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 چکیده
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با  یحکمران یبه نوع یاسههیدرحوزه سهه یخاصهه یدر بسههتر اجتماع یدمط ریدهدکه شهه  یم شههانن
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 مقدمه

 شمندانیدر هر دوره است و اند یاسیو سه یبرآمده از تحولات اجتماع یاسهیسه یها شههیاصهولا اند

(. 11؛1332 ه،یریکنند )بش یم یورز شههیاند یو مسهالل موجود اجتماع طیگوناگون باتوجه به شهرا

 بینای در  هیژو هجای اکه  یپردازان انقلاب اسههلام شهههیاز متفکران و اند یکیبه عنوان  یمط ردستاا

 ودمتداز  زین همو  دهبو زویحو شاخص دانستاو از ا شتهدا خیرا ههد چند سالمیهانیایرا انندیشمندا

موضوع  نیکرده از ا ههتجربرا  یدانش اه یاهفضو تههشدا روهحض ه اهنشدر دا هههک ستا انیونیههحرو

 باشد.  ینم یمستثن

است که  یاجتماع -یگوناگون فکر یها انیوجود جر یمط ر دیدر دوره ش  یاصل ی ایژگیاز و یکی

 نیمطلوب موردنظردوره خودبودند.در ا تیوضت میموجود وترس تیانتقاد از وضهت یاز آنان درپ کیهر

 ی هههه فرهن یفکر یت ایبه فتال ی)ره(علاوه برمنارزات عملینیامام خم یبه رهنر یاسلام انیجر نیب

تر درجامته  یاسهههاسههه یتحوّل جهادیو آموزش مردم، بهه دننها  ا تیهآورد و بها اهتمهام بهه ترب یرو

و  یتیترب یها نهیاز شاگردان بزرگ امام،بازم یکیبه عنوان  یدمط ریبودند.همانطورکه گفته شهد ش 

از  یاتوان گفت بخش عمده  یکردند.م فاءیانقلاب ا یو عمل یفکر ریرا درمس یخاص نقش بارز یعلم

ضمن  ریمس نیدر ا شانیگوناگون بوده است.النته ا یاسیو سه یفکر های¬انینقد جر شهانیا شههیاند

پرداخته  تهیدراسههلام و بخصههوص مذهب شهه یمواضههو و اصههو  اسههاسهه نییبه تن ها¬انیجر نینقد ا

کنش و هدف نظام  یمورد نظر و مننا یخود سههاختار اجتماع شهههیدر اند شههانیراسههتا ا نیاسههت.درا

ام در نظ یمط ر دیهرچند به صراحت اشاره نشده است اما ش  یکند. به عنارت یم نییرا تن یاسیسه

ر را د یو اسلام یرانیا تیهو یرا در نظر داشتندکه مؤلفه ها یحکمران یخود نوع ای¬شهیو اند یفکر

 .زندیآم یهم م

شود و در شکل  یانجام م یو سهاختار یاجتماع یدر فضها یسهاز میتصهم ندیفرآ ینظام حکمران در

بهها هم مشهههارکههت و تتههامههل  روهههایهمههه ن یکل هههای¬یو اسهههتراتژ ههها¬اسهههتیههدادن بههه سههه

امور به  یگذار اسههتیو سه یهم سهاختار اجتماع یمط ر دیشه  شههی(. در اندGuga,2:1103دارند)

 یهم با همکار یاجتماع  رانیباز  ریکند، اما د یم فاءیرا ا یاصههلاسههت اگرچه حکومت نقش  ینحو

 یمرانحک یاست که راهنر نیمقاله ا نیدر ا یگذار هستند. لذا سوا  اصل ریتأث یاصل ریدرمس  ریهمد

 آن یدر پ ینریاسک کیپژوهش با روش هرمنوت نیچ ونه است؟ ا یمط ر دیشه  شههیمطلوب در اند

وب مطل یحکمران یبه نوع یو اجتماع یتیترب یها نهیباتوجه به زم یرمط  دیاست که نشان دهد ش 

 .شداندی¬یم ت رایغا یتیباماه یهماهنگ و حکومت یبا ساختار اجتماع یو اسلام یرانیا

 یچارچوب روش-1

هر متفکر در اوضاع  نریشهود. از نظر اسههک یاسهتفاده م ینریاسهک کیپژوهش از روش هرمنوت نیدرا

ا ب نریمتفکر از نظر اسههک. کند¬یم ورزی¬شهههیاند یجار یخاص و با توجه به مجادلات فکر یخیتار

 یو در برابر آن راهکار هنجار باشد¬یموجود با متضلات مواجه م تیدر وضت نیمت یزیقصد گفتن چ

 طیشرا ،یاسیو س یاجتماع های¬نهیشناخت زم نر،یاسهک یشهناسه. ازنظر روشدهندیاراله م ینیتم

که در دوره آن متفکر و در آن فضا مطرح بوده است،  ییو مجادلات وپرسهش ها یفکر طیو مح یزمان

 ها،زهان ی ها،¬دغدغه دهد¬یمتفکر مؤثر اسهههت و به محقم امکان م کیه ههای¬شههههیدر ف م انهد
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 یمتفکر را بههازشهههنههاسههه کیهه هههای¬شههههیانههد یرگی¬شهههکههل یمنههان یوحت ههها،یریگموضهههو

 ز،یتما نیا یتفاوت اسهههت. برمننا زیتما تیو ن زهیان  انیروش م نی(. در اSkinner,193102)دینمها

 یمتن بوده و متناظر علت در روش ا شیدایمقدم برمتن وخارج از آن است که مرتنط با پ یامر زهیان 

  یمتن خههاص تتر ینوع  یتههأل یبهها اشهههاره بههه فرح مؤل  برا تیههاسهههت، حهها  آنکههه ن یتجرب

 و یاسیبستر س ،یو علم یشهخصه یروش؛ زندگ نیبراسهاس ا نی(. بنابرا043 1311)پالمر، شهود¬یم

مورد  یدمط ریشههه  یفکر یها انیبن نیو همچن یو منازعات فکر جیرا های¬یدلولوژیا ،یاجتمهاع

که در واقو  یدمط ریشههه  یها هدف اصهههل نهیزم شین پیآن اه در قالب ا رد،گی¬یقرار م یبررسههه

 .ردیگ یقرار م لیوتحل هیاست موردتجز یمطلوب درجامته اسلام یاسیو س یچارچوب اجتماع

 (یحکمران یاسیس تیو ماه ی)ساختار اجتماع یچارچوب نظر-2

بار  نیبود که ظاهرا اول یکشت ای میسکاندار قا یکوبرنا به متنا یونانیاز واژه  یترجمه ا یحکمران واژه

کم  نیواژه را به منظور تنن نیبکار رفت. افلافون ا یبه عنوان اسهتتاره توسط افلافون به مف وم رهنر

 یراندن، حکمران ینامت یدر قرون وسهههط یونانیواژه  نیبکار برده اسهههت. ا ینظام حکومت کی  یوک

 وهیشهه ایبه مثابه عمل  یاسههاس حکمران نی(.برا032 1394 ،یرا بخودگرفت)سههلطان یرهنر ایکردن 

ن ادههههای تخصهههصی و مهههشورتی  دیشود.اما در عصر جد یم یحکومت تلق اکارکردیحکومت کردن 

بهرای  صیسههازمان ملههل متحههد حکمرانههی را مجموعهد اقدامات فردی و ن هادی عمهومی وخهصو

برنامههه ریههزی و ادارم مههشترم امههور و فراینههههد مهههستمری از ایجههاد تفههاهم میههان منههافو 

ازگار حرکههت کههرده و شههامل متفههههاوت و متهههضادکههه در قالههب اقههدامات مههشارکتی و سهه

می کنند)   ن ادهههههای رسههههمی وترتینههات غیررسههمی وسرماید اجتماعی ش روندان است تتری

UN-HABITAT,2::201.) 

و سههنت که براعما  و رابطه قدرت در  ندیسههاختار فرآ انیتتامل م قتیدر حق یحکمران هیپا نیبر ا 

در ج ت  هاتیفتال میکنتر  و تنظ ت،یهدا میو مفاه دلهالت دارد یو اجتمهاع ین هاد یههامجموعهه

وکههارکههنههان  در آن مسههههتههتههر  دهههنههدگههانیهههمههه شهههه ههرونههدان، ر  ایههمههنههافههو مههردم 

 یرحکومتیغ یهادرون حکومت و بخش یبه روابط اجزا یحکمران جوهره(.Plumpter,199903است)

 بارهنیدرا یریگمی،تصمیریگمی،تصمیدرحکمران ی((. موضوع اساسKaufmann,2:1:03اشهاره دارد

 ی(. حکمرانSapru,2::403:3چ ونه،کجا وچه هن ام بدسههت آورد) ،یزیچ ،چهیاسههت که چه کسهه

 ییمرکز زدات بیو ترغ میتشو ،یو فرودولت یسطوح دولت انیم آن ریمتکثرقدرت و تکث تیغالناً بر ماه

متنا  نیدارد. درا هیروزافزون براشههکا  گوناگون مشههورت و مشههارکت شهه روندان تک یاز دولت و اتکا

در  رییتغ جادیو ا یومتفاوت به مسهلله محدود ساختن قدرت سنت دیجد یاز ره ذر ن رشه یحکمران

ه متتقدندک ی.دانشمندان علوم اجتماعپردازدیم یجمت یریگمیمتنوع تصم یهابه مد  لین یآن برا

 نیمف وم شهده است.بنابرا نیوبسهط ا جادیامور موجب ا جاننهکیها درانجام دولت ینسهن یناکارآمد

خش وب یوبخش دولت یبخش خصوص انیم زیتما جادیا زیمختل  دولت و ن یبخش ا انیم یباجداساز

قدرت شهههده ونقش  یوعمود یسهههاختارسهههنت رییدرتغ یسهههت  رید یاز سهههو یوجامته مدن یدولت

کرده است. بر  دایپ شیافزا هایریگمیوتصهم هایگذاراسهتیدولت درسه یمواز ین ادها یرگذاریوتأث

متنوع  یروهایمشارکت،گفت و ومناظره ن ادها ون میقدرت مشهروع ازفر یاسهاس درنظام حکمران نیا

 نی(.بنابراUN-HABITAT,2::204-1)دیآیبدست م ینوگاه ج ا یامنطقه ،یدرسطوح مختل  مل

 .دیآیو درتتامل وگفت و بدست م یاجتماع یدارد اما صورت یاسیس یتیاگرچه ماه یحکمران
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هم ضمن  شانیگوناگون مطرح شده درعصر ا یها شههیدر برابر اند یدمط ریشه  شههیدراند نرویاز ا 

