
  

  

  

  

  

  

  

ساالري دینی   خودبنیانی تفکر غربی و تبیین مردمشکنی شالوده
   و مقام معظم رهبريسیاسی امام خمینی ۀدر اندیش
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  چکیده
گفتمانی ،  مدرنیته داردۀ از اندیشتأثیرنشان از ، گرا ان غربفکر روشنتاریخ گفتمان 

 گـزین جـایبا نقادی آن به ارائه و تثبیـت مـدل ، و سپس رهبری که امام خمینی
 شــکنی شــالوده ۀدریچــ کــه از ای مقولــه). تاریخچــه (انــد پرداختــه) دینــی (بــومی

یـک از  در شـرایطی کـه هـیچ). پیشینه (استنشده وارسی ،  تفکر غربیخودبنیانی
امـا ). مـسئله (ی باشدجامعۀ ایرانی مسائل گو پاسخهای مدرنیته قادر نبود  گفتمان

 بـا احیـای گفتمـان امـام خمینـی) سؤال (توانست باشد؟  چه میگزین جاینظام 
انـسان و ،  قرائتی بـدیع از هـستی،گرا از گفتمان غرب شکنی شالودهو گرایی  اسالم

که نه ریشه در مدرنیته غربی دارد  توان آن را در قالب گفتمانی دین ارائه داد که می
 ،و نوسـتالژیک اسـتگـرا  و نـه سـنت، مـدرنی پـستگرایـی  و نه متأثر از موج نسبی

، این گفتمان . دینی تداوم بخشیدساالری مردممطرح کرد و رهبری آن را در شکل 
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 ِایرانـی اسـت کـه غـایتی متعـالی بـرای انـسان-گفتمانی برخاسته از متن اسالمی
رو، بـا اسـتفاده از  پـیش ۀمقال). فرضیه ( عصر جدید به ارمغان آوردۀآشفته و افسرد

) روش(شکنی به مثابه راهبردی تحلیلـی  شیوۀ تحلیل محتوا در چهارچوب شالوده
مـدل مطلـوب نظـام ، تا نشان دهـد) هدف(است در پی ترسیم گفتمان پیش گفته 

قابـل ی بـومی و دینـی هـا ارزشهـا و   اصـالتبراسـاستنها ساالری،  مردمسیاسی 
  ). یافته(تعریف و دوام است 

  واژگان کلیدي
دمکراسی اسـتعالیی ، انقالب گفتمان رهبر، گفتمان امام خمینی، شکنی شالوده

  دینی ساالری مردمو 

  مقدمه 
وق یـ کـه از جدیـدهـای  ل دولـتیو بــا تــشک)  چهل شمسیۀده (یالدیم   شصت هۀاز د

توجه ،  برخورد با الگوهای توسعه غـربیۀ و نحو توسعۀ سیاسی ۀمسئل ،تندافیی یاستعمار رها

دگاه مختلـف و یـ دو دسـرعت بـه ، انیـم  نیـدرا . جلب کرد  را به خودپژوهشگراناری از یبس

م و یبـود مفـاهمعتقـد دگــاهی کـه ید نخـست، :یـی کردنـدصف آرا،  همدرمقابلمـتضاد 

چ ی دارد و بـه هـ ن جوامـعیخ ایشه در تاری تمدن غربی است و رۀدییزا الگوهای نظری غربی

ن جوامـع یـکلـی بـا ا  کـه بـه،ییافریقـای و یایرا درخصوص جوامع آسـها   آنتوان روی نمی

و  )١٩١٣/١٢٩٢ت ( ٢وربرینگتـون مـ  همانند١تجدیدنظرطلبان نوسازی .به کار بست، متفاوتند

ت ( ٥ هماننــد ژاک دریــدا٤متفکــران پــسامدرن، و نیــز )١٩٢٧/١٣٠٦ت ( ٣ســاموئل هــانتینگتن

گـری ی مکتب د درمقابل. اندیشند  میگونه  این)١٩٣٥/١٣١٤ت ( ٦و ارنستو الکالئو )١٩٣٠/١٣٠٩

ن یـز اا .ان جوامـع را منکـر اسـتیـن میادیـ بن اختالف،  افته استیشهرت ٧ گرا که به توسعه

                                                       
1. Revisionist Renovation. 
2. Brington Moor. 
3. Samuel Huntington. 
4. Post modern. 
5. J, Derrida. 
6. Ernesto Laclau. 
7. Development Oriented. 
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و   گـذرد گــانه مـییری یست و از مــسها انسان تکامل همچوندگاه تکامل جوامع بشری ید

 ١،اعـضای مکتـب نوسـازی؛ باشند سـان می کیهای   به عـبور از گـذرگاه ری ناگز همۀ جوامع

کید بر این نگاه ،یی هستندامریکا بیشترکه    .اند  داشتهتأ

گـرا و در سـطحی  شکنی گفتمـان غـرب الوده به ش گفتمان امام خمینی،در همین زمینه

یـک از  در شـرایطی کـه هـیچ. پـردازد شـکنی خودبنیـانی تفکـر غربـی مـی باالتر به شالوده

 با احیـای امام خمینی، ی باشدجامعۀ ایرانی مسائل گو پاسخهای مدرنیته قادر نبود  گفتمان

انـسان و دیـن ،  از هـستی قرائتی بدیع،گرا شکنی گفتمان غرب و شالودهگرایی  گفتمان اسالم

و نـه متـأثر از ، توان آن را در قالب گفتمانی که نه ریشه در مدرنیته غربـی دارد ارائه داد که می

گفتمان امـام . مطرح کرد، و نوستالوژیک استگرا  و نه سنت، پست مدرنیگرایی  موج نسبی

که در اینجا ، نت سـشمولی الگوهای غربی را که بر مبنای مدرنیته   قداست و جهانخمینی

  .از میان برداشت،  بربر بودـمترادف با تمدن 

نـشان گـاه   آن.بپـردازیمشکنی  به شالودهکوشیم اندکی  میدر گام نخست نوشتار در این 

 و گرفتدوتایی برهای   پرده از مراتب عمودی تقابلکه چگونه گفتمان امام خمینیدهیم  می

کـرد و ی را راهنمای تکوین جمهـوری اسـالمی ی خودها ارزشها و  الگوی بازگشت به ارج

  . استوار ساخت مردمۀنظامی بر بنیاد اراد

بازگشت بـه خویـشتن ) انقالب اسالمی ( نظری و عملیعرصۀ در گفتمان امام خمینی

سـاالری دینـی در   مقاله به موضوع مردمۀدر ادام. گرا کرد گزین گفتمان غرب اسالمی را جای

  . شود  به عنوان مبدع آن پرداخته می مقام معظم رهبریۀاندیش

   راهبردي تحلیلی   ۀشکنی به مثاب شالوده
ــشجو ــبش دان ــراض، )١٣٤٧اردیبهــشت ( ١٩٦٨  ی مــییجن ــاقلبرضــد اهان ی ســهــای اعت ت ی

 یتی مدرن با ماهیها ل انقالبی در ذی و وقوع انقالب اسالمی جنوبیافریقادپوست در یسف

 مـسلط در یهـا روشروشـنی  بـه. طلبیدند می یدی جدیلی تحلیها  قالبیهمگ، یرعرفیغ

                                                       
1. Renovation School. 
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ست کـه یـن نیـمـراد ا. دنـدید ی نو مهای ت حرکیفی و کین کمییته خود را عاجز از تبیمدرن

است آن قت یبلکه حق، بودند ها   و حرکت ن نهضتید فهم ای پسامدرن کلیلی تحلیها قالب

 عـصر پـسامدرنبـه  ١رایـیگ ناکارآمد اثباتی ها روش ی از فضای نظرییگرا  انتقالیکه نوع

 بتوانـد یـیگرا ن انتقـالیـ ایشکل به، تهین مدرنیادی بنهای تی محدودیالزم بود تا ضمن افشا

 . کندت یریمد  نظریعرصۀ در ل وی نو را تحلیها  جنبشیفضا
 ، بـودتهیجانبه مدرن کیهای  ین کنندگیی تعافول که شاهد ،دای که دراسته ین زاویاز هم

 ِت را از تـنّیت و معـصومّیکه لبـاس قدسـ یلّم و مکمّمتم .ردک شنهادی را پ»لّم و مکمّتمم«

 .سـاخت یمـنمایـان  آن را » بـودنیراخالقیغ« و بیرون کشیدشه ی همی برای اثباتیها روش

 نوسازی لیبرال و الگوهای مارکسیستی تغییر و توسـعه دل خـوش های تشد به سن دیگر نمی

ش قـرار لی التین در معـرض چـاامریکاآسیا و افریقا، لی هر دو الگو در های تحلی بنیاد. کرد

