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نظریهای با اسافاده از روش شناسی رئالیسم اناقادی به دست داده می¬شود و ماعاضباً بها در ییهه
زیرین انقالب و برگرفاه از اهداف و ارزش¬های آن تالش میشود تا ضمن اشاره به دو آسیب عمده
فقدان نگرش منظومهای در اداره کشور و عدم مدیریت فقهی مورد نظر امام و فقدان انبساط مانهارر
در نظم منطقی – رسمیا راهبردهایی اساسی در مقام راهحل پیشنهاد شود.
نظریه انقالب اسالمی

امام انقالب اسالمی را در مبدأ و مقصد و شیوه¬های آن با سایر انقالب¬های سده بیسام مافاوت
میدانند« :شک نباید کرد که انقالب اسالمی ایران از همه انقالب¬ها جدا است .ههم در پیهدایش و
هم در کیفیت مبارزه و هم در انگیزه انقالب و ضیام .و تردید نیست که ن یهک تحفهه الههی و هدیهه
غیبی بوده که از جانب خداوند منان بر این ملت مظلوم و غارت زده عنایت شده است ».بهرای تبیهین
این وجه خاص و مامایز باید روش شناسی مناسبی اخایار کرد .در روش شناسی غالهب پوزیایویسهای
که علیت را به تأسی از هیوم و با نفی ضرورتا به تعاضبا تشابه و توالی بین پدیهده¬هها تقلیهل و در
واضع یک تعریف کمّی از علیت به دست میدهدا نمیتوان عامل یا عوامل ضهروری یها سهازوکارها و
ضابلیت¬های بنیادین و مؤثر در پیدایش انقالب اسالمی را فهم و کشف کرد .در روش شناسی مقابل
پوزیایویسما یعنی هرمنوتیک یا تفسیریا اعم از تحلیلی و ضارهای به دلیل بیاعانایی به مقوله تبیهین
و چرایی و چگونگی رخداد پدیده¬ها و تأکید صرف بر ابعاد تفسیری نیز نمیتوان ضابلیای برای تبیین
جساجو کرد .اما روشی که به هر دوی وجه ضروری و هرمنوتیهک یها تفسهیری در تحلیهل و تبیهین
پدیده¬ها و رخداد حوادث توجه دارد رئالیسم اناقهادی بهه ویهژه فهاز دیهالتایتی آن اسهت .رئالیسهم
اناقادیا محقق را به اعماق و ییه¬هایی میبهرد کهه دیهده نمهی¬شهود .حاهی در عهالم مهاده نیهز
ییه¬های غیر ضابل مشاهده و سرشار از غیابی وجود دارد که بدون آن¬ها هیچ حادثه تجربی امتان
رهور ندارد .عالما اعم از طبیعی و اجاماعی سرشار از غیاب است و بهه مراتهب اهمیهت ایهن ییهه از
مشاهده و تجربه حسی ما بیشار است .این روش شناسی و این نگاه خاص به ما کمک خواهد کرد تا
ماوجه ییه زیرین و اندیشهای انقالب اسالمی که در واضع مربوط و منسوب به رهبهر و راهبهر اصهلی
انقالب است بشویم .با رچوع به آثار فلسفی امام از جمله تقریرات فلسفه ومواضهع صهریا امهاما ایهن
ییه اندیشهای را میتوان در نگرش فلسفی منظومهایا کلگرایانه توحیدی و در یک کالم ناثنویت-
گرایی صدرایی امام جساجو کرد.
در نگرش صدرایی اماما یک ناثنویتگرایی در سطوح و ضلمروهای مخالف دیده میشود .نفهی
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دوگانه نگری در عرصه¬های مخالف در اندیشه ایشان کامالً مشههود اسهت .نفهی دوگانهه حتمهت
نظری و حتمت عملیا نفس و بدنا اخالق و سیاستا دین و سیاستا دنیا و آخرتا فهرد و جامعهه و
 . ...این تفتر ناثنویتگرایانه صدراییا درست مقابل تفتر ثنویتگرایانهای است که توسط مافتر ههم
عصر مالصدراا یعنی دکارت تئوریزه و از سوی کانت ریل گذاری شد و بنای جدید غرب بهر پایهه آن
شتل گرفت و اساوار شد .و ای کاش فیلسوفان جهان اسالم در طول و بسار تهاریخا ضابلیهت¬ههای
این تفتر را بسط میدادندا همانگونه که در غرب نسبت به دکارت این کار صهورت گرفهت و تقریبهاً
تمام جریانات فلسفی ماعاضب غرب به گونهای مساقیم و غیر مساقیم در حال گفاگو با دکارتاند.
به هر حال این نگرش صدرایی را میتوان در انواع و اضسام رابطه¬ها و وجوه مخالف دیالتایک
صدرایی جساجو کرد .عالوه بر موارد فوق میتوان آن را به ذهن و عینا نظر و عملا نظهر و ارزشا
واضعیت و ارزشا نظر و تاریخا دین و جامعها عقل و عرفانا فرهنه