آن هم  یو اهداف اصل یحکومت اسلام تیپردازد،در مورد ماه یمطلوب م یبه سهاختار اجتماع نکهیا

 یعکه در بردارنده نو شههانیا شهههیمطلوب را در اند یتوان نظام حکمران یم یکند به نوع یصههحنت م

 دارد قدرت یکنندگ تینقش هدا نکهیباشد، ضمن ا یم یاسهینظام سه ی ایژگیو و یسهاختاراجتماع

 کند. یرا متکثر و حکومت را در برابرمردم پاسخ و م یاسیس

 یمطهر دیشه یو اجتماع یفکر طیمح -3

تا  ردیقرار گ یمورد بررسههه یمط ر دیشههه  یدوره زندگ یاجتماع طیو شهههرا یزندگ طیدر ابتدا مح 

 هشههیمطلوب در اند یحکمران یومولفه ها یمنان میدر ترسهه رگذاریتاث یبراسههاس آن بتوان مولفه ها

 0ردیقرار گ لیو تحل هیمورد تجز شانیا

 یاستاد مطهر یومبارزات یشخص یزندگ-3-1

 مانیفر یدر روستا1293ب من سا  13در  یمط ر نیمحمدحس خیفرزند ش یمط ر یمرتضه اسهتاد

اشهههرف گذرانده خود را درنج   لاتیبودکه تحصههه مانیبرجسهههته فر ونیآمد. پدر او از روحان ایدنبه

 مانیدروس را درفر  ریو د دیبا قرآن مج ییمانندآشهههنا ،یو مقدمات هیدروس اول یدمط ریبود.شههه 

عازم مش د  ینیعلوم د لیتحص یبرا1311و در سها  یسهال  12توانسهت در سهن  نکهیتا ا تفراگرف

 ینید یعلما زیو ن نیخصوصأ فشار بر د یاختناق رضهاشاه یزمان مقارن با سهال ا نیا مقدس شهود.

(. استاد 011 1333 ،یرا کنار ب ذارند)کرد تیاز علما مجنور شدند لناس روحان یبود تا آنجا که گروه

 یفکر یهادوره با توجه به دغدغه نیپنج سهها  از عمر خود را در شهه ر مشهه د گذراند.در ا یرمط 

 ،یآموختن علوم فلسههف یضههمن آموختن مقدمات خود را برا یاسههلام یدلولوژیو ا ینیبدرباره ج ان

حوزه مشهه د در  تیبا توجه به عدم کفا شههانی(.اما ا09 1313،یکنند)مط ر یآماده م یو کلام یعرفان

 یم متیش ر عز نیقم به ا هیدرحوزه علم لیتحص یبرا 1314در سها   اشیدرون یهاخواسهت قناعا

الله  تیهمانندآ یبرجسته ا یبه اسهتفاده از محضر علما یدمط ریمحتل  شه  یدوره ها نیکند.در ا

 دیسهیدمحمدحجت، سیدمحمدمحقم داماد، س اللهتیآ ،یی)ره(، علامه فنافناینیامام خم ،یبروجرد

 نیالدش اب دیو س یاحمد خوانسهار ،یخوانسهار یمحمدتق ،ی انیصهدر،محمدرضها گل ا نیرالدصهد

بزرگ  یعلما نیا دگفتیکنند.با یم لیخود را تکم یمنادرت نمودند و دروس حوزو ینجف یمرعشههه

 یهم براسهههتادمط ر یاسهههیوسههه یوکنش اجتماع یریدرج ت گ یعلم یرگذارینامنرده علاوه برتاث

 .رگذاربودندیتاث

و   یدرمدرسه مروى و تأل سیکند،درت ران به تدربه ت ران م اجرت مى 1331درسا   یاسهتادمط ر

توسط  انیانجمن اسلامى دانشجو ریجلسه تفس نیاول 1333پردازد.در سا  مى قىیتحق  اىیسهخنران

ومتارف اسلامى دانش اه ت ران  اتیخود در دانشکده ال  سیشوند.درهمان سا ،تدرمى لیتشک شهانیا

شود، استاد از سخنرانان مى لیکانجمن اسلامى پزشکان تش 1333و  1331کنند.در سال اى را آغاز مى

در حوزه  یمط ر دیش  یت ایحجم عمده فتال :3دهه  یوتا حدود :3انجمن است.دردهه  نیاصلى ا

ه کنند ک یگوناگون ظ ور م یاسیو س یفکر یها انیدوره جر نیاست.بخصوص در ا یو فرهن  یفکر

کنندکه در برابر آن  یبزگ را وادار م یعلما  ریو د شههانیشههود، ا یبه آن پرداخته م شههتریدر ادامه ب

ومطرح شدن  یالله بروجرد تیو بخصوص با فوت آ :3را اراله بدهند.اما در دهه  یپاسهخ لازم ومنطق

آنان  وندیو پ ردمم تیبزرگوار درهدا دیش  نیخرداد ا11 امیو با ق شهانیا نیامام )ره( به عنوان جانشه

 دیبه بتد و با تنت 1332دارند.از سههها   یره( گام بر مبا امام) یاسهههلام یاسهههلام یان ایجر نیوهمچن
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 یحلقه ارتناف نیو همچن یو منارزات یفکر یاصههل یها هیازپا یکیبه عنوان  یمط ر دیامام)ره( شهه 

در صههحنه منارزه در  ینیعبه انقلاب علاوه بر حضههور  یمنت  یبا مردم هسههتند.درفو  سههال ا شههانیا

نشهسهت ها و محافل حضور داشتند و موضو اسلام را نسنت به امور گوناگون و نقطه افتراق با  شهتریب

و  نامشروع یاسهیاز نظرسه یشهاه حکومت میرژ شهانیکنند. ازنظر ا یم نییگوناگون آن روز تن انیجر

 نیبا آن راهکارها و همچن نارزهم یبرا شهههانیناکارآمد بود که ا یتیریقنو  و از جننهه مهد رقهابهلیغ

از  یدر دوره م م یدمط ریشههه  اتیح نی(.بنابرا033 1391یلازم در نظر داشهههتند)کرد یراهنردها

 نیه اباتوجه ب شانیمتنوع و متتارض است و ا اریگوناگون بس یاست که از جننه ها رانیمتاصر ا خیتار

 خود دگاهید انیب تیو درن ا یاسههیسههو  یبه کنش اجتماع یوعلم یخانوادگ نهیزم نیوهمچن طیمح

 پردازند.   یگوناگون م یدرعرصه ها

 یمطهر دیو دوره شه یوفکر یاجتماع طیمح -3-2

ابتاد   ،یمط ر دیدوره ش  یاسهیو سه یاجتماع یها نهیو زم طیبخش علاوه بر پرداختن به مح نیدرا

ته برگرف یدمط ریش  شهیاند قتیشود که درحق یم نییهم تن یوفرهن  یفکر یان ایوچارچوب جر

 باشد. یم یچارچوب اجتماع نیبرساخته از ا یبه عنارت ایو 

 یدوره پهلو استبدادی نظام -3 -2 – 1

باز بوجود  یتوانستند از فضا یاسیمختل  س یها انیجر:132سا   وریاز سقوط رضاشاه در ش ر پس

0 1392نژاد، یب ردازند)سادات یو اجتماع یاسیآمده درخلاء قدرت متمرکز استفاده نموده و به کنش س

گردد و اکثر  یبرم یو اجتماع یاسههیبسههته سهه یدوباره فضهها1332ریت23 ی(. هرچندپس ازکودتا21

و متمرکز  یشکل یساخت ا ایاز ظواهر و  یشهد و تن ا برخ لیمشهروفه زا یو اجتماع یفکر یان ایبن

 ه،یری)بشردیگ یقرار م یتاز کهیاستنداد، فساد و  ریشهود و حکومت در مسه- یم تیدولت مدرن تقو

وج ت  هی)ره(درحوزه علمینیباشههروع زعامت امام خم زیون یاسههیسهه یفضهها نی(.درچن:012 1333

 ،یوآغاز ن ضت اسلام1332وبخصوص پس از سا   یو اجتماع یاسیدرمسهالل س شهانیفتلانه ا یریگ

د خو فهیو وظ ردیگ یانقلاب قرار م ری)ره( درمسینیاز شاگردان امام خم یکیبه عنوان  یدمط ریشه 

 یان ایآن ا را بابن  رید یو ازفرف دیمردم آشکار نما یرا برا یحکومت پ لو یانحراف تیداندکه ماه یم

 آشنا سازد.    یرانیاسلام و ارتناط متقابل آن با فرهنگ ا یاسیو س  یاجتماع

 یاسیحوزه در امور س یری:تحولات مربوط به زعامت و جهت گ3 -2 -2

 دیاست.ش  هیتحولات مربوط به حوزه علم یمط ر دیش  شهیدر اند رگذاریم م تأث یها نهیاز زم یکی

کرد.سا   متیبه ش ر قم عز 1311مش د در سا   هیدر حوزه علم لیپس ازچ ار سها  تحص یمط ر

 زبتد ا هیقم بود وحوزه علم هیمؤسهههس حوزه علم یحالر اللهتیزمان با فوت آبه قم هم شهههانیورود ا

حوزه در  ی.فضادگردی¬یاداره م یصدر،حجت و خوانسار اتیآ یتنیتوسهط سه تن از مراجو  شهانیا

 زیاو ن دیبتد از تنت طیاست و اختناق دوره رضاشاه و شرا یعلم یفضا شهتریب 1323تا سها   امیا نیا

 به هزعامت حوز جیگانه بتدررانده بود.پس ازفوت مراجو سههه هیرا به حاشهه یاسههیسهه تیفتال زهیان 

ات از اقدام یبروجرد اللهتیازشاگردان برجسته آ یکیعنوان به ی.استادمط ردیرسه یبروجرد اللهتیآ

موضههوعات منتقد  یدرمورد برخ یو کردینسههنت به رو نمودگرچهیم شیدر حوزه سههتا یو یاصههلاح

 للهخاص نسنت به دو مس یاشههیواند یبامختصهات فکر یدمط ریمانند شه  یبود.در آن دوره افراد

روشن امام در منارزه با  یهاشهی0انداستیازس نید ییجدا شهیاند-1داشتند0  یو اصلاح یموضو انتقاد
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 رغمیلع  رامامیوشاگردان د شانیمؤثر بود وا اریبس یمط ر دیش  تیعنوان استاد درشخصتفکر به نیا

