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چالش ها و ابهامات کالمی سیاسی در سند الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی
علی آقاجانی

1

چکیده
پیش نویس سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت که انتظار می رفت در حوزه چالش های کالمی سیاسی بتواند کاری عمیق و
ماندگار ارائه دهد با وجود تالش های عالمانه صورت گرفته نتوانسته است نظریه شفاف و تفصیلی مؤثری به یادگار بگذارد .از
این رو هم چنان ابهامات و چالش های ساح ت کالمی سیاسی که مهم ترین مبحث الگوی پیشرفت است نتوانسته پاسخی
دقیق و جامع دریافت دارد .مقاله در پی پاسخ بدین پرسش است که مهم ترین چالش های کالمی سیاسی پیشاروی الگوی
پیشرفت اسالمی ایرانی چیست؟ فرضیه مقاله آن است که پارادوکس کالم حداکثری و کالم حداقلی؛ پارادوکس اسالمیت و
جمهوریت و پارادوکس وحدت و تکثر مهم ترین چالش ها و ابهامات مفهومی سند الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی است .بر این
اساس مقاله با روش هنجاری در پی طرح این نکته است که مقوله قلمرو دین گرانیگاه الگوی پیشرفت در جمهوری اسالمی
است و تا این راهبرد و تاکتیک های معطوف بدان منقح نگردد و از قالب نگرش عام و خام به راهبرد سیاست گذارانه شفاف
تبدیل نگردد سند پیشرفت نیز توفیقی ملموس نخواهد یافت .در کالم سیاسی اعتدالی انفکاکی میتوان و درست تر آن است
که میان دین و شریعت تفکیک قائل شد .دین بخش کامال ثابت و شریعت بخش بیشتر و نه تمام متغیر است .در کالم سیاسی
اعتدالی انفکاکی افراط حداکثری و افراط حداقلی به کنار نهاده میشود .در این نگرش بخش قابل توجهی از زندگی انسان از
نظر اسالم فارغ از دستورات الزامی دینی است و محل رخصت است .در همه زمینهها کلیات وجود دارد .در برخی زمینهها
کلیات به همراه برخی جزئیات و در پارهای از عرصهها کلیات به همراه بسیاری از جزئیات وجود دارد .ذیل همین دیدگاه می
توان از مشارکت حداکثری مبتنی بر مشروعیت دوپایه الهی مردمی و نیز تکثر و آزادی سیاسی اسالمی نیز سخن گفت.
کلیدواژگان :الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،سند الگو ،کالم سیاسی ،چالش ها ،کالم سیاسی اعتدالی انفکاکی

مقدمه
سند الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی در مسیر اجرا و تأثیر بر محیط معناایی خاود باا دو ناون ماانع روبارو اسات .ایان دو
گونه مانع و چالش عبارت از موانع و چاالش هاای مفهاومی و مواناع و چاالش هاای سااختاری اسات .در برخای ماوارد
چالش های مفهومی که عمدتا درونی است حتی آبشخور چالش هاای سااختاری مای تواناد باشاد .از ایان رو دقات و
تأمل در آن امری ضروری است .بخشی از چاالش هاای مفهاومی در جمهاوری اساالمی چاالش هاای کالمای سیاسای
است .در ادوار مختلف حیات جمهوری اسالمی آغشتگی کامل رفتارهاای سیاسای باه مناقشاات کالمای سیاسای عیاان
است .نامشخص بودن و عدم شفاف بودن چارچوبه کالمی سیاسی موجاب تشاتت در نظاام تصامیم گیاری نسابت باه
مؤلفه های کالمی سیاسی نیز شده است .از ایان رو شااهد چارخش هاا و تحاوتت مختلاف در رویکردهاای مرباوط باه
مؤلفه های کالمی سیاسی در نظر و عمل و تصمیم و اجرا هستیم .اماری کاه انتظاار مای رفات در تادوین ساند الگاوی
 . 1استادیار  ،پژوهشگر حوزه علمیه قم و مدرس دانشگاه قم و المصطفی
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پیشرفت اسالمی ایرانی به صورت جدی مورد توجاه قارار گیارد اماا در پایش ناویس ساند گرچاه تاالش هاای خاوبی
مشاهده می شود اما هم چنان شاهد ابهام و تشاتت هساتیم .بادین خااطر نیازمناد الگاوی جاامع در دساتگاه کالمای
سیاسی هستیم که هم متناسب با الزاماات دینای و هام متناساب باا الزاماات نظاام سیاسای باشاد .چنانچاه نیازمناد
راهکارهای عملی متناسب با این الگو است .بر این اساس مقاله در پی پاسخ بدین پرسش است کاه مهام تارین چاالش
های کالمی سیاسی پیشاروی الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی و پیش نویس سند الگاو چیسات؟ فرضایه مقالاه آن اسات
که پارادوکس کالم حداکثری و کالم حداقلی؛ پارادوکس اسالمیت و جمهوریت و پارادوکس وحادت و تکثار مهام تارین
چالش ها و ابهامات مفهومی سند الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی است.
چارچوب روشی
پژوهش با توجه به ماهیت تجویزی اش بر اساس نظریه سیاسی هنجااری نگاشاته شاده اسات .باه گفتاه آیزیاا بارلین،
نظریه سیاسی هنجاری با کشف و بکاارگیری اندیشاه اخالقای در عرصاه سیاسات و حکومات سار و کاار دارد .وی ایان
نظریه را شاخه ای از فلسفه اخالق می داند که با پرسش های اخالقی بنیادین که در زندگی سیاسای تاأثیر دارناد سار و
کار دارد .اما همان گونه که داریل گلیسر نشان می دهد ،نظریه هنجاری مای تواناد باه طاور گساترده تاری نیاز تعریاف
شود تا کلیه نظریه پردازی هایی که به جای " چیزی که هست" بر " چیزی کاه بایاد باشاد" تأکیاد دارناد را شاامل شاود.
بنابراین ،اگر چه نظریه هنجاری در شیوه فلسافیاش باه دنبااگ گازاره هاای اخالقای راهنماسات ،اماا در کااربرد بیشاتر
عینی خود ،در پی درک تبعات و دتلتهای گزارههای اخالقی بر رفتاار سیاسای اسات .یگلیسار )49 ،1384 ،بار طباق
این تعریف می توان گفت ،نظریه هنجااری باه بررسای آن چاه بایاد انجاام شاود مای پاردازد و در مقابال نظریاههاای
توصیفی محض قرار دارد که عالقه مند به بررسی آن چه هست پرداخته اند.
صورت بندی چالش های کالمی سیاسی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
چالش های کالمی سیاسی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در جمهوری اسالمی را می باید باه دو شاکل اصالی و فرعای
از منظر تحقیق تقسیم نمود .چالش های اصلی چالش هایی هستند که باه طاور مساتقیم از مناقشاات کالمای بار مای
خیزند و چالش های فرعی چالش هایی هستند که نسبت به موضون پژوهش حاشیه ای باوده اماا تااثیر تساریع کنناده
دارند .در این مجاگ به اجماگ بیشتر به چالش های نون اوگ می پردازیم.