  ). ٦٣ : ١٣٨٥آقاحسینی، ( گرفته بود

همین قدر باید گفـت . کنیمبررسی را شکنی  تمام دقایق شالودهکه نیست آن مجال اینک 

دهـد کـه   نـشان مـی،نهفته در نظریات اثباتی را نفی کردههای  یشکنی خود بنیاد که شالوده

شرایط ،  شرقۀبه مثاب،  چگونه به قیمت حصر و حذف دیگری،همانند غرب، متنی خودبنیان

 خوانـده خودبنیـانی آنچـه ۀبـا برکـشیدن نقـاب از چهـر. امکانی خود را فراهم چیده اسـت

 و میـدان تعیـین حـدود میـان »از عمـق بـه سـطح« امکـان حـضور شکنی ، شالودهشود می

دا خـود معتقـد یدر ).١٠٣ - ١٠١: ١٩٨٥الکالئو و موف، ( کند مشروعیت و غیریت را بازنمایی می

بلکـه آن را ، دانـستروش  یـا یلیات تحلیعمل،  نقدیرانگرید وی را نبایشکن شالوده«: است

 دو یدارا یدهـد کـه هـر متنـ ی نشان مشکنی  شالوده. در ارتباط با متن دانستید کوششیبا

م و یر حاکم بر آن و مفاهیتفس،  وفادارانه به متنیکوشش رائت اول ق،که یدرحال؛ قرائت است

 در سـرحدات و یمیمفـاه ر ودهد کـه چـه عناصـ ین قرائت نشان میدوم، استمباحث آن 

  ).٤ - ٣: ١٩٨١دریدا، (» اند  شدهفحذ  متنیها هیحاش

                                                       
1. Positivism. 
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 نگریـسته افریقـا سفیدپوسـتان نژادپرسـت در ۀ متحکمانـۀوقتـی بـه سـلط، در این نگـاه

 امــا ،زنــد مراتــب عمــودی قــدرت مــی ییــد بــر سلــسلهأهــر تُم، نظریــات توســعه، شــود یمــ

دهد کـه سـیاهان  در روندی افقی نشان می، ریخته هم ه این نسبت ظالمانه را بشکنی، شالوده

در ارتبـاط بـا انقـالب . آینـد به حـساب مـی ١ هم شرط امکان و هم شرط عدم آپارتایدافریقا

هـا در  یابی غیریـت مراتب قدرت و میدان سلسلهشدن  شکستهرد، دااسالمی نیز آنچه اهمیت 

  .کند باز میگرایی  روند افقی است که راه را برای گفتمانی جدید به نام اسالم

   خودبنیانی تفکر غربیشکنی شالودهو  گفتمان امام خمینی
 سیاسـی و، امکانـات و اسـتعدادهای دسـتگاه فلـسفی، ها  در ظرفیتگفتمان امام خمینی

هـا و  او با مطالعۀ دقیق تاریخ معاصر، پی بـرد کـه ظرفیـت. اجتماعی غرب تردید ایجاد کرد

طور کامل، به منصۀ ظهـور رسـید و  استعدادهای دستگاه فلسفی و سیاسی غرب در ایران، به

  .دیگر محتوای جدیدی برای عرضه ندارد

گرایانه را تجزیـه و  بهای متجددانه و غر  به مثابۀ فیلسوفی سیاسی، اندیشهامام خمینی

هایی و کـاربرد آن، تـأثیرات مثبتـی  تحلیل کرد و به این نتیجه رسید که تکیه بر چنین اندیشه

 تـاریخ ایـران معاصـر در دیدگاه امـام خمینـی. برای فرهنگ و تمدن اسالمی نداشته است

 طرد و منـزوی اند که این موضوع، به ها و آرزوهایی بود که نادیده گرفته شده مشتمل بر آرمان

 ۀ نتیجـ امـام خمینـیۀتکوین اندیـش. )١٤: ١٣٨٣نامدار، (شدن هواخواهان آن انجامیده است 

گرایی بـوده  تعامل دین و هویت در گفتمان بازگشت به خویشتن و رویارویی با گفتمان غرب

 حیات سیاسی اجتماعی از منظر وی متأثر از تحـول عرصۀنقش دین در ، ترتیب ؛ بدیناست

 ۀ اندیـشگـزین جـای بازگـشت بـه خویـشتن اسـالمی را ۀشود کـه اندیـش نی تلقی میگفتما

  ). ٤: ١٣٨٥خلیلی، ( گرایی کرد غرب

 مدرنیتـه در گفتمـان امـام ٣ غـرب و عنـصر ماتریالیـستی٢با طبیعت گرایـیسازی  تقابل

                                                       
1. Apartheid. 
2. Naturalism. 
3. Materialistic. 
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 در کنـار ، یا همان معنویت دینـی،بندی عنصر باطنی دهد که او با مفصل  نشان میخمینی

بـا های فکـری غـرب بپـردازد و   است به ناتوانی و ناکامی نظامدرصدداه به دنیا و طبیعت نگ

ناکـافی  را بـرای سـعادت بـشر معاصـر آن،  بروز و ظهور پیشرفت تمدن مادی غـربوجود

کـه  شـود  مالحظـه مـی١ای های پسامدرن هایدگری و نیچه  که در گفتمانای ویژگیداند؛  می

 دینی و در تقابل بـا غـرب اشـاره ۀ به غربت انسان از شعاع اندیشگفتمان امام خمینیالبته، 

طبیعـت ی را مـاورا  مراتـب انـسان کـه آنبـارۀ در دیدگاه امام خمینیبه باتوجه. کرده است

نباید عقل مادی را قادر دید تا به تمام نیازها و ابعاد مختلف وجودی انـسان پاسـخ ، دانند می

هـایی ، همۀ چیزصیات عالم طبیعت را انسان بفهمد خصوۀفرض کنید یک وقتی هم«: دهد

لکن ، ها را هم انسان کشف بکند این، به کمال طبیعت است و ترقیات در طبیعت که مربوط

  ). ١٨٦: ٤، ج١٣٨٧، امام خمینی( »بیشتر نیست، طبیعت است حدش حد

که محصول  تجرد نفسانی است ۀمرتب و آن دارد تر از عقل مادی نیز ه شناسندای قوه انسان

 برای انسان و عالم ابعادی فراتـر از ابعـاد ازآنجاکه امام خمینی. شناخت شهودی است آن

بـدون هـدایت منبـع وحیـانی و ، عقل انسان را در کشف عـوالم بـاالتر، مادی آن قائل است

،  ساحت عقالنی انسانبر عالوه داند و  ناقص می،  تجرد باطنیِارشاد پیامبران و رزق شهودی

 گـردد حاصـل مـی برای او قائل است که با هدایت و تربیـت انبیـا،  باالتر از عقل نیزساحتی

  ). ٥٤: ١٣٧٩خالقی افکنده، (

هـای  فکران ایرانی در موج اذعان به مرجعیت فرهنگی غرب، دال کلیدی در گفتمان روشن

بـرای فکران، ارجاع بـه غـرب و تـالش  های پیدا و پنهان اندیشۀ روشن مختلف است و در الیه

هـای  ها و عناصر برخاسته از متافیزیک غربی امـری بـدیهی اسـت، امـا بنیـان انطباق با ارزش

فکران ایرانـی کـه برخاسـته از مبـانی و تحـوالت   ـ برخالف دیگر روشنگفتمان امام خمینی

                                                       
هـایی مربـوط  ز واکـنشای ا  پیچیـدهۀمدرن است، بـه مجموعـ مدرن که ماحصل طرز نگرش پیشگامان مکتب پست فلسفۀ پست. ١

اند، بدون آنکه در اصول و عقاید اساسی کمترین توافقی بـین  های آن صورت گرفته فرض شود که درقبال فلسفۀ مدرن و پیش می
فلسفۀ پست مدرن اساسا. ها وجود داشته باشد آن

ً
 قـرن شـانزده، ۀ برجستۀگرایی مورد اعتقاد مشترک فالسف  با شالودهۀ به معارض

شـدت  ایـن فلـسفۀ بـه. داند که باید مردود و کنار گذارده شوند هایی می فرض ها را پیش پردازد و آن هم میالدی میهفده و هیجد
   .)٣١- ٣٠: ١٣٧٩نوذری، (های فردریش نیچه و مارتین هایدگر و چند اندیشمند دیگر قرار دارد  تحت تأثیر آثار و نوشته
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شناسانۀ غرب است ـ بر اندیشۀ اسالمی ـ ایرانی و مبانی حکمـت الهـی اسـتوار شـده  معرفت

