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چکیده
یکی از مهمترین پیش زمینههای مردم ساالری دینی ،وجود نگاه جامع برگرفته از دانشهاای موجاود باه ویااه باا
تأکید بر پشتوانه فلسفه اسالمی است .پرسش این است که آیا حکمت متعالیه به عنوان مکتب فلسفی رایج میتواناد
چنین پیش زمینه ای را برای مردم ساالری دینی تأمین نماید؟ مدعا این است که باا توجاه باه مساتنداد و دالیا
موجود میتوان از چنین امکانی سخن گفت .از این رو است که گفته میشود حکمت متعالیه پشتوانه فلسفی انقاال
اسالمی است .توجه به چند نکته البته قاب اشاره است :پیوند نظر و عم و آرمانگرایی و واقعگرایی ،توجه به لاوازم
و مفروضاد و پیش فرضها و داشتن حریت و شجاعت الزم برای ابراز رأی و نظر ،داشتن فهم و نگااه فلسافی باه
مثابه پشتوانه نظری اقداماد عملی ،سیاست و حکومت متأثر از جریاناد فکری و اجتماعی اسات .محورهاای ماورد
اشاره در مقاله حاضر با این رویکرد مورد بحث قرار میگیرد که بر داشتن نگاه جامع باا پشاتوانه فلسافی در نظریاه
مردم ساالری دینی تأکید و بر این نکته اصرار نماید که نمیتوان از رویکرد جامع فلسفی در کنار توجه به محورهای
فوق الذکر غفلت کرد .پایان بخش مباحث ،ارائه مبااحثی در زمیناه رأی ماردم و رابحاه حکمات متعالیاه و انقاال
اسالمی است.
کلیدواژگان :آرمانگرایی ،آزاداندیشی ،انقال اسالمی ،حکمت متعالیه ،مردم ساالری دینی ،واقعگرایی.
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 نویسنده مسئول :استادیار ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
رایانامهSharif.lakzaee@gmail.com :

 استادیار ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران

52

مقدمه
در حالی که فلسفه سیاسی غرب ،به نظر توانسته است

بته نظتامهتا سیاستی

مشخصی برسد که برآمده از بسیار از مباحثات فلسفی درباره مفاهیم کلید مانند
آزاد  ،دموکراسی ،برابر و ...در این فلسفه بوده اس
درباره فلسفه اسالمی و حکم

و آنها را پشتیبانی نماید امتا
که امتتداد

متعالیه این موضوع همچنان مطرح اس

آن در عمل و در سطح نظام سیاسی ملموس نبوده اس  .اگر امتداد فلسفه غربی بته
الگوها متنوع حکومتی در کشورها غربی منجر شده اس  ،الگو عملی فلستفه
اسالمی در قام

حکم

متعالیه چیس ؟ این موضوع البته از دید صتاح

مخفی نبوده و از همین رو آی
اسالمی این اس

اهلل خامنه ا بتر ایتن نظتر است

نظتران

کته خته فلستفه

که امتداد سیاسی و اجتماعی ندارد« :نقص فلسفه متا ایتن نیست

که ذهنی اس  ،فلسفه طبعاً با ذهن سر و کار دارد ،نقص فلسفه ما این اس
ذهنی

که این

امتداد سیاسی و اجتماعی ندارد .فلسفهها غربی برا همه مستالل زنتدگی

مردم ،کم و بیش تکلیفی معین میکند ،سیستم اجتماعی را معتین متیکنتد ،سیستتم
سیاسی را معین میکند ،وضع حکوم

را معین متیکنتد ،کیفیت

تعامتل متردم بتا

همدیگر را معین میکند؛ اما فلسفه ما به طور کلتی در زمینته ذهنیتات مجترد بتاقی
میماند و امتداد پیدا نمیکند .شما بیایید این امتداد را تأمین کنید» (بیانات در دیتدار
گروهی از فضال حوزه علمیه قم .)0839/01/92 ،پرسش این است

کته حکمت

متعالیه چه تبیینی از انقالب اسالمی و جمهور اسالمی اراله میدهد و چته نستبتی
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره نهم
پاییز 9315

با آن برقرار میکند؟ آیا حکم

متعالیه از این تتوان برختوردار است

نظر مردم ساالر دینی را پشتیبانی نماید؟ مباح

کته مباحت
دربتاره

مقاله حاضتر بتا ب ت

مناسبات و پیوند نظر و عمل و تأکید بر وجود نگاه فلسفی بته منظتور پشتتیبانی از
دیدگاه مردم ساالر دینی و توجه به رأ مردم بر وجود رابطه حکمت
انقالب اسالمی تأکید میکند و بر این نظر اس

که حکم

متعالیته و

متعالیه میتواند پشتیبان

فلسفی انقالب اسالمی و جمهور اسالمی را عهدهدار شود تا بتوان به تثبیت

یت

طرح مشخص در زمینه سیاسی و حکوم دار نالل شد.
پیوند نظر و عمل
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تأثیرگذار و نقش علما و متفکران در تاریخ سیاسی معاصتر ایتران بتهویتژه از

منظر مردم ساالر دینی از نهض
مرجعیت

جایگاه و ظرفی

تنباکو بته رهبتر میترزا شتیراز آغتاز شتد.
مشتروطی

( )0931بتا

شتیعه در جامعته ،در نهضت

درگیر علما مشروطهخواه و مشروعهخواه پی گرفته شد و در نهای

و با توجته

به قیام پانزده خرداد ( )0819و پیروز انقالب اسالمی ایران ( )0811به رهبر امام
خمینی به بار نشس  .در این میان آنچه مهم مینماید فقدان ی دستی آرا و نظترات
افراد برجسته درگیر در مجادالت فکر و سیاسی تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران
معاصر اس  .اگر در نهض

مشروطی

بودن و یا مشروعه بودن حکوم
ب

والی

استوار شده بود ،در انقتالب استالمی منازعته در

فقیه و به ویژه والی

اسالمی و جمهور دموکراتی

مجادله فکر و سیاسی علما بتر مشتروطه

انتخابی فقیه ،والی

اسالمی آشکار شد و تداوم یاف  .این موضوع البته

بعد از بازنگر قانون اساسی با موضوع والی
ب

انتصتابی فقیته ،جمهتور

ها دامنهدار را تا کنون موج

مطلقه فقیه گستتر

پیتدا کترد کته

شده اس .

به نظر میرسد همانقدر که علما مشروطهختواه و علمتا مشتروعهختواه در
مبانی دینی به یکدیگر نزدی
والی

بودند در انقالب اسالمی نیز علما قالتل بته نظریته

انتخابی فقیه و نظریه والی

انتصابی فقیه در مبانی کالمی ،مشترکات بستیار

زیاد داشته و دارند .اما اینکه این اختالفات و منازعات فکر و سیاسی از چه رو
اس

و چه نتایج و تبعاتی در مرحله عمل دارد ،جا بررسی و گفتگتو دارد .شتاید

بتوان گف

جدا از اشتراک در مبانی فقهی و کالمی اما اختالفات به ویژه به سب

زمینهها اجتماعی متفاوت و فهمی که از این زمینهها به عمل آمده تا حدود زیاد
در دور ساختن افکار و موضعگیر ها تأثیرگذار بوده اس  .بترا مثتال در نهضت
مشروطی

به سب

مواجهه مستقیم مرحوم شیخ فضل اهلل نور با جریانات درگیتر

در این نهض  ،تداوم حمای

و از این نهض

در قال

ظهور مییابد .این موضوع با توجه به این که ایشان از نزدی
جریان نهض
قال

مشروطی

مواجهه و برخورد داش

پیش زمینههای

مشروعهختواهی بتروز و

مردمساالری دینی

با گروهها درگیر در

و رابحه حکمت ...

