دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

رﺳﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺣﺎﺻﻞ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻧﮕﺎرﻧﺪه در دورهي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪي ﻋﻠﻮم
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  1394در داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ
داﻧﺸﮕﺎه ﻳﺎﺳﻮج ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺣﻤﺪاﷲ اﻛﻮاﻧﻲ و ﻣﺸﺎورهي ﺟﻨﺎب آﻗﺎي
دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻗﺮي دوﻟﺖ آﺑﺎدي از آن دﻓﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻛﻠﻴﻪي ﺣﻘﻮق ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي آن
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻳﺎﺳﻮج اﺳﺖ.

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ از ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺗﺎ
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
دﻛﺘﺮ ﺣﻤﺪاﷲ اﻛﻮاﻧﻲ

اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:
دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻗﺮي دوﻟﺖ آﺑﺎدي

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
رﺣﻤﺎن ﺑﻴﺎد

ﺑﻬﻤﻦ 1394

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ از ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺗﺎ
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
ﺗﻮﺳﻂ:
رﺣﻤﺎن ﺑﻴﺎد
ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ
اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻻزم
ﺑﺮاي اﺧﺬ درﺟﻪي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
در رﺷﺘﻪي:
ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ
در ﺗﺎرﻳﺦ  1394/11/17ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺄت داوران زﻳﺮ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺎ درﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻬﺎﻳﻲ
رﺳﻴﺪ.
1ـ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :دﻛﺘﺮ ﺣﻤﺪاﷲ اﻛﻮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ)اﺳﺘﺎدﻳﺎر(

اﻣﻀﺎ

2ـ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻗﺮي دوﻟﺖ آﺑﺎدي ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ)اﺳﺘﺎدﻳﺎر(

اﻣﻀﺎ

3ـ اﺳﺘﺎد داور داﺧﻞ ﮔﺮوه :دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ رﺿﺎ ﺳﻤﻴﻌﻲ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ)اﺳﺘﺎدﻳﺎر(

اﻣﻀﺎ

4ـ اﺳﺘﺎد داور داﺧﻞ ﮔﺮوه :دﻛﺘﺮ اﺑﻮذر رﻓﻴﻌﻲ ﻗﻬﺴﺎره ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ)اﺳﺘﺎدﻳﺎر(

اﻣﻀﺎ

5ـ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه :دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻓﻴﺮوزي ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ)اﺳﺘﺎدﻳﺎر(

اﻣﻀﺎ
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»ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺸﻜﺮ اﻟﻤﺨﻠﻮق ﻟﻢ ﻳﺸﻜﺮ اﻟﺨﺎﻟﻖ«
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺮ دﺳﺘﺎن ﭘﺪرم
ﺑﻪ او ﻛﻪ ﻧﻤﻲداﻧﻢ از ﺑﺰرﮔﻲاش ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻳﺎ ﻣﺮداﻧﮕﻲ ،ﺳﺨﺎوت ،ﺳﻜﻮت ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ و ...
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺪ ،ﺧﻮﺑﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن را ﻣﻲآﻣﻮزﻧﺪ ،ﻧﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎ را ...
ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎﻳﻲ در ذﻫﻦ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﻧﺪ؛
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻲﻛﻨﻢ اﻳﻦ ﺗﺤﻔﻪ دروﻳﺶ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺎدر ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻢ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺪ.
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ﺳﭙﺎسﮔﺰاري

ﺳﭙﺎس ﺑﻴﻜﺮان ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﻳﻜﺘﺎ را ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻲﻣﺎن ﺑﺨﺸﻴﺪه و ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ رﻫﻨﻤﻮﻧﻤﺎن ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻨﺸﻴﻨﻲ رﻫﺮوان
ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﻣﻔﺘﺨﺮﻣﺎن ﻧﻤﻮد و ﺧﻮﺷﻪﭼﻴﻨﻲ از ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ را روزﻳﻤﺎن ﺳﺎﺧﺖ.
اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﮔﺮ ارزﺷﻲ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻼشﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺪﻳﻮن راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ،ﻫﻤﻜﺎري و ﻫﻤﺪﻟﻲ ﻛﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺪون آنﻫﺎ ،ﭼﺎرﭼﻮب اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺮﮔﺰ ﺷﻜﻞ ﻧﻤﻲﮔﺮﻓﺖ .از اﻳﻦرو ،ﻧﮕﺎرﻧﺪه وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﻲداﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺸﻜﺮ و
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺑﺮاز ﻧﻤﺎﻳﺪ.
از اﺳﺘﺎد ﺗﻮاﻧﺎ و ﮔﺮاﻧﻘﺪرم ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺣﻤﺪاﷲ اﻛﻮاﻧﻲ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر و ﻣﺸﻔﻘﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺖ
ﻧﻬﺎدﻧﺪ و در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺮا راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و از اراﺋﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮي ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ رﻫﮕﺸﺎي
ﻧﮕﺎرش ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،درﻳﻎ ﻧﻜﺮدﻧﺪ .از آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻗﺮي دوﻟﺖ آﺑﺎدي در ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور ﭘﮋوﻫﺶ،
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲﻛﻨﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از اﺳﺎﺗﻴﺪ ارﺟﻤﻨﺪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﺨﺘﺎري ،دﻛﺘﺮ اﺑﻮذر رﻓﻴﻌﻲ ،دﻛﺘﺮ رﺿﺎ اﻟﺘﻴﺎﻣﻲﻧﻴﺎ و دﻳﮕﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﮔﺮوه
ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﮔﺮدي در ﺣﻀﻮر آﻧﺎن ﻏﻨﻴﻤﺘﻲ ﮔﺮاﻧﻤﺎﻳﻪ ﺑﺮاي ﺑﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻲﻛﻨﻢ.
در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮ ﺧﻮد ﻓﺮض ﻣﻲداﻧﻢ از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﺼﻄﻔﻲ ارژﻧﮓ ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص ﻓﻦ ﻧﮕﺎرش اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﻳﺸﺎن
ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورم .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺪﻳﻮن ﻓﺪاﻛﺎري ﻣﺎدر و دﻳﮕﺮ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮادهام
ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ از آنﻫﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲﻛﻨﻢ.
رﺣﻤﺎن ﺑﻴﺎد
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ﻧﺎم :رﺣﻤﺎن

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ :ﺑﻴﺎد

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ :ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ

رﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﻳﺶ :ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :دﻛﺘﺮ ﺣﻤﺪاﷲ اﻛﻮاﻧﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ دﻓﺎع1394/11/17 :

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ از ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺗﺎ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
ﭼﻜﻴﺪه
ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺣﻮزه اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻧﻘﺶ آن در ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ
ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﻼم و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ از ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺗﺎ
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ .ﺳﺆال اﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ،ﭼﻪ
راﺑﻄﻪاي ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ از ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ وﺟﻮد دارد؟
ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ از ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻣﺤﺪود ﺷﺪن
ﻧﺴﺒﻲ اﺳﺘﺒﺪاد و ﺧﻮدﻛﺎﻣﮕﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮدم و ﺿﺮورت ﺑﺎزﺗﺎب اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ در
ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻳﻦ رﺧﺪاد ﻫﻢ در زﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ و ﻫﻢ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه ،ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ روﻧﺪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺧﻮدش را
ﺑﻬﺘﺮ ﻃﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ .روش ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي و ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي آن ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺤﺮان اﺳﭙﺮﻳﮕﻨﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺤﺮانﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﻲ در دو روﻳﺪاد ﻣﻬﻢ ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﮔﺮوه-
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺿﺮورت ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت
اﻳﻦ روﻳﺪاﻫﺎ ﭘﻮﻳﺎ ﺗﺮ ﺷﺪه و ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ آن ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺧﺮده ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻓﻘﻪ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ و ﺗﻔﻘﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن ،آزادي ،ﺣﻖ رأي ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ،
ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ و  ...ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ از ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺗﺎ
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ.
واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي :ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ ،ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ،اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ
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ﻓﺼﻞ اول
ﻛﻠﻴﺎت ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻖ

 -1-1ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺨﺸﻲ از داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻘﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ اﻫﻤﻴﺖ و ﺗﻼشﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ ،ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺷﻴﻌﻪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي در دوره
ﺣﻀﻮر اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم )ع( ﺧﻮد او اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﻛﻪ ﻋﺼﻤﺖ ﻣﻌﺼﻮم)ع( ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮم و ﺧﻴﺮ
ﻫﻤﮕﺎن اﺳﺖ .ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺮط ﻋﺼﻤﺖ در دوﻟﺖ آرﻣﺎﻧﻲ ﺷﻴﻌﻪ ،از آن رو ﻛﻪ ﻋﺼﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ
ارﺟﺎع ﺑﻪ آراي ﻋﻤﻮم ﻧﻴﺴﺖ ،اﺻﻞ اﺧﺘﻴﺎر و اﻧﺘﺨﺎب را در اﻣﺎﻣﺖ ﻣﻌﺼﻮم)ع( اﻧﻜﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ )ﻃﻮﺳﻲ،
1408ق .(94 :ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ ﺑﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ دوران ﺣﻀﻮر و ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ اﻣﺎم
ﻣﻌﺼﻮم)ع( اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﺗﺼﻤﻴﻢ در ﺷﺎﻛﻠﻪي ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺼﻮم)ع( را ﺑﺮ ﻋﻬﺪهي
ﺧﻮد او ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ ،زﻳﺮا ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻔﻜﺮ ﺷﻴﻌﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﺼﻮم)ع( ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮﻳﻦ ﻣﻔﺴﺮ ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﺖ و
اﺳﺎﺳﺎً ،ﻓﻠﺴﻔﻪي وﺟﻮدي ﻋﺼﻤﺖ ﻣﻌﺼﻮم)ع( ﻧﻴﺰ ﺻﻴﺎﻧﺖ از اﻧﺤﺮاف دﻳﻦ در ﻋﺼﺮ ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ .در
دورهي ﻏﻴﺒﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دوره ﻧﻘﺼﺎن و ﺣﺮﻣﺎن از دﻳﺪﮔﺎه ﺷﻴﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﻲ اﺳﺖ ،ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ ،ﻏﻴﺒﺖ
ﻣﻌﺼﻮم)ع( را ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻄﻴﻞ اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻳﻌﺖ ،ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻘﻂ آن دﺳﺘﻪ از اﺣﻜﺎم ﻣﻌﻠﻖ
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻖ آنﻫﺎ )ﻣﺜﻞ ﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﻳﻲ( ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺼﻮم)ع( اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﻲ از اﺣﻜﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪي ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺸﺮوع آنﻫﺎ در دورهي
ﻏﻴﺒﺖ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن وﺟﻮد دارد )ﻓﻴﺮﺣﻲ .(252 :1390 ،ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺗﻘﻴﻪ ،ﺣﻜﺎم ﻇﺎﻟﻢ وﻗﺖ ،ﻛﻨﺎرهﮔﻴﺮي ﻋﻠﻤﺎ از ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ ،ﻧﺒﻮد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻋﺪم
رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻞ وﺟﻮﺑﻲ ﺷﻮرا ،از دوران ﻏﻴﺒﺖ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم)ع( ﺗﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ )ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در دورهي ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ
ﻋﻠﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮدم ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺠﻠﺲ ﭘﻴﺎده ﻛﻨﻨﺪ
و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ را ﺑﺮاي ﭘﺎدﺷﺎه و ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ اﻋﻤﺎل ﻛﻨﻨﺪ( ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﻲ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم )ﻣﺸﺮوﻃﻪ( ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺘﻼف ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ،اﺧﺘﻼف
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎ روﺷﻨﻔﻜﺮان و ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ-
ﺧﻮاﻫﻲ در اﻳﺮان ) 1285ش1324/ق( ﻓﺼﻞ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ از دﻳﺪﮔﺎه دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ و
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻠﺲ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﺣﺎﻛﻲ
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از ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻫﻮاي ﺗﺎزه در ﺳﻴﺎﺳﺖ و دوﻟﺖ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻴﻌﻪ اﺳﺖ .ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﺣﻮزهي دﻳﻦ،
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮي را ﺿﺮوري ﻣﻲدﻳﺪﻧﺪ و اﺧﺘﻼف آنﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎز و ﻛﺎر اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل و ﻧﮕﺮاﻧﻲ از
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﻈﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮد .آﻳﺖاﷲ آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ )1255ش1329/ق( ﻛﻪ ﺧﻮد از ﭘﻴﺸﺘﺎزان
اﻳﻦ ﺗﺤﻮل ﺑﻮد ،ﺗﺤﻠﻴﻞ روﺷﻨﻲ از دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ زﻣﺎﻧﻪ دارد و ﻫﻤﻴﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ را ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ از آﻏﺎز دوران
ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﻋﺎﻟﻢ و آدم ﻣﻲﺑﻴﻨﺪ ،دوران ﺟﺪﻳﺪي ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺎم و ﺗﻔﻜﺮ و راﺑﻄﻪ دﻳﻦ و دوﻟﺖ در
ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ در
ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوﻃﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ .آﻳﺖاﷲ آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ ﭼﻬﺮه دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه دﻧﻴﺎي ﺟﺪﻳﺪ
واﻗﻒ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺗﺤﻮل را ﻫﻤﺰﻣﺎن آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲداﻧﺪ .وي در ﺟﺎﻳﻲ ﺑﻪ وﺟﻪ ﻏﺮﺑﻲ
و ﺗﻬﺪﻳﺪآﻣﻴﺰ دوران ﺟﺪﻳﺪ اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺪ ،اﻳﻦ ﺳﻴﻞ ﻋﻈﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮي از ﻏﺮب ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ ﺳﺮازﻳﺮ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻣﺎﻫﺎ رؤﺳﺎي اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻜﻨﻴﻢ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﻲ را
ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ اﺟﺮا ﻧﮕﺬارﻳﻢ ،ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺪرﻳﺠﺎ از آﺛﺎر اﻳﻦ ﺳﻴﻞ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
)ﻫﻤﺎن.(246-245 ،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻊ و ﻣﺠﺘﻬﺪاﻧﻲ ﭼﻮن آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ و ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﻲ در ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ در ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ
ﻓﺼﻞ ﺟﺪﻳﺪ در ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺘﻬﺎد و ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ ﻣﺮﻫﻮن ﺗﻼشﻫﺎي آﻳﺖاﷲ ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ )1239ش1315/ق(
و رﺳﺎﻟﻪ »ﺗﻨﺒﻴﻪ اﻻﻣﻪ و ﺗﻨﺰﻳﻪ اﻟﻤﻠﻪ« اوﺳﺖ .ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﻲ و ﺑﺎزاﻧﺪﻳﺸﻲ در دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻘﻪ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ را ﺑﺎزﮔﺸﺘﻲ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ اﺻﻮل ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪهي اﺳﻼﻣﻲ از ﭘﺲ ﻗﺮنﻫﺎ ﻛﺞ دﻳﻨﻲ ﻣﻲداﻧﺪ .ﺑﻪ
اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ اﺣﻴﺎي آزادي ﺧﺪادادي اﻧﺴﺎن در زﻧﺪﮔﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،در ﻛﺎﻧﻮن اﻳﻦ ﻧﻮاﻧﺪﻳﺸﻲ ﻓﻘﻬﻲ و دﻳﻨﻲ
ﻗﺮار دارد .از ﻫﻤﻴﻦ زاوﻳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪان ﻧﺠﻒ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﺑﺎ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ دادهاﻧﺪ .ﻣﺤﻘﻖ
ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ ﺑﻪ واژهﻫﺎي آزادي ،ﺑﺮاﺑﺮي ،ﺷﻮرا و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ آﺣﺎد ﻣﻠﺖ در دوﻟﺖ وﻻﻳﺘﻴﻪ ﺧﻮد اﺷﺎره
ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ »ﺗﻨﺒﻴﻪ اﻻﻣﻪ« ﻣﺸﻮرت و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ را در راﺳﺘﺎي
ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻮم در اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ و ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ،ﻗﺎﻧﻮن و
آزادي ﺑﻴﺎن اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﻼﻣﻴﻪ ﻋﺒﺎرت از وﻻﻳﺖ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻣﻮر اﻣﺖ
اﺳﺖ و اﺳﺎﺳﺶ ﻫﻢ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺖ در ﻧﻮﻋﻴﺎت ﻣﻤﻠﻜﺖ ،ﺑﺮ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻋﻘﻼي اﻣﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ
اﺳﺖ .ادﺑﻴﺎت »ﺗﻨﺒﻴﻪ اﻻﻣﻪ« ﺳﻴﻤﺎي ﻓﻘﺎﻫﺘﻲ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد ،ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت
ﻣﻼزﻣﻪ دارد و از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼم ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ ،ﻻﺟﺮم ﻣﺸﻮرﺗﻲ اﺳﺖ .ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ را در ﻫﻤﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ و ....را ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن.(296 - 295 ،
ﻫﺪف ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺑﻪ رﻫﺒﺮي ﻋﺎﻟﻤﺎن اﺳﻼﻣﻲ )اﺳﻼم و ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﻲ( ﺑﻮد و ﻗﻄﻌﺎ آنﻫﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ روﺷﻨﻲ
از ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوﻃﻪ داﺷﺘﻨﺪ و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻗﺪرت ﺳﻠﻄﻨﺖ ،ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻗﻮا ،وﺟﻮد ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ ـ اﺳﻼﻣﻲ و ﻧﻈﺎرت ﻣﺒﻌﻮﺛﺎن ﻣﻠﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي )اﻣﺮﻫﻢ ﺷﻮري ﺑﻴﻨﻬﻢ( را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲداﻧﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﺮ آن ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲورزﻳﺪه و ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮرد
وﻟﻲ ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ ﻃﻲ ﺷﺪ و در ﻧﻈﺮﻳﻪ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ)ره( و ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎمﺳﺎزي ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮﻳﺎ و
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اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.
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ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﺎﻧﻪ و ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻓﻘﻬﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻧﺼﺐ و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ راه ﺻﻌﻮدي و
ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺧﻮدش اداﻣﻪ داد .در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺮﻳﻪ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ)ره( ،وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺑﺖ از اﻣﺎم
زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﺣﻜﻮﻣﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲﮔﻴﺮد ،و وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ از ﻫﻤﺎن اﺧﺘﻴﺎرات ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و اﻣﺎم
ﻣﻌﺼﻮم)ع( ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﻟﻲ اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻪ آراي اﻛﺜﺮﻳﺖ
ﻣﺮدم ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ،و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ رأي ﻣﺮدم ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖآور ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻲآﻳﺪ وﻟﻲ،
وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﺪ ﻛﻪ رأي اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮدم ﻣﻮاﻓﻖ وي ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺧﺎﻃﺮ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮدم ،در
ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ و رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري و ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮي و ....اﺻﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ.

 -2-1ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﻲ
ﭼﻪ راﺑﻄﻪاي ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ از ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ وﺟﻮد
دارد؟

 -3-1ﻓﺮﺿﻴﻪ
ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ از ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻣﺤﺪود ﺷﺪن
ﻧﺴﺒﻲ اﺳﺘﺒﺪاد و ﺧﻮدﻛﺎﻣﮕﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮدم و ﺿﺮورت ﺑﺎزﺗﺎب اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ در
ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻳﻦ رﺧﺪاد ﻫﻢ در زﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ و ﻫﻢ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺿﺮورت ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه ،ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ روﻧﺪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ
ﺧﻮدش را ﺑﻬﺘﺮ ﻃﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ.

 -4-1ادﺑﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺶ
در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ
ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺸﺪه ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰﺋﻲ ﺑﺪان اﺷﺎره ﻛﺮدهاﻧﺪ ،و ﻣﻘﺎﻻت و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻮل
ﻣﺤﻮر ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ و ﻧﻘﺶ ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻴﻌﻪ در ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،از ﻣﻘﺎﻻت و
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي زﻳﺮ اﺷﺎره ﻛﺮد:
ﺣﻴﺪري ﺑﻬﻨﻮﻳﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪاي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﺤﻮﻻت ﻧﻈﺮي ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ از ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﻲ« ) (1380ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺒﻚ اﺟﺘﻬﺎد و ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي آن در ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺗﺤﻮل و ﺗﻄﻮر در ﻓﻘﻪ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ اﻳﻦ اﺟﺘﻬﺎد ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ذﻫﻨﻲ و ﻋﻴﻨﻲ ﻫﺴﺖ ،ﻛﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ
آنﻫﺎ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :ﺑﺴﻂ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺻﻮﻟﻲ ،ﮔﺮاﻳﺶ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻓﻘﻬﺎ ،ﻧﻔﻮذ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﻘﻴﻬﺎن و

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
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ﺗﻨﻔﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻘﻬﺎ از ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺳﻴﺪن ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺳﺘﺒﺪاد و اﺳﺘﻌﻤﺎر .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺟﺘﻬﺎد و ﻧﻘﺶ
دﻳﻨﻲ ﻋﻠﻤﺎ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ و ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﺒﺪاد و اﺳﺘﻌﻤﺎر
اﺳﺖ.
زﻧﺠﺎﻧﻲ در ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ« ) (1366ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﻲ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري
اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ .زﻧﺠﺎﻧﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ،ﺧﻂ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ و
ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اوج ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻗﻠﻪي ﺟﻨﺒﺶﻫﺎي اﺻﻴﻞ اﺳﻼﻣﻲ و ﻧﻘﻄﻪي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﻫﻤﻪي اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﻼم ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ ،ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ و آزاديﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ
در اﺳﻼم و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
درﺧﺸﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪاي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺟﺴﺘﺎري در ﺗﻔﻜﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻤﺎي ﺷﻴﻌﻪ از ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل
 (1380) «1320ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ،ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ ،اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ در
ﻣﻴﺎن ﺳﺮان ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﻫﺮج و ﻣﺮج و ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و
روي ﻛﺎر آﻣﺪن رﺿﺎﺧﺎن ﺷﺪ ،اﺷﺎره ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﺪم اﺗﺤﺎد و ﻫﻤﺪﻟﻲ در ﺑﻴﻦ ﺳﺮان
ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي آن روز ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﻴﺪن رﺿﺎﺧﺎن و
ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
ﺷﺎﻟﻴﻜﺎر در ﻣﻘﺎﻟﻪاي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ در ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ
ﻧﻈﺮﻳﻪ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ« ) (1391ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺣﻴﻄﻪي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﻧﻈﺮﻳﻪ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ اﻣﺎم
ﺧﻤﻴﻨﻲ)ره( ﻛﺎر ﻛﺮدﻧﺪ ،در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺮﻳﻪ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ)ره( ،وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺑﺖ از اﻣﺎم
زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﺣﻜﻮﻣﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲﮔﻴﺮد ،و وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ ﻫﻤﺎن اﺧﺘﻴﺎراﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و اﻣﺎم
ﻣﻌﺼﻮم)ع( از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ،ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﻟﻲ اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﺑﻪ آراي اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮدم ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ،و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ رأي ﻣﺮدم ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ آور ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻲآﻳﺪ وﻟﻲ ،وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﺪ ﻛﻪ رأي اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮدم ﻣﻮاﻓﻖ
وي ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ ﻣﻘﺎﻻت و ﻛﺘﺎبﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻛﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻫﻴﭻﻛﺪام ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ از ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺗﺎ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ را
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻧﺪادهاﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ آﻗﺎي ﺣﻴﺪري ﺑﻬﻨﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺟﻬﺎدي ﻋﻠﻤﺎ در
ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻴﻦ و ذﻫﻦ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد و اﺳﺘﻌﻤﺎر اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺮدم در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺮ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ و ﺗﺤﻮل ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮدﻧﺪ .در ﻛﺘﺎب زﻧﺠﺎﻧﻲ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ« ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و ﻧﻈﺮﻳﻪ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ و آن ﺳﻴﺮ
ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم از ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻋﻠﻤﺎ و ﺳﺮدﻣﺪاران
ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺟﻼل درﺧﺸﻪ ﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪيﻫﺎي ﻣﺸﺮوﻃﻪ و
ﻋﻠﻞ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻧﻘﺶ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻤﺎ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ .در ﭘﺎﻳﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺷﺎﻟﻴﻜﺎر ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺪون اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺮدم در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻞ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ
در ﺣﻮزه ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ و ﺑﺮ روي ﻧﻈﺮﻳﻪ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ اﻣﺎم ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن-
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮهي ﺟﺪﻳﺪي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ از ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺗﺎ ﺟﻤﻬﻮري
اﺳﻼﻣﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ،ﻧﻔﻮذ

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

۵

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻤﺎ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮدم در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﻣﻲﭘﺮدازد و در
اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻓﻀﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ در دوره رﺿﺎﺧﺎن و ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﺪ.
و در اداﻣﻪ ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻧﻘﺶ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮدم در روﻧﺪ اﻧﻘﻼب و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ و ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎمﺳﺎزي ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ
ﻣﻲﭘﺮدازد.

 -5-1اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺗﺎ
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ .اﻳﻦﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ از ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮدم در ﻗﺎﻟﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ،رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري و ....ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺧﻮدش را اداﻣﻪ
داده و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺮﻳﻪ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ)ره( و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺣﺎﻟﺖ
ﻧﻈﺎم ﺳﺎزي ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد.

 -6-1روش ﺗﺤﻘﻴﻖ
روش اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ در اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي ،و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺘﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ و
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻧﺸﺮﻳﺎت و ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻳﻜﻲ از
ﭼﻬﺎرﭼﻮبﻫﺎي ﻧﻈﺮي ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺤﺮان اﺳﭙﺮﻳﮕﻨﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در
ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪل ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪاي ﺧﻮﻳﺶ ،ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﻚ اﻧﺪﻳﺸﻪ را ﻣﻲﺗﻮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد ،ﻣﺸﻜﻼت
زﻣﺎنﻫﺎش را درك ﻛﺮد ،رﻳﺸﻪﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت را ﺑﺮرﺳﻲ ،و در ﻧﻬﺎﻳﺖ راهﺣﻞﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي آنﻫﺎ اراﺋﻪ داد
)اﺳﭙﺮﻳﮕﻨﺰ.(39-38 :1365 ،

 -7-1ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ رﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع
ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻓﻘﻪ ،ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻬﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭼﺎرﭼﻮب روﺷﻲ
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺤﺮان در ﻓﺼﻞ دوم اﻫﺘﻤﺎم ورزﻳﺪه اﺳﺖ ،در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺤﺮان ﻧﻈﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﭘﻮﻳﺶﻫﺎي
ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ و درﻣﺎن
ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ دوران اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
اﺳﺖ .و در ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﻓﻘﻬﻲ ،ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﻲ
ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ.

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

۶

ﻓﺼﻞ دوم
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي

ﻣﻘﺪﻣﻪ
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ،اﺑﺘﺪا ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع از ﺟﻤﻠﻪ؛ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻓﻘﻪ ،ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻬﺎد ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪ )ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي( ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺤﺮان اﺳﭙﺮﻳﮕﻨﺰ اﺷﺎره ﻣﻲﺷﻮد ،در
ﻗﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ ،ﺷﺎﻣﻞ؛ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻲﻧﻈﻤﻲ و ﺳﺆال از آنﻫﺎ ،ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻠﻞ ﺑﻲﻧﻈﻤﻲ و
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﭘﺪﻳﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺑﺎزﺳﺎزي ﺗﺨﻴﻠﻲ ﻧﻈﺎم ﻓﺎﻗﺪ از ﺑﻲﻧﻈﻤﻲ در ﻓﻀﺎي ذﻫﻨﻲ و راه درﻣﺎن
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

 -1-2ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻓﻘﻪ ،ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ واﺟﺘﻬﺎد ﻛﻠﻴﺪي
ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺳﻌﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ از آنﻫﺎ داده ﺷﻮد.

 -1-1-2ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻪﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻬﻴﻢ ﺷﺪن در ﻳﻚ اﻗﺪام ﺟﻤﻌﻲ اﺳﺖ
)ﻣﺤﺴﻨﻲ و ﺟﺎراﻟﻠﻬﻲ .(12 :1382 ،ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻠﻲ ﺟﻤﻌﻲ ،آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮدارﻧﺪه
دﺧﺎﻟﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ و در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮيﻫﺎي اداري و ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻧﺪاﺧﺘﻦ
رأي ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ارﺿﺎي ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺮدم در ﻛﺎرﻛﺮد
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻴﺎت ﻛﺎرﻳﺸﺎن ﺑﻪ آن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺎرﻛﺖ درﮔﻴﺮي ﻣﺮدم
در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻏﻴﺮﻣﺬﻫﺒﻲ ،اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎﻳﻲ از ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﻛﻪ ﺣﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻗﺪرت ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ را
ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﻲﺳﺎزد وﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ را در ﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد )ﺟﺒﺎري:1378 ،
.(63-7

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

٧

ﺑﻨﻴﺎديﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪ زﻳﺮﺳﺎز ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺬﻳﺮش اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮي ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﻫﺪف از آن ،ﻫﻤﻔﻜﺮي،
ﻫﻤﻜﺎري و ﺗﺸﺮﻳﻚ ﻣﺴﺎﻋﻲ اﻓﺮاد در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ .ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﺮاﮔﺮدي اﺳﺖ ﻛﻪ از راه آن ﻣﺮدم ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ دﺳﺖ
ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ و دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ را در ﺧﻮد ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲآورﻧﺪ .ﻛﺮﻓﺖ و ﺑﻴﺮاﺳﻔﻮرد ﺗﺤﻮﻻﺗﻲ ﭼﻮن ﻇﻬﻮر ﺟﻨﺒﺶﻫﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺗﺄﻣﻞ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻧﺴﺎن ،ﻇﻬﻮر ﻣﺠﺪد اﻳﺪه ﺷﻬﺮوﻧﺪي و ﭘﺴﺖﻣﺪرن را
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﺪه ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ )ﻧﻴﺎزي.(137-111 :1383 ،
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ؛ درﮔﻴﺮ ﺷﺪن ﻓﺮد در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ،از ﻋﺪم درﮔﻴﺮي ﺗﺎ
داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎم رﺳﻤﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ )راش .(122 :1377 ،ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﺑﺮ ﻧﻘﺶ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺪرت ﺗﺄﻛﻴﺪ دارد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﺎﻧﺘﻴﻨﮕﺘﻮن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
»ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻬﺎدن ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﺳﻴﺎﺳﻲ دوﻟﺖ«.
)ﻫﺎﻧﺘﻴﻨﮕﺘﻮن.(77 :1373 ،
آﻧﺘﻮﻧﻲ ﮔﻴﺪﻧﺰ در ﺑﺤﺚ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده و آن را ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻲ-
داﻧﺪ ﻛﻪ در آن ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﻪﻃﻮر ﺟﻤﻌﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲﺷﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .از ﻃﺮﻓﻲ ﺣﻴﺚ اوﻟﻮف ﭘﻴﺘﺮﺳﻮن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ را ﺑﻪﻋﻨﻮان »ﺗﻼشﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺑﺮﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد« ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ )ﺗﺎجﻣﺰﻳﻨﺎﻧﻲ.(153-125 :1382 ،

 -2-1-2ﻓﻘﻪ
ﻓﻘﻪ در ﻫﻤﮕﺎﻧﻲﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﻮد ،ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم از ﮔﺬر ﺷﻨﺎﺧﺖ ادﻟﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ آنﻫﺎ
داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﻘﻪ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﻋﻤﻠﻲ اﻧﺴﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا و ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ و دﻳﮕﺮان
اﺳﺖ و ﺑﺨﺸﻲ از ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از »ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ و وﻇﺎﻳﻔﻲ ﻛﻪ از
ﺟﺎﻧﺐ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار اﺳﻼم ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ« )ﻋﺰﺗﻲ .(37-34 :1379 ،ﭘﺲ ﻓﻘﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از »ﻓﻬﻢ دﻗﻴﻖ
و اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻠﻲ اﺳﻼم از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺪارك ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن و ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺷﺮﻋﻲ ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﺪه و آراء ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻘﻬﺎ ﻧﻴﺰ اﻃﻼق ﻣﻲﺷﻮد« )ﻫﻤﺎن( .اﮔﺮ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ،ﺑﻪ اﺣﻜﺎم
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﺗﻌﻠﻖ ﻳﺎﺑﺪ ،ﻓﻘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮد و اﮔﺮ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﺒﺎدي ﺗﻌﻠﻖ
ﮔﻴﺮد ،ﻓﻘﻪ ﻋﺒﺎدي ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺷﻮد ،ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﺪﻳﺪار
ﻣﻲﺷﻮد )ﻣﺒﻠﻐﻲ.(21-3 :1384 ،

 -3-1-2ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﻘﻮﻗﻲ در اﺳﻼم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻨﻲ ﭼﻮن ﺣﻘﻮق
اﺳﺎﺳﻲ ,ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﮔﺮدد .ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺎص,
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺎت ﻓﻘﻬﻲ در ﺧﺼﻮص آﻳﺎت و رواﻳﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﻓﻘﻪ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻋﺎم ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ دﻳﻦ اﺳﻼم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮق
اﺳﺎﺳﻲ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪاي ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺑﺎﻻﺻﺎﻟﻪ و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻣﺘﻮن دﻳﻨﻲ ﺑﺤﺚ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ,وﻟﻲ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي
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اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻮاﺑﻲ ﻓﻘﻬﻲ ﺑﺮاي آن ﺗﺪارك ﺑﻴﻨﺪ )ﻋﻤﻴﺪزﻧﺠﺎﻧﻲ .(41 :1366 ،در ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ دﻳﮕﺮ ﻓﻘﻪ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺨﺸﻲ از داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻘﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ اﻫﻤﻴﺖ و ﺗﻼشﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﻘﻪ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻓﻬﻢ و آﮔﺎﻫﻲ اﺳﺖ )ﻛﺮﻛﻲ1407 ،ق .(11 :و در
اﺻﻄﻼح اﻣﺮوزي ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ )اﻧﺼﺎري1415 ،ق.(494 :

 -4-1-2اﻣﺎﻣﺖ
در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ اﻣﺎﻣﺖ از دﻳﺪﮔﺎه ﺷﻴﻌﻪ وﺳﻴﻊﺗﺮ از زﻋﺎﻣﺖ و رﻫﺒﺮى ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .از دﻳﺪﮔﺎه ﺷﻴﻌﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﺷﺎﺧﻪاى ﻛﻮﭼﻚ از اﻣﺎﻣﺖ و ﺧﻼﻓﺖ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﻛﻪ ،اﻣﺎم ﻳﻌﻨﻰ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ،و ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ آن ﺣﻀﺮت
ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺌﻮﻧﺎت ،ﺟﺰ ﻧﺰول وﺣﻰ ،ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎنﻛﻪ
اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻴﻦ اﻣﺎﻣﺖ و ﺧﻼﻓﺖ ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻪي اﻣﺎم در درﺟﻪي ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ )ﺻﻠﻲاﷲ
ﻋﻠﻴﻪ و آﻟﻪ( ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ از ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮى ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در راﺳﺘﺎى ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن
ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﻰ در ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺑﻌﺎد ﺳﻴﺎﺳﻰ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،اﻗﺘﺼﺎدى و ...ﮔﺎم ﺑﺮدارد ،و
ﺷﻴﻮهي ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .از اﻳﻦ رو ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( اﻧﺴﺎنﻫﺎى ﻛﺎﻣﻠﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ زﻣﻴﻦ و زﻣﺎن از آﻧﺎن ﺧﺎﻟﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻰﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ:
 .1ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﮕﺮش ﺷﻴﻌﻪ ،ﻗﻮام اﻣﺎﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺎم ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻋﺪم
دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ اﻣﺎم ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻣﺎﻧﻊ اداﻣﻪ اﻣﺎﻣﺖ او ﻧﻤﻰﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻰ اﻣﺎم ﺑﻪ
وﻇﻴﻔﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻰدﻫﺪ وﻟﻮ اﻳﻦﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ در اﺧﺘﻴﺎر ﻏﻴﺮ اﻣﺎم ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ اﻣﺎﻣﺖ
ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪي ﺳﻴﺎﺳﻰ و اﻧﺴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻰ ﭘﺪﻳﺪ ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى دﻳﻦ اﺳﻼم و
اﻣﺖ اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن ﺳﻠﻄﻪ ﺳﻴﺎﺳﻰ ،ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ
ﻧﻤﻰدﻫﺪ و ﺣﺘﻰ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺪم دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﺳﻴﺎﺳﻰ ،اﻣﺎم ﻫﻢﭼﻨﺎن اﻣﺎم اﺳﺖ و ﮔﺴﺘﺮه اﻣﺎﻣﺖ او
ﻫﻢ ،اﻣﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻗﻮام ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺮ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻗﺪرت ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎﻫﻴﺖ و
ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺧﻼﻓﺖ از اﻋﻤﺎل ﺳﻠﻄﻪ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻧﺎﺷﻰ ﻣﻰﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻗﺪرت دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ و ﻋﻬﺪهدار ﺧﻼﻓﺖ ﮔﺮدد.
 .2اﻣﺎﻣﺖ ﻣﻌﺼﻮم ،ﺷﺄﻧﻰ از ﺷﺆون اﻣﺖ اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺷﺄﻧﻰ از دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻴﺎﺳﻰ؛ ﻳﻌﻨﻰ واﺑﺴﺘﮕﻰ
اﻣﺎم ﺑﻪ اﻣﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻟﺤﺎظ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺖ ،اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ و آﻳﻴﻦ اﺳﻼم را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ اﻳﻦﻛﻪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﺳﻴﺎﺳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻟﺘﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ .ﻟﺬا اﻣﺎﻣﺖ در ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻻت ﺣﺘﻰ در
ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺮج و ﻣﺮج ﻫﻢ وﺟﻮد دارد و وﺟﻮدش ﺿﺮورى اﺳﺖ و ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ در روى ﻛﺮه زﻣﻴﻦ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻨﺼﺐ اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻗﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺧﻼﻓﺖ از ﻧﮕﺎه اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﻨﺼﺒﻰ دﻧﻴﺎﻳﻰ و
اﺟﺮاﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪش ﺑﺎ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﻰ از اﻳﻦ ﺣﻴﺚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻢ دارد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﻳﮕﺮ ،ﺧﻼﻓﺖ ﻧﻬﺎدى ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺟﺘﻤﺎع ﺳﻴﺎﺳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻧﻬﺎد
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻫﻮﻳﺖ دﻳﻨﻰ ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ ﻫﻮﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻈﺎم زﻧﺪﮔﻰ،
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺳﻴﺎﺳﻰ و دوﻟﺖ اﺳﺖ
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 .3در اﻣﺎﻣﺖ ،وﻳﮋﮔﻰﻫﺎى اﻋﻠﻤﻴﺖ ،ﻋﺼﻤﺖ و ﻣﻨﺼﻮص ﺑﻮدن ،ﺿﺮورى اﺳﺖ؛ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺧﻼﻓﺖ از ﻧﮕﺎه
ﻣﺬاﻫﺐ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ،ﻛﻪ در آن اﻳﻦ ﺷﺮطﻫﺎى ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻴﺴﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺎﺳﻖ ﺑﻮدن ﺧﻠﻴﻔﻪ،
ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ وى از راه ﻗﻬﺮ و ﻏﻠﺒﻪ و ...ﺿﺮرى ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ و ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ وى ﻧﻤﻰرﺳﺎﻧﺪ ،ﺣﺘﻰ اﮔﺮ
اﻓﻀﻞ و اﻋﺪل ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ )ﻓﻴﺮﺣﻲ.(192-191 :1390 ،
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻣﺎﻣﺖ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﭘﻴﺸﻮاﻳﻲ و رﻫﺒﺮي اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﺼﺪي رﻫﺒﺮي
ﮔﺮوﻫﻲ ﺷﻮد »اﻣﺎم« ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﺧﻮاه در راه ﺣﻖ ﻳﺎ در راه ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ در اﺻﻄﻼح ﻋﻠﻢ ﻛﻼم
اﻣﺎﻣﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از» :رﻳﺎﺳﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ و ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر دﻳﻨﻲ و دﻧﻴﻮي« .و ذﻛﺮ
ﻛﻠﻤﻪ »دﻧﻴﻮي« ﺑﺮاي ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ وﺳﻌﺖ ﻗﻠﻤﺮو اﻣﺎﻣﺖ اﺳﺖ وﮔﺮﻧﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر دﻧﻴﻮي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﺟﺰﻳﻲ
از دﻳﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ .از دﻳﺪﮔﺎه ﺷﻴﻌﻪ ،ﭼﻨﻴﻦ رﻳﺎﺳﺘﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻣﺸﺮوع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪاي
ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺴﻲ ﻛﻪ اﺻﺎﻟﻪي )و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻴﺎﺑﺖ( داراي ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﺼﻮم از ﺧﻄﺎ در ﺑﻴﺎن
اﺣﻜﺎم و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ و ﻧﻴﺰ ﻣﺼﻮن از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در واﻗﻊ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺼﺐﻫﺎي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ
اﻛﺮم )ﺻﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و آﻟﻪ( ﺑﺠﺰ ﻧﺒﻮت و رﺳﺎﻟﺖ را دارد و ﻫﻢ ﺳﺨﻨﺎن او را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺣﻘﺎﻳﻖ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ و
ﻣﻌﺎرف اﺳﻼم ﺣﺠﺖ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﻬﺎي وي در اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ واﺟﺐ اﻻﻃﺎﻋﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ )ﻫﻤﺎن،
.(197-193

 -5-1-2اﺟﺘﻬﺎد
اﺟﺘﻬﺎد در ﻣﻌﻨﺎي ﻟﻐﻮي اﮔﺮ از ﺻﻴﻐﻪ ﺟَﻬﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺸﻘﺖ و ﺳﺨﺘﻲ اﺳﺖ و اﮔﺮ از ﺻﻴﻐﻪ ﺟُﻬﺪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻮان و ﻧﻴﺮو اﺳﺖ )آلﻏﻔﻮر .(99 :1384 ،در ﻣﻌﻨﺎي اﺻﻄﻼﺣﻲ ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻮم
واژهﺷﻨﺎﺳﺎن آن را ﺑﻪ ﺗﻼش و ﻛﻮﺷﺶ و ﺑﻪ ﻛﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﻴﺮو و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮد ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻲ ﺧﺎص
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ و ﻣﺸﻘﺖ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ )ﻣﻴﺮﻣﻮﺳﻮي.(275 :1384 ،
ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺘﺐ اﺻﻮﻟﻲ ،اﺟﺘﻬﺎد را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮدهاﻧﺪ» :اﺳﺘﻔﺮاغ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻈﻦ ﺑﺤﻜﻢ
ﺷﺮﻋﻲ« ﻳﻌﻨﻲ اﺟﺘﻬﺎد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﻘﻴﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﺣﺪي ﻛﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
ﻇﻦ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد )ﻣﺤﻤﺪي .(12 :1373 ،ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻓﻼﺧﻲ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ اﺻﻮﻟﻲ ﻧﻴﺰ ،در
ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ از اﺟﺘﻬﺎد ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ» :اﺟﺘﻬﺎد ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺬل و ﻛﻮﺷﺶ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ و ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ داراي
ﻧﺺ ﺧﺎﺻﻲ از ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ ،از راه رأي و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺷﺨﺼﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ راهﻫﺎي دﻳﮕﺮ
اﺳﺘﻨﺒﺎط و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ« )آلﻏﻔﻮر.(100 :1384 ،
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ اﺟﺘﻬﺎد ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﻧﺼﻮص دﻳﻨﻲ و ﺳﺎزوﻛﺎر ﻣﻬﻢ و اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﻜﺎم ﻓﺮدي و ﺟﻤﻌﻲ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 -2-2ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﺎرﭼﻮب روﺷﻲ اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آراء ﺗﻮﻣﺎس اﺳﭙﺮﻳﮕﻨﺰ ﻛﻪ
ﻧﺎم او ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺤﺮان ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ ،اﻗﺘﺒﺎس و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲﮔﺮدد .ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻈﺮﻳﻪ

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

١٠

ﺑﺤﺮان اﺳﭙﺮﻳﮕﻨﺰ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي رﺳﺎﻟﻪ ،دﻳﺪﮔﺎه وي در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻲﻧﻈﻤﻲﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد
در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ذﻫﻨﻲ اﻳﻦ ﺑﻲﻧﻈﻤﻲﻫﺎ و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎر و درﻣﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ روش ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ از ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺗﺎ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ از ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد و
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎمﺳﺎزي ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد ،از زﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﻘﻬﺎ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﭘﻲ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ آن ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ را ﺗﻜﺎﻣﻞ و روﻧﻖ دﻫﻨﺪ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺮاي ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادي ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﻴﺎورﻧﺪ .اراﺋﻪي راﻫﻜﺎر و راهﺣﻞ را در اﻳﻦ دﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ
ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮﭼﻴﺪه ﺷﺪن ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺒﺪادي و ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪي ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮدم و وارد ﺷﺪن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻣﺜﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ،رﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮري و....
اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .اﻳﻦ راهﺣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ روﻧﺪ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ و ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺧﻮدش را اداﻣﻪ دﻫﺪ
و در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﺎزي ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد.