 بیانگر آن است که ایـن گفتمـان برخاسـته از مـتن جامعـۀ اندیشۀ امام خمینیبررسی . است

سو از حکمت صدرایی یـا بـه تعبیـری حکمـت متعالیـه سـیراب شـده اسـت و  ایرانی، ازیک

تـوان، در  ایرانی به خود گرفته است کـه سرچـشمۀ آن را مـی- دیگر، رنگ تفکر اشراقی ازسوی

در نگـرش سـهروردی، آنچـه .  یافت)١١٥٥ / ٥٣٣ت ( الدین سهروردی شهاب ِتفکر اشراقی شیخ

بر نظام هستی اثر دارد، نور است؛ زیرا نـور عـین کمـال، دارایـی و فعلیـت اسـت؛ درمقابـل، 

از نظر . ظلمت عین نقص و فقدان است، پس نور مبدأ و انتظام بخش سراسر عالم وجود است

از نوراالنوار است و همۀ موجودات او عالم الهی که از سنخ نور است، منشأ ایجاد عالم هستی 

  ).١٥٢: ٢، ج١٣٨٨سهروردی، (های فاعلیت حضرت حق و آفرینش جهان از پرتو نور اوست  جلوه

، منظـر  ظلمت ازیک و در ذیل تقابل نورغیریت گفتمان امام خمینی یا مرزهای هویت

نی ذات حـق در  به اصل توحید و حقیقت نوراچیز همه. ی باشدناپذیرتواند مرزهای تغییر می

، اما در سطحی دیگر، اصالتی ندارد، پیوند است و عدم و ظلمت و جمود الف حقیقت بوده

های رسـیدن بـه  ها و تعدد راه های نور و ظلمت و نیز عالم کثرت  حجاب،یعنی بحث وجود

 ظلمت  ویعنی در جدال و تضاد میان نور؛ برد بودن مرزها پی توان به سیال می، هدایت نورانی

، دنـگیر های نورانی و ظلمانی؛ همیشه انسان و هستی در موقعیت ثابتی قـرار نمـی حجابو 

سـت ها هـا و حجـاب دم در معرض تجلی نور و در جدال با ظلمت به بلکه انسان و هستی دم

 بلکه با صیقل جسم و جان باید از منبع نور قطع ارتباط شود،ن، که در پس این تضاد و جدال

ها گام نهاد و جهان هدایت و رسیدن بـه جـوار  توان به پس حجاب و شناخت نقص خود می

  ). ١٨٦: ١٣٩١پور،  مهدی( الوجود را تجربه کرد نور و واجب

 موج جدید تأثیرتحت ، سو گرا ازیک  گفتمان غربدر مقابلگفتمان بازگشت به خویشتن 

 ) ١٢٩٢/ ١٩١٣ت ( ٢امـه سـزر، )١٣٠٤/ ١٩٢٥ت ( ١کسانی چون فـرانتس فـانونگرایی  جهان سوم

مبانی فکری خود را مرهون مـوج انتقـادی برخاسـته از ، جهان سوم گراها. شکل گرفت... و

                                                       
1. Franz Fanon. 
2 .Ame Sezer. 
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بـه برخـی مبـانی اینـان .  موسـوم اسـت١ )فرانکفورت( درون غرب بودند که به مکتب انتقادی

دیگـر،  ازسـوی ولـی ،فکری و عملکرد مدرنیته انتقادهای فلسفی و اجتمـاعی تنـدی دارنـد

کـه امـام یافـت شت به خویشتن زمانی به عنوان گفتمان مسلط جایگـاه خـود را گفتمان بازگ

اعتبار با آحاد جامعه را ،  ساختار جزمی و استعالیی گفتمان غربگراشکنی شالوده با خمینی

  . آشنا کردو قدرت اسالم در یافتن جایگاه شایسته خویش 

گاه به مبانی دینی و اامام خمینی ندیـشه اسـالمی و نیـز، آشـنا بـه  به عنوان اندیشمندی آ

هـای  شناختی غرب، طرحی نو در خودبـاوری و احیـای ارزش شناختی و معرفت مبانی هستی

گفتمـان امـام . اسالمی افکند که به الگویی الهام بخش بـرای مـسلمانان جهـان، تبـدیل شـد

گانـه  الگوهای استعالیی غربی، ازجمله دمکراسی، که خـود را تنهـا راه پیـشرفت و یخمینی

کردنـد، بـه چـالش کـشید و نـشان داد کـه  ناپذیر کشورهای شرقی تحمیـل مـی مسیر اجتناب

دانـد، پیـروی  مانـدگی مـی توان از الگوی غربی که اسالم را نماد واپسگرایی و عامل عقب نمی

گرا برای اسـتثمار جوامـع غربـی  گفتمان غرب» دیگری« کردن دین به عنوان  ایشان مطرح. کرد

هـا راه را پیـدا  که اروپایی آن وقتی «:کرد در برابر مطامع استعمار اعالم بیداری میدانست و  می

کردند به ممالک شرق، و دیدند که طعمۀ خوبی است ممالک شرق و برای بلعیدن این طعمه، 

هـا  بدانید نقـشه! های ما، بیدار بشوید ای جوان... مطالعات کردند، این مسائل پیدا شده است

  ).٣١٨: ٤، ج١٣٨٧، امام خمینی(» خواهند شما را از اسالم دور کنند؟ چه میچه است؟ برای 

 اصــالت و ســندیتی را کــشف کــرد کــه تمــدن اســتعالیی غــرب و روح امــام خمینــی

اما ایشان بـا ، کرد شمول ارزیابی می عقالنیت غرب را استعالیی و جهان،  غربیشناسی شرق

شـمولی عقالنیـت غربـی زد و اصـالت و  هانمهر ابطال بر این ج، معماری انقالب اسالمی

  . )٨ : ١٣٨٥آقاحسینی، ( و ایرانی را به نمایش گذاشت) اسالمی (فرد شرقی سندیت منحصربه

                                                       
های اجتماعی در   توسط ماکس هورکهایمر در قالب یک انجمن پژوهش١٣٢٠ ۀده / ١٩٣٠ ۀت که در دهنام مکتبی اس. ١

 و »صنعت فرهنگ «های جمعی و از نظر مکتب فرانکفورت پیدایش و رواج یافتن رسانه. فرانکفورت آلمان تأسیس شد
 خود تنظیم شونده قرن نوردهم »ری لیبرالیدا سرمایه«ها در زندگی در طول قرن بیستم؛ نشانگر چرخش از  رخنه بی قفه آن

   .)٣١: ١٣٨٦بنت، ( قرن بیستم است »ریزی شده داری سازمان یافته و سراپا برنامه سرمایه«به 
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  ساالري دینی بندي مردم ؛ نظریه والیت فقیه و مفصلامام خمینی
نوعی نگرش بدیع ،  با محوریت اصل وحدت وجودی و توحیدمحوریگفتمان امام خمینی

امـام . سرایت کرد  عملی نیزۀبه حوز که این تحول پدید آورد فضای فکری عصر جدیدرا در 

پـل ارتبـاطی میـان عرفـان و سیاسـت ،  حکمت متعالیه و تفکر عرفانیتأثیر تحت خمینی

عناصر گفتمانی جدیدی خلق کرد که در عـین کثـرت بـه وحـدت ، برقرار کرد و از درون آن

 کـه برخاسـته از ،امام خمینی) نفی (صدق و جهودبحثی که در نگرش . رسید وجودی می

تجلـی ایـن . وجهی متفاوت به نظام فکری ایـشان بخـشیده اسـت، بینش قرآنی الهی است

از منظـری متفـاوت بـا کوشـد  مـی کـه استنگرش در انقالب اسالمی و نظریه والیت فقیه 

  .ردازد وجودی انسان و نسبت آن با هستی بپهمۀ ابعادگفتمان مدرنیته غرب به 

رهیافت سلبی دولت  )١٢٣٩/ ١٨٦٠ت (،  در آثار محقق نائینیویژه به ، شیعهۀنظریه مشروط

 کـه هـای امـام خمینـی اما اندیشه،  غیبت بنا شده بودۀو نفی والیت سیاسی فقیهان در دور

کیدآشکارا بر رهیافت ایجاب دولت و ، اساس جمهوری اسالمی است  بر والیت سیاسـی تأ

 در درون سنتی از تفکـر شـیعه قـرار دارد کـه اندیشه و عمل امام خمینی. ستاستوار ا فقیه

