجـه داشـتند کـه بحـران مشـارکت، بحـران  داشته

ای که قادر به پیشگیری از پدیـد آمـدن  اسیمشروعیت را هم در پی خواهد داشت و نظام سی
های مشـروعیت خـویش و در نهایـت  بحران مشارکت نباشد، باید منتظر فـرو ریخـتن پایـه

  فروپاشی خود، باشد. 
کننـد کـه از  امام و مودودی هر دو در واکنش به طرح مسئله استبداد، نظمی را مطرح می

» مشارکت عمومی«فیت الزم برای و از سوی دیگر واجد ظر» مجری احکام شریعت«یکسو 
  )٦: ١٣٩٥مردم باشد. (اکوانی، 

   نظریه مرحوم مهدي حائري یزدي (دولت نامقدس) 
ش) در بـاب ١٣٠٢ـ  ١٣٧٠اللـه مهـدی حـائری یـزدی ( نقطه کـانونی نظریـه مرحـوم آیت

 فرادینی 
ً
حکومت این است که حکومت از مقوله امر است و امر به مردم واگذار شده و منطقا

ترین مخالف حکومت دینی به حساب آورد و چرا که  ست. شاید حائری یزدی را بتوان مهما
حکومـت حتـی از سـوی انبیـاء را امـری دنیـوی و  تأسیسچنین نظری هر گونه تالش برای 

  کند.  غیرمقدس قلمداد می
 از حکمت اشتقاق پیدا کرده است و نه از فرمـان و حکـم«نزد حائری 

ً
». حکومت اصال



ظر
ن

 يها هی
اند

هر 
سپ

در 
ت 
کوم
ح

ی
یس شه

 یاس
 بد
م و
سال
ا

 لی
  آن

 

 

 171  

اگـر چنـین اسـت کـه حکومـت بـه معنـی دانـایی و «) از نظر حائری ٩٧: ١٣٧٩ (حائری،
حکمت است، نه به معنی فرمانروایی و اعمال قدرت، پس به یقـین چنـان خواهـد بـود کـه 
والیت حاکمیت به کلی از حریم دالیل مطابقی و تضمینی و التزامی مفهوم حکومت به دور 

گونه تناسب وضعی و حتی تناسـب حقیقـی و  هیچاست و مانند دو لفظ و دو مفهوم متغایر، 
  )٦٦ـ  ٦٧: ١٩٩٥(حائری، ». مجازی با یکدیگر ندارند

به عقیده او اگر حکومت به معنای حاکمیت نیست و از اقسام حکمت عملی است، پس 
در مقام وکیل شهروندان است و جز وکالت چیز دیگری نیست، وکالت نیز عقد جایز است. 

  )١٠٩: ١٣٧٩(حائری، 
از نظر حائری چنان نیست که این رهبری سیاسی پیامبر بخشـی از مأموریـت و رسـالت 
پیامبر اکرم(ص) شمرده شود و این خود بهترین نشانه آن است که نه تنهـا حکومـت و آئـین 

باشد، بلکه مقام زمامداری و رهبری سیاسی  کشورداری از حوزه رسالت و پیامبری خارج می
به اجرائیات و دستورات عملی و انتظامی روزمره مردم بوده از طریق پیامبر تا آنجا که مربوط 

انتخاب و مبایعت مردم به وجـود آمـده و در زمـره وحـی الهـی بـه حسـاب نیامـده اسـت. 
  )٨٠: ١٣٧٩(حائری، 

او معتقد است وظیفه اصلی سیاستمدار تشخیص موضـوعات و وقـوف بـر رخـدادهای 
ی از حوزه اندیشه عقل نظری بیرون است و امـور درونی و بیرونی کشور است که به طور کل

مردم باید از طریق مشاوره و رایزنی خود آنها با یکدیگر حل و فصل شود نه از طریق وحی و 
  )٨٢: ١٩٩٥رسالت الهی. (حائری، 

حکومت و تمام لوازم و ملزومات آن از جمله متغیرات و موضوعات جزئیه خواهد بود و 
فه قلمداد شده و عقل عملـی هـم درک نـازل محسوسـات و چون از شاخه عقل عملی فلس

موضوعات عینی همان معقوالت نظری اسـت کـه در فـرم کلیـت ثابـت و الیتغیرنـد دیگـر 
تردیدی نخواهد بود که سیاست مدن به طور کلی از مدار تکلیف و احکام اولیه الهی خارج 

  )٦١: ١٣٧٩باشد. (حائری،  می
ای به تشکیل  رسالت و نه از مفهوم امامت هیچ ایما و اشاره گوید نه از مفهوم نبوت یا او می

شـود. تنهـا ایـن  یک نظام سیاسی که مسئولیت اجرای تکالیف را برعهده بگیرد، اسـتنباط نمی
گونه که در تدبیر بهزیستی خـود و خـانواده خـویش  خود مردم و مکلفین هستند که باید همان

 پیـامبر یـا امـام اسـت کوشند، به همان نحو فرد اکمل و اصلح  می
ً
جامعـه خـود را کـه احیانـا

  )١٧٠: ١٩٩٥شناسایی کرده و برای زمامداری سیاسی کشور خود انتخاب کنند (حائری، 
رابطه این حکومت با شهروندان مسلمان و کفاری کـه در زیـر پـرچم و ذمـه اسـالم بـه 
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هـای  و آزادی های فردی و اجتمـاعی برند، براساس عدالت فردی و اجتماعی و آزادی سرمی
کیـدفکری و مذهبی استوار است. در این سیستم، پلورالیسم سیاسی مـورد تأییـد و  بـوده  تأ

است. چون عدالت بنابر مذهب عدلیه یک حقیقت و واقعیت عقالنی است و به دستور شرع 
  )١٦٧: ١٩٩٥نیست. (حائری، 

ومـت شـوندگان با منطق آرای حائری، در یک جامعه اسالمی، البته به دلیل انتخاب حک
 انسان

ً
  کند.  ساالری دینی هم تحقق پیدا می گزینند، نوعی مردم های دیندار را برمی که نوعا

مهدی حائری یزدی بحث خود را با رویکرد فلسفه سیاسی، ـ یعنی باور به این مبنـا کـه 
مسائل بنیادین سیاست نظیر ماهیت دولت، بهترین شکل حکومت، غایات سیاسی و نظـایر 

  )٩٧: ١٣٧٩جوهره فلسفی دارند ـ ارائه کرده است. (حائری، آن که 
این نظریه هر چند یک نگاه آرمانی به موضوع است و بیشتر حکومت مدینه فاضله را بـه 

شـناختی و اندیشـه سیاسـی غالـب اندیشـوران و  کنـد، امـا بـا منطـق واژه اذهان متبـادر می
  ها همخوانی ندارد. نامه واژه

ن، انتظارات حداقلی او از دین، استشـهاد گزینشـی بـه آیـات از فهم مضیق حائری از دی
  )١٩٣ـ  ١٩٧: ١٣٨٥نقاط ضعف آرای اوست. (منصورنژاد، 

  الدین و مغنیه (فرافقه) نظریه حکومتی شمس
) و مرحـوم شـیخ ١٣١٥ــ١٣٨٠الدین ( نقطه کـانونی نظریـه مرحـوم شـیخ مهـدی شـمس

دن هـر نـوع تشـکیل حکومـت در ق) در غیرشرعی بـو١٣٢٢ق ـ ١٤٠٠محمدجواد مغنیه (
الدین حتی آن دسته از احکام که جزء نصوص دینی اسـت  عصر غیبت است. مرحوم شمس

قلمداد کرده است. نظریـه مرحـوم محمـدجواد » احکام تبریرات«را در عصر غیبت در زمره 
الدین تفاوت دارد اما در اینکه حکومـت در  مغنیه اگرچه با نظریه مرحوم شیخ مهدی شمس