حاظ به ل یداشههتند ول ظرناختلاف یبا و نهیزم نیقالل بودند در ا یبروجرد اللهتیآ یکه برا یاحترام

و نظر  یبرخلاف ر  میفورمستقبه :133تا زمان رحلت متظم له درسا   شانیا  اهیشهأن و جا تیرعا

 در یافتالانه کردی)ره( رو ینیامام خم تیبا محور شانیها پس از فوت اانجام ندادند.آن یاقدام شهانیا

 اتخاذ نمودند. رانیمسالل ا

با توجه به غلنه فقه ومخالفت  یدمط ریدر دوره ش  هیکه درحوزه علم یمتن نیبد ،یزیفلسفه ست -2

که در حوزه  وفانلسیفلسفه و ف ریناصواب تکف یفلسفه مورد اقنا  ننود ومتأثر از فضا سیبا فلسفه،تدر

رش ن  نیا رییدرتغ یو امام )ره( سههت ییمانندعلامه فنافنا ییهاتیبود قرارگرفته بود،شههخصهه جیرا

 یآن ا با افکارفلسف یبزرگوران وشرکت در درس خصوص نیبا ا کیبا ارتناط نزد ی رمط دیکردند.شه 

 خیوتار یمناحث ومطالتات گسترده او درفلسفه اسلام گونهنیبه ا یوعلاقه و دیآشناگرد شتریب یوعرفان

راف به درکنار اش یورز شهیددر ان شانیبه ا ییبالا اریبس تیفلسفه غرب و ظرف شهمندانیفلسهفه و اند

بودکه در دهه  ییهایدلولوژیاو درمواج ه با ا هیدسهههتما نیترامر بزرگ نینمود وا جادیا ینیمناحث د

 (.033 1334،یحسنلولی)فالدیبا آن روبرو گرد یرانیچ ل و پنجاه جامته ا

 التقاط:3 – 2 – 3

 سمیمانند مارکس ینید ریرا با محکمات غ ینیاست که متشاب ات د یانیجر قتیالتقاط در حق انیجر

عمل  نیا د،ینما یم یبه را ریرا تفس ینیو محکمات د دینما یممزوج م ی رید زیهرج ای سمینرالیو ل

 یخخلم و بر نیها و سازمان مجاهد کیمانند چر یمختل  فکر یچ ل توسط گروه ها یدر دهه ها

 نیدر ا یمط ر دی(.ش 34؛ 1392نژاد،  یاسهت) سادات ییقابل شهناسها نرا یگرا و ل یمل یها انیجر

ا  آن ا بخش و امث یستیالیستانسیاگز ای میمثل مارکس  رید یما از فرهن  ا نکهیند؛ایفرما یارتناط م

 یلاماس ریدرمس ان ضهت ما ر نکهیا یبرا میآن ا بکشه یاز اسهلام بررو یو روکشه میرا التقاط کن ییها

خود  یال  و یاقتصاد ،یاسیفلسفه س خ،یفلسفه اخلاق،فلسفه تار دیالتقاط اسهت،ما با نیکند ا تیهدا

، 1312 ،ی)مط رمیافراد خودمان قرار بده اریو در اخت میکن نیتدو رد،یگ یاسههلام که از متون ال ام م

 یم م و آگاه اریبسهه موضههوع نیدر واقو پرداختن به هم یمط ر دیشهه  یاز مواضههو اصههل یکی(. 34

جامته را  یو ارزشه یتواند از لحاظ فرهن  یکه التقاط م ینسهل جوان از خطرات ژهیمردم و بو یبخشه

 کند. دیت د

  یاسیو س یمتنوع فکر یها انجری: 3 – 2 – 4

به آن  یدردولت پ لو یهم از ن اد سهههاز یدوره که بخش عمده ا نیفتا  در ا یفکر یهها نههیزم از

 یخافر همخوانبه ژهیوموضوع به نیباشد،ا یم ییگراو باستان ییگرا یمل شهیاختصاص دارد، رواج اند

-0219 1393زادگان،  لیو اسههمت یعمده مورد توجه بود)منشههاد ،بطوریآن با سههاخت نظام سههلطنت

 عنصههرمذهب  ،تتمدایتتر نیآغاز شهد.در ا یرانیا تیمجدد از هو  یبا تتر ،ییگرایرانیا جی(. ترو111

 دهیبانا می.در واقو رژشودیلحاظ م تیهو نیا یارکان اساس ،یباستان یمورد غفلت واقو شهد وسهنت ا

ه آن ب  شههتریبود.چنانکه در ادامه ب تیدرحل بحران هو انیرانیا ینید لیاصهه تیاز هو یگرفتن بخشهه

خدمات متقابل اسلام و »در آثار متتدد و بخصوص با نوشتن کتاب  یمط ر دیشهود شه  یپرداخته م

 د.پردازن یم یو اسلام یرانیا لیاص تیهو نییکرده و به تن یریموضوع ج ت گ نیدربرابر ا «رانیا

خود  تیکه درقالب حزب توده فتال سمیدوره مارکس نیا یاسیو س یم م فکر یها انیازجر  رید یکی

و سههرانجام  :2دهه  یانیپا یهاسهها  ویگرچه باحوادث و وقا یفکر انیجر نیرا آغاز نموده اسههت. ا



     123     یاستاد مط ر یاسیس شهیدر اند یاسلام -یرانیمطلوب ا یحکمران یراهنر

تا وقوع انقلاب  یبتد های¬آن دردهه ای¬شهیآثار اند یول د،یکاملاً محدود گرد 32مرداد  23 یکودتا

.به لحاظ نمود¬یم ییخودنما رانیا یاسیدرصحنه س رومندین انیجر کی عنوان¬همچنان به یاسهلام

را از رو بسته بودند.آنان  ریشمش رانیمردم ا ینیدر برابر فرهنگ د یسهتیمارکسه یها انیجر یمترفت

قدرت در ج ت اهداف خود نسهههنت به  یاز ابزارها ،یپ لو میرژ یِفرهن  یبها رخنهه درن هادها یحت

 کیعنوان به سههمی(. مارکسهه::02 1331،ی)مط رجسههتندیمردم سههود م ینیمواج ه با فرهنگ د

 ییسابم و فرح شتارها یدرکشهور شهورو وسهتهیاز تحولات به وقوع پ یریبا ال وپذ یانقلاب یدلولوژیا

ت  وض کیدلولوژیخلاء ا یدرفضا ینید یهاارزش یو نف سمیالیام ر هیو منارزه عل یخواهمانندعدالت

گسترده  غاتیبا تنل ینسل جوان دانش اه نیدر دهه چ ل وپنجاه توانست در ب یستینرالیل یدلولوژیا

و دفاع از کارگران و  یج ان سهههمیالیبا اسهههتنداد وام ر یمنارزه انقلاب یهانفوذ کرده وبها فرح آرمهان

 اتیادب نیفراخواند.النته ا دکارگر ودانشجو را به اردوگاه خو ،فنقهیمشکلات اقتصاد انیزحمتکشان وب

و  نیوخصم آلود نسنت به د کیدلولوژی،ایاسهیسه یسهطح اریبسه رانیدرا دشهدهیتول یسهتیمارکسه

 ینید شمندانیشهد و اند رانیدر ا یت موجب مقاومت فرهن بود.اما بسهرع رانیا یاجتماع یهاسهنت

انوشتن و ب یمط ر اللهتیو آ ییب ردازند،چنانکه علامه فنافنا یستینقد افکار مارکسبه هیعلم یحوزه

 دیش  برداشتند. هرچند مواج ه ریمس نیدر ا یگام م م «سمیاصو  فلسفه و روش رلال»شرح کتاب 

 یاعتقاد -یفکر دوم(،علاوه بر حوزه یدوره )پ لو نیدر ا سمیمارکس شههیچپ و اند انیبا جر یمط ر

 یو عموم یخود در جلسهات خصوص یهایندر مجموعه سهخنرا ژهیو بو یفرهن  -یاجتماع نهیدر زم

 شانیا یریبه موضو گ دمط رییشه  یاسهیسه شههیاز اند ی. در واقو بخش عمده اابدی یهم تنلور م

 (.:02 1393اختصاص دارد)ذکاوت،  سمیدرباره مارکس

 یاهشهیاسههت.اصههولا ورود اند یسهتینرالیل یها شههیدوره اند نیدرا یم م فکر اناتیازجر  رید یکی

 نیها و خافرات اولبود ونوشته یستینرالیل کردیاز همان ابتدا غالناً با رو رانیبه ا نیمدرن از مغرب زم

 یان ایبن رانیدر ا یستینرالی. مروجان افکارلسازد¬یم انیرا نما کردیرو نیا یخوببه یرانیروشنفکران ا

اصل ح جیونتا دیعلم و دانش جد یهاشرفتیکردند و با پ یمترف ماندگی¬تحجر و عقب یرا نوع یبوم

ظاهر م شیبرخوردها نیتراز م م یکیتفکر در نی. اندینما جیرا ترو ییگراغرب کردند¬یاز آن تلاش م

ت اجم درکشههه  حجاب و  نیاز ا ییدهارا موردحمله قرار داده بودندکه نما ینید یهاو بهاورداشهههت

 نیبود.در ا دایاز آن هو دیو تقل یمدرن غرب یبه زندگ یفت یو شهه یازمراسههم مذهن یبرخ تیممنوع

 درمجله زن یضمن نوشتن مقالات یو روشن ر یاسلام یهاشهیحفاظت از اند یبرا یمط ر دیدوره ش 

در برابر  شانی.اسهدینو یم«زن در اسهلام ینظام حقوق»و« مسهلله حجاب»مانند یم م یهاروز،کتاب

اسلام را اراله  نیرا در د یو انسهان یدیوتوح یقیحق ی،آزادیسهتینرالیل یوماد ی،ظاهریانحراف یآزاد

 (.033 1313 ،یکند)مط ر یم

کرده و برخلاف  یریموضو گ ینید یروشهنفکر های¬انیاز جر یدربرابر برخ نیهمچن یدمط ریشه 

 نیروز را درخود مسلمانان و نه در رکود د بیمصا شهیر ها،¬انیجر نیاز افراد متتلم به ا یارینظر بس

 یری یرا پ یاسههلام یهاو آموزه نیوخوانش مجدد د ینید یاگریاح یدمط ریدانند،شهه  یاسههلام م

 شهههانیا (.9؛ 1333،یمط ر) داندیم یناب اسهههلام یهاو راه چاره را در بازگشهههت به آموزه کندیم

 یرانیا-یفرهنگ اسههلام یتمدن یهاو داشههته یخیتار برعقنه انیجر نیا یدربرابر خودباخت  نیهمچن

لسفه ف اصو »،«زمانه اتیاسلام و مقتض» ریاز آثار خود نظ یاریدر بس شانیراسهتا ا نیدارد.در ا دیتاک

با مفروضهههات  «تیننوت و خاتم ختم»نیو همچن «یگریبه ماد شیعلل گرا» ،«سهههمیو روش رلهال
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 روشنفکران به محاجه برخاستند.