و اضاصهادا فرهنه

و سیاسهتا

سیاست و اضاصاد و  ...نیز تسری داد .این نگرش فلسفیِ کلگرا و منظومهای دیالتایک و غایتگرا با
محوریت خدا همان ییه اندیشهای است که توان ایجاد حوادث را داردا اما همان گونهه کهه رئالیسهم
اناقادی مطرح میکندا رخداد هر حادثهای منوط به دو دساه عامهل اسهتا عامهل علّهی یها درونهی و
عوامل اعدادی یا بیرونی و مشروط .این دو عامل باید با هم پیوند بخورند تا حادثههای شهتل بگیهردا
مثل دانه گندم که در پیوند با خا و نور و آب و مراضبت تبدیل به یک خوشه بارور میشود.
در نگرش صدرایی امام توان رخداد حادثهای به نام انقالب وجود داردا اما به طهور ضطهعا عوامهل
اعدادی و انضمامی بسیاری در شتلگیری حادثه انقالب اسالمی دخیل بوده که غالباً جامعه شناسهان
و سایر رشاه ¬های ذیربط علوم انسانیا کمابیش به آن اشاره کردهاند .در این جا میخواهم بر ایهن
ضضیه تأکید داشاه باشم که این نگرش ناثنویتگرایی امام است که ضابلیت تبیین انقالب اسالمی بهه
مثابه عامل علّی و درونی را دارد و صرفاً هم در محدوده اندیشه و مهوارد مهورد نظهر مالصهدرا بهاضی
نمیماند و به عرصه¬هایی بسط و توسعه مییابد .توجه ایشان به لزوم دگرگونی سهاخااری در ضالهب
انقالب اسالمیا تعامل دین و جامعه و نقش زمان و متهان و نمهود مهورد اناظهارش در آرا و احتهام
فقهیا از جمله این بسط¬ها و توسعه¬هاست.
در کلا نگرش منظومهای یا کلگرایانها توجه بهه اجهزا و ارتبهاط بهین آن¬ههاا گسسهت¬هها و
اتصال¬ها و وجه فرایندی و غایت مدار هسای طبیعی و اجاماعی از ویژگی¬ههای تفتهر دیالتایهک
است .هیچ مافتر دیالتایتی نیست که نگاه غایتنگر نداشاه باشدا یعنی به فرجام کار توجهه نداشهاه
باشد .تاریخگرایانه و متانگرایانه صرف و مطلق نگاه نمیکند اما به زمان و متان توجه دارد .در واضع
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برش نمیزند اگر هم برش میزند توجه دارد که مورد ما در حال طی کردن سیر و مسیری اسهت .در
تفتر دیالتایکا غیابا نفی و نفی نفی دیده می¬شودا بهه عبهارت دیگهر سههم مثبهت و حضهور در
مقایسه با نفی و غیاب به مثابه ضطرهای در برابر دریای بیاناها و بیکران است .آن چیزی کهه مؤیهد
"شدن" و تغییر است دیالتایک است .دیالتایک است که ما را از وضعیت حاضر و جاری منفی خارج
میکند و به وضعیت مطلوبتری رهنمون میشود .با فهم جوهره دیالتایک تفتر اماما امتان تفسهیر
بهاری از اندیشه¬های ایشان فراهم خواهد شد.
برای مثالا تز مردم سایری دینی امام که ترکیب و تعاملی است بین جمهوریت و اسالمیتا بهه
مثابه فلسفه سیاسی نورهور و تعریفی نو از مشروعیتا بدون تفتر دیالتایک و ناثنویتگرایانه ایشهان
بخوبی ضابل فهم نخواهد بود .جمع ویژگی حاکم با شرط مقبولیت و رضایت عامها نگاهی نو به مقوله
مشروعیت و در واضع جمع وجه فلسفه سیاسی و جامعه شناخای سیاسی مشهروعیت و یها بهه عبهارتی
جمع تئوکراسی و فیلسوف و عارف و فقیه شاهی با تأکید بر وجه ضابطهمنهد و بینهاذهنی آن از یهک
سو و مردم سایری از سوی دیگر است .حسب مردم سایری دینیا کسی و حتومای مشهروع اسهت
که هم ویژگی¬های مربوط به وجه حقانی آن را داشاه باشد و هم برخوردار از مقبولیت مردمی باشد.
دو مقوله مزبور فرصت و محدودیای برای خود و دیگری رضم میزند .بهر پایهه اصهل مهردم سهایری
کسی نمیتواند با کودتا حقانیت خود را مساقر کند و بر پایه اصل حقانیتا مسلمانان نیهز نمهیتواننهد
دور هر کس با هر ویژگیای حلقه بزنند و از او اطاعت کنند .این یک تجلی از تفتر دیالتایک امام