  رسد.  زمان یک وجه مشروعیت بیشتر ندارد و آن رأی مردم است، به ریشه مشترک می این
السـالم فقیهـان بـه منصـب  گویـد: در زمـان غیبـت معصـوم علیه الدین می شمس  شیخ

اند اما فراتر از ایـن دو مـورد، از جملـه در سـلطه  قضاوت و اداره امور حسبیه منصوب شده
ه فقیهان اثبات نشـده اسـت و ایشـان در تـدبیر امـور سیاسی و حاکمیت دولت، والیت عام

شـوند. فقیـه بـر مـردم والیـت نـدارد.  السالم محسـوب نمی سیاسی نایب امام معصوم علیه
  )٩: ٢تا  الدین، بی (شمس

السـالم، امـت بـر مقـدرات سیاسـی خـود در چهـارچوب   در زمان غیبت معصـوم علیه
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هت از شرایط رئیس دولت منتخب اسـالمی شریعت اسالمی و بر مبنای آن والیت دارد. فقا
  ) ٩: ١تا  الدین، بی شود. (شمس محسوب نمی
باید از درون ملت بجوشد، به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشـری  دولت می

السالم) اساس  استفاده کند. آرمان استقرار دولت جهان اسالم (در عضو غیبت معصوم علیه
  )٩: ٢تا بی الدین، فقهی ندارد. (شمس

گوید احکامی که برای تنظیم روابط مختلف اجتماعی اعم از اقتصادی، سیاسـی،  می او
مند هستند که با از دسـت دادن مصـلحت  روابط خارجی الزم است، احکامی متغیر و زمان

رسند. این احکام مولود اراده جامعه در تنظیم امور  اجتماعی مقتضی آنها زمانشان به سر می
گوینـد:  گونـه احکـام تبریـرات می اینها احکام شـرعی نیسـتند و در فقـه بـه اینخود است. 

تبریرات، حتی اگر در فقه هم ذکر شوند، احکام شرعی نیستند. بسیاری از مسائل غیرفقهی «
  ) ٩: ٢تا  الدین، بی (شمس» در فقه مورد بحث قرارگرفته است.

، هـر چنـد اعضـای آن هر دولتی که از وظایف اسالمی تخطـی کنـد، اسـالمی نیسـت
التحصیل نجف یا االزهر باشند. اسالمیت حکومت به فعل است نه به فاعل، به ریشـه  فارغ

) مـا طریقـی جـز رجـوع بـه آرای عمـومی ٦٥: ٢تـا  است نه به قشر و ظـاهر. (مغنیـه، بی
ــان  نمی ــارگزاران را از می ــران و اســتانداران و دیگــر ک ــت وزی ــت، هیئ ــیس دول شناســیم. رئ

  ) ٦٦: ٢تا  گزیند. (مغنیه، بی مین برمیمتخصصان ا
شرط اساسی در اسالمیت دولت اخالص، کفایـت، عـدالت و امانـت اسـت. هـدف و 

گناهی ایمن  غرض نهایی آن احقاق حق و ازهاق باطل است. اینکه در سایه آن هر محق و بی
  ) ١٦٥: ١تا  باشند و هر مجرم و خالفکاری از آن در هراس باشد. (مغنیه، بی

  م آمریکایی و مختصات آناسال
آیـد و بـه همـین انـدازه از هـم  یک ترکیب متضاد به حسـاب می» اسالم آمریکایی«مقدمه: 

فاصله دارند اما در عین حال اسالم آمریکایی مثل اسالم ناب محمدی(ص) و بـه انـدازه آن 
  دارد. از این رو چیستی آن مورد بحث فراوان قرار گرفته است. » بروز خارجی«

  ی اسالم آمریکایی  چیست
اسـالم آمریکـایی، اسـالمی اسـت کـه بـا «اند:  ای در تعریف چیستی آن فرموده امام خامنه

گیرد. ظـاهر  های آمریکا قرار می سازد. در خدمت هدف سازد، با صهیونیسم می طاغوت می
شنود، خیلی هم پایبند به احکـام و شـرایع  طوری که انسان می آن هم اسالم است. اگرچه آن

درجه در جهـت مخـالف اسـالم حرکـت  ١٨٠ینی و وظایف دینی شخصی خود نیستند و د
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کنند. اسالم همراهی با دشمنان دین را، والیت دشمنان دین را، والیت مستکبرین را جزو  می
و در جـای  )٨/٤/١٣٩٣چیزهایی دانسته است که مؤمن باید از آن برکنـار باشـد. (بیانـات، 

تفاوت در مقابـل ظلـم،  ریکایی یعنی اسالم تشریفاتی، اسالم بیاسالم آم«اند:  دیگر فرموده
اندازی به حقوق مظلومـان، اسـالم  تفاوت در مقابل دست خواهی، اسالم بی در مقابل زیاده

  )١٤/١١/١٣٩٠(بیانات: ». کمک به زورگویان، اسالم کمک به اقویا
م آمریکایی، اسالم اسال«یک جنبه دیگر از اسالم آمریکایی، کارکردهای فردی آن است: 

اندیشند؛ خدا و  سوزی است که جز به خود و به رفاه حیوانی خود نمی درد و بی های بی انسان
دانند و همه آیات و  طلبی می ای برای زراندوزی یا قدرت دین را همچون سرمایه تجار، وسیله

افکننـد و یـا  محابا بـه زاویـه فراموشـی می روایاتی را که برخالف میل و منفعتشان باشد، بی
کننـد. اسـالم آمریکـایی، اسـالم سـالطین و رؤسـایی اسـت کـه منـافع  وقیحانه تأویل می

کننـد و در  های محروم و مظلوم خود را در آستانه آلهه آمریکـایی و اروپـایی قربـان می ملت
دوزنـد؛ اسـالم  مقابل، به حمایت آنان برای ادامه حکومت و قدرت ننگـین خـود چشـم می

کوبنـد.  هـا می ها و ارزش ی است که برای تأمین سود خود، پا بر همـه فضـیلتداران سرمایه
  )١٢/٤/١٣٦٨(بیانات: 

  انواع و نتایج
هـای گونـاگونی از اسـالم از جملـه اسـالم  ها و چهره در سطح جهان اسـالم تـاکنون مـدل

سکوالر، اسالم سلفی، اسالم وهـابی، اسـالم طالبـانی و در حـال حاضـر اسـالم تکفیـری 
اند. اینها نه تنها مروج دین مبـین اسـالم نیسـتند بلکـه بـه طـور خواسـته یـا  ایان کردهنم رخ

گاهانه در راستای مصالح و مطامع نظام سلطه گام برمی گاهانه یا ناآ دارنـد. ایـن   ناخواسته، آ
جریانات متظاهر به اسالم در دو طرف افراط و تفریط قرار دارند. گروهی اسالم را یک دیـن 

ر از عقالنیت، خالی از اخالق و گروهـی دیگـر اسـالم را تشـریفاتی، خنثـی و خشن، به دو
  کنند.  خاصیت معرفی می بی

اسالم خلفات و هر اسالم دیگری که حقیقی نباشد، اگر دارای ظواهر اسالمی هم باشد. 
مطرف «نویسد:  شود. مسعودی در مروج الذهب می به انکار اسالم و دشمنی با آن ختم می

گوید: شبی پدرم به خانه آمد بسیار گرفته و ناراحت بود و شام نخورد.  بن شعبه میبن مغیره 
ها  مدتی بعد پیش او رفتم و علت ناراحتی را پرسـیدم. گفـت: مـن از نـزد پلیـدترین انسـان