کل ش یمتفاوت یاسیو س یفکر های¬انیجر ،یعلاوه برتحولات اجتماع یمط ر دیدر دوره ش  نیبنابرا

 نیو همچن ها¬انیجر نیپاسخ به ا قتیدرحق شهانیا یورز شههیازآثار واند یگرفتندکه بخش عمده ا

و  یکرفمواضو  نیمطلوب مورد نظر است.اما ا لیدربرابر تحولات گوناگون والنته اراله بد یریموضو گ

 نینشأت گرفته از د یوفق  یفلسف ،یمستحکم فکر هیپا یدارا شانیاراله شهده توسط ا یها شههیاند

 ان تاز برجس یاسلام یباشدکه هرکدام از آن ا در شاخه ها یم یبزرگورا دیاز اسات یریاسلام و ب ره گ

 شود.  یبه آن پرداخته م شتریباشد که در بخش بتد ب یم

 مطلوب یحکمران میدرترس یمطهر دیشه یفکر یمبان-4

ت اس یو حاکم یلیشناخت سنت، عرف و قواعد اص نریاسک کیدر روش هرمنوت یاصل یازگزارها یکی

با اسههتفاده از امکانات  یدمط ری(. شهه 0113 1339 ،یدهد)نوذر یقرا م ریرا تحت تاث شههمندیکه اند

ع ثابت و ازموضو یعقل یلیشکل گرفت، تحل یکه بطورمشخص با فاراب یاسلام یاسیسهنت فلسهفه سه

همچون خداوند، انسههان،  یمیکند و موضههوعات و مفاه یزمان در اسههلام اراله م اتیر و مقتضههیمتغ

 میواجتماع ترسهه نید زیو ن نیعقل و د انیم یو مناسههنات خاصهه نییاجتماع، حکومت و قانون را تن

 کرده است. 

که  یقتیحق یتنیاست.خداوند دیتوح یدمط ریش  یاسیس شههیعنصهر در اند نیتر یانیبن ایو  نیاول

که  یقتیاوسههت؛ حق یبه سههو ایکه بازگشههت همه اشهه یقتیاسههت؛ حق ایخالم و مند  و او  همه اشهه

ه ب قتیخداوند درحق یجستجو .دیریپذ ینم یمکان ،یزمان تیمحدود چیو نامحدوداست و ه ینامتناه

 ایرا دربسان اش ءیش کینه  میکن یرا جسهتجو م یکامل نامحدود قتیحق کیاسهت که  نیا یمتنا

-023 1333 ،یجسههتجو کرد )مط ر دیخداوند را درصهفحه زمان و مکان ننا لیدل نیعالم، به هم نیا

وزه آم تیآن ومحور یدیتوح انیبن یاسلام یحکومت آرمان یبرا هیو اول یشهاخصه اصل نی(. بنابرا13

 یال  تیآن برخاسههته ازمشههروع یو فرع یهمه ارکان و عناصههر اصههل یاسههت. به عنارت یسههلاما یها

 یحکمران یریشههکل گ یبرا یاصههل یربنایبه خداوند ز مانیرو ا نی(. ازا0193 :139 ،یاسههت)مط ر

 نیداندکه کاملتر یم یمراتن یرا دارا مانیا یدمط ریاسههت. شهه  یمط ر دیشهه  شهههیمطلوب دراند

 ن استآ تعاوفرو  تننوو  دمتا ،توحید نچو ییمتتلمهادارای  کهدانههد-یم توحید نهمارا  مههانیا

 (.0123 1399،یری)درخشه وتنش

هم  یمط ر دستاا شههههیدراند شناسیننساوا یتیبه خدا، حقوق فن مانیمقوله ا نیهم پرتودر  ساساًا

نالل  یحقوقو یوداشتن فلسفه اجتماع یتیاعتقاد به حقوق فن نیب یقیرابطه وث شانی.اردیگ یشکل م

 انخداجو وبه عنو یفطرت یدارا ننساا یمط ر دیاسهاس ازنظرش  نی(. برا033 1332 ،یاسهت) مط ر

 خالقیا انجدو و تیذا فتاشراز ،متاکرو آزاد از مستقل شخصیت نیو با داشتن چن میناو در ز خلیفه

 رهبادر باید نیرشهههده کرده اسهههت، بنابرا یوماد یام ابتاد ارزشهههدرتم یننساا نی.چنستا رداربرخو

 یاسیو سه یاز حقوق اجتماع یو به گونه ا نماید تتیینرا  خویش ن ایی سرنوشتو دب یر تصمیمدخو

(. اما :03 1391و سهتادت حرکت کند)سرپرست سادات، شهرفتیپ یبسهو تیبرخوردار شهود ودر ن ا

و  یذاراست یارزشهمندانسان، درعرصه س  اهیوجا یدیتوح انیبن نیبرا هیباتوجه به تک یدمط ریشه 

 هعلاوامور تیتمش یرسهد، چنانکه متتقد اسهت برا یبرتر عقل هم م  اهیامور به اجت اد و جا تیریمد

 یازهاین یسههر کی)قرآن وسههنت( وجود دارد یثابت آن در منابو اسههلام نیثابت که قوان یازهایبر ن

ارچوب چ ردرییمتغ نیقوان نیشههده اسههت و النته ا هیآن تتن یبرا رییمتغ نیوجود داردکه قوان رییمتغ
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فقه را  شههدنانتظارحاکم  شههانیرو ا نی(. از ا013 :131 ،یشههود )مط ر یثابت محک داده م نیقوان

 تیرا حاکم یو جوهر حکومت اسلام دینما یم میدرجامته دارد و آرمانشه ر خود را در آن قالب ترسه

ام اسلام تم یمط ر دیازنظر ش  نیداند. بنابرا یروز در جامته م یازهایتوجه به ن با یفقه و احکام فق 

 یاداردوبر یاسیدارد،قانون س یدارد، قانون اقتصاد ینظر دارد.قانون اجتماع ریبشر را ز یشهلون زندگ

 (. 011 1339،یحکومت آمده است)مط ر لیتشک

 نید تیمطلوب جامت یحکمران ینیب شیدر پ یمط ر دیشهه  شهههیاند یاصههل یاسههاس مننا نیبرا

 یویبه عنوان ضههامن سههتادت دن نید بیترت نیباشههد. بد یم یوگسههترش آن به تمام امور اجتماع

. دیآ یبا آن بدست م زشیو آم یهم در وابسهت  اسهتیسه حیصهح ریشهود و مسه یم یتلق یواخرو

 یآزاد یامامت،عدالت و حت د،یهمانند توح یمط ر دیمطلوب ش  یحکمران یاصل یچنانکه مولفه ها

 نمیا نسنت یمط ر دیگونه ش  نیباشد.بد یم ویاسهلام وبخصوص مذهب تش نید نیادیاز اصهو  بن

 پوستاز  مغز ییاجددو را  ینا ییاجدو  نددا می پوستو  مغزو  جسمروح و  نسنترا  سیاستو  یند

 (. 31؛ 1343،ی) مط رکند می انعنو

 یمطهر دیازنظر شه یواسلام یرانیمطلوب ا یحکمران -5

 یسهههاختاراجتماع ،یحکمران یرانیو ا یاسههلام یها هیبخش به پا نیذکر شههده در ا یبه منان باتوجه

 شود؛ یآن پرداخته م ی ایژگیو ابتاد و و یحکمران

 یحکمران یرانیو ا یاسلام یها هیپا-5-1

 یدوره پ لو یرانیدرجامته ا یاصههل های¬ازبحران یکیبه عنوان  تیهمانطورکه گفته شههد بحران هو 

باشهههد،  یم یاسهههیوسههه یاجتماع های¬حل بحران یبرا یا هیبحران پا نیحل ا کهییبوده و از آنجا

 یدوعنصههر فرهن  نیارتناط ا یو برقرار یو اسههلام یرانیا لیاصهه تیهو نییدرج ت تن یدمط ریشهه 

 جامته یازمسالل اصل یکیداردکه  تیموضوع از آن ج ت اهم نیبندد.ا یتلاش خود را به کار م یتمام

و  یتیهو یاجزا نیتتامل و ارتناط همسنگ ا نیدو مؤلفه است. بنابرا نیا نیآن روز کشهاکش ب یرانیا

 کند. یم نییرا تن یدمط ریمطلوب مدنظر ش  یحکمران یها هیپا یواقت تیازهو یلیتحل

و  نیدرچارچوب د یفرد تیشههان،هویپردازد، ازنظر ا یم یفرد لیاصهه تیابتدا به هو یدمط ریشهه 

 یسوانسان به یانسان را، تن ا در تکامل و تتال یبرا یواقت تیهو شان،یدارد.ا یمتن ینید یهاشهیاند

تا  سههتمناحث خود درتلاش ا ترشیبا فرح موضههوع انسههان کامل، درب شههانیا داند،یم یاهداف متتال

 یمط ر دی. انسههان در نظر شهه دینما انیاسههلام ب نید دگاهیانسههان مطلوب وکامل را از د کی یژگیو

و  سیتقد ،یدوست یینایجما  و ز ،یراخلاقیخ ر؛ینظ یمتتال یهایژگیو یهمانطورکه گفته شهد دارا

 در ندارد،ن قش مؤثرانسا یادیز تیاهم یدمط ریکه درنظر ش  یزیو بخصوص چ باشدیپرستش م

تلاش  تیوعلم و درن ا اری(. باتوجه به عقل، اخت32، 1312 ،یاسهههت)مط ر شیخو یندهیسهههاختن آ

و  نیکرد که در آن د  یتتر یمطلوب فرد تیاو، هو یبرا توانیم یحم تتالوصهههو  به یانسهههان برا

 طیرادشتوان یآن م لهیاست که بوس یاساس ی اهیجا یآن دارا ی ایژگیاسهلام باتوجه به و نید ژهیبو