 -1-2-2ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺤﺮان
ﻧﻈﺮﻳﺎت در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻮاﻻت و ﺷﺒﻬﺎت ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﺒﻮد ﺳﺆال
و ﭼﺎﻟﺶ ،اﻣﻜﺎن ذﻫﻨﻲ اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات و ﭘﺮدازش ﻧﻈﺮﻳﺎت را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻜﺮده و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ذﻫﻦ و ﻋﻴﻦ ،ﻧﻈﺮ و
ﻋﻤﻞ را ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ اﻓﺰون ﻣﻲﻛﻨﺪ .وﻗﺘﻲ ﻋﺮﺻﻪاي ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻧﻈﺮﻳﺎت ذﻫﻨﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮد
آنﮔﺎه در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ و واﻗﻌﻴﺖ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺧﻮدﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ .در ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻀﺎي
دﻳﺎﻟﻜﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮ و ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲآﻳﺪ.
»ﺗﻮﻣﺎس اﺳﭙﺮﻳﮕﻨﺰ« در ﻛﺘﺎب »ﻓﻬﻢ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ« ﺧﻮد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازي ﺳﻴﺎﺳﻲ در
ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮد ﺗﺄﻛﻴﺪ دارد و ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ را از اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار
داده اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ روش اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن ﺳﻴﺎﺳﻲ و روش ﻓﻬﻢ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻔﺮوض ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺤﺮان
ﺗﻮﻣﺎس اﺳﭙﺮﻳﮕﻨﺰ را ﺑﺎﻳﺪ در دﺳﺘﻪ دوم ﻗﺮار داد .روش وي ،راه ﻗﺮاﺋﺖ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ را آﻣﻮزش ﻣﻲدﻫﺪ.
وي ازﺟﻤﻠﻪ ﺳﻨﺖﮔﺮاﻳﺎن ﻋﻠﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از روشﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ،
ﻓﻠﺴﻔﻲ و اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ )ﺣﻘﻴﻘﺖ .(90-85 :1387 ،ﻛﻮﺷﺶﻫﺎي وي در
راﺳﺘﺎي ﻓﻬﻢ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻂ ﺗﻤﺎﻳﺰي ﻣﻴﺎن آن و روش اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺮد،
ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ ﻧﻈﺮي ،ﻓﻠﺴﻔﻲ ،ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدي اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪد آن ﻣﻲﺗﻮان ﻣﻨﻄﻖ دروﻧﻲ ﻫﺮ ﻧﻮع
ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازي را ﻛﺸﻒ ﻧﻤﻮد .اﺳﭙﺮﻳﮕﻨﺰ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﺑﺰرگ ﻏﺮب را ﺑﺎ اﻟﮕﻮي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ
ﺟﺴﺘﺎري ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻋﻠﺖ )دﻟﻴﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ( ،آرﻣﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ و راهﺣﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮدازش
ﻛﺮده اﺳﺖ .او در ﮔﺎم اول ،ﻣﺪﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻫﺮدوران ﺑﺸﺪت واﻗﻊﮔﺮا ﺑﻮده و اﻧﺪﻳﺸﻪ-
ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ آﻧﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ آﻧﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺻﺮﻓﺎً
ﺗﻔﺮﻳﺢ آﻛﺎدﻣﻴﻚ ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻤﻴﻘﺎً ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻤﻠﻲ و روزﻣﺮهي ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .ﺗﻼش آنﻫﺎ
ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺟﺎﻣﻊ و درﻛﻲ ﻧﺴﺒﻲ از دﻧﻴﺎي ﺳﻴﺎﺳﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ )ﺑﺮزﮔﺮ .(23-17 :1383 ،از
دﻳﺪ وي ،ﻫﺪف ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻴﻨﺸﻲ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻪ

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.
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ﻣﻨﻈﻮر درك و ﻓﻬﻢ ﭘﺬﻳﺮ ﺷﺪن آن و رﻓﻊ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲﻫﺎ و ﻛﺎﺳﺘﻲﻫﺎي آن و ﺑﺎزﮔﺮدان ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ از
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ رﻳﺸﻪﻫﺎي ﺑﻲﻧﻈﻤﻲ و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ آنﻫﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻲﺗﻮان ﻫﺪف و ﻏﺎﻳﺖ ﻧﻈﺮﻳﺎت
ﺳﻴﺎﺳﻲ از دﻳﺪ اﺳﭙﺮﻳﮕﻨﺰ را ﻧﻮﻋﻲ درﻣﺎن رواﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ داﻧﺴﺖ .از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ ﻋﺒﺎرت
»ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ« ﻣﻌﺎﻧﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دارد .اﻣﺮوزه ،ﻋﻠﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ .ﻫﺮ
ﻳﻚ از ﻃﺒﻘﺎت ﻳﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻋﻠﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ )ﺗﺌﻮري( در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ .آن دﺳﺘﻪ از
ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،از ﻧﻈﺮ ﻋﺪهاي ،ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ
»ﻫﻨﺠﺎري« و از ﻧﻈﺮ ﻋﺪهاي دﻳﮕﺮ »ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ« ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ )اﺳﭙﺮﻳﮕﻨﺰ .(5 :1365 ،ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﭙﺮﻳﮕﻨﺰ روﺷﻲ را ﺑﺮاي ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﻓﻬﻢ آن در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار داده
اﺳﺖ .او ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻣﺸﻜﻞ ﻳﻚ ﻣﺘﻔﻜﺮ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻳﺎ
ﻋﻠﻞ ﺑﻲﻧﻈﻤﻲ ،ﺑﺎزﺳﺎزي ﺧﻴﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻔﻜﺮ از ﺳﺎﻣﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻳﺎ راهﺣﻠﻲ را
اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻔﻬﻤﻴﻢ .ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ آنﭼﻪ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي
اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺘﻔﻜﺮ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ،ﻣﺨﺪوش ﻣﻲﻛﻨﺪ.
اﻳﻦ اﻟﮕﻮي ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎده ،اﻣﺎ ﺑﺮاي ﻓﻬﻢ ﻳﻚ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎر آﻣﺪ اﺳﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻔﺮوﺿﻪ
اﻟﮕﻮي ﻣﺬﻛﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ در ﺧﻼء ﺷﻜﻞ ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد و ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﻫﺮ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از
ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ در آن واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان زﻣﺎﻧﻪ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺑﺤﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ دﻏﺪﻏﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪﭘﺮدازي را ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲآورد.
اﺳﭙﺮﻳﮕﻨﺰ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮداز ﺳﻴﺎﺳﻲ در »ﺳﺮﺷﺖ آدﻣﻲ« و دﻳﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺟﻬﺎن
ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﺶ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ و آنﻫﺎ را »ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﻮاد ﺧﺎم« ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت او در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد .در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﻴﻨﺶ ﺳﻴﺎﺳﻲ را ﻳﻚ ﺑﻴﻨﺶ »ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ«ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ »ﻫﻢ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻫﻨﺠﺎري« اﺳﺖ.
در ﺑﻴﺎن وﺟﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ آن ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﻣﻬﻢ ،ﻋﻮاﻣﻞ و ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه زﻧﺪﮔﻲ
ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن اﻳﻦﻫﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .در ﺑﻌﺪ ﻫﻨﺠﺎري ﻧﻴﺰ اﺳﭙﺮﻳﮕﻨﺰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ »ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻠﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺸﺮ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻴﺎﺳﺖاﻧﺪ ،زﻣﻴﻨﻪ
ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد ﺑﺨﺮداﻧﻪ ﺑﻮدن اﻋﻤﺎل و ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ« ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ
»دﻳﺪﮔﺎﻫﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آن درﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎرﻣﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ« .در
واﻗﻊ ،ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ را ﻣﻲﺗﻮان ﻳﻜﻲ از اﺳﺎﺳﻲﺗﺮﻳﻦ ﺗﺠﻠﻴﺎت ﻛﻮﺷﺶ ﺑﺸﺮ ﺑﺮاي رﻓﺘﺎر ﺑﺨﺮداﻧﻪ و
ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻮدن ﺑﺮﺷﻤﺮد )ﻫﻤﺎن.(13-10 ،
اﺳﭙﺮﻳﮕﻨﺰ در اداﻣﻪ ﻛﺎر ﺧﻮد و ذﻳﻞ ﻋﻨﻮان »روشﻫﺎي ﻓﻬﻢ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ« ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺮﺷﺖ
ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻲﭘﺮدازد .وي ،ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي
ﺗﺠﻮﻳﺰي ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ،آنﻫﺎ را »ﻧﻮﻋﻲ ﺟﺴﺘﺎر  ..ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و راهﺣﻞ ﻫﺎ« ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺪف اﺳﺎﺳﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازان اراﺋﻪ راهﺣﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺖ ،ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز
ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮداز ﺳﻴﺎﺳﻲ را »ﺑﺤﺮان« در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد .اﻟﺒﺘﻪ او اﻧﻜﺎر ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازي در
ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺧﻮد را ﭘﺮورده و اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازان را »اﺳﺘﺜﻨﺎ« ﻣﻲداﻧﺪ
)ﻫﻤﺎن.(38-37 ،

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.
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ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺪرت و رواﺑﻂ ﺣﺎﺻﻞ از آن در ﺳﻄﺢ اﺟﺘﻤﺎع ﻗﺮن
ﺑﻴﺴﺘﻢ را از دال ﺗﺎ اﻳﺴﺘﻮن و وﺑﺮ ...ﺑﻪ ﺳﻤﺘﻲ ﺑﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ارزش از واﻗﻌﻴﺖ ﺟﺪا ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻧﺪﻳﺸﻪ و
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ رﻓﺖ .ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﻛﺎر و ﭘﺴﺎﻣﺪرن و ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎري ﺗﻼش
ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻳﻜﻪﺗﺎزي ﻋﻘﻞﮔﺮا را ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻜﺸﻨﺪ .ﻳﻜﻲ از روشﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺐ و ﻛﺎرآﻣﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ و اراﺋﻪ
ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﻬﻢ رواﺑﻂ ﻗﺪرت ﺑﺎ اﻟﺘﻘﺎط اﺧﻼق و ارزش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻳﻜﺮد ﻛﻼﺳﻴﻚ از ﺗﻮﻣﺎس اﺳﭙﺮﻳﮕﻨﺰ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .او در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪلﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺪﻳﺸﻪ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان روي آورد و ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻲ
ﺳﺎده و ﻗﻠﻤﻲ روان ﺳﻌﻲ دارد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ اﻓﻼﻃﻮن و ارﺳﻄﻮ ﺗﺎ ﻫﺎﺑﺰ و ﻣﺎﻛﻴﺎول و ﻣﺎرﻛﺲ و ...ﻫﻨﻮز ﻣﻲ-
ﺗﻮاﻧﻨﺪ راﻫﮕﺸﺎي ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .او در اﻳﻦ ﻛﺎر ﺧﻮد ﺳﻌﻲ ﻛﺮد ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻠﺴﻔﻲ و
ﻣﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻚ ﻓﻠﺴﻔﻲ را ﻛﻨﺎر ﺑﮕﺬارد و ﺑﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻫﺮ ﻓﻴﻠﺴﻮف ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭼﻪ ﻣﻲ-
ﺧﻮاﻫﺪ .او ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺎده ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻫﺮ اﻧﺪﻳﺸﻪ از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ )ذواﻟﻔﻘﺎرﻳﺎن:1389 ،
.(32
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل »ﻧﻴﻜﻮﻟﻮ ﻣﺎﻛﻴﺎوﻟﻲ« ﻛﻪ او را ﭘﺪر »ﻋﻠﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ« دوره ﻣﺪرن ﻣﻲداﻧﻨﺪ از »ﺗﻔﺮق«،
»ﻋﺪم وﺣﺪت« و »ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ« ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎي زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﺸﺪت رﻧﺞ ﻣﻲﺑﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﭼﺎره را در
آن ﻣﻲدﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﻬﺮﻳﺎري روي ﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد از ﻫﻴﭻ وﺳﻴﻠﻪاي ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﻜﻨﺪ .از
ﻫﻤﻴﻦ روي ،ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺷﻬﺮﻳﺎر اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﻣﻲﭘﻴﭽﺪ ﻛﻪ در ﭘﺎرهاي از ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺪ اﺧﻼق ،ﺿﺪ ﻋﺮف و
ﺣﺘﻲ ﺿﺪ اﻟﻬﻴﺎت اﺳﺖ.
»ﻛﺎرل ﻣﺎرﻛﺲ« ،ﺑﻨﻴﺎنﮔﺬار ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺤﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد را در رواﺑﻂ ،ﺷﻴﻮهﻫﺎ و ﺗﻮزﻳﻊ
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺛﺮوت و ﻗﺪرت ﻣﻲداﻧﺴﺖ از ﻧﻈﺮ او ،در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداري ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻗﺪرت
و ﺛﺮوت ،ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن روز ﺑﻪ روز »ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ« و ﻛﺎرﮔﺮان روز ﺑﻪ روز »ﻓﻘﻴﺮﺗﺮ« ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲﻛﻪ ﺑﻌﺪ از
ﻣﺪﺗﻲ ﻃﺒﻘﺎت ﻓﺮودﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﭼﺎر »اﻟﻴﻨﺎﺳﻴﻮن« )ﻳﺎ از ﺧﻮدﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ( ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .وي ﭼﺎره ﺑﺮونرﻓﺖ از
اﻳﻦ ﺑﺤﺮان را ﻋﺪول از ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداري و ﺑﺮﻗﺮاري ﻧﻈﺎم ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻲ و ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﻣﻲداﻧﺴﺖ .از ﻧﻈﺮ
وي ،ﭼﻜﻴﺪه ﻫﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ »ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪاي از ﻛﻨﺶﻫﺎ و واﻛﻨﺶﻫﺎﺳﺖ) «.اﺳﭙﺮﻳﮕﻨﺰ:1365 ،
 (223در ﻧﻈﺮ او ،ﻫﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازي ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺤﺮان ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻞ ،ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﺑﺤﺮان و ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲاﻧﺪﻳﺸﺪ و
ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻠﻞ ،ﺑﻪ اراﺋﻪ راهﺣﻞ ﻣﻲﭘﺮدازد.
ﮔﺎﻫﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺤﺮان ،اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد :ﻣﺴﺌﻠﻪاي از ﺳﺎﺧﺖ رواﻧﻲ ﻓﺮد ﻳﺎ ﮔﺮوه
ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﭘﺪﻳﺪهاي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻠﻘّﻲ ﺷﻮد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻛﻪ اﻓﺮادي ﺑﺮاي ﻧﺎاﻣﻨﻲ و اﺿﻄﺮاب
دروﻧﻲ ﺧﻮد ،ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻴّﻨﻲ ﻣﻲﺗﺮاﺷﻨﺪ و اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻮﻃﺌﻪ ...ﺗﻠﻘّﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮ
اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺤﺮان اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻠﻞ ﺑﺤﺮان و اراﺋﻪ راهﺣﻞ ،ﻣﺘﻔﺎوت
ﻣﻲاﻧﺪﻳﺸﻨﺪ .در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻠﻞ ﺑﺤﺮان و اراﺋﻪ راهﺣﻞ ،ﻋﻮاﻣﻞ ذﻳﻞ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ:
 .1ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻲ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﺑﻴﻨﺶ اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺸﺮ؛ )ﻫﻤﺎن.(186 ،
 .2روانﺷﻨﺎﺳﻲ آدﻣﻴﺎن؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻛﻪ ﻓﺮد رادﻳﻜﺎﻟﻲ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﺪ ﻳﺎ روﺣﻴﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﻛﺎري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﻫﻤﺎن،
(156
 .3ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮداز در آن ﻣﺤﻴﻂ رﺷﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻣﻲ-
ﻧﻤﺎﻳﺪ) .ﻫﻤﺎن.(229 ،

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

١٣

 .4ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮداز از ﺣﻘﺎﻳﻖ ،اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺿﺮورﻳﺎت دارد )ﻟﻴﺘﻞ.(2 :1373 ،
در ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺤﺮان اﺳﭙﺮﻳﮕﻨﺰ ﻳﻚ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻳﺪه آل دو ﺧﺼﻴﺼﻪ ﻣﻬﻢ ﻛﺎرﺑﺮدي دارد :
اﻟﻒ .ادراﻛﺎﺗﻲ ﻋﻤﻴﻖ از دﻧﻴﺎي ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .
ب .ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻲآﻣﻮزد ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
اﺳﭙﺮﻳﮕﻨﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازان ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﺧﺘﻼف ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ در ﺳﺒﻚ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ،ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺳﺮوﻛﺎر دارﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،روﺷﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻫﻤﮕﻮن
اﺗﺨﺎذ ﻛﺮدهاﻧﺪ .وي ﺑﺎ ﺗﺒﻌﻴﺖ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﭼﻮن ﺗﻮﻟﻴﻦ ،ﻛﺎﭘﻼن و ﻛﻮﻫﻦ ،ﻧﻈﻢ و ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﻛﺘﺎب ﺧﻮد را
ﺑﻪ درك ﻣﻨﻄﻖ دروﻧﻲ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺧﺘﺼﺎص داده و ﺑﻪ ادﻋﺎي ﺧﻮدش از ﺟﺎﻳﻲ آﻏﺎز ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازان آﻏﺎز ﻛﺮده اﻧﺪ ،از آنﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻈﺮﻳﻪ در ﺻﺪد ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺖ
ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻓﻬﻢ آن ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻼش ﻧﻤﻮد .ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺤﺮان در ﺻﺪد ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻓﻬﻢ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﺟﺰاء اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز:
 .1ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازان ﻋﻠﻲرﻏﻢ ﺳﺒﻚﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺳﺮ و ﻛﺎردارﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺑﻲﻧﻈﻤﻲ ،ﺳﺌﻮال از ﭼﺮاﻳﻲ ،ﺳﺌﻮال از راهﺣﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
.2ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازان ﺑﺮاي ﺣﻞ اﻳﻦ ﺑﺤﺮانﻫﺎ از روشﻫﺎي ﻫﻤﮕﻮﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاﺣﻠﻲ را
درﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ )اﺳﭙﺮﻳﮕﻨﺰ ،(179-163 :1365 ،ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد:
 -1-1-2-2ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻲﻧﻈﻤﻲ و ﺳﺆال از آنﻫﺎ
ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﻲﻣﺎﻧﻨﺪ؛ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺮك ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﻲ-
آﻳﻨﺪ .أﻛﺜﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺸﻜﻼت واﻗﻌﻲ و ﻣﺒﺮم ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؛
اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازان ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ،آنﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ .ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺿﺮورت ﻋﻤﻠﻲ ﻓﻬﻢ آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺪ درد و رﻧﺞ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻓﺮاد زﻳﺎدي را
درﮔﻴﺮ ﺧﻮد ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻛﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪاي در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ
در دورهﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﻣﺮدم در رﻓﺎه و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻛﻤﺘﺮ ﮔﻼﻳﻪاي از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد
وﺟﻮد دارد ،ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ژرﻓﺖ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﻮي اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .وﻗﺘﻲ ادﻣﻮﻧﺪ
ﺑﺮك ادﻋﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻄﺶ ﺣﺮﻳﺼﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﺿﻊ ﺑﺪي اداره ﻣﻲﺷﻮد ،در واﻗﻊ ﺣﺮف درﺳﺘﻲ ﻣﻲزﻧﺪ .او ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ» :ﺗﻮده ﻣﺮدم وﻗﺘﻲ
ﺧﻮﺷﺤﺎلاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺷﺘﻴﺎﻗﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺣﺲ ﻛﻨﺠﻜﺎوي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲدﻫﻨﺪ .در
واﻗﻊ ،اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ رﻏﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﻌﻨﻲاش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ
روش ﻧﺎدرﺳﺘﻲ اداره ﻣﻲﺷﻮد« )ﻫﻤﺎن .(44-43 ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازي اﺣﺘﻤﺎﻻً از ﻳﻚ
وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﻳﺪار ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ .وﻗﺘﻲ اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮﺗﺐ اﺳﺖ ،ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ژرف و
ﻛﺎوﺷﮕﺮاﻧﻪي ﻧﻈﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻫﻢ ﻋﻤﻼ ﺑﻲﻓﺎﻳﺪه و ﻫﻢ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ .در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﻧﺘﻮاﻧﺪ ارزش و
اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻋﻀﺎﻳﺶ اﻟﻘﺎ ﻛﻨﺪ ،ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻓﺎداري و ﻫﻤﻜﺎري آنﻫﺎ را ﺟﻠﺐ ﻛﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ
اﺗﻔﺎﻗﻲ اﻓﺘﺎد ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .در آن ﺻﻮرت ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺧﻄﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ را
دﻓﻊ ﻛﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﻲ ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﺧﻠﻲ ﻧﻴﺰ از ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺎﺷﻴﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ و
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ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازان ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻏﻠﺐ ﺑﺮاﻧﺪازﻧﺪه ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺪف ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﻮل
اﺳﺎﺳﻲ و زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺎداﻧﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ آﺗﻨﻲﻫﺎ ﺳﻘﺮاط
را ﺑﻪ ﺟﺮم ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺤﻜﻮم ﻛﺮدﻧﺪ زﻳﺮا ﺑﺤﺮان زﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮﻳﺶ را درك ﻛﺮد و آنرا ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ
ﻛﺸﻴﺪ )ﻫﻤﺎن.(48 ،
ﺑﺤﺮانﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازي را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺘﻌﺪد ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ
ﺑﺤﺮان ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺑﺮ ﺑﮕﻴﺮد و ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻫﻤﻪ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد .اﻣﺎ ﮔﺎﻫﻲ
ﻫﻤﻪ ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎن اﺳﺖ ،وﻟﻲ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺸﻜﻞ اﺻﻠﻲ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ
وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﮔﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و درك ﺑﺤﺮانﻫﺎ از اﻳﻦ ﻫﻢ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﻲرود و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺑﺤﺮانﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر
ﺳﺨﺖ و ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي دﺳﺖ اﻧﺪﻛﺎران ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮔﺮوﻫﻲ
ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻨﺪ اﺻﻼ ﻣﺸﻜﻠﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎ از اﻳﻨﺠﺎ آﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮد .ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮداز ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﻴﺎنﻫﺎي اﺻﻮﻟﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي دﻳﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ دﭼﺎر ﻧﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺪف ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻓﻬﻢ و ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﻈﻢ ﺻﺤﻴﺢ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﻫﺪف از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﺮاﺑﻲ و ﺑﻲﻧﻈﻤﻲ آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد .در واﻗﻊ ،اﻳﻦ ﺷﻴﻮه راهﺣﻞﻳﺎﺑﻲ،
ﻳﻌﻨﻲ از ﻏﻠﻂ ﺑﻪ درﺳﺖ رﻓﺘﻦ ،اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﺪارد و اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻳﻚ ﺷﻴﻮه ﻣﻄﻠﻮب و
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن .(23-21،ﺑﺎ اﻳﻦ اوﺻﺎف ،ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻧﺒﻮد ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻣﻄﻠﻮب ،ﻛﻢ رﻧﮓ ﺷﺪن ارزشﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ و ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ از ﺑﻲﻧﻈﻤﻲﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ﻧﻈﺎم ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻗﺎﺟﺎر ﻗﺒﻞ از ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد.
 -2-1-2-2ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻠﻞ ﺑﻲﻧﻈﻤﻲ و ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﭘﺪﻳﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﮔﺎم دوم ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻲﻧﻈﻤﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﺑﻲﻧﻈﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺤﺜﻲ ﻋﻠﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ اﺳﺖ در
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻳﻦ ﺳﺆاﻻت ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮد :ﻋﻠﺖ و رﻳﺸﻪﻫﺎي ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻔﺮوض ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد؟ ﻋﻠﻞ
اﻳﺠﺎد و اﺳﺘﻤﺮار آن ﭼﻴﺴﺖ؟ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺄﺧﺮ و ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻞ دروﻧﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ آن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻲﻧﻈﻤﻲ ﻓﻮق ،ذﻫﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ و ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮداز دﻳﮕﺮ آرام ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﺳﭙﺮﻳﮕﻨﺰ در اداﻣﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ :اﻧﮕﻴﺰه ﻃﺒﻴﻌﻲ »ﻣﻨﻄﻖ« ﭘﻮﻳﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﻮﺟﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ذﻫﻦﻧﮕﺮان ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،راهﺣﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﻣﺸﻜﻞ در ﺟﻮاب »ﭼﻪ ﭼﻴﺰ
ﺧﺮاب اﺳﺖ« ،ﺳﺮدرﮔﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪي را ﻣﻲآﻓﺮﻳﻨﺪ .ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻲﻧﻈﻤﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮد،
ﺧﻮد ﺑﺎﻧﻲ ﺳﺆاﻻت ﺑﻌﺪي اﺳﺖ .ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﻪ در آﻏﺎز ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮداز را ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ واداﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻫﻨﻮز ﻓﻌﺎل
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﻳﺮا ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻨﻮز راهﺣﻠﻲ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﺑﻲﻧﻈﻤﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺄﻟﻪ
اﺳﺎﺳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه وﻟﻲ راهﺣﻞ آن ﭘﻴﺪا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ او ﺗﺎ ﭘﻴﺪا ﺷﺪن راهﺣﻞ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ .وﻗﺘﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮداز ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ داد ،ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣﻜﻢ ﻣﻲ-
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد .در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻮراً دو ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﻣﻲﮔﺮدد :اول اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ
اوﺿﺎع ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ اﺳﺖ دﻻﻳﻞ آن ﭼﻴﺴﺖ؟ و دوم اﻳﻨﻜﻪ اوﺿﺎع ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮﺗﺐ ﭼﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ دارد؟ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،اﮔﺮ اﻳﻦ وﺿﻊ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ،اوﺿﺎع درﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ دراﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮداز ﺷﺮوع
ﺑﻪ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲﻛﻨﺪ ،او ﻋﻠﻞ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ
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رﻳﺸﻪﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي را ﻛﺸﻒ ﻛﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻈﺮي ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﺷﻮد و ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر از
ﻼ
ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻴﺰ درﻣﺎن ﺷﻮد ،ﻋﻠﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ روﺷﻦ ﺷﻮد .او ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻳﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞﮔﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺎﻣ ً
دﻗﻴﻖ و ﻣﻨﺤﺮف ﻛﻨﻨﺪهي دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي رواﺑﻂ ﻋﻠّﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻲ را در اﻳﻦ دﻧﻴﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارد،
ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻋﻠّﺖ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮرد ﺳﺆال روﺷﻦ ﻧﺸﻮد ،درك واﻗﻌﻲ آن ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻴﺴﺖ و از ﻃﺮﻓﻲ
ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮداز ﺑﺪون روﺷﻦ ﺷﺪن ﻋﻠﻞ واﻗﻌﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي درﻣﺎن و ﻳﺎ ﺗﺴﻜﻴﻦ
ﻣﺸﻜﻞ اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ .اوﻟﻴﻦ ﺳﺆاﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮداز در آﻏﺎز ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎ آن روﺑﺮو اﺳﺖ و ﻳﻜﻲ از
ﺣﺴﺎسﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺳﺆال اﺳﺖ :آﻳﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه رﻳﺸﻪ
ﺳﻴﺎﺳﻲ دارد؟ آﻳﺎ ﻋﻠﻞ ﻣﺮض و ﻋﻼﻳﻢ آن واﻗﻌﺎ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ اﻳﻦ ﺳﺆال ﺧﻮد ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻣﻲﺷﻮد ،زﻳﺮا ﻋﻠﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﺘﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻓﺮدي؛ ﻗﺮاردادي اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ-
ﭘﺮداز ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﺸﻒ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ رﻳﺸﻪ ﻣﺸﻜﻞ از آنﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﺎم
اﺳﺖ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮات ذﻫﻨﻲ و ﻓﺮدي اوﺳﺖ .ﻋﻠﻞ ﻓﺮدي ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮاﻳﺸﺎت ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺘﻔﻜﺮ اﺳﺖ و
آن ﺑﺮون ﻓﻜﻨﻲ اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻗﻴﺎس ﻏﻠﻂ ﻣﻲﺳﺎزد )ﻫﻤﺎن ،(168-153 ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﻮﻃﻲ در
ﺷﻌﺮ ﻣﻮﻟﻮي:
ﻛﺰ ﭼﻪ اي ﻛﻞ ﺑﺎ ﻛﻼن آﻣﻴﺨﺘﻲ
ﻛﻮ ﭼﻮ ﺧﻮد ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﺻﺎب دﻟﻖ را
ﻛﺎر ﭘﺎﻛﺎن را ﻗﻴﺎس از ﺧﻮد ﻣﮕﻴﺮ
ﻛﻢ ﻛﺴﻲ ز اﺑﺪال ﺣﻖ آﮔﺎه ﺷﺪ

ﺗﻮ ﻣﮕﺮ از ﺷﻴﺸﻪ روﻏﻦ رﻳﺨﺘﻲ
از ﻗﻴﺎﺳﺶ ﺧﻨﺪه آﻣﺪ ﺧﻠﻖ را
ﮔﺮرﭼﻪ ﻣﺎﻧﺪ در ﻧﺒﺸﺘﻦ ﺷﻴﺮ و ﺷﻴﺮ
ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺎﻟﻢ زﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪ
)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﺨﻲ ،ﺑﻲ ﺗﺎ.(8 :

ﭘﺲ از آن ،اﮔﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺤﺼﻮل
ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ -ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻠﻞ ﻗﺮاردادي اﺳﺖ -ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﻞ از ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي
ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺧﺮاﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺷﻮد ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻣﺸﻜﻞ از ذﻫﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ راهﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ .ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اراﺋﻪ ﻣﻲ-
ﻛﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻧﻈﺮﻳﻪ او ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻴﺎن ﻋﻠﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻋﻠﻞ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد .دراﻳﻦ ﺑﺎره ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮداز ﻧﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ زﻳﺎدي ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ زﻳﺎدي ﺷﺠﺎع .ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻴﻦ
ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻴﺎﺳﻲ و آنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﺰء ذات ﺑﺸﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد .در ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻠﺖ ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ او ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮد .زﻳﺮا ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺨﻨﺎن ﻛﺎذب ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺑﻲدﻟﻴﻞاﻧﺪ و
ﻓﻘﻂ ﻋﻠﺖ دارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﺨﻨﺎن راﺳﺖ ﻫﻢ دﻟﻴﻞ و ﻫﻢ ﻋﻠﺖ دارﻧﺪ ﺳﻮم آنﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﻴﭻﮔﺎه ﺟﺎي
دﻟﻴﻞ را ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد و ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻞ ﻛﺮدن اﻣﺮي ﻧﻤﻲﺗﻮان آنرا ﻣﺪﻟﻞ ﻛﺮد ﻛﺜﻴﺮي از ﺑﺎورﻫﺎي ﺗﻘﻠﻴﺪي ﻣﻌﻠﻞاﻧﺪ ﻧﻪ
ﻣﺪﻟﻞ و ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﭘﻨﺠﻢ در ﺗﺒﻴﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪارﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻢ ﺑﻪ دو راه
ﻣﻲﺗﻮان رﻓﺖ :راه دﻟﻴﻞ و راه ﻋﻠﺖ .دﻟﻴﻞﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻼزﻣﺖ ﺑﺎ اﺧﺘﻴﺎر دارد و ﻋﻠﺖﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻼزﻣﺖ ﺑﺎ ﺟﺒﺮ؛ ﻟﺬا
دﻟﻴﻞﮔﺮاﻳﻲ ﻻزﻣﻪ اﺧﺘﻴﺎر اﺳﺖ .و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺷﺸﻢ آﻧﻜﻪ ﺧﺮد ﺟﺰ ﺑﺎ دﻟﻴﻞ ﻛﺎر ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ و دﻟﻴﻞ ﺟﺰ در ﺧﺮد
ﻛﺎرﮔﺮ ﻧﻤﻲاﻓﺘﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺧﻄﻪ ﺧﺮد را ﺟﺰ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺪ دﻟﻴﻞ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﮔﺸﻮد .ﺧﻼﺻﻪ آنﻛﻪ ﺧﺮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

١۶

ﻗﺎﻧﻮن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﺷﻮد و دﻟﻴﻞ در ﺟﺎﻣﻪ ﻗﺎﻋﺪه و آن ﻃﺎﻳﻔﻪاي ﻛﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﭘﻲ ﻛﺸﻒ ﻗﻮاﻧﻴﻦاﻧﺪ اﻳﻦﻫﺎ را
ﻃﺒﻴﻌﺖﮔﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎﻣﻴﺪ و دﺳﺘﻪاي ﻛﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﻬﻢ دﻟﻴﻞ ﻣﻲروﻧﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻔﻬﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺳﺮوش،
 .(432-427 :1379ﺑﺎ اﻳﻦ روﻳﻜﺮد رﻳﺸﻪﻫﺎي ﺑﻲﻧﻈﻤﻲ ،ﺑﺮاي ﻓﻘﻬﺎ و ﻣﺮدم ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .اﺳﺘﺒﺪادي
ﺑﻮدن ﻧﻈﺎم ﻗﺎﺟﺎر و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﻓﻀﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮدم و در آﺧﺮ ﻫﻢ
ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺴﻠﻂ ﻗﺪرتﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺜﻞ روﺳﻴﻪ و اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺑﺮ اوﺿﺎع ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.
 -3-1-2-2ﺑﺎزﺳﺎزي ﺗﺨﻴﻠﻲ ﻧﻈﺎم ﻓﺎﻗﺪ از ﺑﻲﻧﻈﻤﻲ در ﻓﻀﺎي ذﻫﻨﻲ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻲﻧﻈﻤﻲ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻠﻞ ﺑﻲﻧﻈﻤﻲ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺠﺪد ﻧﻈﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻴﺎﻟﻲ را ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﭘﺲ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮداز ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ
اوﺿﺎع ﺧﺮاب اﺳﺖ اوﺿﺎع درﺳﺖ ﻛﺪام اﺳﺖ؟ اﮔﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺪام اﺳﺖ؟ ﻣﺨﺘﺼﺮاً ،ﻧﻈﺮﻳﻪ-
ﭘﺮداز ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺆاﻟﻲ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه ﺳﺆال اﺳﺎﺳﻲ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﺟﻮاب ﺑﮕﻮﻳﺪ» :ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻛﺪام اﺳﺖ؟« ،او ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻧﻈﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ )اﺳﭙﺮﻳﮕﻨﺰ.(119:1365،
ﻛﻮﺷﺶ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮداز ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻈﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه او از ﺑﻲ-
ﻧﻈﻤﻲ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺪون ﻓﻜﺮ و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،آنﻫﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮي از ﻧﻈﺎم
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ و زﺣﻤﺖ و در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ اوﺿﺎع ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮداز ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ .او ﺑﺎﻳﺪ اﻟﮕﻮي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮب را در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻣﺠﺴﻢ ﻛﻨﺪ و ﻣﻌﻴﺎري از آن ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﺪ .ﺑﺎ
اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ »ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎدﻳﻦ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﺪه اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﻨﺪ« .او ﺟﻬﺎن را
آنﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﺟﻬﺎن را آنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺗﺠﺴﻢ او از از
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﺪه ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻴﺎﻟﻲ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺪف از آرﻣﺎن ﺷﻬﺮ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻠﻴﺖ و ﻳﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﺖ را اﻟﻘﺎ ﻛﻨﺪ .اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺸﺮ را آﺷﻜﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ؛
ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ و ﻧﻪ واﻗﻌﻴﺖﻫﺎ .ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮداز ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﺪه ﺧﻴﺎﻟﻲ ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد» ،ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ« .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﻫﻨﺠﺎري ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮد .ﻣﺪل ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮداز ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻌﻴﺎري
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮد را اﻧﺪازه ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮداز از ﺑﻴﻨﺶ ﺧﻮد از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮب
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻴﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﺎ آن ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﻲﺳﻨﺠﺪ )ﻫﻤﺎن.(126-125 ،
ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ او دﺳﺘﻮر ﻛﺎر اﻛﺜﺮ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺸﻜﻼت واﻗﻌﻲ و ﻣﺒﺮم اﺳﺖ .ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازان ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﺿﺮورت ﻋﻤﻠﻲ ﻓﻬﻢ آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺪ دردﺳﺮ و رﻧﺞ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻓﺮاد
زﻳﺎدي را در ﭼﻨﺒﺮﺧﻮد اﺳﻴﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،اﻳﻦ آﺛﺎر را ﺧﻖ ﻛﺮدهاﻧﺪ .او از ﻗﻮل ادﻣﻮﻧﺪ ﺑﺮك ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ
ﻋﻄﺶ ﺣﺮﻳﺼﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪي اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﺿﻊ ﺑﺪي اداره ﺷﺪه و ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺖ
)اﺳﭙﺮﻳﮕﻨﺰ .(29 :1365 ،ﻧﻈﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻫﻨﺠﺎري ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻧﻮآوريﻫﺎ و اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ،ﻣﺒﺘﻨﻲ
ﺑﺮ ﻧﻮآروي اﺳﺖ زﻳﺮا ﺑﻪ ﻛﻮﺷﺶ ﺧﻼق ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮداز ﻧﻴﺎز دارد .ﺗﺼﻮﻳﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻧﻘﺶﻫﺎ و ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﺪه ﺻﺮﻓﺎً اﺧﺘﺮاع ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮداز ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ او ﻛﺸﻒ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﻨﺶ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﺪه ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮداز از ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﻣﻨﻈﻢ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﻫﻨﺮي و ﻧﻴﻤﻪ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ
اﺳﺖ.