چالش های کالمی
سیاسی الگوی پیشرفت
پارادوکس کالم حداکثری
و کالم حداقلی

پارادوکس اسالمیت و
جمهوریت

پارادوکس وحدت و تکثر
سیاسی
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 .1پارادوکس کالم حداکثری و کالم حداقلی
نخستین پارادوکس قابل مشااهده در طاوگ ادوار جمهاوری اساالمی پاارادوکس میاان کاالم یدیان) حاداکثری و کاالم
یدین) حداقل ی است .در ادوار جمهوری اسالمی همچنان این چالش گاه تحت عنوان جامعیت و گاه باا ناام قلمارو دیان
خودنمایی می کند .بحث بر سر آن است که گستره و دایره دین و شریعت در مرحله نظر و اجرا تا به کجاست.
در دوره  40ساله نظام جمهوری اسالمی تلقیهای مختلفی از مولفههاای کاالم سیاسای نازد رهباران نظاام و احازا و
گروههای موافق و مخالف نظام وجود داشته است .با نگاهی به دوره جمهوری اساالمی متوجاه مایشاویم کاه اساتراتژی
مشخصی بر ارکان تصمیم گیری حاکم نبوده است .یا اگر بوده از شفافیت برخاوردار نباوده اسات و یاا باا محاک تجرباه
آزموده نبوده است .در واقع نظام باه صاورت ممتادی دچاار نوساانات و روزمرگایهاای ناشای از فقادان اساتراتژی هاای
سیاستی مطالعه شده ،هدفمند و کارآمد و قابل تطبیق با شرایط زمانی مختلف بوده است .از ایان رو شااهد چارخش هاا
و تحوتت مختلف در رویکردهای مربوط به مولفههای کالم سیاسی در نظر وعمال و تصامیم و اجارا هساتیم .مباحاث و
مناقشات مربوط به قاانون گاذاری در گذشاته و مباحاث مرباوط باه حجاا در زماان کناونی وتغیارات متعادد در ان از
نمودهای این نوسانات است.
نقطه قوت اما تجربه انباشته شده از ارائاه دیادگاه هاای گونااگون کالمای سیاسای و تجاار رقاابتی مختلاف اسات .باا
استفاده از این تجار مثبت و منفی و میانه می توان به ارائه راهکارهای نظری و عملی برای اساتوار ساازی بیشاتر نظاام
جمهوری اسالمی که مبتنی بر دو رکن وتیت فقیه و آرای ملی است پرداخت.
در شرایطی که رهیافت حداقلی تنها انتظار مباد و معااد را از دیان دارد یبازرگاان .102- 109 :1377 ،حاائری: 1379 ،
 )127- 126رهیافت حداکثری معتقد است که دین بارای هماه اماور ،بااتخص بارای اجتماان و سیاسات ،حکام دارد.
یمصباح یزدی ،1377 ،ج  )176: 3البته دیدگاه حداکثری خود نیز تقریرهاا ،رویکردهاا و تیاه هاای مختلاف دارد اماا در
مخالفت با دیدگاه حداقلی متفقند .عقل بشر از دیدگاه حداقلی خودبسانده ،و از دیادگاه حاداکثری ناخودبسانده اسات.
رویکرد حداقلی به توانمندی عقل انسان در امور اجتماعی اعتقاد دارد و بار آن اسات کاه دادههاای یقینای عقال بار هار
نون فهم دینی تقدم دارند .انتظار از دین نزد حداقلی ها به مبد و معاد منحصر مایشاود» .یساروش ،کیاان ،شاماره ،28
 )52 :اما رهیافت حد اکثری اعتقاد دارد که دین به همه نیازهای زندگی انسان ،چه دنیاوی و چاه اخاروی و چاه ماادی
و چه معنوی ،توجه داشته ،و برای آن دستورالعمل و برنامه تنظیم کرده اسات .یجاوادی آملای )17 : 1380 ،در نگارش
حداقلی ،برخالف رویکرد حداکثری ،معرفت دینی امری بشری است و از دیگر معارف بشری تغذیه میکند.
طبق نظر رهیافت حداکثری  ،ت حقق رسالت و اهداف دین تنها با بیان تعالیم و احکام تزم بارای ساعادت انساانها میسار
نیست ،بلکه نیازمند اجرای آن هاست .از این رو ،تأسیس حکومت به عنوان ابزاری بارای اجارای شاریعت یکای از ابعااد و
شئون رسالت پیامبر اسالم یص) بوده اسات .رویکارد مقابال رساالت اصالی دیان را ارائاه برناماه بارای زنادگی دنیاوی
نمیداند ،و بر آن است که چون شارن اینگونه امور را به عقوگ بشری واگاذار کارده ،دیان در حاد بیاان حاداقل مطلاو
در ای ن امور دخالت میکند .این رویکرد بر مبنای تاریخ مندی احکام شریعت و با توجاه باه دگرگاونی دائمای مناسابات
اجتماعی ،معتقد است هرگز نمیتوان حکم ابادی بارای ایان مناسابات صاادر کارد .یمجتهاد شبساتری- 228 :1375 ،
 )230این دو رهیافت که به صاورت متنااو و باا شادت و ضاعف در ادوار جمهاوری اساالمی و در مادیریت ان حواور
داشته دائما در کشاکش باهم بوده اند.
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 .2پارادوکس اسالمیت و جمهوریت
پارادوکس اسالمیت و جمهوریت دیگر چالشی است که در طوگ ادوار مختلاف باه چشام مای آیاد .ایان دو اگار چاه در
قانون اساسی در کنار هم آمده اند اما نحوه ترکیب تئوریک آن هاا هماواره معرکاه آرا باوده اسات .باه طاور مشاخص در
درون حاکمیت همواره دو دیدگاه انتصا و انتخا به لحاظ نظری و عملی در چالش باا یکادیگر باوده اناد .در بیارون از
حاکمیت نیز نظریه وکالت و نظریه حکومت دموکراتیک دینی وجود داشته اند.
بر مبنای نظریه وتیت انتصابی همانگونه که نماز واجب است ،حکومت کاردن هام بار فقیاه واجاب مایباشاد و مساأله
نیابت و وکالت در کار نیست .همانگونه که پیامبر و اماام ويیفاه داشاتند ،حکومات کنناد ،فقیاه هام موياف اسات بار
اساس حکم شرن ،حکم نماید و ويیفه مردم هم ،متابعت از حکم شرن انور اسات .در ایان نظریاه دو عنصار وجاود دارد،
یکی حکم بر فق یه بر امارت و دیگری حکم بر مردم بر اطاعات.در عصار غیبات معصاوم ین) وتیات الهای مساتقیما باه
فقیهان عادگ تفویض گردیده و آنها با اتکاء باه فقاه شایعه و ملکاه رباانی عادالت ،بار اسااس مصالحت امات اساالمی،
حکومت می نمایند .ر ی ،خواست و رضایت ماردم در مشاروعیت حکومات دخاالتی نادارد اماا در مقبولیات و تحقاق آن
دخیل است .یجوادی آملی ،1385 .ص 189؛ مصباح یزدی .1381 .صص118 ،ا ).116
بر مبنای نگرش انتخا  ،حاکم اسالمی پس از انتخا ماردم و باه نیابات از آنهاا اعمااگ وتیات مایکناد و پایش از آن
دارای هیچ گونه وتیت سیاسی نیست  .صالحی نجف آباادی در خصاوص وتیات فقیاه باه مفهاوم انشاائی ماینویساد:
« نقش اصلی در تعیین ولیامر و زمامدار با مردم است و هر کس از طرف اکثریت مردم بار طباق معیارهاای اساالمی ،کاه
همان معیارهای عقلی فطری است ،انتخا شود ،وتیت پیادا مایکناد» .یصاالحی نجاف آباادی .1380 ،ص  ).50وی
بیان می دارد که «وت یت فقیه به مفهاوم انشاائی محصاوگ قارار داد طرفینای اسات کاه باین ماردم و ولای فقیاه بساته
می شود و ایجا آن از طرف مردم و قبولش از طرف ولی فقیه است که طبعاا در آن رضاای طارفین شارط خواهاد باود»
 .یهمان ،ص  .51و ص  .)130پس وتیت فقیه ،یعنای وکالات سیاسای فقیاه از طارف ماردم در اداره اماور اسات و ایان
مردم ساتری است
طبق نظریه وکالت حاکمان به این دلیل مشروعیت دارند که از جانب مردم وکیل هستند؛ نه به ایان دلیال کاه از جاناب
خداوند منصو

شدهاند .به اعتقاد حاائری یازدی ،حتای معصاومان نما ی توانناد دارای شاأن وتیات سیاسای باشاند؛

یحائرى یزدى .1995 ،ص )150
در نظریه حکومت دموکراتیک دینی مردم به دلیل فسادآور بودن قادرت ،حاق نظاارت دارناد؛ چاون نمای تاوان ویژگای
های درونی صاحب قدرت یهمانند تقوا و عدالت) کافی به نظر نمیرسد؛ و ممکن اسات در طاوگ زماان باه ضاد خاود
بدگ شود .کسی که نظارت و عزگ دارد ،حق نصب هم خواهاد داشات؛ و ایان نیسات جاز اثباات حاکمیات مردمای .باا
پذیرفتن این استدتگ نیز نظریه وتیت فقیه ،چه به شکل انتخابی و چه به شکل انتصابی ،زیر سؤاگ خواهد رفت.
این تنازن میان اسالمیت و جمهوریت یا دموکراسی و اسالمیت هم چنان تداوم دارد .تاالش هاای نظاری نیاز همچناان
جریان دارد .به نظر می رسد دیدگاهی کاه مای تواناد ایان مسااله را پوشاش دهاد دیادگاهی اسات کاه جمهوریات و
اسالمیت را به نحوی اندماجی در هم می تند که به تفصیل توضیح خواهیم داد.
 .3پارادوکس وحدت و تکثر
پارادوکس دیگری که وجود دارد پارادوکس وحدت و تکثر است .این کاه از دیادگاه دینای تکثار سیاسای پذیرفتاه شاده
است؟ مطلو است؟ مجاگ و آزادی به میدان تکثر و توابع آن رواست؟ در ایان بااره دیادگاهی تکثار سیاسای را چنادان
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مطلو نمی داند و وحدت سیاسی را مطرح می کند .دیدگاه دیگر نیاز تکثار را مطلاو دانساته و بار آن تاکیاد و لاوازم
آن را تجویز می کند .این نیز یکی دیگر از چالش هاست.
تکثرگرایای برگااردان پلااورالیزم بااه معناای چناادگانگی اساات .در اصااطالح تعااریف ،تعااابیر و کاربردهااای گوناااگونی از
تکثرگرایی شده است .برخی آن را به معنای پاذیرش کثارت و تناون در حاوزه نهادهاای مادنی ،احازا  ،جمعیاتهاا و
عقای د ناير به مصالح اجتماعی دانسته اند .گاهی مقصود نظامی است که دارای چناد مرکاز قادرت قاانونی اسات کاه در
آن همه امور مردم دردست دولت نیست .یرابرتسون ،1371 ،ص).242
گاهی تکثرگرایی سیاسی به معنای اعتنای دولت به کثرت و استقالگ گاروه هاای سیاسای ،فرهنگای ،اجتمااعی دانساته
شد ه است که بر همزیستی مسالمت آمیز نهادها وتقدیم حقوق بعوی گروه ها بر دیگران تاکید مای شاود .باراین اسااس
قدرت دولت نباید انحصاری باشد و همه نهادها باید در کنار نظارت کلی دولات ،اساتقالگ قادرت خاود را حفاد کنناد.
یآشوری ،بی تا ،ص  )59در مجمون هرچند تعریف جامعی که تماام طرفاداران کثارت گرایای سیاسای را خرساند کناد
نمی توان ارائه نمود ،می توان گفت گوهر تکثرگرایی سیاسی تاکید بر تعدد مراکاز قادرت اجتمااعی و نفای قادرت واحاد
در جامعه است.
از سوی دیگر وحدت و دوری از تشتت و چندگانگی نیاز جامعه است که فقادان آن موجاب فروپاشای و ایجااد گسال در
ج امعه می گردد .در واقع وجود مرکز اقتدار در هر جامعه ای امری ضرور تلقی مای شاود کاه نمای تاوان باه هایچ بهاناه
ای آن را نادیده گرفت .از این رو نیازمند تمرکز گرایی در امور سیاسی هستیم تا وحدت جامعاه حاصال آیاد .حااگ ایان
مساله چگونه با تکثر سیاسی سازگار است و امکان جمع دارد .این پرسه و مناقشه باا نگارش اساالمی تشادید نیاز مای
گردد و نیازمند تدارک نظری تزم اسات .برخای در نگارش کالمای برآنناد کاه هماواره قارآن اکثریات را ماورد انتقااد و
سرزنش قرار داده و اکثریت را نپذیرفته است  .اینان باه عبااراتی مانناد کثارهم ت یشاعرون ..کثارهم ت یعلماون ..و ماا
کثر الناس ولو حرصت بمؤمنین و دیگر آیاتی که به يااهر در ماذمت اکثریات و یاا در مادح اقلیات اسات اساتناد مای
کنند .هم چنین به برخی از آیات وحدت گرای قران مانند ان الدین عنداهلل اتساالم یآگعماران ،آیاه  )19اشااره شاده و
با تمهید مقدمات منطقی تکثر سیاسی نیز محدود و یا مردود شمرده می شود .و یا به آیه وَاعْتَصِامووا بححَبْالح اللاهِ جَمِیعاا
وَلَا تَفَرَّقُوا یآگ عمران ،آیه  .)103استناد شده و بر اساس آن تکثر ذاتا امری غیر ممادوح دانساته مای شاود .ناون دیگاری
از استنادات در نکوهش تکثر استناد به آیاتی است که تحز و تفرق را می نکوهد .آیاتی مانناد فَتَقَطَّعواوا َمْارَهومْ بَیْانَهومْ
زوبورا کُلُّ حِزْ ٍ بحمَا لَدَیْهحمْ فَرححوونَ یمؤمنون  ،آیة ).53 :؛ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَا و مِنْ بَیْنِهحمْ فَوَیْال لِلَّاذِینَ کَفَارُوا مِانْ مَشْاهَدِ یَاوْمٍ
عَظِی یمریم  ،آیة ).37 :و آیات دیگری مانند  5غافر159 ،انعام 56 ،مائاده ،و  22مجادلاه .ایان چاالش هماواره در طاوگ
ادوار جمهوری اسالمی وجود داشته است .پاسخ هایی بدان داده شده و در عمل سعی بر پاذیرش نسابی تکثار سیاسای
شده است اما هم چنان ضعف های جدی وجود دارد.
نظریه های برون رفت از چالش های کالمی سیاسی در الگوی پیشرفت
در جمهوری اسالمی ایران که رفتارهای های سیاسی محفوف به مولفه های دین ی است اگر این فواا باه لحااظ مبناایی
فراهم نشود و روند رفتارهای سیاسی از نظر کالمی جهت نیابد و از جهت نظاری امکاان ماانور سیاسای نباشاد هماواره
می باید مترصد بی قاعده گی و نابسامانی در کنش های سیاسی بود .بدین جهات باه اجمااگ باه طارح پیشانهاداتی از
جمله دیدگاه کالم سیاسی اعتدالی انفکاکی برای این منظور می پردازیم.
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 .4کالم سیاسی اعتدالی انفکاکی
راهکار نظری و کالمی سیاسی پژوهش بر اساس کالم سیاسی اعتدالی انفکاکی است .اعتدالی اسات از آن جهات کاه در
میانه کالم سیاسی حداکثری مطلق و حداقلی قارار دارد .در ایان نظار جامعیات مناابع و ضاوابط هماراه باا گازاره هاای
بسیار یحتی در غیر عبادات) بدون تعلق به زمان یا مکان و جمعیت خاصّ معیار اسات .انفکااکی اسات از آن جهات کاه
در نسبت با سطوح مختلف مادیریت؛ عرصاه هاای مختلاف زیسات بشاری و زماانهاا و مکاان هاای گونااگون حکمای
دگرگون می پذیرد و مالک سنجش ،هدایت انسان ها به سوی کماگ است.
رویکرد انفکاکی ییا تفکیکی) هم متناسب با الزامات دینای و هام متناساب باا االزاماات سیاسای نظاام سیاسای اسات.
رویکرد انفکاکی یا تفکیکی بدین معناست که دین در برخی حوزههاا اساساا ورودی پیادا نمای کناد .اماا در حاوزههاای
سیاسیای که ورود مییابد در برخی عرصهها حداقلی ودر برخی حوزههاا حاداکثری اسات .در نیاز مایباشاد .باه ویاژه
بنابر سطوح مدیریت این مساله قابل طرح است .بنابراین میباید میاان عرصاههاا تفکیاک قائال شاد .ضامن آن کاه در
حوزههای حداکثری دوحالت اولیه یا باتصاله و ثانویه یا بالعرض وجاود دارد .بادین معناا کاه اگار در ماواردی کاه دیان
حوور خود رابرای هدایتگری که غارض دیان اسات باتصااله حاداکثری مای داناد چنانچاه درعمال نتواناد باه هادایت
بینجامد ویا به خاطر شرایط خاص موجب دوری از دین و هدایت دینای گاردد .براسااس اصال قرآنای و کالمای هادایت
یکه غرض دین است) و قاعده قرآنای ت یکلاف اهلل نفساا ات وساعها مایتواناد از حاداکثری باه حاداقلی تبادیل گاردد.
ویژگی های این الگو عبارت است از عدم مقبولیت رهیافت های حاداکثری و حاداقلی مطلاق ،سلساله مراتاب و انفکااک
قلمرو دین در عرصه های مختلف زیستی ،سلسله مراتب و انفکاک قلمرو دین در ساحت هاای مادیریتی ،تفکیاک دیان
و شریعت ،تکالیف شرعی دائر مدار هدایت ،و اجتهاد مستمر.
نمودار اجزای کالم سیاسی اعتدالی انفکاکی
تفکیک
دین از
شریعت
رخصت
دینی در
امور دنیوی

