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Abstract  
The purpose of the present study is to review the role of religion in politics based on the divine theory of the 

state. According to the research hypothesis, the religious law of Islam with respect to human needs and the 

epistemological source of Wahy (revelation), by an inclusive interpretation of Islam and under the divine 

theory of the state has reached a new concept called political Islam that is considered the developed form of 

the divine theory of the state. The method of study is descriptive-analytic and the results indicated that by 

accepting the divine theory of the state and the legitimizing essence of God to the state, it can be 

emphasized that the role of religion is not limited to ethical, individual, and prayer rules, but also involves 

all political, prayer, and social aspects of human life. Since religion is sensitive to human life in both this 

world and the other world, it has arranged a substantial and systematic framework for human prosperity and 

perfection in both worlds. God is the substantial source of religious legitimacy and politics; it means that 

the legitimacy is established and signed by the holy legislator. In the discourse structure of political Islam, 

religion is not merely belief, but rather it has vast aspects including all realms of human life. Such an 

attitude is common between all inner discourse trends of political Islam. Therefore, they can be classified 

within political Islam discourse and regarded it as a whole in our analysis.  
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 چکیده

 اسالم پژوهش، شریعت آفرینی دین در سیاست بر اساس نظریه الهی دولت است. بر مبنای فرضیه نقشهدف پژوهش حاضر بررسی 
 اسالم نام به نوینی مفهوم به دولت الهی نظریه پناه در و اسالم از حداکثری قرائت وحی، با شناختی معرفت منبع و بشری نیاز مبنای بر

تحلیلی بوده و نتایج نشان داد  -روش پژوهش توصیفی .شود می قلمداد دولت الهی نظریه یافته تکامل شکل که است رسیده سیاسی
آفرینی دین منحصر به  توان تاکید کرد که: نقش بخش خداوند به دولت می که با پذیرش نظریه الهی دولت و قبول ذات مشروعیت

شود. به دلیل حساسیت  اجتماعی انسان می های حیات سیاسی، عبادی و اخالق و احکام فردی و عبادی نیست، بلکه شامل تمام جنبه
مندی را نسبت به سعادت و کمال بشر در دنیا و آخرت ترسیم  دین نسبت به حیات دنیوی و اخروی انسان، دین چارچوب کالن و نظام

است. در نموده است. خداوند منبع ذاتی مشروعیت و سیاست دینی یعنی مشروعیتی که توسط شارع مقدس تأسیس و یا امضاء شده، 
های حیات آدمی را در  بندی گفتمان اسالم سیاسی، دین صرف اعتقاد نیست، بلکه ابعادی فراگیر دارد، و تمامی عرصه مفصل
ها را در درون  توان آن های درونی گفتمان اسالم سیاسی مشترک است و از این جهت می گیرد. چنین نگرشی در تمامی گرایش برمی

 مثابه یک کلیّت واحد سخن گفت. اد و در تحلیل خود، از اسالم سیاسی بهگفتمان اسالم سیاسی قرار د
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 .20-35(: ص63)14، سیاست متعالیه. آفرینی دین در سیاست بر اساس نظریه الهی دولت نقش (.1041) ذوالفقاری، مهدی .1

DOI: 10.22034/sm.2022.118993.1481 

 10/13/1011 تاریخ پذیرش:؛  21/16/1011 تاریخ اصالح:؛  10/11/1210 تاریخ ارسال:

 :  http://sm.psas.ir/ © the authors انجمن مطالعات سیایس حوزه ناشر



 17 آفرینی دین در سیاست بر اساس نظریه الهی دولت نقش

 

 مقدمه. 0

کرد  شاید هزار و چهارصد سال پیش، هنگامی که اسالم در شبه جزیره عربستان ظهور کرد، کسی باور نمی
های اسالمی در جامعه امروز مسلمانان رواج  بعد از گذشت چهارده قرن، طیف وسیعی از گفتمانکه امروز 

گیر و افراطی که قصد اجرای  العاده سخت های فوق طلب گرفته تا گفتمان های تسامح داشته باشد. از گفتمان
ظهور، سیاسی بوده و کم و کاست با تفسیر خاص خود دارند. هرچند اسالم از ابتدای  شریعت اسالمی را بی

هایی )مثل امپراتوری عثمانی در جهان اهل سّنت و سلسله صفویه که خود را مستظهر به حمایت  حتی در دوره
دانستند(، اقدام به تأسیس حکومت اسالمی کرد، اما برای مدتی طوالنی از عرصه سیاست  علمای شیعه می

م به عرصه سیاست با قرائت حداکثری و تحت عنوان برکنار بود و در قرن اخیر است که بار دیگر ورود اسال
ترین موضوعی که در تحقق  قطعًا مهم (.11: ص1210اسالم سیاسی متبلور گردید )پوراحمدی و ذوالفقاری، 

بوده  1263جایگاه گستره دخالت شریعت در سیاست نقش ایفا نموده، وقوع انقالب اسالمی ایران در سال 
گذار بوده که فصل جدیدی را در اندیشه سیاسی اسالمی گشوده است و موجب است. این رخداد چنان تأثیر

ای جدید به مطالعه نقش دین در سیاست بوجود آورده است  های اسالمی و دریچه ها و آگاهی احیای ارزش
های متعددی از اسالم نظیر اسالم حداقلی، حداکثری و منطقه  در دنیای معاصر با قرائت (.1200)طاهری، 

هایی نظیر اسالم سّنتی، اسالم  رو هستیم که هر کدام از اینها موجب ایجاد بسترهای گفتمان اغی روبهالفر
گاهی سیاسی و بنیادگرایی اسالمی شده های جدید در جوامع اسالمی است.  اند که حاکی از تنوع گفتمانی و آ

گشت به تعهدات دینی شکل گرفت و گردد که پدیده باز ریشه این بیداری به اوایل دهه هفتاد قرن گذشته برمی
های اسالمی و احیای نقش دین در زندگی اجتماعی پی  بسیاری از اندیشمندان به ضرورت بازگشت به ریشه