است.
و یا مقوله زمان و متان و تأثیرش بر احتام فقهی ترجمانی دیگر از توجه به این تعامهل و رابطهه
مذکور است .در ضمن توجه به زمان و متان منحصر به موارد حیات امام نیست .به هرحال توجه بهه
زمان و متان یا به عبارتی موسعا توجه به تعامل دین و جامعه در ذیل تفتهر دیالتایهک و ناثنویهت-
گرایانه امام ضابل فهم و تفسیر است .از نظر امام نه دین مساوی جامعه اسهت نهه جامعهه مسهاوی بها
دینا بلته یک رابطه عموم و خصوص مِن وجه بین این دو وجود دارد که همانگونه کهه اشهاره شهد
تعبیری از رابطه دیالتایک است .حای در توجه به آنچه در تاریخ ایران گذشاه است باز هم مهیتهوان
تجلی دیگری از تفتر دیالتایک و یگانهنگر امام را دید .امام از نزدیک و در برههایا از نزدیک شاهد
اتفاضات و مذاکرات مجالس ضبل از انقالب بودهاند .تاریخ ایران را میشناسندا این گونه نبوده است که
در یک گوشهای در حجره تعلیم و تعلم بنشینند و حسب اسانباط¬های ذهنی خود تتلیهف یهک امهر
تاریخی و سیاسی را معلوم کنند .در واضعا در حیطه¬هایی خود یک موضوع شناس مابحر بودهاند .در
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تفتر ایشان مشروطها نگاه مرحوم آیت اهلل نایینی و شیخ فضل اهلل نوری مابلور است .این هم تجلهی
دیگری از تفتر دیالتایک اماما دیالتایک نظر و تاریخ یا تاریخ و عمل.
اما در بعد جهانی و در مقایسه با سایر انقالب¬ها و اینته این انقالب چه انقالبهی اسهت بهدون
تردید این انقالب یک انقالب منحصر به فرد و جهانی استا هم شعار و آرمان آزادی خواهانه انقالب
فرانسه و هم شعار و آرمان عدالت خواهانه انقالب روسیه را دارد .نتاه رریفی در این جا نهفاه اسهت.
به لحاظ فلسفی و نظریا جمع آزادی و عدالتا یا به عبارتی جمع میل گرایی یها فردگرایهی و دیگهر
گرایی یا جامعه گرایی بدون ورود عنصری به نام اخالق و معنویت امتانپذیر نیست .انقالب اسالمی
این سه را جمع کرده است .آزادی و عدالت را مطرح و در رأس آن¬ها اخهالق و معنویهت ضهرار داده
است .به تعبیر امام« :تمام تشتیالتی که در اسالم از صدر اسالم تا حای بوده است و تمهام چیزههایی
که انبیا از صدر خلقت تا حای داشاند و اولیای اسالم تا آخر دارندا معنویات اسالم استا عرفان اسالم
استا معرفت اسالم استا در رأس همه امور این معنویات واضع است .تشتیل حتومت بهرای همهین
استا الباه اضامه عدل استا لتن غایت نهایی معرفی خداسهت و عرفهان اسهالم ».نبایهد در انقهالب
اسالمیا ارجحیت تعالی نفسا تفترا اخالق و معنویت و معرفت خدا بر وجوه ماجسهدا عینهی و ایهن
جهانیا به بوته فراموشی سپرده شود .احیای معنویت و اخالقا هدف اصلی و منحصر به فرد انقهالب
اسالمی است .باید به احیای خدا در ساحت خردورزیا احیای معنویت در سهاحت روابهط اجامهاعی و
حقوق فرهنگی مردم توجه کرد.
در رهور انقالب اسالمی نیز در ابعاد مبانی (نگرش کل گرایانه توحیدی و تهوان نهفاهه در ایهن
تفتر)ا منابع (کااب و سنت نظری و عملیا خودآگاهی فردی و جمعی مردما حرکت و عمل منبعث از
این آگاهی و نیازهای واضعی و ملهم از آموزه¬های دینی)ا اهداف و شعارها (آزادیا عدالت و معنویتا
اساقالل و جمهوری اسالمی یا همان مردم سایری دینی)ا نیروها و عناصر(نیروها و نهادهای مهدنی
و مساقلا چند طبقاتی بودن و حضور فراگیر و ماحوینهه و عارفانهه مردمهیا روحانیهت و ییههای از
روشنفتران مساقل)ا کانون¬ها (مساجد و حسینیه¬هاا دانشگاه¬ها و مدارس و بازار و خیابهان¬هها)ا
روش¬ها (عدم مواجهه فیزیتی و مسلحانه بها رژیهم پهلهوی و پخهش گهل بهین سهربازان)ا ابزارهها
(بیانیه¬ها و اطالعیه¬ها و فراخوانی¬هاا مراسم هفاما چهلم و  )...و مواجهاتا شاهد تجلهی ضهدرت
نرم و اجاماعی و مردمی انقالب بودهایم .به هر حالا تجلی و تبلور این ضهدرت نهرم را بایهد اباهدا در
خدای ضیّوم و ضادر مطلق و سپس در مردما از جمله رهبری آن جساجو کرد .با این توضیا که ضدرت
مردم و رهبری ضدرت مشروط و ضدرت خداا ضدرت بالشرط و مطلق و یا به عبارتیا خدای ضابلیتساز
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و مردم فعلیتساز است.
در نگاه ناثنویتگرایانه یا کلگرایانه توحیدی که به آن اشاره شهدا خهدا مبهدأ و غایهت و محهور
اصلی این مجموعه نگری و حرکت فرایندی و رو به رشد آن است .تجلی این نگاه خدامحور در نظام
سازی بدین گونه است که در سیاست باید شاهد ابزاری و مشروط بودن فعهل ضهدرت و ههدف بهودن
فعل اخالق و معنویت و تقرب الی اهلل باشیم .در اضاصاد باید شاهد وسیله بودن آن و عدالت در توزیعا
به ویژه عدالت در تولید باشیم .در واضع بدون وسیله پنداشان اضاصاد نمیتوان به حق معاش و اهمیت
عدالت اجاماعی پی برد .در فرهن

باید شاهد نمود مشارکت در تمام عرصه¬های سیاسیا اضاصادی

و فرهنگی و بهروز خالضیهت¬هها و نهوآوری¬هها و بهارور کهردن ضابلیهت¬ههای خهدابنیاد در بسهار
تمرکززدایی و آمایش سرزمین و توجه به تناسب سازی ررف و مظروف باشیم.
آسیب¬ها و چالش¬ها

در این ضسمت میکوشیم تا ملهم از ماهیت انقالب اسالمی و مبانی و مؤلفه¬های آن بهه دو آسهیب
عمده فقدان نگرش منظومهای در اداره کشور و عدم مدیریت فقهی مورد نظر امام و فقهدان انبسهاط
مانارر در نظم منطقی – رسمی اشاره کنیم.
 .1اشاره شد که یتی از ویژگی¬های تفتر دیالتایک نگاه به آینده و معطوف بهه رشهد و کمهال
داشان است .اما کافی است نگاهی به دولت¬ها و چرخش آن داشاه باشیم .هر دولت و جریانی می-
آید یک گفامانی منفصل از دولت ضبل و بیگانه با مبانی فتری و فلسفی – اندیشههای نظریهه پهرداز
اصلی انقالب مطرح میکند .کدام دولت و با ادله معابر مدعی شده است که در ذیهل تفتهر گفامهانی
اماما تفتر فلسفیا تفتر صنعایا تفتر سیاسی و اضاصادیاش را ارائه کرده اسهت چهرا مها شهاهد
چرخش ناگهانی برخی از صاحبان ضدرت هسایم چه کسی است که این¬ها را رصد کند عقالنیهت
سیاسی اضاضا میکند که مواضع سیاسی ماراکم شود تا فرد یا گروه مورد نظر باواند به صورتی مساند
و مسادل مدعی شود که این فلسفه سیاسیا ایدئولوژی و مسلک سیاسهی مهن اسهت و دیگهران بهه
داوری بنشینند و اتخاذ تصمیم و رأی کنند.
تغییر بیضابطه و مدام مواضع به رشد سیاسی و نگرش فرایندی آسیب میزند .ما نیاز بهه حهزب
داریم ولی حزب هم شرایطی داردا یک بخش آن ساخااری و مربوط به برون رفت از تمرکزگرایهی و
اضاصاد نفای است و یک بخش آن نیز مربوط به فرهن

سیاسی است .احهزاب مها فرهنه

سیاسهی

توسعه یافاهای ندارند .گروه¬های سیاسی ما مدام تغییر موضع میدهند .ممتن اسهت بگهوییم ریشهه