طرد
رهیافت
های
حداکثری و
حداقلی
مطلق

اجتهاد
مستمر

جامعیت
منابع دینی
سلسله
مراتب و
انفکاک
قلمرو دین
در ساحت
های
مدیریتی

سلسله
مراتب و
انفکاک
قلمرو دین
در عرصه
های مختلف
زیستی
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جامعیت منابع دینی (اندراج عقل و نقل ذیل شریعت)
بر این پایه دین و شریعت از عقل و نقل تشکیل شده است .از این رو عقل نیز به عنوان حجت درونی و یکی از اسناد
معتبر کشف بخشی از دین است که چنان چه مبتنی بر مبدا و معاد باشد دارای حجیت شرعی است .بر این اساس
لزومی ندارد که در همه موارد به کتا

و سنت رجون کنیم تا زندگی دینی داشته باشیم بلکه استنباطات عقلی نیز

جزئی از دین است که زندگی دینی را میسازد( .جوادی آم ِلی ،1378 ،ص  ۲۲7 - ۲۲۶و ،۲18 - ۲17
مصباح یزدی ،1388 ،ج ،۲ص .157علی دوست .1381 ،ص  174و ) 175
سندیّت عقل در کشف شریعت و نیز روایات مبتنی بر سکوت در برخی موارد و عادم جعال حکام و تکلیاف در آن ماوارد
نیز یکی از دتیل است .روایاتی که بر تفریع در دین حکایت دارد .مانناد « عَلَیْنَاا ِحلْقَااءو الْأُصواوگح ِحلَایْکُمْ وَ عَلَایْکُمو التَّفَارُّ ون
یابن ادریاس حلا 1410 ، ،،ه ق ج ،3ص ) 575 :با ر عهاده ی ماسات القااء اصاوگ باه شاما و بار عهاده ی شماسات
استخراج فروعات ».بر این پایه می توان میدان هایی ر ا از صحنه زندگی برای رقابت سیاسای کاه در حاوزه فقادان ناص
قرار گیرد در نظر گرفت .حاگ یا به صورت جعل اباحه است که اکثریتی گفته اند و یاا چناان چاه برخای گفتاه اناد باه
معنای عدم حکم است .بدین معنا که مؤدّای ادّله اباحه ،اخبار از نبود اعتبار وحکم است ،ناه انشاای حکام .از ایان منظار
خلوّ واقعه از حکم ،امری ممکن و واقع ،بلکه تزم و حتمی است .از نظر عقل ،دلیلی بر این کاه قانونگاذار بایاد بارای هار
حرکت و فعل و انفعاگ اختیاری جعل حکم کرده باشد ،وجود ندارد.
امام خمینی نیز ياهرا از منتقدان عدم خلو واقعاه از حکام اسات .ایان مساأله در چنادین تقریار از درس اصاوگ ایشاان
وجود دارد .فاضل لنکرانی در مناهج الوصوگ می نویسد... « :و اجیب عنه بوجوه :و ثانیا :لام یقام دلیال علا ،عادم خلاوّ
الواقعة عن الحکم ،بل الدلیل عل ،خالفه؛ فإن الواقعة لو لام یکان لهاا اقتوااء صالا ،و لام یکان لجعال اإلباحاة  -یواا -
مصلحة ،فال بدّ و ن ت تکون محکومة بحکم ،محمد فاضل لنکرانای ،منااهج الوصاوگ ِلا ،علام األصاوگ ،تقریارات درس
اصوگ امام خمینی ،ج،2ص  .19امام در تنقیح األصوگ می نویسد ::و مّا ثانیاا :فألناا ت نسالم امتناان خلاوّ الواقعاة عان
حکم؛  ...؛ تنقیح األصوگ  ،ج، 2ص  116ایان نکتاه در تقریارات جعفار سابحانی جعفار سابحانی  2یتهاذیب األصاوگ،
تقریرات درس اصوگ امام خمینی ،ج ،1ص ).424و ساید محماد حسان مرتواوى لنگارودى نیاز آماده اسات 3 .یساید
محمد حسن مرتووى لنگرودى ،جواهر األصوگ ،تقریرات درس اصوگ امام خمینی ،ج، 3ص )285

رخصت دینی در امور دنیوی
بخشی از زندگی انسان از نظر اسالم فارغ از دستورات الزامی دینی باه معناای متنای و ناص گارا اسات و محال رخصات
است» .ی مطهرى ،1368 ،ج ،21ص )195 :از جمله حدیث ،است به این مومون« :انَّ اللَّهَ یوحِبُّ انْ یوؤْخَاذَ بحرُخَصِاهِ کَماا
یوحِبُّ انْ یوؤْخَذَ بحعَزائِمِهِ» یمطهرى  ،1368 ،ج )195 :21از دیدگاه مطهری دین هیچگاه در مسائل ،کاه ماردم ما،توانناد
تشخیص بدهند دخالت مستقیم نم،کند و دخالت مستقیم دیان در ایان گوناه مساائل غلاط اسات یمطهارى ،1368،
 . 2عل ،ن عدم خلوّ الواقعة عن حکم لم یدگ علیه دلیل  -لو لم یدگ عل ،خالفه ِ -ذ اإلباحة المسبّبة عن اقتواء التساوی ِباحة شرعیة و تعدّ من
األحکام.
 . 3تحصّل ممّا ذکرنا :ن القوگ بعدم خلوّ الواقعة عن الحکم الشرعی غیر وجیه.
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ج. )942 :4این روایت از علیین) نیز یکی از دتیل متنی این گازاره مای تواناد قلماداد شاود .یان اللَّاه تعاالی حادّ لکام
حدودا فال تعتدوها و فَرَضَ علیکم فرائضَ فال تُوَیِّعوها و سَنَّ لکم سونَنا فاتبعوهاا و حارم علایکم حورُماات فالتَنْتَهکوهاا و
عَفِّی لکم عن اَشیاءَ رحمة منه من غیر نسیانٍ فال تَتَکلفوها) .ی ساید رضا 1414 ،،ق 424 :؛ طوسا 1414 ،،ق - 510 :
)511
سلسله مراتب و انفکاک قلمرو دین در عرصه های مختلف زیستی
به نظر می رسد با بررسی متون و مستندات دینی می توان به انفکاک میان عرصه های مختلف زندگی اجتماعی
انسان قائل شد .میباید میان حوزه های مختلف تفکیک کرد و هر کدام از عرصهها را به طور جداگانه مورد بررسی و
ارزیابی قرار داد .نه آن که حکمی کلی و تام و یکنواخت صادر کرد .بر این پایه می توان گفت که در زمینههایی نظیر
زمینههای فرهنگی ،ا خالقی و تربیتی ،اسالم طرح و برنامه یا حداقل شبه نظام دارد .در زمینه هایی نظیر پزشکی و
کشاورزی اسالم برنامه را به انسان ها واگذار کرده است گرچه رهنمودهایی دارد .البته این رهنمودها جنبه قدسی
ندارد .در زمینه هایی نظیر اقتصاد ،سیاست و حقوق در دین موادی وجود دارد که در برنامهریزی باید از آنها استفاده
کرد و به آنها نظام بخشید .برخی از دانشوران نیز بدین نظر معتقدند .ینصری ،1379 ،ص)189
نایینی دایرة امور غیر منصوص را وسیع میداند و معتقد است معظم سیاسات نوعیه از جمله کیفیت شورا غیر
منصوص است .یغروی نایینی ,،بی نا )98- 102: 1334,اصطالح «منطقه الفراغ» را سید محمدباقر صدر به معنای
حوزهای که شارن در آن جا دارای احکام الزامی نیست و امکان جعل حکم حاکم وجود دارد به کار برد .از دیدگاه او،
مقتویات زمان و مکان ،مستدعی وجود چنین فوای بازی در حوزة دین ,و مستلزم نقش اجتهاد و انفتاح با