مورداشههاره را  یفرد تیهو نیا یدمط ریکند.اما شهه  یرابنحو احسههن راهنر شیخو ندهیوآ یکنون

راقنو   یاهیافرد،نظریاصالت جامته  اتینظر انیازم ی.ودینمایوجو مدرچارچوب جامته وامت جسهت

 دارد. دیهم به اصالت فردوهم جامته تأکدارد که درآن 

 کی ایدر احساس درد  یوجدان مشترم جمت ایرا درم  یمل تیهو ایو  سمیونالیناسه یدمط ریشه 

درد از ظلم و تجاوز و استتمار و فلب  ،یدمط ریش  دگاهیدردمشترم در د نیا تیداند. ماه یخلاء م
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 ینیبدر مذهب و ج ان شهیامر)درد مشترم(ر نیموجد ا ،یمط ر دیاست. در نظر ش  یعدالت و آزاد

تواند اصههالت  ینم یو زبان یمختصههات نژاد شههانیر ااز نظ نی(. بنابرا33؛ 1312 ،یها دارد )مط رآن

 تیو تقو یمل تیدر هو یعنوان عوامل کمکداشههته باشههد وتن ا به یمل تیهو یبرا یو اسههاسهه یمیدا

 یتریلواص رتبرعنصرم م دیبا ،یمل تیو هو تیمل یمقام اصل افتنی یبرا ،ینقش دارند. از نظر و تیمل

 هیپادو یافتیره ،یرانیا یمل تیعنصر درهو نیا نییدرتن یمط ر دیکرد. ش  هیو مذهب تک نیچون د

و از  زدپردایم تیملت ومل دهیدرمورد پد یقرآن یاسهلام براساس منان دگاهید نییبه تن کسهو،یدارد.از 

 انیرانیا یابیدر خود امرا که اسههل یبه اسههلام و نقشهه انیرانیتوجه ا یخیتار یبا ن رشهه  رید یسههو

 شیها پقرن ،بهیمل تیهو تیواقت یبررسهه یخافر،برا نی.به همسههازدیاسههت برجسههته مداشههته

با مسههلمان شههدن  میرا درارتناط مسههتق یرانیا یمل تیتوجه کرده و هو رانیاسههلام به ا ،ورودیتنی

بردن  نیضمن از ب ران،یا به(. اسلام با ورود خود 12؛ 1312 ،ی)مط ردهدیمورد توجه قرار م هایرانیا

آن کرد که در آن فکر، آرمان و  نی زیرا جا ینیو د یدتیوحدت عق ،یمذهن دیتشهههتت آرا و تکثر عقا

 واحد بوجود آمد.  آ دهیا

خود راحفظ  گذشههته تیهو نکهیبه اسههلام، ضهمن ا شیباگرا انیرانیا یدمط ریمجموع از نظر شه  در

 یرانیفرهنگ ا یاخلاق ی ایژگیاز و یریگب رهبخش اسهههلام و با و روح یمتتال میاند، با جذب تتالکرده

 ینید تیهو هب ،یرانیا تیهو میپرداختند و توانسههتند با تحک یبه بارورکردن فرهنگ و تمدن اسههلام

 شهههیدر اند یمولفه ها وعناصههر حکمران نی(.بنابرا013 1333 ،یبدهند )قربان یدیجد یمتنا زیخود ن

 یهن فر ی ایژگیباشد با و یم یاسهلام لیو منابو اصه میبرگرفته از تتال نکهیضهمن ا یمط ر دیشه 

 تیو ماه یتماعاج یمایاز سههه ینوع خاصههه یدارد و به عنارت یهم همخوان یرانیجامته ا یواجتماع

مورداشههاره  یرو حکمران نی(. ازا::02 1331،یشههکل گرفته اسههت )مط ر یحکمران نیدر ا یاسههیسهه

شود ازنظر هدف وکارکرد هم  یکه ادامه به آن پرداخته م یاسیو سه یاجتماع های¬یژگیباتوجه به و

 باشد. یخاص م

 

 یحکمران یساختاراجتماع -5-2

کل وش هیپا  ریباز نیخداوند است وا یاصل  ریباز یدمط ریمدنظر ش  یحکمران یساختار اجتماع در

و  یاسهههت که موجد همکار یرحکومتیچون حکومت و بخش غ یاجتماع  رانیبهاز  ریدهنهده بهه د

 باشد؛  یآنان م نیب یهماهن 

 خداوند:5 – 2 – 1

انسان ها، تن ا از آن  یاسیس اتیو ح یمطلم در عرصه هست تیحم حاکم ،یاسلام یاسیس شهیاند در

بر انسههان ها را ندارد  تیحم حاکم ی ریکس د چیجز خداوند ه ،یخداوند بزرگ اسههت. در ن اه اول

موجودات از  انیانسههان در م یدیتوح ینیج ان ب نی(. براسههاس هم132، ص 11،ج :139 ،ی)مط ر

 نیباشد.با ا یو رسالت مخصوص خود برخوردارم  یبرخوردار است و از وظا یو کرامت خاصه تشهراف

 رود و اعتقاد به خداوند که یم نیکننده آن از ب هیتوج یو منان یهرگونه حکومت استنداد ادیاصل بن

 یم یمترف یشهههرع فهیوظ کیحقوق را  یفایسهههازد و اسهههت یحاکم در مقابل اجتماع مسهههلو  م

 یاسهههیوکنش سههه ینظم اجتماع یبه خداوندمننا مانیا ی(.بهه نوع0113 1،ج:139، یکنهد)مط ر

 شود. یمحسوب م
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 اسلامی حکومت:5- 2 – 2

 یم یتلق یاجتماع تیریحکومت با عنوان مد یدمط ریشهه  شهههیگفته شههده دراند یباتوجه به منان 

را  یرهنر  اهی0حکومت جایوارزش یذهن یکارکردها-1کند؛ یم یآن تلق یشود و دونوع کارکرد را برا

و  یانسان یعدالت، اخلاق و ارزش ا ت،یمتنو ،یبه ستادت اجتماع دنیتحقم بخشه یبرا تیدرمسهلول

قدرت 0 دولت وحکومت را مظ ر ییواجرا ینیکارکردع- 2(.:1-011 1331 ،یداند )مط ر یم یاسههلام

 یها میداخل و مظ ر تصههم یو قانون برا یداخل تیو موجد عدالت، امن یجامته دربرابر هجوم خارج

اهداف  یدمط ریاسهههاس شههه  نی(. بر ا0111 1313 ،یداند )مط ر یم یدر روابط خارج یاجتماع

 باتوجه به همان دو کارکرد قتیکه درحق داند¬یم زیباتوجه به سهههخنان المه )ع( چ ار چ احکومت ر

سامان  ایاصلاح ش رها  -2یفراموش شده اسلام یسنت ا یایواح نیبازگشهت به اسهلام راست-1اسهت0

سههتادت  تیدرن ا-1یمقررات اسههلام یاجرا -3نجات مظلومان از شههرظالمان-3مردم یدادن به زندگ

 (.049 1394 ،ی)مط ر ن اانسا یواقت

 وحرکت در یتوسته وتمدن ساز تیریمد ،یاسلام یارزش ا ییحکمفرما یدمط ریاز نظرشه  نیبنابرا

 شهههیدراند  یوظا نیبه حکومت را واجب سههاخته اسههت. اما با توجه به ا ازین یواقت رسههتادتیمسهه

و  یمتنو تیولا ،ینید تیسه شأن مرجت یمد  مطلوب حکومت امامت اسهت که دارا یاسهتادمط ر

متتقدندکه  شانیا نتی(. اما در دوره غ0119 3،ج:139 ،یاسهت )مط ر یو اجتماع یاسهیسه یرهنر

نکرده و لذا آن را به عقل انسهان س رده است تابراساس  نییحکومت تت یرا برا یاسهلام شهکل خاصه

شههکل  کی ،یو رهنر تیهدا یدراسههلام برا رندیب  میزمان درموردشههکل حکومت تصههم اتیمقتضهه

 شدهرگرفتهو موانو در نظ طیکه همه اجزاء، مقدمات، مقارنات و شرا نشده میترس ینیصهددرصد و مت

 ،یرهنر شکل نیکه متفاوت است، بنابرانناشد، چون یریگو اندازه میترس ن،ییباشهدو اسهاساً قابل تت

حکومت  تی(. اما سهههاختار و ماه0114 1313 ،ی)مط ر سههتین کنواختیو  یامر تتند کیمثل نماز

(، 0113 1،ج:139،ی) مط ر،یاستنداد یها وهیازش زیهمانند؛ پره یاتیدربردارنده خصهوصه یاسهلام

ازنظرمردم وحفظ  یری(، ب ره گ:033 23، ج:139 ،یکردن قدرت)مط ر یوموروث یاشراف سالار ینف

توان گفت  یباشد. م یوامت م تتیو امامت و ب یرهنر ،یو قانونمدار یمحور تتیکرامت انسان ا، شر

قابل مردم اسهههت که درم یبلکه حکومت سهههت،ین انهیواسهههتندادگرا یفرد متنوع حکومت حکو نیا

 پاسخ وست.

واجد  یتواند به نوع یاست که م یاسیسه سهتمیتن ا سه ،ینید یمردمسهالار یمط ر دیاز نظر شه  

 یباشد. در مردمسالار نتیدرعصر غ یوساختار مطلوب اسلام تیماه یمورداشاره و دارا اتیخصهوصه

 ینید یمردم سالار یدمط ریشود.ازنظرش  یاداره م یو اراده مردم یال  تیبا هدا یاسینظام س ینید

 یانسههان را ازآفت نظام ها یاراله کرده اسههت که زندگ تیبه بشههر دیجد یو راه نینو ینو،ال و یرفح

 تیودور افتادن از متنو ی ری،اباحیگر یماد یو از غرق شدن در واد یوحزب یبراستنداد فرد یمنتن

 ،ج:139 ،یرا درعمل تخطله کرده است)مط ر ییبامردم گرا یدور سهاخته و تقابل وتضهاد خداپرست

1 0113-113.) 