فقه سیاسـی رهبـران مـشروطه در نتیجه، آشکارا در جهت مخالف با مکتب شیخ انصاری و 

بـسط یافتـه   متـأخر در دو مبنـا و محـور متفـاوتۀفقه سیاسی شیعه در دور. کند حرکت می

دیگـر اسـی فقیـه و اندیـشمندان معتقـد بـه آن و های مبنی بر والیـت سی است؛ یکی اندیشه

اگر محقق نائینی و دولت مشروطه بر مبنای دوم . گران مخالف والیت سیاسی فقیهان اندیشه

اگـر بتـوان .  نخست تعلق دارندۀ و دولت جمهوری اسالمی به دستامام خمینی، نظر دارند

 ویژه بهو  )١٨٧٦/١٢٥٥ت ( غطاءال کاشف،  دسته دوم دانستۀترین نمایند شیخ انصاری را بزرگ

ین نمایندگان مبنای نخست در تر  مهم)١١٥٠/ ١٧٧١ت ( و نراقی )١٧٨٧/١١٦٦ت ( صاحب جواهر

رغـم التـزام بـه   بـهامام خمینی، حال بااین.  اخیر از تاریخ فقه سیاسی شیعه هستندۀدو سد

احب جواهر و مال ص، الغطاء  آشکاری با کاشفهای ت تفاوتدریج به ،والیت سیاسی فقیهان

  ). ٢٤٢: ١٣٨٢فیرحی، ( دهد احمد نراقی نشان می
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 ایمـان و نیـز ، کالم و اعتقادۀ والیت فقیه به حوزۀ در کشاندن نظرینوآوری امام خمینی

اصـولی در سـطح - نـسبت مرجـع تقلیـد و مقلـد بـه تقابـل فکـری اخبـاریشکنی شالوده

ادی جدال میان این دو نگرش در تـاریخ گردد که سالیان متم باز می های سیاسی شیعه نظریه

اجتهـاد در ، از نظر علمـای اخبـاری. کننده بوده است تعیین  اسالمیۀسیاسی تشیع و اندیش

اساسـا، امور دینی ممنوع است و فقه تنها حق نقل حدیث به معنـای صـوری را دارد و فقیـه
ً

 

 / ١٧٠٥ت ( بهبهـانی اصـولیون کـسانی چـون وحیـد درمقابل،. توانایی استنباط را فاقد است

ت محـدث درحال فقیه و مردم نه ۀ رابط،بحث اجتهاد را احیا کردند که در این شرایط، )١٠٨٤

هـای  مردم در این شرایط از استنباط. بلکه به حالت مرجع تقلید و مقلد مبدل شد، و مستمع

االجـرا  الزمنافذ و فتـوای او ، برند و حکم فقیه در این شرایط فکری مرجع تقلید خود بهره می

   ).١٩٠: ١٣٩١پور،  مهدی( شود می

 در گفتمان شیعه نوعی بازسـازی گفتمـانی در ذیـل فقـه  والیت فقیه امام خمینیۀنظری

 بـا دیگـر، ازسـوی متناسب با مقتضیات زمان و ،سو ازیک  اخباری است کهدرمقابلاصولی 

یعنـی ، عمـاری شـدم، ذات و جوهر اصول بنیادین شیعه همانا رابطه امامـت و مـردم اسـت

 حکومت و سیاست و مـدیریت جامعـه بـا بارۀ اسالمی درۀ برخی نظریات اندیشکه درحالی

 نظریه والیت فقیـه امـام خمینـی،  خود را تطابق دهددمکراتیک، کوشیدهای مدرن  دیدگاه

را آمیز  بحث پیوند محبت،  توجه به بعد جایگاه مردم در سیاست و حکومت اسالمیبر عالوه

 متعالیـه و ۀگرفتـه از اندیـش تئتعریف کرد که نش باز و مردمّولی فقیهمام و امت و میان میان ا

  ). ١٩١: ١٣٩١پور،  مهدی( آیات قرآنی است

 کـه در مفهـوم شـود  مـیتقـسیم  اعتباری و تکـوینیۀ والیت فقیه از نظر امام به دو حوز

 است و موجـب تمـایز  کشور و اجرای قوانین شرع مقدسۀاعتباری به معنای حکومت و ادار

 حکومـت و اجـرای قـانون ۀ خطیر فقیـه در ادارۀبلکه اشاره به وظیف، شود  نمیدیگرانفقیه از 

 و آن داردوالیت همچون امامت مقامـات معنـوی ،  وظایف حکومتیبر عالوهاما ، الهی دارد

 بـه خالفتی است تکوینی کـهیادشده، از آن ، ائمه شان  مقام خالفت الهی است که گاه در

 جامعـه از ۀ حکومت و تـصدی ادار،البته. ندا خاضع  امرّ ولیدربرابرجمیع ذرات  موجب آن
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ائمـه و فقهـای عـادل  درنتیجـه،وسیله و ابزاری برای برقراری حق است و  نظر امام خمینی

منظـور اجـرای احکـام الهـی و برقـراری  وظیفه دارند که از نظام و تـشکیالت حکـومتی بـه

الم و خدمت به مردم استفاده کنند، البته، تأسیس حکومـت بـرای آنـان حکومت عادالنه اس

جز رنج و مشقت چیز دیگری نداشته است، بلکه آنان وظیفه داشتند به والیت فقیه بـه مثابـۀ 

  ).٣٢ -٣٨: ١٣٦١، امام خمینی(یک مأموریت بپردازند 

 ۀدو ویژگـی عمـدمردم و ابتنا بـر قواعـد و مـوازین اسـالمی  رأی اتکای به، دیگر سویاز

مـا خواهـان اسـتقرار یـک «: دنگوی ایشان می.  استحکومت اسالمی از نظر امام خمینی

شکل نهایی حکومت ، جمهوری اسالمی هستیم و آن حکومتی است متکی بر آرای عمومی

امـام (»  ما توسط خـود مـردم تعیـین خواهـد شـدۀ شرایط و مقتضیات کنونی جامعبه باتوجه

  ). ٢٦٠ :٢، ج ١٣٧٨، خمینی

سـازی  کوشـشی اساسـی در هـم،  به عنوان مبتکر نظریه و نظام جمهوری اسالمیامام

نهـاد سـو،  یکازایشان م جمهوری در دنیای شیعه آغاز کرد؛ ا والیت سیاسی فقیه و نظۀنظری

دانـد و از ایـن حیـث بـه  نماد جمهوری بودن حکومـت مـیترین  ریاست جمهوری را عالی

جمهوری نظر  ی محترم ملت در امضای حکم ریاستپیروی از آراملت و لزوم  رأی اولویت

بــودن قــدرت و تــصمیمات  شــرعی، بــه اعتبــار والیــت سیاســی فقیــهدیگــر،  ازســویدارد و 

  ).٢٥٢: ١٣٨٢فیرحی، ( دهد جمهوری را به تنفیذ و نصب فقیه حاکم ارجاع می ریاست

نقـد را گرایانـه   غـربهای  شرایط نامطلوب ایران در طول حاکمیت اندیشهامام خمینی

 اذهـان ، خودشکنی شالودهو با نابودی کشاند به ابعادش  ۀاو عالمانه این پروژه را در هم. کرد

گـاه سـاخت، زیـرا بـر آن بـود تـرین  مهـم: مردم را نسبت به عواقب حاکمیت ایـن اندیـشه آ

اختگی ای که هژمونی این جریان بر ملت ایران پدید آورد، احساس بیهـودگی و خودبـ ضایعه

پیامد عظیم انقالب اسـالمی را  امام خمینیرو،   ازاین).١٥: ١٣٨٣نامدار، (در برابر دیگران بود 

ترین بازتاب انقـالب  در دیدگاه او، اساسی. کرد تنها عبور از یک نظام به نظام دیگر تلقی نمی

اسـالمی،  با انقالب به باور امام. اسالمی، عوض کردن ساخت و سیستم تفکر در ایران بود

با آشکار شدن مجـدد . عقل ایرانی مسلمان تولد دوباره یافت و امکان تجلی مجدد پیدا کرد
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گزین ازخودبیگـانگی و ازخودبـاختگی  عقل ایرانی، انسان، فکر، جامعه و روح جدید، جای

  . در ایران شد

نـسانی انقالب تغییراتی را به همـراه آورد کـه الهـی و ااین : اند  بارها گفتهحضرت امام

اهمیت این تحوالت، که ملت ایران در مـدت کوتـاهی بـدان دسـت یافـت، بـیش از . است

امـام (انگیز خوانـد  توان آن را شگفت رو، می ازاین. پیروزی بر شاه و کشورهای قدرتمند است