آن

میباشد.ی صدر1980 ,،م)402- 400: .
براین پایه از نظر شارن اصالت در غیر عبادات اموایی بودن ان هاست .مگر ان که با دتیل متقن تأسیسی بودن آنها
اثبات گردد .این اصل در زمان شک ،مرجع رفع تردید است .این نگرش ،حوزه معامالت و غیرعبادات را یدست کم در
بیش تر موارد) حوزه تأسیسات شرن به شمار نمی آورد و حوور شارن را در جایگاه اموا کننده و مصحّحح بناهای عرف
میپذیرد .از ای ن رو « فقیهان از «مکاسب محرمه» صحبت میکنند و به نگاشتن «مکاسب محلله» نیازی نمیبینند؛
معامالت راعقالیی میدانند و از ردن و تخطئه سخن میگویند ».یعلی دوست ،1389 ،ش ).32
سلسله مراتب و انفکاک قلمرو دین در ساحت های مدیریتی
از سوی دیگر سطوح مدیریتی نیز در قلمرو شناسی دین به نحوی موثر است .مدیریت یک فرایند است .سطوح
مدیریتی را سیاستگذاری و برنامه ریزی ،سازماندهی ،اجرا ،و کنترگ و نظارت دانسته اند.یرضائیان .1383 ،ص )7
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در این سطوح مدیریتی قلمرو دین می تواند متفاوت باشد .می تواند در سطح سیاستگذاری حداکثری اعتدالی
سیاستگذاری شود اما در اجرا نگاه حداقلی باشد .و یا صورت های دیگری .در هر حاگ میان عرصه های اجتماعی و
سطوح مدیریتی انفکاک تزم است .به طور نمونه در موضون حجا  ،می توان در عرصه سیاستگذاری و کنترگ نگاهی
حداکثری داشت .اما در مرحله سازمان دهی و اجرا می توان از حداکثری عدوگ نمود و بر اساس بازخوردها زاویهها را
باز و بسته نمود تا هدف اصلی دین که هدایت است حاصل اید یا ضربه و ضرر نبیند.
مفهوم آیه « ت یوکَلِّفو اللَّهو نَفْسا ِحتَّ ووسْعَها لَها ما کَسَبَتْ وَ عَلَیْها مَا اکْتَسَبَتْ » یبقرة  ) 286 :و آیه «ما جعل علیکم ف،
الدین من حرج»یحج )78 :و آیه «یرید الله بکم الیسر» یبقرة )185 :نیز می تواند در این امر یعنی مرحله اجرا از
سوی حکومت و نه اعتقاد و رفتار فردی ،ما را یاری دهد .چنان چه تفسیر نمونه از دو اصل اساس ،تکلیف به مقدار
قدرت و هر کس ،مسئوگ اعماگ خویش است سخن گفته و برآن است که «ويایف و تکالیف اله ،هیچ گاه باتتر از
میزان قدرت و توانای ،افراد نیست و تمام احکام با همین آیه تفسیر و تقیید م،گردد ،و به مواردى که تحت قدرت
انسان است اختصاص م،یابد ».یمکارم شیرازی1374 ،ش  ،ج  ) 401 :2با این توضیح که قدرت اعم از قدرت
جسمی و فکری و ذهنی و مادی و معنوی است و همان گونه که خداوند در دینش تکلیف خارج از قدرت قرار نداده
است انسان ها و مومنان نیز در بیان و تطبیق احکام و به ویژه اجرای آن درمقام حاکمیت باید بدان توجه کنند و
خارج از قدرت ذهنی و جسمی مکلفان تکلیفی را اجرا نسازند.
 - 2- 1رویکرد مشارکت سیاسی حداکثری بر مبنای اندماج اسالمیت و جمهوریت
رقابت سیاسی مبتنی بر مشارکت سیاسی است و نحوه مشارکت سیاسی مبتنای بار ناون مشاروعیت سیاسای اسات .از
این رو تمهید مناسب نظریه مشارکت و مشروعیت در جهت دهی و قاعده مندی رقابت سیاسی بای تااثیر نخواهاد باود.
در نگرش اسالمی از انوان مختلف مشروعیت می توان سخن گفت و طبقه بندی های مختلفای نیاز از آن صاورت گرفتاه
است.
به نظر می رسد که رویکرد مناسب رویکردی است که در آن بر مبنای اندماج اساالمیت و جمهوریات مشاارکت سیاسای
حداکثری تدارک دیده می شود .این رویکرد اگرچاه دارای تقریرهاا و عناوان بنادی هاا و صاورت بنادی هاای مختلفای
است اما در نهایت بر مشارکت سیاسی حداکثری تاکیاد داشاته و در ان ظاار اماام خمینای و رهباری معظام انقاال نیاز
نمود دارد.
این رویکرد بر آن است که در عصر غیبات حکومات بار ماردم اماری یگاناه اماا دارای دو رکان مشاروعیت اسات .رکان
شرایط دینی و شرعی که فقاهت و عدالت مهم ترین آن است و رکن رضایت و انتخاا ماردم بارای اعمااگ وتیات کاه
شرط کافی به شمار می رود .در این رویکرد بر خالف نظریاه انتخاا  ،فقهاا دارای وتیتناد و وتیات از ساوی ماردم باه
فقها تفویض نمی شود اما با انتخا مردم و رضایت آنان فقیهی حاکم می گردد.
بر این اسااس  ،رابطاه مقبولیات و مشاروعیت« ،عماوم و خصاوص مطلاق» و مقبولیات اعام از مشاروعیت اسات؛ زیارا
مقبولیت به شرط وجود شرایط دیگرى مانند فقاهت و عدالت ،به مشروعیت م ،انجامد .بار اسااس نظریاه مختاار وجاود
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همه شرط هاى مقررشده در شرن ،به استثناى مقبولیت عام ،مساوى با عدم مشروعیت اعمااگ حکومات و وتیات اسات.
در واقع پذیرش و رضایت اکثریت مردم جزء العله برای مشروعیت الهای حکومات فقیاه اسات و بادون آن اعمااگ اقتادار
حاکمیت ،شرعی نیست.
کالم آن حورت در نهج البالغه که بیعت و پذیرش مردمی را در کناار پیماان ساتانی خداوناد از علماا بارای مباارزه باا
يالمان زمینه ساز عهده داری حکومت می داند  4ینهاج البالغاة ،خطباه ساوم ،ص )16دتلات بار ایان امار دارد .دتیال
روایی و عقلی دیگری نیز بر آن دتلت می کند .حاگ اگر بتوان در ماورد معصاومین بادین نکتاه خدشاه ای کالمای وارد
ساخت در مورد فقها چنین خدشه ای نیز روا نیست.
به نظر می رسد که می توان از آیات قرآن آیاتی را بارای تقویات و بساط مشاارکت سیاسای در عصار غیبات استشاهاد
آورد .آیاتی که هم به منشا الهی و هم به مصدر همگانی  ،عمومی و مردمی حکومت و حاکمیات نظار داشاته باشاد .بار
این پایه می توان آیات مشورت ،آیات خالفت انسان ،آیات وراثت انسان ،آیات وفای به عهد و عقاد و امانات و آیاات داگ
بر خطابات عمومی را به عنوان استشهادات قرآنی مورد توجه و تامل قرار داد.
داللت آیات قرآن بر مشروعیت الهی -مردمی در عصر غیبت ا

در آیات مشورت به اطالق آیهی 38شوری  5و آیه ی  159سوره ی آگ عمران 6 ،می توان تمسک کرد .مهام تارین بحاث
در استناد به آیه در بر گیرندگی آیه نسبت به ایجاد و تصدی حکومت در عصر غیبت است .برخای نگااه کاامال یکپارچاه

َ . 4مَا وَ الَّذِی فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَ َ النَّسَمَةَ لَوْ لَا حووُورو الْحَاضِرح وَ قِیَامو الْحوجَّةح بحوو جوودِ النَّاصِرح وَ مَا َ خَذَ اللَّهو عَلَ ،الْ عولَمَاءِ ن ت یوقَارُّوا عَلَ ،کِظَّةح يَالِ مٍ وَ لَا سَ غَ بح
مَظْلُومٍ لَأَلْقَیْ تو حَبْلَهَا عَلَ ،غَارحبحهَا وَ لَسَقَیْ تو آ خِرَهَا بح کَأْسح َوَّلِهَا وَ لَأَلْفَیْتُ مْ دونْیَاکُ مْ هَذِهِ َزْهَدَ عِنْدِی مِنْ عَفْطَةح عَنْزٍ.
 . 5والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلوة وامر هم شوری بینهم و ممارزقناهم ینفقون.
 . 6فبما رحمة من اهلل لنت لهم ولو کنت فظا غلید القلب تنفصّوا من حولک فاعف عنهم واستغفرلهم و شاورهم فی اتمر فاذا عزمت فتوکل علی اهلل ان
اهلل یحب المتوکلین.
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و یکنواختی به حکومت در عصر معصومین و غیبت معصوم داشته و تفکیکی قائل نمی شوند .بار ایا ن پایاه بار آنناد کاه
چون شورا در عصار معصاوم و عصار نازوگ کااربردی در ایجااد و تصادی حکومات نداشاته در عصار غیبات نیاز چناین
( حائری1414 ،ق ،ص)56