به تنقتیح مشتروطهختواهی در

( 55تا )00

مشروعهخواهی منتهی شد .به ویژه این کته اقتدامات پتارها از فعتاالن ایتن

جریان مخاطراتی را در نزد چنین صاح
مشروطی

دور ساخ  .این در حالی اس

نظرانی پدید آورد که آنتان را از اردوگتاه
که مرحوم عالمه نالینی به دلیل استتقرار

در نجف مواجهه مستقیمی با گروههتا درگیتر در نهضت
تأکیدات و بر ابعاد نظر نهضت

مشتروطی

نداشت

و نظریته پترداز فقیهانته دربتاره مشتروطی

و
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بخشی به نهض

آن هم به خاطر کاستن از ابعاد ظلتم توستح حکومت

مشروطی

استوار بود .بنابراین ،زمینهگرایی ،میتواند به عنوان عاملی برا اختالف نظتر چنتین
متفکرانی باشد.
با چنین نگاهی و با ت لیل رفتار و کنشورز پارها از اندیشمندان مورد نظتر
چنین به نظر میرسد که آنتان بتیش از آنکته درگیتر در مباحت
انضمامی باشند ،درگیر مباح

عملتی ،واقعتی و

نظر  ،غیر واقعی و انتزاعی بوده و در نتیجته ،میتان

نظر و عمل فاصلۀ شگرفی ایجاد شتده است  .ایتن اندیشتمندان غالبتاً مم ت

در

نظریهپرداز بوده و وارد مرحله عمل نشدهاند و یا اینکته ورود آنتان بته عرصتۀ
عینی ی

اقدام تأثیرگذار و موفق نبوده اس  .همین مستئله منجتر بته غفلت

ایتن

متفکران از مسالل عینی و انضمامی جامعه شده است  .طبیعتتاً اگتر آنتان دستتی در
عمل و واقعیات اجتماعی داشتند چته بستا دیتدگاههتا آنتان بته یکتدیگر بستیار
نزدی تر می شد و برخی حوادث جبرانناپذیر رخ نمینمود .گو این کته در تتاریخ
معاصر ایران اندیشمندان اندکی داشته ایم که عمل آنتان برخواستته از اندیشته آنتان
باشد .بنابراین کمتر اندیشمند را سراغ داریم که اندیشتها
مستقیم تأثیرگذار بوده باشد .شاید بتوان گف

بتر عملتش بته طتور

امتام خمینتی ،آیت اهلل ستید م متد

حسینی بهشتی ،امام موسی صدر و برخی متفکران دیگر در این میان استثنا بودهانتد
و عمل آنان منطبق بر اندیشه و نظر آنان بوده اس

و به نظر نگاه تقریباً جتامعی بته

آثار و پیامدها اندیشه خود داشتند .افزون بر این با نگاه به واقعیات جامعه در پتی
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره نهم
پاییز 9315

ت قق آرمانها و آموزهها اسالمی بودهاند .بهویژه اینکه بر نقش مهتم و تأثیرگتذار
مردم در ت والت اجتماعی و سیاسی تکیه و تأکید میکردند .تأکید این اندیشتمندان
بر حضور و مشارک
اثرگذار بوده اس

مردم در امور اجتماعی و سیاسی ی
و نشان دهنده آن اس

تأکید حقیقی ،واقعتی و

که این متفکران در خه نمیاندیشتیدند و

از حوزه تأثیرگذار حضور و اقدام مردم مطلع بودند.
برا مثال امام موسی صدر در آغاز ورود به کشور لبنان در قام

رهبر شتیعیان

لبنان برا شناخ

بیشتر جامعه اقدام بته ستفرها متعتدد بته اقصتی نقتا لبنتان

مینماید و از نزدی

با واقعیات این جامعه آشنا میشتود؛ آن گتاه بته برنامتهریتز

برا عمل میپردازد و برا ارتقا فرهنگی ،اقتصتاد و سیاستی جامعته شتیعیان
لبنان و همه م رومان لبنان چارهجویی مینماید .در ی
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مواجهه با مسأله زنان ،ی

مورد برا تصمیمگیر در

سال مطالعه و بررسی نموده ،آنگاه اقدام مینماید .همین

وضعی

درباره نهادها خیریه که توسح ایشان تأستی

ایشان برا بهبود وضع معتا

شتد نیتز جریتان داشت .

متردم ،مراکتز آموزشتی دایتر کترده و بته آمتوز

مهارتها فنی حرفها بته جوانتان شتیعه لبنتانی پرداخت  .از ستویی در عرصته
سیاسی نیز تا تأسی

مجل

اعال اسالمی شیعیان لبنان پیش رف

جنبش امل لبنان .)0828 ،ایشان تال

نمود تتا از طریتق و بهترهگیتر از تأستی

نهادها مؤثر و تشکیالت به تجمیع و ت قق ظرفی
برا ارتقا اجتماعی این جامعه تال
امام خمینی نیز با تعلیم و تربیت

(هیئت

جامعه لبنتانی اقتدام نمایتد و

نماید.
نستلی نوانتدیش در حتوزه علمیته و ارتبتا

گسترده با نخبگان و بدنه اجتمتاع و عمتوم متردم و از موضتع مرجعیت
تغییرات را مدیری

توانست

نموده و بر اساس آن به رهبر جامعه استالمی اقتدام نمایتد و

اهداف خویش را از طریق شاگردان پرور
دس

رلیسته

یافته پی بگیرد .ایشتان پتیش از اینکته

به هرگونه اقدامی بزند به بررسی ت والت جار جامعه مبادرت مینمود و با

آگاهی به موضعگیر میپرداخ  .از این رو اس

که در میان دیتدگاههتا ایشتان

می توان درباره اکثر حوادث سیاسی و اجتماعی جامعته مطلبتی یافت

کته نشتان از

تلفیق منعطف واقعگرایی و آرمانگرایی و پیوند نظر و عمل در موضتعگیتر هتا
ایشان دارد.
آی اهلل سید م مد حسینی بهشتی به عنتوان یتار دیترین امتام موستی صتدر و
شاگرد امام خمینی نیز اقدام به عمل تشکیالتی مینمود و بر آن بتود کته جمعتی و
تشکیالتی عمل کردن را به ی
تبدیل نماید .تأسی

عرف و سن

رایج حوزو و اجتمتاعی و سیاستی

حزب جمهتور استالمی در ایتران بعتد از پیتروز انقتالب

اسالمی و حضور در ارکتان اجرایتی و تصتمیمگیتر نظتام سیاستی تتازه تأستی

پیش زمینههای

جمهور اسالمی ،اوج فعالی ها تشکیالتی ایشان به شمار میرود .از سویی قبتل

مردمساالری دینی

پوشتش و

و رابحه حکمت ...

از آن ،تعلیم و تربی
مدیری

نیروها مؤمن و متعهد و کارآمد در مدارس ت

ایشان به و کم

کرد تا در سالها بعتد از پیتروز انقتالب بتوانتد از

( 55تا )00

آنان به منظور پر کردن خهها نظام سیاسی نوپا جمهور اسالمی بهرهمند گردد
(ل زایی ،ب .)0820نمیتوان اقدامات ایشان در تربی

و تعلتیم نستلی کته بتوانتد

نیازها زمانه را درک نماید و با واقعیات جامعه به شیوه ص ی ی مواجته شتود را
در قبل از پیروز انقالب اسالمی از یاد برد.
به نظر میرسد این گونه متفکران با تلفیق نظر و عمل و نظریهپرداز در حتوزه
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عملگرایی و آرمانگرایی و واقعگرایی توانستند به موفقی هتایی در جامعته دست
یابند .بررسی امکانات و توجه به ظرفی ها و بهرهمند از نیروها انستانی معتقتد،
مؤمن و معتدل از ویژگیها این سنخ اندیشه اس
باشد .بنابراین نقش آموز

و تعلیم و تربی

که میتوانتد در عمتل کارگشتا

در پیونتد دادن عمتل و نظتر از یت

سو و توجه به آرمان گرایی و واقع گرایی برا تجمیع امکانتات و ظرفیت هتا از
سو دیگر میتواند نقش بارز در نوع نگاه به مردم ساالر دینی ایفا نماید.
می توان عدم توجه و فهم مفروضات و عدم پا بند به لتوازم نظتر را نیتز بته
مباح
شجاع