 :یحکومت ری: بخش غ5 - 2 -3

 باشدکه عنارتنداز0 یم یوشکل دهنده به ساختار اجتماع یازعناصر اصل یرحکومتیبخش غ اما

 مردم: 
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 سهههتندبلکهیتفکرکه مردم درامرحکومت محم ن نیو ا داندیحکومهت راحم مردم م یدمط ریهشههه 

 اریبه مردم را به مانندبرده و فاقداخت یاسلام ین رش حاکم و ول شهانیا نی.بنابراکندیمکلفند را رد م

 یمردم واحتراز از هرنوع عمل یومتتقد است0اعتراف حکومت به حقوق واقت کند¬یم یبه صهراحت نف

 بیترت نیها است.بدآن نانیجلب رضا و افم هیاول طیها باشد،از شراآن تیحم مالک یکه مشتر به نف

ق حقو یفایبه اسههت زملزمیمردم باشههند ومردم ن یدپاسههخ ویبا یومسههلولان جامته اسههلام هیفقیول

 یو دارا یسالاررافرفدار مردم ،اسلامیمط ر دی(.ش 0131 1333 ،یخودهستند)اخوان کاظم یاجتماع

و متتقدندکه  کندیم یر،مترفنظی¬یهم به نحو بمخهال  وحم انتخهاب مردم آن یشهههاخصهههه آزاد

 ن،یتر نیمت زیاند و اسلام نخلم شده یوحم شهناسه ییجو ،حمیازنظراسهلام مردم برفطرت حم فلن

و  داگر مردم در انتخاب آزاد باشهههن نرویا کنهد؛ازیرا ارالهه م ههاشههههیانهد نیتر یوفطر نیمتقو  تر

 یسلاما های¬شهیبه اندازه اند یا شهیفکر واند چیشود،ه نییاراله وتن یمختل  به درست های¬شهیاند

 نهیدزمی(.حکومت با31، 1333 ،یدریمغلوب خواهندشههد )ح یهم   رید های¬دهیندارد و ا تیجذاب

 ،دادنیاسیبه مسالل س دنیبخش یهمانندآگاه ییروشه ا میقدرت ازفر افتنیدسهت  یلازم برا یها

 مشارکت در امورجامته ازجمله انتخابات فراهم کند. یفراهم آوردن بسترها تیمسلول

 خانواده

آنان  یوپرورش افراد دارد و به نوع ییدرشههکوفا یکه نقش اسههاسهه یرحکومتیغ  رانیاز باز  رید یکی

و  جتماعیا تربیتدر  م م اللههههههههمس جملهکند، خانواده است.ا ز یحضهور در جامته آماده م یبرا

، ستا انندزفر ایبرآزادی  عایتر ،ستا همیتدارای ا ربسیادر آن  ادهخانو که یهههنقشو  یاسیههههس

 باشد اتموکرد باید رچقد ادهخانو رپد یاآ که ستا ادهخانو محیطدر  سیاموکرد عموضو ی رد رتبهعنا

 حم ادهلیسخانوو ر ستا دبامر ادهخانو یاستر مسالانظر. ازدب رهیز ادستندو از ا دخو نظر تحمیلو از 

 تربیتی  صواز ا عفالا سساابر ادهخانو.اردندرا  ادهخانو بر تحکّم حم لىرا دارد و ادهبرخانو حاکمیت

 سرنوشت به دنبو عالقهمند لیلد بهو بدهند دخو انندزفر بهرا  سیاسی تربیت مینهدر ز زمال گاهیآباید

 ،هاییه یمارا درکتراههههههمش. ندههههههباش تهههههههشدا رتنظاو  کنتر تحترا  هاآن باید دخو انندزفر

 ییانیزتأثیربسز انندزفر سیاسی تربیتدر  ندامیتو گیادخانو رتوههههههههههههص به تنتخاباات،اتظاهر

 (.:09 1391 ،یدارد)افتخار

 احزاب:-

هم دارد  یراسلامیغ دهیاگر عق یحت یاحزاب آزادند و ه رحزب یدرحکومت اسلام یمط ر دیازنظرش  

 حاًیخودشهههان راصهههر دهیکه عق یدرحد .احزاب وافرادمیدهینم یآزاد اسهههت. اما ما اجازه توفله گر

(. احزاب :033 1312 ،ی)مط رمیریپذیآن ا را م نهد،یآیوبها منطم خود بهه جنهگ مها م نهدیگویم

توانند آشکارا فتالیت کنندکه عقاید و نظرهای خود راصریحاً بیان کنند و با ها تن ا درصورتی میوگروه

 دکهیایبوجودب یاحزاب یسهههتیبا یند. اما در مجموع مگو با دی ران ب ردازومنطم و اسهههتدلا  به گفت

 داده شود. یاسلام ماتیاحزاب تتل نیودر ا ندیبن یاسیس نیمردم درآن ا تمر

 تیروحان-

 یژگیو نیبه عنوان ن ادمسهههتقل از ن اد قدرت وحکومت بوده وا تیروحان ،یدمط ریبه اعتقاد شههه  

 نهیوتن ا گز سههتهیوشهها میلا ارین ادبسهه تیروحان شههانی(.ازنظرا021 1313 ،یبماند)مط ر دمحفوظیبا

 یمراجو اقتدارحکومت نیدربالاتر تیاسهههت.روحان تهیشههه یجامته اسهههلام یفکر تیمنهاسهههب هدا
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ته را بر جام یفکر تیریو مد ندینش یکند، برمسندقضا هم م یم فاءیرا ا دلولوگیونقش ا تهحضورداش

 یانقلاب اسلام ندهیآ یمط ر دیکند. ش  ینم دخالت یاسیس ییاجرا یها تیریدوش دارد، اما در مد

که مطرح اسهههت  یاریداند و با توجه به افکار متتدد و متناقض بسههه یم تیخورده بها روحهان ونهدیپ

در عرصه  خود یتینقش ترب یفایا یو برنامه دارد و برا تیبه تقو یاریبس ازین ینیو عالمان د تیانروح

تا اقدامات به صههورت  دیایدر حوزه بوجود ب یلاتیتشهک دیبا یاسههیمختل  خصهوصها عرصههه سه یها-

 عومتتدد ومتن یمط ر دیش  شههیدر اند یاجتماع  رانیسهاختار و باز نی. بنابراردیهماهنگ انجام گ

داشههته  ینقش موثر و فتال یدرعرصههه اداره عموم یو با همکار  ریتوانند در کنار همد یهسههتندکه م

 باشند.

 : یحکمران یدر ساختاراجتماع یو همکار یهماهنگ -5 -3

انسههان ا را آنچنان به  ،یانسههان یزندگ ژهیو روابط و یمشههترم اجتماع یازهاین یدمط ریازنظرشهه 

– یقرار م یبخشههد که افراد را درحکم مسههافران یرا آنچنان وحدت م یزند و زندگ یم وندی رپیکدی

- یمقصههد درحرکتند و همه باهم به منز  م یسههوارند وبه سههو یکشههت ای لیاتومن کی در که دهد

- یم دایپ یا  انهیشهههوندو سهههرنوشهههت  یمانندو باهم دچارخطر م یبهاهم از رفتن م ایهرسهههنهد

 یهم دارا یفرد  اهیجا یبرا یمط ر دی(.النته همان ونه که گفته شهد ش 019 1331،یکنند)سهجاد

 نیدارد درع تید اصالت و شخصاسهت که در آن فر یفرد وجامته نوع بیترک یارزش اسهت. به عنارت

- یجامته در فرد صهههورت م تیدارد و تحقم شهههخصههه تیو شهههخصههه التجمو هم اصههه نکههیا

دهنده و  وندیعامل پ نیبه خدا م متر مانیا یمط ر دیشهه  شهههی(. اما در اند:4؛1319،ی)مط رردیگ

 یمط ر دی(.از نظرشهه 3،119، ج0119 1314،یتواندموثرباشههد)مط ر یم یجمت سههتیروح ز تیتقو

 به خداوند است. مانیدرجامته باشد اسلام و ا یمنست تواند در بردارنده اتحاد و ه یکه م یعامل

 مطلوب یحکومت در حکمران یاصل یها یژگیو-5-4

که برع ده دارد  یفیحکومت باتوجه به وظا ایو  یاسههینظام سهه یدمط ریمورد نظر شهه  یحکمران در

 ها¬یژگیو نیکند، ا تیهدا نیمت ریرا درمسهه یتواند جامته اسههلام یاسههت که م هایی¬یژگیو یدارا

 عنارتنداز0

 یاسسی ثبات: 5 – 4-1

 ای یتفرقه،فسههم و فجور،فسههاد اخلاق ای ،اتحادیعدالت یب ایمانند عدالت و یعوامل یدمط رینظرشهه  از

 یثنات یب ایثنات و یاز منکر از عوامل اصهههل یترم امربه متروف و ن  ایواجرا  یوتقوا وپاکدامن مهانیا

در افراد  یرگوندگ جادیدر ا یفسادعامل م م شانی(.النته ازنظرا231، 1311،یباشهد)مط ر یجامته م

 باشد. یآن جامته م

 پاسخگویی:5 – 4 – 2

و  نیصاحب نتمت ای زم ن،یخدا در زم فهیاستادمط ری انسان خل شهناسهی¬در پرتو انسهان اسهاسهاً

برخوردار است،  یو وجدان اخلاق یمستقل و آزادی است که از کرامت و شرافت ذات تیدارای شهخصه

 یتادمط راس نی. بنابرادینما نییرا تت شیخو ییو سرنوشت ن ا ردیب  میدرباره خود تصم دیانسهان با

و  ندیب یمردم نم تیو حاکم نید نیب یگونه منافات چیداند و ه یم ینید تیمردم را از ارکهان حاکم

 یازنظر فلسفه اجتماع ندیفرما یم شانیداند. چنانکه ا یحکومت را در برابر مردم و جامته پاسهخ و م

مردم  قابلو حاکم در م سهههتیحکومت مطلقه افراد ن رشیاعتقاد به خدا پذ جهیتن ها نتاسهههلهام، نهه
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  تماع مسههلوفلسههفه تن ا اعتقاد به خداسههت که حاکم را در مقابل اج نیدارد بلکه ازنظر ا تیمسههلول

 یمترف یلههازم شهههرع فهههیوظ کیههحقوق را  یفههایو اسهههت کنههدیم حمیو افراد را ذ سههههازدیم

 یامحاکم اسل رییپذ تیگفت اصل مسلول دیهم  با نجای(.النته در ا033 :133 ،ی)نصهراصهف انکندیم

 حقوق نییانسهههان و تن تیبه ماه هیزاو نیاز ا شهههانیتن ا در پرتو اعتقاد به خداوند قابل ف م اسهههت.ا

 حقوق دانسته است. نیا فاییرا مسلو  است یجامته پرداخته و حاکم اسلام

 مشارکت:5- 4 – 3

 شیخو اجتماعی – یاسههیسههرنوشههت سه نییانسههان به دخالت در تت ازیدرارتناط با ن یمط ر دیشه 