کاربردی ندارد.
در برخی تفاسیر معاصر نیز این نگاه قوی است .در حالی که نسبت به دوره معصوم ایارادی نیسات و حکومات او بناا باه
باور درست شیعه امراهلل است و امر الناس نیست که تمام تفاسیر نیاز بار ایان نظرناد .یجاوادی آملای،1388 ،ج ،16ص
 .158- 159سبحانی 1427 ،ق ،ج ،2ص ).229- 230بنابر این در پاسخ باید گفات کاه اگار ماراد آن اسات کاه بااوجود
نص راهی برای شورا باقی نمی ماند صحیح است و کسی نیز چنین استنباطی نکارده اسات .ولای اگار مقصاود آن اسات
که مدلوگ آیه خاص است این مطلب پذیرفتنی نیست .اینجا مصداقی از خاروج ماورد نیسات بلکاه درصاورت عمومیات
مدلوگ آیه بعوی از مصداق های مدلوگ در زمان نزوگ منتفی بوده اسات و چناین چیازی ماانع عمومیات مادلوگ نمای
شود.
مطهریی1358 - 1298ش) هم میان زمان حوور امام و عدم حوور امام تفکیاک قائال شاده اسات و معتقاد اسات کاه
امر حکومت در زمان حوور اماام باه صاورت شاورایی معناا نادارد اماا در زماان عادم حواور اماام کسای بحثای نادارد.
یمطهری ، 1368، ،ج ،4ص ).772امام خمینییره) نیز در بعوی از ايهار نظرهای فقهی ،تاولی اماور مسالمین را مبتنای
بر اکثریت دانسته اند .ایشان در پاسخ به سؤالی که از صور وتیت فقیه جامع الشرایط بار جامعاه ی اساالمی مای پرساد
می گوید :وتیت در جمیع صور دارد ولی تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت اساالمی بساتگی دارد باه آرای اکثریات
مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اساالم از آن تعبیار شاده باه بیعات باا ولای مسالمین.
یامام خمینی ،1368 ،ج ،20ص)459
از دیدگاه تحقیق با وجود موانع سخت و نظر اکثر مفسرین که مشورت بر پیامبر را غیار الزامای دانساته اناد مای تاوان از
الزامی بودن عمل به نتیجه مشورت توسط فقها سخن گفت .چنان چه برخی تفاسیر نیاز بار ایان نظرناد و امار غریبای
نیست.
پرتوی از قرآن درباره فإذا عزمت برآن است که تفریع بر شااورهم فای اتمار اسات .بادین صاورت کاه چاون در مشااوره
ر ی برانجام کاری قرار گرفت باید عزم کنی و تصمیم قاطع بگیری ،و نیز شک و تردیاد باه خاود راه نادهی و توکال باه
خدا کنی چون پس از مشاورت و عازم اماور و انجاام آن باه هار صاورت از اختیاار و ارادهی انساان بیارون مای رود و در
مجرای مشیت الهی واقع می شود .یطالقانی ،1360 ،ج ،5ص  ).398باتوجه باه مجماون سایاق ،نشاانگر وجاو و لازوم
است چرا که اجتنا از گناهاان کبیاره و برپاداشاتن نمااز از واجباات دیا ن اساالم اسات .اگرچاه توکال و انفااق دارای
مصادیق واجب و مستحب می باشند ولی مؤمن نمی تواند زندگی خود را از آن دو خالی ببیند.
یکی دیگر از دتیل ،دسته آیات مربوط به خالفت انسان مانند آیه  30سوره بقره است .بر ایان پایاه مقاام خلیفاة اللهای
انسان صرفا مربوط به تکوی ن و در خصوص احیا و بهره وری از زمین نیست ،بلکاه مساتلزم جاواز تصارف انساان در اماور
اجتماعی و حکومتی نیز می باشد .اکثریت قاطعی از تفاسیر نون انسان را خلیفه و جانشای ن خادا بار زمای ن دانساته اناد
که ای ن دیدگاه به صوا نزدیک تر است .زیرا اعتراض فرشتگان نیز به جانشین خدا بودن انساان بااز مای گشات .وگرناه
جانشینی نسل های پیشی ن یا انسان های پیشی ن موضوعی نیست که اعتراض برانگیزد آن هم اعتراض فرشتگان را.
آیه امانتی آیه  58نساء)  7یکی دیگر از استدتتت است .استدتگ بر آیاه مبتنای بار آن اسات کاه ماراد از امانات امانات
ِ . 7حنَّ اللَّهَ یَأْمورُکُ مْ َنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ ِحلَ ،هْلِها وَ ِحذا حَ کَمْتُ مْ بَیْنَ النَّاسح َنْ تَحْ کُمووا بحالْ عَدْگح ِحنَّ اللَّهَ نِ عِمَّا یَ عِظُ کُ مْ بحهِ ِحنَّ اللَّهَ کانَ سَمِیعا بَصِیرا
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سیاسی و اجتماعی نیز باشد .ای ن نگرش به امانت در میان تفاسیر به چشم مای آیاد .یطیاب  ،1378،ج ،4ص )111بار
این اساس خطا آیه مردم و مومنان هستند و امانت الهای ،حکومات عادگ اسات کاه ويیفاه و مسائولیت و در اختیاار
مردم است و می باید و می تو انند به هر آن کسی که واجد شرایط عهاده داری آن از جملاه فقاهات و عادالت اسات باه
صالحدید خود بسپارند تا اقامه حق و عدگ نماید .به نظر می رساد کاه آیاه کاامال يرفیات چناین برداشاتی را داشاته
باشد.
جعفر سبحانی در مدلل کردن دیدگاه خود به آیه  58نساء استناد کرده و بر این اساس معتقد اسات قارآن کاریم حااکم
و سرپرست اجتمان را به عنوان امین و نگهبان اجتمان می شناسد و حکومت عادتناه را ناوعی امانات کاه باه او ساپرده
شده است و باید ادا نماید تلقی می کند .تشکیل دولت و انتخا حاکم حق اجتماعی امت اسات کاه باه هار گوناه کاه
بخواهد یالبته در جهت حاکمیت خداوند) آن را استیفا نماید .بنابراین حکومت امانت نزد حاکم است کاه از ساوی امات
به او داده شده است .یسبحانی 1427 ،ق ،ج ،2ص).206- 207
یکی از دتیل  ،آیاتی است که مخاطب آن مؤمنان و مردم هساتند .آیااتی مانناد 190بقاره 104 ،آگ عماران38 ،مائاده،
و . ...این آیات مردم را ب ه انجام کارهایی می خواند که آن ها نمی توانند بدون سازمان تشاکیالتی انجاام دهناد و انجاام
بی قاعده آن موجب خسران و خطر خواهد بود و انجاام ایان اماور نیااز باه نظاام حکاومتی دارد .در ایان آیاات حاوزهی
گسترده ی تکالیف اجتماعی وجود دارد که قاعدتا مالزم باا تشاکل و عهاده داری دولات اسات .یعنای از یاک ساو ایاات
خطا به مردم است و از سوی دیگر جنس کارهایی است که نیااز باه ساازمان سیاسای دارد .از آن جاا کاه آیااتی کاه
متومن تکالیف اجتماعی و لزوم اقامه عبادات از سوی مردم است نشان گر اثر تکوینی افاراد در پیادایش اجتماان اسات.
پس برای اداره آن نیز حق دخالت داشته و خداوند آن اثر تکوینی را در مقام تشریع ضایع نگذارده است.
امام خمینی ،در موضون بازنگری قانون اساسی و در چگونگی انتخا رهبر درپاساخ ساؤاگ آیات اهلل مشاکینیی- 1300
 1386ش) رئیس محترم مجلس خبرگان ،درباره ویژگی ولی فقیه و رهبر می فرمایند:
«اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهدعادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین
کنند ،وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تارهبری را به عهده بگیرد ،قهری او مورد
قبول مردم است .در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است.
(امام خمینی ،1368 ،ج ،21ص).371 :
به نظر می رسد که مقام معظم رهبری آیات اهلل خامناه اییمتولاد 1318ش) نیاز نزدیاک باه ایان دیدگاهناد .ایشاان
عالوه بر تاکیدات مکرر بر جایگااه و نقاش ماردم و رای آناان در نظاام ،جمهاوری اساالمی را یاک حقیقات واحاد و ناه
ترکیب انومامی دانسته و اعتبار اراده ،رای و انتخا ماردم را ت کلیاف شارعی قلماداد مای کنناد .ساخن ایشاان چناین
است:
جمهوری اسالمی  -همان طوری که مکرر عرض شده استت  -یتک مرکتب انضتمامی
نیست که ترکیبی باشد از چیزی به نام «جمهوری » و چیزی به نتام «استالمی » ; تتا
یکی بگوید که من بیشتر طرفدار جمهوریت ام ،یکی هم بگویتد متن بیشتتر طرفتدار
اسالمیت ام  .اصال می توان گفت جمهوری اسالمی ،مرکب نیست; یک حقیقت استت;
اتکاء به آراء مردمی است که خدا ما را موظتف کترده استت تتا در ایتن زمینته ،رای و
انتخاب و اراده مردم را معتبر بشماریم ( .بیانات رهبر معظم انقالب استالمی ،حضترت
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آیة اهلل خامنه ای در دیدار اعضتای مجلتس خبرگتان رهبتری  1380/12/23فصتلنامه
حکومت اسالمی ،شماره ).23
ایشان مردم را در کناار تقاوا و عادالت رکان مشاروعیت محساو مای دارد .وی مای گویاد «:در
اسالم مردم یک رکن مشروعیتند ،نه همهى پایه ى مشروعیت .نظام سیاسا ،در اساالم عاالوه بار
ر ى و خواست مردم ،بر پایه ى اساس،ح دیگرى هام کاه تقاوا و عادالت نامیاده ما،شاود ،اساتوار
است » .یبیانات مقام معظم رهبری در دیدار اساتید و دانشجویان قزوین)1382/9/26 ،
 - 3- 1تمهید و بسط تکثر و آزادی سیاسی اسالمی
تکثر سیاسی یکی از شروط اصلی تحق رقابت سیاسای قاعادهمناد اسات .تکثرگرایای در واقاع یاک مفهاوم کلای و باه
معنای پذیرفتن گوناگونی و تاکید بر تعدد مراکز قدرت اجتماعی و نفی قدرت واحد در جامعه است .ایان عقیاده تاا حاد
زیادی تکیه بر تغییر دائم تأثیر گروه های سیاسی دارد به طوری که از تسلط یک گاروه جلاوگیری کارده و در نهایات باه
یک رقابت دائمی بینجامد.
تکثرگرایی سیاسی امیدوار است که فرآیندهای تعاارض و گفتگاو در نهایات باه مشاخص شادن و متعاقاب آن باه درک
بهترین راه برای تک تک افراد جامعه یا همان «مصلحت عموم» بینجامد .تکثرگرایای سیاسای باه ایان معناا اسات کاه
اقتدار همگانی در میان گروههای متعدد و متنون پخش شود ،تا این گروه ها مکمل یکدیگر باوده دولات باه حفاد تاوازن
طبیعی میان آنها بسنده کند و حاکمیت مطلق در دست دولت یاا هایچ فارد یاا نهاادی نباشاد .برخای آن را باا نظریاه
سیاست به مثابه یک بازی تعریف کردهاند .یاپتر  ،1387ص  .148خواجه سروی .1382 ،ص)56- 58
بر این اساس گروههای متعدد و متفاوت باه منزلاه دو تایم در مقابال یکادیگر قارار مایگیرناد .هدفشاان دساتیابی باه
پیروزی است .به قواعد بازی احترام میگذارند و بر آن اجمان دارناد .اجماان در ماورد قواعاد باازی پراکنادگی حاصال از
تکثر را انتظام میبخشد .یاپتر ،1378 ،ص  ).148ب دین ترتیب وجاود تناون و تکثار و گونااگونی افکاار و انظاار از لاوازم
حیاتی رقابت سیاسی است.
در اسالم نیز تکثر و تکثر سیاسی ماورد پاذیرش اسات .اگار کسای ماهیات متکثار انساانها ،همچناین حاق مخالفات و
اختالف نظر آنان را بپذیرد ،به ناگزیر باید تکثر در عرصه سیاسی را به رسمیت بشناساد .آیاات  13حجارات  48 ،8ساوره
مائده  ،9و  251سوره بقره  10بر تکثر دتلت دارند.
بر همین مبنا می توان به تحز و تشاکل نیاز کاه یکای از اشاکاگ حکومات داری ناوین اسات توجاه نماود .در منظار
متفکران کالم سیاسی شیعه رویکردهای مختلفی بادان وجاود داشاته اسات .برخای مخاالف و برخای موافاق باوده اناد.
برخی مخالفتها ویا موافقت ها به دلیل نمودهای بیرونی بوده است و برخی نیز از اساس منشاا اندیشاهای داشاته اسات.
به هر حاگ برخی متکلمان سیاسی با توجه به کارکردهای منفی حز نظیر سلب اراده .ترجیح مناافع حزبای بار مناافع
ملی .جلوگیری از انتصا افراد شایسته و . ..و با اشاره به برخی متون دینی و ادعاای نگارش منفای قارآن باه حاز باه
نفی آن پرداخته اند .برخی دیگر با توجاه باه کارکردهاای مثبات تحاز نظیار ساازماندهی نیروهاای کارآماد .آماوزش
سیاسی .جلوگیری از استبداد .نظارت بر حکومت .رقابت سالم .واساطه گاری میاان ماردم ،نخبگاان و حکومات و . ..نیاز
 . 8یا َیُّهَا النَّاسو ِحنَّا خَلَقْناکُ مْ مِنْ ذَکَرٍ وَ ُنْث ،وَ جَ عَلْناکُ مْ شُ عووبا وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا ِحنَّ َکْرَمَ کُ مْ عِنْدَ اللَّهِ َتْقاکُ مْ ِحنَّ اللَّهَ عَلی مٌ خَبیر.
 . 9لِ کُلٍّ جَ عَلْنا مِنْ کُ مْ شِرْعَة وَ مِنْهاجا وَ لَوْ شاءَ اللَّهو لَجَ عَلَ کُ مْ ُمَّة وا حِدَة وَ لکِنْ لِیَبْلُوَکُ مْ فی ما آتاکُ مْ فَاسْتَبحقُوا الْخَیْراتِ
 . 10وَ لَوْ ت دَفْعو اللَّهِ النَّاسَ بَ عْوَهو مْ بحبَ عْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضو وَ لکِنَّ اللَّهَ ذُو فَوْلٍ عَلَ ،الْعالَمینَ.
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نگاه به برخی متون دینی به تحز رای داده اند .البتاه ایان رهیافات خاود دارای ساه رویکارد مای تواناد باشاد .برخای
تحز را از برخی واژه های دینی مانند حز  .فئه و . ..استنباط کردهاند.
برخی آیااتی کاه در ان واژه حاز  ،فئاه یاا نزدیاک باه مفهاوم آن باه کاار رفتاه اسات عباارت اسات از 19مجادلاه .11
56مائده 22 .12مجادله 12 .13کهف 249 .14بقرة 13 .15آگ عمران 15- 16 .16انفاگ 45 .17انفاگ  81 .18قصص  148 .19بقره .20
بقره .20
برخی به کارویژه های مثبت تحز توجه کرده و مبانی دینی آن نظیر حسبه و امر باه معاروف و نهای از منکار و سابقت
در خیرات را مورد نظر قرار داده اند .پاره ای نیز به کشف و تبیین بساترهای نظاری تحاز پرداختاه اناد .در مجماون باه
نظر میرسد که امکان تالش برای کم رنا کاردن برخای وجاوه منفای آن و غلباه وجاوه مثبات آن وجاود دارد .البتاه
تحز