پیشین افزود .به نظر ،بسیار از اندیشمندان در سطح عمتومی از حریت

و

الزم برا اعالم رأ و نظر خود برخوردار نیستند و به دالیل مختلتف راه

احتیا را در پیش میگیرند .بر این اساس ممکن اس

در مرحله نظر موافق قواع

علم اصول و به اصطالح اصولی باشند اما در مرحله عمل و اجرا ،به شیوه اخبار -
گر عمل کنند .برا مثال ،اندیشمند ما بعد از اینکه در مسألها ب ت  ،بررستی و
نتیجه جدید میرستد ،در مرحلته فتتوا ،بتر احتیتا تأکیتد

تأمل مینماید و به ی

میکند و از ابراز صریح نظر خویش اجتناب مینماید .در حتالی کته رو
اجتهاد و خالف این را میگوید و واجد دیدگاه و ایجاد ظرفی

و عمتل

جدید است

(ل زایی.)0839 ،
حری

در مرحله عمل و اعالم رأ و نظتر و پتا بنتد بته نتیجته

و شجاع

بررسی ،بسیار مهم اس  .در اینجا آزاداندیشی به این معنا اس
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره نهم
پاییز 9315

که به نتیجه خاصی می رسد از شتجاع

که فرد در مرحلها

اعتالم آن رأ و نظتر ختود برختوردار

باشد .در تاریخ اندیشه اسالمی و با وجود حکومت هتا مستتبد ،متفکتران انتدکی
داشته ایم که از چنین امکانی برخوردار بودهاند .آی اهلل جواد آملتی معتقتد است
مالصدرا از جمله اندیشمندانی اس
متوجه شد «اصال
علمی خویش دس

ماهی » درس

که از این روحیه برخوردار بود و بعد از اینکته
نیس

و «اصال

وجود» ص یح اس

از گذشته

کشید و بر لوازم آزاداندیشی پا بند مانتد .در واقتع ،مالصتدرا

چرخشی یکصد و هشتاد درجه ا مت مل شد و بنا جدید را در اندیشه خویش
پی گرف
قوام حکم
03

03

که با گذشته و متفاوت بود .این چرخش ،موجبتات تأستی

و نظتام و

متعالیه را پدید آورد (ل زایی ،الف .)0821چنتین اقتدامی اگرچته در

مرحلۀ نظر بسیار راح

به نظر میرسد اما در مرحله اقدام و عمل بستیار ستخ

و

فرسات که اندیشمند همه اندختهها پیشین خویش را به کنار نهد و بتا

طاق

اتخاذ مبنایی جدید بخواهد بنا جدید در عرصه اندیشه بنا نماید.
شاید بتوان گف
حری

امام خمینی نیز در مسالل فقهتی ،سیاستی و اجتمتاعی از ایتن

اعالم رأ و نظر برخوردار بود و نظر

را در پارها از موضتوعات ب ت

انگیز مانند شطرنج باز صری اً اعالم نمود .همچنین است
تدری

پتا مترد ایشتان در

فلسفه به رغم مشکالتی کته بترا ایشتان و نزدیکتان او پدیتد آورد .امتام

موسی صدر نیز در جامعه لبنان این گونه عمل کترد و در پتارها از مستالل فقهتی
مانند طهارت اهل کتاب به طور آشکار نظر

را ابراز و بر اساس آن عمل نمتود و

به الزامات و پیامدها آن به ویژه حمالتی که از جان
ملتزم و پا بند بود .استاد مطهر در مباحت
روحانی
وضعی

منتقدان بته ایشتان متیشتد

ختویش کته بته مقایسته دو ستازمان

شیعی و سنی میپردازد (مطهر  )0832 ،به دالیل معرفت

شتناختی ایتن

اشارات مفید دارد که در این زمینه روشنگر اس .

ضرورت نگاه و پشتوانه فلسفی
عالوه بر تأکیتد و پیونتد میتان نظتر و عمتل و آرمتان گرایتی و واقتع گرایتی،
می بایس

بر داشتن نگاه و پشتوانه فلسفی تأکیتد بیشتتر داشت  .اگتر بتا چنتین

رویکرد به تأمل بپردازیم ،نظر ،وفتادار و فقتدان وفتادار عالمتان بته مکاتت
پارها از اختالفات در حوزه عمومی در میان صاح

نظتران

فلسفی اسالمی سب

و اندیشمندان شده اس  .برا مثال نوع فهم این اندیشمندان از رابطه نف

و بتدن

قرار گیرد .جدا انگاشتتن

میتواند در لوازم و تبعات سیاسی و اجتماعی ،مورد ب

میان این دو میتواند به جدایی امر سیاسی و اجتماعی از امر دینی بینجامد .بتهویتژه
اینکه مدافع این جدایی در موضوع مردمساالر بهگونته تنتگنظرانتها بته ب ت
بپردازد که پیامد آن نادیده انگاشتن نقش مردم و گسس

مردمساالری دینی
و رابحه حکمت ...

اجتماعی خواهتد بتود .از

سو دیگر عدم جدایی میان ایتن دو و بتا هتم دیتدن نفت

پیش زمینههای

( 55تا )00

و بتدن متیتوانتد بته

همبستگی اجتماعی ،سیاسی و دینی بینجامد و بر نقش و جایگتاه عملتی و حضتور
واقعی مردم تأکید نماید .اگر این تلقی از رابطه نف

و بدن پذیرفته شود که نف

روح از بدن و جسم ،خلق و هستی مییابند بنابراین سیاس

و حکوم

و

نمیتوانتد

جدا از مردم باشد .از این رو میان این دو همبستگی و پیوند وجود دارد و متردم در

03

خویش اثرگذار خواهند بود (فتح الهی .)0821 ،افزون براین ،تأکید

تعیین سرنوش
بر ارتبا نف
تئوری

و بدن ،نوعی تأکید بر آرمانگرایتی و واقتعگرایتی است
و بدن اس

به این موضوع و انعکاس و بازتاب رابطه نف

و نگتاهی

که اقتضالات و

الزامات خاصی را در پی دارد.
برا ایضاح ب
و بدن در مکات
حکم

باید اشاره شود که در فلسفه اسالمی دو نوع رابطه میان نف
فلسفی اسالمی حکم

مشاء و حکم

مشاء ،در مسأله خلق و هستی یافتن نف

متعالیه ترسیم شده اس .
که نف

و روح بر این نظر اس

و روح از عالمی دیگر برخواسته و در مرحلتها ختا

بته بتدن و جستم الصتا

میشود .در حالی که بر استاس نظتر حکمتا حکمت

متعالیته و نظریته حرکت

جوهر  ،نف

و روح از بدن و جسم برخواسته و نمیتواند جدا از آن باشد .این

رابطه به صورت جوهر و تکاملی ادامه دارد تا اینکه روح ،از بدن جدا شده و بته
سیر خویش ادامه میدهد (ل زایی ،الف .)0820بر چنین خوانشی از رابطه نفت
بدن و روح و جسم ،هر نوع سیاستی در جامعه مبتنی و منتج از وضعیتی است

و
کته

در آن جامعه وجود دارد .از ایتن رو رابطته مستتقیم و معنتادار میتان سیاست
حکوم

و مردم برقرار اس  .هر نوع اندیشها کته در ستطح جامعته رواج داشتته

باشد در سیاس

و حکوم

هم جریان مییابد و سیاست

جدا از آن چیز باشد که در جامعه جتار است

سپهر سیاست
سال سوم
شماره نهم
پاییز 9315

عدم تأثرگذار مردم بر حکوم

برا خود صاح

میان جامعه و حکوم

و

حکم کرد که در آن صورت اراده جامعه بته ن تو

مطلوبی پیش نخواهد رف  .طبیعتاً چنین نگاهی اس
شمار آورد تا در فرایند سیاس

و حکومت

نمتیتوانتد

و جریتان دارد .اگتر تمتایز و

تغایر وجود داشته باشد به طور قطع میتوان به گسس
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی

و

و حکوم

که میتواند انستان را آزاد بته

جامعه ختویش حضتور داشتته باشتد و

نقش و اثر قالل باشد.