بردند. در این راستا، برداشت از اسالم به دو نوع سّنتی و سیاسی تقسیم شد. اسالم از سنخ سّنتی، اسالمی 
سازد. اسالم  ها و توجیهات مختلف شرعی، عقلی، ضرورت و... می است که با هر نوع نظام سیاسی به بهانه

رسد. مردم در جوامع اسالمی بیشتر با این نوع  ها می سّنتی، اسالمی است قدیمی که پیشینه و قدمت آن به قرن
 عالم مجزا و در کنار هم هستند. حاکم، امور دنیا و سرپرستی واسالم آشنا هستند. در این نوع اسالم، حاکم 

مشغول امور اخروی و نماز و روزه است. در نهایت عالم و فقیه زیرنظر سلطان  رعایا را بر عهده دارد و عاِلم،
بخشی دینی به شخص امیر را به عهده دارد. اما قرائت تازه و مدرنی هم در قبال  قرار دارند و کارویژه مشروعیت

ی داشته و به دنبال بازگشت و رجوع به اسالم اصیل قرائت قدیمی و سّنتی وجود دارد که ریشه در معانی اسالم
رود و حدود قلمرو بین دین و سیاست باطل  است. در این نوع اسالم، تمایز بین دین و سیاست از بین می
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خوانیم، دین، مرجعیت امور سیاسی و الزامات آن را بر عهده  شود. در این نوع که آن را اسالم سیاسی می می
 (.130: ص1211محمود پناهی،  راد و دارد )جمشیدی

دین از سیاست جدا تلقی ، تر و در پیوند با مدرنیسم غربی تر و نوین های روشنفکرانه اما در این قرائت
نابهنجار و با ، آفرینی دین در عرصه سیاسی مخرب هرگونه حضور و نقش، شود. در نتیجه این دیدگاه می

های این نوع از تفکر دینی سیاسی متفاوت از  ی و آموزهشود. بدیهی است که مبان مخالفت جدی مواجه می
 است.  آنچه که در تعالیم سّنتی دیده و شنیده شده

با ، به توضیح و تبیین نقش دین در سیاست، باشد میتوجه رو مورد  آنچه در پژوهش پیش، بر این اساس
ز دین و تبیین آن در سایه مفهوم امعان نظر قرار دادن نظریه الهی دولت و در نتیجه تحقق قرائت حداکثری ا

جدیدی به نام اسالم سیاسی است. به همین دلیل در ابتدا الزم است انتظار از دین به طور کامل مشخص 
 آفرینی دین در سیاست بررسی گردد. نقش، سپس با این بیان، شده

 چارچوب مفهومی. 2

 فقه سیاسی .2-0

روشی است که طریق استنباط بوده و از آن رهگذر است های  دارای پایه، فقه سیاسی به عنوان یک دانش
 :1210، شود )اکبری نشیند و در عرصه عمل جواب مکلفان داده می که محصوالت این دانش به ثمر می

فقه سیاسی است. فقه سیاسی بخشی از فقه بوده که ، های سیاسی اسالم (. بخش مهمی از آموزه131ص
های اندیشه سیاسی  اسالمی است. فقه سیاسی در قیاس با سایر بخش دار سیاست و تدبیر امور جامعه عهده

رفتار ، زیرا در فقه سیاسی، قرابت بیشتری با سیاست دارد، اسالم )نظیر اخالق سیاسی و عقاید سیاسی(
 (.61: ص1201، شود )برزگر سیاسی مسلمانان به عنوان یک مکّلف سازماندهی می

 دولت اسالمی .2-2

تی دینی بوده و معیار دینی بودن یک دولت نیز استناد به دین و پذیرش مرجعیت دین دول، دولت اسالمی
 هستی در مختلف درجات به که هستند هایی دولت عموماً  های دینی در سبک زندگی سیاسی است. دولت

 اما اینجا(. 32ص :1212، فیرحی)کنند  می استناد دین های به آموزه، دولت غایات و عمل مکانیسم، دولت
 دولت تحول» و «اسالم جهان در دولت تحول» میان تمایز یعنی، کرد اشاره نیز مفهومی تمایز یک به باید

 در آن شناختی جامعه معنای به و واقع امر یک مثابه به که است دولتی، اسالمی جهان در دولت. «اسالم در
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 دولتی، هنجاری معنای به، اسالمی دولت اما. است کرده طی را خود فرود و فراز و شده ظاهر اسالم جهان
است  اسالم ناطق دولت و داده قرار عمل و توجه کانون در را اسالمی هنجارهای و ضوابط همه که است

 (.12ص: 1213، برزگر)

 اسالمی سیاست .2-6

 به ناظر، است تبیین و تشخیص قابل موصوف و صفت با شناسی زبان حیث سیاست اسالمی که از
 بکار عقل و قانون، سازی نظم از استفاده با اسالمی سیاسی نظام های آرمان تحقق برای که باشد می سیاستی

 هدایت و خلق اصالح بلکه، «دولت» یا «قدرت»قدرت نه  سیاست موضوع، تعریف بنابراین شود. می برده
 و دانند می اصالح و هدایت مکتب را اسالمی سیاست، اسالمی مکتب در که است رو این از و بوده بشر

 است بدیهی کنند. می عنوان کمال و سعادت و خیر سوی به انسان شدن رهنمون را اسالمی سیاست هدف
 .است دسترسی قابل اسالمی حکومت سایه در اسالمی سیاست آرمان تحقق که

 چارچوب نظری. 6

 نظر از و دارد پایدار معین، تسّلط مردمانی بر سرزمینی معین در که قدرتی است ساخت دولت از منظور
 شهروندان یکایک و ملت منافع و سرزمین تمامّیت پاسدار خارجی نظر از و آید می بشمار نظم نگهبان داخلی