   ).١٧٥: ٩، ج ١٣٨٧، خمینی

یروز است که دآن  سخن این نیست که شرایط گفتمانی امروز چگونه است؟ بلکه سخن 

شـرایط ، هـای حـاکم چگونه نفی و نقد اندیشه، و در متن شرایط سیاسی اجتماعی آن دوران

 از حاشـیه امـام، تردیـد بـی. آوردپدیـد خـاص را های  ویژگی سیاسی با ۀجامع امکانی یک

 ۀواقعـ . فـوق را ایجـاد کـردهـای تمتنـی بـا کیفیـ، حرکت کرد و با شوراندن مردم علیه متن

   نـظم سیاسی  این  سیاسی در ایران و ضرورت اصالح در  نظم ماندگی  عقبمشروطه در ایران 

 سیاسـی ۀایـن حادثـ. کـردساالری را مطرح   ضرورت مردم بار  ساخت و برای اولین  آشکار را

»  عملی  ۀمسئل«  و سپس به عنوان یک »مسئله نظری «  یک  را به عنوانساالری مردممهم ابتدا 

تـرین کـسی  محقق نـائینی معـروف،  جـریان مشروطیت در.   سـاخت آشکارجامعۀ ایران  در

امـا ، )١٥٠: ١٣٨٨،  میراحمـدی(   اثبـات سـازگاری مـشروطیت بـا دیـن برآمـددرصـدداست که 

 با طرح جمهـوری اسـالمی بـرای گــذار از ساالری دینی ابتدا و از زبان امام خمینی مـردم

  .شد   مطرح سـلطنت و سـلطنت مشروطه

 مخالف اصل سـلطنت و رژیـم شاهنـشاهی ایـران بـود بـه آن دلیـل کـه محضرت اما

که، مردم پایه مدل حکـومتی  سلطنت، حکومتی بود که به آرای عمومی متکی نبود؛ درحالی

  ).١٧٣: ٥، ج ١٣٨٧، امام خمینی( اند امام را تشکیل داده
 اسـالمیت و» متکـی بـودن بـر آرای عمـومی «جـمهوریت بـه معنـای،  امـام در دیدگاه

نظامی شکل گرفت ، زمانی کوتاه در مـدت، اسـاس براین. است»  قانون الهی  بر  بودن مبتنی«

از نکتـه، بـود و ایـن سـازی  های کـلیدی نـظام  به عنوان مـؤلفه مردم   و   دینۀکه درصدد تعبی

» ودن بـ بــومی«ای  گونـه بهساالری   مردمواژۀ. شد طریق ایجاد نهاد جمهوری اسالمی میسر
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 بـا  سـاالری مردم.  دهد  الگوی خاص از حکومت مردم در جمهوری اسالمی را نشان می این

شـکنانه   نگاه شالوده. است تفاوت، مهای غربی وجود دارد  در نـظامدمکراسیبرداشتی که از 

  : استگونه   این بـاره  این  درامام خـمینی

رسـد،  های ظاهری مـی تسخن ما با سخن آنان دربارۀ دمکراسی تنها به شباه
گیـری از احکـام الهـی، متـضمن ترقـی،  اما دمکراسی اسـالم بـه دلیـل نـشئت

رو،  استقالل و آزادی واقعی است در نتیجه، ماننـد آن، در غـرب نیـست و ازایـن
  ). ١٧: ١٣٧٤، امـام خـمینی(فرد است  منحصر به

ار اسـت، سـیرت از مسائلی که از دیربـاز، بـرای نخبگـان مـسلمان از اهمیـت برخـورد

کیـد  حکومت نه صورت آن است، زیرا، آیـات و روایـات بـر شـکل خاصـی از حکومـت تأ

سو و تابع تغییرات جوامع انـسانی  اند، بلکه آن را تابع مقتضیات زمانی و مکانی از یک نکرده

شمارند، درواقع، شریعت، تنها متضمن و بیان کننـده مـواد  دیگر می و ترقیات تمدنی ازسوی

  ). ١٩٣: ١٣٨٨طباطبایی، (ه متغیره است ثابته ن

رو، از  دیگر، در اسالم، شکل حکومت بعد از محتوای آن، مورد توجه است، ازایـن بیان به

امام نیـز در . های اسالمی مورد استفاده قرار گرفته است صدر اسالم تا کنون، انواع حکومت

خاصـی از آن، یعنـی کنـد و سـپس، بـر نـوع  آغاز از تعبیر حکومـت اسـالمی اسـتفاده مـی

کید می که، تفـاوت ایـن دو در نـوع اسـت نـه در عمـق  ورزد؛ درحالی جمهوری اسالمی، تأ

 ). ١٧٧: ١٣٧٨جمشیدی، (
، جمهـوری اسـالمی هـم شـکل حکومـت براساس برخی تعابیر دیگر از امام خمینـی

کـان بیند که شکل آن توسط مردم بـر پایـۀ شـرایط زمـان و م نیست، بلکه آن را محتوایی می

ما خواهان استقرار یک جمهـوری اسـالمی هـستیم و آن حکـومتی اسـت «: گردد تعیین می

 ۀ شرایط و مقتضیات کـنونی جــامعبه باتوجهشکل نـهایی حـکومت .  عمومییمتکی به آرا

  ). ٢٦٠: ٣، ج ١٣٨٧، امام خمینی( » خـود مـردم تعیین خواهد شد  تـوسط ما

 گفتمـانی کـه امـام بـا انکـشاف روح حـاکم بـر انقالب اسالمی گفتمان نـوینی اسـت،

های درونی و عمیق دنیای اسالم و ایران توانست آن را به مثابۀ یک نظام سیاسی مترقی و  الیه
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کارآمد عرضه کند که همۀ وجوه دینی، ادبی، سیاسی و فکری یک امت و یک ملت را با خود 

هـای  ، بـه دور از سـوگیریایـن حقیقتـی اسـت کـه بایـد در تـاریخ معاصـر. به همـراه دارد

  .غیرمنطقی، درک و بر آن مهر تأیید زده شود

   گفتمان رهبري انقالب اسالمی،ساالري دینی مردم
رهبـری نظـام همـواره تعهـد ، شکنانه امام و طرح جمهوری اسالمی های شالوده رغم نگاه به

ظام از شاگردان رهبری ن. ها اعالم کرده است  خود را نسبت به مردمی بودن حکومتۀوفاداران

 ؛او در دنیای متحول امروز به حفظ میراث امام بسنده کـرد، وجوداین؛ با بود اول امامۀحلق

های اسالمی و مقتضیات زمان همواره دفاع از حقوق مـردم را   آموزهچهارچوبدر درنتیجه، 

زوال سـو،  یـکاسـت کـه ازای  هشـکنان سـاالری دینـی نگـاه شـالوده مـردم. اسـتزده فریاد 

با دفـاع از ماهیـت پیوسـته دیگر،  ازسویتابد و  های ارتجاعی برنمی  را در قالبساالری دممر

سـت کـه جـوهر ایـن اینجا. کنـد مـیهای سکوالر را محدود  دینی حکومت راه نفوذ اندیشه

  :  دینی حضور سرزنده حقوق مردم استساالری مردم

اسـت و اصـوال بـدون آرا و رو، در آن تأثیر و نقش اصـلی بـا رأی و خواسـته مـردم  ازاین
ً

درواقـع،  ).١٣٧٩شـهریور ١، بیانات مقام معظم رهبری(گیرد  ها، چنین نظامی شکل نمی خواسته

دیگـر، در  پردازد و ازسوی  از یک سو به طرد و به حاشیه راندن استبداد میساالری دینی  مردم

ساالری دینی، فراسوی  مردم. پذیرد شود و از آن تأثیر نمی محتوای دمکراسی غربی هضم نمی

اندازد، طرحی کـه  گیرد و طرحی نو در می دوگانه استبداد داخلی و استعمار خارجی قرار می

  ). ٣٣  ـ٣٤: ١٣٨٠فیاض، (با روح و جان جامعه اسالمی سازگار و مأنوس است 

ساالری دینی از نگاه معمـار  ناپذیر است تا به بنیادهای مردم بر پایه آنچه گذشت اجتناب

 »گـری  و قشری غربی دمکراسی« درمقابل دیدگاه بدیل اسالمی تا: پرداز آن نپردازیم ظریهو ن

 ،اسـت کـه بازاندیـشی نظامـات سیاسـیای  گونـه بهمقتضیات زمان و مکان . نموده گرددباز

امـام وجود رهبری جدید بعد از وفـات . سازد  میناپذیر ساالری دینی را اجتناب  مردمازجمله