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

١٧

 -1-3-1-2-2اﻧﻮاع ﺑﺎزﺳﺎزي ﻧﻈﺮي:
اﻟﻒ .ﺑﺎزﺳﺎزي رادﻳﻜﺎل :اﻳﻦ ﻧﮕﺮش ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺳﻴﻌﻲ اﺳﺖ ،ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮداز رادﻳﻜﺎل آرﻣﺎنﮔﺮا
اﺳﺖ .او در روش ﺧﻮد ﻓﻠﺴﻔﻲ ،اﻧﺘﺰاﻋﻲ ،ﺧﻴﺎلﭘﺮداز و در ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮيﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻨﻄﻘﻲ اﺳﺖ،
ﺧﺼﻴﺼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازي رادﻳﻜﺎل در ﻋﻤﻖ و ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ آن اﺳﺖ .ﺿﻌﻒ اﻳﻦ روش ﭘﻨﺪارﮔﺮاﻳﻲ اﻓﺮاﻃﻲ
اﺳﺖ و ﻧﻪ ژرفاﻧﺪﻳﺸﻲ .زﻳﺮا از ﻳﻚ ﻃﺮف ﻣﻮازﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪ در آنﻫﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و آرﻣﺎن ﺑﻪ
ﭘﻨﺪار ﺻﺮف ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺎرج از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ :ﺗﺼﻮر »ﻫﻤﻪ آن درﻳﺎ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺷﻮد ﺷﺪﻧﻲ
ﻧﻴﺴﺖ«؛ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﭘﻨﺪارﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﺮاي ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪاي
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﻘﻼﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮﭼﻪ ﻃﺮح ﻓﺮﻳﺒﻨﺪهﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد و اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ
ﻗﻮل ﭘﻮﭘﺮ ﻣﺪﻋﻴﺎن »ﭘﺪﻳﺪ آوردن ﺑﻬﺸﺖ در زﻣﻴﻦ ﻫﻤﻮاره دوزخ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ« )ﭘﻮﭘﺮ.(6 :1361 ،
ب .ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﻛﺎراﻧﻪ :ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮداز ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﻛﺎر در ﺟﺴﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ﺟﺎﻣﻌﻪ رﻫﻴﺎﻓﺖ
دﻳﮕﺮي را دﻧﺒﺎل ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﺳﺎس ﺗﻔﻜﺮ او ﺳﻨﺖﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﻴﻨﺶ ﺗﻌﻘﻠﻲ و ﻓﻜﺮي .ﺳﻨﺖﻫﺎ و
ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از آزﻣﺎﻳﺶ زﻣﺎن ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﻴﺮون آﻣﺪهاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮداز ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻬﺎم اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﺴﺘﺎر
ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﻛﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي زﻳﺮ و ﺑﺎﻻ ﻛﺮدن دﻗﻴﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ آن ﺟﻨﺒﻪ-
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻧﻪ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻧﺘﺰاﻋﻲ از ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮب .ﻗﻮت ﻧﻈﺮﻳﻪ-
ﭘﺮدازي ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﻛﺎراﻧﻪ در واﻗﻊﮔﺮاﻳﻲ آن اﺳﺖ.
پ .ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﻪ ﺷﻴﻮه اﺻﺎﻟﺖ ﻋﻤﻞ :ﻣﺎ ﺑﻴﻦ روش ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﻛﺎراﻧﻪ و رادﻳﻜﺎل ﻗﺮار دارد؛ اﻧﺴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻋﻤﻞﮔﺮا اﺻﻼحﻃﻠﺐ اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻬﺎ از ﻧﻮع »ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم« آن .ﻣﺮﺣﻞ ﺑﺎزﺳﺎزي او اﺻﻮﻻً ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر اﺳﺖ .او
ﺷﺪﻳﺪاً ﺑﻪ اﺟﺮاي ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎﻧﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮد از ﺑﻲﻧﻈﻤﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ .ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎي او
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻈﺮي .او ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ راه درﺳﺖ ﺣﻚ و اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ
ﺣﺲ آن اﻳﻨﻪ ﻛﻪ ﺧﺎﻟﻲ از ﺗﻌﺼﺐ و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻃﺮح ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاي
دارد ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮداز از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻠﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺤﺮان وﻳﮋه ﺷﺨﺺ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮداز
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ او ﺑﻴﻨﺶ ﺧﻮد را از ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ آن ﺷﻜﻞ ﻣﻲدﻫﺪ ،آﮔﺎﻫﻲ از آنﻫﺎ و
زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲﺷﺎن ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﺑﻪ درك و اﻫﻤﻴﺖ اﻓﻜﺎر ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮداز ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ )اﺳﭙﺮﻳﮕﻨﺰ:1365 ،
 .(37-29در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺑﺎزﺳﺎزي اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺮدم ﻫﺴﺖ ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺸﺎن
از آن دارد ﻛﻪ ﺑﺎرور ﺷﺪن ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺮدم ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ روش در ﻓﻀﺎي ذﻫﻨﻲ ﻋﻠﻤﺎ
ﺑﻮد.
 -4-1-2-2راه درﻣﺎن
در ﮔﺎم آﺧﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮداز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ اراﺋﻪ درﻣﺎن ﻣﻲﭘﺮدازد.
آن ﭼﻪ ﻣﺴﻠّﻢ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎرات در ﻣﻮرد ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻧﻴﺰ رﮔﻪﻫﺎﻳﻲ از ﺗﺠﻮﻳﺰ در ﺧﻮد دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻳﻚ ﺑﻴﻨﺶ ﺟﺎﻣﻊ از ﺣﻘﺎﻳﻖ ،ﻣﻨﻄﻘﺎً ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد راه ﺣﻞ ﻣﺸﺨﺼﻲ اراﺋﻪ ﻧﻜﻨﺪ،
وﻟﻲ ﺑﻪ وﺿﻮح ،رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان آنﻫﺎ را ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻛﺮد و ﺷﻤﻮل ﺗﺠﻮﻳﺰي
آنﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﺣﻜﺎم واﻗﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن ﻋﻴﺎن اﺳﺖ .ﻳﻚ ﺑﻴﻨﺶ ﻛﺎﻣﻼ ﺟﺎﻣﻊ از آن ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ،ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص در ﮔﺴﺘﺮهي ﺳﻴﺎﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ دﻗﻴﻖ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎ ،اﻣﻜﺎﻧﺎت ،ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎ ،ﺿﺮورتﻫﺎ و
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ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ،ﺑﺎﻳﺪ اذﻋﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ داﻧﺸﻲ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازان اراﺋﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﻤﺎﻳﻼت
درﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ دارد و ﺛﻤﺮه ﺑﻴﻨﺶ روﺷﻦﮔﺮاﻧﻪ ،ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﻲ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل اﺳﭙﺮﻳﮕﻨﺰ ،ﻧﻮﻋﻲ ﻋﻠﻢ ﻧﺠﺎت اﺳﺖ
)اﺳﭙﺮﻳﮕﻨﺰ.(184-183 :1365 ،
راهﺣﻞﻫﺎي ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم داﺷﺘﻦ ﺑﻨﻴﺎنﻫﺎي ﻣﺘﻜّﻲ ﺑﺮ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ .در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎﻳﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮداز ﻣﻄﺮح ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ ﻫﺴﺖﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻛﺎﻣﻼً ﺟﺎﻣﻊ از آنﭼﻪ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ،ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص در ﮔﺴﺘﺮه ﺳﻴﺎﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ از »ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎ ،اﻣﻜﺎﻧﺎت ،ﺿﺮورتﻫﺎ« و ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺑﺎﺷﺪ.
ارزﻳﺎﺑﻲ دﻗﻴﻖ از اﻓﻖ اﻣﻜﺎﻧﺎت در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﺮاي ﺗﺠﻮﻳﺰﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻬﻢ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ واﻗﻊﮔﺮا و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺟﺒﺎري ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج
ﺑﺮ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﺑﺸﺮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ از ﻧﻈﺮ دور ﻧﺪارد .ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس »اﺣﻜﺎم
واﻗﻌﻲ« ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎي ﺗﺠﻮﻳﺰي ﻣﻬﻤﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﻨﺪ .ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺪام
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﺷﺪ اﻧﺴﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺪام ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺷﺪه ﺿﺮوري اﺳﺖ و ﻛﺪام را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ اﺟﺮا در آورد .ﮔﺎﻫﻲ ﺗﻨﻬﺎ راهﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﺳﺎزﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻫﻴﭻ ﻛﺲ را ﺻﺪ درﺻﺪ راﺿﻲ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ .ﮔﺎﻫﻲ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻫﻢ در در
ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازان ﺑﺰرگ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻴﻨﺶ ﺧﻮد از ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻧﻈﺮاﺗﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎ
ﺑﻴﻨﺶ آنﻫﺎ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ راهﺣﻞ ﺗﺠﻮﻳﺰي آن ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ و ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً ﺑﻪ اﺟﺰاي آنﻫﺎ وارد
ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ .ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻋﻠﻤﺎ راه درﻣﺎن را در اﻳﻦ دﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ راهﺣﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮاي اﺻﻼح ﻧﻈﺎم
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺑﺎرور ﺷﺪن ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮدم در ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ
ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري و ...اﺳﺖ.ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪاري و ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻈﺎم ﺣﺎﻛﻢ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ و
اﺧﺘﻴﺎرات آنﻫﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ.

ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ،روشﻫﺎ و رﻫﻴﺎﻓﺖﻫﺎﻳﻲ ﭼﻨﺪ از ﺳﻮي اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان اراﺋﻪ ﺷﺪه-
اﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ آنﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻣﺎس اﺳﭙﺮﻳﮕﻨﺰ اﺳﺖ .اﺳﭙﺮﻳﮕﻨﺰ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎي
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺘﻔﻜﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﻟﮕﻮي ﻫﻤﮕﻮﻧﻲ را ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﺘﻔﻜﺮي ﺗﺎ اراﺋﻪ راهﺣﻞ ﺧﻮد ﻣﻲﭘﻴﻤﺎﻳﺪ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﺮده
اﺳﺖ .روش اﺳﭙﺮﻳﮕﻨﺰ ﺑﺮاي ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ،ﻣﻨﻄﻖ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﻳﻦ روش ،ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي
اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪي ارﺗﺒﺎط اﻧﺪﻳﺸﻪ ورز ﺑﺎ دﻧﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪاش در آن ﺷﻜﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ
اﺳﭙﺮﻳﮕﻨﺰ ﻣﺘﻔﻜﺮان ﺳﻴﺎﺳﻲ از ﺑﺤﺮانﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ درﮔﻴﺮ اﺳﺖ ،آﻏﺎز ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و اﻛﺜﺮ
آنﻫﺎ آﺛﺎر ﺧﻮد را در زﻣﺎﻧﻲ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺪاً اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﺮده اﻧﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ دﭼﺎر ﺑﺤﺮان اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻓﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﭙﺮﻳﮕﻨﺰ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺤﺮانﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ و اراﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .او در اﺛﺮ ﺧﻮﻳﺶ ﻳﻌﻨﻲ »ﻓﻬﻢ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ« اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ
»اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺤﺮانﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .از اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ و ﻓﻴﻠﺴﻮف ﺳﻴﺎﺳﻲ-
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺤﺮان )ﻳﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪاي( را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮده و آنﮔﺎه ﺑﺮاي
ﺑﺮونرﻓﺖ از آن ﺑﺤﺮان و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺘﻌﺎدل و ﺑﺎﺛﺒﺎت ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازي ﻣﻲزﻧﺪ .ﺑﺎزﺳﺎزي
آرﻣﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ ،و ﺑﺎﻻﺧﺮه اراﺋﻪ درﻣﺎن .در ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
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ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺴﺌﻠﻪ )ﻳﺎ ﺷﺮط( ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد :ﺗﻔﺎوت ارﺗﺒﺎط اﻧﺪﻳﺸﻪ و زﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺤﺮان ،اﻧﺴﺠﺎم
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﺛﺒﺎت ارﺗﺒﺎط ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ )ﻣﻨﺴﺠﻢ( ﺑﺎ ﺑﺤﺮان زﻣﺎﻧﻪ ،زﻣﻴﻨﻪ ﮔﺮا ﺑﻮدن اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻧﺴﺒﻲﮔﺮاﻳﻲ و ﺗﻔﺎوت ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺤﺮان ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻨﻴﺎد ﻧﻬﺎده ﻣﻲﺷﻮد .در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ،ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮداز از ﺑﺤﺮانﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻛﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ درﮔﻴﺮ اﺳﺖ ،آﻏﺎز ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﻛﺜﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازان ،آﺛﺎر ﺧﻮد را در زﻣﺎﻧﻲ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻓﺰاﻳﻨﺪه اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﺎن دﭼﺎر ﺑﺤﺮان اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،اوﻟﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﻣﺸﻜﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻲﻧﻈﻤﻲ ،ﻋﻘﻞ و اﺣﺴﺎس آدﻣﻲ را ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ،ﻏﻠﻴﺎن و ﺣﺮﻛﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و
وي را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮي ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ،ﻛﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻠﻞ آن اﺳﺖ ،ﺳﻮق ﻣﻲدﻫﺪ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮداز در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم
از ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺗﺤﻠﻴﻞﮔﺮ ﻣﻲﭘﺮدازد .وي ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ را در درون ﺧﻮد ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻌﻤﻴﻢ
داده و ﺑﻪ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮي ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﻣﺸﻜﻼت و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲﻫﺎ ،ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻧﻬﺎن از دﻳﺪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﭙﺮدازد .او
ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺎﻣﻼ دﻗﻴﻖ و ﻣﻨﺤﺮف ﻛﻨﻨﺪه دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي رواﺑﻂ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻲ را در اﻳﻦ دﻧﻴﺎي
ﭘﻴﭽﻴﺪه ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارد؛ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﻲ ﻋﻠﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮرد ﺳﺆال روﺷﻦ ﻧﺸﻮد ،درك واﻗﻌﻲ آن ﻋﻤﻠﻲ
ﻧﻴﺴﺖ و از ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪي ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮداز ﺑﺪون روﺷﻦ ﺷﺪن و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﻠﻞ واﻗﻌﻲ ﺑﻲﻧﻈﻤﻲﻫﺎ ،ﻧﻤﻲ-
ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻨﺎﺳﺐ ،راﻫﮕﺸﺎ و ﻛﺎرﺳﺎزي را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﻣﺎن و ﻳﺎ ﺗﺴﻜﻴﻦ ﻣﺸﻜﻞ اراﺋﻪ دﻫﺪ و اﻧﺸﻘﺎق
ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﻬﻢ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮداز ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي
ذﻫﻨﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،آرﻣﺎنﺷﻬﺮي در ذﻫﻦ ﺗﺠﺴﻢ ﻛﺮده و اﻓﻜﺎرش را ﺑﻪ ﺻﻴﻘﻞ ﻋﻠﻢ ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎ،
اﻣﻜﺎﻧﺎت و واﻗﻌﻴﺖﻫﺎ ﻣﻲآراﻳﺪ .ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮداز ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪي ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﺪه آرﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮد در
ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد ،ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺖ .ﻧﻈﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻫﻨﺠﺎري ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﺪه ،ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
از ﻧﻮع آوري واﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﺳﺖ .ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،اﻳﺠﺎد راﺑﻄﻪاي ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺺ و ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ و
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آن ﻃﺮح ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﺪه ،ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دوام ،درﺟﻪ ﻋﻘﻼﻳﻲ و ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﻮدن آن ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ-
اي دارد ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮداز از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻠﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﭘﮋوﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ اﻟﮕﻮي ﺟﺎﻣﻌﻪي
ﺧﻮب را در ذﻫﻦ ﺧﻮﻳﺶ ﺗﺠﺴﻢ ﻛﺮده و ﻣﻌﻴﺎري از آن ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ،ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ ،در
واﻗﻊ ،ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎي ﻧﻤﺎدﻳﻦ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﺪن اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﻨﺪ.
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٢٠

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
ﺑﺤﺮان ﻧﻈﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﭘﻮﻳﺶﻫﺎي ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ
از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ

ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻧﺴﺎن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻫﺮ دﻳﻦ و ﻣﺴﻠﻜﻲ ،ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﺪﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﻮاﻋﺪ زﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﺟﻤﻌﻲ
او را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻧﻈﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ زﻧﺪﮔﻲ را ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲاﻧﺪازد ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎﻧﺶ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ،
ﺗﺎ ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ در ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻈﻤﻲ ﻛﺎر ﻛﻨﺪ ،ﻛﺸﺎورز ﺑﻜﺎرد ،ﺗﺎﺟﺮ ﺗﺠﺎرت ﻛﻨﺪ ،داﻧﺸﻤﻨﺪ در اﻣﻨﻴﺖ ﻓﻜﺮ
ﻛﻨﺪ ،ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺪون ﻫﺮاس راﻫﻲ ﺷﻮد و ...اﻳﻦ ﻫﻤﻪ در ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه در آن ﭘﻴﻮﻧﺪ
دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﻮب ﻳﺎ ﺑﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻴﻘﻲ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ زﻣﺎن و
ﻣﻜﺎن ،ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ ،و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز آن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﺮﻣﻴﻢ و
ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﻮد.
ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻲﻧﻈﻤﻲﻫﺎي ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻗﺎﺟﺎر ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه درﻣﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ از
ﺳﻮي ﻋﻠﻤﺎ و روﺷﻨﻔﻜﺮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻗﺎﺟﺎر ﺷﺪ ،ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻲﻧﻈﻤﻲ و ﺷﻜﺎف ﻋﻤﻴﻖ ﻓﻜﺮي-
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ .ﻋﺪم ﺗﻮﻓﻴﻖ رﻫﺒﺮان ﻣﺸﺮوﻃﻪ در ﻧﻴﻞ ﺑﻴﻦ اﻫﺪاف ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﺑﺎﻋﺚ
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻲ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﭘﻴﺪاﻳﺶ دوﻟﺖ ﭘﻬﻠﻮي ﺷﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺗﺎجﮔﺬاري رﺳﻤﻲ ،رﺿﺎﺧﺎن ﻣﺎﻫﻴﺖ رادﻳﻜﺎﻟﻲ
و اﻓﺮاطﮔﺮاﻳﻲ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺐ و روﺣﺎﻧﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻛﺮد .در اداﻣﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻏﻠﻂ رﺿﺎﺧﺎن از ﺳﻮي
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎه ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺬﻫﺐﺳﺘﻴﺰي و اﻧﺤﻄﺎط ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻮد ،ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲﻫﺎي
ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮي ﺷﺪ و ﻗﻴﺎمﻫﺎي اﻋﺘﺮاضآﻣﻴﺰ ﻣﺮدم را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻗﻴﺎمﻫﺎي
ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﻪ رﻫﺒﺮي اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ)ره( در ﺳﺎل  1357ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزي رﺳﻴﺪ.
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ اﻧﻮاع راﻫﻬﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻣﺼﺎدﻳﻖ آن ،ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻣﺮدم در ﺟﺮﻳﺎن اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺗﺎ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﺷﺎره ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،اﺑﺘﺪا ﻧﺤﻮه
ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻘﻬﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ و در اداﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﭘﻬﻠﻮي و ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ و رﻫﺒﺮي اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ)ره( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
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٢١

 -1-3ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻛﺴﻴﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺪان ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ ،در ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺳﻜﻮﻻر ﺑﺮاي
ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ،در ﻧﻈﺎمﻫﺎي دﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرآﻣﺪي و ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ و در ﻧﻈﺎمﻫﺎي اﺳﺘﺒﺪادي
ﺣﺎﻛﻤﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ،ﺑﺮاي ﻣﺸﺮوع ﺟﻠﻮه دادن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﻮد ،ﺑﻪ آن ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ارادي و اﺧﺘﻴﺎري ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﻋﻀﺎي ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاريﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ روشﻫﺎي ﻣﺸﺮوع و ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﺮاي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب رﻫﺒﺮان ،ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاريﻫﺎ و اداره اﻣﻮر
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﺖ ) .(Lambton, 1979: 13-14ﻣﺎﻳﻜﻞ راش ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮ
ﺣﻜﻮﻣﺖ را اﻳﻦﻃﻮر ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻮﺷﺶﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﺑﺮاي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ
ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ درﮔﻴﺮ ﺷﺪن ﻓﺮد را در ﺳﻄﻮح ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ،از
ﻋﺪم درﮔﻴﺮي ﺗﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎم رﺳﻤﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻲداﻧﺪ )راش.(125 -123 :1377 ،

 -1-1-3ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻧﻮع
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﺮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺻﻼح و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ و ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎم ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار
ﺑﺎﺷﺪ .دوم ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ،ﻓﺮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﻲﻃﺮﻓﺎﻧﻪ دارد و اﺻﻮﻻ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده و ﻳﺎ ﺻﺮﻓﺎ در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از دوﻟﺖ ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﻲدارد و ﻫﻴﭻ ﻧﻘﺸﻲ در ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاريﻫﺎ
ﻧﺪارد )ﻋﺎﻟﻢ .(234 :1380،ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻋﺘﻘﺎدي اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﻧﻬﺎ در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﻼم در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻬﺎده ،و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ را ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻫﺮ
ﺷﻬﺮوﻧﺪ داﻧﺴﺘﻪ و اﻋﻤﺎل آن را واﺟﺐ ﻣﻲ داﻧﺪ )ﻫﻤﺎن .(43 ،ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ را از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ،ﻧﺤﻮه ﺑﻴﺎن و ﻫﺪف ،ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد )ﺟﺪول:(1-3
ﺟﺪول  1-3ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮدم در ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ )ﻧﺮﮔﺴﻲ.(15-11 :1383 ،
ﺷﻴﻮه ﻣﺸﺎرﻛﺖ

ﻧﺤﻮه ﺑﻴﺎن در اﺟﺘﻤﺎع

ﻫﺪف از ﺑﺮﮔﺰاري

اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻲ از ﻣﻨﻜﺮ

ﻧﺼﻴﺤﺖ زﻣﺎمداران و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ
ﺷﺮﻋﻲ ،اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و راﻫﻜﺎر در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ

اﻧﺘﻘﺎد ،ﺑﻴﺎن ﺻﺮﻳﺢ و روﺷﻦ ،ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ
ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ

ﺷﻮرا و ﻣﺸﻮرت

ﻣﺸﻮرت ﻛﺮدن در اﻣﻮر ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ و دوﻟﺘﻲ ﺑﺎ ﻧﺨﺒﮕﺎن
و ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ

اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه و روش در اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ و
ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ ﻣﺮدم

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﺻﻨﺪوق رأي

در ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻧﻈﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻬﺎدﻫﺎي
ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ

ﺗﺠﻤﻌﺎت

ﺷﺮﻛﺖ در راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲﻫﺎ ،ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎ و...
ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

اﻋﻼم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ و ﻧﻈﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺣﺎﻛﻢ

ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻨﮓ و ﻫﻤﺮاﻫﻲ
ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﻛﻢ

دﻓﻊ ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻨﮓﻫﺎي ﻣﻠﻲ از ﻃﺮﻳﻖ
اﻋﺰام ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﻲ

دﻓﺎع از ﺧﺎك ،ﺟﺎن و ﻣﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻓﺎع از ﻧﻈﺎم
ﺣﺎﻛﻢ و اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺬﻫﺒﻲ

ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻜﺎنﻫﺎي ﻣﻘﺪس ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ
و ﻣﻜﺎنﻫﺎي زﻳﺎرﺗﻲ

اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺬﻫﺒﻲ و اداي ﺗﻜﻠﻴﻒ دﻳﻨﻲ

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺠﺎﻟﺲ و ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻋﺘﺮاضآﻣﻴﺰ ،ﺗﺤﺼﻦ،
ﭘﺨﺶ اﻋﻼﻣﻴﻪ ،وﺳﺎﻳﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﻲ

اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﻴﺎن ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
ﻧﻈﺎم و اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ﺣﺎﻛﻢ

راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ
ﻣﺮدﻣﻲ

و

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

٢٢

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ از ﺟﻤﻠﻪ »واﺟﺒﺎت ﻛﻔﺎﻳﻲ«» ،رﺿﺎﻳﺖ ﻋﺎﻣﻪ« و »ﺑﻴﻌﺖ« از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻄﺮح و ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎدﻳﻘﻲ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﻄﺮح ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺄﻣﻴﻦ رﺿﺎﻳﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ ،از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻬﻴﻢ ﻛﺮدن ﺷﻬﺮوﻧﺪان در
ﻣﺸﺎرﻛﺖﻫﺎي ﺟﻤﻌﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .ﺑﻴﻌﺖ ﺑﺎ ﺣﺎﻛﻤﺎن ﻋﺎدل و ﺷﺮﻛﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮاي
ﺗﻌﻴﻴﻦ رﻫﺒﺮان ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻴﺰ وﻇﻴﻔﻪ ﺷﺮﻋﻲ و دﻳﻨﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻳﻚ ﺣﻜﻮﻣﺖ
دﻳﻨﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد )ﺷﻬﺒﺎزي .(48 :1380 ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
اﺳﺖ :دﺧﺎﻟﺖ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻈﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺧﻮد ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رأي دادن در
ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ و رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري در اﻳﺮان؛ ﻳﺎ ﺑﺼﻮرت
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ :دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺮدم در اﻣﻮر ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ،
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺣﺰﺑﻲ اوﻟﻮﻳﺖ اول را داراﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ،ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ و دوﻟﺖ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ آن ،ﺑﺮآﻣﺪه از
رأي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و اﻧﺘﺨﺎب رﻫﺒﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر در
آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﭼﻴﻦ )ﻧﺮﮔﺴﻲ .(18-16 :1383 ،راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم در ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻳﻨﻲ:
ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ دﻳﻨﻲ و ﮔﺴﺘﺮش آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ :ﺗﺄﺛﻴﺮ دﻳﻦ در ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ
ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﻧﻜﺎر ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﻲ درﺑﺎره ﻧﻘﺶ دﻳﻦ در
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ» :دﻳﻦ در ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ وﺣﺪت ﻣﻲآﻓﺮﻳﻨﺪ ،رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻲﺑﺮد و ﺑﻪ اﻓﺮاد روﺣﻴﻪ
اﻳﺜﺎر ﻣﻲدﻫﺪ .اﻳﻦ روﺣﻴﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ و اﻳﺠﺎد دوﻟﺖﻫﺎي وﺳﻴﻊ ﻣﻲاﻧﺠﺎﻣﺪ .از اﻳﻦ رو ﻳﻜﻲ از
اﻫﺪاف اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﺑﺮاي ﺳﻜﻮﻻرﻳﺰه ﻛﺮدن ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺑﻲﺗﻔﺎوت ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﺎن در ﻗﺒﺎل ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮد و زﻣﻴﻨﻪﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺗﺴﻠﻂ آﺳﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﺖ ،ﭼﻮن دﻳﻦ اﺳﻼم ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻮر دﻧﻴﻮي،
ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻣﻌﻨﻮي اﺳﺖ ،وﻟﻲ ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﻦ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺪارد و در ﭘﻲ
ﺑﻲﺗﻔﺎوت ﻛﺮدن ﺗﻮدهﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ.
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮدم :ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺎآﮔﺎﻫﻲ اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از
اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش و ﻋﺮﺿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻼم در راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮدم ،از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاي ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ،زﻳﺮا آﮔﺎﻫﻲﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ دارد.
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺴﻠﻂ ﮔﺮوهﻫﺎي ذيﻧﻔﻮذ :ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺴﻠﻂ ﮔﺮوهﻫﺎي اﻧﺤﺼﺎر ﻃﻠﺐ ﺑﺮ ارﻛﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ
و اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﻔﻆ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲﺗﻮان اﻧﮕﻴﺰه ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در اﻣﻮر
ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻤﻮد .زﻳﺮا اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﻛﺎرﻫﺎ در دﺳﺖ ﺣﺰب ﺧﺎﺻﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻓﻘﻂ در راﺳﺘﺎي ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﺑﺮاز
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ.
وﺟﻮد اﺣﺰاب و ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل آﻧﻬﺎ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و ﺷﺮع :ﻳﻜﻲ از راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ وﺟﻮد اﺣﺰاب اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ را در ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺸﺎرﻛﺖﺷﺎن در ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﻬﺖدﻫﻲ و ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪ ).(Edward, 1988: 12

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.
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ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزي :ﻓﺮﻫﻨﮓ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ .ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻓﺮاد در
ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﻛﻪ داراي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ اﺳﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﺎﻗﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ
اﺳﺖ .زﻳﺮا ﺟﻮاﻣﻊ داراي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻲ-
ﻛﻨﻨﺪ و در ﺻﺪد ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻣﺜﺒﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻟﺬا ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﮔﺮدد.
اﻳﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﻲ :ﺑﺮاي ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺷﺪن رﻓﺘﺎر ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﺗﺤﻮل ﺑﺎورﻫﺎ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ذﻫﻨﻴﺖ ﻣﺮدم و اﻳﺠﺎد
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ .در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ،اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺪون ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ در ﺟﻬﺖ آزادي ﺑﻴﺎن ،اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎي ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ،ﺗﻔﺎﻫﻢ و
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﻘﺮ زداﻳﻲ :ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﻘﺮزداﻳﻲ ،ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﮔﺴﺘﺮش
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪهاي دارﻧﺪ.
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﺟﻤﻌﻲ و زﻣﻴﻨﻪﺳﺎزي آﻧﻬﺎ :رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻮﻋﻲ ﺣﻠﻘﻪ اﺗﺼﺎل در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎي
اﻣﺮوز ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ دارﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ و
اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺎرهاي ﺟﺰ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮدهﻫﺎي ﻣﺮدم ﻧﺪارد ).(Buzan, 1999: 16

 -2-1-3ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ در اﺳﻼم
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ در ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ اﺳﻼم ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻮن اﺳﻼﻣﻲ و ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﻧﺴﺎن را آزاد آﻓﺮﻳﺪه و او را ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ )ﻣﺼﺒﺎحﻳﺰدي،
 .(80-78 :1379در ﻓﻘﻪ ﻣﺤﻮرﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم را در اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻲداﻧﺪ .ﻟﺬا اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻲ از ﻣﻨﻜﺮ ،اﺻﻞ ﺷﻮرا و ﻣﺸﻮرت ،ﺑﻴﻌﺖ ،ﺗﻌﺎون،
ﻧﺼﻴﺤﺖ رﻫﺒﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ،رﺿﺎﻳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ...از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎ و ﻋﻨﺎوﻳﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺒﺴﻮط در ﻓﻘﻪ و ﻛﻼم اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم)ص( ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ» :ﻛﻠّﻜﻢ راع و
ﻛﻠّﻜﻢ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻦ رﻋﻴﺘﻪِ« .اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ)ره( در ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ ...» :ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﻣﺮاﻋﺎت ﻛﻨﻴﺪ ،ﻫﻤﻪي ﺷﻤﺎ راﻋﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ ،ﻫﻤﻪي ﻣﺮدم و ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ...ﻣﺴﺌﻮل در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺧﺪا؛ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاﻋﺎت ﺧﻮدﻣﺎن ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﻤﺎ را ﺑﻜﻨﻢ و ﺷﻤﺎ ﻣﺮاﻋﺎت ﻫﻢدﻳﮕﺮ را) « ...ﺧﻤﻴﻨﻲ،
.(194 :1378
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻳﻨﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ دارد ،اﻣﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖﻣﺪاران اﺟﺎزه ﻧﺪارﻧﺪ از اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺠﺒﻮر ﻛﻨﻨﺪه و
زور ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﺣﺎﻛﻤﻴﺖِ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻲ)ع( ،ﭘﺲ از ﺑﻴﻌﺖ و اﺻﺮار
ﻣﺮدم ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ در ادﺑﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ ،از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﻳﺎد ﻣﻲﺷﻮد .در اﻧﺪﻳﺸﻪي ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ)ره( ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮ ﻛﺎرآﻣﺪي
ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوع دﻳﻨﻲ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ» :ﺧﺪاي ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﻖ ﻧﺪاده اﺳﺖ،
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﻖ ﻧﺪاده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺧﻮدﻣﺎن ﻳﻚ ﭼﻴﺰي را ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻨﻴﻢ) «.ﻫﻤﺎن.(181 ،
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 -3-1-3ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ در ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻳﻨﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺮه اﺋﻤّﻪ اﻃﻬﺎر)ع( ،در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻫﻤﻪ اﻣﻮر
ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﻮزهﻫﺎي دﻳﻨﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ ﻧﻴﺰ زﻣﺎم
ﺳﻴﺎﺳﺖ و اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻓﻘﻬﺎي ﻋﺎدل ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺳﻜﻮﻻر و
دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ،ﺑﺪون ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻧﺪارد ،در ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﻲ و دﻳﻨﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ
وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ ،ﻓﻘﻴﻪ ﻋﺎدل و ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻼ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون رأي و ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ و دﻳﻨﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻛﺎرآﻣﺪي و ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻳﻨﻲ ،ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮدﻣﻲ
واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ)ره( ،ﺑﻨﻴﺎنﮔﺬار ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﺎ رأي ﻣﺮدم و ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎرز ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮدم در ﻧﻈﺎم اﺳﺖ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،اﻳﺸﺎن ﺑﺎ
وﺟﻮدي ﻛﻪ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗّﺖ ،ﺧﻼف ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم
اﺳﺖ ،وﻟﻲ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﺧﺮد ﺟﻤﻌﻲ و رأي ﻣﺮدم ﺣﻜﻢ ﺧﻮد را ﭘﺲ ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﻜﻪ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر
را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﺮام رأي ﻣﺮدم و ﭘﺎيﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ،ﺣﻜﻢ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري وي را ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ وي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ )ﺷﻬﺒﺎزي:1380 ،
.(63-59

 -2-3ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﻲ رﻳﺸﻪ در ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﻣﺮدم از ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻏﻠﻂ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه داﺷﺖ .ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﺣﺎﻛﻢ ﻫﺮ روز ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﺮدم ﺑﻲﺗﻔﺎوتﺗﺮ ﻣﻲﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎي آﻧﻜﻪ اﻗﺘﺪار ﺧﻮد را ﺑﻪ رخ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﻜﺸﺪ و
اﻣﻨﻴﺖ و آﺳﺎﻳﺶ را ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻗﺒﻀﻪ ﻛﺮدن ﻣﺮدم ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮريﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﻮاي
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﺮزاي ﺷﻴﺮازي و اﻳﺠﺎد ﺑﺤﺮان ﻋﻈﻴﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه از ﻫﺮ روﺷﻲ ﺑﺮاي
ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم و ﻧﺎآﮔﺎه ﻣﺎﻧﺪﻧﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﺮد .ﺷﺎه ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ واﻗﻌﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن
ﻣﺪارس ،ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﺑﻮرﺳﻴﻪ ﻣﺤﺼﻠﻴﻦ ﺧﺎرج ،ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺧﺎرج ﺑﺮاي ﻣﺮدم و ...داد .او ﺑﺎ
اﻓﺘﺨﺎر اﻋﻼم ﻛﺮد ﻣﻦ وزﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻢ ﻛﻪ ﻧﺪاﻧﻨﺪ آﻳﺎ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻧﻮﻋﻲ ﻛﻠﻢ...
)آﺑﺮاﻫﺎﻣﻴﺎن .(80-75 :1377 ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺮدﻣﻲ ﺷﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻴﺮزاي ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ در
ﺟﺸﻦ ﭘﻨﺠﺎﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻲ ،او را ﺑﻪ ﺿﺮب ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﭘﺲ از او ﻧﻴﺰ ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه
ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﺑﻴﮕﺎﻧﻪﭘﺮﺳﺖ و ﻣﺮدمﮔﺮﻳﺰ ،ﻋﻤﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻗﺎﺟﺎر را ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮ ﻛﺮد .او ﻧﻴﺰ ﺗﺠﺎر و
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﻣﺴﺘﻤﺮي درﺑﺎرﻳﺎن را ﻛﻢ و زﻣﻴﻦﻫﺎي ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ را از
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺒﻠﻲ آﻧﺎن ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﻬﻢﺗﺮ اﻳﻨﻜﻪ درﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد را ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎز ﻛﺮد و ﺑﻪ
ﻓﻜﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وام از ﺧﺎرج ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻗﺮارداد دارﺳﻲ ﺗﻤﺎم اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻧﻔﺖ را در ﺟﻨﻮب و
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻴﺲ واﮔﺬار ﻛﺮد .ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ
ﺟﺎي اﺳﺘﺤﻜﺎم داﺧﻠﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ،ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺣﻜﻮﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم ﻣﻲﭘﺮدازد ،ﺷﺮوع
ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض و ﺳﺮﭘﻴﭽﻲ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺷﺎه ﻛﺮدﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،در ﻋﺰاداري ﻣﺎه ﻣﺤﺮم
 1285ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﺪود دوﻳﺴﺖ ﺗﻦ از ﺑﺎزارﻳﺎن و وامدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻋﺰل ﻣﺴﺌﻮل ﮔﻤﺮگﻫﺎ ،ﻣﺴﻴﻮ ﻧﻮز

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

٢۵

ﺑﻠﮋﻳﻜﻲ و ﺑﺎز ﭘﺮداﺧﺖ وامﻫﺎﻳﻲ دوﻟﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﻲ ﺑﻪ ﻓﻠﻚ ﺑﺴﺘﻦ دو ﺗﻦ از ﺗﺠﺎر ﺳﺮﺷﻨﺎس
ﺷﻜﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺗﻬﺮان ،اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﺼﻮرت ﮔﺴﺘﺮدهاي ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ .اﻳﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت در ﺗﺴﺮﻳﻊ روﻧﺪ
اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮريﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪرﻳﺰي اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺑﻌﺪي ﻣﺮدم در
دﻳﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺷﺪﻧﺪ )ﻫﻤﺎن .(105 ،ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲﻫﺎ ﺑﺎ روﺷﻨﮕﺮي و اﻋﻼم ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ اوج
ﺧﻮد رﺳﻴﺪ .ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲﻫﺎ و روﺷﻨﮕﺮيﻫﺎي ﻋﻠﻤﺎي ﺷﻴﻌﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﺪ ﺟﻤﺎلاﻟﺪﻳﻦ اﺳﺪآﺑﺎدي ،ﻣﻴﺮزاي
ﺷﻴﺮازي ،ﺷﻴﺦ ﻧﻮري و ...ﻧﻘﺶ ﻋﻠﻤﺎ در ﺟﻬﺖﮔﻴﺮي ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﻣﺮدم ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ ﺷﺪ )Keddie, 1972: 2-
 .(17ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ زﻣﺰﻣﻪﻫﺎي ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﻲ در ﻛﻼم ﻋﻠﻤﺎ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪ ،ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﻲ آﻧﻬﺎ در
ﺗﺤﺼﻦﻫﺎ و راهﭘﻴﻤﺎﻳﻲﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﻠﻤﺎ در ﻣﺠﺎﻟﺲ و ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺿﺪ اﺳﺘﺒﺪاد و
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﻪ ﻳﺎ دﻳﻮان ﻣﻈﺎﻟﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻋﺪهاي از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ
ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﻴﻢ رﻓﺘﻨﺪ .ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه ﺑﺎ وﻋﺪه ﺑﺮﻛﻨﺎري ﺻﺪراﻋﻈﻢ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﻪ ،ﻋﻠﻤﺎ را ﺑﺎ
اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .وﻟﻲ ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه ﺑﻪ وﻋﺪه ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻜﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻠﻤﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ و ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻗﻢ ﻋﺰﻳﻤﺖ ﻛﺮدﻧﺪ .ﺑﺎزارﻳﺎن و ﻋﺪه زﻳﺎدي از
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻋﺪاﻟﺖﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ .در دﻳﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﺮﻳﺰ
و ﮔﻴﻼن اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻋﻠﻤﺎي ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاه ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻴﻦاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش
ﻧﺎآراﻣﻲﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺷﺪ و ﻣﻴﺮزا ﻧﺼﺮاﷲﺧﺎن ﻣﺸﻴﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﺷﺪ .ﺑﺎ اوجﮔﻴﺮي ﻧﻬﻀﺖ ،ﺑﻪ
ﺗﺪرﻳﺞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﻗﺪرت ﺷﺎه و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ از ﺳﻮي ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ﻛﻪ در ﺻﺪر آﻧﻬﺎ
ﻋﻠﻤﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻴﺪ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ و ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﺑﻮد ،ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻋﻠﻤﺎ و ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻣﺮدم ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ را در  14ﻣﺮداد  1285اﻣﻀﺎ ﻛﺮد )زﻳﺒﺎﻛﻼم.(320-311 :1378 ،
ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺤﺮان اﺳﭙﺮﻳﻨﮕﺰ ،ﺑﺮاي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺨﺴﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻗﺪم ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ از وﺿﻊ
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ از آن ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازان و ﺗﺤﻠﻴﻞﮔﺮان ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﻦ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ و
در ﻧﻬﺎﻳﺖ اراﺋﻪ راه درﻣﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ،رﻫﺒﺮان ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ و
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮدم ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راهﺣﻠﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮي اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ از ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻗﺎﺟﺎر در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان ﺑﻮد ،درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻧﻪ
ﻳﻚ اﻏﺘﺸﺎش ﺑﺎ ﻧﻴﺖ ﺷﺨﺼﻲ و ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻓﻜﺮي ﺧﺎص ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ در اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ
)ﻫﻤﺎن .(327-323 ،ﺑﻨﺎﺑﺮﻳﺎن ،ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﻲﻧﻈﻤﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﻳﺪه ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﻗﺪرت ﺷﺎه و
درﺑﺎر را از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﻲ و ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه درﻣﺎن
اراﺋﻪ دادﻧﺪ .ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺳﭙﺮﻳﻨﮕﺰ ،ﻫﺪف رﻫﺒﺮان ﻣﺸﺮوﻃﻪ از ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﺷﺎه و
درﺑﺎر ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﺎآراﻣﻲﻫﺎ و ﺑﻲﻧﻈﻤﻲﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

٢۶

 -1-2-3ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻘﻬﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوﻃﻪ
ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن روﺷﻨﻔﻜﺮ و ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻃﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺤﺮان اﺳﭙﺮﻳﻨﮕﺰ ،اﻳﻦ
ﻧﻈﺎم راه درﻣﺎن ﺑﻲﻧﻈﻤﻲﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ وﻗﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺧﻮد در اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي و رﻫﺒﺮي داراي
ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﻲ ﺑﻮد ،ﻟﺬا ﺧﻴﻠﻲ زود دﭼﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮﻫﻢ زﻧﻨﺪه ﻧﻈﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺧﻴﻠﻲ زود زوال آن
ﻓﺮا رﺳﻴﺪ و ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادي رﺿﺎﺧﺎن داد .ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ اﻧﺤﻄﺎط ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ،
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻘﻬﻲ  -ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ،ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﻓﻜﺮي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻫﺴﺘﻴﻢ ،ﻟﺬا ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻓﻘﻬﻲ -ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ اﻓﻮل ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ .در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺤﺮان اﺳﭙﺮﻳﻨﮕﺰ ،ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪاد رﺿﺎﺧﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه درﻣﺎن
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻠﻤﺎ و روﺷﻨﻔﻜﺮان ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﻲﻧﻈﻤﻲﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
اﻟﻒ( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ
داﺷﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎي ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮد .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ در  9دي ﺳﺎل  1285ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎي ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه رﺳﻴﺪ .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه اﺳﺘﻮار و ﻗﺪرت ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻣﻲﺑﺨﺸﻴﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ ،ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ »در
دوره ﻏﻴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻣﻘﺪور و ﺑﻪ ﺷﺮط ﻧﻈﺎرتﻫﺎي ﺑﻴﺮوﻧﻲ ،ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ دوﻟﺖ وﻻﻳﺘﻴﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺖ«،
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﻈﺎرت در اداره اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﻧﻈﺮ اﻳﺸﺎن اوﻻً ﺣﻔﻆ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﻲ از ﺗﺒﺪل ﺑﻪ اﺳﺘﺒﺪاد و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺗﺠﺎوز از ﺣﺪود،
اﺟﻤﺎع ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻲ اﺳﺖ .ﺛﺎﻧﻴﺎً رﻛﻦ ﻋﻈﻴﻢ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻲ
اﺳﺖ و ﻗﺪر ﻣﻘﺪور ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ دوﻟﺖ آرﻣﺎﻧﻲ دو ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺖ .ﺛﺎﻟﺜﺎً ﭼﻮن در اﻣﻮر ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻤﻠﻜﺖ
ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ اﻣﺮي ﺑﺪﻳﻬﻲ و
واﺟﺐ اﺳﺖ )ﻓﻴﺮﺣﻲ.(311-300 :1390 ،
ب( ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ
اﻳﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻋﻤﺎل ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ در ﻓﻘﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺰاع ﻣﺠﺘﻬﺪان ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﻫﻢ در
اﺻﻞ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ و ﻫﻢ در ﻗﻠﻤﺮو اﺧﺘﻴﺎرات اﻳﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻋﺘﺮاض داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﻴﺦ ﻓﻀﻞاﷲ ﻧﻮري» ،
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻗﻮاي ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﻌﺒﻪ ،ﻛﻪ اول ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺪﻋﺖ و ﺿﻼﻟﺖ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ« .ﻧﻮري ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﻲاﻧﺪﻳﺸﺪ ﻛﻪ »اﺻﻞ ﺑﻨﺎي اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮ دو اﻣﺮ »ﻧﻴﺎﺑﺖ در اﻣﺮ ﻧﺒﻮﺗﻲ« و »ﺳﻠﻄﻨﺖ« اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .و ﺑﺪون
اﻳﻦ دو اﺣﻜﺎم اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻌﻄﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻳﺸﺎن اﻳﻦ دو را ﻣﻜﻤﻞ ﻫﻢدﻳﮕﺮ ﻣﻲداﻧﺪ و ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻋﺪاﻟﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﺑﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ دو اﺻﻞ را ﺗﻘﻮﻳﺖ و اﺟﺮا ﻛﻨﻨﺪ«.