 نظامی و اداری، سیاسی، قضایی های سازمان و نهادها صورت به قدرت ساخت این آید. می بشمار خویش
 (. 132-133: ص1233یابد )آشوری،   می فعلیت

 های نظریه بندی طبقه معیارهای ترین مهم» کرد. بندی طبقه توان می مختلف های گونه به را دولت های نظریه
 مشروعیت منبع دولت و اقتدار و فردی آزادی حدود، دولت غایت، دولت ماهیت و از: منشاء عبارتند دولت
 تر سیاسی، روشن قدرت مشروعیت منبع معیار اساس بر دولت حقوقی های نظریه بندی گروه سیاسی. قدرت

 بر، بدانیم ملت اراده یا فطری حقوق یا خداوند از ناشی را دولت قدرت اینکه ها است. بندی گروه سایر از
 های نظریه به توجه (. با0: ص1231، )وینسنت« گذارد می تأثیر فرد آزادی حدود و دولت قدرت میزان

 :کرد بندی طبقه زیر معیارهای اساس بر را ها آن توان می اسالم در دولت موجود
 شرایط رعایت با مردم سوی از انتخاب یا خداوند سوی از )انتصاب سیاسی قدرت مشروعیت . منبع1
  ؛دینی(
  ؛مدبر مؤمن کفایت یا فقاهت شرط لزوم ویژه به اسالمی دولت رئیس . شرایط3
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 .اسالمی( حاکم و دولت اختیارات )حدود اسالمی دولت اختیارات تقّید و . اطالق2
 اعتبار و مشروعیت، حقانیت ذاتی بدانیم، منبع الهی منشاء از ناشی اگر را اسالمی دولت مشروعیت

 بدون که سیادتی و اقتدار و قانون هر. اوست آن از انسان و جهان مطلق حاکمیت که است متعال خداوند
حاکمیت،  دیگر، هر عبارت به است. اعتبار باشد، بی شده حاصل وضع و یا الهی محّرمات و واجبات رعایت
 اندیشه نباشد، در ربوبی مقدس ذات صالحدید و اجازه و اذن بر مّتکی و او از ناشی که اقتداری و تصرف

 هر و بوده مشروعیت ذاتی منبع تنها بنابراین، خداوند .است اعتبار و مشروعیت، حّقانیت فاقد اسالمی
حقانیت،  فاقد نماید، وگرنه مشروعیت کسب بالّذات مشروعیت منبع این از باید می بالعرضی مشروعیت

 (.06: ص1203کدیور، )است  قانونّیت و اعتبار، مشروعیت

 نظریه الهی دولت. 6-0

 نظریه الهی دولت در غرب .6-0-0

های اولیه  دولت، تاریخ این نظریه به قدمت تاریخ علم سیاست است. بر مبنای شواهد و اسناد تاریخی
اند. این نظریه بیشتر به قدرت سیاسی پرداخته تا منشاء دولت.  منشاء الهی دولت استوار بودهبر پایه ادراک 

بلکه یگانه بوده و ، دیدگاه اصلی در این نظریه این است که دولت و حکومت دو مؤسسه مشخص نیستند
سیله خداوند شوند. مدافعین این نظریه معتقدند که دولت به و این دو در وجود شخص فرمانروا خالصه می

شود. با این حساب اطاعت از دستورات و  خلق شده و بوسیله جانشین خداوند در روی زمین اداره می
این تئوری به شکل حقوق الهی پادشاهان ، یک تکلیف الهی است. در دوران قرون وسطی، های او فرمان

قدرت امپراتوران روم پرداخته و تکامل یافت. پل قدیس در رساله خود به تحلیل و تفسیر این نظریه به نفع 
این نظریه را به نفع قدرت لویی چهاردهم بکار برد. در انگلستان سلسله استوارت پشت  1بوسوئه، در فرانسه

از این دیدگاه با حرارت دفاع  0ای مانند سر رابرت فیلمر  این تئوری موضع گرفتند. سیاستمدار و نویسنده
  (.1211، راد دهندگان این نظریه بود )احمدیان ران و توسعهخود یکی از مفّس  1کرد جیمز اول می

                                                           
1. Bossuet  

2. Sir Robert Filmer 
3. James  
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 نظریه الهی دولت در اسالم .6-0-2

نَّ ، ها خداوند است منشاء تمامی قدرت، تبع آن در اندیشه شیعه در اسالم و به ة   أ  هِ  اْلُقوَّ ِمیًعا ِللَّ ، )بقره ج 
ای از قدرت  تابع و جلوه )ص(اقتدار پیامبرچنان که ، (. منشاء قدرت در اسالم از صدر به ذیل است136

تبع آن  دولت خاستگاهی الهی داشته و به، خداوند بود که به جانشینان او منتقل گردید. بر این اساس
دولت آفریده خداوند است و ، شریعت در حیات سیاسی نیز نقشی اساسی به عهده دارد. طبق این نظر

به عنوان نهادی ، از نظر دین مبین اسالم در شکل خالفتدولت را مقّدر و مستقر کرده است. دولت 
ِإذْ اجتماعی پایه قرآنی دارد:  -سیاسی ال   و  ك   ق  بُّ ةِ  ر  ِئک  ال  ي ِلْلم  اِعٌل  ِإنِّ ْرِض  ِفي ج 

 
ةً  اأْل ِلیف  (. 21، )بقره خ 

اهمچنین در مورد وظیفه قضایی دولت یا خلیفه در قرآن چنین آمده است:  اُوودُ  ی  اك   اِإنَّ  د  ْلن  ع  ةً  ج  ِلیف   ِفي خ 
ْرِض 

 
اْحُکم اأْل ْین   ف  اِس  ب  قِّ  النَّ ال   ِباْلح  ِبِع  و  تَّ ی ت  و   (.33، )صاد اْله 

از دیدگاه اسالم آشکار ، یعنی دولت، اجتماعی -ماهیت و منشاء این نهاد سیاسی، از آیات فوق
به طور مستقیم به پیامبر ، سیاسی جامعهوالیت الهی در تدبیر امور اجتماعی و مدیریت ، شود. در ادامه می