 سیاسـی ۀدهد که به همان میزان که رهبـر قبلـی تحـولی را در سـامان  میخود نشان خمینی
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هـای  توانـد شـالوده  مالحظات زمـانی و مکـانی مـیبراساسرهبر جدید ، زمانه خود داشت

چنانچه اصـل .  خویش طرح جدیدی درافکندشکنی شالودهبا کند و حاکم را جرح و تعدیل 

بهتـرین کوشـند  مـیی یـک جامعـه  عقـالنـاگریز ،حکومت امری عقالیی بـه حـساب آیـد

 ،اگـر ایـن مهـم پذیرفتـه شـود.کننـدرا تجربـه  آن و ریزی گفتمانی را طرحهای  یبند صورت

بـا تغییـرات الزم ،  شـدهشـکنی  شـالودهتا نظام گفتمانی حاکمکند  میگذشت زمان ایجاب 

کـه را نکنـد معناست که کسی این تلقـی متـافیزیکی  این بدین. گرددریزی  طرح جدیدی پی

و تغییـرات بعـدی را تجربـه اسـت بار و همیشه ایجاد شده  نظام جمهوری اسالمی برای یک

اصوال. کند نمی
ً

با نقـد مـستمر از وضـع موجـود و کند  می اعتقاد به حرکت جوهری ایجاب 

همواره با  مقام معظم رهبری. های جدید را به نمایش گذارد اقتضائات زمان و مکان طرح

 .کشتی انقـالب را از تنـدبادهای زمانـه رهـایی بخـشدکوشیده است  جدیدهای  یافکن طرح

های شرقی در دوران پایان جنگ  تنظیم سیاست خارجی و داخلی ایران پس از فروپاشی نظام

تبیین نظام سیاسی پارلمانی ، اقتصاد مقاومتی، طلبانه اصالحگرایی  رواج گفتمان اصول، سرد

همگـی حـاکی از عنایـت بـه شـرایط و ... ری دینـی وساال تبیین مردم،  نظام ریاستیجای به

  .مقتضیات جدید بوده است

بـاره، گرچـه بـا  ساالری دینی، مفهوم جدید با یک محتوای غنی است، بحث دراین مردم

بـار  پیروزی انقالب اسالمی و طرح جمهوری اسالمی و استقرار آن نمایان شد امـا نخـستین

الله چنین واژه و اصطالحی از سوی آیت
ّ

ای به میان آمد و به سرعت نظر همگان را بـه   خامنه

ســاالری دینــی نخــست بایــد مــراد از مفهــوم   در شــرح اصــطالح مــردم.خــود جلــب کــرد

 بـر ایـن بـاور بـودن  در تبیین مردمـی رهبری  معظم مقام. بـودن را روشـن ساخت مردمی

  : است

 بـودن آن بـه ایـن مردمـی. ساالری دینی یعنی حکومتی که بر غایت مردمـی اسـت مردم

های زیر نقـش  معناست که مردم در تعیین حاکم و اداره حکومت یا به دیگر سخن در عرصه

  :دارند

  ـ عرصۀ تکیه نظام به آرا و نظر مردم؛
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  ـ عرصۀ تکلیف کارگزاران نظام در قبال مردم؛

  .ـ عرصۀ استفاده از فکر و عمل آنان در راه پیشرفت کشور

هـا و نظـرات مـردم، یعنـی درک  نی توجـه و عمـل بـه خواسـتهساالری یع بنابراین، مردم

های آنان، یعنی به آنان و حضورشان میدان داده شود و آنان حق داشته باشـند  ها و رنج سخن

  ). ٥٢: ١٣٨٣شیرودی، (تصمیم بگیرند و انتخاب کنند 

کید مـی  در مفهوم مردممقام معظم رهبری ر فرمایـد کـه د ساالری دینی بر این نکته تأ

درواقـع، . دیگـر، جـایی نـدارد گری مـذهبی ازسـوی سو و قشری آن، دمکراسی غربی ازیک

شـکنانه  ساالری دینی نه این و نه آن، بلکه نوعی از حکومت است که با نگاهی شـالوده مردم

ورزد، به آن جهت که جامعه مؤمن بـه خـدا،  های خودی به عنوان راه سوم اصرار می بر داشته

قرار حکومت برآمده از مکتب اسالم نیندیشد بلکه باید حکومت را دراندازد تواند به است نمی

که در آن، احکام و مقررات اسالمی بر زندگی مردم حکومت کند و مجـری آن از دو صـفت 

ساالری دینـی نیـز از ایـن  جمهوری اسالمی به مثابه مردم. عدالت و فقاهت برخوردار باشد

کننـده اداره تـشکیالت دولتـی و  به عنـوان تعیـین)  مردمآحاد(جمهور : مند است دوپایه بهره

در حقیقـت، خواسـت . مدیریتی کشور و دوم، حرکت مردم بر پایه تفکـر شـریعت اسـالمی

  ). ٥٣: ١٣٨٣شیرودی، (آید  مردمی با هدایت الهی جمع می

شـود کـه در آن،  ای بـرای اداره کـشور تعبیـه مـی های ویـژه در هر مدل حکمرانی، روش

سـاالری دینـی  در مردم. آفرینی سیاسی حکمران و مردم معین است  موقعیت و نقشجایگاه،

خورد که مبتنی بر احکام سیاسی اسالم اسـت و  فردی به چشم می های منحصر به نیز، روش

های دستیابی بـه  ساالری دینی، روش رو، در مردم محور خواند؛ ازاین توان آن را ارزش لذا می

ای بـرای دسترسـی بـه  دهد بـا هـر شـیوه اسالم اجازه نمی. استقدرت و حفظ آن، اخالقی 

  ).١٣٧٩ اسفند ٢٧، بیانات مقام معظم رهبری(قدرت یا نگه داشت آن، اقدام کرد 

بنابراین، پذیرش دمکراسی و یا کاربـست آن بـر پایـه مبـانی ارزشـی اسـالمی صـورت 

هـا را  در گـزینش روشتوانـد تـساهل  نمی) ساالری دینی مردم(گیرد و حکومت اسالمی  می

هـای دمکراسـی غربـی بـر  به عـالوه، در روش. برگزیند و هر روشی را مبنای عمل قرار دهد
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گردد و مـردم در عمـل، در تعیـین سرنوشـت  ها، حق مردم تأمین نمی ها و نوشته خالف گفته

ساالری غرب، ادعایی بیش نیـست  مردم: رو، باید گفت گذارند، ازاین خویش، اثر قاطع نمی

کننـد  و این تنها تزویر محافـل تبلیغـاتی اسـت کـه آن را یـک حقیقـت جـدی معرفـی مـی

شـود و تغییـر  که آرای مردم به سادگی و در جلـوی چـشمان همگـان، تحریـف مـی درحالی

  .کند می

هـای  هـایی چـون تقلـب در حقیقت، دمکراسی امریکایی، یک افسانه است، زیرا، نشانه

بیانـات (رد و البته، راه عالجی هم برای آن نبـوده و نیـست خو بزرگ در آن، بسیار به چشم می

شکنانه بایـد بـر نـاتوانی دمکراسـی   پس، از دریچه شالوده).١٣٧٩ آبان ٢٥، مقام معظم رهبری

کیــد کــرد غربــی در تحقــق شــعارهای مــردم توانــد بــرای  ایــن دمکراســی نمــی. ســاالرانه تأ

بـدیهی . اند م در آن فاقد یک جایگاه متعالیساالری دینی معتبر باشد به آن دلیل که مرد مردم

آوری بـه اسـتبداد نیـست زیـرا، دیـن در ذات  ساالری غربی بـه معنـای روی است نفی مردم

  ).١٣٧٩ شهریور ٩، بیانات مقام معظم رهبری(خویش با استبداد مغایر و مخالف است 

ماهیت غیـر های سیاسی،  دین بنیادی غیر تحمیلی دارد، حتی در عرصه: سخن آن است

شود، بلکه مقاومت و مبارزه بـا  کند، نه اینکه مؤید دیکتاتوری نمی تحمیلی خود را حفظ می

ساالری منبعث از دین به هیچ روی بـا  مردم. دهد های خود قرار می توتالیتر را سرلوحۀ برنامه

هـا چـون تحمیـل  ساالری غربی، انواع تحمیـل که، مردم گری همراه نیست؛ درحالی تحمیل

ها بر انتخاب مردم را از طریـق زور، فـشار، تطمیـع،  ها و کارتل های تراست قاید و خواستهع

  .تجربه کرده است... تبلیغ، فریب و 

 فکـر و  تحمیـل، تحکـم،  زورگـویی نظـام،  دنیـا دیگر های  نظام  برخالف نظام اسالمی«