یکی از مواردی است که نباید به دنباگ انشقاقات دینی آن رفات چارا کاه اساساا معاانی مختلفای دارد .از ایان رو

رویکرد سوم بیشتر مقرون به صوا

به نظر میرسد.

یکی دیگر از بسترهای رقابت سیاسی آزادی است که اساسا فوای رقابات را فاراهم مای ساازد .منظاور از آن نیاز آزادی
مخالف است وگرنه آزادی موافق همیشه مهیاست .هر میزان عرصه عمومی عرصه ساالم تار ،فارار تار و آزاداناه تار بارای
نقادی و گفت و گو میان اقشار مختلف اجتمااعی و جنااح هاای سیاسای و نقاادی نسابت باه حاکمیات و دولات باشاد
بال ندگی جامعه و پایداری و ثبات دولت بیشتر خواهد بود و از شدت و حدت بی قاعده گیهاا و خشاونتهاا باه تادریج
کاسته خواهد شد.
برخی آزادی سیاسی را در راستای استفاده از ابزارها یای بارای رسااندن صادای شاهروندان باه ماردم و تاأثیر عملای در
فرایند حکومت معنا کردهاند .یکوهن ،1373 ،ص  )183برخی دیگر ،آزادی های سیاسای را مجموعاه حقاوق و امتیاازاتی
ی حااق رای ،حااق کاندیاادا شاادن ،حااق عوااویت در احاازا سیاساای ،آزادی رقاباات ،آزادی انتخابااات و آزادی تعیااین
زمامداران) برشمرده اند که شهروندان در راستای مشارکت سیاسای شاان بادان نیازمندناد یهاشامی ،1373 ،ص).189
برخ ی دیگر ،آزادی های سیاسی را بخشی از حقوق افراد برشمردند که به موجب آن ماردم بتوانناد واجاد حاق حاکمیات
بر سرنوشت خویش گردند یجعفری لنگارودی ،1363 ،ص  ).31برخای نیاز آزادی سیاسای را باه معناای فقادان فشاار
سیاسی در عرصه اجتمان و حاکمیت سیاسی دانسته اند .یمنتظر قائم ،1378 ،ص )100
آزادی از دو بخش آزادی منفی یا رفع موانع که بخش عمدهای از آن توساط دولات امکاان ایجااد دارد و آزادی مثبات باه
معنای ایجاد مطلوبیتها تقسیم می شود که در هر دو زمینه در متون اسالمی رهیافت های قابل توجهی وجود دارد.
 . 11اسْتَحْوَذَ عَلَیْهح مو الشَّیْطانُ فَأَنْساهو مْ ذِکْرَ اللَّهِ ُولئِکَ حِزْ و الشَّیْطانح َت ِحنَّ حِزْ َ الشَّیْطانح هو مو الْخاسِرُون.
 . 12وَ مَنْ یَتَوَگَّ اللَّهَ وَ رَسوولَهو وَ الَّذِینَ آمَنُوا فَإحنَّ حِزْ َ اللَّهِ هو مو الْغالِبوون.
 . 13ت تَجحدو قَوْما یوؤْمِنُونَ بحاللَّهِ وَ الْیَوْمح الْآ خِرح ُ ...ولئِکَ حِ ْز و اللَّهِ َت ِحنَّ حِزْ َ اللَّهِ هو مو الْموفْلِحوون.
 . 14ثُ مَّ بَ عَثْناهو مْ لِنَ عْلَ مَ َیُّ الْحِزْبَیْنح َ حْص ،لِما لَبحثُوا َمَدا.
 ... . 15کَ مْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَ تْ فِئَة کَثِیرَة بحإحذْنح اللَّهِ وَ اللَّهو مَعَ الصَّابحرحین.
 . 16قَدْ کانَ لَ کُ مْ آیَة فِی فِئَتَیْنح الْتَقَتا فِئَة تُقاتِ لُ فِی سَبحیلح اللَّهِ وَ ُ خْرى کافِرَة...
 . 17یا َیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ِحذا لَقِیتُ مو الَّذِینَ کَفَرُوا زَ حْفا فَال تُوَلُّوهو مو الْأَدْبارَ وَ مَنْ یووَلِّهح مْ یَ وْمَئِذ دوبورَهو ِحلَّا موتَحَرِّفا لِقِتاگٍ َوْ موتَحَیِّزا ِحل ،فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بح غَوَ بٍ مِنَ اللَّهِ وَ
مَأْواهو جَهَنَّ مو وَ بحئْسَ الْمَصِیر.
 . 18یا َیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ِحذا لَقِیتُ مْ فِئَة فَاثْبوتُوا وَ اذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیرا لَ عَلَّ کُ مْ تُفْلِحوونَ.
 . 19فَخَسَفْنا بحهِ وَ بحدارحهِ الْأَرْضَ فَما کانَ لَهو مِنْ فِئَةٍ یَنْصورُونَهو مِنْ دوونح اللَّهِ وَ ما کانَ مِنَ المونْتَصِرحین.
 . 20وَ لِ کُلٍّ وح جْهَة هووَ مووَلِّیها فَاسْتَبحقُوا الْخَیْراتِ َیْنَ ما تَ کُونُوا یَأْتِ بح کُ مو اللَّهو جَمِیعا ِحنَّ اللَّهَ عَل ،کُلِّ شَیْء قَدِیر.