آیم. گفتم: چه شد؟ گفت: امشب نزد معاویه بودم به او گفتم تو دیگر پیر شدی، پس حق  می
کنم. سپس از عمر و ابـوبکر  هرگز چنین کاری نمیرا به آنها بده. گفت:  المال اهل بیت از بیت
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و عثمان یاد کرد و گفت: هر یک از آنها حکومت یافتند. وقتی مردند اسمشان از میان رفت؛ ولـی 
 رسول الله«روزی پنج مرتبه بانگ 

ً
شود با ایـن برنامـه چـه  ها شنیده می از مأذنه» اشهد ان محمدا

  )٣٦٢: ٣(مسعودی، ج ». ند؟ باید این مراسم، متروک و دفن شودما چیزی باقی می
شـمارد ماننـد:  های وی را برمی یعقوبی در تاریخ خویش، حدود هفده مـورد از بـدعت

نشسـت و  گرفتن مال مردم به نام خودش، احداث پادشاهی در اسالم، خود بـر صـندلی می
ــایین ــردم پ ــوبی،  تر از او می م ــتند و... (یعق ــؤمنین علیه٢٤٠-٢١٧نشس ــالم  ) امیرالم الس

فان هذا الدین قد کان اسیرا فی ایدی االشـرار یعمـل فیـه الهـوی و تطلـب فیـه «فرماید:  می
یعنی: همانا این دین در دست بدکارانی اسیر گشته بود، که با نام دیـن بـه هواپرسـتی » الدنیا

  )٥٣البالغه، نامه  آورند. (نهج پرداخته و دنیای خود را به دست می
اسالم آمریکایی یک عنوان عام است که به هر اسالمی که ضرری بـرای آمریکـا نداشـته 

شـود:  باشد و یا آمریکا بتواند از آن در جهت مقابله با اسالم ناب اسـتفاده کنـد، اطـالق می
اسالم آمریکایی فقط آن نیست که آمریکاپسند باشد؛ هر چیزی کـه خـارج از ایـن اسـالم «

اسالم التقـاطی هـم همـین جـور اسـت.  ی هم همین جور است،ناب است؛ اسالم سلطنت
داری هم همین جـور اسـت. اسـالم سوسیالیسـتی هـم همـین جـور اسـت.  اسالم سرمایه

های مختلفی عرضه بشود و آن عناصر اصـلی در او وجـود  ها و رنگ هایی که با شکل اسالم
کـایی اسـت. انسـان اش مقابل اسالم نـاب اسـت؛ در واقـع اسـالم آمری نداشته باشد، همه

هایی که با نظام در طول این سـی سـال انجـام گرفتـه، ایـن  کند در این معارضه مشاهده می
  )٠٢/٠٧/١٣٨٨(بیانات، » اند. های گوناگون حضور داشته اسالم

به اسـالم مطلـوب واشـنگتن و لنـدن و پـاریس «اند:  ای فرموده بر این اساس امام خامنه
گرا، و چه از نوع متحجر و خشن آن. به اسـالمی کـه  و غرب بدبین باشید؛ چه از نوع الئیک
شود،  رحمانه مواجه می کند، ولی با مذاهب اسالمی دیگر بی رژیم صهیونیستی را تحمل می

ای و مذهبی  های قبیله کند، ولی در داخل به جنگ دراز می دست آشتی به سوی آمریکا و ناتو
کفار است، اعتماد نکنید. به اسـالم آمریکـایی و  زند و اشداء با مؤمنین و رحماء با دامن می

زدگی و انحطـاط  داری غـرب و مصـرف انگلیسی بدبین باشید، کـه شـما را بـه دام سـرمایه
  )١٤/١١/١٣٩٠(بیانات، » کشانند. اخالقی می

هایی وجود دارند کـه  اسالم آمریکایی شیعه و سنی ندارد کما اینکه از هر دو طیف دسته
از آن طرف هم یک عـده مـزدور را «کنند:  و یا برنامه آمریکا عمل می در چارچوب تمایالت

بینیـد،  به راه بیندازند که برای این آتش هیمه فراهم کنند، بنـزین روی آتـش بریزنـد؛ کـه می
گذارند؛ در کجا؟  شنوید، با خبر دارید. وسائل ارتباط جمعی و رسانه در اختیار اینها می می
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دن! آن تشیعی که از لندن و از آمریکـا بخواهـد بـرای دنیـا پخـش در آمریکا! در کجا؟ در لن
  )٢٠/٦/١٣٩٢خورد. (بیانات:  بشود، آن تشیع به درد شیعه نمی

  مأموریت اسالم آمریکایی  
 تـأثیرآید و کمتـرین  اسالم آمریکایی با هدف تعطیل کردن اسالم در همه ابعاد به صحنه می

اسالم آمریکایی، بـه «ائض اجتماعی خود است: آن منصرف کردن مؤمنین از پرداختن به فر
 در خدمت منافع قدرت

ً
ای  کننده اعمـال آنهاسـت؛ بهانـه های استکباری و توجیه نام و عمال

هـای  برای انزوای اهل دین و مـانع شـدن از پـرداختن بـه امـور مسـلمین و سرنوشـت ملت
ی و سیاسی اسالم ای برای جدا کردن بخش عظیمی از احکام اجتماع مسلمان است؛ وسیله

  )١٤/٤/١٣٦٨از مجموعه دین و منحصر کردن دین به مسجد است (پیام: 
پا  بینی مسـلمانان بـه اند کـه امیـد و خـوش همـت گماشـته«اند:  و در جای دیگر فرموده

خاسته را مبدل به نومیدی و بدیینی کنند، و برای این مقصود، هیچ چیز بهتر و مـؤثرتر از آن 
بست شـکن ملـت ایـران را ناکـام و نـاتوان جلـوه  می پیشاهنگ و بننیست که انقالب اسال

  )www.Khamenei.ir» (دهند.
های اسالم آمریکایی ایجاد امنیت برای دشمنان امت اسـالمی اسـت:  یکی از مأموریت

های  های خانگی میان مسلمانان، انگیزه دشمن مکار بر آن است که با افروختن آتش جنگ«
ر آنان به انحراف کشانده، رژیم صهیونیستی و کارگزاران استکبار را مقاومت و مجاهدت را د

  اند، در حاشیه امن قرار دهد.  که دشمنان حقیقی
اسـالم آمریکـایی، پوشـاندن لبـاس «شاه بیت فعالیت اسالم آمریکایی اسـت: » تفرقه«

اسالم بر نوکری اجانب و دشمنی با امـت اسـالمی اسـت. اسـالمی کـه آتـش تفرقـه میـان 
الهی، به دشمنان خدا اعتماد کنـد، بـه جـای   لمین را دامن بزند، به جای اعتماد به وعدهمس

مبارزه با صهیونیسم و استکبار با برادر مسلمان بجنگد، با آمریکای مستکبر علیه ملت خـود 
های دیگر متحد شود، اسالم نیست؛ نفاق خطرناک و مهلکی است که هر مسـلمان  یا ملت

  )٨/٧/١٣٩٣مبارزه کند. (بیانات: صادقی باید با آن 
دهـد  جالب این است که اگر با اسالم آمریکایی مبارزه نشود به مرور به خود جـرأت می

اللـه:  به تعبیر مرحوم شهید مطهری رحمه«دین بخواند:  دین حقیقی و دینداران حقیقی را بی
ها و بـا  ، بـا قـدرتها، وقتی که در مقابل دانشـمندها ها و جاهل سوادها و نادان همیشه بی«