انسان،  تیشهود. براى جلب رضهابشهر درآب و نان وجامه و خانه خلاصهه نمى اجاتیمتتقداسهت0 احت

 نیها ممکن است ازنظر تأمتواند مؤثر باشهد.حکومتعوامل روانى به همان اندازه عوامل جسهمانى مى

 جهینت کسانیعمومى  تیرضا لیازنظرجلب و تحص حا نیعمل کنند، درع کسانیمادى مردم  لجحوا

 ىیزهایاز چ کىیبرنمى آورد.   رىیآورد ودحوالج روانى اجتماع را برمى کىیبدان ج ت که  رنهد،ین 

به توده مردم و به خودش  اىدهیاسههت که حکومت با چه د نیعموم بدان بسههت ى دارد ا تیکه رضهها

چشم  نیبا ا ایاست؟ و  اریاختها برده و مملوم و خود مالک و صاحبچشم که آن نیکند،با امى اهن 

رت او  هر خدمتى انجام است؟ در صو ندهیو نما نیو ام لیاند و او خود تن ا وکها صهاحب حمکه آن

از  ومدهد، ودرصههورت دانجام مى شیخو وانیبراى ح وانیح کیاسههت که مالک  مارىیدهد از نوع ت

دهد. اعتراف حکومت به حقوق واقتى مردم و احتراز از صالح انجام مى نیام کینوع خدمتى است که 

آنان  نانیجلب رضهها و افم هیاول طیها باشههد، از شههراآن تیهرنوع عملى که مشههتربر نفى حم حاکم

 مردمها هم حکومت عامه از انواع حکومت یکی یمط ر دی(. از نظر شهه 0123 1339،یاسههت) مط ر

زن،  ایمرد هستند  نکهینظر از اکه حم انتخاب حاکم با همه مردم اسهت، قطو یحکومت یتنیاسهت، 

در  یو رشد عقل یهستند، فقط شرط بلوغ سن یادهیهر فکر و هر عق یو دارا اهیسه ایهسهتند  دیسهف

 دیبابارکیهرچند سا   یتنیحکومت، حکومت موقت است  نیعلاوه ا. به رید زیآن متتنر است و نه چ

وم بار س یبرا اناًیباردوم و اح یدارندکه بخواهند آن حاکم را برا دنظریمردم حم تجد یتنیشود دیتجد

را که از او  ی رید اشهههخصیبهدههد(انتخهاب کنند اجهازه  شهههانیچ هارم)اگر قهانون اسهههاسههه ایه

و دخالت مردم در سرنوشت را از حقوق  یمل تیحم حاکم شهانی(.ا13910213،ی)مط ردانندیب ترم

 نیرا مخال  د یتیو فن یحم فطر نیا ن،ید یایهاگر اول کننهدیو اعلهام م دانهدیم یتیو فن یفطر

 نیاز د یخهدمهت نکرده بلکه باعث روگردان نیتن ها بهه دقلمهداد کرده و بهه انکهار آن ب ردازنهد، نهه

 (..031 1333 ،یدریاند)حشده

 آزادی:5 –4 – 3

در سهههر راه، اما نه هر  یدیق چیننودمانو،ننودن جنر، ننودن ه یتنی یآزاد یاسهههتاد مط ر دگاهیازد

 یزیفکر و عمههل بشهههر چ یو تجل یترق یجهز ننودن مههانو و سههههد برا یآزاد ،بهلهکهههیراهه

 است. یحم ال  کیو  یتیفن ،یحقوق فطر کی شانیاز نظر ا ی(.آزاد0211 1331،ی)سجادستین

خود  یکما  خواه که به دننا  تکامل وجود یانسهههان موجود یدمط ریهدرنظر شههه  هیهپها نیبر ا 

قصد دارد خود را محقم کند و انسان از آن نظر محترم است  رکما یاست.اساسا انسان باحرکت درمس

آزادی در اندیشههه  نروی(.از ا013 1319 ،یخود حرکت کند)مط ر یتیفن یهدف تکامل یکه به سههو

مقصهد اسهت.آزادی خودهدف ومقصههد نیست،بلکه تن ا  نیراه و روش برای رسهیدن به ا کمط ری ی

کما  » دمط ری؛آزادییبرتر و بالاتر اسهت.به تتنیرش هایی متند و گذرگاهی برای دسهتیابی به هدف
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از آن ج ت ارزشمند ومتتالی است که  یآزاد یدمط ریاست.ازنظر ش « کما  هدفی»نه « ایوسهیله

درفقدان آن، انسههان نیز همچون سههایر موجودات از قدرت انتخاب برخوردار ننوده و در نتیجه تجلی و 

به  یمط ر دی(.هرچندش 03 1391 ،ینیومی نخواهد یافت)حسها در انسان متنا و مف ظ ور اسهتتداد

 شههانیمتتقدند، اما  ا یدر عرصههه اجتماع یو حقوق یاجتماع ،یوفکر ی،اقتصههادیاسههیسهه یانواع آزاد

 نشایرا هم در نظر دارند. از نظر ا ،یو متنو یاجتماع یکه عنارت از آزاد  رید یکل یها یندب میتقس

شههمارد اما آنچه بیش از اسههت، همچنانکه دنیای امروز آن رامقدس میاگرچه آزادی اجتماعی مقدس 

باره متتقد اسههت که پیغمنران دراین دمط رییآزادی اجتماعی ارزش داردآزادی متنوی اسههت.شهه 

تاعلاوه بر آزادی اجتماعی به بشهر آزادی متنوی بدهند و آزادی متنوی اسهت که بیشتر ازهر  اندهآمد

 یاجتماع یرد،آزادیشکل ن  یمتنو یتا آزاد شهانی(.ازنظرا011 :133 ،یرچیز دی ر ارزش دارد)مط 

 یآزاد ی ر،ولیو اسارت افراد د دیانسهان اسهت ازق یآزاد یاجتماع ی.آزادردیتواند هم شهکل ب  ینم

نوع  نیخودش است.در واقو ا دواسارتیانسان از ق یاست و در واقو آزاد یاز آزاد ینوع خاصه یمتنو

 دهد.  یقرارم یقیحق ریاست که انسان را در مس یآزاد

 : عدالت:5-4-5

 اند¬به عنصر م م عدالت توجه کرده یکه هم  یآسمان ریو غ یاعم از آسهمان ان،یبه همد اد ین اه با

بحث از  نیاسلام هم ا نیاز اهداف م م نام برده اند.در د یکی ایهدف و  نیتریاز آن به عنوان اصهل ای و

 هیآ :29است و حدود  دهدربارم عدالت ناز  ش ماًیقرآن مستق اتیاز آ هیآ 29نظر دور نمانده و تتداد 

عدالت را مادر همه  یدمط ریباشهد، ناز  شهده است. ش  یهم در مورد ظلم که ضهد عدالت م  رید

همه اصل ها است، که مادر  یآن اصل یرابطه متتقد است0در مسالل اجتماع نیاصهل ها دانسته و در ا

 یآن در جامته م یعدالت و لزوم برقرار تیدر رابطه با اهم  رید یدر جا یدمط ریعدالت اسهت. ش 

سهههاختمان اسهههت و احسهههان از نظر اجتماع به منزلد  یهاهیعد  در اجتماع به منزلد پا0»ندیفرما-

 یزیآمو رنگ نتیدرست باشد بتد نوبت به ز هیپا دیساختمان است.او  با نتیو ز یو نقاش یزیآمرنگ

درنظرگرفته  یچ ارمتن التعد یبرا شههانی(.اما درمجموع ا093 1331 ،ی)مط ررسههدیم یو نقاشهه

هرگونه  یمساوات ونف-3حم  یحقوق افراد وعطاکردن به هر ذ تیرعا-2موزون بودن وتتاد -1است؛

همه  دبهیشههودکه اسههتاد شهه  یم مشههخص  یتتار نی(.با ا033 1333،ی)مط ر یعد  ال -3ضیتنت

به عدالت  تعدال میباتقسهه شههانیتوجه داشههته اسههت.ا یحقوق انسههان تیابتادموضههوع عدالت و رعا

داده است  یتسر یاجتماع یزندگ یعدالت را به تمام جننه ها یبه نوع ی،اقتصهادیاسهی،سهیاجتماع

- یم یو رفتههارعموم یافراد،اخلههاق فرد دیههدرافکههار و عقهها رگههذاریکههاملهها تههاث یوعههدالههت راعههامل

 (. 0113 1339،یحیدانند)مس

 استقلال: 5 –4 – 6

  با اشاره به نقش استقلا شانیداند.ا یم یهرکشور یمل اتیح طیازشرا یکیاستقلا  را  یدمط ریش 

 جوامو یومرزها رکشههورهایبه سهها یبرحفظ وگسههترش انقلاب اسههلام رآنیملت ا و تأث ندهیآ نیدرتأم

را حفظ  یم،آزادیما آن وقت محفوظ خواهد ماندکه عدالت را حفظ کن ندهیمتتقد اسهههت0آ یاسهههلام

و  یقلا  فکرو است یاستقلا  فرهن  ،یاستقلا  اقتصاد ،یاسیاستقلا  س م،یرا حفظ کن م،استقلا یکن

او در  ی)ره( وحرکت انقلابینیبا اشاره به نقش امام خم شهانی(.ا94، 1391 ،ی)مط ریاسهتقلا  مکتن

که رهنران بزرگ  ییمتتقدند0ازجمله کارها رانیدر جامته ا یخودباور جادیاستقلا  و ا نیتأم یراسهتا

را از مردم ما  یبود که خودباخت  نیسال ا انجام دادند ا نی)ره(در اینیما و بالخصوص رهنر ما امام خم
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 کیه ک یا هیهد نیو به آن روح جمو مؤمن سهههاختند.بزرگتر یگرفتند و مردم ما را به آن خود واقت

 کیآن ملت را به خودش مؤمن کند. یتنیبهه خود اسهههت. مهانیتوانهد بهدههد،ا یرهنر بهه ملتش م

را که  یاز منابو ماد یکی یتنیباشد،  یماد هیدهد هد یکه به مردمش م یا هیرهنرممکن اسهت هد

 یاسیاستقلا  س یتنیباشد، یاسیس هیو به ملت پس دهد.ممکن است هد ردیبرده است ب  یدشمن م

 بار ریز دیننا من دیاسههت که ملت را به خودش مؤمن کند که ب و نیبه ملت خودش دهد،اما م متر ا