 ).١٣٧٩ آذر ١٣، بیانات مقام معظم رهبری( »انـدیشه بر مردم نیست
سـاالری  ساالری دینی، معادل مردم ، مردمشکنانه مقام معظم رهبری ز دیدگاه شالودها

اصوال نمی. غربی نیست، پس معادل گرفتن این دو اشتباه است
ً

ساالری دینی را که  توان مردم 

هـای  گیری از شـیوه فرد برخوردار است با بهره های ویژه و منحصر به در ادارۀ جامعه از روش

تـوان  ها را مانند هم دانست، بنابراین، می  کرد و از این حیث و دیگر شئون، آنغربی مدیریت
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   است حرف نو و جدیدی،  اسالمی ایران  دینی در نظام جمهوریساالری مردمامروز « : گفت

   عـالم را بـه سـوی خود جلب کرده انفکر روشن و  ها شخصیت، ها  توجه بسیاری از ملت که

  ).١٣٧٩ آبان ٢٩، معظم رهبریبیانات مقام ( »است

 ۀ در ادارالگـوی حکـومتی خـاص »ساالری دینی مردم «،بندی گفتمانی براساس صورت

 ،اینبـر افـزون ؛ است»جمهوریت« و  »اسالمیت«مبتنی بر دو دال مرکزی ، یجامعۀ اسالم

آن مرکـزی هـای  دارد کـه برگرفتـه از دال، نیـزپیرامـونی ساالری دینی چند دال شناور و  مردم

هـای سـکوالر و  کنـد تـا بـا رد گفتمـان ها کمک مـی برشماری چهار مورد از این دال. است

 : ساالری دینی به عنوان راه سوم هموار شود  برای گفتمان مردم، عرصهگرانه قشری
. آینـد  اصل و اساس به حـساب مـی»مردم«در نظام اسالمی : رضایت مردم ) دال نخست 

 پایـان ۀساالری دینی به مثابـ  نظام مردمۀمردم از گردونشدن  داند که رها رهبری نظام نیک می

مـالک ،  گفتمـانی نظـامۀداشـت مـردم در گردونـ برای نگاهرو،  ازاین ؛نظام خواهد بودیافتن 

 دینی بتوانـد رضـایت ساالری مردمبه نسبتی که . کند کننده ایفا می رضایت مردم نقشی تعیین

زدایـی از  هـای رقیـب امکـان مفـصل گفتمـان نبـه همـان میـزاکند، مردم را جلب و جذب 

در «:  رهبری معتقد اسـت،اساس  برهمین؛ را نخواهند داشت، مردمازجمله ،های نظام داشته

 آذر ١، بیانـات مقـام معظـم رهبـری( »سـتمـردم ا و اصـل، کشور متعلق به مردم، نظام اسالم

١٣٧٩.(  

گوی نیازهای مشروع ملت  ه پاسخساالری دینی وظیفه دارد ک نظام سیاسی برآمده از مردم

باشد و اقدام و عمل خود را در مسیر لله قرار دهد، خدمت به ملت را بـه مثابـۀ یـک راهبـرد 

گزاری به مردم را چون عبادات تلقی کند و در راه خدمت به مردم، کارگزاران  برگزیند، خدمت

 آبـان ٢٨،  مقام معظـم رهبـریبیانات(گیرند  ساالری دینی همۀ توان خود را به کار می نظام مردم

١٣٧٩.(  

گونه منتـی  اند مشکالت مردم را بدون هیچ ساالر، مسئوالن مکلف در نظام اسالمی مردم

های مردم و حل آن را با منت همراه کننـد،  برطرف کنند و اگر کارگزاران، رسیدگی به خواسته

غـراق در ارائـۀ گـزارش اند، به عالوه، عـدم ا ساالری دینی عمل کرده بر خالف حقیقت مردم
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های توخالی، دوری از خودخـواهی و خودمحـوری در  ها و حرف عملکردها، پرهیز از وعده

برابر ملت، اجتناب از تحکم به مردم به خـاطر پـست و مقـام و پرهیـز از دریافـت رضـایت 

بیانات (ساالری دینی است  صاحبان قدرت و ثروت، بخشی از وظایف اساسی کارگزاران مردم

 ).١٣٧٩ آذر ١٣،  معظم رهبریمقام
 روح و هـستی نظـام اسـالمی ۀکننـد  بیـانگرایی ارزش درحقیقت: مداري  ارزش) دومدال  

ی ویرانگـر گذشـته آزاد ها ارزش گریبان خود را از  امامِمردم ایران توانستند با رهبری. است

وران جدیـد را مـردم سـنگ بنـای د، هـا  بنیادی است که بر محور آنها ، ارزش بنابراینکنند؛

پس تفاوت یک نظام دینـی ،  به دست فراموشی سپرده شوندها ارزشاگر قرار باشد . گذاشتند

گـره  به یکـدیگرگرایی  و ارزشگرایی  های مشابه سکوالر چیست؟ اینجاست که مردم با نظام

کید می  اسالمیرهبر انقالب. استخورده  برخی نباید تصور کنند، «: کند به صراحت تأ

توانند آزادانه در آن نفوذ نماینـد و  ای آزاد است و به دلیل آزاد بودن آن، می ملت، منطقهاذهان 

هـای  سـازی اعتقادات، عواطف، ارزش و باورهای مردم را با تفسیرهای نادرست و با شـایعه

  ).١٣٧٩ اسفند ١، بیانات مقام معظم رهبری(» سوء و نظایر آن، شکل دهند یا تخریب کنند

هـا و احکـام  اند بـه ارزش  در اندیشۀ سیاسی اسالم، دولت و ملت مکلفبه دیگرسخن،

 ۀی مورد عالقها به ارزشگـروهی بـتوانند یا طور نیست که فردی  الهی احترام بگذارند و این

چنـین رویکـردی بـسط را ،  علت روشن اسـتکنند؛توجهی   بی، به هر شکل ممکنی،مردم

هـای رقیـب امکـان  و گفتمـانکنـد  مـیفـراهم زدایی گفتمـانی نظـام اسـالمی  برای مفصل

  .ها را خواهند یافت بندی نارضایتی مفصل

یابـد؛ البتـه،  ساالری دینی در قالب مبانی و باورهای اسالمی، هویت مـی بنابراین، مردم

تر از  ساالری دینی نیست، اما در این نظام سیاسی بیش از و جدی این مسئله منحصر به مردم

 .زند یدمکراسی غربی موج م
هـای آن، دو رکـن اساسـی  مراجعه به آرای ملت و پاسخ به خواسته: مداري  حق)  سوم دال

اند که پروردگار هـستی، ملـت را صـاحب  ساالری دینی است و این دو بدان علت مهم مردم

ساالری دینی توجه کنـد  داند؛ بنابراین، نظام اسالمی باید به این حقیقت و نهاد مردم حق می
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 ١، بیانـات مقـام معظـم رهبـری(تر از دیگر حقوق است  مردم در حکومت سنگینو بداند حق 

  ). ١٣٧٩اسفند 

سـاالری دینـی  نعمتی ملت در مردم کنندگی و ولی گفته به صراحت به تعیین تعبیرات پیش

این امر، توجه بـه . داند گذارد و آن را در مقایسه با حق کارگزاران، باالتر و واالتر می صحه می

کند که تخطی یا کوتاهی از آن موجـب عتـاب و  ا به یک وظیفۀ ملی و الهی تبدیل میمردم ر

 .عذاب در پیشگاه مردم و خداوند است
انقالب اسالمی، با عنایت به جایگاه قانون در زنـدگی رهبری : قانون محوري )  چهارم دال

کید بر اساسی بودن اصل قانون ای عـدالت،  گرایی در تحقـق شـعار پایـه عمومی مردم و با تأ

داند و تحقق آن را تنهـا از طریـق قـانون  جانبه کشور را بدون عدالت میسر نمی پیشرفت همه

  ).١٣٧٩ آبان ٢٩، بیانات مقام معظم رهبری(شمارد  ممکن برمی

  :توان چنین نتیجه گرفت بنابراین، می

رون خـود تواند با اصول و مبانی قانون اساسی که عـدالت را در د ساالری دینی نمی مردم

در چهارچوب نگاه به قانون که مصداق برجسته آن قانون اساسـی اسـت، . دارد، مغایر باشد

ساالری دینی،  طلبی به عنوان رسالتی خطیر در قوام مردم دوری از تبعیض، باندبازی، منفعت

هـا در مـسیر منـافع شخـصی،  گیری از امکانـات و فرصـت ناپذیر است و حتی بهره اجتناب