االعمای عمده انقالب اسالمت



13

ساخااری این تغییر موضع هم به رابطه ضدرت  -ثروت برمیگرددا تردیدی نیست اما از چههره¬ههای
سیاسی و فتری توضع عاملیتا یعنی تغییر دهندگی ساخاار میرود .عامالن مهورد اناظهار بایهد تفتهر
ساخااری داشاه باشند و با شناخت ساخاارهای معیوب و عطف به ضابلیت¬ها و ررفیهت¬ههای خهود
نسبت به اصالح این ساخاارهای معیوب اضدام کنند.
 .2اگر کشور بخواهد اسالمی اداره شود باید فقهی اداره بشودا چون فقه مقولههای بینهاذهنی و از
جنس ضانون است .فلسفه و عرفان به دلیل غیر بیناذهنی بودن و نا مرتبط بودن فی نفسه با فقهها بهه
رغم تأثیرشان بر آراء و احتام فقهیا نه توان اداره ضاعدهمند فقهی کشور را دارنهد و نهه اصهویً مهی
توانند در این خصوص ادعهایی داشهاه باشهند .فقهه از جهنس ضهانون و مقولههای ربطهی اسهت .بینها
ذهنیبودن هم به این معناست که یک فقیه دیگر هم باواند مطمئن شود کهه ولهی فقیهه عطهف بهه
مبانیا ادله و منابع خاص و تعریف شدها برای نمونه فالن تصمیم را گرفاه است .بر این اساسا وضای
میگوییم وییت فقیها بحث وییت شخص فقیه نیستا بحث وییت فقه است با همه پیچیدگی¬ها
و شرایط مدّنظر امام.
در ادامه از بین تعابیر مخالف بهرای بیهان نظهراتما مفههوم وییهت ایهدئولوژیک اسهااد مرتضهی
مطهری را رساتر از سایر مفاهیم یافام .به تعبیر ایشان:
«مسئله والیت فقیه این نیست که فقیه خودش در رأس دولت عکرار مکتگیکرد،
خودش متخوامد عمالً حکومت کند و مجری باشد ،نقع فقیکه در یک
اسالمت که ملتزم و متعهد به اسالم است و اسالم را بکه عنکوا یک
پذیرفته است ،نقع ی

ایدلولوگ است و نه نقع ی

کشکور

ایکدلولوکی

حاکو وعتکت ککه مکردم

آ ایدلولوکی را پذیرفتهاند عهراً برای ایدلولوگ مو نقشت عاللاند ،یعنت اوسکت
که نظارت متکند بر اینکه این ایدلولوکی درست اجرا متشود یکا نکه آیکا ایکن
شخص که متخوامد رلیس دولت شود و به عنوا مجری عانو در کادر اصکو
این ایدلولوکی حرکت کند صالحیت این ککار را از نظکر آ ایکدلولوکی دارد یکا
ندارد والیت فقیه والیت ایدلولوکی

است ،و اساساً خود فقیه را مکردم انتخکاب

متکنند و این عین دموکراست است»

انقالب اسالمی به مثابه انقالب ایدئولوژیکا یعنی همانطور کهه ایهدئولوژی در واضهع تمهام ابعهاد
حیات انسانیا ایمانیا عقیدتی و اخالضی و  ...را در بر میگیردا وییت ایدئولوژیک هم چنهین حهالای
داردا وییت ایدئولوژیک یعنی وییت اسالمی:
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«ممکن است انقالبت شکلت دیگر و بلکه مامیتت دیگکر داشکته باشکد ،ککه ایکن
باالتر ،انسانتتر و مترعتتر است ،و این است که انقالب اسالمت ایرا را در میا
انقککالب¬مککای جهککانت بککتنظیککر و بککترعیککب کککرده اسککت ،و آ را در ردی ک
انقالب¬مایت که به وسیله پیامبرا بوجود متآید عرار متدمکد ،یعنکت انقالبکت
پیامبرانه ،آ ایست این که انقالبت ریشه در ایدلولوکی ی

عوم داشته باشکد،

یعنت مردمت از آ جهت عیام و انقالب متکنند که دارای ی

مکتبانکد یعنکت

دارای ی

طرح برای زندگت بشرند؛ معتقدند که بشریت اگر بخوامد به سکعادت

برسد باید شناختع درباره جها این انین باشد ،نظام فککریاش ایکن انکین
باشد ،نظام سیاستاش این انین باشد ،نظام اخالعتاش این انین باشد ،نظکام
اعت ادیاش این انکین باشکد ،نظکام خکانوادگتاش ایکن انکین باشکد و سکایر
نظاماتع ،ملتت مستند رما شده از وابستگت¬مای مادی و وابسته به ی
وی

مکتب و ی

ایما

ایدلولوکی به آینده نگاه متکند ،به انسانیت متاندیشکد نکه

به خودش فقط»

وضای انقالب اسالمی با پشاوانه نظریا فلسفیا عرفانی و به طور خاص فقهی امهام بهه وضهوع
پیوستا به طور طبیعی این توضع به وجود آمد که ضرار است وجه فقهی حتومت پررنه

شهود .چهون

نظام جمهوری اسالمی بر این اساس شتل گرفاه بود و ضانون اساسی ههم ابانهاء بهر همهین نگهرش
فقهی داشت .علی القاعده وضای در رأس ساخاار سیاسی حتومت اسالمی و به لحاظ مبنایی یک فقیه
ضرار میگیرد حاکی از آن است که ضرار و بایسهاه اسهت کهه کشهور فقههی اداره شهود .لهذا بحثهی از
ضرورت این وجه رسمیا ساخااری و مورد اناظار نیستا بلته سؤال این است که این امر تا چه اندازه
تحقق یافاه و در زندگی مردم جاری و ساری شده است و در مدیریت اضاصادیا سیاسی و اجاماعی و
فرهنگی در چه عمق و گسارهای شاهد حضور پررن