داننـد چـه بکننـد،  بینند جامعه، برای اینها احترام قائل اسـت، نمی گیرند و می هنرها قرار می
هنـر  بینند؛ اگر بگویند بی اش را می سواد است آثار علمی ابزار دیگری ندارند. اگر بگویند بی

http://www.Khamenei.ir
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بیننـد. چـه  عقـل اسـت عقلـش را دارنـد می بیننـد اگـر بگوینـد بی است هنرش را دارند می
  )٤٣: ١٣٧٣(مطهری، » گویند این دین ندارند و این کافر است. بگویند؟ آخرش می
نـاب  ترین کارکردهای اسالم آمریکایی، مبـارزه و حتـی جنـگ بـا اسـالم یکی از اصلی

با همه مفاهیمی که در مجموعه تفکرات نظام اسـالمی برخاسـته از اسـالم اسـت، «است: 
ا حاکمیت دین، با تکفل دیـن نسـبت بـه امـور زنـدگی مـردم، بـا شود. ب مقابله و مبارزه می

ساالری با دین، هم در میـدان نظـر و هـم در میـدان عمـل، مقابلـه و مبـارزه  سازگاری مردم
شـود، کـه ایـن از  شود؛ همچنان که با وحدت امت اسـالمی هـم بـه شـدت مبـارزه می می

  )Khamenei.irهای قدیمی استعمار است. ( تجربه
ها نیز رخنه کند. امام  ترین کانون تواند در مقدس است که اسالم آمریکایی می جالب این

خمینی با مشاهده وضع موجود در واپسین روزهای حیات پربرکت خـویش هشـدار دادنـد: 
زننـد کـه  ای با ژست تقدس مابی چنان تیشه به ریشه دین و انقـالب و نظـام می امروز عده«

هـای  نمایان احمـق در حوزه د. خطر تحجرگرایـان و مقـدسای غیر از این ندارن گویی وظیفه
ای از فکر ایـن مارهـای خـوش خـط و خـال کوتـاهی  علمیه کم نیست. طالب عزیز لحظه

هـا نبایـد  الله. آیا در مقابل ایـن افعی اند و دشمن رسول  ها مروج اسالم آمریکایی نکنند، این
  )٩١: ص ٢١اتحاد طالب عزیز حفظ شود؟ (صحیفه امام، ج 

  سکوالریزم دینی و سیاسی 
های اسالم آمریکایی، سـکوالریزم  های دین و نیز یکی از جلوه توجه به اینکه یکی از بدیلبا 
باشد در اینجا به اختصار گذری بر این موضوع خواهیم داشت. در اینجا دو نظریه وجود  می

دن سیاسـت از دارد؛ یک نظریه بر مبنای حل مسایل حوزه حکومت و دین از طریق جدا کـر
دین است که نیازمند اجتهاد جدید در حوزه دین است و نظریه دیگر بر مبنـای حـل مسـایل 
سیاسی مسلمین خواهان اجتهاد در حوزه سیاست و نوعی نوآوری در حوزه سیاسی است اما 

پردازان سکوالر، دکتـر  این نوآوری به معنای بازگشت به دین نیست. از میان دسته اول نظریه
پردازان ســکوالر، محمــد عابــد الجــابری  کریم ســروش و از میــان دســته دوم نظریــهعبــدال

  برجستگی بیشتری دارند. 
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  تعریف
شـود. در واقـع  سکوالریسم در مقام تعریف با مباحث نظری رابطه دین و دولت عجـین می

   ١باشند. واژه سکوالریسم سکوالرها معتقد به جدایی و انفکاک دین و دولت می
ً
 که معمـوال

باشـد. در  (به معنای گیتـی) می ٢ای التین در میان کشورهای پروتستان رایج است، و از واژه
بـه  Laikosبه معنای مـردم و  Loseمورد نظر است.  Laiciteکشورهای کاتولیک اروپا واژه 

یاید. الئیسته که اصطالحی  معنای عامه مردم که در رویارویی با کاهنان و روحانیان معنا می
  وی است در آغاز برای تبیین نظام حکومتی برآمده از انقالب فرانسه به کار رفته است.فرانس

انـد  ها و مسایل جهان است. آنـان مدعی ثباتی همه پدیده های سکوالریستی بی یکی از داعیه
هیچ امر ثابتی در جهان وجود ندارد و همه چیز در جهان قابل تغییر است و امـر محتـوم و مقـدر 

رود کـه بـرخالف گذشـته  های وی نـدارد و تـا آن جـایی پـیش مـی ن جهان و اندیشهجایی در ای
انـد  شود. آنـان مدعی معتقد می ٤و یا به وضعی و اعتباری بودن حقیقت ٣حقیقت را ساخته انسان
دهیم و میان حال و گذشـته خـود سـیر  کنیم و چنان در ذهن مردم قرار می حقیقت را ما وضع می

  ) ٤ـ٣: ١٣٨٠شود. (سروش،  قت و امری کاذب دیده میکنیم تا امری حقی می
گوید: سکوالریسم نظریه جدایی و تفکیک کلیسا  در این میان یکی از محققین عرب می

از دولــت و سکوالریزاســیون، فراینــد تحقــق تــاریخی آن اســت. از دیــدگاه مــن اصــطالح 
آن اجتنـاب کـرد. معناست و بایـد از  سکوالریسم در عالم فکری اسالم و عرب مهمل و بی

  ) ١١٣: ١٩٩٨(الجابری، 
 سکوالریزم دینی را مؤمنین پایه بعضی هم مدعی

ً
گـذاری کردنـد نـه مخالفـان  اند اساسا

های مؤمنی بودنـد  سو در غرب گام برداشتند، انسان ها و متفکرانی که بدین اکثر لیبرال«آنها: 
مومی خارج سازند تـا صـفا و های دینی سعی کردند دین را از عرصه ع که با توجه به دغدغه

  )٤١٤: ١٣٧٦پاکی و خلوص از آن زایل نگردد. (سروش، 
کنـد دولـت را  کند این است که سروش سعی می آنچه که جابری را از سروش متمایز می

کوبـد. در حـالی کـه جـابری  سکوالر کند و با اصـرار بـر طبـل جـدایی دولـت از دیـن می
  د.بین سکوالریسم را در تضاد با اسالم می

                                                                                                                                         
1. Secularism  
2. Saeculom  
3. Truth Making  
4. Truth is convetional  
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به اعتقاد الجابری دین باید همچون ملکه در بعضی از کشـورهای سـلطنتی اروپـا، سـلطنت 
کند، بلکه پایـه را  کند و نه حکومت. به عبارت دیگر دین شیوه کار فعالیت سیاسی را تعریف نمی

  )١١٦: ١٩٩٨سازد. (الجابری،  برای یک توافق اجتماعی و سیاسی فراهم می
اعتنایی دین  ریسم به معنای ضددینی بودن نیست، بلکه بیسکوال«سروش معتقد است : 

باشد. دین نباید وارد سیاست شود تا ملعبه دست سیاستمداران نگردد.  در عرصه عمومی می
  )١٧٠: ١٣٨٠(سروش، » جامعه سکوالر مغرب زمین نیز با انگیزه دینی سکوالر شده است.