بنابراین نوع نگاه فلسفی به سب
بیابد .البته نباید از این نکته نیز غفل
نظر اس  .در واقع ،این حکم

لوازم منتهی بته آن متیتوانتد اهمیت
کرد که هر حکمت
نظر اس

که حکم

زیتاد

عملتی نیازمنتد حکمت
عملی خا

ختویش را

تولید میکند (جواد آملی .)33 :0831 ،بنابراین داشتن نگاه و پشتوانه فلسفی برا
مردم ساالر دینی فرضی اس
نسب
05
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که نباید مورد غفل

قرار گیرد .ضمن این که بایتد

به این پشتوانه فلسفی آگاهی وجود داشته باشد و بتواند ابعاد و ستطوح ایتن

نوع مردم ساالر را تئور پرداز کرده و نسب

به پرسشها آن پاسخگو باشد.

این گونه به نظر میرسد که برخی از اندیشمندان بهرغم اینکه مردم در تأستی
حکوم

نقش عمدها دارند اما در دیدگاهها اراله شتده از ستو آنتان مشتاهده

میشود که برا مردم نقش چندانی در حکوم

در نظر نمیگیرند .در برخی از این

موارد رأ مردم به نوعی تزلینتی تلقتی شتده و تنهتا بترا بستتن دهتان منتقتدان،
مخالفان ،نهادها حقو بشر  ،کشورها غربی و سازمانها بتین المللتی متورد
توجه قرار میگیرد .در حالی که با توجه به آنچه در بختش پیشتین ذکتر شتد ایتن
موضوع نمیتواند خارج از آنچه در مفروضات و پیشفرضها و انگارهها فلستفی
مورد قبول اندیشمند اس  ،ل اظ شود .در همین زمینه استاد مطهر در این باب بر
این نظر اس

که حکوم

و هیأت حاکمه میبایس

دورها  ،موقت  ،م تدود بته

زمان معین و بر انتخاب مردم استوار باشد .این نوع نگاه در تقابل با نگاه تقدسزا به
حکوم

و هیأت حاکمه اس

و حکوم

را اگرچته در سلستلها کته بته امامتان

معصوم (ع) میرسد مینگرد اما به نوعی آن را بشر میبیند و همه لوازم بشر را
در آن جار میداند .حتی بر این نکتته آستی شناستانه نیتز تأکیتد متینمایتد کته
حکوم ها دینی در گذشته از این ناحیه ضربات جبران ناپتذیر بته ختود دیتده
اس ؛ زیرا حکوم ها مردم را بته پتذیر

پتارها از دیتدگاههتا رستمی اجبتار

می کردند در حالی که بر اساس آموزهها دینی هیچ گونه مالزمها میان حکومت
استبداد و اندیشه خدام ور وجود ندارد و انسان ،مختار و بلکه ملزم است
سرنوش

بتر

خویش تأثیرگذار باشد (مطهر  .)881 :0821 ،بر این اساس متیتتوان از

حاکمان انتقاد و به آنان اعتتراض کترد و در صتورت اتمتام دوره حکمرانتی آنتان،
اشخا

دیگر را برا اداره کشور و زمامدار انتخاب کرد.

از این رو گتزینش و انتختاب کتارگزاران حکومت

بته توستح متردم ،اهمیت

پیش زمینههای

مضاعف مییابد .چه اینکه امام خمینی نیز بتر رأ و نظتر متردم تأکیتد و از نقتش

مردمساالری دینی

برمیشمارد (امام خمینتی،

و رابحه حکمت ...

اساسی مردم سخن به میان می آورد و میزان را رأ مل

ج 0.)018 - 032 :0813 ،3چنین نقشی ،تشریفاتی و تزلینی نیس
 .0امام خمینی در سخنرانی  91خرداد  0813در جمع پرسنل نیرو
معروف «میزان ،رأى مل

هوایی برا

و بنابراین عمتق

( 55تا )00

نخستین بار جمله

اس » را بیان می کند« :ما به اشخاصى که اطالع ندارند از قوانین اسالم،

اطالع ندارند از روح اسالم ،نمىدانند که اگر اسالم ت قق پیدا بکند چه خواهد شد ،ما به آنها اجازه
نمىدهیم که دخال

در این امور بکنند .بله ،حق رأى دارند؛ رأى بدهند که اسالم نه؛ چنانکه دادند.

00

و گستردگی خاصی مییابد که با دیدگاهها و مفروضات اندیشمند نیتز همختوانی و
و حاکمتان متیشتوند و

سازگار دارد .برخالف آنان که قالل به تقدس حکومت

انتقاد و اعتراض به حاکمان را اگرچه در نظر می پذیرند امتا در عمتل عرصته را آن
0

چنان تنگ میکنند که جایی برا انتقاد نمیماند .البته این موضوع فارغ از عملکرد
درس

و نادرس

نیس

بلکه به این معنا اس

و لزوماً بیتانگتر حقیقت

مردم اس

عملکترد آنتان

و حقانیت

و آنتان

که عمل آنان مطابق با انتخاب آزادنه آنان اس

باید در قبال عمل خویش مسؤول و پاسخگو باشند.
اضافه بر این ،باید تأکید نمود که آنچه میتواند توجته بته رأ متردم را واجتد
اهمی

کته فهتم

بشمارد ،داشتن نگاهی جتامع بته هستتی ،انستان و جامعته است

موضوعات سیاسی و مردمساالر دینی را تعمیق میبخشد .عدم ابتال به حکوم
مختارند که رأى بدهند؛ لکن نگویند که ما مجل

را نمىخواهیم .ی

مؤسسان کوچ

مؤسسان پانصد -ششصد نفرى مىخواهیم! بهانه نگیرند .مگر مجل
اس

مجل

مؤسسان چیس ؟ جز این

که اشخاصى که مردم آنها را انتخاب مىکنند باید بنشینند و قانون را مالحظه کنند؟ باید حتماً

ششصد -هفتصد نفر باشند تا نوب
نیستند؟ این مجل

وکیل مل

به شما هم برسد! اگر تمام مل
مجل

پنجاه نفر را تعیین کنند ،اینها

مؤسسان نیس ؟ ما بعد از اینکه بررسى شد در قانون

اساسى ،به نظر خبرگان اسالمى رسید ،به نظر روحانى اسالمى رسید ،به نظر علماى متعهد رسید،
به نظر نمایندگان مردم رسید ،باز همدر افکار عمومى مىگذاریم ،خود مل
مؤسسان اگر اعتبار دارد براى این اس
بدهد ،لکن وکیل مل

که مجل

مبعوث از مل

میزان اس  .مجل

اس  .خود مل

حق ندارد رأى

حق دارد؟! این چه غلطى اس ! خود من حق ندارم تصرف بکنم در مالم،

وکیل من حق دارد؟! خود شما حق ندارید رأى بدهید ،وکیل شما حق دارد؟! وکال براى این حق
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره نهم
پاییز 9315

دارند که وکیل شما هستند ،و الّا چه حقى دارند؟ ی

نفر چه حقى دارد براى  18میلیون جمعی

رأى بدهد؟ پنجاه نفر -ششصد نفر چه حقى دارد براى ی
براى این اس
خود

مل

 18میلیونى رأى بدهد؟ این حق

که شما مىخواهید رأى بدهید .رأى شماس  .میزان؛ رأى مل

رأى مىدهد .یکوق

ی

اس  .مل

یکوق

عدهاى را تعیین مىکند که آنها رأى بدهند :آن در مرتبه دوم

ص یح اس  .و الّا مرتبه اول ،حق مال خود مل

اس  .شما خون دادید ،حقوقدانان براى شما

تکلیف معین کنند؟! خودتان باید تکلیف معین کنید .شمایید ،همین مل  ،همین مردم م روم
دانشگاه ،جوانهاى م روم دانشگاه ،همین جوانهاى م روم مدرسه فیضیه ،همین جوانهاى م روم
در ارتش ،همین جوانهاى م روم در بازار ،همین جوانهاى م روم در کارخانهها و در کشاورزى،
اینها باید رأى بدهند .بهانه ها را کنار بگذارید؛ از خدا بترسید؛ با مل