دارم،از خودم فرهنگ  خیبار اسهههتتمار بروم، من از خودم تار ریبار اسهههتنداد بروم،ز ریدشهههمن بروم،ز

لا  هم استق یدمط ری(.ش 0139 1391 ،ی)مط ررمیندارم که از غرب ال و ب  یاجیاحت چیدارم،من ه

 ریرا ز یکراستقلا  ف شانیاکند.النته  یم میتقس یو فرهن  ی،فکری،اقتصادیاسیبه انواع اسهتقلا  س

 – یاسیس یزندگ یجننه ها ریبه اسهتقلا  نرسهد درسها یاز لحاظ فکر یداند ومتتقدندتا ملت یبنا م

جوه و ریسا یربنایز یمط ر دیتواند از اسهتقلا  لازم برخوردار باشد. به اعتقاد ش  یخود نم اجتماعی

 ریتواند درسا یبه اسهتقلا  برسههد،نم اندنتو یاز لحاظ فکر یاگر ملت وجامته ا یتنیاسهتقلا  اسهت،

 باشد.  رانیوهمواره تحت نفوذ وسلطه د دهرسی استقلا  به ها¬جننه

 قانون تحاکمی: 5 – 4 – 7

نشان دهنده  یقانون و..هم  ،حکومتیحم،حکومت عد  اسلام ،حکومتیمانندحکومت ال  یمیمفاه

و نوع آن  یحکومت اسلام یاست که توسط آن ارزش،مف وم ومحتوا ییشهاخصهه ها نیاز م متر یکی

 یکه م یزمان یبه عنوان زمامدارحکومت اسههلام نیرالمومنیشههود.ام یها شههناخته م تیرحاکمیازسهها

شههده  ییمورداحترامش مرتکب خطا یو مفسههرقرآن پسههر عمو یبن عناس صههحاب للهشههنود عندا

به هرکس زدم بدون حساب  رکهیشمش ،باآنیبه خداقسهم،اگرچنان کرده باشه سهد؛پسهرعناسینویم

 بکنند یکار نیهم چن نیعالم قسم اگر حسن،حس یخواهم کرد.به خدا بیوکتاب وارد ج نم شد تاد

 (111، 23، ج 1314،یداشت)مط ر ندخوش تر از تو نخواه یسرانجام

 ازمنکر ونهی معروف امربه:5 – 4  - 8

را داخل در منکر  یمنف یرا داخل درمتروف و تمام هدف ا یمثنت اسلام یتمام هدف ا یدمط ریشه 

 یبا روش ا یاهداف اسلام شنردیاز منکر را همان پ یروح امر به متروف و ن  شانیدانستند.ازنظر ا یم

از  ی)ع( امر به متروف و ن نیامام حس امیدرق یعامل اصل شانیدانسهتند.چنانکه از نظر ا یمشهروع م

وف امر به متر یمتتقدند عمل و رفتار را راهکار اصل شانیبوده اند.ا یعوامل فرع هیمنکر بوده است وبق

 نیداشههته باشد.بنابرا یتواند اثرگذار یم حیدرسهت و صهح انیباشهد که در کنار ب یاز منکر م یو ن 

 که عمل میداشته باش توجهنکته  نیو گذشته از آن به ا میرا دخالت ده دعملیاصهل با نیا یدراجرا

ب و مکت دیاصل فراموش شده با نیزنده کردندن ا ی.براسهتین دهیفا دیباشهدچندان مف یهم اگر فرد

باشد  زین یهم است و همزمان با آن اجتماع یاست،عمل یحا  که زبان نیبوجود آورد که در ع یروش

از  یامر به متروف و ن  اصهههلبه  یقطت تیموفق دیام ید.هن امآن توجه نشهههو یو فقط به جننه فرد

 (.  093 1313،یباشد)مط ر یعلم النفس و اجتماع یبر اصو  علم یو منتن یمنکر است که منطق

 فساد کنترل:5 – 4– 9

 مثلًا فرهنگ یاجتماع ستیشؤون مؤثّراست. ممکن ن ری،درسایاز شوون زندگ کیو فساد در هر  صلاح

اگر  درست باشد و بالتکس. نشیاقتصادش فاسد باشد؛امّا د ایو تیاخلاق و ترب ایقضاوت  ایاست،یاسهی

 یو نماز خواندن و روزه گرفتن است، ممکن است کس سهایتن ا رفتن به مسهجد و کل نید میفرض کن
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صههادق  تیحیمطلب فرضههاً دربارم مسهه نیا یمسههالل مجزّا اسههت؛ول ریاز سهها نیادّعا کند مسههألد د

فساد متمولا ازفنقات بالا  یدمط ری(.ازنظرش 1401343 ،ی)مط رسهتیم اسهلام صهادق نباشهد،دربار

 یشروع و به بالا م نییکند و برعکس اصلاح ازفنقات پا یرسوخ م نییشود و به پا یوخواص شروع م

ج ت که رسم و مقررات و سنن آن  نیاز ا ،خواهیفقدان عدالت اجتماع نیهمچن یدمط ریرسهد.شه 

ها شده باشد و جامته را منقسم کند به فنقه مرفه ومترف و فنقه محروم و  یعدالت یاجتماع منشا ب

  رید یبر جان و ما  و آبرو یباشههد و برخ  یضههت یج ت که عدالت و دادگسههتر نیاز ا ایبدبخت و 

 (. 0193 1334،یشود)مط ر یمردم فاسد م یستم کند، اخلاق اجتماع

دم ع ،یعدالت در جامته، استحاله استقلا  مکتن یدم اجراتوان گفت ع یذکرشهده م یبه منان باتوجه

  تحو نده،یآ یاب ام فرح ها ت،یو استقلا  روحان  اهیجا  یها به شهکل متقو ،تضت یاحترام به آزاد

گ )جنلابو مقابله با آفات انق یریش یعدم پ سهم،یسهکولار ،ییخدا ریو انحراف از مسه یمتنو یروح

 دهنیوآ رانهیش یپ لیو تحل یدر بررس یاسهلام یجم ور یکارآمد یچالش ها نینرم(به عنوان م متر

نظام  ی(.فلسههفه وجود1334،یمطرح شههده اسههت)ننو یدرتداوم انقلاب اسههلام یمط ر دین رانه شهه 

درچارچوب  ،حرکتیمردم -یال  یو با خاسهههت اه ینینظام کاملا د کیبه عنوان  یاسهههلام یجم ور

 یکارآمد یمط ر دیاز نظرشهه  قتیاسههت.درحق یرات مردمبه مطالنات و انتظا ییاسههلام و پاسههخ و

و حرکت  ییو الزام بر آرمان گرا ییبه عمل گرا می،تشههویاسههلام یو حکومت در نظام جم ور تیریمد

 است. ینید نیدر چارچوب مواز

 :یریگ جهینت

 واصو  یفکر یبرمنان هیهم اشهاره دارند،تک یهمانطورکه مقام متظم رهنر یدوم انقلاب اسهلام درگام

راسههتا مراجته به افکار و  نیشههود.در ا یمحسههوب م یاصههل یازضههرروت ا یانقلاب اسههلام نیادیبن

 ابلگذاران انق هیازپا یکیبه عنوان  یدمط ریباشد.ش  یم یآن اقدام ضهرور ان ذارانیبن یشه  ایاند

 نیا یها شهیرا برع ده دارد و اند یانقلاب هم نقش م م یدرپردازش فکر یعلاوه برکنش عمل یاسلام

 نیجامته داشته باشد.بد یرا در اداره عموم یتواند در عضر حاضرنقش م م یبزرگوار هم م تیشهخص

ه ک یعسههاختار اجتما ینوع یاسههلام یو منان یوفکر یاجتماع طیباتوجه به مح یدمط ریشهه  بیترت

 یکه دارا شهههدیاند یم یبه حکومت  ریبا هم قرار دارند و ازفرف د یدرهمهاهن  یاجتمهاع یروههاین

 اتیکند.با ادب یم تیهدا یراصههلیجامته را درمسهه یهدفمند وسههتادتمندگر اسههت وبه نوع یتیماه

 دارد دیجامته تاک یمتتال شههرفتیپ یبرا یحکمران یبه نوع یمط ر دیتوان گفت که شهه  یم یامروز

جامته  تیدر اداره و هدا یاجتماع یروهاین یقرار دارد که در آن تمام دیآن براسهههاس توح هیکهه پها

و  تیدر هدا یو اصهههل یبه جامته نقش م م ییضهههمن پاسهههخ و  رحکومتید ینقش دارد و ازفرف

 ستادت جامته دارد.

ودرگام دوم انقلاب  یدرجامته کنون یمط ر دیشهه  یاسههیسهه شهههیمناحث، کاربرد اند نیتوجه به ا با

 صورت است0 نیبد یاسلام

 یو رسهههانه ها ،احزابیگسهههترش جامته مدن میدرجامته ازفر رگهذاریتهاث یروههاین ینقش تمهام-

 .یاجتماع

رهنرمتظم انقلاب  تیکلان با محور یها یاستراتژ میدرترس یاجتماع یروهاین نیوحدت و انسجام ب -

 .رانیا یاسلام یجم ور یو اسناد بالادست یاسلام

 یو به موازات آن قانون مصوب مجلس شورا رانیا یاسلام یجم ور یقانون اساس یاصو  کل تیرعا -
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 مردم. یها یو آزاد ت،حقوقیوحفظ صلاح یاسلام یدولت جم ور ییبرکارا یمنن یاسلام

 یاضاف یحذف سههاختارها میدرسهاختار وشهکل اداره جامته ازفر یسهتیبا یج ت دولت م نیدر ا -

 اقدامات لازم را بتمل آورد.

اربرد ک میازفر تیجادشفافیشونده باشد،ا ویک کننده و تسهرتواند کم یج ت م نیکه در ا یاقدام - 

 است. نینو یفناورها

و  هیتنن میابتدا شروع شود وفرهنگ آن را فر یازمنکر در دولت اسلام یگسهترش امربه متروف و ن -

 .جادکندیدر درون خود ا قاتیتشو

سطوح  یگفت و درتمام میوعدالت(ازفر ی)استقلا ،آزادیانقلاب اسلام یواصل هیاول یادهایبربن دیتاک-

 .یچه در دولت وچه در جامته و درکنار آن اقدامات عمل

اب اصو  انقل یوتحقم عمل یجامته اسلام شرفتیوپ ییمواردمنجر به خودکفا نیکاربسهت ا تیدرن ا-

 بود. یمط ر دی)ره( و ش ینیآن همچون امام خم ان ذارانیکه مدنظر بن یاسلام
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