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

٢٧

ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺷﻴﺦ ﻧﻮري )ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺬﻛﺮه اﻟﻐﺎﻓﻞ و ارﺷﺎد اﻟﺠﺎﻫﻞ( ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮن-
ﮔﺬاري ،در اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻘﻬﻲ ،ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﻧﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ وﻛﺎﻟﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺄﻧﻲ از ﺷﺌﻮن وﻻﻳﺖ
اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم)ع( اﺳﺖ .در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ اﻇﻬﺎر ﻛﺮد ﻛﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدي ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ »ﺟﻬﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﻴﻪ و ﺧﺎرج از ﺑﺎب وﻻﻳﺖ« اﺳﺖ .آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻓﻘﻬﺎي ﺑﻪ
ﻧﺎم و ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮد ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ» :ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در دوره ﻏﻴﺒﺖ ،ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮري
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اداره ﺷﻮد« .وي در اﻣﻮر ﺣﺴﺒﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﻋﻘﻞ ﺟﻤﻌﻲ را ﺗﺮﺟﻴﺢ داده و ﻣﺠﻠﺲ و ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ را در
ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮر ﺣﺴﺒﻴﻪ ،ﺑﻬﺘﺮ از اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻲداﻧﺴﺖ )ﻫﻤﺎن .(317-311 ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ وﻇﺎﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺠﻠﺲ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺬﻫﺒﻲ در دو اﺻﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ دﺧﻞ و ﺧﺮج ﻣﻤﻠﻜﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ و وﺿﻊ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲﺷﺪ.
پ( ﻫﻴﺄت ﻣﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻧﻈﺎر
ﺣﺪود اﺧﺘﻴﺎرات ﻫﻴﺄت ﻧﻈﺎر را در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ و ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻲ ،در ﻧﺎﻣﻪاي
ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﺑﻼغ ﻛﺮدﻧﺪ .آﻧﺎن اﺻﻞ دوم ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ روح ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺳﻼﻣﻴﻪ و
ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻣﺠﻠﺲ داﻧﺴﺘﻨﺪ .آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺮر ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺴﺖ ﻧﻔﺮ از ﻣﺮاﺟﻊ دﻳﻨﻲ ﻋﺎدل و آﮔﺎه
ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت زﻣﺎن ،ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻴﺄت ﻧﻈﺎر ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﻴﺰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ »ﻫﺮ ﭼﻪ را ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻳﻦ ﻫﻴﺄت ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺮع ﺷﻤﺮدﻧﺪ ،اﻟﻐﺎ ﻧﻤﻮده و ﺳﻤﺖ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺪﻫﻨﺪ« .اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي از دﻳﺪﮔﺎه دﻳﻦ و ﺳﻴﺎﺳﺖ در اﻳﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ دارد ،زﻳﺮا دﻳﺪﮔﺎه
ﻣﺮاﺟﻊ دﻳﻨﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺪرن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﺷﻨﻪ آﺷﻴﻞ ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ در اﻳﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ ﺷﺮع را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺮاﺟﻊ دﻳﻨﻲ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ ﺷﺮع وﻇﻴﻔﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪان اﺳﺖ و
اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻫﻴﺄت ﻧﻈﺎر ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻋﺪهاي از ﻣﻮاﻓﻘﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر ﻫﻴﺄت ﻧﻈﺎر در ﻣﺠﻠﺲ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﻛﺎر ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ از اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎي اﺟﺘﻬﺎدي در ﻣﺠﻠﺲ و اﺧﺘﻼل در
ﻧﻈﺎم ﺗﻘﻨﻴﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻳﻜﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻴﺄت ﻧﻈﺎر ﻋﺎرف ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت زﻣﺎن
ﺑﻮد .اﻣﺎ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ ﺷﺮط ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ
ﻣﺮاﺟﻊ دﻳﻨﻲ؟ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺮاﺟﻊ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ وﻟﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺶ
وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻼك و ﻣﻌﻴﺎر ﻋﺎرف ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت زﻣﺎن ﭼﻴﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ روﻧﺪ
ﺗﺤﻮﻻت ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻳﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ را ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار دﻫﺪ اﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺒﻴﻴﻨﻲ
ﻫﺮﮔﺰ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ )ﻫﻤﺎن.(229-225 ،

 -2-2-3اﻣﻮر ﺷﺮﻋﻲ و ﻗﻀﺎوت در اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﺠﻒ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد» :ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻲ«» ،ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ـ اداري«
و »ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻗﻀﺎﻳﻲ« .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺮض ﻛﻪ اﻣﻮر ﺳﻴﺎﺳﻲ از اﻣﻮر ﻗﻀﺎ و اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻔﻜﻴﻚﭘﺬﻳﺮ
اﺳﺖ ،وﻇﻴﻔﻪ ﻫﻴﺄت ﻧﻈﺎر را ﻓﻘﻂ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ و ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻲ در
ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ،آﺷﻜﺎرا اﻣﻮر ﻗﻀﺎﻳﻲ را »وﻇﻴﻔﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺣﻜﺎم ﺷﺮع اﻧﻮر« داﻧﺴﺘﻨﺪ و وﺿﻊ اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ را از وﻇﻴﻔﻪ

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

٢٨

ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺎرج ﻛﺮدﻧﺪ .ﻣﺴﺘﺸﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﺪﻟﻴﻪ ﻓﺎرغ از اﺣﻜﺎم و ﻣﺠﺎزات ﺷﺮﻋﻲ ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﺎ و ﺗﺄﻳﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﺪارد و ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺴﺘﻘﻼً ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﻛﻨﺪ .اﻣﺎ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺠﺘﻬﺪ
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﭼﻪ ﺿﺮر دارد ﻫﺮ دو ﻓﻘﺮه را آﻗﺎﻳﺎن ﻋﻠﻤﺎ دﻳﺪه و از ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﺬرد .آﻳﺖاﷲ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲاﻧﺪﻳﺸﻴﺪ :ﻋﺪﻟﻴﻪ ﻛﺎري ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻴﻪ .اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ
ﻧﺰاعﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺻﺪر ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮد ،و ﻫﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮي را ﺑﻪ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻳﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﻣﻲ-
اﻧﮕﻴﺨﺖ .اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺧﻮﻳﻲ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮد» :ﮔﻤﺎﻧﻢ ﻛﺴﻲ ﻣﻨﻜﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺪﻟﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮع ﺑﺎﺷﺪ «...ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻋﺪﻟﻴﻪ ،در ﺗﺎرﻳﺦ 27
ﺗﻴﺮﻣﺎه  1307ش ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﻤﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ،ﻣﺤﺎﻛﻢ
ﺷﺮع را ﺟﺰء ﻣﺤﺎﻛﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻋﺪﻟﻴﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد .ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ،ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺷﺮع ﻣﺤﺪود ﺑﻪ
ﻣﻮارد دﻋﺎوي اﺻﻞ ﻧﻜﺎح و ﻃﻼق ،دﻋﺎوﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻗﻄﻊ و ﻓﺼﻞ آن ﺟﺰ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﺑﻴﻨﻪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﻠﻒ
و اﺣﻼف ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﺼﺐ ﻗﻴﻢ ﻳﺎ وﺻﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﻋﺪﻟﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻳﻦ ﻣﻮارد ،آﺷﻜﺎرا
روﻧﺪ ﺗﻨﺎزﻟﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺷﺮﻋﻲ را در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .روﻧﺪي ﻛﻪ ﺑﺎ آرﻣﺎن-
ﻫﺎي رﻫﺒﺮان ،ﺑﻨﻴﺎنﮔﺬاران و ﻓﻌﺎﻻن ﺻﺪر ﻣﺸﺮوﻃﻪ راﺑﻄﻪاي ﻣﻌﻜﻮس داﺷﺖ )ﻣﻠﻚزاده-173 :1363 ،
.(177

 -3-2-3ﺗﺤﻮﻻت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺸﺮوﻃﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،اﺻﻮل اول ،دوم و ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،از دﻳﺪﮔﺎه راﺑﻄﻪ
دﻳﻦ و ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ دوم و ﻫﻔﺘﻢ ،ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﺳﺘﻘﺮار ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﻮد .ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎي
ﺑﺮﺧﻲ روﺷﻨﻔﻜﺮان ،ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﺻﻼح ﻣﻤﻠﻜﺖ و اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ ﺑﺮ ﻣﺪار ﺷﻴﻌﻪ اﺛﻨﻲ
ﻋﺸﺮي ﺑﻮد .اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰي ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ و آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ در ﺗﺒﻴﻴﻦ و دﻓﺎع از آن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺎج اﻣﺎم
ﺟﻤﻌﻪ ﺧﻮﻳﻲ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﻲ  -ﺷﻴﻌﻲ اﻳﺮان ،در ﻣﺠﻠﺲ اول ﺑﻴﺎن ﻛﺮد» :اﻳﻦ ﻣﻤﻠﻜﺖ ،ﻣﻤﻠﻜﺖ
اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺷﻴﻌﻪ اﺳﺖ؛ اﻳﺮاﻧﻲﻫﺎ ﺟﺎن دادﻧﺪ ،ﻣﺎل دادﻧﺪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ رو ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ ﺣﺎﻻ دﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ
ﺳﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ دﻋﻮا ﻛﺮد .ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻨﮓ ﺧﺎﻧﮕﻲ را رﻓﻊ ﻛﺮد و دﻳﮕﺮ ﻛﺴﻲ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﻣﺸﺮوﻃﻪ را از ﻣﺎ ﺑﮕﻴﺮد«.
اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﺧﻲ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎي روﺷﻨﻔﻜﺮان ﻏﺮبزده و ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﻼم ،ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد» :ﺣﺮام ﺧﺪا
را ﻛﺴﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻼل ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﭼﻪ ﻣﺬاﻛﺮه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ! ﺷﺮع ﻛﺴﻲ را
آزاد ﻗﺮار ﻧﺪاده و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ زﺑﺎن را آزاد ﺧﻠﻖ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ،ﺣﺪي ﺑﺮاي آن ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ از آن
ﺗﺠﺎوز ﺷﻮد« .آﻳﺖاﷲ ﻣﺪرس ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﺣﻠﻘﻪ اﺗﺼﺎل دﻳﻦ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﻲداﻧﺴﺖ و ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ و
اﻣﺜﺎل ﻣﻦ و ﺑﺰرگﺗﺮ از ﻣﻦ ﻛﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮدﻳﻢ ،ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد،
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ و دﻳﺎﻧﺖ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،دﻟﻴﻠﻲ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻤﺎﻟﻚ اﺳﻼﻣﻲ از ﻣﻤﺎﻟﻚ ﻏﻴﺮ
اﺳﻼﻣﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﺎﻟﻚ اﺳﻼﻣﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ را از دﻳﺎﻧﺖ ﺟﺪا ﻛﺮدﻧﺪ ،ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم)ص( ﻛﻪ ﻣﺆﺳﺲ
دﻳﺎﻧﺖ ﺑﻮد ،ﺧﻮد ﻧﻴﺰ رﺋﻴﺲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻮد .از آن وﻗﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﭘﻴﺪا ﺷﺪ ﻣﻤﺎﻟﻚ اﺳﻼم رو ﺑﻪ
ﺿﻌﻒ رﻓﺖ« )ﻓﻴﺮﺣﻲ.(487-484 :1390 ،

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

٢٩

دوﻟﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،دوﻟﺘﻲ ﻣﺪرن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً دوﻟﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺠﺪد دﻳﻨﻲ ﺑﻮد.
از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻠﻤﺎي ﺷﻴﻌﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻐﺎﻳﺮﺗﻲ ﺑﻴﻦ اﺳﻼم و ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﺪﻳﺪﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ وﺟﻮب
ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ دادﻧﺪ .ﺗﺄﺧﻴﺮ و ﺗﻌﻠﻞﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺸﺮوﻃﻪ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻬﺎﻳﻲ
ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ،ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ رﻫﺒﺮان دﻳﻨﻲ ﻧﮕﺮان ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﺮ دﻳﻨﻲ و ﻏﻴﺮ دﻳﻨﻲ در ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﺧﻄﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ» :در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻫﺘﻤﺎم و دﻗﺖ ﻫﺮ
ﻓﺼﻠﻲ را دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ« .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از ﻫﻤﻪ
ﻛﺸﻤﻜﺶﻫﺎ اﺻﻞ ﻧﻈﺎرت ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎ اﻛﺜﺮﻳﺖ آرا در ﺗﺎرﻳﺦ  25ﺧﺮداد  1286ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ .اﻣﺎ اﻳﻦ اﺻﻞ
در ﻋﻤﻞ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﺤﺪود اﺟﺮا و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪ .اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻻﻳﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ
داﺷﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺘﻼف آراي ﻣﺠﺘﻬﺪان ،ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺸﺪن ﺑﻴﺴﺖ ﻧﻔﺮ از ﻣﺠﺘﻬﺪان و ﻓﻘﻬﺎي ﻣﺘﺪﻳﻦ و آﮔﺎه ﺑﻪ
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت زﻣﺎن ،و از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﻲﻣﻴﻠﻲ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن روﺷﻨﻔﻜﺮ ﻏﺮبزده ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺠﺘﻬﺪان در
ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اﻣﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ و ...ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ اﻧﺤﻄﺎط اﺻﻞ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻮد )ﻣﺮﺳﻠﻮﻧﺪ.(96-92 :1378 ،

 -4-2-3ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻓﻘﻬﻲ در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ
در زﻣﺎن ﻗﺎﺟﺎر و اواﻳﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻏﺮب واژﮔﺎن ﺟﺪﻳﺪي
وارد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ واژﮔﺎن ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در ﺑﻴﻦ
ﻋﻠﻤﺎ و روﺷﻨﻔﻜﺮان و ﻣﺮدم ﻣﻲﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ روﺣﺎﻧﻴﺖ ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ واژهﻫﺎ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ و
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼف در ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ دﻳﮕﺮ و ﻋﻠﻤﺎ و روﺷﻨﻔﻜﺮان
ﻣﻲﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت در روﻧﺪ ﻛﻠﻲ ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ و ﺷﻜﺴﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺑﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و واژﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و در زﻣﺎن ﻗﺎﺟﺎر و
ﻣﺸﺮوﻃﻪ وارد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ؛ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻛﺮد:

ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ وارد ﺷﺪن واژه ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺑﻪ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ و ﻧﻈﺎم ﻗﺎﺟﺎر از اﻳﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎي
اﻣﻴﻦاﻟﺴﻠﻄﺎن ،ﺻﺪراﻋﻈﻤﻲ ﻋﻴﻦاﻟﺪوﻟﻪ ،ﻣﺸﻜﻼت ﮔﻤﺮك و ﺷﻜﺴﺖ روﺳﻴﻪ از ژاﭘﻦ و ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ از
ﺟﻤﻠﻪ دو واﻗﻌﻪ ﻛﻪ در ﺑﺮ اﻓﺮوﺧﺘﻦ آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ وارد ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ ﺷﺪ .ﻛﻪ اﻳﻦ دو
ﺣﺎدﺛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -1ﻛﺮدار ﺗﻮﻫﻴﻦآﻣﻴﺰ ﻧﻮز در ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻟﺒﺎس روﺣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺎزار و ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺮدم در
ﺣﻀﻮر روﺣﺎﻧﻴﺎن ﺷﺪ.
 -2ﭼﻮب و ﻓﻠﻚ ﻛﺮدن دو ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻪ ﺟﺮم ﮔﺮان ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﺷﻜﺮ اﻟﺒﺘﻪ دو ﺑﺎزرﮔﺎن اﺻﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺎي ﺷﻜﺮ وارداﺗﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﻨﮓ روﺳﻴﻪ و ژاﭘﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺷﻜﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﺑﻪ رﻫﺒﺮي ﻋﻠﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﺣﻮادث ﻟﺐ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﮔﺸﻮدﻧﺪ .ﻟﺠﺎﺟﺖ ﻋﻴﻦاﻟﺪوﻟﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاضﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﺮم ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﻴﻢ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ )ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺻﻐﺮي(.
ﻣﺮدم دوﻟﺖ را ﺑﺮاي ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺳﺮﻳﻊ ﻋﻠﻤﺎ زﻳﺮ ﻓﺸﺎر ﻗﺮاردادﻧﺪ .روﺣﺎﻧﻴﺎن ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﻪ ،ﺑﺮﻛﻨﺎري
ﻧﻮز ﺑﻠﮋﻳﻜﻲ رﺋﻴﺲ ﮔﻤﺮك و ﻋﻴﻦاﻟﺪوﻟﻪ را ﺷﺮط ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺷﻤﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺎﻓﺸﺎري ﻣﺮدم ،دوﻟﺖ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

٣٠

ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻠﻤﺎ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻛﺎرﮔﺰاران دوﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮدم و ﻋﺪم ﭘﺎيﺑﻨﺪي ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻪ
ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ ﺳﺒﺐ ﮔﺴﺘﺮش اﻋﺘﺮاضﻫﺎي ﻣﺮدم و روﺣﺎﻧﻴﺎن ﺷﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاضآﻣﻴﺰ ﻣﺮدم
ﺗﻬﺮان در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﻪ ﺧﺎك و ﺧﻮن ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪ .ﻋﻠﻤﺎ در واﻛﻨﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ
ﻗﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮدﻧﺪ .ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺟﺎن ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻴﻤﻨﺎك ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﻴﺲ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ.
ﻣﺘﺤﺼﻨﺎن ﻧﺨﺴﺖ از ﺷﺮع اﺣﻤﺪي و ﺳﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪي ﺳﺨﻦ ﻣﻲراﻧﺪﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ
دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ و ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﻲ در درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ وارد ﺷﺪ .ﺗﺤﺼﻦ در ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻓﺮﺻﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻬﻀﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .ﻟﻔﻆ ﻣﺸﺮوﻃﻪ در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻔﺎرت ورد زﺑﺎنﻫﺎ
ﺷﺪ .ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ اوﻟﻴﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮدم در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪاي ﺑﺮاي
ﮔﺎمﻫﺎي ﺑﻌﺪي در اﻳﺮان ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﻳﻜﻲ از ﮔﺎمﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺮدم ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎم
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ روﺣﺎﻧﻴﺖ آﮔﺎه ﺑﻮد ﻛﻪ در آن از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺷﺪ ﻗﺒﻞ از
آن ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﻪ ﺑﻮد .در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﻛﻲ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﺗﺒﻌﺎت آن را
ﻣﻲداﻧﺴﺘﻨﺪ و از ﻣﻴﺎن  10ﻫﺰار ﻧﻔﺮي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﻴﺲ رﻓﺘﻨﺪ ﻓﻘﻂ  10ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ واﻗﻌﺎً ﻣﺸﺮوﻃﻪ-
ﺧﻮاه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻲداﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺒﺮي ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ )زﻳﺒﺎﻛﻼم،
.(321 -313 :1378
ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻋﻤﺎل ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ در ﻓﻘﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺰاع ﻣﺠﺘﻬﺪان ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﻫﻢ در اﺻﻞ
ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ و ﻫﻢ در ﻗﻠﻤﺮو اﺧﺘﻴﺎرات اﻳﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻋﺘﺮاض داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻧﻔﻮذ دوﻟﺖ ،روﺷﻨﻔﻜﺮان و ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﻮد و ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ
ﺳﭙﺮده ﻣﻲﺷﺪ.
دوﻟﺖ
دوﻟﺖ در زﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺖ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن و ﻋﺎﻣﻞ اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﻮد.
دوﻟﺖ ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ ﻣﺤﺪود و ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪ ،ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در
زﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺷﺎه ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺗﻮپ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﻳﺎ در زﻣﺎن ﭘﻬﻠﻮي ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻴﭻ ﻗﺪرﺗﻲ از ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪه اﺻﻠﻲ دوﻟﺖ و ﺷﺨﺺ ﺷﺎه ﺑﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ اﺻﻠﻲ دوﻟﺖ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻌﻲ
ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﺑﺎ دوﻟﺖ )رﺿﺎه ﺷﺎه( ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﻮد ،وﻟﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ اﺻﻠﻲ دوﻟﺖ ﻫﻢ در زﻣﺎن
ﻗﺎﺟﺎر و ﻫﻢ ﭘﻬﻠﻮي ،ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺮدم ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻓﺘﻮاي ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن
داﺷﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎي ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮد .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ در  9دي ﺳﺎل  1285ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎي ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه رﺳﻴﺪ .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺗﻨﻈﻴﻢ

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.
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ﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه اﺳﺘﻮار و ﻗﺪرت ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻣﻲﺑﺨﺸﻴﺪ وﻟﻲ در ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺸﺮوﻃﻪ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻣﺮدم را ﺑﺮآورده ﺑﻜﻨﺪ )ﻓﻴﺮﺣﻲ.(300 :1390 ،
رأي ﻣﺮدم
ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ و دﻳﮕﺮ ﻋﻠﻤﺎي ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاه ،ﻧﻘﺶ و رأي ﻣﺮدم در ﺣﻜﻮﻣﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺣﻖ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﻣﺘﻴﺎزي ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻲدﻫﺪ ،ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻨﺪ و آن را ﺑﺎ دﻻﻳﻞ ﻋﻘﻠﻲ و ﺷﺮﻋﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم در ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺎﺳﻲ و ﺗﻜﺎﻣﻞ دﻫﻨﺪه در
ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ )رﺑﺎﻧﻲﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ.(10-9 :1394 ،
ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﻣﺸﺮوﻃﻪ
در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ زﻧﺎن روﺷﻨﻔﻜﺮ ﺑﺎ رﺷﺎدت و دﻟﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﻤﺎل اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺰرگ ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺴﺮوي ،ﻣﻠﻚ زاده و ﻧﺎﻇﻢ اﻻﺳﻼم ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ در آﺛﺎر ﺧﻮد اﺷﺎراﺗﻲ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻞﻫﺎي
زﻧﺎن در اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺨﻔﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از آﻧﻬﺎ در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺜﻼ در ﻓﺘﺢ ﺗﻬﺮان ﻳﻜﻲ از زﻧﺎن روﺷﻨﻔﻜﺮ ﺧﺎﻧﺪان اﻳﻠﺨﺎﻧﻲ ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺑﻪ
ﻧﺎم ﺳﺮدار ﺑﻲ ﺑﻲ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺑﺎ رﺷﺎدت و دﻟﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﻤﺎل اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .او ﺣﺘﻲ ﺧﻮد
ﺷﺨﺼﺎً ﺗﻔﻨﮓ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﻗﺰاﻗﺎن ﺟﻨﮕﻴﺪ .ﻧﻘﺶ او در ﻓﺘﺢ ﺗﻬﺮان ،ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺘﺶ را در اﻳﻞ
اﻓﺰاﻳﺶ داد و ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺴﻴﺎري ﻳﺎﻓﺖ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺪال ﺷﺠﺎﻋﺖ از دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻟﻘﺐ ﺳﺮداري
ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺪودي از اﻳﻦ زﻧﺎن ِ ﻃﺮﻓﺪار ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ،ﻫﻮادار ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ زﻧﺎﻧﻲ
ﻛﻪ در ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن اﻳﺮان ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻳﺎ ﺧﻮدﺷﺎن از ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﻲ دﻫﻪ
 1280ﺑﻮدﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪﻳﻘﻪ دوﻟﺖآﺑﺎدي و ﺑﺎﻧﻮ اﻣﻴﺮ ﺻﺤﻲ ﻣﺎهﺳﻠﻄﺎن( و ﻳﺎ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي روﺷﻨﻔﻜﺮ
ﻣﻠﻲﮔﺮا ﺑﻮدﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺘﺮم اﺳﻜﻨﺪري( .ﺑﻌﺪ از ﺳﺮد ﺷﺪن ﺗﺐ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﻲ» ،اﻧﺒﻮه زﻧﺎن ﺑﻲﺳﻮاد ﺑﻪ
اﻧﺪروﻧﻲﻫﺎي ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ« و ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺎن ﺗﺤﺼﻴﻞﻛﺮده و روﺷﻨﻔﻜﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن را ﭘﻲ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در اﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﺮدان ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاه روﺷﻨﻔﻜﺮي ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻴﺮزاده ﻋﺸﻘﻲ ،ﻣﻠﻚاﻟﺸﻌﺮا ﺑﻬﺎر ،اﻳﺮج
ﻣﻴﺮزا ﻧﻴﺰ از ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺣﻖ ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ
ﺣﺠﺎب .ﻣﺜﻼ در  12ﻣﺮداد  1290ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ وﻛﻴﻞاﻟﺮﻋﺎﻳﺎ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در اﻳﺮان
ﺑﺮاﺑﺮي زن و ﻣﺮد را در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا ﻣﻄﺮح ﻛﺮده و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻖ رأي ﺑﺮاي زﻧﺎن ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻠﺲ را ﺷﻮﻛﻪ
ﻛﺮد و ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻳﻜﻲ از روﺣﺎﻧﻴﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ )ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه.(84-77 :1382 ،
آزادي
ﻧﻜﺘﻪاي ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﺸﺪ :اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاي
اﻣﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﻀﺎد و ﺗﺒﺎﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﭼﻮن آزادي ،وارد ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺪان ﻧﺴﺒﺘﻲ ﺑﺎ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .از دﻳﺪ ﻋﻠﻤﺎ ،اﮔﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه دﻳﻨﻲ
ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ و اﻣﺎ از دﻳﺪﮔﺎه ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻠﻤﺎي دﻳﮕﺮ داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ دﻳﮕﺮي
ﺑﻮد .آﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .وﻗﺘﻲ »آزاديﺧﻮاﻫﻲ«
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در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺟﺎي »ﺷﺮﻳﻌﺖﺧﻮاﻫﻲ« را ﮔﺮﻓﺖ در ﭘﻲ اﻳﻦ روﻳﺪاد دﺳﺘﻪاي از ﻋﻠﻤﺎ و روﺣﺎﻧﻴﻮن و
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺮدم ﻋﺎﻣﻲ از ﺑﺪﻧﻪي ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮﻳﻌﺖ رﻓﺘﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .و آزاديﺧﻮاﻫﺎن ﻧﻴﺰ ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺗﺄﺳﻲ ﺟﻮﻳﻨﺪ و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺣﺮﻛﺘﻲ آﻧﺎن را وارد
ﺻﺤﻨﻪ ﻧﻤﻲﻛﺮدﻧﺪ .ﺷﻴﺦ ﻓﻀﻞاﷲ ﻧﻮري ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ از ﻣﺸﺮوط ﺑﻮدن آزادي در ﻣﺘﻮن دﻳﻨﻲ ﺳﺨﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ
و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :ﺑﻨﺎي ﻗﺮآن ﺑﺮ آزاد ﻧﺒﻮدن ﻗﻠﻢ و ﻟﺴﺎن اﺳﺖ «.وي از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻨﻜﺮ وﺟﻮد آزادي در
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﻦ دﻳﻨﻲ ﻣﻲﮔﺮدد و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ آزادي ﻣﻄﻠﻖ ﺣﺮف
اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ اﺳﺖ و ﺣﺘﻲ »اﻳﻦ ﺳﺨﻦ در اﺳﻼم ﻛﻠﻴﺘﺎً ﻛﻔﺮ اﺳﺖ« .ﻧﻮري در ﻗﻄﻌﻪ ﻓﻮق از آزادي ﻣﻄﻠﻖ ﺳﺨﻦ
ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ و آن را ﻧﻔﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻛﻔﺮ ﻣﻲﻧﺸﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ وي ﺑﺎ
آزاديﻫﺎي ﻣﻀﺎف )ﺑﻴﺎن ،ﻗﻠﻢ و  (...ﺳﺎزﮔﺎري دارد و آﻧﺎن را ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد .اﻣﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ در ﺳﺨﻨﺎن او ﻧﻤﻲﺗﻮان
ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪاي ﮔﺮﻓﺖ اﺳﺎﺳﺎً وي ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ آزاديﻫﺎي ﻣﻀﺎف ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺘﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ
واژه آزادي از ﺑﺤﺚﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺬف ﺷﻮد» :اﮔﺮ از ﻣﻦ ﻣﻲﺷﻨﻮﻳﺪ ،ﻟﻔﻆ آزادي را ﺑﺮدارﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻳﻦ
ﺣﺮف ﻣﺎ را ﻣﻔﺘﻀﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد« )ﺧﺎراﺑﻲ.(88-77 :1386 ،
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﻜﺘﻪاي دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ از رﻫﺒﺮان آن ﻳﻚ
اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ دور ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات آرﻣﺎنﺧﻮاﻫﻲ و آرﻣﺎن-
ﮔﺮاﻳﻲ ،در آﻧﺎن ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ ،رﻗﺎﺑﺖ و ﺣﺴﺎدت ،رﻳﺎﺳﺖﻃﻠﺒﻲ و ﺷﺎﻳﺪ ﺧﻮدﺧﻮاﻫﻲﻫﺎي ﻓﺮدي ﻧﻴﺰ
وﺟﻮد داﺷﺖ .آﻳﺖ اﷲ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ و ﺷﻴﺦ ﻓﻀﻞاﷲ در رﻗﺎﺑﺖ ﭘﻨﻬﺎن و آﺷﻜﺎر ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺰدﻳﻜﻲ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺸﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻋﺮﺻﻪ و ﺟﺒﻬﻪ دﻳﮕﺮي را ﺑﺮاي
ﮔﺴﺘﺮش رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻴﺎن آن دو و ﻃﺮﻓﺪارﻧﺸﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .ﻣﺨﺒﺮ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻛﻪ در آن ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎ ﻫﺮ دو
ﺟﻨﺎح ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻣﺸﺮوﻋﻪ در ﺗﻤﺎس ﺑﻮد و ﺳﻌﻲ در اﻳﺠﺎد آراﻣﺶ و ﺗﻌﺎدل را داﺷﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ» :
اﮔﺮ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ رﺿﺎﻳﺖ داده ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻮﺷﻪاي از ﻗﺎﻟﻴﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﺦ ﻓﻀﻞاﷲ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪﻫﺎ
ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪه ﺑﻮد« .اﻣﺎ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻣﺮي رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺪاد ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺘﻲ از ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺸﺮوﻃﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﺶ و ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺧﻮدداري ﻧﻜﺮد .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻲﺗﻮان راﺣﺖﺗﺮ ﺟﻤﻠﻪ
ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺷﻴﺦ ﻓﻀﻞاﷲ ﻧﻮري را در ﭘﺎي ﭼﻮﺑﻪ دار درك ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺖ » :ﻧﻪ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاه ﺑﻮد و ﻧﻪ
ﻣﻦ ﻃﺮﻓﺪار اﺳﺘﺒﺪاد « )ﻫﻤﺎن.(94-92 ،
ﻣﺎﻟﻴﺎت
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ دوﻟﺖ در دوره ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻮد .ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮ
ﻣﺎﻟﻴﺎتﻫﺎي ﺷﺮﻋﻲ ﻧﻈﻴﺮ »ﺧﻤﺲ و زﻛﺎت« اﺳﺘﻮار اﺳﺖ )ﻛﺴﺮوي .(44-43 :1379 ،ﺟﺪول  1-3ﺗﻔﺎوت-
ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺪرن و ﺷﺮﻋﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﺶ در اﻧﺠﺎم
وﻇﺎﻳﻒ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ وﻳﮋهاي ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺳﻮال اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ :اﺷﺘﺮاك و ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺷﺮﻋﻲ و ﻣﺪرن ﻛﺪام اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺳﺆال ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻓﻘﻬﻲ دوره ﻣﺸﺮوﻃﻪ را روﺷﻦﺗﺮ ﻛﻨﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط اﺷﺘﺮاك ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺷﺮﻋﻲ و
ﻣﺪرن را ﻣﻲﺗﻮان در دو ﻣﻌﻴﺎر وﺣﺪت ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ و وﺣﺪت ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮد .ﻣﻨﻈﻮر از وﺣﺪت ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪاري از داراﻳﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در راﺳﺘﺎي ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺘﺮداد ﻣﻲﮔﺮدد.
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اﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮر از وﺣﺪت ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮاي ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ و از
ﻧﻈﺮ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد )ﻓﻴﺮﺣﻲ .(237-228 :1390 ،ﺑﻪ رﻏﻢ اﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻓﻮق ،ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺷﺮﻋﻲ و
ﻣﺪرن ﺗﻔﺎوتﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ .ﻣﻼﺣﻈﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ دﻻﻳﻞ ﻧﺎﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن و
ﻣﺸﺮوﻋﻪﺧﻮاﻫﺎن در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﺣﺪاﻗﻞ از دﻳﺪﮔﺎه ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ )ﺟﺪول .(2-3

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

٣۴
ﺟﺪول  2-3ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺷﺮﻋﻲ و ﻣﺪرن از دﻳﺪﮔﺎه ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ )ﻫﻤﺎن.(270-245 ،
ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺪرن

ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺷﺮﻋﻲ)ﺧﻤﺲ و زﻛﺎت(


ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺷﺮﻋﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﻋﺒﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴّﺖ و
ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺮﻋﻲ وﻳﮋه دارد .ﻓﻘﻴﻬﺎن در زﻛﺎت
ﺷﺮاﻳﻂ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﻠﻮغ ،ﻋﻘﻞ ،آزادي ،ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدن
ﻣﻠﻚ از ﻧﻈﺮ ﻧﺼﺎب و ﺗﺼﺮف ﻟﺤﺎظ ﻛﺮدﻧﺪ و
ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻤﺲ را از درآﻣﺪﻫﺎي ﻫﻔﺖﮔﺎﻧﻪ
)ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ،ﻣﻌﺪن ،ﮔﻨﺞ ،ﻣﺎل ﺣﻼل ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ
ﺣﺮام ،ﺟﻮاﻫﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻏﻮاﺻﻲ در درﻳﺎ،
ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺟﻨﮓ و زﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ ذّﻣﻲ از ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺑﺨﺮد( اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ.



ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺪرن اﻣﺮي ﻋﺮﻓﻲ و ﺧﺎﻟﻲ از ﻧﻴّﺖ و
ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺮﻋﻲ اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎتﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.



ﺧﻤﺲ و زﻛﺎت ﻣﺼﺎرف ﻣﻌﻴﻨﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را
از ﻣﺎﻟﻴﺎتﻫﺎي ﻣﺪرن ﺟﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ.



ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺪرن ﻣﺼﺎرف ﻣﻌﻴﻦ و از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺷﺪهاي ﻧﺪارد ،در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ در راﺳﺘﺎي ﺑﻬﺮهوري از اﻣﻜﺎﻧﺎت
و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.



ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺷﺮﻋﻲ را ﻣﺎﻟﻚ ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺑﭙﺮدازد وﻟﻲ ﺳﻬﻢ اﻣﺎم)ع( ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
ﻣﺠﺘﻬﺪ اﺳﺖ.



ﺗﺼﺪي ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺪرن ،دوﻟﺖ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ دوﻟﺖ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ آن را درﻳﺎﻓﺖ و در ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻨﺪ.



ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺷﺮﻋﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺲ و ﻛﺎﻻ و وﺟﻪ ﻧﻘﺪي
ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ.



ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺪرن وﺟﻮه ﻧﻘﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.



ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺷﺮﻋﻲ ،ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﺤﻖ
اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺛﺮوت ﺧﻮد ﻧﻤﻲداﻧﺪ ،و آن را ﺣﻖ
دﻳﮕﺮان ﻣﻲداﻧﺪ ﻛﻪ در داراﻳﻲ ﺧﻮد ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ.



ﺷﻬﺮوﻧﺪ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺪرن ﺧﻮد را ﻃﻠﺐ-
ﻛﺎر ﻣﻲداﻧﺪ زﻳﺮا ﺑﺨﺸﻲ از ﺛﺮوت ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد را
داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً از دوﻟﺖ رﻓﺎه و اﻣﻨﻴﺖ
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ.



اﺻﻞ ﻣﻬﻢ در ﻣﺎﻟﻴﺎتﻫﺎي ﺷﺮﻋﻲ اﻋﻄﺎي اﺧﺘﻴﺎري
اﻣﻮال ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه ﻣﻌﻨﻮي و رﺿﺎي ﺧﺪا ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.



ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺪرن اﻣﺮي اﻟﺰاﻣﻲ و اﺟﺒﺎري
اﺳﺖ.

ﻣﺎﻟﻴﺎت از اﻣﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﻲ در اﻳﺮان رخ داده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر در ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺸﺮوﻋﻪﺧﻮاﻫﺎن ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ در رﺳﺎﻟﻪ-
ﻫﺎي ﺧﻮد در ﺑﺎب ﻣﻨﻊ ﺷﺮﻋﻲ وﺿﻊ و درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻛﺮدﻧﺪ .ﺗﺒﺮﻳﺰي در رﺳﺎﻟﻪ »ﻛﺸﻒاﻟﻤﺮاد
ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻃﻪ و اﻻﺳﺘﺒﺪاد« ﻛﻪ ﺿﺪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮد ﻣﺎﻟﻴﺎت را از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻇﻠﻢ و ﺗﻌﺪي داﻧﺴﺖ .اﻳﻦ ﺣﻜﻢ
را ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ﻻري ﻛﻪ از ﻣﺠﺘﻬﺪان ﺣﺎﻣﻲ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮد ،ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﻲ
اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪاﻧﻲ ﭼﻮن آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ و ﻣﻴﺮزاي ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ )ﻓﺎﺗﺤﻲ:1383 ،
.(18-16

 -3-3زاﻳﺶ ﻣﻨﺎزﻋﻪ
ﺑﺤﺮان ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﺟﺰ از راه ﺗﺒﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻘﻪ و ﺳﻴﺎﺳﺖ در اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺷﻴﻌﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺑﻴﺎن

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

٣۵

ﻛﺮد .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻣﺎمﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ ،اﻛﺜﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺷﻴﻌﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﻲ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ اﻳﺠﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦ
اﻣﺎﻣﺖ و ﺣﻜﻮﻣﺖ )ﻋﺼﻤﺖ و ﺳﻴﺎﺳﺖ( اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ .اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ و دوﻟﺖ از
ﻧﻈﺮ ﺷﻴﻌﻪ ﭼﻴﺰي ﺑﻴﺮون از دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺮع ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﺮز ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻛﺸﻴﺪ .از اﺑﺘﺪا ﻧﻪ دوﮔﺎﻧﻪ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻳﮕﺎﻧﻪاي ﺑﻴﺶ ﻧﺒﻮد و ﺷﺎﻳﺪ از ﻫﻤﻴﻦ رو ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ »ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺎ را ﻋﻴﻦ دﻳﺎﻧﺖ ﻣﺎ و دﻳﺎﻧﺖ ﻣﺎ را ﻋﻴﻦ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺎ« ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ .ﺷﻴﻌﻪ اﻣﺎﻣﺖ را رﻳﺎﺳﺖ ﻋﺎم در اﻣﻮر دﻳﻦ و دﻧﻴﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ و اﻣﺎم را
ﻣﺘﺼﺪي ﻫﺮ دو ﻣﻲداﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،دﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از اﻳﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ،ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻤﺎن ﻗﻠﺒﻲ ،اﻇﻬﺎرات زﺑﺎﻧﻲ،
ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻗﻮاﻋﺪ زﻧﺪﮔﻲ دﻧﻴﻮي ،اﻋﻢ از ﺷﺨﺼﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ.
آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ و ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻲ در ﺗﺒﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ دﻳﻦ و دﻧﻴﺎ در ﻣﺬﻫﺐ ﺷﻴﻌﻪ ،در ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ» :وا ﻋﺠﺒﺎ! ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﺎﺻﻪ ﻋﻠﻤﺎي اﻳﺮان ،ﺿﺮورت ﻣﺬﻫﺐ اﻣﺎﻣﻴﻪ را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدﻧﺪ ...در ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺸﺮوﻋﻪ ﻣﺘﺼﺪي اﻣﻮر دﻧﻴﻮي ﻗﺎﻃﺒﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺼﻮم و
ﻣﺄﻣﻮر ﻣﻦاﷲ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺒﻴﺎء)ص( ،اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ)ع( و ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖ)ع( ...اﮔﺮ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻌﺼﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ،ﺳﻠﻄﻨﺖ »ﻋﺎدﻟﻪ« ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻛﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮ اﻣﻮر
ﻋﺎﻣﻪ ﻋﻘﻼ و ﻣﺘﺪﻳﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ »ﻇﺎﻟﻤﻪ ﺟﺎﺑﺮه« ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻄﻠﻖاﻟﻌﻨﺎن و ﺧﻮدﺳﺮ ﺑﺎﺷﺪ«...
)ﻓﻴﺮﺣﻲ .(374-372 :1390 ،دﻳﺪﮔﺎه ﻓﻮق ﻧﺴﺒﺖ دﻳﻦ و دﻧﻴﺎ در دوره ﻏﻴﺒﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ را ﻛﻪ
ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از اﻳﻦ راﺑﻄﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎزﮔﻮ ﻛﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ رﻫﺒﺮان ﻣﺬﻫﺒﻲ در دوره ﻧﻮﮔﺮاﻳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ-
دﻳﻨﻲ اﻳﺮان ،ﺑﺮ آﮔﺎﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺎﻛﻴﺪ داﺷﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮريﻛﻪ ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺷﺮط ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﺠﻠﺲ در
دوره ﻣﺸﺮوﻃﻪ را »ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺑﻮدن در ﻓﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ« ﺑﻴﺎن ﻛﺮد.