تفویض شده است و پس از ایشان این والیت در سلسله امامان جریان داشته و در عصر غیبت  )ص(اسالم
خلیفه ، اعطاء شده است. فقیهان، امام معصوم به فقیهان عادل که از سوی امام معصوم جواز حکومت دارند

ام و ولّی امر مسلمین هستند. فقیهان عادل از جانب خداوند موّظف نایب پیامبر و ام، خداوند بر روی زمین
خواست و رضایت مردم در مشروعیت ، باشند. رأی به هدایت قدرت سیاسی در جهت اهداف دین می

حکومت دخالتی ندارد. مردم موظفند امر فقیهان را بپذیرند و از ایشان اطاعت کنند. حکومت و تدبیر امور 
مردم است. از آنجا که هیچ عنصر مردمی در ثبوت و « تکلیف»هان و اطاعت فقی« وظیفه»سیاسی 

نامند )واال در تحقق  این نوع مشروعیت را مشروعیت الهی بالواسطه می، مشروعیت حکومت نقشی ندارد
کارآمدی و تحقق خارجی ، اما بحث از مقبولیت، کننده دارند خارجی هر حکومتی مردم نقش تعیین

فقیهان ، (. از این نظر00ص :1203، ه بحث از مشروعیت سیاسی آن است( )کدیوربلک، حکومت نیست
حکم ، بر مبنای مصلحت اّمت اسالمی، عادل با اتکاء به فقه غنی شیعه و تکیه بر ملکه ربانی عدالت

نظریه اکثریتشان به ، اند رانند. در میان فقیهانی که در زمینه دولت در فقه شیعه بحثی ایجابی ارائه کرده می
 مشروعیت الهی دولت معتقدند. 

ترین قائلین به نظریه مشروعیت  ( از جمله مهم136-31: ص1201( و امام خمینی )1233محقق نراقی )
 روند. الهی بشمار می
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 انتظار بایسته و سکوالر از دین. 0

دارد. های متعددی وجود  نظرات و دیدگاه، همانند دخالت دین در سیاست، در خصوص انتظار از دین
 پردازد. ها به دو دسته جامعیت دین و شخصی بودن دین می ترین این دیدگاه مهم

 جامعیت دین. 0-0

های حیات آدمی را  بلکه ابعادی فراگیر دارد و تمامی عرصه، دین فقط یک اعتقاد نیست، از این نظرگاه
یا و آخرت انسان را در برگرفته و مثابه یک ایدئولوژی جامع است که دن اسالم به، گیرد. در این نگاه در برمی

، ؛ نک.: علیخانی21ص :1203، های زندگی دستورها و احکام روشنی دارد )بهروز لک برای همه حوزه
، معتقد است که اسالم برخالف دیگر ادیان، (. این دیدگاه که به اسالم فقاهتی شهرت بیشتری دارد1210

ردی؛ به این بیان که بایدها و نبایدهای اسالم در افق نه صرفًا عبادی و ف، دینی اجتماعی و سیاسی است
گیرد. از نظر  های وجودی آدمی را در برمی دیگر ساحت، عالوه بر زندگی خصوصی افراد، تحقق جامع خود

، مذهب تنها محدود به قلمرو سرنوشت فردی و زندگی خصوصی نیست. به طور کلی اسالم، گرا فرد اسالم
اجتماعی و سیاسی است و احکام دقیقی درباره وجوه ، تلف زندگی فردیمتضمن نظارت بر ابعاد مخ

های غیرتوحیدی، در تمام شئون فردی، اجتماعی،  مختلف زندگی دارد. اسالم مکتبی است که برخالف مکتب
ای ولو بسیار  دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته، نظامی و اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، معنوی، مادی

فروگذار ننموده و موانع و مشکالت ، تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد ناچیز که در
: 1233، ها کوشیده است )امام خمینی سر راه تکامل را به اجتماع و فرد گوشزد نموده و در جهت رفع آن

 (.102: ص1211، راد و محمود پناهی به نقل از: جمشیدی، 133، ص6ج

 شخصی بودن دین .0-2

در تعاریف ، ترین عنصر افول دین به عنوان محوری، شود در عموم تعاریفی که از دنیوی شدن ارائه می
ابعاد این فرایند را اینگونه ، بندی خود از تعاریف دنیوی شدن در طبقه 1کند. شاینر مختلف خودنمایی می

 کند. روشن می
ها و نهادهای مذهبی پیشین  آموزه، تعاریف مربوط به زوال دین که به نزول جایگاه و اعتبار نمادها یک.

                                                           
1. Shiner 
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 سازی جهت تحقق جامعه فاقد دین اشاره دارد. و زمینه
تعاریف مربوط به جدایی دین و جامعه که به خصوصی شدن دین و در نتیجه از دست رفتن تسّلط  دو.

 جتماعی اشاره دارد.های زندگی ا دین بر دیگر حوزه
 های مقدس جهان اشاره دارند.  تعاریف مربوط به سلب تقّدس از جهان که به زوال جنبه سه.