شوخى نکنید؛ رأى مردم را

هیچ حساب نکنید؛ مردم را به حساب بیاورید» (امام خمینی ،ج.)018 - 032 :0813 ،3
 . 0برخی از این دیدگاهها در مقاله «الگو مشارک
شماره  )92آمده اس .
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سیاسی در نظریهها والی

فقیه» (علوم سیاسی،

در گذشته و در نتیجه عدم ورود عالمان بته امتر سیاستی بته عنتوان الیته حستی و
تجربی ،موضوع مهمی اس
ها حکم
اس

که معموالً مورد غفل

واقع میشود .یکی از ویژگتی-

متعالیه بهرهگیر از تکثر روشی و بهرهگیر از مباح

بتین رشتتها

(قراملکی .)0833 ،این موضوع طبیعتاً ظرفیتی بته ایتن حکمت

و پیتروان آن

داده اس

که تصل

روشی نداشته و از همه قابلی ها موجود بهره گیرند .از ایتن

رو اس

که حکم

ختویش

متعالیه ضمن این که به شیوه عقلی و برهانی مباحت

را اراله مینماید اما از عرفان و قرآن نیز بهره وافر میبرد .طبیعتتاً همتین نگتاه در
جامعهساز نیز قابل تسر اس  .بر این اساس تجربیات بشر نیز دارا جایگتاه
میشود و به گونه مستقیم و مؤثر برا پیشبرد امور جامعه قابل استفاده اس  .در
کنار توجه به مسأله فلستفه و توجته بته پشتتوانههتا فلستفی انقتالب استالمی و
شکوفاساز ظرفی ها اجتماعی این مکت
نگاه جامع غفل

ی

فقهی و  ...اس

فلسفی نمیتوان از ضترورت داشتتن

کرد .این نگاهها مشتمل بتر نگتاه حکمتی ،اخالقتی ،کالمتی،

که میتواند بسیار از مسالل جامعه ما را حتل کترده و مشتکالت

پیش رو آن را مرتفع نماید.
به هر حال مردم ساالر دینی ظرفیتی به اندیشته اندیشتمند اعطتا متیکنتد کته
می تواند در جامعه خدم
جه

کند و نیز جامعه را به خدم

بگیرد و بتر استاس آن در

پیشبرد آموزهها و ارز ها اسالمی کته متورد قبتول متردم نیتز متیباشتد

حرک

نماید .باورپذیر به چنین موضوعی مسألها بسیار اساسی اس

از نظر دور داشته شود .متفکران مورد ب

کته نبایتد

که نامی از آنان در این نوشته آورده شد

به نقش مردم و تأثیر آنان بر ت والت اجتماعی و سیاسی باور راستین دارند و بتر
این اساس مردم را رکن اساسی مردمساالر دینی به شمار میآورند .اینان همچنتین
باور دارند که اندیشه اسالمی از توان پاسخ به نیازها و مسالل معاصتر برختوردار
اس

و به نوعی بر کارآمد اندیشه اسالمی تأکید میکنند.

پیش زمینههای
مردمساالری دینی
و رابحه حکمت ...
( 55تا )00

حکمت متعالیه و انقالب اسالمی
وضعی

فعلی تمدن غرب و دستاوردها نظام سیاسی و اقتصاد مدرن ناشتی

از روند و اندیشههایی اس

که حاصل تجربها چند صتد ستاله است  .از ایتن رو

نمیتوان درباره جمهور اسالمی و با گذشت

تنهتا  83ستال از پیتروز انقتالب

اسالمی ،این سؤال را مطرح کرد که ما در ساختارساز سیاسی و نظامساز مبتنتی

02

بر اندیشهها اسالمی از جمله حکم

متعالیه چه کردهایم و به کجا رسیدهایتم .بته

نظر اگر تمدنی بخواهد ایجاد شود و در خارج عینی

پیدا کند ،باید سالهتا بگتذرد

تا به نقطه مطلوبی برسد .همه تمدنها ،چه تمدن اسالمی و چه تمدن غربتی ،دارا
پشتوانه فکر و فلسفی بودهاند .ظهور تمدن نوین اسالمی نیز مبتنی بر آموزههتایی
از دین و چارچوبها فلسفی اس  .به نظر میرسد انقالب اسالمی آغازگر رونتد
احیاگرانها اس

که تمدن اسالمی را دوباره شکوفا خواهد ساخ .

اما در ادامه مباح

پیشین ،پرسشی که قابل مطرح بود ایتن است

فلسفی انقالب اسالمی چیس

کته پشتتوانه

و اساساً آیا امکان دارد که بگتوییم حکمت

متعالیته

پشتوانه فلسفی بزرگترین انقالب قرن بیستم اس ؟ با توجه به تأکید که تا کنتون
بر حضور و پشتیبانی فلسفه در موضوع مردم ساالر دینی به عمل آمتد ،پاستخ متا
مثب

اس  .بر این نکته بیفزاییم که امروزه حتی صاح نظرانی که مخالف این ایده

هستند ،می پذیرند که حکم

متعالیه و فلسفه اسالمی در انقالب اسالمی تأثیرگتذار
کته

بوده ،اگرچه بر این باورند که تأثیر تام و تمامی نداشته اس « :نمیتتوان گفت

فلسفه اسالمی هیچ گونه تأثیر نداشته اس  .اما این که آن را متغیر اصتلی بتدانیم
م لب

اس » (میرباقر .)032 :0832 ،

بنابراین نمیتوان نگاه ت عاملی و ت ساحتی داش

و باید گفت

مجموعتها

از عوامل در حوزه فلسفه سیاسی ،اخال سیاسی ،فقه سیاسی ،نمادها و وقایع مهتم
تاریخی نظیر عاشورا ،تجارب بشر و ...موج
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره نهم
پاییز 9315

نقطه مهم این اس

پیدایش انقالب اسالمی شتدهانتد.

که به نظر انقتالب استالمی از پشتتوانه غنتی حکمت

بهرهمند شده اس  .حکم

متعالیه میتواند به عنوان پشتوانه فلستفی حرکت

خمینی و انقالب اسالمی در نظر گرفته شود؛ زیرا نمیتوان حرک
شگرف ایجاد کرد و نظامی سیاسی را تأسی
و هیچ عملی نیز بدون حضور ی

امتام

و ت ولی چنتین

و بنیان گذار نمود در حالی که فاقد

پشتوانه حکمی و فلسفی باشد .هیچ کنشی بدون وجود ی
واجد ی

متعالیته

بینش قابل طرح نیس

اندیشه قابل ت قق نیس  .بنتابراین هتر کنشتی،

عقبه بینشی اس  .در نتیجه هتیچ عملتی چته رستد بته تأستی

نظتامی

سیاسی بدون نظریه ممکن نیس  .از این منظر یکی از الیهها نظر اندیشته امتام
خمینی الیه فلسفیِ حکم

متعالیه اس

که جامع قرآن و برهان و عرفان اس .