14

تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398
در آیه 126نحل می خوانیم:
«ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَننْ سَنبِيلِ ِ وَ هُنوَ
أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِين»؛
در این آیه چنان چه مشاهده می شود دین ،امردینی ،و دعوت دینای کاه از قداسات خاصای برخاوردار اسات در عرصاه
عمومی تعریف شده است .زیرا دعوت به واسطه حکمت .موعظاه و جاداگ احسان باه طاور کلای در عرصاه عماومی رر
می دهد .همچنین آیه در صدد نفی هرگونه انسداد و یا ضیق کردن عرصه عمومی توسط هرگوناه عااملی حتای اخالقای
تاچه رسد به سیاسی است و تاکید بر فراخناکی عرصه عمومی در طرح نظریهها و دیادگاه هاا دارد .چناان کاه مفسارین
براین نکته اجمان دارند.
به طور نمونه صاحب تفسیر انوار درخشان برآن است که در طرح قیاس جادل ،باا معانادان شارایط ،کاه در دعاوت باه
طریق موعظه ذکر شده در جداگ نیز باید بطور حتم رعایت شود .به اضاافه شارایط دیگارى را نیاز بایاد رعایات نماود از
جمله در ط ،سخنان خود از استناد به مقدمات ب،اساس بپرهیزد و مغالطه ننمایاد گرچاه ماورد تصادیق خصام باوده و
یا بدان توجه نداشته باشد هم چنین از طعن و بذلاه گاوئ ،کاه طارف را تهیایج کناد و بار عنااد او بیفزایاد بایاد جادا
خوددارى نماید .یحسینی همدانی1414 ،ق  ،ج ،9ص).574 :
عالمه طباطبایی ی1360 - 1281ش) بابررسی سه روش حوور در عرصه عمومی که در آیه اماده باه نکاات نغازی اشااره
میکند:
«اگر از راه جدال دعوت مىکند باید که از هر سخنى که خصم را بر رد دعوتش تهیتی متىکنتد و او را بته
عناد و لجبازى واداشته بر غضبش مىاندازد بپرهیزد و مقتدمات کتاذب را هتر چنتد کته خصتم راستتش
بپندارد بکار نبندد مگر همانطور که گفتیم جنبه مناقضه داشته باشد ،و نیز باید از بى عفتتى در کتالم و از
سوء تعبیر اجتناب کند و به خصم خود و مقدسات او توهین ننماید و فحش و ناسزا نگویتد و از هتر نتادانى
دیگرى بپرهیزد چون اگر غیر این کند درست است که حق را احیاء کرده امتا همتانطور کته فهمیدیتد بتا
احیاء باطل و کشتن حقى دیگر احیاء کرده است ،و جدال ،از موعظه بیشتر احتیتاج بته حستن دارد ،و بته
همتین جهتتت خداونتتد موعظتته را مقیتد کتترده بتته حستتن ولتتى جتدال را مقیتتد نمتتود بتته احستتن».
(طباطبایی1373،ش  ،ج ،12ص).536 :
در واقع قرآن رابطه انسانی در طرح و نقاد دیادگاه هاا در عرصاه عماومی را باه صاورت شافاف و واضاح پذیرفتاه و آن را
برکنار از توییقات سیاسی و سیطره ناا متعاادگ غیار اخالقای مای خواهاد و دعاوت را در چناین فواایی واجاد ارزش و
معتبر و نیز تأثیر گذار و کارآمد می شناسد .چنانچه نظایر چنین آیاتی را در قار آن مای بینایم .آیااتی چاون ادْفَاعْ بحاالَّتِی
هِیَ َحْسَنُ فَإحذَا الَّذِی بَیْنَکَ وَ بَیْنَهو عَداوَة کَأَنَّهو وَلِیٌّ حَمِیمٌ 21 .وَ قُلْ لِعِبادِی یَقُولُاوا الَّتِای هِایَ َحْسَانُ ِحنَّ الشَّایْطانَ یَنْازَغُ
بَیْنَهومْ ِحنَّ الشَّیْطانَ کانَ لِلْإحنْسانح عَدووًّا موبحینا 22 .وَ ِحذا حویِّیتُمْ بحتَحِیَّةٍ فَحَیُّاوا بحأَحْسَانَ مِنْهاا َوْ رودُّوهاا  .23وَ اتَّبحعواوا َحْسَانَ ماا

 . 21فصلت.34 :
 . 22اإلسراء.53 :
 . 23النساء.86:
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ُنْزحگَ ِحلَیْکُمْ مِنْ رَبِّکُمْ  .24بر این اساس مجادله و منايره هنگام ،مؤثر م،افتد که « بحالَّتِی هِیَ َحْسَنُ» باشاد ،بادین معناا
که حق و عدالت و درست ،و امانت و صدق و راست ،بر آن حکومت کناد و از هار گوناه تاوهین و تحقیار و خالفگاوی ،و
استکبار خال ،باشد ،و تمام جنبههاى انسان ،آن حفد شود .براساس این آیاه مناايره چاارچو دار اخالقای در عرصاه
عمومی به دور از هر گونه فشار و رفتار سلطه جویانه موجب بالندگی و رشد انسانی است.
آیه دیگری که بر فوای آزادانه در عرصه عمومی تاکید دارد و تکمیل کننده آیه پیشاین اسات آیاه 256بقاره مایباشاد.
ت ِحکْراهَ فِی الدِّینح قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدو مِنَ الْغَیِّ فَمَنْ یَکْفُرْ بحالطَّاغُوتِ وَ یوؤْمِنْ بحاللَّهِ فَقَادِ اسْتَمْسَاکَ بحاالْعورْوَةح الْاووثْق ،ت انْفِصاامَ
لَها وَ اللَّهو سَمِیعٌ عَلِیم .؛ « در قبوگ دین ،اکراه ،نیست .یزیرا) راه درست از راه انحراف ،،روشن شاده اسات .بناا بار ایان،
کس ،که به طاغوت [بت و شیطان ،و هر موجود طغیانگر] کافر شود و به خدا ایماان آورد ،باه دساتگیره محکما ،چنا
زده است ،که گسساتن باراى آن نیسات .و خداوناد ،شانوا و داناسات » .ایان آیاه نیاز دیان داری در عرصاه عماومی را
اختیاری و آزادانه قلمداد میکند .و بر نفای روش هاای غیار آزاداناه و اجباار گرایاناه تاکیاد دارد .یطباطباایی1373،ش ،
ج ،12ص .536 :طالقااانی ،1360 ، ،ج ،2ص 205جااوادی آملاای ، 1388،ج ،12ص 165امااام خمیناای، .1384ج،2
ص)385
آیات « انَّا هَدَینَاهو السَّبیلَ ِمّا شاکِرا و ِمّا کَفورا»  « 25فَذَکِّر ِنما ناتَ مواذَکِّر * لَسْاتَ عَلَایهحم بحموصَایطِر»  « 26و قُالح الحَاقُّ
مِن ربِّکُم فَمَن شاءَ فَلیؤمن و مَن شاءَ فَلْیَکفُر»  « 27نَحْنُ علَمو بحماا یقُولاونَ و مَاا ناتَ عَلَایهم بحجَبَّاارٍ فَاذَکِّرْ بحاالقرآن مَان
یَخافو وَعیدِ» 28از دیگر ایاتی است که دتلت بر توسعه فوای عمومی در اسالم دارد .چنان چه حتای احماد آذری قمای
نیز معتقد است که این آیات ایماان اجبااری را رد مای کناد.

یآذری قمای،1371 ،

ص .)34همچناین سایره معصاومان باه ویاژه

امیرالمومنین در هنگام تصدی حکومت نشانی بر این انگاره است.
نتیجه گیری
بخش قابل توجهی از چالش های پیش نویس سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و جمهوری اسالمی به عنوان
نظامی مبتنی بر مردم ساتری دینی همبسته و متقارن با چالش در کالم سیاسی است .چالش کالم سیاسی
حداکثری و حداقلی ،چالش مشروعیت الهی و مردمی؛ و چالش وحدت یا تکثر سیاسی نمونه ای از مهم ترین چالش
ها در این عرصه اند.
پیش نویس سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت که انتظار می رفت در این حوزه بتواند کاری عمیق و ماندگار ارائه
دهد با وجود تالش های عالمانه صورت گرفته نتوانسته است نظریه شفاف و تفصیلی مؤثری به یادگار بگذارد .از این
رو هم چنان ابهامات و چالش های ساحت کالمی سیاسی که مهم ترین مبحث الگوی پیشرفت است نتوانسته
پاسخی دقیق و جامع دریافت دارد .بر این اساس مقاله در پی طرح این نکته است که مقوله قلمرو دین گرانیگاه
 . 24الزمر.55 :
 . 25سوره انسان.3 :
 . 26غاشیة. 22- 19 ،
 . 27کهف.29 ،
 . 28ق.45:
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الگوی پیشرفت در جمهوری اسالمی است و تا این راهبرد و تاکتیک های معطوف بدان منقح نگردد و از قالب نگرش
عام و خام به راهبرد سیاست گذارانه شفاف تبدیل نگردد سند پیشرفت نیز توفیقی ملموس نخواهد یافت .نیز ذیل و
پس از چالش قلمرو دین چالش های مشارکت سیاسی و تکثر سیاسی در نظام سیاسی دینی از جمله چالش های
مهم و ابهامات سند الگوی پیشرفت است .در همین جهت مقاله کالم سیاسی اعتدالی انفکاکی ،مشارکت حدکثری
مبتنی بر مشروعیت الهی مردمی؛ و کثرت در وحدت سیاسی را پیشنهاد می کند .در سنجش فرضیه مقاله باید بدین
نکته اشاره شود که در پیش نویس سند الگوی پیشرفت بسیاری از کلیدواژه های کالمی سیاسی یا به کار نرفته است
و یا بسیار اندک به کار رفته است .در تحلیل محتوای کمی سند در می یابیم که کلیدواژگان و مفاهیمی مهم چون
مشروعیت ،قلمرو دین ،جمهوریت ،احزا  ،حز  ،رقابت و تکثر هیچ کاربردی نداشته و استعماگ آن صفر بوده است.
در این سند  6بار از آزادی که  5بار آن در مفهوم آزادی سیاسی و اجتماعی است نام برده شده است اما از آزادی
سیاسی هیچ استفاده ای نشده است .از اسالمیت  2بار و از وتیت فقیه 1بار سخن گفته شده است 8 . .بار نام
مشارکت برده شده است که هیچ کدام با پسوند سیاسی نیست .یعنی واژگان مشارکت سیاسی به کار نرفته است .در
مفهوم مشارکت سیاسی نیز تنها دو سه مورد وجود دارد .بر این اساس می توان گزاره های معینی را در راستای غنی
سازی و عمق بخشی به سند پیشنهاد داد.
 .1باید بر مسأله ها ،چالش ها ،پرسش های تمایز بخش و چند قطبی های مهم کالمی سیاسی تمرکز شود و راهبرد
کالن ارائه گردد .به گونه ای که ضمن تعیین راهبرد امکان اتخاذ تاکتیک های مختلف ذیل آن راهبرد را نیز نفی یا
تن

نسازد.