تعاریف مربوط به حرکت از جامعه مقّدس به سوی جامعه دنیوی و غیرمقّدس که به رهایی  چهار.
النیت انسان توجه نشان ها و عملکردهای سّنتی و تأکید شدید بر عق جامعه از هرگونه پایبندی به ارزش

 (.311-301ص :1201، دهند )همیلتون می
باشد، دنیوی شدن خود دین است. از  شناسان می سطح دیگر دنیوی شدن که بیشتر مورد توجه جامعه

آنجایی که دین در وضعیت متکثر دینی و فرهنگی، قابل تحمیل کردن به افراد نیست و عرضه کاال به 
ها درباره آن کاال تقریبًا غیرممکن  ه مصرف آن نیستند، بدون در نظر گرفتن نظر آنکنندگانی که مجبور ب مصرف

شود. البته منظور این نیست  کنندگان وفق داده می است، محتویات دینی نیز در چنین وضعیتی با سلیقه مصرف
قصود فقط کند، بلکه م کنندگان، لزومًا و کاماًل محتویات اصلی دین را تعیین می که، ترجیحات مصرف

تواند به حذف  های دینی( از نیازهای زمانه است. این فرایند می تر، برداشت تأثیرپذیری دین )یا به تعبیر دقیق
ها منجر شود. بنابراین، دنیوی شدن درون  های دین یا حداقل عقب راندن و تخفیف اهمیت آن برخی آموزه

ها و قرائت دینی که کارکرد آشکار و قصد شده  برداشتتوان تعریف کرد: تغییر و تحول در  دینی را اینگونه می
 (.131: ص1212زاده،  آن حفظ و تقویت دین در دنیای نوین است )موحد مجد و حمیدی

 آفرینی دین در سیاست نقش. 0-6

تواند روشنگر قلمرو و گستره نقش شریعت در سیاست باشد.  انتظار از دین می، طور که اشاره شد همان
باید ، گویی به چه مسائلی از عرصه سیاست است پیش از پرداختن به اینکه دین درصدد پاسخبه همین دلیل 

 های مختلف را در این زمینه بررسی کرد.  دیدگاه

 دیدگاه حداقلی .0-6-0

ها اعتقاد دارند که  ها، قائل به محدودترین قلمرو برای دین در امور دنیوی و سیاست هستند. آن حداقلی
ها  های بنیادی را مطرح کرده است. مدعای حداقلی سری کلّیات بسنده نموده و ارزش دین صرفًا به ارائه یک

اند راهبردهای کلی و ارزشی را تو این است که آنچه در مجموعۀ کتاب و سّنت در اختیار ماست، تنها می
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ترسیم نماید و بنابراین نباید ترسیم نظام کامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را از دین انتظار داشته باشیم 
(. انتظار ایشان از دین، حداقلی )مبدأ و معاد( است. بر این اساس، بسیاری از امرها و 0: ص1202)حقیقت، 

: 1201)مجتهد شبستری،  )اجتماعی به معنای اعم(، ارشادی است های صادر شده در باب معامالت نهی
شناختی است که ریشه در  توان گفت که این دیدگاه از سویی دیدگاهی فلسفی و معرفت (. در واقع می321ص

شناختی بوده که از هرمنوتیک فلسفی  شناسی فلسفه علم دارد و از سوی دیگر دیدگاهی تفسیری و دین معرفت
های فقه و  د. از این نظر، دین و شریعت آسمانی عمومًا، و دین اسالم خصوصًا در همه زمینهکن تغذیه می

شناسی به بیان حداقل مطلب بسنده کرده، و حداکثر آن را به عقل و دانش بشر  حقوق، اخالق و جهان
به ویژه قرآن  -دینیواگذاشته است. از این منظر، خداوند ساختن دنیا را به خردمندان وانهاده و آنچه که متون 

اند تا جهانی را که از تیررس عقل و تجربه  بر آن تأکید دارند، ساختن آخرت است. اساسًا انبیاء آمده -کریم
فرض  بشری خارج است، بسازند و ساختن جهان در دسترس، برعهده خود انسان نهاده شده است. پیش

دین از راه مراجعه به متون دینی نادرست بوده و  یابی به مسئله قلمرو اساسی دین حداقلی این است که پاسخ
 (.31: ص1216؛ عباسی، 1216)سروش، « کننده قلمرو دین است انتظارات ما از دین، تعیین»

 ها حداکثری .0-6-2

طرفداران نظریه حداکثری قائل به این امر هستند که دین به اکثر مسائل مورد نیاز انسان پاسخ داده است 
ات دنیوی و اخروی انسان نیست که دین از آن فروگذار کرده باشد. طرفداران این گرایش ای در حی و مسئله

شود و هیچ گونه رطب و یابسی را  ترین دین تلقی می به این نکته کلی باور دارند که اسالم چون کامل
احکام  فروگذار نکرده و به مسائل سیاسی و اجتماعی هم به شکل معتنابهی پرداخته است. در این گرایش

توانند برای زمان ما هم به نحو کامل  شود و بنابراین می صدر اسالم به آن زمان و مکان خاص محدود نمی
اهداف دنیوی و اخروی ، نگر دارند (. متفکرانی که دیدگاه جامع13ص :1202، دارای پیام باشند )حقیقت

ها  اند. آن قصد ثانوی جمع کرده را از طریق غایت بالّذات و غایت بالعرض و یا مقصود به قصد اولی و
ها به خداوند متعال است. انبیاء برای درمان  معتقدند حقیقت دعوت انبیاء اعراض مردم از دنیا و رساندن آن

ها از جانب خداوند مأمورند تا انسان را از غرق شدن در دنیا نجات  آن، اند های قلبی و اخالقی آمده بیماری
برای بشر بوده و انبیاء مأمور آسمانی ، اند یت به سوی بارگاه ربانی که انبیاء آوردهدهند. اما پیام رهایی و هدا

اما این غایات در حیات دنیوی بشر ، غایت بالّذات تعالیم انبیاء است، هدایت بشر هستند. اهداف اخروی
 باید محقق بشود.
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با دعوت انبیاء سازگار نیست. به حیات بشری، لوازم و اقتضائات گریزناپذیری دارد. همه اشکال حیات آدمی 
جویی اقتضای طبیعت بشر است که در شکل اجتماعی به صورت  عنوان مثال، خودخواهی، حّب الذات و ستیزه

توان  سازد. به طور مسّلم، می یابد. چنین وضعیتی انسان را از معنویت و خداوند دور می ظلم و استبداد تجّلی می
به همین دلیل، انبیاء اصالح معیشت دنیوی  یاء در چنین شرایطی ممتنع است.گفت تحقق هدف بالّذات بعثت انب