 -1-3-3اﻓﻮل ﻣﺸﺮوﻃﻪ
در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻗﺒﻞ راﺑﻄﻪ ﻓﻘﻪ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺗﺤﻮل اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻛﻪ از
ﻣﺠﻠﺲ و از اﺻﻞ دوم ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ .ﺷﻜﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ در اﻳﺮان ،ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ دﻳﻨﻲ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻮد .ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ در ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ دﻳﻨﻲ داﺷﺖ .ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻘﻴﻢ ﻧﺠﻒ را ﺑﻪ دو
دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ در ادﺑﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ آن دوره ﺑﻪ ﺣﺎﻣﻴﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ و اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻌﺮوف ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﻴﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺷﺎﮔﺮدان آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت اﻳﺸﺎن ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻋﺎم ﺷﺪ.
ﻓﻮت آﻳﺖاﷲ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ ﻣﺼﺎدف ﺷﺪ ﺑﺎ اﻓﻮل ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ و ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺷﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﺒﺪاد رﺿﺎﺧﺎﻧﻲ؛ در اﻳﻦ دوره
ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ ﻋﺎم ﺷﻴﻌﻪ در دﺳﺖ آﻳﺖاﷲ ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ ،ﺣﺎﺋﺮي و ﺳﻴﺪ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﺑﻮد .دوره اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﺮﺟﻊ وﻳﮋﮔﻲ-
ﻫﺎﻳﻲ دارد ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان دوره رﻫﺒﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ آﻧﺎن را ﻋﺼﺮ ﭘﺲ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪ .اﻳﻦ ﻧﺎمﮔﺬاري از آن
روي اﻫﻤﻴﺖ دارد ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺳﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ :اﻟﻒ( اﻓﻮل
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ب( ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ آﻣﺮاﻧﻪ )دﻳﻦ زداﻳﻲ در دوره اﺳﺘﺒﺪاد ﺻﻐﻴﺮ( و ج( زاﻳﺶ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﻲ )ﻛﺪﻳﻮر.(153-140 :1378 ،
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻳﺮان و ﻧﻬﻀﺖﻫﺎي ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺟﻨﺒﺶ و ﻳﺎ ﻧﻬﻀﺘﻲ
ﺑﺪون ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻋﻠﻤﺎي دﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزي ﻧﺮﺳﻴﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن از
ﻃﻴﻒﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد ،وﻟﻲ ورود ﺟﻬﺎدﮔﻮﻧﻪ و ﻓﺘﺎواي رﻫﺒﺮان دﻳﻨﻲ ،ﻧﻴﺮو ﻣﺤﺮﻛﻪ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮﮔﺮا

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

٣۶

در اﻳﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﺬﻫﺐ در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺎﻣﻲ ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﭼﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ از
ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪ ،اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺑﺮآورده ﻧﺸﺪ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﻴﻨﻲ واروﻧﻪ در
دورهﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ؟ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻻزم اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ارزش
ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻓﺮاوان ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ .ﻣﺸﺮوﻃﻪﭘﮋوﻫﺎن ﻫﺮ ﻛﺪام از زاوﻳﻪاي ﺧﺎص ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ ،اﻣﺎ
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از زاوﻳﻪ ﻓﻘﻪ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ،ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد .ﻣﻲﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ داﺧﻠﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و دﺳﺘﻪاي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎ ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺷﺪن
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺷﺪﻧﺪ:
اﻟﻒ( ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ
ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ ﻣﻮاﻧﻌﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﺮان ،وﻗﻮع آﻧﻬﺎ
ﮔﺮﻳﺰ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮد .ﻛﻪ ﺧﻮد اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ دو دﻟﻴﻞ ﻫﺴﺖ :ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ و دوم ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺰﻟﺰل
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻨﺘﻲ ﻓﻘﻪ (1 .ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ :ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺎز ﻣﻲﮔﺸﺘﻨﺪ؛ ﻧﻜﺘﻪاي ﻛﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ آن اﺳﺖ ﻛﻪ از زﻣﺎن ﻛﺸﺘﺎر در ﺑﺎزار ﺗﻬﺮان ﻛﻪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻦ ﻳﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﻗﻢ ﺷﺪ ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﺎه ﻃﻮل ﻧﻜﺸﻴﺪ .در اﻳﻦ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺻﻼﺑﺖ ،رﻫﺒﺮي ،اﻧﺴﺠﺎم ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﺗﺸﻜﻞ ﻻزم را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻴﻨﻢ ﻛﻪ در ﺟﺮﻳﺎن اﻧﻘﻼب ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﻗﻄﺮه ﺧﻮن ﻧﻴﺰ از ﺑﻴﻨﻲ ﻳﻜﻲ از رﺟﺎل ﻗﺎﺟﺎر ﺳﺮازﻳﺮ ﻧﺸﺪ.
ﻛﺎﻣﻼً ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ دﻳﺮ ﻳﺎ زود اﻟﻴﮕﺎرﺷﻲ ﺣﺎﻛﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻳﺎ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻒ آراﻳﻲ ﻣﻲ-
ﭘﺮداﺧﺖ .اﻣﺮي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺮدا ﻧﻴﺰ ﻧﻜﺸﻴﺪ و از ﻫﻤﺎن روز ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ )ﺻﻔﺎﻳﻲ-35 :1381 ،
.(39
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ ﻛﻪ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻊ را ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺗﺤﻘﻖ ﻓﺮآﻫﻢ آورد ﺑﻪ
ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﻴﺪن ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺷﺎه ﺑﻮد .ﺧﺸﻮﻧﺖ ،اﺻﺮار ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﻄﻠﻖ ﻗﺪرت و ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺣﺪاﻛﺜﺮ
اﺧﺘﻴﺎرات ،ﺑﻲ ﭘﺮواﻳﻲ از ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ و ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﺑﻲ ﻣﺤﺎﺑﺎي آﻧﺎن ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺗﻬﻮر ،ﺑﻲ ﺑﺎﻛﻲ و ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺷﺎه ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺳﺪ راه ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﻴﺪن ﻧﻬﺎل ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺷﺪ .ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﻠﻲ ﺷﺎه ﻫﻴﭻ درﻧﮕﻲ در ﻧﺸﺎن دادن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺟﺪي ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﻜﺮد .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﻮپ
ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺠﻠﺲ و ﺣﺒﺲ و ﺗﺒﻌﻴﺪ و اﻋﺪام ﺳﺮان ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاه در »ﺑﺎﻏﺸﺎه« ﻋﻤﻼً ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﺟﻤﻊ ﻛﺮد .او
ﺑﻪ وزﻳﺮاﻧﺶ دﺳﺘﻮر داد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﻤﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻴﺄت دوﻟﺖ و ﻗﻮه ﻣﺠﺮﻳﻪ در ﻣﻴﺎن دو
رﻗﻴﺐ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺠﻠﺲ و ﺷﺨﺺ اول ﻣﻤﻠﻜﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻛﺴﻲ
ﺗﻤﺎﻳﻞ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺪرت ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺖ .ﻣﺎﻧﻊ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ،
ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻓﻜﺮي ،ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ ﺑﻮد .از ﺳﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻓﻜﺮي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،دو ﺟﺮﻳﺎن
آن ﻏﻴﺮ ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﺳﻮﻣﻲ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑﻮد .ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﻀﺎد و ﺗﻘﺎﺑﻞ
ﻋﻠﻨﻲ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﺳﻪ ﺟﺮﻳﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب و ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﻴﺪن ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن،
وﺿﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮد .ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟﻴﺒﺮال و ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﻛﺮات اﺣﺴﺎس ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﺎك رﺳﻴﺪن
ﭘﺸﺖ اﺳﺘﺒﺪاد ﻗﺎﺟﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺒﺎرزه را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ دﻳﮕﺮي ارﺗﻘﺎ داد .اﻗﻠﻴﺖ رادﻳﻜﺎل ﻏﻴﺮ ﻣﺬﻫﺒﻲ درون ﻣﺠﻠﺲ و
ﺷﻤﺎري از روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دو ﺟﺮﻳﺎن دﻳﮕﺮ ،اﻧﺘﻘﺎداﺗﻲ را ﺑﻪ اﻓﻜﺎر و آراء روﺣﺎﻧﻴﻮن وارد آورده و
ﺧﻮاﻫﺎن ﻛﻨﺎرهﮔﻴﺮي و ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ اﻧﺎن در اﻣﻮر ﻣﻤﻠﻜﺖ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺷﺪﻧﺪ .روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن »ﺻﻮر

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.
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اﺳﺮاﻓﻴﻞ«» ،روح اﻟﻘﺪس«» ،ﻣﺴﺎوات« و »ﺣﺒﻞ اﻟﻤﺘﻴﻦ« ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻨﺪي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ
روﺣﺎﻧﻴﺖ ﻣﻲﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .آﻧﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻤﻬﻮري و اﻳﺠﺎد ﻳﻚ »دوﻟﺖ
ﻣﻠﻲ« در اﻳﺮان ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﺪاﻳﻲ دﻳﻦ از ﺳﻴﺎﺳﺖ ،ﻣﺴﺎوات ،ﺑﺮاﺑﺮي ﻫﻤﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮن ،اﻋﻄﺎء ﺣﻘﻮق
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ زﻧﺎن ،اﻳﺠﺎد ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ ،اﻳﺠﺎد ﻣﺪارس ﺟﺪﻳﺪ و ﻓﺮﺳﺘﺎدن دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﻣﺪارس و  ....از ﺟﻤﻠﻪ
اﻳﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﻴﻞ روﺣﺎﻧﻴﻮن ﺳﻨﺘﻲ و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎر ﻗﺮار ﻧﻤﻲﮔﺮﻓﺖ ﺑﻠﻜﻪ آﻧﺎن را
وﺣﺸﺖ زده و ﺑﻴﻤﻨﺎك از آﻳﻨﺪه ﻣﻤﻠﻜﺖ ﻣﻲﻛﺮد .ﺣﻤﻼت روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ از ﻳﻜﺴﻮ زﻣﻴﻨﻪﺳﺎز ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺨﺸﻲ از
روﺣﺎﻧﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺷﺪ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺟﺒﻬﻪﮔﻴﺮي و ﺿﺪﻳﺖ درﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻣﺠﻠﺲ را ﺗﺸﺪﻳﺪ
ﻧﻤﻮد .ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ روﺣﺎﻧﻴﻮن ﻧﺎراﺿﻲ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ در آراء ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻴﺦ ﻓﻀﻞاﷲ ﻧﻮري ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺑﺰرگ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ
ﺗﺒﻠﻮر ﻳﺎﻓﺖ )ﻗﻴﺼﺮي.(58-51 :1383 ،
ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻌﺪي ﻛﻪ در ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﻣﺸﺮوﻃﻪ دﺧﻴﻞ ﺑﻮد ،ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﻮد
ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﺗﻬﺮان در ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﻴﺪﻧﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎري از رﻫﺒﺮان ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻓﺎﺗﺢ ﺗﻬﺮان
ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺗﻔﻜﺮات و واﺑﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻗﻮﻣﻲ و ﻗﺒﻴﻠﻪاي ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻴﺮوﻫﺎي
ﺗﺤﺖ اﻣﺮﺷﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن اوﻟﻴﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺘﺄﺛﺮ
از رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺑﻴﻨﺶﻫﺎي ﻗﺒﻴﻠﻪاي ﺑﻮد .ﻣﻨﺎﺻﺐ و ﭘﺴﺖﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﻴﺰه واﺑﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻋﺸﻴﺮﮔﻲ
واﮔﺬار ﻣﻲﺷﺪ و ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺧﺎﻟﻲ از رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ و ﻛﺸﻤﻜﺶﻫﺎي ﻗﻮﻣﻲ ﻗﺒﻴﻠﻪاي ﻧﺒﻮد .اﻳﻦ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ
ﻧﻴﺰ ﺳﺮاﻳﺖ ﻛﺮد .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ دوم ) ﻣﺠﻠﺴﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﺗﻬﺮان ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ ( ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن دوره اول
ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺻﻨﻔﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﺧﻼف اﻳﻦ ﺑﻮد .در ﻣﺠﻠﺲ اول
ﺗﺠﺎر و روﺣﺎﻧﻴﻮن ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهاي داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﺠﻠﺲ دوم ﻧﻔﻮذ آﻧﺎن ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪه و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎر
اﺷﺮاف اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺸﺮوﻋﻪﺧﻮاﻫﻲ ﺑﻪ رﻫﺒﺮي ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻴﺦ ﻓﻀﻞاﷲ ﻧﻮري ﻳﻜﻲ از ﭘﺮ
ﻣﻨﺎﻗﺸﻪﺗﺮﻳﻦ و ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺟﺮﻳﺎن اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺸﺮوﻋﻪ-
ﺧﻮاﻫﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﻤﺎري از روﺣﺎﻧﻴﻮن ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن را ﺧﻼف ﺷﺮع
ﻣﻲداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻴﺦ ﻓﻀﻞاﷲ در اﺑﺘﺪاء
ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﺮورزي ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ از آن روﻳﮕﺮدان ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ
ﺷﻤﺎري دﻳﮕﺮ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﭼﻨﺪان ﻣﻮاﻓﻘﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ روﻳﮕﺮداﻧﻲ دﺳﺘﻪ اول
اﻋﺘﻘﺎد آن ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑﻮد )رﻫﺒﺮي.(130-122 :1387 ،
 (2ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻨﺘﻲ ﻓﻘﻪ .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺸﺮوﻃﻪ دﺳﺘﺎورد ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﻮد ،اﻣﺎ
اﺑﻬﺎﻣﺎت و ﺗﺰﻟﺰلﻫﺎي زﻳﺎدي از دﻳﺪﮔﺎه راﺑﻄﻪ دﻳﻦ و دوﻟﺖ داﺷﺖ .اﺻﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺘﻤﻢ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ
اﻫﺎﻟﻲ ﻣﻤﻠﻜﺖ اﻳﺮان )ﭼﻪ ﻛﺎﻓﺮ و ﭼﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن( در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﺴﺎوياﻟﺤﻘﻮق ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮز
ﺑﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن دوﻟﺘﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮع روﺷﻦ ﻧﺸﺪ .ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺪﻳﺪهاي ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﺮع و
ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻴﺎﻳﺪ .ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺎ دو آرﻣﺎن »اﻗﺘﺪار ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﺷﺮع و ﻗﺎﻧﻮن«
و »ﻋﺪم ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻦ ﻣﺬﻫﺐ و ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ« آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺮدﻧﺪ؛ ﺑﺴﻴﺎري از روﺷﻨﻔﻜﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺼﻮر ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻗﺒﻠﻲ ،ﻳﻌﻨﻲ اذﻋﺎن ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﺿﺮورت
ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺣﻀﻮر ﻣﺬﻫﺐ در ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻳﺮان ،ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه،

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.
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ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﻳﺮاﻧﻲ را ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻣﺬﻫﺐ و ﺗﺠﺪد ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راهﺣﻞ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ .اﻣﻴﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ
ﻧﻔﻲ اﺳﺘﺒﺪاد و ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺬﻫﺒﻲ دوﻟﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮد و روﺷﻨﻔﻜﺮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر
رﻫﺒﺮان دﻳﻨﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻔﻲ اﺳﺘﺒﺪاد از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﺗﻤﻬﻴﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻧﻮﮔﺮاﻳﻲ در ﻣﺬﻫﺐ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ در اﻳﻦ دوران داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻛﺮدن دوﺑﺎره دوﻟﺖ و
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ روح ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﻲ و روﺷﻨﻔﻜﺮان ﻧﺎﻫﻢﺳﺎز ﺑﻮد ،از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن روﺷﻨﻔﻜﺮ
ﻳﻚ دوﻟﺖ ﺳﻜﻮﻻر ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ روح ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﺳﻼﻣﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺷﻴﻌﻲ ﻧﻤﻲﺳﺎﺧﺖ .ﻫﻤﻴﻦ
دﻟﻴﻞ ﻫﻢ ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻴﺦ ﻓﻀﻞاﷲ ﻧﻮري را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ از ﺻﻒ
ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ﺟﺪا ﺷﻮد )زﻳﺒﺎﻛﻼم .(371-368 :1389 ،ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻧﺰاع ،ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ و در
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺒﺪاد رﺿﺎﺧﺎﻧﻲ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوﻃﻪ دﭼﺎر ﻧﻮﻋﻲ »ﺗﻠﻪ ﺑﻨﻴﺎنﮔﺬار«
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻠﻪ ﺑﻨﻴﺎنﮔﺬار در اﺻﻄﻼح ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ رﻫﺎﻳﻲ از واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻨﻴﺎنﮔﺬاران ﺧﻮد روﺑﺮو ﺷﻮد .ﺑﺤﺮان ﺗﻠﻪ ﺑﻨﻴﺎنﮔﺬار ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از دو
ﺣﺎﻟﺖ زﻳﺮ رخ دﻫﺪ:
 .1ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻮﭘﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي اﻧﺤﺼﺎري ﺑﻨﻴﺎنﮔﺬار ﻧﻴﺴﺖ.
 .2ﺑﻨﻴﺎنﮔﺬار ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻼ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﻲ ﺟﺮﻳﺎن رﺿﺎﻳﺖ دﻫﺪ و ﻛﻨﺘﺮل
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺧﻮد را ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺣﺬف ﻛﻨﺪ.
ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻫﺮ دو ﻧﻘﻴﺼﻪ ﺷﺪ ،از ﻳﻚ ﻃﺮف ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻻزم
ﺑﺮاي ﺣﻞ ﺑﺤﺮان دوران ﺧﻮد و ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺒﻮد ،از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ رﻫﺒﺮان ﺣﺎﻣﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺠﺘﻬﺪان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻨﺘﻲ ﻓﻘﻪ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪرس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎل و
ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺳﺨﻨﺶ ﺑﺮاي ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺠﺖ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﻮد ،ﮔﺎﻫﻲ ﻣﻮاﺿﻌﻲ اﺗﺨﺎذ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺄﺧﻴﺮ
در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻖ رأي
زﻧﺎن اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد و آن را ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﻣﺘﻮن دﻳﻦ ﻣﻲداﻧﺴﺖ .وﻟﻲ در
دوره ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻈﺎمﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﭼﻨﺎن اﺻﻼح ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ زﻧﺎن ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪ.
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻔﻲ ﻳﺎ اﺛﺒﺎت ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻧﺺ ﻗﻄﻌﻲ در ﻣﺘﻮن اوﻟﻴﻪ دﻳﻦ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ اﻣﺮي
اﺟﺘﻬﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ در ادوار ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺣﻜﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﻣﻮرد آن ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن.(80-73 ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺨﺸﻲ از ﺑﺤﺮان ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻏﻠﺒﻪ ﺳﻨﺖ ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻘﻪ و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﮔﺴﺴﺖ
ﻣﺠﺘﻬﺪان روﺷﻦاﻧﺪﻳﺶ ﺣﺎﻣﻲ ﻣﺸﺮوﻃﻪ از اﻳﻦ ذﻫﻨﻴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ را در ﺗﻠﻪ ﺑﻨﻴﺎنﮔﺬار ﻗﺮار
داد.
ب( ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ
دﺳﺘﻪ دوم ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺪي ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﺳﺒﺎب و ﻋﻠﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻮد .اﻳﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﺮان ﻧﺪاﺷﺖ و رﻳﺸﻪ در ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮﻻت و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص اروﭘﺎﻳﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﺮد ،ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎﻧﺒﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻗﺪرتﻫﺎي
ﺧﺎرﺟﻲ در اﻳﺮان در ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﻧﻤﻲﺗﻮان از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ .دو ﻋﻨﺼﺮ ﺧﺎرﺟﻲ روﺳﻴﻪ و اﻧﮕﻠﻴﺲ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ .اﻫﺮم اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﻳﺎ اﺑﺰار اﺻﻠﻲ ﻧﻔﻮذ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي روسﻫﺎ درﺑﺎر
ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻮد .اﺑﺰار ﻧﻔﻮذ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲﻫﺎ رﺟﺎل ﻗﺎﺟﺎر ،ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درﺑﺎر ،ﺳﺮان ﻗﺒﺎﻳﻞ و ﻋﺸﺎﻳﺮ و

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.
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ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب و ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺮان ﺑﻮدﻧﺪ .در آﻏﺎز ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻖ و روسﻫﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ روسﻫﺎ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ درﺑﺎر ﻗﺎﺟﺎر ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهاي از
ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت ﺳﺎﺳﻲ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﺒﻊ ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ روسﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﻢ ﻣﻲﺷﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ روسﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺎﺷﺪ .دﻟﻴﻞ ﺑﻌﺪي ﻧﻔﺮت روسﻫﺎ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ روﺳﻴﻪ ﺑﺎز ﻣﻲﮔﺸﺖ» .ﺗﺰارﻳﺴﻢ« ﻳﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ روﺳﻴﻪ اﮔﺮﭼﻪ از ﻧﻈﺎم
ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ ﺑﻮد اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺑﺴﺘﻪ و اﺳﺘﺒﺪادي ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ روﺳﻴﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت اﻧﻘﻼﺑﻲ و اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﻫﻤﺠﻮار
روﺳﻴﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ و آﻧﺎن را ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻧﻘﻼﺑﻴﻮن ﻛﺸﻮر ﺧﻮد ﻣﻲدﻳﺪ .زﻳﺮا روﺳﻴﻪ ﻧﻴﺰ
درﮔﻴﺮ اﻧﻘﻼﺑﻴﻮﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﺰار ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﻜﻮﻣﺖ روﺳﻴﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲداد ﻛﻪ در اﻳﺮان
ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻣﺴﺘﺒﺪ و ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ آن ﻛﺸﻮر ﺑﺮ ﺳﺮ ﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻧﻈﺎم دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ .ﺗﺸﺨﻴﺺ
اﻧﮕﻠﻴﺴﻲﻫﺎ درﺳﺖ ﺑﻮد و ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺳﺪي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ روﺳﻴﻪ در اﻳﺮان ﺑﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮ ﻟﺰوم
وﺟﻮد ﻣﺸﺮوﻃﻪ در اﻳﺮان ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ )ﻛﺎﻇﻢ زاده.(81-70 :1371 ،
اﻣﺎ دﻻﻳﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﭼﻪ ﺑﻮد؟
ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻨﻜﻪ درﺑﺎر ﻗﺎﺟﺎر ﺑﺎ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻣﻲﺷﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮب اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻮد.
دوم اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﺪر ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ روﺳﻴﻪ ﺗﺰاري ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮد ﻧﻈﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻴﺰم ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ روح و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻫﻢﺧﻮاﻧﻲ داﺷﺖ .اﻧﮕﻠﻴﺴﻲﻫﺎ زﻣﺎﻧﻲ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ دﻓﺎع ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ
روسﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺗﺎ آن زﻣﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺳﻜﻮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻲ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ ﺣﺪي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺻﺪاي اﻋﺘﺮاض ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن را در ﭘﻲ داﺷﺖ و ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎﻳﻲ
ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮﺣﻮم ﭘﺮوﻓﺴﻮر ادوارد ﺑﺮوان ،اﻳﺮاﻧﺸﻨﺎس اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻳﺎ ﻣﻮرﮔﺎن ﺷﻮﺳﺘﺮ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آن اﻳﺎم
ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ اﻳﺮان آﻣﺪه ﺑﻮده ﻧﻴﺰ زﺑﺎن ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﮔﺸﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﺳﺆال ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح اﺳﺖ ﻛﻪ
ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه رﻗﺎﺑﺖ ﻳﻚ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ روﺳﻴﻪ و اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻳﻜﺒﺎره ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ
ﻫﻤﻜﺎري در ﻗﺒﺎل اﻳﺮان ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ؟ ﺑﺨﺸﻲ از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺳﺮادواردﮔﺮي ﻛﻪ
در آن ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻜﺎن ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ آن ﻛﺸﻮر را در دﺳﺖ داﺷﺖ ﺑﺎز ﻣﻲﮔﺮدد .دﻟﻴﻞ ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻪ از اﺑﺘﺪاي ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﺑﺎز ﻣﻲﮔﺮدد .ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﺳﻴﺎﺳﻲ و
ﻣﻨﻄﻘﻪاي در اروﭘﺎ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و رواﺑﻄﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ را ) ،از ﺟﻤﻠﻪ
رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻴﺎن روﺳﻴﻪ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ( ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ داده ﺑﻮد .اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ درﻳﻚ ﻗﻄﺐ و آﻟﻤﺎن و اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ و اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ در ﻗﻄﺐ دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ روﻧﺪي ﻛﻪ در
ﻧﻬﺎﻳﺖ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ اول ﺷﺪ .ﻣﺸﺮوﻃﻪ و در ﺳﻄﺤﻲ وﺳﻴﻌﺘﺮ ،ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻳﺮان ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ
اﺗﺤﺎد ﻣﻴﺎن روﺳﻴﻪ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺷﺪ .اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮار داد 1907وﺿﻊ ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﺑﺴﻴﺎر وﺧﻴﻢﺗﺮ ﻛﺮد .دﻟﻴﻞ
دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺰدﻳﻜﻲ روﺳﻴﻪ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺷﺪ ،ﺑﻲ ﺛﺒﺎﺗﻲ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ در اﻳﺮان ﺑﻮد .ﻫﺮ دو
ﻗﺪرت ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺮﻛﺰي رو ﺑﻪ رو ﺑﻮدﻧﺪ در واﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻲ از ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎن
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ درﺟﻪاي از ﻧﺰدﻳﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎري را درﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ در ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮﻧﺪ .در ﻗﺮار داد  1907ﺑﻴﻦ
روﺳﻴﻪ و اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻛﻪ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ؛ ﺣﻮزه ﺷﻤﺎﻟﻲ ،ﻣﺮﻛﺰي و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ .ﺷﻤﺎل اﻳﺮان
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻔﻮذ روﺳﻴﻪ و ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﻗﻠﻤﺮو اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻮد و ﻫﺮ دو ﻗﺪرت ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺮﻳﻒ را در ﺣﻮزه
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ﻣﺨﺼﻮص آن ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و از ﺣﻀﻮر و دﺧﺎﻟﺖ در آن ﺧﻮدداري ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻖ
روسﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذﺷﺎن ) ﮔﻴﻼن ،ﻣﺎزﻧﺪران ،ﺧﺮاﺳﺎن ،و ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ( از ﻫﺮ آﻧﭽﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻨﺪ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺳﻜﻮت اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺮد و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از اﻳﻦ
ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ و ﻗﻮاي ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺧﻮﻳﺶ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺮان و اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﻤﻮد.
ﻣﻮرﮔﺎن ﺷﻮﺳﺘﺮ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲرﻓﺖ در ﭘﺮﺗﻮ ﻃﻠﻮع ﻣﺸﺮوﻃﻪ از ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺮنﻫﺎ
اﺳﺘﺒﺪاد و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﺐ رﻫﺎﻳﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺪاﺧﻼت ﻓﻠﺞ ﻛﻨﻨﺪه روﺳﻴﻪ و ﺗﺒﺎﻧﻲ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﺪرت
ﻫﺮﮔﺰ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻧﻴﺎﻓﺖ )ﻫﻤﺎن.(138-120 ،

 -2-3-3ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ از دﻳﺪﮔﺎه ﻋﻠﻤﺎي ﻣﺸﺮوﻃﻪ
اﻟﻒ( ﺷﻴﺦ ﻓﻀﻞاﷲ ﻧﻮري
ﺷﻴﺦ ﻓﻀﻞاﷲ ﻳﻚ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﻼم ﺑﻮد و ﺣﺪود  40ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ دﻳﻨﻲ در
ﺗﻬﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،وي از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮدهﻫﺎي ﻧﺠﻒ و از ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻴﺮزاي ﺷﻴﺮازي رﻫﺒﺮ ﻧﻬﻀﺖ
ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﺑﻮد .اﻳﺸﺎن از ﻣﻌﺪود ﻓﻘﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ در ﺣﻮزه ﺳﻴﺎﺳﺖ دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺘﻮن
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲﺧﻮرد .اﻳﺸﺎن ﻳﻚ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ـ دﻳﻨﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ دﻳﺎﻧﺖ را از ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﺪا ﻧﻤﻲداﻧﺴﺖ ،ﺷﻴﺦ
از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺟﺪي آزادي و دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻏﺮﺑﻲ آن ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺘﻌﻤﺎر اﻧﮕﻠﻴﺲ و
روﺳﻴﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ در آن زﻣﺎن در رأس ﻣﻌﻀﻼت اﻳﺮان ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ-
ﻫﺎ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آوردن آزادي ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻗﺪرت روسﻫﺎ در اﻳﺮان
و ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﻗﺪرت ﺷﺎه ﻛﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪي ﺑﻪ روسﻫﺎ داﺷﺖ ،آﻧﻬﺎ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺮدﻧﺪ.
اﻳﺸﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎ آزادي ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ ،اﻣﺎ در ﭘﺮﺗﻮ دﻳﻦ و ﺷﺮع ﻣﻘﺪس ﻧﻪ آزادي ﺑﻲ ﺣﺪ و ﺣﺼﺮي ﻛﻪ
ﻏﺮﺑﻲﻫﺎ دﻧﺒﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺷﻴﺦ ﺑﺎ
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﻄﻠﻖ از ﻗﻴﺪ ﺷﺮع ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد .ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻴﺦ ﺷﻬﻴﺪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ دوره
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد .ﻣﺮﺣﻠﻪ اول :ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ راه ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري
ﻣﻄﺮح ﺑﻮد .ﺷﻴﺦ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮد و ﻣﻲﮔﻔﺖ ﻣﺎ ﻫﻢ اﺳﺘﺒﺪاد را ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺗﺤﻤﻞ
ﻛﻨﻴﻢ و ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮدن ﺷﺎه و اﻃﺮاﻓﻴﺎن وي و وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺟﻠﻮ اﻋﻤﺎل ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺷﺎه را ﺑﮕﻴﺮد ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم اﺳﺖ .اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا ﻣﺘﺸﻜﻞ از رﺟﺎل ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻣﺬﻫﺒﻲ ،ﻋﻠﻤﺎ و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ
وﺿﻊ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺪرت ﺷﺎه و ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺨﺶ اﻣﻮر ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب و ﻣﻤﺪوح اﺳﺖ.
ﻟﺬا ﺷﻴﺦ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻖ و ﻳﻜﻲ از رﻫﺒﺮان ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺑﻮد )ﻓﻴﺮﺣﻲ.(81-79 :1390 ،
در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺷﻴﺦ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺑﻮد ﻣﻮﺿﻊ اﺻﻼح را در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺖ ،اﻳﺸﺎن زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ
دﻳﺪ روﺷﻨﻔﻜﺮان ﻏﺮبزده ﺑﺨﺸﻲ از اﺻﻮل ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﻼم را در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ وارد ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺴﺎوي
ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻛﻪ در آن ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻛﺎﻓﺮ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻳﻜﺴﺎن ﺷﻤﺮده ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ و ﻳﺎ آزادي
ﺑﻲ ﺣﺪ و ﺣﺼﺮ در ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺐ و ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺿﺎﻟﻪ ،و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺖ ﺗﻤﺎم از آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻣﻲﻛﺮد ،ﺷﻴﺦ راه ﺧﻮد را از ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ﻏﺮبزده ﺟﺪا و اﻋﻼم ﻛﺮد ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﺸﺮوﻋﻪ و
ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺘﻢ و ﻧﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﻄﻠﻖ از ﻫﺮ ﻗﻴﺪ و ﺑﻨﺪي .ﻟﺬا در اﻳﺎم ﺗﺤﺼﻦ در ﺣﺮم ﺣﻀﺮت
ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﻴﻢ)ع( ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﺸﺮوﻋﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ در آورد و ﺧﻮاﻫﺎن اﺻﻼح ﻣﺸﺮوﻃﻪ
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اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.
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و ﺑﻨﺎي آن در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﻼم ﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﻨﺞ ﺗﻦ از ﻋﻠﻤﺎي اﺳﻼم در ﻫﺮ دوره ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻈﺎرت ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﻼف ﺷﺮع ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﺮﺳﺪ )ﺻﺎﻟﺤﻲ،
.(86-83 :1288
ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم اﻳﺸﺎن زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﻳﺪﻧﺪ اﺻﻼﺣﺎت اﻋﻤﺎل ﻧﺸﺪ و روﺷﻨﻔﻜﺮاﻧﻲ ﭼﻮن ﺗﻘﻲ زاده،
ﻓﺘﺤﻌﻠﻲ آﺧﻮﻧﺪ زاده ،ﻣﻴﺮزا ﻣﻠﻜﻢ ﺧﺎن و ...در ﺑﺮاﺑﺮ وي اﻳﺴﺘﺎدﻧﺪ ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺎﻣﻞ و ﺗﺤﺮﻳﻢ
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﮔﺬاﺷﺖ .اﺻﻞ دوم اﻳﺸﺎن در اﺻﻼح ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ »در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻘﺪس ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻣﺎم ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺣﺠﺞ اﺳﻼم و ﻋﺎﻣﻪ ﻣﻠﺖ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻲ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻋﻠﻤﺎي
اﻋﻼم ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ« ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎي ﻓﻜﺮي ﺷﻴﺦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ از ﻧﻮع
ﻏﺮﺑﻲ آن ﺑﻮد .در اﻳﻦ ﻧﻮع دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﻛﻪ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ و ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮرده ﺑﺎ آن اﺳﺖ ،ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮاي
ﺷﺮع وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺑﺎ رأي ﻣﺮدم ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮد« .ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺷﻴﺦ داﺷﺖ
ﻏﺮبزدهﻫﺎ و واﺑﺴﺘﮕﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎر اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻤﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻴﺦ ﻓﻀﻞاﷲ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ارﻛﺎن
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻟﺬا ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺷﻴﺦ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺨﺼﻴﺖ وي را آﻏﺎز ﻛﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻨﺠﺎ
ﻳﻚ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرگ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﺮاي ﻋﺪهاي ﭘﻴﺶ آﻣﺪ و آن ﻫﻢ اﻳﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﻴﺦ ﺑﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ وي از اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺷﺎه اﺳﺖ ،و ﺣﺘﻲ ﺑﻪ وي ﺗﻬﻤﺖ زدﻧﺪ ﻛﻪ از ﻋﻤﺎل ﺷﺎه و اﻳﺎدي
اﺳﺘﺒﺪاد اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﻴﻪﻫﺎ و ﺷﺐﻧﺎﻣﻪﻫﺎي زﻳﺎدي ﭘﺨﺶ ﺷﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻌﺪ از
ﺗﺮور ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ )ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه.(14-3 :1382 ،
در ﻣﺠﻠﺲ اول روﺷﻨﻔﻜﺮان ﻏﺮبزده ﺑﺮاي ﺳﺎﻛﺖ ﻛﺮدن ﺷﻴﺦ ،اﺻﻞ ﺷﻮراي ﻧﻈﺎرﺗﻲ را اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدﻧﺪ
وﻟﻲ اﺳﺎﺳﺎً ﻣﺮﻛﺐ از ﮔﺮوﻫﻲ ﻏﺮبزده ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻘﻲزاده ،ﺻﻨﻴﻊاﻟﺪوﻟﻪ ،وﺛﻮقاﻟﺪوﻟﻪ ،ﺳﻌﺪاﻟﺪوﻟﻪ ،ﻣﺴﺘﺸﺎراﻟﺪوﻟﻪ،
ﻣﺴﺘﺸﺎراﻟﻤﻠﻚ و ﺣﺎج اﻣﻴﻦاﻟﻀﺮب ﻛﻪ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺷﺮع ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺷﻴﺦ در زﻣﺎن ﺗﺤﺼﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺎ »اﻋﺘﺒﺎر اﻛﺜﺮﻳﺖ آراء« ﻛﻪ از ﺷﺮوط اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ﻏﺮب زده ﺑﻮد ،اﻋﻼم ﻛﺮد .ﻫﺪف
اﻳﺸﺎن از اﻳﻦ ﻛﺎر در واﻗﻊ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ و ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻠﻲ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ﻏﺮبزده ﺑﻮد ﻛﻪ
رﺳﻤﺎً اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ دﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﻬﻨﻪاي اﺳﺖ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  1300ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﺳﺖ و اﻻن دﻳﮕﺮ ﻛﺎراﻳﻲ ﻧﺪارد؛
ﭘﺲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻋﺼﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ اﺣﻜﺎم دﻳﻦ ،و ﺣﺘﻲ آﻧﻬﺎ ﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و -
ﮔﻔﺘﻨﺪ اﺣﻜﺎم دﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت زﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ .ﺷﻴﺦ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﻜﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻛﺮد و در
ﺟﺎﻳﻲ اﻋﻼم ﻛﺮد» :اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻳﺪ آزادي ﺗﺎﻣﻪ و ﺣﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﭘﺪﻳﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻲﮔﻮﻳﻢ اﻳﻦ
ﺣﺮف از اﺻﻞ ﻏﻠﻂ و اﻳﻦ ﺳﺨﻦ در اﺳﻼم ﻛﻔﺮ اﺳﺖ« .ﺣﺘﻲ در ﺟﻮاب ﮔﺮوﻫﻲ از ﻋﻠﻤﺎ و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺻﺤﻪ ﺑﻪ اﻓﻜﺎر و دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎي روﺷﻨﻔﻜﺮان ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﻤﺎن ﻗﺪر از ﺷﻤﺎ ﺗﻤﻨﺎ دارم ﻛﻪ
ﺳﺨﻨﻲ ﻧﮕﻮﻳﻴﺪ و ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻧﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ رﺧﻨﻪ در دﻳﻦ اﺳﻼم وارد آﻳﺪ ،آن وﻗﺖ اﺟﺎﻧﺐ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺳﺨﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻛﺮد .ﺑﻪ ﻓﺮض ﻛﻪ اﻣﺮوز ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﻣﺤﻤﺪ)ص( و ﺷﺮﻳﻌﺘﺖ اﺣﻤﺪي ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻣﻦ ﻣﻲﺷﻨﻮﻳﺪ ﻟﻄﻔﺎ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ آزادي ﻣﻄﻠﻖ را ﺑﺮدارﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻳﻦ ﺣﺮف ﻣﺎ را ﻣﻔﺘﻀﺢ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .و دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻳﺪ ﺑﺮاي ﺷﺮع ﺣﺪودي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻳﻦ را ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﺑﺮاي ﺷﺮع ﻫﻴﭻ ﺣﺪي
ﻧﻴﺴﺖ« .ﻫﺪف ﺷﻴﺦ از ﻃﺮح اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،اﻳﺴﺘﺎدن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪهاي ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺷﺮع را