امام خمینی در پاسخ به پرسش حسنین هیکل که چه اندیشههتا و اندیشتمندانی
02

02

بر شما تأثیرگذار بودهاند ،میفرماید :در فلسفه ،مالصدرا ،در اخبار ،اصتول کتافی و

در فقه ،جواهر (امام خمینی ،ج .)210 :0813 ،1همچنتین در نامته بته گوربتاچف،
صدر هیأت رلیسه ات اد جماهیر شورو  ،از و دعوت متیکنتد کته اندیشتمندان
روسیه را به قم بفرستد تا حکم

متعالیه صدرا را که سرشتار از نگتاه توحیتد و

الهی اس  ،بیاموزند که میتواند نجات بخش آنها باشد (همان ،ج  .)992 :90فلسفه
مالصدرا جمع قرآن و برهان و عرفان اس
ی

و آموزهها دینتی متا در مالصتدرا بته

نظم فلسفی منسجم میرسند .از اینرو حکم

متعالیه افزون بر این که فلستفه

مورد قبول رهبران انقالب اسالمی اس  ،پشتوانه فکر و فلسفی انقتالب استالمی
نیز میباشد و به تبع انقالب اسالمی در بعد فلسفی خود متتأثر از حکمت

متعالیته

اس .
افزون بر این حکم
جه

متعالیه میتواند به عنوان یت

چتارچوب و نظریته بتومی

ت لیل انقالب اسالمی در کنار دیگر نظریهها و چارچوبها رایج که عمدتاً

هم برگرفته از غرب اس  ،مورد استفاده قرار گیرد .باید به داشتتههتا ختویش در
ت لیل انقالب اسالمی نیز بیندیشتیم و از آن بهتره گیتریم .متأستفانه بترا ت لیتل
انقالب اسالمی از نظریهها و افکار غربی بهره گرفته میشود اما در برابر استتفاده از
اندیشه خود و بومی همانند حکم

متعالیه موضعگیر میشود و ما را همچنتان

ناخواسته به استفاده از نظریهها غیر بومی سو میدهد.
اضافه بر این ،آی

اهلل جواد آملی در کتاب بنیان مرصو

امام خمینی قهرمان اسفار اربعه اس

بر این نظرنتد کته

(جتواد آملتی .)10 :0811 ،در یت

عینی ،اوج این اسفار ،کته ستفر چهتارم است  ،انقتالب استالمی و تأستی

ت لیتل
نظتام

جمهور اسالمی توسح امام خمینی اس ؛ زیترا عتارف در ستفر چهتارم چتارها
ندارد که در جامعه حضور داشته باشد و به منظور تکمیل سفرها چهارگانته ختود
به ناچار بایستی به هدای

و راهنمایی آنان بپردازد .برخی دیگر از صتاح

معاصر نیز درباره ورود امام به سیاس

گفتهاند ورود امام به ص نه سیاس

هر چیز در مراحل سلوک معنو و سفر آدمی از خلق به سو حق و رجع

پیش زمینههای

نظتران

مردمساالری دینی

بتیش از

و رابحه حکمت ...

انسان

( 55تا )00

از حق به سو خلق اس  .از این رو در پاسخ این پرسش که چرا امام خمینتی بته
عنوان ی

عارف در آخر حیات خویش وارد سیاس

باید در اسفار اربعه و به خصو

شد گفته متیشتود پاستخ را

سفر چهارم مالصدرا دریاف  .در آنجا فرد الزامتاً

باید در جامعه و در بین خلق حاضر باشد و خلق را هدای

کنتد و در میتان خلتق

حضور مداوم و مستمر و هدای گونه داشته باشد .اگر در این مسیر سفر چهارم طی

02

نشود ،اساساً اسفار چهارگانه ناقص میماند و عارف سفر خود را تمتام و کمتال بته
(نصر.)0832 ،

انجام نرسانده اس

از منظر نظریه حرک
حکم

جوهر  ،که از مهمترین مباحت

متعالیه اس  ،در بُعد هستیشناسی ،جهان یت پارچته ستیالن و جنتبش و

جهش اس  .حال چگونه ممکن اس
نو شدن نف

حکیم متعالی تالشی برا تغییر و نو بته

ی

و جان خود و جامعته ختود انجتام ندهتد .از ایتن رو بته یت

جمهور اسالمی هم برآمده از حکم
به نظر ،شکل حکوم

جمهور اسالمی و چنین نظامستاز ا  ،یت

میتوان ادعا کرد که ترکی

معنتا

متعالیه اس  .از همین رو میتوان گف

فلسفی ت سیاسی و عمدتاً بر مبنا تأثیرات حکم

که

نظتامستاز

متعالیه اس  .بته نتوعی ،حتتی

جمهور اسالمی برآمده و برآیند نگاه فلستفی متعالیته

اس  .به عبارتی ترکیبی از جسم و روح است
کیفی

ابتکتار مالصتدرا در

کته بتا حضتور در کنتار همتدیگر،

جدید را خلق و هستی میبخشند .بنابراین در سفر چهارم که امام خمینتی

به میان جامعه گام میگذارد و مردم با ایشان همراه متیشتوند ،جمهتور استالمی
خلق میشود و هستی مییابد .جمهور اسالمی از این جه
و ریشه در آموزهها حکم

امام خمینی اس

حاصل ستفر چهتارم

متعالیه دارد.

بزرگترین مدافع و مفسر جمهور اسالمی یعنتی آیت

اهلل مرتضتی مطهتر ،

فیلسوفی متعالی اس  .مطهر با همین فلسفه در دوره پهلو در مقابل نظریههتا
سوسیالیستی و سرمایهدار به پاسخگویی پرداخ  .جدال با اندیشههتا رقیت
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره نهم
پاییز 9315

قبل از انقالب به سب

پشتوانه غنی حکم

در

متعالیته ممکتن شتده است  .از ستو

دیگر ،امام خمینی با توجه به جایگاه فکر و اهتمتام استتاد مطهتر بته حکمت
شورا انقالب منصوب میکند .درواقتع حکتیم و

متعالیه ،ایشان را به عنوان رلی

فیلسوفی از شارحان و مفسران و احیاگران حکم
انقالب ظاهر میشود .با ی
انقالب اسالمی در مکت
با جامعه بودهاند.
 .0برا

متعالیه در نقش رلتی

شتورا

بررسی اجمتالی در متییتابیم کته بستیار از بزرگتان
حکم

متعالیه درس آموخته و پیوند دهنده این آموزههتا

0

مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک :شریف ل زایی« ،حکم

متعالیه و انقالب اسالمی»،

جستارها سیاسی معاصر ،شماره  ،3تابستان 0829؛ نجف ل زایی و رضا ل زایی« ،ت لیل انقالب
اسالمی در چهارچوب حکم

02

02

متعالیه» ،فصلنامه متین ،شماره .0820 ،10

که قال هاا و ساختارهایی کته

با ل اظ آنچه تا کنون گفته شد باید توجه داش

از دیگران اخذ و اقتباس میکنیم نبایتد بتا مبتانی نظتر و آمتوزههتا فکتر متا
جتوهر و ایتن کته نفت

ناهماهنگ و ناسازگار باشد .با توجه به نظریه حرک

روح از بدن خلق و هستی پیدا میکند بنابراین ،هر گونته ارز
جامعه مورد عمل واقع شد و رواج یاف  ،سیاس

و

و آمتوزها کته در

را هم ت

تأثیر قرار متیدهتد.

میتوان قال ها را از غیر هم گرف ؛ اما م توا باید در تناس

با جامعته باشتد و بتا

آن سازگار شود تا بتواند جامعه را پیش ببرد .حضور اختال و معنویت  ،ضترورت
بسیار دارد و بایستی تال

شود که در سب

متردم ستاالر دینتی در جمهتور

اسالمی ،معنوی  ،فرهنگ و اخال و ارز ها متعتالی نهتاد شتود .امتا دربتاره
م توا ساختارها باید بیشتر تأمل شود و به سازگار و عدم ستازگار آن توجته
وجود داشته باشد .قال ها ساختار جامعه اکثراً برگرفته از ستاختارها موجتود
جهان معاصر اس  .مثالً در قانون اساسی قوا سهگانه ،مجل  ،ریاس

جمهتور

و قوه قضاییه داریم که برگرفته از تجارب دنیا جدید اس .
با این حال به نظر میرستد اصتال

وجتود و تشتکی

وجتود زمینته را بترا

بهرهگیر از مشترکات انسانی فراهم میکنند .درواقتع تعامتل بتا دنیتا جدیتد بتا
آشکارساز ظرفی ها اجتماعی حکم
توجه داش

متعالیه ممکن اس  .ضمن این کته بایتد

که این بهرهگیر و تعامل به گونها باشد که اسباب ناستازگار و از

هم گسیختگی را فراهم نیاورد .باید به نوع رابطها که در فلسفه متعالی برا نفت
و بدن ترسیم میشود توجه شود .همین رابطه میان شریع

و سیاست

نیتز برقترار

اس  .مالصدرا در مشهد پنجم از کتاب الشواهد الربوبیه فی المناهج الستلوکیه ،بته
چهار نقطه تفاوت میان شریع

و سیاس

یعنی تمایز در مبدأ و خاستگاه ،در غای

پیش زمینههای

و هدف ،در فعل و در انفعال (صدرالمتألهین )0839 ،اشاره کرده اس  .نتوع رابطته

مردمساالری دینی

و بدن ترسیم میشود نیست  .بته تعبیتر

و رابحه حکمت ...