 .2در مبانی دین شناختی پیش نویس سند که به لحاظ محتوایی به بحث قلمرو دین پرداخته است گفته شده است
که دین ،دستگاه جامع معرفتی – معیشتی است .در حالی که کاربرد واژه معیشتی ضرورتی نداشته و غلط انداز
است و نظام را با دشواری بی جهت و مطالبات ناوارد مواجه می سازد بنابر این حذف آن ارجح است .همان تأمین
کماگ و سعادت دنیوی و اخروی برای احتراز از رویکرد سکوتریستی کافی است .حقیقتا آیا دین دستگاه جامع
معیشتی است .دین به سعادت دنیوی مرتبط است .آموزه ها و گزارهایی نیز دارد .اما آیا می توان گفت دستگاه جامع
معیشتی است؟ این گزاره هم به لحاظ معرفتی محل اشکاگ است و هم به لحاظ تاکتیکی نظام را با چالش مواجه می
سازد که ضرورتی ندارد.
 .3با توجه به مطلب بات باید گفت که حداکثر گرایی مطلق در مقوله قلمرو دین امری ناموجه و مردود است چنان
چه با فحص در کالم حورت امام نیز خالف آن قابل اثبات است .حداکثر گرایی مطلق دامی است که نباید در آن
افتاد .چون هم به لحاظ معرفتی نادرست و هم به لحاظ جامعه شناختی موجب نقض غرض است .جامعیت دین به
معنای دستگاه جامع معرفتی معیشتی نیست .البته در معرفت دینی می توان صورت بندی های مختلفی از اجزای
مختلف دین اعم از نظام ،سیستم ،علم و ...ارائه کرد که تالشی است بشری برای بهره گیری از دین .اما نمی توان به
تمامه آن را به دین مستند ساخت .در همین جهت این جانب قلمرو دین اعدالی انفکاکی را پیشنهاد می کنم که
مبتنی بر جامعیت منابع دینییاندراج عقل و نقل ذیل شریعت) ،رخصت دینی در امور دنیوی ،سلسله مراتب و
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انفکاک قلمرو دین در عرصه های مختلف زیستی ،سلسله مراتب و انفکاک قلمرو دین در ساحت های مدیریتی است
که پیش از این در مقاله ای به کنفرانس ارائه گردیده است.
 .4بر این اساس در همه زمینهها کلیات وجود دارد .در برخی زمینهها کلیات به همراه برخی جزئیات و در پارهای از
عرصهها کلیات به همراه بسیاری از جزئیات وجود دارد .در مجموعه تعالیم اسالمی خطوط کلی و موازن عام یک
شیوه سیاسی قابل استخراج است که با این خطوط کلی و موازین عام از یک سو دهها مدگ سیاسی میتوان ارائه کرد
که هیچیک نامشرون نیست .امکان برداشتهای گوناگون از متون و منابع دینی در ساختار سازیها و نظام سازیها
وجود دارد .میباید میان عرصههای اجتماعی تفکیک قائل شدعرصههای اعتقادی ،تربیتی ،فرهنگی اجتماعی،
سیاسی ،اقتصادی ،نظامی ،پزشکی ،مهندسی ،علمی و . ..هر یک حیطههای جداگانهای هستند که نمیتوان برای آن 
ها حکم کلی داد .سطوح مدیریتی سیاستگذاری و برنامه ریزی ،سازماندهی ،اجرا ،و کنترگ و نظارت نیز در قلمرو
شناسی دین به نحوی موثر است .ذیل همین دیدگاه می توان از مشارکت حداکثری مبتنی بر مشروعیت دوپایه الهی
مردمی و نیز تکثر و آزادی سیاسی اسالمی نیز سخن گفت.
 .5مسأله دیگر به نحوه تنظیم و تدوین و شکل ارائه سند باز می گردد که این پرسش را پیش می کشد که آیا این
شکل ارائه سند بهترین شکل ارائه و دارای بیشترین اثربخشی است؟ به نظر می رسد که اگر مرکز الگو بر مهم ترین
چالش ها در ساحت های سیاست ،اقتصاد ،فرهن

و اجتمان متمرکز می شد و در آن موضوعات مانند قلمرو دین،

مشارکت سیاسی ،آزادی سیاسی ،سندی تفصیلی و شفاف با بیان دتئل و لوازم ارائه می کرد شاید مناسب تر بود .یا
آن که حداقل در کنار این صورت از ارائه سند ،آن شکل را نیز ارائه می نمود تا اثربخشی بیشتری داشته باشد.
منابع و مآخذ
قرآن کریم
نهج البالغة ،سید رض ،،محمد ،مؤسسه نهج البالغه ،قم  -ایران ،اوگ 1414 ،ه ق.
ابن ادریس حل ، ،،محمد بن منصور بن احمد ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى 3 ،جلد ،دفتر انتشارات اسالم ،وابسته به جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم ،قم  -ایران ،دوم 1410 ،ق.
اپتر ،دیوید و چالز اندرین ،نظریه های تکثر گرا و گروه های اجتماعی ،میرقاسم بنی هاشمی ،فصل نامه مطالعات راهبردی،
ش  .4تابستان 1387
امام خمینی ،تفسیر قرآن مجید ،برگرفته از آثار امام خمینییره) ،محقق ،سید محمد علی ایازی ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر
1384.

امام خمینی.
امام خمینی ،صحیفه امام ،تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،چاپ اوگ.1368 ،
آذری قمی ،احمد  ،وتیت فقیه از دیدگاه قرآن ،قم ،مؤسسة مطبوعاتی دارالعلم ،چاپ اوگ.1371 ،
آشوری ،داریوش  ،فرهن

سیاسی ،تهران :مروارید ،بی تا.

بازرگان ،مهدی ،آخرت و خدا هدف بعثت انبیا ،انتشارات رسا.1377 ،
جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،ترمینولوژی حقوق ،تهران :بنیاد راستاد.1363 .
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هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398
جوادی آملی ،عبداهلل ؛ انتظار بشر از دین ،قم :موسسه نشر اسرا ،چاپ اوگ.1380 ،
جوادی آملی ،عبداهلل ،تفسیر تسنیم ،تحقیق :عبدالکریم عابدینی ،قم ،اسراء ،چاپ اوگ.1388 ،
جوادی آملی ،عبداهلل ،وتیت فقیه؛ وتیت فقاهت و عدالت  ،قم ،مرکز نشر اسراء ،چ. 1385 ،6
حائری یزدی ،مهدی ،آفاق فلسفه ،به کوشش مسعود رضوی ،تهران :فروزان ،اوّگ1379 ،ش.
حائری ،سید کايم ،وتیة اتمر فی عصر الغیبة ،چاپ اوگ ،مجمع الفکر اتسالمی1414 ،ق
حائرى یزدى ،مهدی ،حکمت و حکومت ،لندن ،شادى.1995 ،
حسینی همدانی ،سید محمد حسین ،انوار درخشان ،تهران ،کتابفروشی لطفی1414 ،ق.
خامنه ای ،سید علی ،بیانات رهبر معظم انقال اسالمی ،حورت آیة اهلل خامنه ای در دیدار اعوای مجلس خبرگان رهبری
.http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8869 1380 /12 /23
خواجه سروی ،غالمرضا ،رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسالمی ایران ،تهران ،مرکز اسناد انقال اسالمی.1382 ،
رابرتسون ،دیوید ،فرهن

سیاسی معاصر ،ترجمه عزیزکیاوند ،تهران :نشر البرز1371 ،

رضائیان ،علی ،اصوگ مدیریت.تهران انتشارات سمت.1383 ،
سبحانی ،جعفر ،مفاهیم القرآن ،قم مؤسسه امام صادق ین ) ،چاپ اوگ 1427 ،ق.
صالحی نجف آبادی ،نعمت اهلل .وتیت فقیه ،حکومت صالحان ،قم ،بی نا.1380 ،
طالقانی ،سید محمود ،تفسیر پرتوی از قرآن ،ج  ،5تهران ،شرکت سهامی انتشار.1360 ،
طباطبائی ،سید محمد حسین ،المیزان فی تفیسر القرآن ،ترجمة محمد باقر موسوی همدانی ،قم ،انتشارات اسالمی1373 ،ش.
طیب ،سید عبدالحسین ،طیب البیان فی تفسیر القرآن ،تهران ،انتشارات اسالم1378 ،ش.
علی دوست ،ابوالقاسم  ،گستره شریعت ،مجله قبسات ،شماره .1389/1/28 | 32
علی دوست ،ابوالقاسم ،فقه وعقل ،تهران :مؤسّسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر ،اوّگ 1381 ،ش.
کوهن ،کارگ ،دموکراسی ،ترجمه فریبرز مجیدی ،تهران :خوا رزمی1373 .
گلیسر ،داریل« ،نظریه هنجاری» ،در دیوید مارش و جری استوکر ،روش و نظریه در علوم سیاسی ،ترجمه امیرمحمد حاجی
یوسفی ،تهران ،انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی ،چاپ دوم.1384 ،
مصباح یزدی ،محمد تقی ،پرسشهااا و پااساخ ها ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی یره ) ،مرکز انتشارات جلد سوم
.1377
مصباح یزدی ،محمد تقی ،نظریه سیاسی اسالم ،قم ،موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ،ج  ،1چاپ دوم.1388 ، ،
مطهری ،مرتوی؛ مجموعه آثار استاد شهید مطهرى ،قم ،صدرا. 1368 ،
مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،تهران ،دارالکتب اتسالمیه1374 ،ش.
منتظر قائم ،مهدی ،آزادی سیاسی ،فصلنامه حکومت اسالمی ،ساگ دوم شماره اوگ.1378 .
نصری ،عبداهلل ،انتظار بشر از دین :بررسی دیدگاهها در دین شناسی معاصر مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.1378 ،
هاشمی ،سیدمحمد  ،حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ،تهران :دانشگاه شهید بهشتی.1373 .
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