 (.2: ص1216گنجاندند )عباسی،  و مناسبات اجتماعی بشر را نیز سرلوحه برنامه خویش می

 الفراغ ۀمنطق .0-6-6

بندی  نظریه خود را براساس تقسیم، کنند ها که قرائتی حداکثری با کمی تفاوت ارائه می الفراغیة منطق
نمایند. امور منصوص مسائل و احکامی هستند که نّص  دین به امور منصوص و غیرمنصوصی مطرح می

تواند در این مسائل دخل و تصرفی کند. به عنوان مثال  ها وجود دارد. کسی نمی صریحی در مورد آن
م از فقیه و غیر فقیه هیچ یک از مسلمانان اع، کند ای اظهارنظر صریحی می هنگامی که قرآن در مورد مسئله

اموری وجود دارد که دین نص صریحی در ، مجاز نیستند برخالف آن عمل کرده و نظری بدهند. در مقابل
آوری  ها دارای احکام الزام شارع مقدس در آن حوزه، ها ندارد و غیرمنصوص هستند. به تعبیر دیگر باب آن

از طریق اجتهاد ، ا شارع مقدس تعیین ننموده استآوری ر نیست. در حوزه امور غیرمنصوص که احکام الزام
 (. 36ص :1201، آبادی و سنگ سفیدی شود )باقری دولت احکام صادر می، و با استناد به امور منصوص

، زمان و مکان اتیالفراغ و مقتض ةنظر گرفتن منطق با در یاست که حکومت اسالم نینکته مهم ا
 یآور است که حکم الزام ییالفراغ آنجا ةو قلمرو منطق (201صق: 1013، )صدر کند یم یگذار قانون
که یی (. اما از آنجا301ص ق:1013، صدر) (ردیگ یبرم رد االعم را یمباحات بالمعن یعبارته )ب نباشد

 یگذار به واسطه قانون ایکه شخصًا و  را دارد اریاخت نیرا برعهده دارد، ا تیمسئول یامر در عرصه اجتماع ّی ول
ها  حوزه نیطرح و بحث در ا، نیبنابرا .(201صق: 1013، )صدر دیها اقدام نما حوزه نیدر ا، ندگانینما

شود و در  انیب اتیّ ها الزم است کل عرصه یدر تمام نیحضور د یبرابلکه ، ستین عتیمستلزم نقص در شر
در این دیدگاه شاید بتوان ارتباط و پیوند بیشتری نسبت به  است. ینشان کارآمد یریپذ مقام اجرا انعطاف

توان ارتباط عمیق و ماهوی بین دین  اما در نهایت در این نظریه نمی، نظریه حداقلی بین دین و سیاست یافت
دایره احکام غیرالزامی شرع را که به ، ها الفراغی ةتوان گفت منطق و سیاست را جستجو کرد. در مجموع می

 ها بینند، هرچند دایره احکام شرع را نیز نسبت به حداقلی ها می تر از حداکثری اند، وسیع مکان وابسته زمان و
 دانند. تر می گسترده
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 ماهیت دولت دینی در ایران. 5

تنها تفسیر اسالم سیاسی است که به رهبری امام خمینی ، اسالم فقاهتی بر اساس نظریه الهی دولت
نی بر قوانین اسالم در ایران شده است. آنچه در مورد تحوالت مفهومی اسالم موفق به تشکیل حکومت مبت

در مورد مذهب شیعه به نحو شدیدی صادق است. مذهب شیعه اصواًل یک حرکت ، سیاسی گفته شده
شد. به هر حال از لحاظ  های رهبر سیاسی مربوط می آمیز بود و مسئله مورد اختالف آن به ویژگی اعتراض

یا نماینده او به عنوان حاکم و رهبر قابل قبول بود و مشروعیت داشت. پس از دوران نیابت نظری امام 
، در تشیع، علما به عنوان نایب عاّمه امام منصوب شدند. بدین سان بر طبق نظریه الهی دولت، خاصه

مذهب شیعه  امام و در سلسله طولی از آِن علما است. هرچند، پیامبر، آمریت سیاسی اصالتًا از آِن خدا
تری از اوایل  لیکن باید گفت که اسالم در ایران به معنای فعال، همواره کم و بیش مذهبی سیاسی بوده است

قرن بیستم سیاسی شد و داعیه دخالت فعال در سیاست و اجرای احکام شریعت به عنوان قانون را پیدا کرد. 
ها در صحنه  المللی و حضور فعال آن گسترش عالیق روحانیون نسبت به مسائل سیاسی داخلی و بین

ها بود. سازماندهی روحانیون  دهنده تحول در مواضع سّنتی آن تحوالت سیاسی از اواخر قرن نوزدهم نشان
تر شدن اسالم در قرن بیستم پاسخی به فشارها و  نیز تحت تأثیر این تحوالت تقویت شد. سیاسی

های خارجی و نهادها و  رفت. رشد مدرنیسم و اندیشهتهدیدهای مدرنیسم بود و از موضع تدافعی صورت گ
هایی از جانب  از اواخر قرن نوزدهم به بعد الجرم موجب بروز واکنش، های تمدن غربی در ایران شیوه

نیابت عاّمه گردید. به هر حال علمای مذهبی باید مواضع خود را در مقابل تحوالت جدید روشن 
ها را نفی  وجیه کامل تحوالت عینی و ذهنی جدید بپردازند و یا کاماًل آنبایستی یا به ت ها می کردند. آن می

کنند و یا برخی از تحوالت عینی و ذهنی را به حکم تعارض با اسالم رّد نموده و بقیه را بپذیرند. با این حال 
از واکنش مذهبی به تحوالت جدید و نوسازی به شیوه غربی در طی یک قرن متحول شد و از نظر سیاسی 

هایی برای مسائل جامعه نو  حل موضع تدافعی به تدریج به موضعی تهاجمی رسید و در اندیشه برخی راه
 (.103: ص1211، راد و محمودپناهی به نقل از: جمشیدی، 103ص :1201، ارائه شد )بشیریه