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.
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در ﻣﻘﺎﺑﻞ رأي اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﺳﭙﺲ اﻋﺘﺒﺎر و ﺣﺠﻴﺖ را ﺑﻪ رأي اﻛﺜﺮﻳﺖ دﻫﻨﺪ )ﻏﺮوﻳﺎن:1393 ،
.(71-50
ب( ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ و ﻓﻘﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻊ و ﻣﺠﺘﻬﺪاﻧﻲ ﭼﻮن آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ و ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﻲ در ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺬﻫﺒﻲ
از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ »ﻓﻘﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ« ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺣﻮم ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ در رﺳﺎﻟﻪ »ﺗﻨﺒﻴﻪ اﻻﻣﻪ
و ﺗﻨﺰﻳﻪ اﻟﻤﻠﻪ« ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻓﺼﻞ ﺟﺪﻳﺪي در ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .رﺳﺎﻟﻪ ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي
ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﺗﻤﺪﻧﻲ وﻳﮋهاي ﺷﺮوع ،و ﻣﺴﻴﺮ اﺳﺘﺪﻻﻟﻲ  -اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﻗﺎﺑﻞ درﻛﻲ در راﺳﺘﺎي
ﺳﻴﺎﺳﺖ روز اراﺋﻪ ﻛﺮد .ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ :اوﻻً زﻧﺪﮔﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻋﺰت و ذﻟﺖ ،اﻓﺖ و ﺧﻴﺰ،
اﺳﺎرت و ﺗﺮﻗﻲ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻋﺪ روﺷﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ »ﺣﻜﻤﺖ ﻋﻠﻤﻴﻪ و ﻋﻤﻠﻴﻪ« ﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﺛﺎﻧﻴﺎً ﻋﻠﻢ و
ﺗﻤﺪن ﻣﻘﺎﺻﺪي دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﻲ اﺳﺖ و آﻧﺎن ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ در ﻃﻠﺐ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺛﺎﻟﺜﺎً اﺻﻮل
ﺗﻤﺪن ﻛﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺗﺮﻗﻴﺎت اﺳﺖ ،در ﻧﺼﻮص اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺪان دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻳﺎ
ﺣﺘﻲ ﻣﺒﺎدي ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮده و اﺳﻼم را ﻣﻨﺎﻓﻲ ﻋﻘﻠﻲ و دﻳﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻘﺪان
آزادي در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ و اﺳﺎرت ﺑﺮدﮔﻲ ﻣﺮدم ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺘﻤﮕﺮان اﻣﺖ ﺑﻮد )ﻓﻴﺮﺣﻲ-111 :1390 ،
.(117
ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ ﺿﺮورت ﺣﻜﻮﻣﺖ را اﺟﻤﺎع و اﺗﻔﺎق ﻣﻠﺖ و ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺳﻪ ﻣﻌﻴﺎر در
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎ ﻳﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ :اﻟﻒ( ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﻛﻤﺎن ،ب( ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ و ج( ﺷﻴﻮه اﺳﺘﻘﺮار
ﺣﻜﻮﻣﺖ .وي ﺣﻜﻮﻣﺖ را ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻖ و ﻣﺸﺮوع ﻳﺎ ﺑﺎﻃﻞ و ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد .آﻧﮕﺎه ﭼﻬﺮه
ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻴﻮه اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻮب
ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺣﺪ اﻋﻠﻲ ﺛﺮوت و آﺑﺎداﻧﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺮط ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ دوﻟﺖ آن
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻗﻮم و ﻣﻠﺘﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺳﺎزد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ دوﻟﺖ از دﻳﺪﮔﺎه
اﻳﺸﺎن رﺿﺎﻳﺖ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺮدم در اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﻋﻢ از ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮده اﺳﺖ.
رﺳﺎﻟﻪ ﺗﻨﺒﻴﻪ اﻻﻣﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎ را ﺑﻪ دو ﻧﻮع »ﺗﻤﻠﻴﻜﻴﻪ و وﻻﻳﺘﻴﻪ« ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اوﻟﻲ ﻧﺎﻣﺸﺮوع و دوﻣﻲ
ﻣﺸﺮوع ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .اﻳﺸﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ وﻻﻳﺘﻴﻪ را ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺑﻪ دور از ﺗﺤﻜﻢ و اﺳﺘﺒﺪاد ،و ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ
ﻣﺼﺎﻟﺢ و رﺿﺎﻳﺖ ﻋﻤﻮم ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد ،و ﻧﻈﺎرت ﺑﻴﺮوﻧﻲ را در دوره ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺼﻮم و ﺑﻪ وﻳﮋه در دوره ﻏﻴﺒﺖ،
ﻣﻮرد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﺮار داد ،ﺣﺘﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﺘﺮلﻫﺎﻳﻲ را ﻗﺪر ﻣﻘﺪور از ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻋﺼﻤﺖ در دوران ﻏﻴﺒﺖ
داﻧﺴﺖ .اﻳﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ در دوران ﻏﻴﺒﺖ ،ﻧﻈﺎرت ﺑﻴﺮوﻧﻲ را اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار داد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ ﻧﻈﺎرت ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻛﻪ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﺪرن آن ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي
ﻣﻠﻲ اﺳﺖ ،را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻋﺼﻤﺖ در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ واﺟﺐ داﻧﺴﺖ .دوﻟﺖ وﻻﻳﺘﻴﻪ در اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ
ﭘﻴﺶ ﻓﺮضﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ در ﺣﻮزه اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ دارد ﻛﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ آزادي و ﺑﺮاﺑﺮي اﺳﺖ .وي ﻣﻔﻬﻮم
ﺷﻮرا در ﺣﻜﻮﻣﺖ وﻻﻳﺘﻴﻪ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻫﻤﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﻓﺮضﻫﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ داد .وي ﺑﺮاﺑﺮي و ﻣﺴﺎوات را ﺑﻪ دو
ﻗﺴﻢ ﻋﻤﺪه ﺑﺮاﺑﺮي در »ﺣﻘﻮق« و ﺑﺮاﺑﺮي در »اﺣﻜﺎم« ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد ،و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص( و
ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﻲ ،و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻳﻦ دو اﺻﻞ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻔﻬﻮم »ﺷﻮرا« را ﻧﻴﺰ در ﻛﻨﺎر
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد .ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ  159ﺳﻮره آلﻋﻤﺮان ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ :ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت
ﻣﻼزﻣﻪ دارد و از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼم ،ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺸﻮرﺗﻲ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺑﺮداﺷﺖ از آﻳﻪ ﻓﻮق
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در ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻴﺰان ﻧﻴﺰ در ﻧﺰد ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد )ﻫﻤﺎن .(126-123 ،ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس دو ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻋﻤﺪه در ﻣﻮرد ﺷﻮرا در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ:
ﻧﻈﺮﻳﻪ وﺟﻮب ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺷﻮرا :ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ،ﺷﻮرا ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ در اﺳﻼم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻴﺴﺖ .ﺷﻮرا
ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰاري ﺑﺮاي ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﺧﻄﺎ و ﺻﻴﺎﻧﺖ از اﺷﺘﺒﺎه در اﻣﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ .ﺷﻮرا ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻜﻲ از راهﻫﺎي ﻋﻠﻢ
ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺎه ﺣﺎﻛﻤﺎن از راه دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻋﺒﻮر ﺗﺼﻤﻴﻢ از درون ﺷﻮرا
ﻧﺪارﻧﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﻮرا را ﺑﻪ ﺳﻄﺤﻲ از ﻣﺼﻠﺤﺖﺑﻴﻨﻲ ﻧﺎزل داده و اﻟﺰام ﺷﺮﻋﻲ ﺷﻮرا را
ﺗﺒﺎه ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻧﻈﺮﻳﻪ وﺟﻮب ﻧﻔﺴﻲ ﺷﻮرا :اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از ﺧﻄﺎﭘﺬﻳﺮي ﻳﺎ ﻋﺼﻤﺖ ﺣﺎﻛﻤﺎن ﻣﻼزﻣﻪ
ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻴﻦ اﻣﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﺷﻮرا ﻣﻲﺑﻴﻨﺪ .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ،ﺷﻮرا ﻳﻜﻲ از راهﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺸﺮوع در اﻣﻮر ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻜﻴﻢ اﮔﺮ
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم را »ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻘﺎم واﻻي ﻋﺼﻤﺖ و اﺳﺘﻐﻨﺎي از ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﺷﻮرا ﻓﺮﻣﻮده-
اﻧﺪ «...ﻗﻄﻌﺎً از ﺑﺎب رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺤﻔﻆ از ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاي اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺼﻮم ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺠﺮد ﺗﺸﺒﻪ ﺻﻮري ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖﻫﺎي اﺳﺘﺒﺪادﻳﻪ ﻓﺮاﻋﻨﻪ و
ﻃﻮاﻏﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻣﺒﺎﻧﻲ دوﻟﺖ وﻻﻳﺘﻴﻪ را در اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد .وي ﺑﺎ
ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻲ از اﻣﻮر ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﺑﺮ آزادي و ﺑﺮاﺑﺮي در اﻣﻮر ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻜﻢ ﻛﺮد و ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎي اﻳﻦ دو از
وﺟﻮب ﻧﻔﺴﻲ ﺷﻮرا در اﻣﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ )ﻫﻤﺎن.(134-130 ،

 -3-3-3ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ و ﻣﻠﻲﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻮدن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮي
ﻋﺪم ﺗﻮﻓﻴﻖ رﻫﺒﺮان ﻣﺸﺮوﻃﻪ در ﻧﻴﻞ ﺑﻴﻦ اﻫﺪاف ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻲ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﭘﻴﺪاﻳﺶ دوﻟﺖ
ﭘﻬﻠﻮي ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دوﻟﺖ ﭘﻬﻠﻮي ﺑﺎ ﺟﺪاﻳﻲ از ﻣﺬﻫﺐ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﭼﻬﺮهاي ﺳﻜﻮﻻر ،ﻣﻠﻲﮔﺮا
و ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﻬﻠﻮي اول دوره ﻣﻬﻤﻲ از ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻳﺮان اﺳﺖ ،زﻳﺮا در اﻳﻦ دوره ﺧﻄﻮط
ﻛﻠﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﭘﺪﻳﺪار و ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﻨﺠﻲ اﻳﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻌﺎر ﺑﺨﺸﻲ از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻮد،
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻠﻚاﻟﺸﻌﺮاي ﺑﻬﺎر ﻫﻤﻪ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﻣﻴﺪ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﺧﻂ اﻓﻖ ﮔﺮدي
ﺑﺮﺧﻴﺰد »وز آن ﮔﺮد ﺻﺎﺣﺐ ﻛﻼﻫﻲ ﺑﺮآﻳﺪ« )ﻣﺨﺒﺮ .(43-41 :1372 ،ﻛﻮدﺗﺎي اﺳﻔﻨﺪ  1299ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
رﺿﺎﺧﺎن ﻣﻴﺮﭘﻨﺞ و رﻫﺒﺮي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﻴﺪ ﺿﻴﺎءاﻟﺪﻳﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در اردﻳﺒﻬﺸﺖ  1305ﻓﺼﻞ
ﺟﺪﻳﺪي از ﻧﻈﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻳﺮان را ﮔﺸﻮد.
دوﻟﺖ ﭘﻬﻠﻮي اول ﻧﻮﻋﻲ »دوﻟﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ« ﺑﻮد .ﻣﻨﻈﻮر از دوﻟﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ دوﻟﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﮔﺬار دوﻟﺖ ﻣﻠﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهﻫﺎ و ﺑﻘﺎﻳﺎي دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ﺧﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮ
دﻫﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻫﻤﺴﻮ و ﻣﻄﻴﻊ ﺧﻮد ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي و دوﻟﺖ ﺑﺮآﻣﺪه از آن ،ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﺎﻫﻤﮕﻨﻲ از
دﻳﻜﺘﺎﺗﻮريﻫﺎي ﻣﺪرن و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮاﻧﻲ را ﭘﺪﻳﺪ آورد .ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ،ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ
ﻣﺸﺮوﻃﻪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ،ﭘﻴﺶ درآﻣﺪي ﺑﺮ اﻧﻮاع وﻗﺎﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪ در اﻳﺮان ﺷﺪ .دوﻟﺖ ﭘﻬﻠﻮي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ
در اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﺪرس »ﻣﻘﺼﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮ رژﻳﻢ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
ﻣﻌﻨﺎي آن و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﻤﺎم ﺷﻌﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،دﻳﻨﻲ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ و ) «...ﻫﺎﻟﻴﺪي .(53-36 :1358 ،اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﻬﻠﻮي ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﻗﺘﺪار و ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺑﻨﻴﺎن ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺣﺎﻛﻢ را از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﻴﺪ و ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ رﻫﺎ ﻛﻨﺪ .در راﺳﺘﺎي اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ،ﺗﻌﺪادي از روﺷﻨﻔﻜﺮان ﺑﺎ ﻋﺪول

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.
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آﺷﻜﺎر از ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ »اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻨﻮر« روي آوردﻧﺪ و اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺮد ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻧﻮﮔﺮا را ﺗﻨﻬﺎ
ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﺠﺎت ﻛﺸﻮر از ﺑﺤﺮان داﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻲﻧﻈﻤﻲﻫﺎي ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻗﺎﺟﺎر ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه درﻣﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ از ﺳﻮي
ﻋﻠﻤﺎ و روﺷﻨﻔﻜﺮان ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺑﻲﻧﻈﻤﻲ و ﺷﻜﺎف ﻋﻤﻴﻖ ﻓﻜﺮي -اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪ.
اﻳﻦ ﺑﻲﻧﻈﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺎﺷﻲ از اﺧﺘﻼف اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻤﺎ و روﺷﻨﻔﻜﺮان ﺻﺪر ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﻳﻚ ﻣﺪل ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ و ﭘﺎﻳﺪار از ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوﻃﻪ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .زﻳﺮا ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در
اراﺋﻪ ﻣﺪل ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،دﻳﮕﺮي را ﻧﻔﻲ ﻳﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪﻧﺸﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ
دوﮔﺎﻧﮕﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺧﻴﻠﻲ زود ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺤﺮان اﺳﭙﺮﻳﮕﻨﺰ و
ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻃﺒﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺒﻌﺎت اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اراﺋﻪ
ﻣﺪل ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ دﻳﻦ اﺳﻼم و روﻳﻜﺮدي ﻧﻮﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ از دﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺟﺪﻳﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس رﺿﺎﺧﺎن
ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي ﺑﻮد و از ﻃﺮﻓﻲ راﺑﻄﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺘﺪﻳﻨﻴﻦ داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮي ﻣﺪل
ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺟﺪﻳﺪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺤﺮان،
ﺣﻜﻮﻣﺖ رﺿﺎﺧﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوﻃﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ راه درﻣﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺑﺮﺧﻲ
روﺷﻨﻔﻜﺮان و ﻋﻠﻤﺎي دﻳﻨﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ )ﻣﻠﻜﻲ.(350-285 :1370 ،

 -4-3زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ
 -1-4-3ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮي اول
ﺳﻴﺎﺳﺖ رﺿﺎﺧﺎن دو دوره ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ دارد :اﻟﻒ( از ﻛﻮدﺗﺎي ﺳﻮم اﺳﻔﻨﺪ  1299ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ  1305ﻛﻪ
رﺿﺎﺧﺎن رﺳﻤﺎ ﺗﺎجﮔﺬاري ﻛﺮد .ب( از آﻏﺎز ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر  .1320ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻗﺎﻳﻊ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ،رﻫﺒﺮان
ﻣﺬﻫﺒﻲ اﻏﻠﺐ در اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ از ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮي ،دو ﻫﺪف را دﻧﺒﺎل ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ (1 :ﺧﺮوج ﻣﺸﺮوﻃﻪ از
ﺑﻦﺑﺴﺖ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻗﻮاي ﺣﻜﻮﻣﺖ (2 ،ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازيﻫﺎي رﺿﺎﺧﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺸﺮوﻃﻪ.
وﻟﻲ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن آﻳﺖاﷲ ﻣﺪرس ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﻪ از رﺿﺎﺧﺎن داﺷﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺑﺎ
ﻧﻈﺎم ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ رﺿﺎﺧﺎن از ﻫﻤﺎن روز اول ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد )ﻫﻤﺎن .(300-275 ،ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺪرس ،ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﻲ
از ﺷﺎﮔﺮدان آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺧﻮﻳﻲ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺿﺎﺧﺎن را ﻳﻚ ﺗﻴﺮ و دو ﻧﺸﺎن ﻣﻲ-
ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺠﺎت دوﻟﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻫﻢ دﻓﻊ ﺷﺮ ﺟﻤﻬﻮريﺧﻮاﻫﻲ )ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻤﺎﻟﻴﺴﻢ در ﺗﺮﻛﻴﻪ(
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻋﻠﻤﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ در دوره اول ﻗﺪرت رﺿﺎﺧﺎن ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋهاي داﺷﺘﻨﺪ و از اﺣﺘﺮام ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺰد
رﺿﺎﺧﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ،او در اﻳﻦ دوره ﺗﻤﺎﻳﻼت ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲداد ،ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﺬﻫﺐ
در اﻳﺮان ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻧﻴﺮوي ﺧﻮد را در دو ﺟﺒﻬﻪ ﻗﺎﺟﺎر و ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺪﻫﺪ.
رﺿﺎﺧﺎن ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎجﮔﺬاري راﺑﻄﻪاي ﻧﺰدﻳﻚ و ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ و ﻋﻠﻤﺎ داﺷﺖ و ﻣﻜﺮر ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﺗﻬﺮان،
ﻗﻢ و ﻧﺠﻒ دﻳﺪار و ﻛﺴﺐ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻲﻛﺮد .از ﻃﺮﻓﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ﭘﻴﻐﺎمﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﺿﺎﺧﺎن ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،اﻧﺘﻈﺎر اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم و رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺸﺮوﻃﻪ را از
دوﻟﺖ ﺟﺪﻳﺪ داﺷﺘﻨﺪ .وﻟﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻨﻴﺎدي ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻬﻠﻮي رﺿﺎﺧﺎن در دور دوم ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.
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ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﻜﻮﻻرﻫﺎ ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ و ﻋﻠﻤﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ راﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ )ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن .(43-40 :1372 ،ﻧﻘﻄﻪ اوج
واﮔﺮاﻳﻲ رﺿﺎﺧﺎن ،ﺳﻴﺎﺳﺖ »ﻛﺸﻒ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎري« ﺑﻮد .ﭘﺲ از اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻛﺸﻒ ﺣﺠﺎب،
آﻳﺖاﷲ ﺣﺎﺋﺮي ﺑﺎ ﺗﻠﮕﺮاﻓﻲ از رﺿﺎﺧﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از واﻗﻌﻪ ﻛﺸﻒ ﺣﺠﺎب را دﺷﺖ .اﻣﺎ در ﺟﻮاب
رﺿﺎﺧﺎن ﺑﻪ ﻗﻢ رﻓﺖ و ﺑﺪون ﺳﻼم و ﺗﻌﺎرف وارد ﺧﺎﻧﻪ آﻳﺖاﷲ ﺣﺎﺋﺮي ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :رﻓﺘﺎرﺗﺎن را ﻋﻮض
ﻛﻨﻴﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﺣﻮزه ﻗﻢ را ﺑﺎ ﺧﺎك ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲﻛﻨﻢ .ﻛﺸﻮر ﻣﺠﺎور ﻣﺎ )ﺗﺮﻛﻴﻪ( ﻛﺸﻒ ﺣﺠﺎب ﻛﺮد و ﺑﻪ اروﭘﺎ
ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ .ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﻜﻨﻴﻢ و اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﻟﻐﻮ ﻧﻤﻲﺷﻮد) «...ﻃﺎﻫﺎﻳﻲ-90 :1381 ،
 .(101ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺪﻋﺖﻫﺎي ﻛﻔﺮآﻣﻴﺰ رﺿﺎﺧﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﻛﺸﻒ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎري ،ﻣﺎﻟﻴﺎتﻫﺎي ﮔﺰاف و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺴﺎد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .در ﺗﻴﺮﻣﺎه  1314ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻲ-
ﺷﻤﺎري از ﺑﺎزارﻳﺎن و ﻣﺮدم روﺳﺘﺎﻫﺎي اﻃﺮاف در ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد اﻋﺘﺮاض ﻛﺮدﻧﺪ ،در اﻳﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات
ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ دوﻳﺴﺖ ﺗﻦ ﻛﺸﺘﻪ و ﺷﻤﺎر ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﻢ زﺧﻤﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ از اوﻟﻴﻦ ﺟﺮﻗﻪﻫﺎي اﻋﺘﺮاض ﺑﺮ
ﻋﻠﻴﻪ رﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﻮد .وﻟﻲ رﺿﺎﺧﺎن ﺑﻲﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺮدم ،در
آن ﺳﺎل رﺳﻤﺎً اﻋﻼم ﻛﺸﻒ ﺣﺠﺎب ﻛﺮد )آﺑﺮاﻫﺎﻣﻴﺎن.(190-189 :1377 ،

 -2-4-3ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮي اول ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻴﻠﻲ زود دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﺗﻠﻪ ﺑﻨﻴﺎنﮔﺬار ﺷﺪ .ﻧﻮﮔﺮاﻳﻲ آﻣﺮاﻧﻪ رﺿﺎﺧﺎن در
ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺧﺮوج از اﻳﻦ ﺗﻠﻪ ،ﺧﻮد ﺑﺤﺮان دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ« را ﺑﻪ وﺟﻮد
آورد ،و راﺑﻄﻪ ﻣﺬﻫﺐ و دوﻟﺖ را در دوﮔﺎﻧﻪ »ﻳﺎ اﻳﻦ  -ﻳﺎ آن« ﻗﺮار داد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﻼمﮔﺮاﻳﻲ دﻫﻪ ﺑﻴﺴﺖ،
ﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻘﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮد ﻓﻘﻪ ﭘﺲ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮد و ﻣﺨﺘﺼﺎت ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻲ وﻳﮋهاي داﺷﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻗﺎﻳﻊ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻔﺘﻤﺎن اﻧﻘﻼب را ﺑﺎﻳﺪ در درون ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮي
ﺟﺴﺖﺟﻮ ﻛﺮد .ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮي ) (1357-1304ﭘﺎﻳﺎن اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ و آﻏﺎز دوراﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﻲ  1357ﺧﺘﻢ ﺷﺪ .اﺳﺘﺒﺪاد ﭘﻬﻠﻮي ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻜﺴﺖ آرﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮد ،وﻟﻲ ﺑﻪ
ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎ و ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ از ﻳﻚ ﻃﺮف و ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻓﻘﻬﻲ ـ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ از ﻃﺮف
دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﺮﺧﻲ روﺷﻨﻔﻜﺮان ﻛﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﻔﻜﺮان ﻣﺘﺠﺪد ﻣﻌﺮوف ﺷﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻟﮕﻮي
ﺗﺠﺪد ﻏﺮب ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﻮد .آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﻴﺴﻢ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش
روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎوه آﻧﻬﺎ »ﻟﻮﺗﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ ﺑﺰرگ ﺗﻤﺪن اروﭘﺎ ﻣﻲداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ دﻳﻦ را از ﻋﻘﺎﻳﺪ
ﺧﺮاﻓﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛﺮد و ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﮔﻤﺎن آﻧﻬﺎ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﻴﺴﻢ ،ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ و ﻛﺘﺎب دﻋﺎ را ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ« .از ﻃﺮﻓﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻲﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ اﺧﻼق و ﻧﻈﻢ ﻣﺬﻫﺒﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﺤﺮان
دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻲﻫﻮﻳﺘﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ »ﻛﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﻮان ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺷﻤﺲ
ﭘﻬﻠﻮي«» ،ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ رﻫﺒﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻓﺮوﻏﻲ« و »ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮورش اﻓﻜﺎر« ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺧﻼق و آداب ﻣﺬﻫﺒﻲ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﺘﺠﺪد
ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ .اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻳﻜﺴﺎنﺳﺎزي و اﺟﺒﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ روﻳﻪاي ﺿﺪ
ﻣﺬﻫﺒﻲ داﺷﺖ ،ﺧﻴﻠﻲ زود ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ رﺳﻴﺪ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻠﻚاﻟﺸﻌﺮاي ﺑﻬﺎر »ﻋﻬﺪ ﭘﺮورش اﻓﻜﺎر«
ﺑﻪ »ﺧﻮنﺑﺎرﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﻋﺼﺮ ﭘﻬﻠﻮي«ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ )ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن.(57-53 :1372 ،

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

۴۶

 -3-4-3دوﻟﺖ ﭘﻬﻠﻮي دوم
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از ﺟﺎﻧﺐ اﻧﮕﻠﻴﺲ ،در دﻫﻪ  1320در ﺟﺮﻳﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم،
رﺿﺎ ﺧﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻛﻨﺎرهﮔﻴﺮي از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮش ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻛﻪ  22ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻦ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺷﺎه ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺮان ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ .در ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ،ﻣﺮدم ،ﻣﺠﻠﺲ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ
ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از دوران ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام ﻧﻘﺸﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺎرﻳﺦ،
ﻃﺮﺣﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻃﺮف اﻧﮕﻠﻴﺴﻲﻫﺎ اﺟﺮا ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻪ ﺗﻮده ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺪرت و ﺷﺎه
ﺟﺪﻳﺪ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ و ﻧﻪ ﺷﺎه ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﻮد ﭼﺸﻢ
داﺷﺖ .ﺷﺎه ﺟﻮان ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻧﻔﻮذ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻋﻠﻤﺎ در ﺑﻴﻦ ﺗﻮده ﻣﺮدم ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪاﺷﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
ﺗﻼﺷﻲ در ﺟﻬﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﻈﺎم دﻳﻨﻲ ﻧﻤﻲﻛﺮد و ﻫﺮ روز از ﻋﻠﻤﺎ و روﺣﺎﻧﻴﻮن
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ از ﻣﻠﻲ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ آﻳﺖاﷲ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ و ﻣﺮدم در ﺳﺎل 1329
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮي دﻛﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ )ﻣﻘﺼﻮدي .(103 :1380 ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺲ از ﻛﻮدﺗﺎي 28
ﻣﺮداد ،ﭼﺮﺧﺸﻲ آﺷﻜﺎر در ﻧﮕﺮش ﺷﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖداري ،ﮔﺮوهﻫﺎ و ﻃﺒﻘﺎت دﻳﻨﻲ ﭘﺮ ﻧﻔﻮذ ،ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ ،ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ،دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ،ﻏﺮب و ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ .روﻧﺪ ﻛﻠﻲ ﻧﮕﺮش او ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه
ﭼﺮﺧﺶ از ﻳﻚ ﭘﺎدﺷﺎه دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﻳﻚ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮدﻛﺎﻣﻪ و ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در اﻳﻦ دوره
ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ از ﻫﺮ ﮔﺮوه و ﻳﺎ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮرد از ﻃﺮف ﺷﺎه ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد .ﺷﺎه ﺑﺎ
ﮔﺴﺘﺮش روﻧﺪ ﻧﻮﺳﺎزي و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻃﺒﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮي ﻏﺮﺑﻲ ،ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻠﻤﺎ و روﺣﺎﻧﻴﻮن،
اﻳﻦ ﺑﺎور را در ﺑﻴﻦ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺗﻮده ﻣﺮدم ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﻛﻪ روﺣﺎﻧﻴﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ،در آﻳﻨﺪه از داﻳﺮه
ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ درﺑﺎر ﺷﺎه ﺣﺬف ﻣﻲﺷﻮد .ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﺎ دو ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻴﺮوﻧﻲ و دروﻧﻲ روﺑﺮو ﺑﻮد.
ﭼﺎﻟﺶ دروﻧﻲ آن ،ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎي دﻳﻦﻣﺪاراﻧﻪ و ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ آن ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺎﺳﺖ دﻳﻨﻲ اﻋﻤﺎل ﻣﻲﺷﺪ
ﺗﺎ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ داﺧﻠﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ،اﻟﻘﺎي روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزي اﻳﺮان ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻟﮕﻮي
ﻏﺮﺑﻲ و ﺳﻜﻮﻻر ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﭘﻴﺶﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،در ﺗﻌﺎرض
ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﻨﻴﺎدﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .رژﻳﻢ ﺷﺎه ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي روش ﺗﻌﺎﻣﻞ در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ
دو را ﺑﻴﺎﺑﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ،ﭼﺎﻟﺶ دروﻧﻲ را ﺿﻌﻴﻒ و ﻧﺎﺑﻮد ﻛﻨﺪ )زرﻳﻦﻛﻮب-63 :1384 ،
.(72
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮي ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﻮدﺗﺎي ﻧﺮم و ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺬﻫﺒﻲ ،از ﺳﻮي روﺷﻨﻔﻜﺮان ﻣﺘﺠﺪد
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﺪ و ﻗﺪرت را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ .اﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ ،ﭘﺎﺳﺨﻲ رادﻳﻜﺎﻟﻲ و ﻛﺎﻣﻼ ﺟﻬﺖﮔﻴﺮاﻧﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ
ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮي ﺑﺮاي ﭘﺮﻫﻴﺰ از
ﺗﻨﺶ ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ دﻳﻦ و ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻠﻤﺎ ﻗﺪرت را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺖ .وﻟﻲ ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻛﺎﻣﻼ دﻳﻦ را ﻛﻨﺎر زد و ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺪ دﻳﻦ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻒ ﻛﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،از ﻫﻤﺎن اول ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎي ﻋﻠﻤﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ اﻳﺮان را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ
)ﻫﻤﺎن .(7-72 ،رﺑﺎﻧﻲ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ و ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺗﺮاﺑﻲﻣﻘﺪم در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﭘﻬﻠﻮي ،اﻳﺮان را از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮔﺴﺘﺮده ﻧﻮﺳﺎزي ﺑﻪ ﺳﻮي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮد ،اﻣﺎ ﻓﻘﺪان ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻣﺴﺪود ﺑﻮدن ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮدم ،ﻣﺎﻫﻴﺖ اﺳﺘﺒﺪادي و ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﭘﻬﻠﻮي را ﻋﻮض ﻧﻜﺮد )رﺑﺎﻧﻲﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ .(18-11 :1394 ،اﻳﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎ ﻳﻚ ﺑﻲﻧﻈﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

۴٧

ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ از ﻧﻈﺎم ﺣﺎﻛﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺠﺎد ﻛﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺤﺮان ﺑﺮاي راه درﻣﺎن اﻳﻦ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ،
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ در اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺣﺴﺎس ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﻠﻤﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه
اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ)ره( ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه درﻣﺎن اﻳﻦ ﺑﻲﻧﻈﻤﻲ و ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ آن ،ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺬﻫﺒﻲ و
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ .از ﻃﺮﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺻﻮل و ارزشﻫﺎي
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺗﺸﻴﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل از اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮي را رﻗﻢ
زدﻧﺪ.
دوره اﺳﺘﺒﺪاد ﭘﻬﻠﻮي ،زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاي ﺑﺎزاﻧﺪﻳﺸﻲ ﻋﻠﻤﺎ و ﺗﺄﻣﻼت ﻧﻈﺮي آﻧﻬﺎ در ﺑﺤﺚ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ،
ﭘﺪﻳﺪ آورد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ در دوره ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﻣﻴﺮزاي ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ از ﺑﺎب ﻗﺪر ﻣﻘﺪور و دﻓﻊ اﻓﺴﺪ ﺑﻪ ﻓﺎﺳﺪ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺮد؛ در دوره ﻧﻮﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازي ،اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻧﻔﻲ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻲ
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ را ﺑﻴﺎن ﻛﺮد .ﺗﺄﻣﻼت ﻧﻈﺮي ﻓﻘﻬﺎ در اﻳﻦ دوره ﺑﻪ وﻳﮋه اراﺋﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ و
ﺑﻴﺎن ارﻛﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ از ﺳﻮي اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ)ره( ،زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاي ﺟﻮﻻن ﻓﻜﺮي ﻋﻠﻤﺎي ﺷﻴﻌﻲ ﻣﻬﻴﺎ
ﻛﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان را ﻣﻲﺗﻮان در دو ﺑﺨﺶ» :ﺗﺄﺛﻴﺮ در
ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ«» ،ﺗﺄﺛﻴﺮ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ« ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد
)زرﻳﻦﻛﻮب.(74-63 :1384 ،

 -4-4-3ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻫﺎي ﻧﻈﺮي ﻋﻤﻴﻖ و دﻗﻴﻘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ
ﻓﻜﺮي ﻏﻨﻲ ،اﻣﻜﺎن ﺗﺤﻘﻖ دارد .ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آﺛﺎر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش
ﻧﻈﺮﻳﻪ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ از اﻣﻮر ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺣﺴﺒﻴﻪ و ﻗﻀﺎوت ﺑﻪ زﻋﺎﻣﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ در ﺣﻴﻄﻪ اﺧﺘﻴﺎرات ﻓﻘﻴﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎي زﻳﺎدي وﺟﻮد داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ
ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﻋﻠﻤﺎي دﻳﻨﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ وﻻﻳﺖ و »زﻋﺎﻣﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ« ﻓﻘﻴﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺷﻜﻞ ﻧﻈﺎم
ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و ﺟﻬﺖﮔﻴﺮيﻫﺎي آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﻲ دﻳﻨﻲ و وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﭘﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺷﺪ )ﻋﻤﻴﺪ
زﻧﺠﺎﻧﻲ .(107-101 :1383 ،ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﭘﺲ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻠﺦ ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ و ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ رﺳﻴﺪن ﺗﺌﻮري
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﻧﻔﻲ ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻲ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ،ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﻳﻦ ﺗﺤﻮل
ﻧﻈﺮي و اﺟﺘﻬﺎدي ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻴﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،در ﭘﻲ اﻧﻘﻼب ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﻲ در ﺳﺎل ،1357
ﺑﻨﻴﺎدﻫﺎي ﻧﻈﺮي و ﻓﻘﻬﻲ از ﺳﻮي ﻓﻘﻬﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه رﻫﺒﺮي ﻧﻬﻀﺖ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ و ﺗﺮوﻳﺞ ﮔﺸﺖ .در اﻳﻦ ﺑﺎره ،ﻗﺒﻞ از
اﻧﻘﻼب دو ﻧﻈﺮﻳﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﻲﺷﻮد:
اﻟﻒ( ﻧﻈﺮﻳﻪ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ،ﺑﺪون زﻋﺎﻣﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻠﻤﺎ در ﺧﺼﻮص وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ،ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اراﺋﻪ
دادهاﻧﺪ؛ از ﻋﻠﻤﺎي ﻣﺘﻘﺪم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻋﻠﻤﺎﻳﻲ ﻛﻪ از دوره ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازي در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ،ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻘﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﭘﺬﻳﺮش اﺻﻞ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ،آن را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺣﺴﺒﻴﻪ و ﻳﺎ
ﻣﻮاردي ﻣﺜﻞ ﻓﺘﻮا و ﻗﻀﺎ ﻣﺤﺪود ﻛﺮدﻧﺪ و وﻻﻳﺖ و زﻋﺎﻣﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ را ﺑﺮاي ﻓﻘﻴﻪ ،ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻧﺪﻳﺪﻧﺪ.
ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ ،ﻳﻜﻲ از ﻓﻘﻬﺎي ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ،ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻓﻘﻴﻪ و
زﻋﺎﻣﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ وي را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺗﺤﻘﻖ آن در زﻣﺎن ﻏﻴﺒﺖ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ .اﻳﺸﺎن در ﻛﺘﺎب ﺟﻮاﻫﺮ

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.
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اﻟﻜﻼم ﺑﻴﺎن ﻛﺮدهاﻧﺪ» :ﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻳﺎ ﺟﻬﺎد دﻋﻮت ،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻋِﺪه و ﻋُﺪه و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن و وﺟﻮد
ارﺗﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ در دوره ﻏﻴﺒﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﻲﺷﻮد .اﮔﺮ اﻣﻜﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﻴﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮد ﺣﻀﺮت اﻣﺎم
زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﻣﻲآﻳﻨﺪ؛ ﭼﻮن ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺣﻀﺮت ﻇﻬﻮر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ« )ﻣﻌﺮﻓﺖ.(134-126 :1377 ،
ب( وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﻴﺎرات ﮔﺴﺘﺮده
ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﻓﻘﻬﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ وﻻﻳﺖ و »زﻋﺎﻣﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ« ﻓﻘﻴﻪ ﺑﻮد.
اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺲ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ،در ﺑﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﻘﻬﺎ ،ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺗﺎزه ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ،واﻗﻊ ﺷﺪن ﻓﻘﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻋﻠﺖ ﻣﻮﺟﺪه ﻧﻈﺎم ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ )ﻋﻤﻴﺪزﻧﺠﺎﻧﻲ.(209-200 :1383 ،
 -1-4-4-3اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ
ارﺗﺒﺎط اﺳﻼﻣﻴﺖ و ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﻗﺎﻟﺐ و ﻣﺤﺘﻮا ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ،ﺧﻮد در ﻣﺤﺘﻮا ﻧﻴﺰ
ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ و ﻧﻮع ﺧﺎﺻﻲ از ﻧﻈﺎم را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﻣﺮوزه روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ .از رأي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺮدم ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺗﻚ ﺣﺰﺑﻲ و ﭼﻨﺪ ﺣﺰﺑﻲ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد.
در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ،رأي ﻣﺮدم ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺟﻤﻬﻮري ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ
)ﺷﻬﺒﺎزي .(83-70 :1380 ،در اﺳﻼم ﻧﻴﺰ رأي ﻣﺮدم ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،از ﺻﺪر اﺳﻼم و دوران »ﺑﻴﻌﺖ«
ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا)ص( ﺗﺎ دوران ﺧﻠﻔﺎ و اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ)ع( و ﺣﺘﻲ دورهﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ روﻳﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻴﻌﺖ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ،
ﺑﻴﻌﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖآور ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﻴﺪن ﺣﺎﻛﻢ از ﻃﺮق و
ﻣﺠﺎري ﻣﺸﺮوع ،ﺑﻴﻌﺖ ﺷﺮط ﻛﺎرآﻣﺪي و ﻳﺎ ﺷﺮط دوم ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ،ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد .ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻈﺎم
ﺟﻤﻬﻮري ،ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﺎ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﻫﻤﺮاه ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎ آن اﻧﻄﺒﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ از اﻳﻦ ﻟﻔﻆ و ﻣﺪل
ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻮدن رﺋﻴﺲ دوﻟﺖ و رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻈﺎمﻫﺎ از
ﺳﻮي ﭘﺎرﻟﻤﺎن و در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻈﺎمﻫﺎي دﻳﮕﺮ از ﺳﻮي ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ ،ﻋﻠﻤﺎي دﻳﻨﻲ و ﻣﺪل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي رﻫﺒﺮي ﻧﻬﻀﺖ،
»ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺎم ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺑﺎ رأي اﻛﺜﺮﻳﺘﻲ ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪ .در اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻛﻪ ﺑﺎ دو
ﻟﻔﻆ »ﺟﻤﻬﻮري« و »اﺳﻼﻣﻲ« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻛﻠﻤﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﺘﻮا و ﺟﻤﻬﻮري ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻗﺎﻟﺐ
ﻧﻈﺎم ﺑﻮد .در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ،ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻼش ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ و اﺳﻼﻣﻴﺖ ،ﺗﻀﺎد ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ و اﺟﺘﻤﺎع اﻳﻦ
دو ﻣﻔﻬﻮم در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ را ﻣﻨﻜﺮ ﺷﻮﻧﺪ .اﺳﺘﺪﻻل آﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري ذاﺗﺎً در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ و
ﭼﻮن ﺑﻪ رأي ﻣﺮدم واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺛﺎﺑﺘﻲ ﻧﺪارد؛ اﻣﺎ اﺳﻼم ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺛﺎﺑﺘﻲ دارد و ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﺟﻤﻬﻮري ﻗﺮاﺑﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎي درون دﻳﻦ اﺳﻼم و ﻓﻘﻪ ﭘﻮﻳﺎي ﺷﻴﻌﻪ،
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻀﺎدي وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺤﺘﻮاي اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﺎرآﻳﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ،ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي اﻳﻔﺎ ﻛﻨﺪ
)ﻣﻄﻬﺮي.(239-227 :1368 ،

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.
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 -5-4-3ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم
اﻟﻒ( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ
ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و ﻣﺤﺘﻮاي اﺳﻼﻣﻲ آن ﻣﺤﺼﻮل ﻧﮕﺮش ﻓﻘﻬﺎ و رﻫﺒﺮان دﻳﻨﻲ اﻧﻘﻼب ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎي ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺎم ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ در ﻫﻤﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺎدر ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد .در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺜﺎق ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺳﻨﺪ
اﺗﺤﺎد اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﻀﺖ اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ رﻫﺒﺮي و اﻧﻘﻼﺑﻴﻮن ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ
وﻗﺘﻲ ﭘﻴﺶﻧﻮﻳﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ آﻣﺎده ﺷﺪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ)ره( دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﺮاي ﻋﻠﻤﺎ
ارﺳﺎل ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻈﺮات آﻧﺎن را اﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﭘﻴﺶﻧﻮﻳﺲ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮاي ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻋﻠﻤﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺣﻀﺮات آﻳﺎت ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ،ﻣﺮﻋﺸﻲ ﻧﺠﻔﻲ ،ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪاري و ﺟﻤﻌﻲ از اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ
ﻗﻢ ارﺳﺎل ﺷﺪ .آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺧﻮد را اراﺋﻪ دادﻧﺪ و ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺣﻮزهﻫﺎي دﻳﻨﻲ و ﺿﺮورتﻫﺎي آن اﻋﻼم
ﻧﻈﺮ ﻛﺮدﻧﺪ .اﻛﺜﺮ ﻓﻘﻬﺎ ،اﺻﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ و ﺿﺮورت وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻨﺪ.
آﻳﺖاﷲ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻲ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻈﺎم ﺗﻘﻠﻴﺪ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ در ﻗﺎﻟﺐ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ اراﺋﻪ دادﻧﺪ و در
اﺻﻼح ﭘﻴﺶﻧﻮﻳﺲ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺮدﻧﺪ .ﺣﻀﺮات آﻳﺎت ﻣﺮﻋﺸﻲ ﻧﺠﻔﻲ ،ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪاري ،روﺣﺎﻧﻲ،
ﺷﻬﻴﺪ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر ،ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺷﻴﺮازي ،وﺣﻴﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ و دﻳﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ﺣﻮزهﻫﺎي ﻋﻠﻤﻴﻪ ﺑﻪ
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮص ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻠﻲ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ را ﺑﻪ دﻗﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده و در ﺣﺎﺷﻴﻪ آن ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺟﺪﻳﺪ را اراﺋﻪ ﻛﺮدﻧﺪ )ﻣﻌﺮﻓﺖ.(13-10 :1377 ،
(1رﻫﺒﺮي و وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﺻﻞ در ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﺎ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ رﻫﺒﺮي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ آﻳﺖ اﷲ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻲ در
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ آن را »وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻬﺎي ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﺮاﺋﻂ« ﻧﺎم ﮔﺬاﺷﺖ .آﻳﺖاﷲ ﺳﻴﺪﺷﻬﺎب
اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺮﻋﺸﻲ ﻧﺠﻔﻲ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ رﻫﺒﺮي ﺗﺬﻛﺮ داده و ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ:
»در اﺳﻼم و ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸﻴﻊ ،ﻣﺒﻨﺎي ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺣﻜﺎم اﺳﻼم اﺳﺖ و ﺣﻜﻮﻣﺖ از آن ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺧﺪا و
اوﻟﻲاﻻﻣﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،آراي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺪون ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ و اﻫﻞ ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ ،ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻴﺴﺖ« .ﭘﺲ
از اﻧﺘﺸﺎر ﭘﻴﺶﻧﻮﻳﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻛﻪ در آن ﺟﺎﻳﮕﺎه رﻫﺒﺮي دﻳﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻋﻠﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﭘﻴﺶﻧﻮﻳﺲ اﻋﺘﺮاض ﻛﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻴﺎﻧﻴﻪﻫﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ،ﻫﺸﺪار دادﻧﺪ و ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺷﺎن را
اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ رﻛﻦ اﺳﺎﺳﻲ؛ ﻳﻌﻨﻲ رﻫﺒﺮي ﻓﻘﻴﻪ ،ﻣﻮرد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در ﻫﻤﻴﻦ
راﺳﺘﺎ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ)ره( ﻛﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ را ﻳﻚ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ در ﻛﺘﺎب »وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ« ﺧﻮد ﺑﻴﺎن ﻛﺮده
ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﻓﺎع از اﻳﻦ اﺻﻞ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺟﻮابﻫﺎي اﺳﺘﺪﻻﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪي ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن داد .اﻳﺸﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﻳﺢ
ﻓﻮاﻳﺪ اﻳﻦ اﺻﻞ ،ﻣﺒﺎﻧﻲ دﻳﻨﻲ آن را ﺑﺎزﮔﻮ ﻛﺮده و ﺑﺮﺧﻲ اﺑﻬﺎﻣﺎت را روﺷﻦ ﻛﺮدﻧﺪ .اﻳﺸﺎن در ﺟﻮاب ﻋﺪهاي
از ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ،دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري ﻧﻴﺴﺖ .ﮔﻤﺎن ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻃﺮﺣﻲ ﻛﻪ اﺳﻼم داده ،ﻣﻮﺟﺐ
ﻧﺎﺑﻮدي ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻖ آدم ﻧﺎآﮔﺎه اﺳﺖ ،اﮔﺮ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ در ﻛﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻃﺎﻏﻮت اﺳﺖ ...رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻓﻘﻴﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ ،وﻗﺘﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﺷﺪ ،ﻃﺎﻏﻮت اﺳﺖ« )ﻃﺎﻟﺒﺎن-113 :1388 ،
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اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.
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 (2ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﻨﻲ
ﺑﺎ ﺗﻼش ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻘﻬﺎي ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎس و ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﻣﺠﻠﺲ ،ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ دﻳﻨﻲ ،ﻃﺮح رﻳﺰي ﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ذﻛﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ
دﻳﻨﻲ در ﻣﻘﺪﻣﻪ در ﺑﻘﻴﻪ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻤﻴﻖ دﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ آورده
ﺷﺪ و ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻘﻬﻲ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل؛ در اﺻﻞ اول ،ﻧﻮع ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ
»ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ« ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ،در اﺻﻞ دوم ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻮدن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ و اﺻﻮل ﻋﻘﺎﻳﺪ،
ﻧﺤﻮه رﻫﺒﺮي ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﻼم و ﺑﺮﺧﻲ ﺧﻂ ﻣﺸﻲﻫﺎي ﻛﻠﻲ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،در
اﺻﻞ ﺳﻮم ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ دوﻟﺖ در »رﺷﺪ ﻓﻀﺎﻳﻞ اﺧﻼﻗﻲ« ،ﺗﻘﻮﻳﺖ روح ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺘﺒﻊ و اﺑﺘﻜﺎر در ﺗﻤﺎم
زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ،ﻓﻨﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺳﻼﻣﻲ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺑﺮادري اﺳﻼﻣﻲ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ و دﻳﮕﺮ ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ دﻳﻦ و ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻓﻘﻪ ،ﺗﺼﺮﻳﺢ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،در اﺻﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻛﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻗﺮآﻧﻲ ﺷﻮرا ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮد و در اﺻﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻲ
از ﻣﻨﻜﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺻﻞ ﻗﺮآﻧﻲ اﺷﺎره ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻫﻤﻪ اﺻﻮل ﻓﺼﻞ اول ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ،ﻣﺒﻨﺎي
ﻗﺮآﻧﻲ و ﺣﺪﻳﺜﻲ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ،ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ؛
از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻞ دوازدﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻳﻦ و ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ )ﻣﻌﺮﻓﺖ.(21 -17 :1377 ،
ب(ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺧﻂ ﻣﺸﻲﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،داراي ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻛﻼن و ﺧﻂ ﻣﺸﻲﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم و ﻳﺎ ﻋﺰم ﺟﺪي و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻈﺎم و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ،اﻧﺠﺎم
ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل:
 -1ﺳﻴﺎﺳﺖ »ﻧﻪ ﺷﺮﻗﻲ ،ﻧﻪ ﻏﺮﺑﻲ« .در اﺻﻞ ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -2دﻓﺎع از ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻜﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻔﻮذ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن.
ج( ارزشﻣﺪاري و اﻳﻤﺎن روﺷﻦﺑﻴﻨﺎﻧﻪ
داﺷﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺧﻼق و ارزشﻫﺎي دﻳﻨﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﻫﺪاف ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ و اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻮده و در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ،ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﺎدي و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺮي
ﻛﻪ ﻓﻘﻬﺎ در ادوار ﻣﺨﺘﻠﻒ ،آن را ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ )ﻃﺎﻟﺒﺎن.(124 -122 :1388 ،

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.
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ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ در ﭘﻲ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﺑﺤﺮان اﺳﭙﺮﻳﻨﮕﺰ ،اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ در واﻗﻊ راه درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻗﺎﺟﺎر
ﺑﻮد .اﻣﺎ اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺗﺤﺎد و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﻣﻴﺎن رﻫﺒﺮان اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ،از ﻫﻤﺎن
اﺑﺘﺪا داراي ﺷﻜﺎفﻫﺎي ﻋﻤﻴﻘﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در اراﺋﻪ ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از ﺳﻮي ﻧﻬﺎدﻫﺎ و
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ روﺷﻨﻔﻜﺮان و رﻫﺒﺮان دﻳﻨﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮔﺮوﻫﻲ از ﺳﺮان ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاه ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻴﺦ ﻧﻮري ﺑﺎ
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه درﻣﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺟﺮا ﺷﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻲ-
ﻧﻈﻤﻲﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ﺣﻮزه ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺷﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻋﻤﻴﻘﻲ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ
ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺣﺎﻛﻢ و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻋﺪهاي از روﺷﻨﻔﻜﺮان و ﻋﻠﻤﺎ ،ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ راه
درﻣﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﻴﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﺷﺮوع ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺪ ﻣﺬﻫﺒﻲ
وﺳﻴﻌﻲ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺮد .اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻮﻋﻲ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم دﻳﻦﻣﺪار و ﻋﻠﻤﺎ اﻳﺠﺎد
ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﺮ روز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ را از ﺣﻜﻮﻣﺖ دورﺗﺮ ﻣﻲﻛﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،اﻳﻦ ﻧﺎآراﻣﻲﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺤﺮان و ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮدم و ﻋﻠﻤﺎ ،ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ راه
درﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻳﺪهآل ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻮد.