اسـت صـامت اسـت و سـخن دین تا وقتی در کتـاب «در استدالل سروش آمده است: 
گوید. اگر دین بخواهد در جامعه به نحو زنده و مجسم و ملموس چهره بنماید یک عده  نمی

گوینـد مـا  شـوند و می متولی خواهد داشت. یک عده به نام روحانیون و متولیان دین پیدا می
آفـت از گوینـد و هـزار  حامالن انحصاری دین هستیم و بعد به نام دین هزار زور به مردم می

  )٨٥این کار به بار خواهد آمد. (همان: 
باید به صورت احیاگری  وی با این حال معتقد است در برابر مدرنیسم و سکوالریسم می

گرا انسـان بـه نفـوذ و گسـتره مدرنیزاسـیون و  غربالگرایانه برخورد نمود. در احیاگری غربال
پـذیرد امـا در تـالش اسـت کـه  یکند و حتی با آغوش باز آن را م سکوالریزاسیون اذعان می

ناپذیر و جهانی مدرنیزاسیون را از وجوه هـویتی کـه در امپریالیسـم  ب وجود سودمند، اجتنا
  )٧٤: ١٣٨١کند غربال نماید. (صدری،  تجلی پیدا می

 منظورش فقـه اهـل سـنت اسـت را فاقـد توانمنـدی اجتمـاعی 
ً
الجابری فقه سنتی که قاعدتا

فقه سنتی تنها بـر وظـایف مسـلمانان تکیـه دارد و حقـوق آنـان را بـه «گوید:  ارزیابی کرده و می
فراموشی سپرده است. فقدان احکامی در مورد جایگاه عامه، یک عدم تقارن جدی در تمام نظـام 

ای برای کنترل قـدرت  آورده و آن را ابزاری برای اطاعت از حاکم و نه وسیله فقهی اسالم به وجود 
حالی که مسائل مربوط به وظایف افـراد بـا توجـه وافـر بـه جزئیـات  سیاسی بدل کرده است. در

 غفلت به عمل می پیگیری می
ً
  )١١٣آید. (عابد الجابری:  شود، اما از حقوق آنان عمدتا

الجابری معتقد است آنچه در اسالم وجود دارد در یک سو دین است و در سـوی دیگـر 
بنابراین، جانبی که باید در معـرض نقـد و ای نیز جز سیاست وجود ندارد.  ها و میانجی توده

بررسی قرار گیرد، سیاسـت اسـت و سـرانجام عقالنیـت و دموکراسـی بـه عنـوان دو عامـل 
شوند. تنها در پرتو ایـن دو اسـت کـه حقـوق زن و آزادی نظـر و  جایگزین شونده مطرح می

  یابد.  عقیده امکان طرح و بررسی می
دانـد نـه در  عـدم وجـود دموکراسـی و آزادی میالجابری در واقع مشکل حوزه عربی را 

وضعیت دین در این کشورها. جابری جدایی دین و دولت را در اسالم ناممکن دانسته است. 



فصلنا
مه مطالعات راهبرد

 ي
جهان اسالم، سال 

ت و یکم
بیس

، شماره
 4

یپ، 
اپ
 ی

84
، زمستان 

1399
  

   
 
 

 

 180  

داند بلکه آنچه که جهان غـرب و اسـالم  همچنین این امر برای دنیای غرب یک معضی نمی
کیدگرایی با  بدان نیازمند است. دموکراسی و عقل آزادی و دموکراسی اسـت  بر عقالنیت و تأ

ها و موانع تـاریخی فـراروی خـود عبـور دهـد. ایـن  بست تواند جوامغ عربی را از بن که می
گونــه تعارضــی ندارنــد. بــرخالف سکوالریســم، دموکراســی و  مفــاهیم بــا اســالم نیــز هیچ

تواند با رجوع بـه  خردگرایی مستلزم کنار گذاشتن اسالم نیست و جوامع عربی و اسالمی می
سـاالری را فعـال و زنـده نگـه دارد.  یراث عربی ـ اسالمی، خود، اصـول عقالنیـت و مردمم

  )١١٤(همان: 

  اومانیسم
ای اسـت.  اومانیسم که در نقطه مقابل نظریات دینی از جمله آرای امام خمینی و امام خامنه

و  اما در عین حال در بحث انسان یک تفسیر یک بعدی نیز وجود دارد کـه توجـه بـه مبـانی
  کند.  نتایج این تفسیر به ما در فهم جایگاه انسان در فلسفه سیاسی امام کمک می

شود که میل به بهزیستی انسان و احترام به حیثیت او و  ای گفته می اومانیسم به هر نظریه
تکامل همه جانبۀ او و ایجاد شرایط مساعد برای زندگانی اجتماعی در مرکـز آن قـرار داشـته 

  )١٢٦: ١٣٨٢ایی، باشد (علی باب
، به جنبش ادبی بازگشت به میراث ادبیات یونان و روم و الهام گـرفتن از ایـن »اومانیسم«

میراث، در رنسانس ایتالیا و حدود یك قرن بعد، نـزد ادیبـان و برخـی نویسـندگان آلمـانی، 
  ).٣٧ ، ص١٣٨١شود (زرشناس،  اطالق می

ی موجـب طـرح گسـتردۀ آن در ادبیـات گرای بستگی خاص یونانیان و رومیان به انسان دل
). و به تعبیری، فالسفۀ اخالقی یونان قدیم، توجـه بسـیار بـه ١ : ١٣٧٦آنها شد (بورکهارت، 

  مسائل مربوط به انسان داشتند.
اومانیسم به نهضتی که در قرن چهاردهم مـیالدی در اروپـا پدیـد آمـد و بیشـتر حالـت 

یـات و فلسـفۀ قـرون وسـطایی داشـت، اطـالق طغیان علیه سلوك و سلطه اولیاء دیـن و اله
دانسـت.  کرد و انسان را دارای کمال اهمیـت می شود که مداقه در انسانیات را تشویق می می

  )١/٣٠٩: ١٣٧٤(مصاحب، 
هومانیسم یا مذهب انسانیت، به معنای اعم هر نظام فلسفی یا اخالقی [است] که هسته 

  )١/٣٠٩: ١٣٧٤، مرکزی آن آزادی و حیثیت انسانی است (مصاحب
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م) ١٥٨٨ـ  ١٦٧٩( ١»هـابز«شـود. از دیـدگاه  بنابراین اخالق توسـط انسـان سـاخته می
ای هستند که ما بـه موضـوعات مـورد عالقـه یـا نفـرت خـود  اسامی ساده» بد«و » خوب«

ایم. هیچ قانون خوب و بدی که ریشه در ماهیت خود موضوع داشته باشد، وجود نـدارد  داده
  )٢٠٢ : ١٣٩١برد (آربالستر، ، متعلق به آن کسی است که آنها را به کار میبلکه این مفاهیم

 ٤های عملـی و روش ٣گرایی ها مبتنی بر عقل و شك اومانیست ٢»شناسی معرفت«دیدگاه 
عنوان ابزار کشف حقیقت است، بنابراین از نظر آنان هر ادعـایی اگـر از مسـاعدت عقـل  به

بخش  توانـد معرفـت ی قابلیت رد و اثبـات داشـت، میبرخوردار بود و از طریق آزمون تجرب
پـذیری  باشد و لذا تمامی دعاوی مبتنی بر متافیزیك و امور غیرطبیعـی، چـون قابـل تحقیق

  )٣٨٧ـ  ٣٨٦: ١٣٨١شناختی هستند. (بیات،  تجربی نیستند، فاقد اعتبار معرفت
بـود. او  ٥»انـدوالپیکودالمیر«های قرن چهارده، فردی به نـام  از مشهورترین اومانیست«

) ١٨٧٤ـ  ١٨٠٤( ٦فـوئر بـاخ،» در دنیا چیزی باالتر از شکوه انسان وجود ندارد«معتقد بود 
  )٢٣٦ : ١٣٥٢یتر،  داند (پی هستی متعالی را انسان و تنها خدای انسان را، خود انسان می

بـر  »بازخوانی اومانیسـم«پردازان مطرح اومانیسم ـ در مقاله  ـ از تئوری ٧کریس المنت
این عقیده است که طبیعت سراسر، از حقیقت ساخته شده است و ماده و انرژی نیز اسـاس 

  جهان بوده و ماورای طبیعت وجود ندارد. 
گرایی محض که از دوران یونان باسـتان تـا دوران رنسـانس و پـس از آن، بـه نحـو  انسان