میان اینها جدا از رابطها که میان نف
ایشان ،پایان سیاس

آغاز شریع

اس ؛ یعنی سیاس

باید شرایطی را فتراهم آورد

( 55تا )00

که اندیشه ،شریع  ،فکر و فرهنگ خلق شود که بتواند ایتن بتدن و ایتن جامعته و
سیاس

را به دنبال خود بکشد و هدای

کند .از این منظر قالت هتا نمتیتواننتد از

م توا جدا باشند .هر قالبی فضا خاصی را تولید متیکنتد .هتر فکتر و فرهنتگ و
سنتی ،قال ها و ساختارها خاصی را خلق کرده و هستی میدهد.
از این رو در اخذ و اقتباس از دیگر باید متوجه بود که این اخذ و اقتبتاس در

02

کجا سن

ما قرار میگیرد و چگونه میتواند با فرهنگ و فکر جامعه متا ستازگار
عنصتر جدیتد هست

شود .باید دید که جامعه ما واجد شرایح دریافت

یتا خیتر؟

درباره ابزارها تکنیکی با توجه بهاین که این ابزارها در بستر دیگر تولد یافتهاند،
آن گاه که وارد جامعه ما میشوند ناسازگار آنها مشهود اس ؛ زیرا فرهنگ جامعه
و شرایح ت ول در جامعه ما پدیتد نیامتده است  .پدیتدها

ما با آن ناسازگار اس

مانند انتخابات که از جامعه دیگر اخذ شده اس
بومی نشده اس

در حالی که مناص

همچنان بته نظتر در جامعته متا

مهم سیاسی ما نیز بر آن مبتنتی شتده است .

بنابراین باید دخل و تصرفاتی جد در آن انجام شتود تتا بتتوان آن را ستازگار بتا
آموزهها مورد قبول جامعه خود سازیم .گو این که شرایح بترا اینکته فترد بتا
بداخالقی و هزینه زیاد بتواند رأ کس

کند ،فراهم اس  .حال آن که این وضعی

نمیتواند مقبول مردم ساالر دینی و حکم

متعالیه به عنوان پشتتیبان فلستفی آن

باشد .آیا قانونگذار کسی که با بهرهگیر از ابزارها غیر اخالقی و غیتر قتانونی
به نمایندگی مجل

میتواند معنوی  ،اخال و فرهنتگ متعتالی را بته

رسیده اس

ارمغان بیاورد؟ آیا قانون مطلوبی از چنین فرایند قابل دس
سن ها الهی کسی که بر این مبنا وارد سیاس

یابی اس ؟ بر استاس

شود ،هم برا خود

مردم مشکل ایجاد میکند .طبیعتاً چنین سیاستتی از دل حکمت
استخراج نمیشود و البته حکم

و هم برا

متعالیته استتنبا و

متعالیه نیز چنتین سیاستتی را تولیتد و استتخراج

نمیکند.
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جامعه متعالی ،مولد سیاس
متعالی اس  .امام خمینی سیاس
«سیاس

این اس

متعتالی است
را بته هتدای

که جامعه را هدای

و سیاست

متعتالی ،مولتود جامعته

تعریتف متیکنتد .از دیتد ایشتان،

کند و راه ببرد ،تمتام مصتالح جامعته را در

نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد ،و اینهتا را هتدای

کنتد بته

طرف آن چیزى که صالحشان هس » (امام خمینی .)923 :0833 ،از این رو ت لیل
مسالل سیاسی ایران و جهان هم از چنین منظر باید صورت گیرد .بر ایتن استاس
در حکم

متعالیه بر تربی

انسان تأکید بستیار زیتاد متیشتود .در ستخنان امتام

خمینی نیز خودساز مقدمها برا جامعهساز اس  .اگر در این بخش دشتوار
و مشکلی باشد ،در ساختار هم به سم
قال
33
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همانند رابطته نفت

سازگار و وحدتِ در جه

نامطلوبی حرک

و بتدن و رابطته سیاست

متیکنتیم .ایتن م تتوا و

و شتریع

و هدف داشته باشند؛ لذا در حکم

بایتد بتا یکتدیگر
متعالیه افزون بر

کس

و اکتساب تجربیات بشر به ویژه بر مباح

فرهنگتی و اخالقتی و معنتو

تأکید بسیار میشود.
آنچه اهمی

که در فرایند تغییترات و ساختارستاز و در حتین

دارد این اس

اخذ و اقتباس قال ها باید توجه داشته باشیم که م توایی که درون ایتنهتا ریختته
میشود چه م توایی اس
راستا و سم

و ما چگونه از آن استفاده و بهرهبردار میکنیم و آیا در

و سو ارز ها مورد قبول جامعه ما اس

امام خمینی حتی نسب

یا خیر .جال

به اصطالحی مثتل ستلطان و فرمانتدار هتم واکتنش نشتان

میدهد (امام خمینی ،جلد  .)99 :0813 ،2دیدگاه امام خمینی ایتن است
قال

و اصطالحات را میگیرید ،ولی ب

جهتی حرک

این اس

کته شتما

کته در چته راهتی و در چته

میکنید .اگرچه باید به سمتی برویم که حتی الفاظ و اصتطالحات را

هم به نوعی تغییر داده و متناس

با آموزهها و ارز ها الهی خلق نماییم .درواقتع

نگاه اصلی امام خمینی به ت قق عملی اخال دینی اس  .ایشان در یت
در جمع اقشار مختلف مردم میفرماید« :اسالم ،احکام اخالقیا
همین حکمی که در قرآن هس
ی

این کته

حکم اجتمتاعی و یت

که مؤمنین برادر هستند ایتن یت

ستخنرانی

هم سیاسی اس ؛
حکتم اخالقتی،

حکتم سیاستی است » (همتان ،جلتد .)080-081 :08

بنابراین اخال هم سیاسی میشود و باید در انسان و جامعه ت ول و حرکتی ایجتاد
کند و انسان و جامعه را هدای

کند.

نگاهی به ده سال ابتدا انقالب نشان میدهد که رابطته قالت
سم

و سو ص ی ی داشته اس

به خصو

و باید در قال

و م تتوا نستبتاً

عمل به همان مسیر بتازگردیم.

باید بر ت قق عملی ارز ها اسالمی تأکید کرد .ساختارها تولیتد

آغازین سالها پیروز انقالب اسالمی همچون بسیج مستضعفان ،کمیتته انقتالب
اسالمی ،سپاه پاسداران و جهاد سازندگی بر اساس خواس
انقالبی شکل گرف

درونی و اصیل مردمتی

که خودساز پایه و بنیان اولیه آن بتود و بته مترور در قالت

نهادساز و جامعهستاز هتم ختود

را نشتان داد .آن قالت هتا و ستاختارها بتا

پیش زمینههای
مردمساالری دینی
و رابحه حکمت ...
( 55تا )00

م توا انقالب اسالمی کامالً تطبیق داش  .زمانی که م توا تغییر نمود قالت هتا و
ساختارها هم بته مترور از م تتوا ارزشتی و الهتی و معنتو تهتی شتد و لبتاس
بوروکراسیها رایج جامعه را بر تن کرد و به مرور رو به ت لیل رف  .به نظر باید
همان نوع رابطه میان نف
بتواند منشأ اثر و آثار باشد.