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

۵٢

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ،
ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ و درﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ

ﻣﻘﺪﻣﻪ
دﺧﺎﻟﺖﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺮدم و ﮔﺮوهﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻤﻲ و آﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮآورد ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎء ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮنﻣﻨﺪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ در ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و
اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋهاي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻧﻘﺶ ﻣﺮدم در راﺳﺘﺎي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻳﻚ اﻧﻘﻼب ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر
اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﻜﺎر و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮدم در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر
آﻧﺎن در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ ،اﻣﺮي ﺑﺪﻳﻬﻲ و اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ زﻣﻴﻨﻪ را در ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ  -اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ،ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻠﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ را
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
در ﻗﺮون اﺧﻴﺮ ،ﻧﻬﺎد روﺣﺎﻧﻴﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص روﺣﺎﻧﻴﺖ ﺷﻴﻌﻪ در اﻳﺮان داراي ﺗﺤﺮك ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻲﻧﻈﻴﺮي
ﺑﻮد؛ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از دوران ﺻﻔﻮﻳﻪ ﻫﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺰرﮔﻲ ﻛﻪ در اﻳﺮان ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ ،روﺣﺎﻧﻴﺖ ﺷﻴﻌﻪ
در آن ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮ و ﮔﺴﺘﺮده از ﻧﻈﺎم
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻣﻲﺗﻮان ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﺷﻜﺴﺖ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﺣﺎﺻﻞ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﻲ و
ﺷﻜﺎف در ﻣﻴﺎن ﺳﺮان ﻣﺸﺮوﻃﻪ داﻧﺴﺖ.
ﭘﺲ از ﺷﻜﺴﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﻴﺪن رﺿﺎﺧﺎن ،ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺧﻮد در
ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺪد ،ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ،ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازي ﻓﻘﻬﺎ
و ﻋﺎﻟﻤﺎن دﻳﻨﻲ در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮد .اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﺪود اﻧﻘﻼبﻫﺎ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺮ دﻳﻦداري ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﻲ و ﻣﻌﻨﻮﻳﺖﮔﺮاﻳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ داﺷﺖ ،و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ وﻳﮋه و ﻧﻮﻳﻨﻲ را ﺑﺮاي
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮد.

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

۵٣

ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻓﻘﻪ ﺳﻨﻲ ،ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻣﺮدم و ﺗﺤﻮﻻت ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ در ﺟﺮﻳﺎن اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه درﻣﺎن ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در اداﻣﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﻓﻘﻪ از اﺳﺘﺒﺪاد رﺿﺎﺧﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﻴﺰان و ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮدم ،ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻣﺮدم و ﻧﻘﺶ ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ رﻛﻦ اﺻﻠﻲ اﻧﻘﻼب ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺮدم ،رﻫﺒﺮي و اﻳﺪﺋﻮاوژي اﺷﺎره ﺷﺪه
اﺳﺖ.

 -1-4ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ
در اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳﻼﻣﻲ اﺻﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺑﺰار ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻘﺎﺻﺪ دﻳﻦ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ را ﻓﻘﻬﺎي
ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻲ در ﭘﻨﺞ ﻣﻮرد ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮدﻧﺪ :ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ،ﻣﺎل ،ﻧﺴﻞ ،ﻋﻘﻞ و دﻳﻦ .ﻫﺮ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻣﻮارد را ﺣﻔﻆ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ و ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ را
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﺪ ﻧﺎﻣﺸﺮوع اﺳﺖ .ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ ،داﻧﺶ ﻓﻘﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻤﺎن و
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﻧﻈﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ .ﺣﻘﻴﻘﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي ﺑﺎ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪات دﻳﻨﻲ در ﺑﺤﺚ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ،ﺣﻖ ﺣﻜﻮﻣﺖ در اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳﻼﻣﻲ را ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﻮﻟﻲ
داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻔﻮﻳﻀﻲ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم)ص( ،ﺳﭙﺲ اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر)ع( و در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﻓﻘﻬﺎي
ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﻳﻂ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ )ﺣﻘﻴﻘﺖ .(15-11 :1389 ،ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺨﺸﻲ از داﻧﺶ ﻓﻘﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ اﻫﻤﻴﺖ و ﺗﻼشﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺎﻳﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮان ﻫﻴﭻ
ﻳﻚ از وﺟﻮه زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن را ﺧﺎﻟﻲ از ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﺮد ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ داﻧﺶ دﻳﮕﺮي ﻓﻘﻪ ﻧﻴﺰ اﺑﻮاب و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دارد .از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻨﺒﻌﺚ از ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم روش اﺳﻼﻣﻲ و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮازﻳﻦ
ﺷﺮﻋﻲ اﺳﺖ .ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﻼم ،ﺑﻪ وﻳﮋه ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ در اﻳﺮان از زﻣﺎن ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ و ﺷﻴﺦ ﻧﻮري رﺷﺪ و
ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﻲ ﻫﻨﻮز راه زﻳﺎدي ﺗﺎ آرﻣﺎنﻫﺎي ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ اﺳﻼم دارد .ﺑﻪ
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺣﻤﺪاوي )اﻟﺤﻤﺪاوي ،(29-24 :1324 ،اﺳﻼم ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺳﻼم ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در
ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻫﻨﻮز ﻣﻮﺿﻊ ﻗﻄﻌﻲ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ اوﻟﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻜﺮده اﺳﺖ:
 ﻛﺪام ﻳﻚ در اوﻟﻮﻳﺖ اﺳﺖ :ﺣﺎﻛﻢ ﻳﺎ ﻧﻈﺎم ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ؟ وﻟﻲ ﻳﺎ ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ؟ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻳﺎ ﻧﻈﺎم
ﺧﻼﻓﺖ؟ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﻣﺪﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ؟
»ﻧﺺ« ﻛﻪ در اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻘﺎرن ﻫﺴﺘﻲ و ﻣﻨﺒﻊ اﺣﻜﺎم زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻧﺪﮔﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺖ اﺟﻤﺎل و ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻛﻪ دارد از دواﻳﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﻣﻌﻴﻨﻲ در ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ و اﻫﻞ
ﺳﻨﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺮآن در ﻣﺮﻛﺰ اﻳﻦ دواﻳﺮ ﻗﺮار دارد .دﻳﮕﺮ ﻧﺼﻮص و ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻛﻪ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن دارﻧﺪ ،اﻋﺘﺒﺎر و ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺧﻮد را از ﻗﺮآن ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ
ﺷﻜﻞﻫﺎي  4-1و  4-2ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ ،آﻳﺎت ﻗﺮآن در دواﻳﺮ ﻣﻤﺘﺪ »ﺗﺄﻳﻴﺪ و ﺗﻔﺴﻴﺮ« در ﻣﺴﻴﺮ
اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﻜﺎم اﺟﺘﻬﺎدي ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ .آﻳﺎت اﻻﺣﻜﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﺮآن ﻧﻴﺰ از ﻧﻈﺮ وﺿﻮح دﻻﻟﺖ ،ﻳﻜﺴﺎن
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ داراي اﺣﻜﺎم ﻣﺤﻜﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ و ﮔﺎﻫﻲ ﻳﻚ آﻳﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ دو ﻣﻲﺷﻮد.

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.
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ﻣﺬاﻫﺐ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ،ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ و روشﺷﻨﺎﺳﻲ واﺣﺪي
دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ از ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ،داﻧﺶ )داﻧﺶ ﺳﻴﺎﺳﻲ( از دو وﺟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد» :اﺗﺒﺎع« و
»اﺳﺘﻨﺒﺎط« .اﺗﺒﺎع ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺒﻌﻴﺖ از ﻛﺘﺎب )ﻗﺮآن( و اﮔﺮ ﺣﻜﻤﻲ در آن ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ ،ﺳﻨﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و
اﮔﺮ در آن ﻧﻴﺰ ﺣﻜﻤﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ ،ﻗﻮل ﻋﺎﻣﻪ از ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن )اﺟﻤﺎع ﺻﺤﺎﺑﻪ( ﻛﻪ اﺣﺪي ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﻧﺒﺎﺷﺪ
)ﺷﻜﻞ  .(4-1ﺳﭙﺲ اﮔﺮ ﭼﻴﺰي در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد ،ﺑﺎ ﻗﻴﺎس ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻮق ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ-
ﭘﺮدازد ،اﮔﺮ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻗﻴﺎس را دارﻧﺪ دﭼﺎر اﺧﺘﻼف ﺷﺪﻧﺪ ،ﻫﺮﻛﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺟﺘﻬﺎد و ﻧﻈﺮ
ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ و ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ از اﺟﺘﻬﺎد دﻳﮕﺮان ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈﺮ او اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ )ﻧﺒﻮي-4 :1357 ،
.(18
ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ روشﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻋﻘﻞ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﻣﻲﺷﻮد و اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻤﻲ دارد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﻓﻘﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ،ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎ زﻳﺮ ﺳﻠﻄﻪ
ﺣﻴﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،روشﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﻘﻪ ﺳﻨﻲ ،زﻧﺪﮔﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺻﺤﺎﺑﻪ را از
ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﻴﻜﻲ ﺧﻮد ﺟﺪا و ﺑﻪ اﻟﮕﻮي اﺻﻠﻲ داﻧﺶ و زﻧﺪﮔﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در
ﻫﻤﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺒﺪل ﻛﺮده اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﺰاﻣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﻓﻘﻪ ﺳﻨﻲ ،اﻣﻜﺎن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮﮔﺮاﻳﻲ را از
ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوي ﮔﺮﻳﺰ از ﻋﻘﻞ ﮔﺴﺘﺮدهاي
در ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﺮد ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﺎﻃﺒﻲ ،اﺑﻦ رﺷﺪ،
ﻗﺮﺿﺎوي و ﺣﻤﺪاوي ﺑﻪ ﻓﻜﺮ روشﻫﺎ و اﺳﺘﻨﺒﺎطﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ از اﺻﻞ دﻳﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش
آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻘﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ راﻧﺪه ﺷﺪ )ﻫﻤﺎن.(18-8 ،

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.
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ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮي ،ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﺺ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﻣﺠﺘﻬﺪان ﺷﻴﻌﻪ
ﻧﻴﺰ ﻗﺮآن ،ﻧﺺ اوﻟﻴﻪ و ﭘﺎﻳﻪ در اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻫﺮ ﻧﻮع ﺣﻜﻤﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻜﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻴﺮه
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻔﺴﺮ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮد .اﻣﺎ در ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ ،ﺳﻴﺮه اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم)ع( ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
ﻋﻤﻞ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﻋﻘﻞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻗﻴﺎس ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ،
ﺳﻴﺮه اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﻫﻤﺎن ﺳﻴﺮه ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻗﺮآن و دﺳﺘﻮرات ﻛﺘﺎب ﺧﺪا اﺳﺖ ،وﻟﻲ ﻋﻤﻞ ﺻﺤﺎﺑﻪ
ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺗﻨﺎﻗﺾ دارد ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ را ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ راه
ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ رﺳﻮل اﻛﺮم)ص( را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﻲ در ﻓﻘﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻪ ،ﻋﻘﻞ ﻛﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺣﻲ ﺑﺎﻃﻨﻲ ﻳﺎد ﻣﻲﺷﻮد ،ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻪ زﻣﺎن و
ﻣﻜﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻫﻤﻴﺖ آن ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ .(70-59 :1387 ،اﻣﺎ در ﻓﻘﻪ
ﺷﻴﻌﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در اﻣﺮ اﺟﺘﻬﺎد و اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ
 .(4-2ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ ﺷﻴﻌﻪ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت زﻣﺎن و ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ،
اﺟﻤﺎع ﻛﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻓﺘﻮاﻳﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺻﺎدر ﻛﻨﺪ .اﻛﺒﺮي ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮان ﻓﻘﻬﻲ
ﺷﻴﻌﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﭼﻮن ،ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺣﻴﺎﻧﻲ ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ و ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﻓﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت زﻣﺎن ،ﭘﻴﺸﺮو ﺑﻮدن ﻓﻘﻪ
در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎي دروﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﺣﻜﺎم ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ،اﻧﻌﻄﺎف
ﭘﺬﻳﺮي و ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از ﻋﻘﻞ و ...ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ را داراي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻧﻈﺎمﺳﺎزي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﻼم اﺻﻴﻞ داﻧﺴﺖ
)اﻛﺒﺮي .(58-56 :1391 ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه اﺳﺘﻨﺒﺎط و اﻣﺮ اﺟﺘﻬﺎد در دو ﻣﺬﻫﺐ

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

۵۶

اﺻﻠﻲ اﺳﻼم ،ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ در اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻘﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﭘﻮﻳﺎﺗﺮ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت زﻣﺎن
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ )ﻓﻴﺮﺣﻲ.(52-51 :1390 ،

 -1-1-4ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه درﻣﺎن ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺸﺮوﻃﻪ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻋﻠﻤﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮان ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ ،در ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﻴﺪن اﻧﻘﻼب
ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ داﺷﺘﻨﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ آﻳﺖاﷲ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ ،ﻣﺠﺘﻬﺪ ،ﺷﻴﺦ ﻧﻮري و ...آﻧﻬﺎ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ از
ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﻣﺮدم ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و درﺑﺎر ﺷﺎه ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ دﻳﻨﻲ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ،در ﺗﺤﺼﻦﻫﺎ،
اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺑﻴﺎﻧﻴﻪﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ ﭘﻴﺶ ﻗﺪم ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺤﺮان ،اﻳﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮدم و
ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﻧﻬﺎ در ﺗﺤﺼﻦﻫﺎ و ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ وﺟﻮد ﺑﺤﺮان ﺳﻴﺎﺳﻲ -اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ رﻫﺒﺮان اﻳﻦ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راهﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺮاي
اﻳﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﻋﻠﻤﺎي ﺻﺪر ﻧﻬﻀﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه روﺷﻨﻔﻜﺮان ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ اﺻﻞ ﻧﻬﻀﺖ ،اﻳﺪه ﻧﻈﺎم
ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ راه درﻣﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ اراﺋﻪ دادﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه ،اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻋﻤﺪهاي ﻣﻴﺎن ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻛﻠﻲ روﺣﺎﻧﻴﺖ و ﻣﺸﺮوﻃﻪﻃﻠﺒﺎن ﻧﻮﮔﺮا ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوﻃﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ؛ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﺧﺮده
ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎﻳﻲ دروﻧﻲ روﺣﺎﻧﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﻣﻮاﻓﻖ و ﺳﻜﻮت اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ .ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ
ﻋﻠﻤﺎي ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﮔﺎه ﻧﻈﺮات ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﻓﻜﺎر و
ﻧﻈﺮات ﻣﺮﺣﻮم ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ و ﺷﻴﺦ ﻧﻮري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﺗﻦ از ﻋﻠﻤﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺻﺪر ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﻛﺎﻣﻼ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )درودي .(24-15 :1393 ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ در ﺑﻴﻦ ﻗﺸﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻛﻪ ﻛﻼم ﻋﻠﻤﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ را ﺣﺠﺖ ﻣﻲداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت،
ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮدم ،دﭼﺎر ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﻲ
ﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮريﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﻴﺪن ﻧﻬﻀﺖ ،ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮ و ﮔﺴﺘﺮدهاي از ﺳﻮي ﻣﺮدم در ﺟﻬﺖ
ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻋﻠﻤﺎي ﭘﻴﺶﺗﺎﺧﺘﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮان ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﺷﻜﺴﺖ
اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﻴﺪن رﺿﺎﺧﺎن را ﺣﺎﺻﻞ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﻲ و اﻳﺠﺎد ﺷﻜﺎف در ﻣﻴﺎن
ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن داﻧﺴﺖ.

 -2-4ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ از اﺳﺘﺒﺪاد رﺿﺎﺧﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
در روﻧﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ رژﻳﻢ ﭘﻬﻠﻮي ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﺳﺎﺳﺎً ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻳﻦ رژﻳﻢ ﻫﻢ در دوره اول و ﻫﻢ در دوره دوم،
ﻣﺴﺘﻘﻞ از رأي و دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺮدم ﺑﻮد .ﻣﺮدم ﺟﺎﻳﮕﺎه و ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪهاي ﺑﺮاي اﻳﻦ رژﻳﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻟﺬا
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮدم ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺪرن ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﻪ از ﺟﻬﺖ
اﻳﺠﺎد ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ از ﺟﻬﺖ ﺗﻼشﻫﺎي ﺣﺎﻛﻤﺎن ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺎ اﻗﺘﺒﺎس از
روﻧﺪ و وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﻗﺘﺒﺎس از ﺳﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ رﻳﺸﻪ و اﺻﻮل ﻣﻮﻟﺪ ﻳﻚ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ .رژﻳﻢ ﭘﻬﻠﻮي ،ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ رﻗﻴﺐ ﺧﻮد را

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

۵٧

روﺣﺎﻧﻴﺖ و ﻗﺪرت ﻧﻔﻮذ آﻧﻬﺎ در ﻃﺒﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲداﻧﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﻲ ﻋﻠﻴﻪ روﺣﺎﻧﻴﺖ ﺑﺮاي ﺑﻪ
اﻧﺰوا ﻛﺸﻴﺪن و ﻛﻢ رﻧﮓ ﻛﺮدن ﻧﻔﻮذ آﻧﻬﺎ در ﻃﺒﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﺮد .رﺿﺎﺧﺎن ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ روﺣﺎﻧﻴﺖ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﻮد ،ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎجﮔﺬاري راﺑﻄﻪاي ﻧﺰدﻳﻚ و ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ و
ﻋﻠﻤﺎ داﺷﺖ و ﻣﻜﺮر ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﺗﻬﺮان ،ﻗﻢ و ﻧﺠﻒ دﻳﺪار ﻣﻲﻛﺮد و از آﻧﻬﺎ ﻛﺴﺐ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻲﻛﺮد؛ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ
اﺳﺎس ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺮاﺟﻊ دﻳﻨﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ در ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺿﻤﻨﻲ ﺧﻮد را اﻋﻼم و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻌﺎرض رﺿﺎﺧﺎن ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ روزﻫﺎي ﺳﺎل
 1307در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ﺑﺎﻓﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎن درﺑﺎر در ﺣﺮم ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ)س(
اﻋﺘﺮاض ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﺷﺮوع ﺷﺪ .رﺿﺎﺧﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﺮاض ﺷﻴﺦ ﺑﺎﻓﻘﻲ را دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ
ﻣﺬﻫﺒﻲ را ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮد درآورد .وي در اﻳﻦ ﻣﺪت اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺎدي ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺮاﺟﻊ دﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ﺑﻪ اﻧﺰوا
ﻛﺸﻴﺪن آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم داد .از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت وي ﺑﺮ ﺿﺪ ﻋﻠﻤﺎ و روﺣﺎﻧﻴﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از (1 :ﻫﺘﻚ ﺣﺮﻣﺖ ﺑﻪ
ﺷﻴﺦ ﺑﺎﻓﻘﻲ (2 ،ﺑﺎزداﺷﺖ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻧﻮراﷲ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺤﺼﻦ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻧﻈﺎم (3 ،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻋﺰﻳﻤﺖ
آﻳﺖاﷲ ﺑﺮوﺟﺮدي از ﻧﺠﻒ ﺑﻪ ﻗﻢ و ﺑﺎزداﺷﺖ وي (4 ،ﺳﺨﺖﮔﻴﺮي در اﻧﺘﻘﺎل ارز و وﺟﻮﻫﺎت ﺷﺮﻋﻲ ﺑﻪ
ﻧﺠﻒ .وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل در اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ رﻏﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ،رﻫﺒﺮان دﻳﻨﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ رﺿﺎﺧﺎن
از در ارﺷﺎد و ﻣﺪارا ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ )ﻫﻤﺎن.(76-73 ،
ﻧﻘﻄﻪ اوج واﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺮاﺟﻊ دﻳﻨﻲ ﺑﺎ رﺿﺎﺧﺎن ،ﺳﻴﺎﺳﺖ »ﻛﺸﻒ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎري« ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻗﺪاﻣﺎت
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،آﻳﺖاﷲ ﺣﺎﺋﺮي ﺑﺎ ﺗﻠﮕﺮاﻓﻲ از رﺿﺎﺧﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از واﻗﻌﻪ ﻛﺸﻒ ﺣﺠﺎب را داﺷﺖ.
اﻣﺎ در ﺟﻮاب ،ﻓﺮوﻏﻲ ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮ ﺑﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻛﺸﻒ ﺣﺠﺎب را ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻧﺪ.
رﺿﺎﺧﺎن ﺑﻲﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺮدم ،در  17ديﻣﺎه  1314رﺳﻤﺎ اﻋﻼم ﻛﺸﻒ ﺣﺠﺎب ﻛﺮد
)ﺣﺴﻴﻨﻲزاده .(75-72 :1386 ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺤﺮان اﺳﭙﺮﻳﻨﮕﺰ ،ﻣﻲﺗﻮان ﺣﻜﻮﻣﺖ رﺿﺎﺧﺎن را ﻧﻮﻋﻲ
ﺑﺎزﺳﺎزي رادﻳﻜﺎﻟﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺴﺖ .ﺑﺎزﺳﺎزي رادﻳﻜﺎﻟﻲ اﺻﻮﻻ ﺑﻪ روﺷﻲ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ،در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺧﻮد ،ﻣﺴﺘﺒﺪ و ﺧﻮد رأي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .او ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﺎ آداب و رﺳﻮم و ﺑﺎورﻫﺎي ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺳﺎزي و ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزي ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ؛
ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻓﻜﺎر و ﺟﺮﻳﺎن ﻓﻜﺮي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻼشﻫﺎي روﺷﻨﻔﻜﺮان ﻏﺮبزده از ﻳﻚ ﻃﺮف و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﺷﺒﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ زﻳﺎدي از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺎﺋﻴﺖ ،ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ و ﭘﺎك دﻳﻨﻲ )ﻛﺴﺮويﮔﺮي( ﻓﺮﺻﺖ
ﻇﻬﻮر ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي رﺳﻤﻲ درﺑﺎر و ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ ﺑﺎﺳﺘﺎنﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ،ﭼﻨﺎن ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﺰ اﻳﺠﺎد
ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞ در اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﺎﺻﻞ دﻳﮕﺮي ﻧﺪاﺷﺖ .اﻣﺎ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎي ادﺑﻴﺎت ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﺘﻲ ،ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺎ
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻠﻪ »دﻧﻴﺎ« و آﺛﺎر دﻛﺘﺮ ﺗﻘﻲ اراﻧﻲ ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺬﻫﺐ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي دﻳﻨﻲ
ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﺪ )ﻫﻤﺎن.(83-80 ،

 -1-2-4ﺑﺎزﺳﺎزي ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎ و اﻣﺎﻛﻦ ﻣﻘﺪس
ﻣﻲﺗﻮان ﭼﻬﺮه ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ  -ﺳﻴﺎﺳﻲ را در دوره ﭘﻬﻠﻮي اول در ﺳﻪ ﺟﺒﻬﻪ »اﻧﻔﻌﺎل«،
»اﺻﻼح« و »ﻣﻘﺎوﻣﺖ« دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻛﺮد .اﻳﻦ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رواج ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ و اﻧﺪﻳﺸﻪ-
ﻫﺎي ﭼﭗ در اﻳﺮان ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺪ ﻣﺬﻫﺒﻲ رﺿﺎﺧﺎن ،ﻋﻠﻤﺎي ﺷﻴﻌﻪ ﭘﺲ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻠﺦ

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.
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ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن ﺧﻮد ،از ﻳﻚ ﻃﺮف ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت
زﻣﺎن روي آوردﻧﺪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺳﺎزي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻜﺘﺐ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ)ع( و ﺗﺸﻴﻊ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ،ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص در ﻣﺴﺎﺟﺪ و اﻣﺎﻛﻦ ﻣﻘﺪس ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻋﻤﺪه ﺗﻼش رﻫﺒﺮان دﻳﻨﻲ در اﻳﻦ دوره ﺣﻔﻆ ،ﺗﺄﺳﻴﺲ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻮم دﻳﻨﻲ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ،ﺣﺘﻲ در ﺗﻬﺮان و ﻗﻠﺐ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ رﺿﺎﺧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ
ﺗﻼش ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ وﺟﻮﻫﺎت ﺷﺮﻋﻲ و ارز از ﻃﺮﻳﻖ دوﻟﺖ ،از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮي ﺣﻮزهﻫﺎ را در ﻧﻘﺎط
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻬﺮان ،ﻗﻢ و ﻧﺠﻒ اﺳﺘﻮار ﺳﺎزﻧﺪ .روﺣﺎﻧﻴﻮن ﺷﻴﻌﻪ دو اﺳﺘﺮاﺗﮋي را دﻧﺒﺎل ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ
دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ :ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن ،ﺟﺮﻳﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺸﻴﻊ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎي آﻳﺖاﷲ ﺣﺎﺋﺮي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺳﻜﻮت
و ﺗﻘﻴﻪ را ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺖ ،اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺣﻔﻆ و اﺣﻴﺎي ﺣﻮزهﻫﺎي ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﻣﻲورزﻳﺪﻧﺪ ،و
دﻳﮕﺮي ﺟﺮﻳﺎن ﻓﻌﺎل ﻣﺬﻫﺒﻲ  -ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﻳﻦ دوره ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻗﺮآنﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺄﺛﻴﺮ
زﻳﺎدي ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﻴﺎﺳﻲ  -ﻣﺬﻫﺒﻲ دﻫﻪﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﻧﻮاب ﺻﻔﻮي و آﻳﺖاﷲ
ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ و ﻣﺒﺎرزاﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻠﻲ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻳﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ )ﺟﻌﻔﺮﭘﻮر.(65-8 :1388 ،
روﻳﺎروﻳﻲ ﻋﻠﻤﺎي ﺷﻴﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ در اﻳﺮان ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﻧﻈﺎم ﻓﻠﺴﻔﻲ  -ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي داﻧﺶ ﻣﺬﻫﺒﻲ در اﻳﺮان ﺷﺪ .اﻳﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻤﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﻛﺮد درﺑﺎره ﻓﻘﻪ
اﺳﻼﻣﻲ ،ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪﺗﺮ ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺸﻜﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻧﺪﻫﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد
اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﻼم ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﭘﻴﺪاﻳﻲ و ﺑﺴﻂ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ از
ﭼﻨﻴﻦ روﻳﺎروﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻗﻮل اﺳﺘﺎد ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮي »ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺧﺪﻣﺖ را ﺑﻪ اﺳﻼم
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺗﻮدهاي و ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ،ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد و ﻃﺮح ﺳﻮالﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ روﺣﺎﻧﻴﺖ و ﻓﻘﻪ
ﺷﻴﻌﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد آوردﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت زﻣﺎن ﺧﻮد و اﺣﻜﺎم دﻳﻦ را اﺻﻼح ﻛﻨﻨﺪ«.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻌﺪ از ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺷﻴﻌﻪ در ﻗﻢ و ﻧﺠﻒ و دﻳﮕﺮ ﺣﻮزهﻫﺎي ﻋﻠﻤﻴﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺧﻮد و ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزي ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت زﻣﺎن روي آوردﻧﺪ .ﻳﻜﻲ از ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن اﻳﻦ
دﻓﺎع و ﺑﺎزﺳﺎزي ،ﺳﻴﺪ اﺳﺪاﷲ ﻗﺰوﻳﻨﻲ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺳﻴﺪ ﺧﺮﻗﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ از ﻋﻠﻤﺎي ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ
آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ در ﻫﻴﺄت ﻧﻈﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن در ﻛﺘﺎب ﻣﻬﻢ و ﻣﻌﺮوف ﺧﻮد
»ﻣﺤﻮ اﻟﻤﻮﻫﻮم و ﺻﺤﻮ اﻟﻤﻌﻠﻮم )راه ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﻈﻤﺖ و ﻗﺪرت اﺳﻼﻣﻲ(« ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎي اﺳﻼم در
ﻣﻮارد ﺳﺆال ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ،ﻣﻌﺎد ،ﻧﺒﻮت ،ﺣﻜﻮﻣﺖ و ...ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن اﺳﻼم را ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ
دﺷﻤﻦ اﺳﺘﺒﺪاد داﺧﻠﻲ و ﺳﻠﻄﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻣﻲداﻧﺴﺖ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎي ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ
دﻳﻦ و ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﺎرت ﻣﻲدﻫﻢ ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺳﻼم ﺑﺎﻻﺧﺮه در اﻳﺮان ﻣﻌﻤﻮل و
ﻣﺠﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻠﺖ اﺳﺎرت و زوال ﺧﻮدﺷﺎن را در ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺣﻜﺎم دﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﺑﻪ
اﻳﻦ ورق ﭘﺎرهﻫﺎي ﻣﻨﺎﻓﻲ اﺣﻜﺎم اﺳﻼم اﻋﺘﻨﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد« .اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﺧﺮﻗﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻋﻴﻨﻲ و ذﻫﻨﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺬﻫﺒﻲ  -ﺳﻴﺎﺳﻲ در ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد
)ﻣﻄﻬﺮي.(70-60 :1368 ،

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

۵٩

 -2-2-4ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮدم از ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮي ﺗﺎ ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ
در ﺳﺎل  1320ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮي ﻓﺮزﻧﺪ رﺿﺎﺧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮاي اﺷﻐﺎلﮔﺮ اﻧﮕﻠﻴﺲ و روﺳﻴﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﭘﺪر ﺑﻪ
ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻫﻲ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه و ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ .اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﺮدم در آن ﻫﻴﭻ ﻧﻈﺮ و ﻋﻘﻴﺪهاي ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .رژﻳﻢ
ﭘﻬﻠﻮي و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺷﺨﺺ ﺷﺎه ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺮدم ﻧﻤﻲدﻳﺪ ،زﻳﺮا از ﻳﻚ ﻃﺮف واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﻮد و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﻣﺮدم ﻧﺒﻮد ،ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن اﺻﻠﻲ ﺧﻮد را ﻗﻮاي ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻲداﻧﺴﺖ .در
آﻏﺎز ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻀﺎي ﻣﻠﺘﻬﺐ ﻛﺸﻮر ﻧﺎﺷﻲ از اﺷﻐﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ،ﺧﻼء ﻗﺪرت ،ﺿﻌﻒ ارﺗﺶ ،ﻧﻴﺮوي
اﻣﻨﻴﺘﻲ و ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻮادث ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﺎه ﻧﺒﻮد .ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺛﻤﺮه اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ،
ﻣﻠﻲ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ در  29اﺳﻔﻨﺪ  1329ﺑﻮد .ﭘﺲ از آن ﺷﺎه ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ
آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺣﻤﺎﻳﺖ اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻛﻮدﺗﺎي  28ﻣﺮداد  1332را ﺗﺮﺗﻴﺐ داد و دوﺑﺎره ﻗﺪرت را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ
)آﺑﺮاﻫﺎﻣﻴﺎن .(217-207 :1377 ،ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺿﻌﻒ رژﻳﻢ ﺷﺎه را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻲﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎي واﻗﻌﻲ
ﻣﺮدم داﻧﺴﺖ .اﻳﻦ ﺑﻲﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎور ﻧﻜﺮدن
ﻣﺮدم و ﻗﺪرت اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻣﺮدم در ﺗﺠﻤﻌﺎت و ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺧﻮد را ﺑﺮ روﻧﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،ﻻﻳﺤﻪ اﻧﺠﻤﻦ اﻳﺎﻟﺘﻲ وﻻﻳﺘﻲ در ﭘﻲ
درﮔﺬﺷﺖ آﻳﺖاﷲ ﺑﺮوﺟﺮدي و زﻣﺎن ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮي ﻋﻠﻢ در ﻣﻬﺮﻣﺎه  1341ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ .در ﭘﻲ
ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ رﻳﺨﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﮔﺴﺘﺮده در ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﻬﺮان در اﻋﺘﺮاض
ﺑﻪ ﺳﻤﺎﺟﺖ ﻋﻠﻢ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻢ ﺗﺤﺼﻦ ﻛﺮدﻧﺪ در ﭘﻲ اﻳﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻻﻳﺤﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﻢ ﻟﻐﻮ
ﺷﺪ )ﻣﻘﺼﻮدي .(358-357 :1380 ،ﭘﺲ از آن ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻋﺘﺮاضآﻣﻴﺰ ﻣﺮدم در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎي دﻳﮕﺮي از
ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻴﺎم ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد و ﺗﺒﻌﻴﺪ اﻣﺎم ،اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺎﭘﻴﺘﻮﻻﺳﻴﻮن ،اﻧﻘﻼب ﺳﻔﻴﺪ و ﺣﻀﻮر در
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺰﻟﺰل ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ،در  17دي  1356در ﭘﻲ اﻧﺘﺸﺎر
ﻣﻘﺎﻟﻪي ﺗﻮﻫﻴﻦآﻣﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ روﺣﺎﻧﻴﻮن ﺿﺪ رژﻳﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﻲ اﻫﺎﻧﺖﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ اﻣﺎم ،ﻣﺮدم ﻗﻢ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات زدﻧﺪ و ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ و ﺑﺎزار در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﭼﺎپ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻪ و زﺧﻤﻲ ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد ﻛﺜﻴﺮي از ﻣﺮدم ﻗﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﻲ در ﭘﻲ ﭼﻬﻠﻤﻴﻦ
روز ﻛﺸﺘﺎر ﻣﺮدم ﻗﻢ در  29ﺑﻬﻤﻦ  1356اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﺗﻈﺎﻫﺮات آراﻣﻲ در ﺗﻬﺮان ،ﻣﺸﻬﺪ ،رﺷﺖ ،اﺻﻔﻬﺎن
و ﺷﻴﺮاز ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات در ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻳﻚ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ و ﺣﺪود ﺳﻴﺼﺪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎك و ﺧﻮن ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ
ﺗﻈﺎﻫﺮات از ﺳﺎل  42ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ )آﺑﺮاﻫﺎﻣﻴﺎن .(625-623 :1377 ،اﻳﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ در دي
و ﺑﻬﻤﻦ  1357ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در دوازده ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺒﺎل از
ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ)ره( و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺑﺨﺘﻴﺎر در ﺗﻬﺮان ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺮدﻧﺪ )ﻫﻤﺎن.(649-648 ،
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻀﻮر اﻛﺜﺮﻳﺘﻲ  98/2ﻣﺮدم در رﻓﺮاﻧﺪوم  1358و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان از
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎﻻي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮدم در روﻧﺪ اﻧﻘﻼب ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن .(652 ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺮدم ،رﻫﺒﺮي دﻳﻨﻲ و اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ﻗﻮي و ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺎم»وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ« را
ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارﻛﺎن اﺻﻠﻲ ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﻧﺎم ﺑﺮد.
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اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

۶٠

 -3-2-4ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ رﻫﺒﺮي ،اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮدم در روﻧﺪ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻘﻪ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻒ( ﻣﺮدم
اﻧﻘﻼبﻫﺎي ﺑﺰرگ ،اﻧﻘﻼبﻫﺎﻳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻳﻦ اﻧﻘﻼبﻫﺎ در ﺑﺮدارﻧﺪه ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ و ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﺣﻮل ﻣﻨﺎﻓﻊ و اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﻲ ﭼﻮن ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ دارﻧﺪ ،ﺧﺎﻟﺺ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺳﻼﻳﻖ و ﻧﻈﺮﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺘﻘﺮ ،اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺑﺎ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻓﺎت در ﺑﻴﻦ اﻓﻜﺎر و ﺳﻼﻳﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻘﻼﺑﻲ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺳﻌﺖ و ﻋﻈﻤﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آن ،ﻫﻤﻮاره آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﻴﺎن
اﺻﻠﻲ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪهاي در ﺷﻜﺴﺖ ﻳﺎ ﭘﻴﺮوزي ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺎص
دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم و ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻋﻠﻤﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺼﺪق ﭘﺎﻳﻪ-
ﮔﺬار ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ و ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﻲ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻮد )ﻣﻘﺼﻮدي .(103 :1380،ﻳﺎ از ﻃﺮﻓﻲ ﻛﻮدﺗﺎي 28
ﻣﺮداد  1332ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻲﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﺼﺪق ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮدن ﻣﺮدم از ﻣﺼﺪق ﺑﻪ ﺑﺮﻛﻨﺎري
وي از ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮي ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن.(146-143 ،
ب( رﻫﺒﺮي
ﻋﺪم رﺿﺎﻳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﻲ و دو ﻗﻄﺒﻲ ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻟﺰوﻣﺎً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﻧﻤﻲﺷﻮد .ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻫﺮ اﻧﻘﻼﺑﻲ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮدم در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﻧﻔﺠﺎري در داﺧﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ از رﻫﺒﺮي ﻗﻮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻳﺎ
اﻳﻨﻜﻪ رﻫﺒﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺮك ﻻزم را در ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻻزم ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب ﻧﻤﻲﺗﻮان اﻣﻴﺪوار ﺑﻮد .ﻣﺸﺨﺼﺎت رﻫﺒﺮ ﻳﻚ اﻧﻘﻼب
ﻣﻮﻓﻖ را ﻣﻲﺗﻮان در ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد:
 (1اﻳﺪﺋﻮﻟﻮگ اﻧﻘﻼب ﻳﺎ ﺑﻨﻴﺎنﮔﺬار ﻣﻜﺘﺐ ﻓﻜﺮي و ﻃﺮاح اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي اﻧﻘﻼب
 (2رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﻳﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﻘﻼب
 (3زﻣﺎﻣﺪار ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﻘﻼﺑﻲ ﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖﻣﺪار و ﻳﺎ در واﻗﻊ ﻣﻌﻤﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب
اﻳﻦ ﺳﻪ وﻳﮋﮔﻲ رﻫﺒﺮي ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻳﻦ اﻳﺪهآلﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع رﻫﺒﺮي اﻧﻘﻼب
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻗﻴﺎم ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد  1342در ﭘﻲ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن رﻓﺮاﻧﺪوم ﺷﺎه ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ)ره(
رخ داد .ﭘﻮﭼﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ رﻓﺮاﻧﺪوم زﻣﺎﻧﻲ آﺷﻜﺎر ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ،ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ از ﻗﺸﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺮدم ﺑﺮاي ﻣﺤﻜﻮم ﻛﺮدن ﺷﺎه ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ رﻳﺨﺘﻨﺪ )ﻫﻤﺎن .(305 ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﻛﺎﭘﻴﺘﻮﻻﺳﻴﻮن در ﺳﺎل  ،1343در ﻃﻲ اﻋﻼﻣﻴﻪاي اﻣﺎم ﺑﻪ ﺷﺪت واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻈﺎﻫﺮات
ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم در ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ و اﻣﺎﻛﻦ ﻣﻘﺪس ﺷﺪه اﺳﺖ)ﻫﻤﺎن.(379-378 ،
پ( اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي
اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺪاﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲﺷﻮد ،اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ﺑﻪ
اﺻﻄﻼح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ارزﺷﻲ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪون وﺟﻮد اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ﮔﺮوهﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺗﺤﺎد و ﻳﻚﭘﺎرﭼﻪ
ﺷﺪن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﻳﻚ اﻧﻘﻼب ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ آﻳﻨﺪه ﺑﺎ ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ ﻣﺸﺨﺺ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