   ٨؛ دکـارتچشمگیری بسط پیـدا کـرده بـود، در قـرون بعـدی بـا ظهـور فیلسـوفانی چـون
ات تـأثیرم) تبیین فلسفی نیز پیـدا کـرد و منشـأ ١٧٢٤ـ ١٨٠٤( ٩و کانت م)١٥٩٦ـ  ١٩٥٠(

  )١/٢١٦: ١٣٧٤های دیگر گردید. (مصاحب،  ای بر مکاتب و نگرش عمده
برخی انسان را محور هستی تلقی کرده و همه چیز را بـرای انسـان و در خـدمت او قـرار 

انستند و هر چه را که از توان ادراك او خارج باشد، باطل و داده، همۀ معارف را به او منتهی د
انسـان «توان گفت نگاه این عده به انسان از نـوع  غیرقابل اعتنا تلقی کردند. به طوری که می

                                                                                                                                         
1. Thomas Hobbes 
2. epistemology 
3. skepticism 
4. empirical nerifiability 
5. Mirandola Pico della 
6. Ludwing Andreas feuerbach 
7. Krise lament 
8. Rene Descartes 
9. Immanuelkant 
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  )٢: ١٣٩١مهر،  است. (رضایی» خدایی
هسـتی متعـالی «نویسـد:  تری از فوئر باخ، در همین زمینه می در نقل کامل ١یتر آندره پی

گاه شـود کـه  انا جوهر انسان است. لحظۀ حساس تاریخ هنگامی هم خواهد بود که انسان آ
اگزیستانسیالیسـم معتقـد ) «٢٣٦ : ١٣٥٢یتـر،  (پی» تنها خدای انسان، خود انسـان اسـت
آویزی، بدون هیچ گونه مددی محکوم است که در هـر  است که بشر بدون هیچ اتکا و دست

 ).٤١ تا]:  [بی(سارتر، » لحظه بشریت را بسازد

  نقد اومانیسم 
در خصوص مبانی، منطق و نتایج اومانیسم نقدهای جدی وجود دارد که محققین متعـرض 

  اند:  آن شده
ـ شرایط خداوندی در انسان موجود نیست و انسان بالفطره به دنبال کشف کمال مطلق ١

مراتـب نفسـانی و خـود نیـز،  و پرستش او است. لذا در ابراز ارادت و بندگی نسـبت بـه غیر
دهد. و از آنجا که انسان علم حضوری به عدم وجود شرایط  کماالت او را مورد توجه قرار می

 نیـز نمی خداوندی در خویش دارد، نه تنها نمی
ً
توانـد  تواند خدای عالم باشـد، بلکـه عقـال

  کنندۀ خویش باشد. پرستش
شـود،  یای امـروز کـه گفتـه میدر دن«فرماید:  الله)، در این زمینه، می خمینی(رحمه امام

خواهند جامعـۀ بشـری را نظیـر یـك کارخانـه بـزرگ  دنیای صنعت است، رهبران فکری می
ها تشـکیل شـده اسـت کـه دارای بعـد  ها، از انسـان صنعتی اداره کنند، در حالی که جامعه

). آنچه مقصد ذاتی و غایـت بعثـت و ٤١٠ : ٥معنوی و روح عرفانی است (صحیفه امام، ج
 اولیاء است، آن است که انسـان طبیعـی لحمـی  ت انبیاءدعو

ّ
و مجاهدت و مکاشفت کمل

حیوانی بشری، انسانی الهوتی الهی ربانی روحانی شود و افق کثرت به افق وحدت متصـل 
  )٢٩٨ـ  ٢٩٧: ١٣٨٨شود و آخر و اول پیوند به هم شود. (امام خمینی، 

هره برد و در این مسیر تا کجـا بایـد پـیش ـ در تبیین جایگاه انسان، از چه ابزاری باید ب٢
های وجودشناسانه از انسان، دستیابی بر حقیقت انسانی هدف مهّم است  رفت؟ آیا در تبیین

شناسـانه در راسـتای   های انسان یا خیر؟ و به تعبیری اگر نتایج حاصله از مطالعات و گرایش
مبهم و یا ناهماهنگ و متعـارض ای تاریك و  توصیف و تبیین مقامات واالی انسانی به نقطه

 باید به چنین نتایج و لوازمی تن داد؟
ً
  با حقیقت وجودی انسان، منتهی شود، آیا لزوما

                                                                                                                                         
1. Andre Piettre 
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این قول بدان معنا است که امور مدنی و اجتماعی و انسانی و به طور کلی زمینی، دیگـر 
بشری، نفی یـا ربطی به عالم قدس ندارد و حتی احکام الهی نیز در قیاس با قوانین موضوعۀ 

عنوان مبنای اخالقی ـ  ). و این، همان است که از آن به٥٠ : ١٣٥٦(داوری، » شود اثبات می
  .شود حقوقی اومانیسم نام برده می

فرماید: تربیت غرب، انسان را از انسـانیت خـودش خلـع  حضرت امام در این زمینه می
آورد؛ آن هـم نـه  ان بار مـیکرده، به جای او یك حیوان آدمکش گذاشته است!... غرب، حیو

حیوان آرام؛ یك حیوان وحشی، آدمکش، آدمخوار. پیشرفت [آن] پیشـرفت انسـانی نیسـت، 
  ).٩٥ :  ٨(صحیفه امام، ج » پیشرفت حیوانی است

ها الحادی است ـ تبدیل انسان  ـ مقتضای شعار همه چیز برای انسان ـ که تز اومانیست٣
آورد و تمام تالشـش، دسـتیابی بـه  تخدام خود در میبه موجودی است که همه چیز را به اس

ها و امیال خویش است و هیچ کس حق تکلیف و یا تخطئۀ او را ندارد. بدیهی است  خواسته
توجهی به مبدأ، متعالی است و در وهلۀ ثانی مستلزم نـوعی  چنین تفکری، در وهلۀ اول، بی
  )٢: ١٣٩١مهر،  استکبار مطلق است. (رضایی

گر بر اومانیسم، پارادوکس احیای کرامت انسانی و اصـطیاد [صـید کـردن] ـ اشکال دی٤
حقوق او است. توضیح آن که نفس محق بودن انسان نسبت به امیال و مطالباتش، مقتضـی 
آن است که انسان تمام ابزار مورد نیاز را به کار گرفته و همۀ مقدمات الزمه را از قبیل ایجـاد 

های خویش را محقق سـازد. چنـین امـری در  به خواسته مقتضی و دفع مانع، جهت رسیدن
فرض وجود دو انسان ذی حق ـ که دستیابی هر یك به حق خویش، معـارض بـا رسـیدن آن 
دیگری به حق خویش است ـ مستلزم محرومیت یکی از آن دو، از حق خویش است، بدون 

  آنکه از جهت انسان بودن ترجیحی بین آن دو باشد. 
که خوبی و بدی، ساخته فکـر و  های اخالقی؛ التزام به این بودن ارزشـ استلزام نسبی ٥

ذهن انسان و امیال و اغراض او است، مستلزم نسبیت اخالقی است؛ زیرا چـه بسـا رفتـاری 
مانند اجرای عدالت، برای شخصی با توجه به امیال، اهداف و اغراضش، خوب باشد و برای 

تصحیح خـوب بـودن و خـوب نبـودن اجـرای  شخصی دیگر، خوب نبوده و بلکه بد باشد.
عدالت و یا بد بودن آن، از سوی این دو شخص، با توجه بـه اینکـه هـر دو براسـاس حقـوق 

اند، مستلزم نسبیت اخالقی است؛ زیرا اجرای عدالت، بـرای یکـی،  انسانی خود مشی کرده
نتیجـۀ آیـد. بـدیهی اسـت  ارزش اخالقی و برای دیگری، ضد ارزش اخالقی به حساب می