ساالری دینی است و باید با آن بـه مثابـه فـساد مقابلـه  گروهی، در تضاد با مردمخانوادگی و 

  ).١٣٧٩ آذر ١٣، بیانات مقام معظم رهبری(گردد 

امکـان کنند،  میساالری دینی دفاع  به میزانی که حکومتگران اسالمی از مختصات مردم

هرگونه توقـف به عکس،  .دشو فراهم میتر  روز و بهتر  های جدید ساالری به شکل انتقال مردم

هـای   گفتمـانشـکنی شـالودهساز برای  فرصتیادشده ی ها ارزشو درجازدن و دورافتادن از 

  .دهد در خطر قرار میرا بنیاد نظام اسالمی ، ساالری دینی شده رقیب  از مردم

منطقـه ای  ههای قبیلـ زدگی نظام ساالری دینی نه نماد  قشریگری و سنت مردم، مجموعدر

کیدرهبری با . غربیهای  یساالر  نه بازنمایی مردماست و  دینـی سـاالری مـردم و ابرام بـر تأ

ای  ههـای قبیلـ نظـام نه این.  خویش را به نمایش گذاشته استۀشکنان  نگاه شالودهدرحقیقت
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سـو،  ازیـک معطوف به مرکزی اسـت کـه ۀ خود حاکی از اراد،های غربی منطقه و نه آن نظام

  . موحدانۀ چشم به رضایت جامعدیگر، ازسوی  وداردچشم به توحید 

   گیري نتیجه
 و هـر کـشوری و ندارنـدشـمول غـرب را  منطق قابل تقلیل به گفتمان جهان ها  ساالری مردم

 سـاالری مـردم خـود تعریفـی از »خـاطرات ازلـی و قـومی« و »اصالت« براساسای  جامعه

ظـاهر  هـای بـه مـدلمکراسـی، د یک تعریـف اثبـاتی بـرای ۀتوان با ارائ نمی، خواهد داشت

هـا نـه در حـد  سـاالری  مـردم.کـرد کـشورها تجـویز شمول را سـاخت و بـرای تمـام جهان

 اصالت قومی و براساسهر ملتی . یابد بلکه در خاص و محلی و بومی معنا می، شمول جهان

اینجاسـت کـه . کندتواند نوع نظام و حکومت خود را طراحی و اجرا  خاطرات ازلی خود می

، در ایـن حالـت.  متعـدد و متنـوع بـودسـاالری مـردمتوان شاهد   کشورهای دنیا میۀاندازبه 

در این وضع .  حکمرانی برای دیگران به حساب آیدۀگشای شیو تواند راه  غربی نمیدمکراسی

تـا  شـود مجال برای جمهوری اسالمی به عنوان یک الگوی بومی  باز میسو،  یکاست که از

دیگـر،  ازسـویبه عنوان یک الگوی نو و بـومی ارائـه و مـستقر نمایـد و  دینی را ساالری مردم

 سـاالری مـردمدرپـی وضـع  های پی وگو گفتتوانند با  می،  ایرانازجملهها  دمکراسیانجمن 

توان گفت که امروزه ایـن  می. ورجوع نمایند ها را رفع خود را بهبود بخشند و معایب و کاستی

،  ازلیۀ بلکه با رجوع به خاطر،صادرشدنی نیستند، ها االریس مردمّباور قوت گرفته است که 

را بـه سـطوح ها  ، آنمردم را ایجاد کرده رأی های مبتنی بر توان نظام ها می قومی و دینی ملت

 دینی از چنین نگاهی سرچشمه گرفتـه اسـت و ساالری مردم. انتقال دادتر  روز و بهتر  مناسب

 چنانچـه ایـن :تـوان گفـت ت مـیئجر به. مردان است تدولکار حفظ و ارتقای آن در دستور 

ی بر مناسبات تأثیرگذارتواند نقش   می،تقویت شود شدههای یاد ویژگی دینی با ساالری مردم

  .داشته باشدای  هو فرامنطقای  همنطق



 ١٣٩٦ بهار و تابستان/ هم شمارۀ یازد/ پنجم سال / های سیاست اسالمی        پژوهش١٣٤

  کتابنامه
یـشی کاری برای بازاند ها، راه عبور از فراروایت: شکنی شالوده«).  الف١٣٨٥(آقاحسینی، علیرضا 

هـا و مـدیریت  ، تهـران، همـایش سیاسـتمجموعه مقـاالت توسـعه فرهنگـی، »ها نظام هویت
  .٤٩-٢٢، ص ٤های رشد و توسعه در ایران، ج  برنامه

، تهـران، انتـشارات گرایـی ایرانـی نـاتوانی نظـری عمـده از ملـی).  ب١٣٨٥(آقاحسینی، علیرضا 
  .المللی الهدی بین

، ترجمۀ لیال جوافشانی و حسن چاوشیان، تهران،  روزمرهفرهنگ و زندگی). ١٣٨٦(بنت، اندی 
  .اختران

 آبان ٢٥، ١٣٧٩ آبان ٢٨، ١٣٧٩  اسفند٢٧، ١٣٧٩ شهریور ١بیانات مقام معظم رهبری، 
  .١٣٧٩ اسفند ١  و ١٣٧٩  آذر١، ١٣٧٩  آبان٢٩، ١٣٧٩  آذر١٣، ١٣٧٩  شهریور٩، ١٣٧٩

 ۀمجل ،»وب از منظر امام خمینیهای حکومت مطل ویژگی «).١٣٧٨(جمشیدی، محمدحسین 
  .٢٠٦ -١٧١، ص ١٤، ش حکومت اسالمی
  .، تهران، انجمن معارف اسالمی ایرانامام خمینی و گفتمان غرب).١٣٧٩(خالقی افکنده، علی 

بندی  ؛ از صورت امام خمینیۀتکوین تعاملی دین و هویت در اندیش«).١٣٨٥(خلیلی، رضا 
  .٩١ ـ ٦٢، ص ٢٦، ش مطالعات ملی ه، فصلنام»گفتمانی تا تحول انقالبی

، تصحیح و مقدمه هانری کربنمجموعه مصنفات، ).١٣٨٨(الدین یحیی  سهروردی، شهاب
  .٢ و ١ تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ج

، ش  رواق اندیشهۀ، مجل»ساالری در دو عرصۀ غربی و دینی مردم«). ١٣٨٣(شیرودی، مرتضی 
  .٦٦ -٤٥، ص ٢٨

  .١، ج قم، دفتر تبلیغات اسالمیهای اسالمی،  بررسی). ١٣٨٨(اطبایی، سیدمحمدحسین طب
 ۀمجل). ای الله خامنه آیت گفتمان حضرت(» ساالری دینی مردم«). ١٣٨٠(فیاض، سیدعلی 

  .٤٧ -٣٢، ص ٢١و٢٠، ش کتاب نقد
  .، تهران، سمتنظام سیاسی و دولت در اسالم).١٣٨٢(فیرحی، داود 

  .  بنیاد بعثت-، تهران، مؤسسۀ بیت والیت فقیه).١٣٦١(ّالله  یدروح، سخمینیموسوی 
تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر ،  خمینیماسالم ناب در کالم و پیام اما).١٣٧٤(ـــــــــــــــــــــــ 

  .آثار امام خمینی
ـــ  ــار ،  امــام خمینــیۀصــحیف). ١٣٨٧(ــــــــــــــــــــــ ــشر آث امــام تهــران، مؤســسۀ تنظــیم و ن

  . ٩ و ٥، ٤، ٣، ٢، جخمینی



  ١٣٥       و مقام معظم رهبریساالری دینی در اندیشۀ سیاسی امام خمینی شکنی خودبنیانی تفکر غربی و تبیین مردم شالوده

 

براساس رهیافت : فکران ایرانی تأثیر سه موج مدرنیته بر روشن ).١٣٩١(پور، آسیه  مهدی
  . دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهانۀنام پایانشکنی،  شالوده

  .، تهران، دانشگاه شهید بهشتیساالری دینی  مردمۀنظری).١٣٨٨(میراحمدی، منصور 
های رسمی در  شکنی گفتمان امام خمینی، انقالب اسالمی و شالوده«). ١٣٨٣(نامدار، مظفر 

،  خرداد١٥فصلنامه ، "های معرفتی و تاریخی تحول مفاهیم و پیش فهم) ٢(حوزه سیاست 
  .٢٩ -١٠، ص ٢ ش

، ها ها و کاربست تعاریف، نظریه: پست مدرنیته و پست مدرنیسم).١٣٧٩(نوذری، حسین علی 
  .تهران، نقش جهان
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