و پرمالت فقه بها توجهه بهه شهرایط زمهانی و

متانی موردنظر امام هسایم
اگر حتومت اسالمی شتل نمیگرفت برپایه باورها و آرزوهای دیرینه دینی مردم گفاهه مهیشهد
ای کاش یک حتومت اسالمی شتل بگیرد تا کشور با ضوانینا ضواعد و اوامر و نواهی الهی اداره شودا
چون حسب دیدگاه امام در کااب وییت فقیها تنها کسهی کهه بهر انسهان وییهت دارد و وییهاش
حقیقی است و انسانا جوهره و سرشت او را بهار از هر کسهی مهیشناسهد خداسهت و بقیهه هماننهد
پیامبرا ائمه اطهار  و فقهاا نیز اگر وییای دارند با تراز آن وییت حقیقیا وییای اعابهاری اسهت و
مأذون از اوست که حقیقی میشود .به تعبیر آیت اهلل جهوادی آملهی« :اصهل اولهی دربهاره وییهت و
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سرپرسای غیر خداوند بر انسان¬هاا «عدم» استا یعنی هیچ فردی از انسان¬ها بر هیچ فرد دیگهری
وییت نداردا مگر آنته از سوی خداوند تعیین گشاه باشد».
بحثا منحصر به اداره فقهی کشور در وجوه و عرصه¬ها و روابط صهرفاً بیرونهی انسهان نیسهتا
بلته پای فقه که به میان میآید در حقیقتا پای دین به میان میآیدا پای دین که به میان آید پهای
فضا و خاطره و نوساالژی آرام بخش و تاریخ دیرینه دینداری مردم به میان میآید .مردم احساس می
کنند که به زیست جهان خود بازگشاهاند و تعلق خاطر و آرامشی پیدا میکنندا یعنی فقط کارکرد یک
مدیریت بیرونی ندارد بلته به تمام درونا تاریخ و هویت ما رخنه میکند .مخصوصاً بهرای دینهی کهه
ستویر نیست و علناً شعار تلفیق دین و سیاست را سر داده استا ضمن آنته اصویً ستویریسم هم
در دنیا بیوجه است.
به هر حالا زیربنای فلسفه سیاسی حتومت دینی ما یک تفتر غیر ستویریسای اسهت و اسهالم
نیز یک دین صرفاً شخصی نیستا الباه هیچ دینی شخصی نیستا اما اسالم صراحااً در باب مسهایل
اجاماعیا سیاسیا اضاصادی و فرهنگی احتهام مشهخص دارد و دینهداری را بهه عرصهه خصوصهی و
شخصی محصور نترده است که برای مثال در حریم خصوصی خود دیندار باشیم اما وضای بیرون می
آییم درِ دینداری خود را ضفل کنیم و عرفی شویم .این مسئله نه امتان پذیر است و نه در دنیها اتفهاق
افااده استا حرف¬هایی زده میشود اما با واضعیت چندان سازگارنیست .به عالوها اگهر تهاثیر ماقابهل
بین درون و بیرون را بپذیریما چرا این تاثیر همواره از درون بر بیرون باشد و بیرون هیچ تهاثیری بهر
درون و ایمان افراد نداشاه باشد تا چه زمانی میشود با یک هژمونی و اسایالی فرهنگی توجیه کرد
که اداره فقهی و حتومت اسالمی آرمانی همین است .این جفا در حق فقه و دین اسهت کهه عهدهای
بگویند کشورا فقهی اداره میشود .آن¬هایی که میگویند فقهی اداره میشود توجهه ندارنهد کهه چهه
جفایی در حق فقه به روز و مورد نظر امام میکنند .نباید اداره فقهی کشور را دستِ کم گرضهت .در
اداره و مدیریت کشور تنها جایی که اسالم میتواند حرف اساسی بزندا فقهه اسهت .چهون فقهه یهک
مقوله ربطی همانند ضانون استا یعنی ربط بین انسان با موضوعات مخالفا اعم از اشیاء و دیگهران را
در بعد حُتمی و عملی معلوم میکند.
وضای میگوییم اداره فقهی جامعه باید بهدانیم کهه اداره فقههی جامعهه بها توجهه بهه گسهاردگیا
پیچیدگیا ابعاد مخالف اسانباطات فقهی و موضوع شناسی مرتبطا از عههده یهک فهرد خهارج اسهت.
وضای امام و دیگران از "وییت فقیه" بحث میکنند منظور این نیست که شخصی که فقیهه اسهت
وییت شخصی داشاه باشدا بلته ضرار است تمام عقبه فقهی ما بیاید و در اداره کشور دسای برسهاند.
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به تعبیر آیت اهلل جوادی آملی« :چون "وییت فقیه" به معنای وییت فقاهت یعنی وییت متاب تام
و کامل و جامع اسالمی و الهی استا بازگشت چنین وییت و ضیّومیّایا بهه وییهت خداونهد و ضیّهوم
بودن اوست و مسلوب ایخایار بودن بنده در برابر خداوندا مقام تسلیم اوست که نهایت کمال انسهان
محسوب میشود ».و در جای دیگر « :مردما یک "ولی" بیشار ندارند که همان خدا و دین اوسهت و
هیچ کس نمیتواند چیزی را از دین بتاهد یا بر آن بیفزاید و اگر فقیه عادل و آگاه به زمان و تواناا بر
اداره کشور حتومت کندا "شخص فقیه" حتومت نمیکندا بلته "شخصیت فقیه" که همان فقاههت
و عدالت و مدیر و مدبر بودن و شرایط برجساه رهبری استا حتومت میکند ».ایشهان در خصهوص
مفهوم "وییت مطلقه" نیز ارهار میدارند« :مقصود از "وییت مطلقهه"ا وییهت مطلقهه در اجهرای
احتام اسالم استا یعنی فقیه و حاکم اسالمیا وییت مطلقهاشا محدود به حیطه اجراست نه اینتهه
باواند احتام اسالم را تغییر دهد اویًا و ثانیاً در مقام اجرا نیزا مطلق به این معنا نیسهت کهه هرگونهه
میل داشتا احتام را اجرا کندا بلته اجرای احتام اسالمی نیز باید توسط راهتارهایی که خهود شهرع
مقدس و عقل ناب و خالص بیان نمودهاندا صورت گیرد».
گفاه شد که باید تمام عقبه فقهی ما در اداره فقهی کشور حضور داشاه باشد .ایهن عقبهه فقههی
حوزه¬های علمیه و مراجع تقلید هساند .ممتن است یک مرجع تقلید چندان سازگاری با رابطه دیهن
و سیاست نداشاه باشد اما این مطلب امری فی نفسه نیست؛ یعنی دین فی نفسهه نمهیتوانهد مهدعی
ستویریسم باشد .باید دید چرا موضع یک مرجع تقلید این چنین است آیا صهرفاً بهه خهاطر نگهرش
فقهی اوست یا به دلیل آثار برخی از رفاارها است که به چنین موضهعی رسهیده اسهت کهدام مرجهع
تقلیدی را میتوان سراغ گرفت که به طور کلی مخالف حضور دین در عرصهه اجامهاع و سیاسهتا از
نظارت تا نظریه پردازی و تصدیگری باشد به هر حالا زیرساخت¬های یزما ضطع نظر از آن نگهاه
کلی و تعاریف فراهم نشده است تا تمام حوزه با تمام توانا ضدرت و عقبها از نزدیک یهاری رسهانده و
از ضابلیت¬های خود اسافاده کند و اداره فقهی را به فعلیت برساند .هم زیرساخت¬هها را بایهد تعبیهه
کنیم که تعبیه نشده است و هم نوع نگرشی که به وییت فقیه وجود دارد باید اصالح شود.
نگرشی که امروزه جاری است و بعضاً تبلیغ میشود بیش از آنته امری عقلهی بها نشهت عهاطفی
باشد یک امر شخصی با نشت عاطفی صرف است .اصهویً شهخص منههای ضواعهد و احتهام فقههی
وییت ندارد .امام خمینی در کااب وییت فقیه ارهار میدارند« :رای اشخاصا حای رسول اکهرم