التزام به نسبیت اخالقی، التزام به اجتماع ضـدین و یـا نقیقـین، در شـیء واحـد اسـت کـه 
  استحالۀ عقلی دارد.
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ساله آن قابل تأمل جدی است. اسـناد حقـوقی  ٣٠٠ـ دستاوردهای اومانیسم و تجربه ٦
 اومانیسم زیباست اما دستاوردهای تمدنی آن چیست؟ امام در یک سخنرانی درباره اعالمیه

انـد  اند: اعالمیه حقوق بشر را اینهایی امضا کرده و از جمله فرموده  حقوق بشر صحبت کرده
هایی که کفیل بودند و دستشـان بـه یـک چیـزی رسـیده  که سلب آزادی بشر را در همه دوره

اند. این برای اغفال است نه اینکه یک واقعیتی دارد. یک چیز خیلی خوش نمـای  است کرده
ْرق و برق

َ
اش موادی است که خوب به نفـع  نویسند که همه نویسند، سی ماده می ی را میبا ز

شود. ایـن اغفـال  اش عمل نمی کنند! در مقام عمل، یکی اش را عمل نمی بشر است، و یکی
  )٣٣٢: ٣ها. (صحیفه امام، ج  است؛ افیون است این برای توده

کننـد ...  را پایمال مـی کنند، و حقوق ما با اسم حقوق بشر، حقوق خودشان را حفظ می
گویند طرفداری از حیوانات، و در ویتنام هزارها [نفر از] مـردم را بـه آتـش  ای می یک طایفه

هـا  آید و گویندگان مـا از همـین حقـوق بشـر و از همین کشند! و مع األسف باورمان می می
ثـل علـی بـن تواند پایه گذاری کند کـه سـرانش م کنند! حقوق بشر را اسالم می پشتیبانی می

  ) ٣٦١ـ  ٣٦٠: ١٠ ابیطالب است. (صحیفه امام، ج
ریـزد و از سـتم اعـراب  گرایی سـارتر، بـر مظلومیـت اسـرائیل اشـك تمسـاح می انسان

  ).٣١٧ : ١٣٨٣دهد. (مطهری، ها سر می بالخصوص آوارگان فلسطین، ناله
کشـند؛ کند که اگر یک نفر یک کسی را کشـت در ازایـش [او را] ب حقوق بشر اقتضا می

بیست سال، هم کشته است، هم وادار کرده به کشتن؛ این را حاال اگر  -یک کسی که ده سال
 )٣٢٠:  ٦ ها صدایشان درآمده. (صحیفه امام، ج بکشند، حقوق بشری

  اسالم رحمانی 
در فضای فکـری و فرهنگـی جامعـه مـا » اسالم رحمانی«حدود دو دهه است که اصطالح 

را ضـروری و حتـی » قرائـت عصـری از اسـالم«اسالم رحمانی، مطرح شده، قایالن انگاره 
مطلوب در باید نواندیشانه به اسالم نگریست و آن را با اقتضائات زمانه کنونی منطق نمود و 

بدعت است و نه اجتهاد روشـمند و  آفرینند که در حقیقت، برداشتی لیبرالیستی از اسالم می
انـد از: اقلـی و تـاریخی  ه اسالم رحمانی عبارتهای فرهنگی انگار ترین مؤلفه منطقی.عمده

 باشد ترین عصر تفکر اسالم رحمانی می بودن فرهنگ اسالمی ایده تساهل و تسامح که مهم
ای  های فرهنگی، اموری سلیقه مبتنی بر یک خاستگاه فلسفی است و آن این است که ارزش

  کنند.  نمی ایتاالمری حک و دلبخواهانه هستند و از هیچ واقعیت خارجی و نفس
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  نتایج 
بیند خود به خود معـارف و  از آنجا که طرفداران نظریه اسالم رحمانی، اسالم را حداقلی می

سـازی  نظام«و » پردازی نظریـه«ای کـه هرگـز امکـان  های دینی را اندک دیده بـه گونـه آموزه
از ذات و در آن وجود ندارد و با حکومت و نظایر آن را امـوری عرضـی و بیـرون » اجتماعی

دانندت و معتقدند حکومت در اثـر رویـدادها و تحـوالت تـاریخی بـه آن  جوهر اسالم می
گویند اینکه تصـور کنـیم اسـالم یـک دیـن  اضافه و ضمیمه شده است و لذا با صراحت می

  گیرد، تصوری باطل و خام است. ها و سطوح زندگی انسان را دربرمی جامع است و همه الیه
یافته یا اقتضائات ایدئولوژی رایج و مسلط  م رحمانی، اسالم انطباقاز منظری دیگر اسال

ای معتقدنـد ایـن  در غرب (یعنی ایدئولوژی لیبرالیستی) است. در این خصوص امام خامنه
ها بـه  اصل اعتقاد به خدا و پیغمبرها بـه ایـن معناسـت کـه انسـان«انطباق درست نیست و 

ای،  (امـام خامنـه» را انتخـاب خواهنـد کـرد. راهنمایی پیغمبران، شکل خاصـی از زنـدگی
) ایشان در بخش دیگری از سخنان خـود، ایـن را حـداکثری دانسـته و اجـرای ١٥٦: ١٣٩١

مطالبه اسالم، تحقق کامل دین اسالم است. «داند:  حداقلی آن را با تعهد دیندارانه مغایر می
یست. مـا در معـارف خودمـان ها از نظر اسالم قابل قبول ن دین حداقلی و اکتفای به حداقل

چیزی به عنوان دین حداقلی نداریم، بلکه در قرآن کریم در موارد متعددی اکتفای به بعضی 
 «از تعالیم دینی دون بعضی، مذمت شده است: 

َ
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  ) Khamenei.ir» (منافقین است اشاره به همین است.
تر اسـت و ارتبـاط آن بـا  از ایده اسالم التقاطی هم عقب» اسالم رحمانی«در واقع ایده 

الم را صواب های چهل و پنجاه مدعی نبودند که اس های دهه دین کمتر است چرا که التقاطی
گفتند اسـالم  کردند و می معرفی می» اسالم انقالبی«دانند، بلکه اسالم حقیقی را همان  نمی

اسـالم رحمـانی از نظـر » در انقالب و مبارزه و نبردهای مـادی و طبقـاتی منحصـر اسـت.
اسـالم نـاب «گـردد، زمـانی کـه ادبیـات حـاکم  برمی ١٣٧٠پیدایش تاریخی به اوایل دهه 

   مقابل اسالم آمریکایی بود.در » محمدی
کم در اوایل دهه هفتاد شـکل گرفـت و بـا  این ادبیات امام از اواخر دهه شصت یا دست

شتاب رشد کرد. در این مدت، انگاره اسالم رحمانی، صورت نظری و مبسـوط یافـت و بـه 
  آرایی کرد.  سربرآورد و صف» اسالم ناب«تدریج در مقابل 

اسالم ناب و اسـالم رحمـانی، موضـوع دولـت و حیطـه  یکی از موضوع مهم در مقابل
وظایف آن در جامعه اسالمی است. از نظر طرفداران اسالم رحمانی دولت تنها موظـف بـه 
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هـای  های هیچ یک از گروه برقراری آزادی و امنیت در عرصه فرهنگ است تا حقوق و آزادی
هـای  عـه بـه سـوی ارزشهدایت فرهنگـی جام«فرهنگی، سلب و تضییع نشود، اما در قبال 

، تکلیفـی برعهـده نـدارد. دولـت فقـط »به بهشت بردن مردم«و یا به تعبیر امروزی، » الهی
ها و سـالیق فرهنگـی گونـاگون  بایست فضایی را در عرصه فرهنگ ایجاد کند که گرایش می