و بدن ،در اینجا هم ایجتاد شتود و ت قتق پیتدا کنتد تتا
33

توجه به این که اصل ب
زیربنا و زیرساخ

ب ت

ساختار ،ی

آن میتواند و میبایست

حکمتی و فلستفی باشتد در اولویت

اس  .از این رو امام خمینی بر این نظر اس
معنایی مراد اس

حکمتی و فلستفی نیست

که میتوان گف

جمهور بته همتان

که در دنیا رایج اس  .مهم م توا و زیربنا فکتر ا است

میتواند به چنین قالبی جه

امتا

کته

دهد .از این منظر گاهی مراد ساختار حقوقی ،قتانونی
اس  .از سویی گاهی متراد ستاختار ستازمانی و

و فقهی اس

که مبتنی بر شریع

مدیریتی اس

که مبتنی بر تجارب بشر اس  .طبیعتاً نگاه فلسفی ضمن تتأثیر بتر

چنین ساختارهایی به عنوان زیرساخ

و زیربنا مطرح میشود و ستاختار راهبترد

از دل آن تولید میشود که باید با بهرهگیر از فلسفه و حکم
آن مبادرت ورزید .حکم

متعالیه به شکوفایی

متعالیه اگرچه در تولید ساختارها و حتی تولید دانشهتا

به بومی ساز تأکیتد و صتراح

دارد امتا ختود

نمیکند و شیوه تعامل با اندیشهها رقی

را از تجتارب بشتر م تروم

را پیش میگیرد.

نتیجه
ت قق مردم ساالر دینی در جمهور اسالمی ایران در قال

ارز ها متعالی

اسالم نیازمند نگاهی جامع اس  .از جملته پیونتد میتان نظتر و عمتل و توجته بته
زمینهها اجتماعی و عینی پدیدهها موضوعی مهم تلقتی متیشتود .وجتود نگتاه و
پشتوانه فلسفی میتواند در دس
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یابی به این نگاه جامع مستاعدت نمایتد .در ایتن

زمینه با بررسی اندیشه و سیره برخی از بزرگان حکم

درمییابیم که رویکرد فلسفی آنان در داشتن نگاه همه جانبه به مستالل و پدیتدههتا
کم

بسیار به فهم پدیدهها سیاسی و اجتماعی و تعمیق متردم ستاالر دینتی

مینماید .با چنین رویکرد نظر ،رأ و انتخاب مردم مهم تلقتی متیشتود و متردم
خود باید راه و سرنوش
جامعها متعالی سخن گف
اس

خویش را برگزیننتد .اگتر ایتن اتفتا بیفتتد متیتتوان از
که در آن سیاس

متعتالی حکتم متیرانتد .از ایتن رو

که در بررسی انقالب اسالمی گفته میشود حکم

فلسفی انقالب اسالمی تلقی شود .درواقع حرک
و به ویژه حضور ایشان در میان مردم و تال
حرک
35
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متعالیه ماننتد امتام خمینتی

متعالیه میتوانتد پشتتوانه

امام خمینی در قال

اسفار اربعته

برا همراهی و هدای

آنتان و نیتز

جوهر و معنو مردم در حدوث سیاس

متعالی نقش مؤثر ایفا کرد که

باید در تداوم جمهور اسالمی مورد توجه بیشتر باشد.

کتابنامه


افروغ ،عماد (« ،)0831تبیین فلسفی انقالب اسالمی بر اساس حکم
سیاس

متعالیه از منظر حکم

متعالیته»،

متعالیته ،دفتتر اول نشست هتا و گفتگوهتا ،بته

اهتمام شریف ل زایی ،قم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.


امام خمینی ( ،)0813ص یفه امام ،تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.



امام خمینی ( ،)0833تفسیر سوره حمد ،چاپ یازدهم ،تهران ،مؤسسه تنظتیم و
نشر آثار امام خمینی.



جواد آملی ،عبداهلل ( ،)0811بنیان مرصو

امام خمینی در بیان و بنتان آیت

اهلل جواد آملی ،قم ،اسراء.


جواد آملی ،عبداهلل (« ،)0831حکم
متعالیه از منظر حکم

متعالیه ،سیاس

متعالیه دارد» ،سیاست

متعالیه ،دفتر اول نشس ها و گفتگوها ،به اهتمام شریف

ل زایی ،قم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.


خامنها  ،سید علی ( ،)0839/01/92بیانات در دیدار گروهی از فضتال حتوزه
علمیه قم.



صتتدرالمتألهین شتتیراز  ،صتتدرالدین ( ،)0839الشتتواهد الربوبیتته فتتی المنتتاهج
السلوکیه ،تص یح و تعلیق سید جالل الدین آشتیانی ،ویراس

دوم ،قم ،بوستان

کتاب.


ضیایی ،علی اکبر ( ،)0830نهض

فلسفی امام خمینی ،تهران ،مؤسسته چتاپ و
پیش زمینههای

نشر عروج.


فتح الهتی ،م متد علتی (« ،)0821دالیتل اقبتال بته فلستفه مالصتدرا در قترن
دوازدهم» ،سیاس

متعالیته از منظتر حکمت

متعالیته ،دفتتر دوم نشست هتا و

مردمساالری دینی
و رابحه حکمت ...
( 55تا )00

گفتگوها ،به اهتمام شریف ل زایی ،قم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.


فرامرز قراملکتى ،احتد ( ،)0833رو شناستى فلستفۀ مالصتدرا ،تهتران ،بنیتاد
حکم



اسالمی صدرا.

ل زایی ،شریف (« ،)0829حکم

متعالیه و انقالب اسالمی» ،فصلنامه علمی –

پژوهشی جستارها سیاسی معاصر ،شماره  ،3تابستان.
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ل زایی ،شریف (الف « ،)0821آزاداندیشی در حوزهها علمیه شیعه :شخصتی
یا نهاد ؟» ،فصلنامه علمی  -پژوهشی شیعه شناسی ،شماره  ،80بهار.



لت زایتتی ،شتتریف (التتف « ،)0820شتریع

و سیاست

در حکمت

متعالیتته»،

فصلنامه علمی -پژوهشی اسراء ،شماره  ،09تابستان.


ل زایی ،شریف (ب « ،)0821جمهور متعالیه» ،سوره مهتر ،بهمتن و استفند،
شماره .11-13



ل زایی ،شریف (ب « ،)0820نظریه نهاد در اندیشه و عمتل شتهید بهشتتی»،
فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهشنامه انقالب اسالمی ،همدان ،دانشتگاه بتوعلی
سینا ،شماره  ،8تابستان.



ل زایی ،شریف« )0830( ،الگو مشارک

سیاسی در نظریهها والی

فقیته»،

فصلنامه علوم سیاسی ،شماره  ،92زمستان.


ل زایی ،نجف (« ،)0839رو

شناستی فقته سیاستی شتیعه» ،فصتلنامه علتوم

سیاسی ،شماره  ،90بهار.


ل زایی ،نجف و رضا ل زایی (« ،)0820ت لیل انقالب اسالمی در چهارچوب
حکم

فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره نهم
پاییز 9315

متعالیه» ،فصلنامه علمی – پژوهشی متین ،شماره  ،10زمستان.



مطهر  ،مرتضی ( ،)0832ده گفتار ،چاپ ششم ،تهران ،صدرا.



مطهر  ،مرتضی ( ،)0821مجموعه آثار ،ج  ،92تهران ،صدرا.



میرباقر  ،سید مهد (« ،)0832جایگاه فلستفه استالمی در انقتالب استالمی»،
ماهنامه سوره ،شماره  23و .22



نصر ،سید حسین (« ،)0832عرفان نظر و تصتوف علمتی و اهمیت
دوران کنونی» ،ترجمه انشاء اهلل رحمتی ،اطالعات حکمت

و معرفت  ،شتماره

اول 2 ،اسفند.


هیئ

رلیسه جنبش امل لبنان ( ،)0828سیره و سرگذش

امام موسی صتدر ،دو

جلد ،تهران ،مؤسسه فرهنگی ت قیقاتی امام موسی صدر ،چاپ دوم.
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آنهتا در