ر اصطالح جدیدی است که در برابر اسالم سّنتی پدید آمد و طرح جدیدی د، اصطالح اسالم سیاسی
اسالم سیاسی گفتمانی است که ، شیوه حکومت و مدعای مسلمانان ایجاد نمود. بر اساس نظریه گفتمان

اسالم به یک دال برتر ، دهد. در گفتمان اسالم سیاسی هویت اسالمی را در کانون عمل سیاسی قرار می
های  دسته از جریان شود. بابی سعید معتقد است که مفهوم اسالم سیاسی بیشتر برای توصیف آن تبدیل می
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اسالم ، رود که خواستار ایجاد حکومتی بر مبنای اصول اسالمی هستند. بنابراین سیاسی اسالم بکار می
، توان گفتمانی به حساب آورد که گرد مفهوم مرکزی حکومت اسالمی نظم یافته است )سعید سیاسی را می

1231.) 
ای جامع  رده و مدعی است که اسالم از نظریهناپذیری دین و سیاست تاکید ک این گفتمان بر تفکیک

برتر ، های سیاسی موجود از دیگر نظریه، درباره دولت و سیاست برخوردار است و به دلیل تکیه بر وحی
شود  باشد. در این گفتمان از تعبیرهای اسالمی برای تبیین و توضیح وضعیت سیاسی جامعه استفاده می می

رود. هدف  های جامعه معاصر بشمار می حل بحران تنها راه، مت اسالمیو بازگشت به اسالم و تشکیل حکو
بازسازی جامعه بر اساس اصول اسالمی است و در این راه بدست آوردن قدرت ، نهایی این گفتمان

مثابه یک ایدئولوژی جامع در  اسالم را به، شود. هواداران اسالم سیاسی ای ضروری تلقی می مقدمه، سیاسی
دستورها و احکام روشنی ، های زندگی که دنیا و آخرت انسان را در برگرفته و برای همه حوزه گیرند نظر می

که اعتقادی به ادغام دین و سیاست ، های مدرن و سّنتی دارد. بدین ترتیب این گفتمان در مقابل همه گفتمان
 (.61: ص1216، گیرد )بصیری و همکاران قرار می، ندارند

 سیاسی فقاهتی )حداکثری(مبانی فکری اسالم . 5

های  بلکه تمامی عرصه، فقط یک اعتقاد نیست، در گفتمان اسالم سیاسی، باور به ابعاد فراگیر دین یک.
 گیرد. حیات آدمی را در برمی

ای  این دیدگاه معتقد است که اسالم از نظریه عدم امکان جدایی و تفکیک حوزه سیاست از دین: دو.
های سیاسی مّتکی بر  برخوردار بوده و به دلیل تکیه بر وحی از دیگر نظریه جامع درباره دولت و سیاست

 (.13ص :1203، زاده برتر است )حسینی، خرد انسانی
اسالم سیاسی از تعبیرهای اسالمی برای تبیین و  اعتقاد به تشکیل دولت مدرن بر اساس اسالم: سه.

حل  و تشکیل حکومت اسالمی را تنها راهکند و بازگشت به اسالم  توضیح وضعیت جامعه استفاده می
آورد. اسالم سیاسی درپی ایجاد نوعی جامعه مدرن است که در کنار  های جامعه معاصر بشمار می بحران

: 1216، های آن به دور باشد )بصیری و همکاران از آسیب، گیری از دستاوردهای مثبت تمدن غرب بهره
 (.61ص

های آن از طرف خداوند است. این احکام  احکام و نظریه، مبانیاسالم سیاسی معتقد است تمام  چهار.
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و مبانی فارغ از زمان و مکان همیشگی بوده و صالح و مصلحت بشر را برای سعادت دنیوی و اخروی در 
در ، هرچند در این میان توجه به ُبعد متعالی دین، شود دل دارد و با تغییر زمان و مکان کهنه و ناکارآمد نمی

  (.111-101: ص1201، های روزگار و مقتضیات زمان قابل اشاره است )مطهری با ضرورتانطباق 
اسالم سیاسی در پرتو حاکمیت دین در اعتقاد به اجرای عدالت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی:  پنج.

تواند جامعه بشری را به یک عدالت اجتماعی و اقتصادی مطلوب سوق داده و  های عمومی می عرصه
 ماندگی جامعه اسالمی را مرتفع نماید. فقر و عقب، های ظلم از جنبهبسیاری 

های سوسیالیستی و  اسالم سیاسی معتقد است تمام مدل جانبه: ارائه الگوی توسعه پایدار و همه شش.
رو شده است و  موفقیت نداشته و با شکست روبه، لیبرالیستی که در دول اسالمی و غیراسالمی وارد شده

 جانبه ارائه دهد. تواند الگوی توسعه پایدار و همه ناب می اسالم سیاسی
های تحمیلی غرب  اسالم سیاسی معتقد است ارزش های تحمیلی غرب: مبارزه آشکار علیه ارزش هفت.

های تحمیلی غرب )در مورد  ارزش، توسعه اجتماعی و اقتصادی، آزادی غربی، مانند حقوق بشر غربی
عث انحطاط و علت فروپاشی فرهنگ و تمدن اسالمی گردیده و با نفی و طرد روابط زن و مرد و... با، زن(

: 1216، ماندگی را جبران نمود )بصیری و همکاران توان این عقب های اسالمی می ها و جایگزینی ارزش آن
 (.61ص

های  جریانای در برابر اسالم سّنتی و عنوانی کلی برای  در واقع اسالم سیاسی اصطالح جدید و گسترده
سیاسی و فکری متعددی است که در جهان اسالم حضور دارند و احیانًا با عناوینی متفاوت و گاه متضاد از 

مثابه بخشی از ایمان و اعتقادی است در  شود. محمد ایوب معتقد است که اسالم سیاسی به آنان نام برده می
: 1213، کیا ن تنظیم و اجرا شود )محمودیمورد اینکه چطور سیاست و اجتماع بایستی در دنیای مسلمانا