  )٣٢: ١٣٩٥بتوانند در آن به فعالیت و تولید محصوالت فرهنگی بپردازند. (کدیور، 
ه مقابل آن، نظریه اسالم ناب مبتنی بر مسـئولیت داشـتن دولـت در امـور مـادی و در نقط

خواهد کـاری کنـد کـه مـردم بـه  حاکم اسالمی می«معنوی شهروندان جامعه اسالمی است: 
هـا را بایـد همـوار کنـد.  بهشت برسند، به سعادت حقیقی و اخروی و عقبایی برسند.[لذا] راه

ها متمایـل بـه  نیست. بحث کمک کردن است. فطرت انسان اینجا بحث زور و فشار و تحمیل
سعادت است. ما باید راه را باز کنیم. ما باید کار را تسهیل کنیم برای مردم تا بتوانند خودشان را 

خواهم مردم را به بهشت برسانم. این وظیفـه  فرماید من می به بهشت برسانند. امیرالمؤمنین می
 سنات را در کشور فراهم کنـیم، وسـایل شـرور و افـات را ازماست. باید وسایل عمل خیر و ح

  )Khamenei. ir» (ها برداریم. این وظایف مسئولین حکومت است. دسترس
های اسـالم رحمـانی نفـی جنبـه قضـایی اسـالم اسـت. آنـان در راسـتای  یکی از جنبه

ام قضـایی زدایی از حوزه قضا هستند، احک ی غیراسالمی غربی که خواستار اسالمها سازمان
کنند در ایـن میـان امـام  اسالم را خضن و خشونت را در نقطه مقابل حقوق مردم قلمداد می

نه خشونت، فی نفسه امری مذموم است و نه رحمت، امری ممـدوح. «اند:  ای فرموده خامنه
اسالم استفاده از خشونت « گیرد: بلکه باید دید این دو، در مقابل چه کسی یا کسانی قرار می

صل قرار نداده، اما در مواردی که خشونت قانونی باشد، ان را نفی هم نکرده اسـت. اگـر را ا
در مقابل متجاوز خشونت اعمال نشود، تجاوز در جامعه زیاد خواهـد شـد. اسـالم دربـاره 

فرماید: فیما رحمه من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلـیط  معاشرت و اخالق فردی پیامبر می
برخورد با مردم  ولک. پیامبر را به خاطر نرمش او و به خاطر لینتش درالقلب ال نقضوا من ح

گوید تو غلیظ و خشن نیستی. همـین قـرآن در جـای دیگـر بـه پیـامبر  کند و می ستایش می
گوید: یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم؛ پیامبر اکرم وارد مکه شد وقتی  می

یزده سال او را اذیت و تکذیب و شکنجه کرده بودند، بـه همـه رو گردید که س با مردمی روبه
ای را به نـام ذکـر  آنها گفت شما آزادید. از آنها انتقام نگرفت، ولی در همان سفر، پیامبر عده

 )Khamenei.irها را یافتید، بکشید. ( کرد و گفت هر کجا این
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  ـ قرآن کریم

  البالغه ـ نهج
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  ، نجف داالرالهدایه١، ج »االسس االسالمیه«)، ق١٣٧٨ـ صدر، سیدمحمد باقر (
  ، تهران: انتشارات اسالمی عبدالعلی اسپهبدی، ترجمه »اقتصادنا«)، ١٣٦٠ـ صدر، سیدمحمدباقر (



فصلنا
مه مطالعات راهبرد

 ي
جهان اسالم، سال 

ت و یکم
بیس

، شماره
 4

یپ، 
اپ
 ی

84
، زمستان 

1399
  

   
 
 

 

 188  

  ، تهران: جهاد البناء »خالفه االنسان و شهادت االنبیاء«ق)، ١٣٩٩ـ صدر، سیدمحمدباقر (
  ، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی»االسالم یقود الحیاه«تا)،  قر (بیـ صدر، سیدمحمدبا

، تهـران، ماهنامـه »ساز ظهـور الگوی راهبردی فرهنگی برای دولت زمینه«)، ١٣٨٩ـ صدرا، علیرضا و راعی، جالل (
  ، خرداد و تیر ١٠٥دانشگاه عالی دفاع ملی، شماره  راهبردی ملی

  ٢٢عبدالکریم سروش و اصناف احیاگری، نشریه آفتاب،ش  )،١٣٨١ـ صدری، احمد و محمود (
  جا، نشر آشیان  ، بی»فرهنگ علوم سیاسی«)، ١٣٨٢ـ علی بابایی، غالمرضا (

  ١٤، فصلنامه علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ش »نظام سیاسی و دولت در اسالم«)، ١٣٨٠ـ فیرحی، داود (
  ٧٣تهران، مجله آیینه پژوهش، شماره  ،»اسی فاضل نراقیدیدگاه فقهی و اندیشه سی«)، ١٣٨١ـ فیرحی، داود (
، فصلنامه سیاست، دوره »رهبری و حکومت در اندیشه شهید بهشتی، نظریه امت و امامت«)، ١٣٩١ـ فیرحی، داود (

  ، بهار ١، شماره ٤٢
   ٤، مجله راهبرد، ش »های دولت در فقه شیعه نظریه«)، ١٣٧٣ـ کدیور، محسن (
  ١٩مون، ش ها نامه پیام ، هفته»تأملی در مسئله والیت فقیه«)، ١٣٧٦ـ کدیور، محسن (
  ، تهران، نشر تهران کوثر »امام سجاد و حقوق مردم«)، ١٣٨٧ـ کدیور، محسن (

  ، قم دارالهجره٣، ج »مروج الذهب« ،ق)١٤٠٩ـ مسعودی، علی بن حسین (
  ان: چاپ امیرکبیر ، چاپ دوم، تهر»دایره المعارف فارسی«)، ١٣٧٤ـ مصاحب، عبدالحسین (

  ، تابستان ٧، کتاب نقدش »حکومت و مشروعیت«)، ١٣٧٧ـ مصباح یزدی، محمد تقی (
  ، تهران؛ دفتر نشر معارف »ساالری دینی مبانی و مبادی مردم«)، ١٣٨٢ـ مصباح یزدی، محمد تقی (
  دی  ٧، »نشریه پرتو«)، ١٣٨٤ـ مصباح یزدی، محمد تقی (

، ج اول، قـم: موسسـه آموزشـی و پژوهشـی امـام »نظریـه سیاسـی اسـالم«)، ١٣٧٨ـ مصباح یـزدی، محمـدتقی (
  خمینی(س)

  اردیبهشت  ١٠)، روزنامه کیهان، ١٣٨٥ـ مصباح یزدی، محمدتقی (
  صدرا تهران، انتشاراتیازدهم،  ، چاپ»جموعه آثارم« )،١٣٨٣ـ مطهری، مرتضی (

  نوار الهدی ، قم، ا»تجارب محمدجواد مغنیه «)، ١٣٨٥ـ مغنیه، محمدجواد (
  ، بیروت، موسسه دارالکتب االسالمی »الخمینی و الدوله االسالمیه«)، ق١٤٠٠ـ مغنیه، محمدجواد (

  www.BBC.com، ٢٠١٨ژوئیه  ٢١، »روشنفکری دینی و نقش آن در آینده سیاسی ایران«)، ١٣٩٧ـ نراقی، آرش (
  ، قم: انتشارات هجرت »معراج السعاده« )،١٣٧٨ـ نراقی، مالاحمدی (

  حکمتقم، انتشارات جا]:  [بی ،»عصر اتوپی«)، ١٣٥٦( داوری، رضا، ـ
- Mawdudi, the Meaning of the quran, (Lanore: Islamic Publivation LTD, 1982, Vol. 2. P. 133. 

  

http://www.BBC.com