در حتومت و ضانون الهی هیچ دخالای نداردا همه تابع اراده الهی هسهاند ».لهذا وییهت فقیهه امهری
ضاعده مند و بیناذهنی است .اگر شخصی بودنش را بهارور کنهیم فقهط جنبهه عهاطفی و احساسهی آن
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میشود و مبنای عقلی آن تحت الشعاع ضرار میگیرد .اماما وییت فقیه را امری ضاعهدهمنهد

میدانند و معاقدند که پشاوانه عقلی دارد .ایشان تنها حتومای که عقل و خرد میپسندد را حتومهت
خدا و با واسطها وییت فقیه میدانند که صرف تصورش موجب تصدیق میشود .لذا یک امهر کهامالً
ضاعدهمند و عقلی است که نشت عاطفی هم دارد .بدیهی است که با توجه به برد سیاسی و اجامهاعی
و تاریخی وییت فقیها نشت عاطفی هم دارد .مراجع تقلید همیشه یک جایگاه ماعهالی در تهاریخ مها
داشاند .نمیشود شما دینداری مردم را بپسندید اما جایگاه زعمای دین را نپسندید و نخواهید .امها مها
میگوییم اول آن ضاعدها آن بیناذهنیت و روشمندی و بعد نشای عاطفی .نشت عهاطفی فهرع بهر آن
اصل است و نباید جای اصل و فرع خلط شودا چون در دراز مدت آسیب فراوان دارد .وضای این اصهل
مارضیا ضاعدهمند و رهایی بخش؛ شخصیا احساسی و عاطفی شد تمام ررفیهت¬ههاا مؤلفهه¬هها و
سازوکارها و ملزوماتا مغفول واضع میشود.
در ضمنا شایان ذکر است که اداره فقهی جامعهها مها را بهینیهاز از موضهوع شهناس اضاصهادیا
سیاسیا اجاماعی و فرهنگی نمیکند .با تحقق این امر ساخااری در بخهش رسهمی کشهور مشهاهده
خواهد شد که جواب دینی دادن به سوایت دینی جامعهای که دینهی اسهت چهه حیهات پهر نشهاط و
مشارکای در جامعه ایجاد میکند .اما در حال حاضر به رغم آنته جامعه ما دینی اسهتا تهاریخ دینهی
هم داردا دینداری مردم هم بای استا بایی  80درصدا اما پاسخ¬ها راهراً عرفی است و معلوم هم
نیست که چیست یعنی پاسخ¬ها عرفی هم نیست بلته کالف در هم پیچیده و ملقمهای از شریعتا
عرف و بعضاً عقاید و اخالضیات است که انضباطی هم نهدارد؛ اداره کشهور اصهویً منضهبط نیسهت و
نگرش منظومهای بر آن حاکم نیست .اگر اندیشه¬های امام جاری و ساری بود شاهد این نبودیم که
هر از چندگاهی با چرخش دولت¬هاا نوع نگاها سیاست¬ها و رفاارها عوض میشود کهه غالبهاً ههیچ
ربطی نیز به انقالب اسالمی و مبانی و ارزش¬های آن ندارد.
زیر ساخت¬ها و ضرورت انبساط در نظم رسمی