 (.121ص

 گیری نتیجه. 3

 توان تاکید کرد که: بخش خداوند به دولت می با پذیرش نظریه الهی دولت و قبول ذات مشروعیت
های حیات  بلکه شامل تمام جنبه، آفرینی دین منحصر به اخالق و احکام فردی و عبادی نیست . نقش1

 شود. انسان میعبادی و اجتماعی ، سیاسی
مندی را  دین چارچوب کالن و نظام، . به دلیل حساسیت دین نسبت به حیات دنیوی و اخروی انسان3
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 نسبت به سعادت و کمال بشر در دنیا و آخرت ترسیم نموده است.
.خداوند منبع ذاتی مشروعیت و سیاست دینی یعنی مشروعیتی که توسط شارع مقدس تأسیس و یا 2

 است.، امضاء شده
. دلیل اطاعت مردم از دولت و سیادت دولت بر مردم مبتنی بر تعالیم وحی و منبع اقتباس شده از آن 0

 باشد. می
 آفرینی . به دلیل عام و اطالق در والیت پروردگار و تسّری این اطالق به پیامبران و جانشینان پیامبر، نقش6

دین ، بندی گفتمان اسالم سیاسی در مفصلشود.  دین در سیاست نیز به صورت مطلق و حداکثری بیان می
گیرد. چنین  های حیات آدمی را در برمی و تمامی عرصه، بلکه ابعادی فراگیر دارد، صرف اعتقاد نیست

ها را در  توان آن های درونی گفتمان اسالم سیاسی مشترک است و از این جهت می نگرشی در تمامی گرایش
 مثابه یک کلّیت واحد سخن از اسالم سیاسی به، در تحلیل خوددرون گفتمان اسالم سیاسی قرار داد و 

 گفت.
 شمسی 21گرایی در ایران را به صورت تمام و کمال باید در دهه  در سده اخیر تولد واقعی فکر اسالم

یعنی در دوره فعالیت نهضت مقاومت ملی جستجو کرد. در این دوره این ، -23و  23های  حدود سال -
مسلمانان خودشان باید حکومت کنند و برای دخالت در سیاست نیازی به پوشش فکر نضج گرفت که 

نیروهای ملی ندارند و حکومت نه فقط حق مسلمین که تکلیف آنان نیز است. دیگر اینکه جامعۀ اسالمی 
باید بر اساس تعالیم دینی بنا شود و حکومت دینداران به شکل یک حکومت دینی تجّلی یابد. چون از 

گرایان به خشونت گرایید و سرکوب آنان در دستور کار  به بعد رفتار حکومت شاه با اسالم 03ال خرداد س
گرایی نضج گرفت و بر این حرکت حاکم شد. در این مرحله  قرائتی انقالبی از اسالم، حکومت قرار گرفت

وجه غالب ، ز سوسیالیسمای ا گری و اتوپیاگرایی با چاشنی دوره انقالبی، که باید آن را دورۀ شریعتی نامید
گرایی شد. شیعه با رهبری امام خمینی صاحب یک ایدئولوژی انقالبی گردید و سرانجام این حرکت  اسالم

 31یعنی از تولد یک فکر تا پیروزی آن ، حاکم شد و توانست حکومت را به دست گیرد 1263در بهمن 
 ندیشه اسالم سیاسی است.سال طول کشید که در فرایندی تکاملی و پیشرفته سیر تحقق ا

رژیمی دیکتاتوری و شاهنشاهی را ، این تفسیر از اسالم سیاسی توانست در یک کشور اسالمی، بنابراین
ساالری  ها به حکومت اسالمی دست یابد و طرح نوینی به نام مردم و در مسیر تحقق آرمان، از بین ببرد

دین فقط یک اعتقاد نیست و ، فتمان اسالم سیاسیدینی را به شکل واقعی و ملموس به اجرا بگذارد. در گ
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روح قوانین اسالمی و ، مرجع و مبنا در امور سیاسی و اجتماعی است. عدالت، ابعادی فراگیر دارد. اسالم
گذاری  محور اساسی امر قانون، اصل اولیه تعالیم انبیاء و بر هر امری حتی آزادی فردی مقّدم بوده و شریعت

عام و برخاسته از وحی الهی است که در ، ت. گستره شریعت در نظام سیاسی اسالمدر جامعه اسالمی اس
راستای مبانی ثابت و پردامنه شریعت اسالم این قرائت از اسالم سیاسی بیشتر مبتنی بر قرائت حداکثری از 

مبر های تجارب بشری آن بعد از بعثت پیا سار حکومت اسالمی است که شاید یکی از نمونه دین در سایه
 انقالب اسالمی ایران باشد.)ص(، اسالم
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 . تهران: انتشارات طرح نو.هرمنوتیک کتاب و سّنت(. 1201محمد )، مجتهد شبستری

های  پژوهشالملل، چیستی، چرایی و نحوه تعامل.  (. تهدید هنجاری و بازخیزش دین در روابط بین1213کیا، محمد ) محمودی
 (.2)3سیاسی جهان اسالم، 

 . تهران: انتشارات صدرا.اسالم و مقتضیات زمان(. 1201مرتضی )، مطهری

 (.2)1، های ادیانی پژوهش(. دنیوی شدن و نظریه انتخاب عقالنی دین. 1212احسان )، زاده مجید؛ حمیدی، موحد مجد

 بنیاد بعثت.، جا: واحد تحقیقات اسالمی ترجمه سید جمال موسوی. بی شئون فقیه.(. 1233مالاحمد )، نراقی
 . ترجمه حسین بشیریه. تهران: نشر نی.های دولت نظریه(. 1231آندرو )، وینسنت
 . ترجمه محسن ثالثی. تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان.شناسی دین جامعه(. 1201ملکم )، همیلتون

 
 