۶١

اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژيﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻗﻴﺒﺎﻧﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ ارزﺷﻲ ﻛﻬﻨﻪ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ارزﺷﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪاي
را ﻛﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻌﺎدل و ﻓﻌﺎل ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺗﻮﺻﻴﻒ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .در ﻛﻞ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي
اﻧﻘﻼب ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﺑﺮاي ﺗﺤﻮل ﻓﻮري در وﺿﻊ ﻓﻌﻠﻲ ) .(Scocpol, 1982: 266ﻓﺎﺿﻠﻲ و ﻛﺮﻳﻤﻲ در
ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎري -ﻧﻬﺎدي ﻳﻜﻲ ازﻋﻠﻞ اﺻﻠﻲ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن را ﻧﺒﻮد اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي واﺣﺪ در ﻣﻴﺎن
اﺋﺘﻼف ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن داﻧﺴﺖ )ﻓﺎﺿﻠﻲ و ﻛﺮﻳﻤﻲ .(127 :1393 ،ﮔﺎﻫﻲ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژيﻫﺎي اﻧﻘﻼب داراي
ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي اﻧﻘﻼب ﺑﺰرگ اﻳﺮان از اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﻮده اﺳﺖ.
ت( در ﻣﻘﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻮق در ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ
ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ در زﻣﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺮدم اﻳﺮان اﻋﻢ از ﺣﻮزوي و
داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دو ﭘﺪﻳﺪه اﺳﺘﻌﻤﺎر و اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﻲ در ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودي
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻮد ،ﻧﻘﺶ روﺷﻨﻔﻜﺮان ﻏﺮبزده در ﻣﺘﻦ آن ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺧﺮدهﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎﻳﻲ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ آن از ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ .ﮔﺬر
ﺳﺎلﻫﺎ و ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎ و اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﻏﻴﺮ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮاي ﺣﻞ رﻳﺸﻪاي ﻣﺸﻜﻼت ،زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاي
ﻇﻬﻮر ﺑﺎور ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ دﻳﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارد ،ﻓﺮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ .ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از آن ﺑﺎور ﺑﻪ اﺳﻼم وﺟﻮد داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻳﻦ ﻧﻈﺎمﺳﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ
اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ)ره( ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪ دﻳﻦ و ﺳﻴﺎﺳﺖ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﺳﻴﺮه رﺳﻮل اﻛﺮم )ص( ﺑﻪ
اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان را از ﭘﺎﻳﮕﺎه اﺳﻼم ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﺎﻧﺪ .اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺷﺪن ﻣﺮدم اﻳﺮان
ﺣﻮل ﻣﺤﻮر دﻳﻦ اﺳﻼم ﺗﺤﻮﻟﻲ رﻳﺸﻪاي ﺑﻮد ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﺟﺪاﻳﻲ دﻳﻦ از ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه
ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞﮔﺮان دﻳﻨﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺑﺮﻳﻨﺘﻮن،
 .(30-18 :1370دي ﺗﻮﺳﻮﻳﺎل ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ اﻳﺮان ﺳﻔﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ ،از ﻣﻌﺪود
داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ،او در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮﺷﺖ» :ﺑﺮاي ﻣﺮدﻣﻲ ﻛﻪ
روي اﻳﻦ ﺧﺎك زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺟﺴﺖﺟﻮي ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻣﺎ ﻏﺮﺑﻲﻫﺎ آن را ﭘﺲ از رﻧﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺤﺮان ﺑﺰرگ
ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻳﻢ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﻲ دارد؟ ﺟﺴﺖﺟﻮي ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ؟ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺻﺪاي ﺧﻨﺪه
ﻏﺮﺑﻴﺎن را ﻣﻲﺷﻨﻮم وﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﻲداﻧﻢ ﻛﻪ ﻏﺮﺑﻲﻫﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ« ) .(Alexis, 1980: 19-22ﻧﻜﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ
اﻫﻤﻴﺖ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ ﻣﺮدم در ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ در زﻣﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﮔﺴﺘﺮده و ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻣﺮدم در ﻋﺮﺻﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺟﺮﻳﺎن اﻧﻘﻼب ﻫﻤﻪ ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ
ﻓﻌﺎل و ﮔﺴﺘﺮدهاي داﺷﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﻮل اﻧﻘﻼﺑﻲ در ﻛﻠﻴﻪ اﻗﺸﺎر ،ﻓﺎرغ از ﭘﺎﻳﮕﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻃﺒﻘﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﻌﻠﻖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻏﻴﺮ از ﻣﻮارد
ﻣﺬﻛﻮر ﭘﻴﻮﻧﺪ و اﺗﺤﺎد ﺑﺨﺸﻴﺪه اﺳﺖ .ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ دﻳﻦ اﺳﻼم ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ اﻧﺴﺎنﺳﺎز و ﺟﺎﻣﻌﻪﺳﺎز ،از آن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﭼﺘﺮي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ و ﺟﺬب ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﺮاي درك ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ رﻫﺒﺮي و اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ،اﻳﻦ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﻃﺮح ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ :رﻫﺒﺮي در واﻗﻊ
ﻣﻜﺘﺐ ﻧﺎﻃﻖ و ﺗﺠﺴﻢ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎي ﻣﻜﺘﺐ ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﺮد .ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﺳﺒﺐ ﺷﺪ دﻳﻦ اﺳﻼم ﻛﻪ ﻳﻚ دﻳﻦ ﻛﻬﻦ و ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﻮد ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي اﻧﻘﻼب اﻳﺮان در ﻋﺼﺮ ﺟﺪاﻳﻲ دﻳﻦ از ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد؟ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ دﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﻜﺮده
اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ دﻳﻦ در آن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﭼﻪ ﻗﺮاﺋﺘﻲ از
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۶٢

اﺳﻼم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر دو ﻧﻜﺘﻪ اﻫﻤﻴﺖ دارد ،اول ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻃﺮح دﻳﻦ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻮرد
ﭘﺬﻳﺮش از آن ،دوم ﻃﺮاح و ﻣﺠﺮي اﻳﻦ ﻗﺮاﺋﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ .اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ رﻫﺒﺮي در
ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ در زﻣﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮد .ﭼﺮا ﻛﻪ در ﻣﻮرد
اﻧﻘﻼب اﻳﺮان ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮي ﻫﻢ در ﻋﺮﺻﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ،ﻫﻢ در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه و اﻟﮕﻮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .دو
ﻧﻜﺘﻪ ﻓﻮق را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﺳﻮال ﺷﻔﺎفﺗﺮ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد :اول اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ)ره( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮ
اﻧﻘﻼب اﻳﺮان ﭼﻪ درك و ﻓﻬﻤﻲ از اﺳﻼم داﺷﺘﻨﺪ؟ دوم اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺸﺎن در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻫﺒﺮي ﺑﻮد و
وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات رﻫﺒﺮي را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدادﻧﺪ؟
در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال اول ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در ﻫﻢ ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﻼم ﺳﺎﺑﻘﻪاي ﻃﻮﻻﻧﻲ دارد .ﺑﻪ
ﻃﻮري ﻛﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از راهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﻴﻮن راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻨﺪ .از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠﺎﻟﺲ و
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎي دﻳﻨﻲ در ﻣﺎهﻫﺎي ﻣﺤﺮم و رﻣﻀﺎن ،ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲﻫﺎي دﻳﻨﻲ و ...ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻛﺎرﺷﻜﻨﻲ-
ﻫﺎي رژﻳﻢ وﻗﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﻴﺶزﻣﻴﻨﻪﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺟﺒﻬﻪ ﻓﻜﺮي دﻳﻨﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رواج اﻧﺪﻳﺸﻪ-
ﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﺬﻫﺒﻲ وارداﺗﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺨﺒﮕﺎن دﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ و ﻛﺎوش ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ اﺳﻼم
ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺷﺪﻧﺪ .از ﻃﺮﻓﻲ اﺻﻼح ﺣﻮزهﻫﺎي ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻛﻪ از ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﻤﺎي ﺷﻴﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪي دﻧﺒﺎل ﺷﺪ .اﺣﻴﺎ ﻣﺠﺪد ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﭼﻮن ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ،ﻇﺎﻟﻢ و ﻣﻈﻠﻮم ،ﻓﻘﻴﺮ و ﻏﻨﻲ ،ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ
و ﻣﺴﺘﻜﺒﺮ ،ﻣﻌﺮوف و ﻣﻨﻜﺮ و وارد ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ راه را ﺑﺮاي ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري دﻳﻦ اﺳﻼم ﻓﺮاﻫﻢ
ﻛﺮد .در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ)ره( در ﺟﺎﻳﻲ ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ» :اﺳﻼم ﺗﻤﺎﻣﺶ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺳﺖ ،اﺳﻼم را ﺑﺪ
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدﻧﺪ وﮔﺮﻧﻪ اﺳﻼم ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارد«
)ﻣﺤﻤﺪي .(63-54 :1374 ،اﻳﺸﺎن در ﺟﺎي دﻳﮕﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ دﻳﻦ از ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﺪ
و ﻋﻠﻤﺎي دﻳﻨﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ در اﻣﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﻛﻨﻨﺪ را اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻳﻌﻪ ﻛﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ را ﺑﻲدﻳﻦﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ
زﺑﺎنﻫﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .ﻣﮕﺮ زﻣﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم)ص( دﻳﺎﻧﺖ از ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﺪا ﺑﻮد؟ ﻣﮕﺮ در آن دوره ﻋﺪهاي روﺣﺎﻧﻲ
و ﻋﺪهاي زﻣﺎﻣﺪار و ﺳﻴﺎﺳﺖﻣﺪار ﺑﻮدﻧﺪ؟ ...اﻳﻦ ﺣﺮفﻫﺎ را اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم و ﻣﺒﺎرزان راه
آزادي و اﺳﺘﻘﻼل را از ﻋﻠﻤﺎ و روﺣﺎﻧﻴﻮن ﺟﺪا ﻛﻨﻨﺪ و راﺣﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻧﺎن را ﺑﻪ
اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﺑﺮدﮔﻲ ﺑﻜﺸﺎﻧﻨﺪ و ﺛﺮوت آﻧﻬﺎ را ﭼﭙﺎول و ﻏﺎرت ﻛﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﭘﻴﺪا ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻼف
ﻫﺪﻓﺸﺎن ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﻴﺪار ﻛﻨﺪ ،از او ﻣﻲﺗﺮﺳﻨﺪ ،زﻳﺮا اﺳﺎس اﺳﺘﺒﺪاد و اﺳﺘﻌﻤﺎر آﻧﻬﺎ را درﻫﻢ
ﻣﻲرﻳﺰد« )ﺧﻤﻴﻨﻲ. (257-253 :1373 ،
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﻳﺮان ﺑﺮ ﺧﻼف رﻫﺒﺮان اﻧﻘﻼبﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺎدي و ﻳﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻃﺒﻘﻪ
ﺧﺎﺻﻲ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد ﻗﻴﺎم ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ آﻧﻬﺎ را ﺷﻮرﺷﻲ،
ﺑﺮﻫﻢ زﻧﻨﺪه اوﺿﺎع ﻋﺎدي ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﺣﻴﺎﻧﺎً ﺟﺎه ﻃﻠﺐ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﻴﺎم ﺑﺮاي اﷲ اﺳﺖ و
در آن ﻣﻌﺮﻓﻪ اﷲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﺸﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ دﻳﻦ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﻠﻜﻪ دﻧﻴﺎ ﻣﺰرﻋﻪ آﺧﺮت اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﺑﺮاي ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﻗﺪرت ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﺟﺰ ﺧﺪﻣﺖﮔﺬاري ﺑﻪ ﻣﻠﺖ و دﻳﻦ
اﺳﻼم ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ زﻣﺎﻣﺪاران ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ» :ﻛﻮﺷﺶ
ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺮ ﻗﻠﻮب ﻛﺸﻮرﺗﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻧﻪ ﺑﺮ ﺑﺪنﻫﺎي آﻧﻬﺎ .«...ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﻳﺮان از ﺳﻨﺦ دﻳﮕﺮي
ﺑﻮد ،او ﺣﻜﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ زﻣﺎﻧﻪﺳﺎز ﺑﻮد .اﻳﺸﺎن ﺗﺎ ﺳﻦ  61ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
ﺧﻮدﺳﺎزي و ﺗﺰﻛﻴﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ .اﻳﺸﺎن ﺣﺘﻲ ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻟﺤﻈﺎت زﻧﺪﮔﻲﺷﺎن از ذﻛﺮ ﺧﺪا ،ﻗﺮاﺋﺖ و
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ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﻟﺬا اﻳﺸﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻳﺪ اﻗﺪام ﻛﺮد،
ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻬﻴﺎ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ از ﻗﻴﺎم ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻛﺮد )ﻳﺎران اﻣﺎم.(22-19 :1373 ،
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎآرام و ﻣﺘﺸﻨﺞ و دو ﻗﻄﺒﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻗﻄﺐ آن ﮔﺮوهﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
و در ﻗﻄﺐ دﻳﮕﺮ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﺮار دارد ،ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ ﭘﻮﻳﺎ ﻣﻲﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻪ رﻛﻦ
اﺳﺎﺳﻲ ﻳﻌﻨﻲ :ﻣﺮدم ،رﻫﺒﺮ و اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻫﺮ اﻧﺪازه ﺣﻀﻮر
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ﻗﺪرت ﺗﻮﺟﻴﻪ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ارزشﻫﺎي اﻳﺪآل ﺟﺎﻣﻌﻪ را
ﺑﻴﺸﺘﺮ داﺷﺘﻪ و ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ وﺳﻴﻊﺗﺮي ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ،و رﻫﺒﺮ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﺧﻮد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻼح اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي
و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻟﺬا در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﻣﻜﺎن
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ آن اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﻤﺘﺮ وﺟﻮد دارد .در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻫﺮ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻮق در
ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ ﻧﻘﺶآﻓﺮﻳﻨﻲ ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻲ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﮔﺮ ﺟﻨﺒﺶ و
ﺧﺮوش ﻣﺮدﻣﻲ ﻧﺒﻮد ،اﮔﺮ رﻫﺒﺮ آﮔﺎه ،راﺳﺖﮔﻮ و ﺷﺠﺎع ﺑﺎ ﻳﻚ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ﻣﺤﻜﻢ و اﺳﺘﻮار ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻓﻄﺮت
ﭘﺎك اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺒﻮد ،ﻫﻴﭻﮔﺎه ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻤﻲرﺳﻴﺪ .از اﻳﻦ رو
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ را ﻣﻲﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻤﻴﻖ روﺣﻲ و دروﻧﻲ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان داﻧﺴﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي دوران ﭘﻬﻠﻮي ﺑﻪ رﻫﺒﺮي اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ در ﻣﺴﻴﺮ آﮔﺎﻫﻲ
اﺳﺘﻘﻼل و آزادي در ﭘﺮﺗﻮ دﻳﻦﺑﺎوري ﻫﺪاﻳﺖ و رﻫﺒﺮي ﺷﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺤﺮان اﺳﭙﺮﻳﻨﮕﺰ ،ﻧﻮﻋﻲ راه درﻣﺎن دﻳﻨﻲ -ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺑﺎزﺳﺎزي
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ-ﻛﺎراﻧﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻛﺮد .در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺤﺮان اﺳﭙﺮﻳﻨﮕﺰ ،ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﻛﺎر وﻗﺘﻲ ﻗﺪرت
را در دﺳﺖ ﻣﻲﮔﻴﺮد ،در روﻧﺪ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻴﻨﺶ ﻓﻜﺮي ﺧﻮد
رادﻳﻜﺎﻟﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ از ﺳﻨﺖﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪﺳﺎزي و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻳﺎ در ﺟﻮاﻣﻊ دﻳﮕﺮ ﻣﺜﺒﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻟﻬﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را
اﻋﻤﺎل ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوز ﺷﺪن ﺑﺮ ﺧﻼف دوﻟﺖ ﭘﻬﻠﻮي ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ آداب و ﺳﻨﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ  -ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﻛﺮدن ﻫﻤﻪ ﺑﺎورﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖداري ﻣﺜﻞ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ و ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ،ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت زﻣﺎن و ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ اراﺋﻪ و ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﻛﺮد.

ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي
ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم ،ﻋﻠﻤﺎ و روﺣﺎﻧﻴﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺮدم ،ﻣﺜﻞ ﻧﺎﺧﺪا و ﻛﺸﺘﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ اﻣﻦ و آﺳﺎﻳﺶ ﻣﻲرﺳﻴﺪﻧﺪ .ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺮدم ﺑﺪون رﻫﺒﺮي دﻳﻨﻲ و ﻳﺎ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ رﻫﺒﺮي دﻳﻨﻲ
ﺑﺪون ﻣﺮدم ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪاي آن ﺷﻜﺴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ وﻗﺘﻲ رﻫﺒﺮي
واﺣﺪي ﺑﺎ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮدم را رﻫﺒﺮي ﻧﻜﺮد ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم آن ﺑﻪ اﺳﺘﺒﺪاد رﺿﺎﺧﺎﻧﻲ
ﺧﺘﻢ ﺷﺪ .از ﻃﺮﻓﻲ وﻗﺘﻲ ﺷﻴﺦ ﻧﻮري ﺑﺪون ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺮدم ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻛﺮد ،ﻳﺎ
ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪرس وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺮدﻣﻲ ﺳﺎز ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ رﺿﺎﺧﺎن را ﻛﻮك ﻛﺮد،
ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﭼﻴﺰي ﺟﺰ ﺷﻬﺎدت اﻳﻦ دو ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺰرگ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺤﺮان،
ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن و ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮدم ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان
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ﺑﺮاي آن راهﺣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﻲ در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد .اﻣﺎ اﻳﻦ روﻧﺪ در ﺟﺮﻳﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﺷﻴﺦ ﻧﻮري ﺑﻪ ﺳﺮان ﻣﺸﺮوﻃﻪ و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪرس ﺑﻪ روﻧﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ رﺿﺎﺧﺎﻧﻲ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت روﺷﻦ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﻌﻜﺎس داده ﻧﺸﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﻤﺎ در ﻣﺒﺎرزات اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
اﻣﺎ در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ،ﻋﻠﻤﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ و در ﺻﺪر آﻧﻬﺎ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ)ره( ﺑﺎ درس
ﮔﺮﻓﺘﻦ از وﻗﺎﻳﻊ ﺗﻠﺦ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و اﺣﺴﺎس وﻇﻴﻔﻪ دﻳﻨﻲ ،و ﺑﺎ درك ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ زﻣﺎن ﺧﻮد ،ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻣﺮدم را در ﭼﺎرﭼﻮب ﮔﻔﺘﻤﺎن وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ و ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﻄﻘﻲ از اﺳﻼم ﺑﻪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ .ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻫﻨﺮ رﻫﺒﺮي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻫﻤﺮاﻫﻲ و ﻳﻚﭘﺎرﭼﻪ
ﻛﺮدن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮدم در ﭼﺎرﭼﻮب اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ از اﺳﻼم ﺑﻮده اﺳﺖ .زﻳﺮا اﻳﺸﺎن اﺗﺤﺎد و
ﻳﻚﭘﺎرﭼﮕﻲ را در ﻣﻴﺎن ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژياي ﻣﺤﻜﻢ و اﺳﺘﻮار ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ دﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ اﺳﻼم،
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺻﻠﻲ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻲداﻧﺴﺘﻨﺪ.
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۶۵

ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ

ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ از زﻣﺎن اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺗﺎ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬارﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ،ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ و
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎي ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮدم از زﻣﺎن
ﻗﺎﺟﺎر و اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﻫﺎي
ﻣﺘﻌﺪدي ﺳﻴﺮاب ﻣﻲﮔﺮدد و ﻧﻘﺶ ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﺘﻮاي ﺟﻬﺎدي ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻳﻨﻲ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ از
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ و دﻳﺮﭘﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ﻣﺮدم در زﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ و
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺳﺎل  57ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺆال اﺻﻠﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ )ﭼﻪ راﺑﻄﻪاي
ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ از ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ وﺟﻮد دارد؟( ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ
ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺻﻮل ،ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺸﻴﻊ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﺮان
و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ و ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮدم ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻟﮕﻮي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ در دوره ﻗﺎﺟﺎر و اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ )ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در دورهﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪر ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ و دﻫﻪ  ،20ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻲ از اﻧﻘﻼﺑﻲﮔﺮي و ﻓﻌﺎل ﺷﺪن
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮدم در ﻛﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻴﺮوي واﺣﺪي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚﭘﺎرﭼﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮدم را ﺳﺎﻣﺎن
دﻫﺪ و آن را ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاي ﻣﺆﺛﺮ در ﺳﻄﺢ ﻛﻼن ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .زﻳﺮا از ﻳﻚ
ﻃﺮف ﺳﺮدﻣﺪاران ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮد داراي ﺷﻜﺎف ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ از ﻟﺤﺎظ
اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي و دﻳﺪﮔﺎه ﺟﻬﺎنﺑﻴﻨﻲ و ﻳﺎ ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫﺎي ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ و ﻛﺸﻮرداري ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﻲ-
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﺪرتﻫﺎي ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ در ﻛﻤﻴﻦ ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﻔﻮذ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﻳﺮان و ﻧﺎﺑﻮدي اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮدﻧﺪ( و ﺑﺨﺸﻲ از دوره ﭘﻬﻠﻮي اﻧﺰواﮔﺮاﻳﻲ و ﺳﻜﻮت ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﺪف از
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ و ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻳﻦ دو ﺑﺎ ﻫﻢ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎي ﻋﻈﻴﻢ ﻓﻌﺎلﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و
ﻧﻤﺎدﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ؛ ﺷﻬﺎدت ،ﻋﺪاﻟﺖ ،اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻲ از ﻣﻨﻜﺮ ،اﺟﺘﻬﺎد ،اﻣﺎﻣﺖ ،ﺗﻘﻴﻪ و ﻋﺎﺷﻮرا ﻧﻘﺶ
اﺻﻠﻲ را در ﺗﻠﻘﻲ و ﻧﮕﺮش ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮدم )ﺑﻪ وﻳﮋه ﻧﺴﻞ ﺟﻮان( در اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از دﻳﮕﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ رﻫﺒﺮي در زﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ )ﺷﻴﺦ ﻓﻀﻞاﷲ ﻧﻮري ،آﻳﺖاﷲ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ و
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۶۶

ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ( و در زﻣﺎن ﭘﻬﻠﻮي )ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪرس( و در زﻣﺎن ﻧﻬﻀﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان )اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ)ره((
اﺷﺎره ﻛﺮد ،ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎرز ﻋﻠﻤﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﻮنﻫﺎي ﻣﺒﺎرزه و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ )ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﻫﻴﺄتﻫﺎي
ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﺷﻌﺎرﻫﺎي اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺗﺎﻛﺘﻴﻚﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮدم ﺑﻮده اﺳﺖ(.
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ در زﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺤﺮان اﺳﭙﺮﻳﮕﻨﺰ،
راه درﻣﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ در ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﻲﻧﻈﻤﻲﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻗﺎﺟﺎر
ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي )ﻓﺼﻞ دوم( ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺤﺮان ،ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺟﺎﻣﻌﻪ از دﻳﺪﮔﺎه
ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه اﺻﺎﻟﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ،زﻳﺮا از ﻳﻚ ﻃﺮف ﺳﻌﻲ در ﺣﻔﻆ ﭼﺎرﭼﻮب ﻛﻠﻲ ﻧﻈﺎم
ﺷﺎﻫﻲ داﺷﺖ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ در اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮدن درﺑﺎر ﺷﺎه از ﻃﺮﻳﻖ
وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ ﺑﻮد ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ
ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮدم در زﻣﺎن اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .در زﻣﺎن
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺤﺮان ،ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮي ﺑﻪ ﺷﻴﻮه رادﻳﻜﺎﻟﻲ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮔﺮوهﻫﺎ ،اﺣﺰاب و ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻋﻤﺎل آﻧﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻜﺲ داﺷﺖ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺬﻫﺐ و ﻋﻠﻤﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﭘﻴﺪا
ﻛﺮد و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺬﻫﺒﻲ ،اﻋﺘﺮاﺿﺎت دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﻲ و
راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲﻫﺎي اﻋﺘﺮاضآﻣﻴﺰ در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮوهﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺪاﺋﻴﺎن اﺳﻼم ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ،ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،روﺣﺎﻧﻴﺖ اﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻠﺦ ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ،ﺑﺎ ﻳﻚ رﻫﺒﺮ آﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت زﻣﺎن و
داراي ﺑﻴﻨﺶ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻗﻮي و اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻧﻈﺮﻳﻪ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ« رﻫﺒﺮي اﻋﺘﺮاﺿﺎت و
ﻧﺎآراﻣﻲﻫﺎي ﻣﺮدم را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻳﻚﭘﺎرﭼﮕﻲ و اﺗﺤﺎد ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﻲ؛ ﻳﻌﻨﻲ »ﻣﺮدم«،
»رﻫﺒﺮ واﺣﺪ« و »اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ« ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ و اﻧﻘﻼب ﻋﻈﻴﻢ ﺳﺎل 1357
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي اﺳﭙﺮﻳﻨﮕﺰ ،اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻧﻮﻋﻲ راه درﻣﺎن دﻳﻨﻲ -ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎ
ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﻛﺎراﻧﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .زﻳﺮا ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازان ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮي ،ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺑﻴﻨﺶ رادﻳﻜﺎﻟﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ از ﺳﻨﺖﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪﺳﺎزي و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻳﺎ در ﺟﻮاﻣﻊ دﻳﮕﺮ ﻣﺜﺒﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
را اﻋﻤﺎل ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ،ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزي ،ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ-
داري ﻣﺜﻞ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ و ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ،ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت زﻣﺎن و ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ
ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ اراﺋﻪ و در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﻛﺮد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻴﭻﮔﺎه ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ ،ﻋﻠﻤﺎ و
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ .زﻳﺮا ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺸﺘﻲ ﺑﺪون ﻧﺎﺧﺪا و ﻧﻘﺸﻪاي ﻫﺪفدار ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﻃﺮف
دﻳﮕﺮ ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺸﻪاي ﺑﺪون ﻧﺎﺧﺪا و ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺪون اﻳﻦ دو ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﺧﺪاﻳﻲ ﺑﺪون
ﻛﺸﺘﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ اﻣﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﻳﺨﻲ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺗﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ اﻳﻦ
ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺪون ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

۶٧

ﻣﺜﺎل ،اوج ﻓﻘﺪان اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي و رﻫﺒﺮي آﮔﺎه و داراي ﺑﻴﻨﺶ ﻗﻮي ،در ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﺸﺎن داده
ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ آن ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﻗﻴﺎم ﻣﺸﺮوﻃﻪ و اﺳﺘﺒﺪاد رﺿﺎﺧﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ،و اوج ﺣﻀﻮر ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺪون
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺮدﻣﻲ را ﻣﻲﺗﻮان در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﻴﺦ ﻧﻮري و ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪرس ﺑﺎ وﺿﻊ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ
زﻣﺎن ﺧﻮد دﻳﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻦ دو ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺰرگ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ،وﻟﻲ اوج ﻫﻢﮔﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ در ﭘﻴﺮوزي
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﺑﺎر ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي دﻗﻴﻖ و
ﺣﺴﺎب ﺷﺪه از ﺳﻮي رﻫﺒﺮي دﻳﻨﻲ و ﻓﺮزاﻧﻪ ﺑﺎ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ و اﺳﺘﻮار »وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ« وارد ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻤﺎم ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﻲﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزي رﺳﻴﺪﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ  -اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺪون
ﻋﻠﻤﺎي ﻓﻘﻬﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ.

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

۶٨

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻛﺘﺎبﻫﺎ
ـ آﺑﺮاﻫﺎﻣﻴﺎن ،ﻳﺮواﻧﺪ) .(1377اﻳﺮان ﺑﻴﻦ دو اﻧﻘﻼب ،درآﻣﺪي ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻳﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ.
ﺗﺮﺟﻤﻪ :اﺣﻤﺪ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪي ،ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻓﺘﺎﺣﻲ وﻟﻴﻼﻳﻲ .ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻧﻲ.
ـ اﺳﭙﺮﻳﮕﻨﺰ ،ﺗﻮﻣﺎس) .(1365ﻓﻬﻢ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ .ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻓﺮﻫﻨﮓ رﺟﺎﻳﻲ .ﭼﺎپ ﺳﻮم .ﺗﻬﺮان:
اﻧﺘﺸﺎرات آﮔﻪ.
ـ اﻟﺤﻤﺪاوي ،ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ) .(1424ﻓﻘﻪ اﻻﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﻪ .اﻟﻤﻐﺮب :ﺑﻲﻧﺎ.
ـ اﻧﺼﺎري ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ) 1415ق( .اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﻪ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﻤﻴﺴﺮ .ج  .3ﻗﻢ :ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﺳﻼﻣﻲ.
ـ اﻳﻨﺮو ،ﻣﺎﻳﺮون و ﻫﺎﻧﺘﻴﻨﮕﺘﻮن ،ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ) .(1379درك ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ .ﺗﻬﺮان :ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﺸﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدي.
ـ ﺑﺮﻳﻨﺘﻮن ،ﻛﺮﻳﻦ) .(1370ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺷﻜﺎﻓﻲ ﭼﻬﺎر اﻧﻘﻼب .ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ .ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻣﺤﺴﻦ ﺛﻼﺛﻲ .ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ
آﺳﻤﺎن.
ـ ﭘﻮﭘﺮ ،ﻛﺎرل) .(1361اﻧﻘﻼب ﻳﺎ اﺻﻼح .ﭼﺎپ ﺳﻮم .ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻫﻮﺷﻨﮓ وزﻳﺮي .ﺗﻬﺮان :ﺧﻮارزﻣﻲ.
ـ ﺗﺒﺮﻳﺰي ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ) .(1377ﻛﺸﻒ اﻟﻤﺮاد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻃﻪ و اﻻﺳﺘﺒﺪاد .ﺗﻬﺮان :ﻛﻮﻳﺮ.
ـ ﺣﺴﻴﻨﻲزاده ،ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ) .(1386اﺳﻼم ﺳﻴﺎﺳﻲ در اﻳﺮان .ﻗﻢ :داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻔﻴﺪ
ـ ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﺻﺎدق) .(1387روش ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ .ﻗﻢ :داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻔﻴﺪ.
ـ ﺧﺎراﺑﻲ ،ﻓﺎروق) .(1386اﻧﺠﻤﻦﻫﺎي ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ .ﺗﻬﺮان :ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ.
ـ ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ) .(1382ﻫﺪفﻫﺎ و ﻣﺒﺎرزهي زن اﻳﺮاﻧﻲ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮي.
ﺗﻬﺮان :ﭘﻴﺎم اﻣﺮوز.
ـ ﺧﻤﻴﻨﻲ ،ﺳﻴﺪروحاﷲ) .(1373رﺳﺎﻟﻪ ﻧﻮﻳﻦ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ .ﮔﺮدآوري :ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻲآذار .ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ.
ﺗﻬﺮان :دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﻲ.
ـ ــــــــــــــــــــــــــ) .(1378ﺻﺤﻴﻔﻪي اﻣﺎم .ﺗﻬﺮان :ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ)ره(.
ـ ــــــــــــــــــــــــــ ﺻﺤﻴﻔﻪ ي ﻧﻮر .ﺗﻬﺮان :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮ آﺛﺎر.
ـ ــــــــــــــــــــــــــ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات آزادي.
ـ ذواﻟﻔﻘﺎرﻳﺎن ،ﻓﺎﻃﻤﻪ) .(1389ﺳﻴﺎﺳﺖورزي دﻛﺘﺮ ﺳﺮوش .ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻛﻮﻳﺮ.
ـ راش ،ﻣﺎﻳﻜﻞ) .(1377ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ،ﻣﻘﺪﻣﻪاي ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ .ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺻﺒﻮري.
ﺗﻬﺮان :ﺳﻤﺖ.
ـ رﻣﻀﺎن ﻧﺮﮔﺴﻰ ،رﺿﺎ) .(1383ﺗﺤﻠﻴﻠﻰ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻰ .ﺗﻬﺮان :ﻣﻌﺮﻓﺖ.
ـ رﻫﺒﺮي ،ﻣﻬﺪي) .(1387ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﺎﻛﺎم)ﺗﺄﻣﻠﻲ در روﻳﺎروﻳﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺎ ﭼﻬﺮهي ژاﻧﻮﺳﻲ ﺗﺠﺪد( .ﺗﻬﺮان:
ﻛﻮﻳﺮ.
ـ زﻳﺒﺎﻛﻼم ،ﺻﺎدق) .(1378ﺳﻨﺖ و ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ .ﺗﻬﺮان :روزﻧﻪ.
ـ زرﻳﻦﻛﻮب ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ) .(1384ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان از آﻏﺎز ﺗﺎ ﺳﻘﻮط ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮي .ﺗﻬﺮان :ﺳﺨﻦ.
ـ ﺳﺮوش ،ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ) .(1379درس ﻫﺎﻳﻲ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع .ج .3ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻧﻲ.
ـ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ،روحاﷲ) .(1387ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ .ﻗﻢ :ﻧﺸﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﻲ.
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ـ ﺷﻬﺒﺎزي ،ﻣﺤﺒﻮب) .(1380ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻري اﻳﺮاﻧﻲ .ﺗﻬﺮان :روزﻧﻪ.
ـ ﺻﺎﻟﺤﻲ ،ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ) .(1288اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﺦ ﻓﻀﻞ اﷲ ﻧﻮري .ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ.
ـ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدي ،ﻧﻌﻤﺖ اﷲ) .(1363وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺻﺎﻟﺤﺎن .ﻗﻢ :ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ رﺳﺎ.
ـ ﺻﻔﺎﻳﻲ ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ) .(1381ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ .ﺗﻬﺮان :اﻳﺮان ﻳﺎران.
ـ ﻃﺎﻟﺒﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ) .(1388روشﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان .ﺗﻬﺮان:
اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ)ره(.
ـ ﻃﺎﻫﺎﻳﻲ ،ﺳﻴﺪ ﺟﻮاد) .(1381اﻧﺪﻳﺸﻪ دوﻟﺖ ﻣﺪرن .ﭼﺎپ اول .ﺗﻬﺮان :ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺮ آﺛﺎر اﻣﺎم
ﺧﻤﻴﻨﻲ)ره(.
ـ ﻃﻮﺳﻲ ،ﺷﻴﺦ ﺟﻌﻔﺮ)1408ق( .اﻻﻗﺘﺼﺎد .ﺗﻬﺮان :ﭼﻬﻞ ﺳﺘﻮن.
ـ ﻋﺎﻟﻢ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن) .(1378ﺑﻨﻴﺎدﻫﺎي ﻋﻠﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ .ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻧﻲ.
ـ ﻋﻤﻴﺪزﻧﺠﺎﻧﻲ ،ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ) .(1366ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ .ﺗﻬﺮان :اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ.
ـ ـــــــــــــــــــــ) .(1383ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ .ﺗﻬﺮان :اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ.
ـ ﻓﻴﺮﺣﻲ ،داود) .(1390ﻓﻘﻪ و ﺳﻴﺎﺳﺖ در اﻳﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ .ج  .1ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻧﻲ.
ـ ﻗﻴﺼﺮي ،ﻋﻠﻲ) .(1383روﺷﻨﻔﻜﺮان اﻳﺮان در ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ .ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻣﺤﻤﺪ دﻫﻘﺎﻧﻲ .ﺗﻬﺮان :ﻫﺮﻣﺲ.
ـ ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ) .(1372اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻳﺮان .ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻣﺮﻛﺰ.
ـ ﻛﺎﻇﻢ زاده ،ﻓﻴﺮوز ) .(1371روس و اﻧﮕﻠﻴﺲ در اﻳﺮان .ﺗﻬﺮان :آﻣﻮزش اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ.
ـ ﻛﺪﻳﻮر ،ﺟﻤﻴﻠﻪ) .(1378ﺗﺤﻮل ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ در اﻳﺮان .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻃﺮح ﻧﻮ.
ـ ﻛﺪﻳﻮر ،ﻣﺤﺴﻦ) .(1385ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪي ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ .ﺗﻬﺮان :ﻛﻮﻳﺮ.
ـ ﻛﺮﻛﻲ ،ﻣﺤﻘﻖ) 1407ق( .ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ .ج  .1ﻗﻢ :ﻣﺆﺳﺴﻪي آل اﻟﺒﻴﺖ.
ـ ﻛﺴﺮوي ،اﺣﻤﺪ) .(1379ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ اﻳﺮان .ﺗﻬﺮان :ﻣﺠﻴﺪ.
ـ ﻻري ،ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ)1418ق( .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ،ﺗﺼﺤﻴﺢ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻌﺎرف
اﺳﻼﻣﻲ .ﻗﻢ :ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻟﻤﻌﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻴﻪ.
ـ ﻟﻴﺘﻞ ،داﻧﻴﻞ) .(1373ﺗﺒﻴﻴﻦ در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )درآﻣﺪي ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع( .ﺗﺮﺟﻤﻪي ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ
ﺳﺮوش .ﺗﻬﺮان :ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺻﺮاط.
ـ ﻣﺤﺴﻨﻲ ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ و ﺟﺎراﻟﻠﻬﻲ ،ﻋﺬرا) .(1382ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در اﻳﺮان .ﺗﻬﺮان :آرون.
ـ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﺨﻲ روﻣﻲ ،ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ) .(1363ﻛﻠﻴﺎت ﻣﺜﻨﻮي ﻣﻌﻨﻮي ،ﺑﻪ ﺧﻂ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﻮش ﻧﻮﻳﺲ
ﻣﻴﺮﺧﺎﻧﻲ ،ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺑﻘﺎل و روﻏﻦ رﻳﺨﺘﻦ ﻃﻮﻃﻲ .ﺗﻬﺮان :ﺑﻲ ﺗﺎ.
ـ ﻣﺤﻤﺪي ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ) .(1373ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ ﻳﺎ اﺻﻮل ﻓﻘﻪ .ﭼﺎپ ﻫﺸﺘﻢ .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
ـ ﻣﺤﻤﺪي ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ) .(1374اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼبﻫﺎي ﻓﺮاﻧﺴﻪ و روﺳﻴﻪ .ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ
اﺳﺮاء.
ـ ﻣﺨﺒﺮ ،ﻋﺒﺎس) .(1372ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭘﻬﻠﻮي و ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻪ رواﻳﺖ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻤﺒﺮﻳﺞ .ﭼﺎپ دوم .ﺗﻬﺮان:
ﻃﺮح ﻧﻮ.
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اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

٧٠

ـ ﻣﺮﺳﻠﻮﻧﺪ ،ﺣﺴﻦ) .(1378ﺣﺎج ﺷﻴﺦ ﻫﺎدي ﻧﺠﻒ آﺑﺎدي و ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ .ﺗﻬﺮان :وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد
اﺳﻼﻣﻲ.
ـ ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي ،ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ) .(1369ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ و وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ .ﺗﻬﺮان :ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ.
ـ ــــــــــــــــــــــــ) .(1379ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﻼم .ﻗﻢ :اﻧﺘﺸﺎرات آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻣﺎم
ﺧﻤﻴﻨﻲ)ره(.
ـ ﻣﻄﻬﺮي ،ﻣﺮﺗﻀﻲ) .(1368ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ .ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺻﺪرا.
ـ ﻣﻘﺼﻮدي ،ﻣﺠﺘﺒﻲ) .(1380ﺗﺤﻮﻻت ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﺮان  .1320-57ﺗﻬﺮان :روزﻧﻪ.
ـ ﻣﻠﻚزاده ،ﻣﻬﺪي) .(1363ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ اﻳﺮان .ﺗﻬﺮان :ﻋﻠﻤﻲ.
ـ ﻣﻠﻜﻲ ،ﺣﺴﻴﻦ) .(1370دوﻟﺖﻫﺎي اﻳﺮان در ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ .ج .1ﺗﻬﺮان :اﺷﺎره.
ـ ﻣﻨﺘﻈﺮي ،ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻲ) 1408ق( .دراﺳﺎت ﻓﻲ وﻻﻳﺖ اﻟﻔﻘﻴﻪ و ﻓﻘﻪ اﻟﺪوﻟﻪ اﻻﺳﻼﻣﻴﻪ .ﻗﻢ :اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﺳﻼﻣﻴﻪ.
ـ ﻣﻨﻈﻮر اﻻﺟﺪاد ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ) .(1379ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ در ﻋﺮﺻﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﺳﻴﺎﺳﺖ ،آﻳﺎت و ﮔﺰارشﻫﺎﻳﻲ از
آﻳﺎت ﻋﻈﺎم ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ ،اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﻗﻤﻲ ،ﺣﺎﺋﺮي و ﺑﺮوﺟﺮدي) 1339 - 1292ش( .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات
ﺷﻴﺮازه.
ـ ﻣﻴﺮﻣﻮﺳﻮي ،ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ) .(1384اﺳﻼم ﺳﻨﺖ و دوﻟﺖ ﻣﺪرن ،ﻧﻮﺳﺎزي دوﻟﺖ ﺗﺤﻮل در اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﻴﻌﻪ .ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻧﻲ.
ـ ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ) .(1382ﺗﻨﺒﻴﻪ اﻻﻣﻪ و ﺗﻨﺰﻳﻪ اﻟﻤﻠﻪ .ﺗﺼﺤﻴﺢ :ﺳﻴﺪ ﺟﻮاد ورﻋﻲ .ﻗﻢ :ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻛﺘﺎب.
ـ ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﻫﺎدي ) .(1377وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ .ﻗﻢ :اﻟﺘﻬﻴﺪ.
ـ ﻫﺎﻧﺘﻴﻨﮕﺘﻮن ،ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ) .(1373ﻣﻮج ﺳﻮم دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺪه ﺑﻴﺴﺘﻢ .ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻣﺤﺴﻦ ﺛﻼﺛﻲ.
ﺗﻬﺮان :روزﻧﻪ.
ـ ﻫﺎﻟﻴﺪي ،ﻓﺮد) .(1358دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداري در اﻳﺮان .ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻓﻀﻞاﷲ ﻧﻴﻚآﻳﻴﻦ .ﺗﻬﺮان:
اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ.
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