مهمترین زیرساخت اداره رسمی فقهیا مجلس خبرگانا و ضروریتهرین امهر آسهیب شناسهی وضهع
موجود و اهمیت انبساط در آن است .در کلا ضانون اساسیا مجلس خبرگهان را فقهط در حهد تعیهین
رهبری و نظارت بر ایشان دیده است .اما در همین چارچوب نیز ضطع نظر از مصوبه شورای نگهبان یا
مجلس خبرگانا بر پایه اصل  108ضانون اساسا هیچ جای ضانون اساسی نیامده که خبرگان محصور
در فقیهان باشد .اتفاضاً یتی از صفات رهبرا مندرج در اصهل  109ضهانون اساسهیا «بیهنش صهحیا
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سیاسی و اجاماعیا تدبیرا شجاعتا مدیریت و ضدرت کافی برای رهبری» است .آیا میتهوان مهدعی
شد که تشخیص این موارد فقط اخاصاص به فقیهان دارد آیا یتی از دییل مؤثر در بازنگری ضهانون
اساسی و تقلیل مرجعیت به اجاهادا همین توجه به وجوه کارشناسی و موضوع شناسی نبوده است و با
تقلیل آن به فقیهان ما دچار نقض غرض نشدهایم
به عالوه در اصل دوم ضانون اساسی نیز بعد از اشاره به پایه¬ههای نظهام جمههوری اسهالمی در
صدر این اصلا در بند الف مربوط به راه¬های تحقق آن آمده است« :اجاهاد مسهامر فقههای جهامع
الشرایط بر اساس کااب و سنت معصومین »ا آیا بدون توجه به شرایط زمانی و متانی و واسطی بهه
نام کارشناسان و موضوع شناسانِ عرصه انضمامی و نه انازاعی میتوان به "اجاهاد مسهامر" سهامان
داد آیا یک پایه اجاهاد مسامر وجود همین موضوع شناسان نیست و اگر این اجاهاد مسامر بخواهد
به صورتی سامانمند در اداره کشور دنبال شود نباید در ساخت رسمی جایی برای آن تعریهف و تعبیهه
شود اگر ضرار بود این مقوله تنها در عرصه مدنی و بدون تجلیاش در عرصه و ساخت رسمی دنبهال
شود چه لزومی به طرح آن در ضانون اساسی بود
از سوی دیگر هیچ نظامی بدون چرخه دیالتایک بین عرصهه رسهمی و عرصهه غیهر رسهمی یها
عرصه عمومی و مدنی به سامان و به سالمت اداره نمیشود .اگر با تأسی از مارگارت آرچر و ملههم از
دوگانه انسجام نظاموار و انسجام اجاماعی دیوید ی وود بپذیریم که ما با دو عرصه نظم منطقی یها
انازاعی  -و عطف به چارچوب ایدئولوژیک نظام ماا نظم سیاسی  -و مربوط به وجهه درسهت و غلهط
بودن گزاره¬ها و ابعاد شناخااری از یک سو و سطا اجاماعی – فرهنگیِ علّی یا انضمامی و مربهوط
به تاثیر گذاری¬ها و تأثیر پذیری¬های واضعی از سوی دیگر و یا به عبارت سادهتهر عرصهه دلیهل و
عرصه علت روبرو هسایما آیا نباید در اثر تعامل و رابطه دیالتایتی بین این دو عرصها شهاهد نهوعی
انبساط در عرصه نظم منطقی فرهنگی و رسمی خود باشیم آیا در اثر فقدان این رابطه دیالتایک مها
شاهد ضفل شدگی نظم رسمی و منطقی در بهارین حالت نخواهیم بود آرچر در ضالهب چههار گهزارها
رابطه نظام فرهنگی و سطا اجاماعی – فرهنگی علّی خود را بیان میکند:
 .1بین مؤلفه¬های نظام فرهنگی (ایده¬ها) روابطی منطقی وجود دارد.
 .2تأثیراتی علّی به واسطه نظام فرهنگی بر سطا اجاماعی – فرهنگی علّی وجود دارد.
 .3روابطی علّی بین گروه¬ها و افراد در سطا اجاماعی – فرهنگی وجود دارد.
 .4با توجه به سطا اجاماعی  -فرهنگهیا انبسهاطی در نظهام فرهنگهی وجهود دارد کهه روابهط
منطقی جاری را اصالح و روابط جدیدی را عرضه میکند.
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مسئله ما فقدان رابطه دیالتایک ماعامالنه بین عرصه رسمی و غیررسهمی یها عرصهه انازاعهی و
انضمامی است .باید رابطه منطقی اثر خودش را بگذارد و اثر هم بپذیرد .نظم رسمی و منطقی ما فقط
میخواهد اثر بگذارد و اثر نپذیرد .چرخه دیالتایک بین این دو عرصه از حرکت ایسااده است .مشتل
ما در عدم انبساط است .انبساط باید در نظم رسمی صورت بگیرد .نظم رسمی ما باید منبسط شهود و
روابط منطقی جدیدی عرضه کند .بنیاد این نظریه عهالوه بهر نظریهات فلسهفی و جامعهه شناسهی در
اندیشه¬های امام بود؛ آنجا که مقاضیات زمان و متان را مطرح مهیکردنهد .ایشهان دربهاره نقهش
تعیین کننده زمان و متان در اجاهاد معاقدند:
«زما و مکا دو عن ر تعیین کننده در اجتهادند مسئلهای که در عدیو دارای
حکمت بوده است ،به ظامر مما مسئله در روابط حاکو بر سیاست و اجتمکا و
اعت اد ی

نظام ممکن است حکو جدیدی پیدا کند ،بدا معنا که بکا شکناخت

دعیق روابط اعت ادی و اجتماعت و سیاست مما موضو او که از نظر ظامر با
عدیو فرعت نکرده است واععاً موضو جدیدی شده است ککه عهکراً حککو جدیکد
متطلبد ،مجتهد باید با مسالل زما خود احاطه داشته باشد »
«توجه به شرایط زمانت و مکانت مؤثر بر موضو و طبعاً حکو آ ریشکه در نگکاه
خاصت به جامعه و در نتیجه رابطه و تعامل آ با دین دارد حسب این نگاه ،نکه
دین را متتوا مما جامعه و نه جامعه را مما دین تفسیر کرد ظامراً عطک
به این نگاه باید جامعه نیز در جامایت برای خود موضوعیت داشته باشد که امام
بر اممیت شرایط زمانت و مکانت در فهو موضوعات اصرار متورزد ،شاید رابطکه-
ای مبتنت بر عموم و خ وص مِن وجه با نقع نهایت و پر اممیت دین در بیکا
احکام و تعیین جهات نهایت به نظر مکترسکد حسکب ایکن نگکاه بتکوا مفهکوم
م لحت را نیز در اندیشه امام پت گرفت »

به هر حالا نظام ما در بهارین حالت میخواهد یک نظم ایدئولوژیک باشدا چون دنبال بایهدها و
نبایدها استا دنبال درسای و نادرسای گزاره¬هاست .تمام سندهایی که در ایران تنظهیم مهی¬شهود
حسب همین نگاه است .آنچه درست است به سهماش بهرویم و آنچهه غلهط اسهت از آن دور شهویم.
این¬ها درست استا چه ما باشیم چه نباشیما چه بشناسیم چه نشناسیم؛ حداضل ادعا این اسهت .ایهن
هدف اصلی سیاساگذاران رسمی ماست که میخواهند یک نگهرش انازاعهی داشهاه باشهند و روابهط
منطقی را دنبال کنند؛ اسمش را بگذاریم امر سیاسی موسع .اما امر اجاماعی یها مهدنی غیهر سیاسهی
الزاما تابع روابط منطقی نیستا روابط علّی را دنبال میکند .در اینجا شما یک عرصه داغی دارید کهه

20



ف لنامه علمت ک پژومشت انقالب اسالمت ،س  ،8پاییز  ،98ش 30

گروه¬ها در آن بر یتدیگر اثر میگذارند و از یتدیگر اثر میپذیرند .یعنی اینجا شما نمیتوانید مدعی
شوید که صرفاً روابط منطقی حاکم استا بلته گروهی بر گروه دیگر اثر میگذاردا میتوانهد ایهن اثهر
اضناعیا ناشی از ترس و تهدید و یا حای اغوایی باشدا اما به هرحال یک تأثیر علّی مهیبینیهدا یعنهی
نارر به علت و معلول است.
با فرض پذیرش ارزش¬هایی از سوی افراد یا گروه¬هایی خاصا آیا میتوان مدعی شد که همه
رفاارهای اجاماعی و فرهنگی ناشی از این ارزش¬هاست ممتن است شما تحت تأثیر یک داسهاانا
یک اسطورها مناسک یا یک تجربه نمادینی باشید که اصویً منطقی هم نیست .این همهه رفاارههای
رازآمیز و رمزآلود از مردم میبینید که اگرچه با عقل و منطق و زبان گزارهای سازگار نیستا اما نمی-
توانید منتر واضعیت اثرگذار آن باشید و با اشاباه ضلمداد کهردن آن خهط بطهالن بهر آن بتشهید .امهر
اجاماعی بیشار شبیه همان سطاِ اجاماعی  -فرهنگیِ علّیِ است که گروه¬ها بر یتهدیگر اثهر مهی-
گذارندا الزاماً هم تابع نسخه واحدی نیست .یعنی در واضع رفاارها علت دارد نه دلیل.
اگر بخواهیم در چارچوب گفامان انقالب اسالمی و ضانون اساسی شهاهد ایهن چرخهه دیالتایهک
باشیم کجا را بهار از مجلس خبرگان به عنوان ضله اداره فقهی جامعه با توجه به لحاظ کردن شهرایط
زمانی و متانی و عرصه¬های واضعی و علّی و "اجاهاد مسامر" در ضالب اندیشهه¬ههای امهام راحهل
میتوان سراغ گرفت به عالوها انبساط نباید در احتام حتومای تعریف شده و سهیال صهرف تعریهف
شودا بلته باید بنیاناً در فقه حتومای تجلی یابد .فقه ما باید یک فقه سیسهاماتیکا بههروز و در حهال
دیالتایک ماعامالنه و مسامر با بدنه اجاماعی ماحول باشد .توجه به سطا انضمامیا نهه بهه عنهوان
یک امر تبعی و عرضی و صرفاً با تشخیص فردیا بلته باید به منزله امهری جهوهریا ضاعهدهمنهد و
ساخاارمند و در کلیت نگاه¬ها و رویتردهای فقهی در اداره کشور نمهود داشهاه باشهد .در واضهع ایهن
تفتر به لحاظ ساخااری باید در مجلس خبرگان تجلی یابد.
در این صورتا مجلس خبرگان مطلوبا فقط نارر به اناخاب رهبری نیست .نمیگهوییم رهبهری
جایگاه بزرگ و بلندی نداردا اما اگر ضرار است جامعها فقهی اداره شود حداضلش این است که آن عقبه
فقهی حضور داشاه باشد و در کنار آن عقبه فقهی یک عقبه موضوع شناسی ههم نمهود سهاخااری و
رسمی داشاه باشد .این عقبه میتواند در خبرگان تجمیع شود .لذا در همهین چهارچوب فعلهی ضهانون
اساسی ضروری است که مجلس خبرگان ماحول شهود .یعنهیا اویً خبرگهان فقهط ماشهتل از فقهها
نباشندا موضوع شناسان هم باشند .ثانیاًا حداضل بساری فراهم شود تا مراجعا صالحیت فقهی اعضای
خبرگان و شورای نگهبان صالحیت عمومی آن¬ها را تأیید کند .اما هم اکنون هم صالحیت عمومی
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آن¬ها و هم صالحیت فقهی آن¬ها برعهده شورای نگهبان است .الباهه در نگهاه مطلهوب نگارنهدها
مجلس خبرگان به منزله ضله پشایبانی اداره اسالمی جامعه باید مساجمع معرفهت شناسهان و اخهالق
شناسان اسالمیا فقیهان و موضوع شناسان باشد که در پایان به آن اشاره خواهم کرد.
سال¬ها است که بحث اداره فقهی مطرح شده است اما راهراً به جایی نرسیده استا یا ضهابلیای
وجود ندارد یا توان اسانباط و اجرایش نیست .پس باید کاری دیگر کرد .کاری که عمالً و به صهورت
غیر روشمند و غیر ساخااری در حال انجام است .هم اکنون جامعها اسهالمی بهه معنهی ایعهم آن در
ابعاد عقیدتیا اخالضی و فقهی و الباه غیر منضبط اداره میشود .همین گساردگی را باید سهامان داد و
منضبط کرد .ساماندهی و کانون تجلی این اداره فراگیر اسالمی را باز هم بایهد در خبرگهان جسهت و
جو کرد که در نایجها بافت خبرگان دچار تغییر خواهدشدا یعنی ماشتل از معارف شناسهان اسهالمیا
اخالق شناسان اسالمی و فقها و موضوع شناسان .این هم یک نتاه جدیدی است و ههدف و آرمهان
مورد لزوم و دلخواه را پویاتر خواهد کرد و فقط به ییه سوم دین که ییهی احتام است بسنده نمی-
شود .بحث¬های عقیدتیا بینشیا معارفی و بحث¬های اخالضی که یزمه اداره سهالم جامعهه اسهت
مابلور میشود .به تصورم این به وییت ایدئولوژیک فقیه و مورد نظر اسااد مطهری نیز نزدیک است.
تمام ررفیت¬های اجاماعیا نخبگی و خبرگی ما باید فرصت حضهور و رههور بهرای اداره اسهالمی
جامعه داشاه باشند .در این صورت است که میتوان به اساقبال تغییر و حرف نو رفت و شاهد تحولی
مثبت در جامعه بود.
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