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 چكيده

هاي كالم سياسي است كه در نظام جمهوري  ترين مؤلفه قلمرو دين يكي از مهم
هاي سياسي  ي بر رقابتاسالمي ايران مناقشات پيرامون آن در كنار ساير عوامل، تأثير جد

هاي ديويد ساندرز و با تكميل و  گيري از ديدگاه گذاشته است. مقاله حاضر با بهره
تصرف در آن، ابعاد اين تأثيرگذاري را در چهار عرصه تغيير رژيم، تغيير حكومت، 

آميز بررسي كرده است. البته بررسي تأثير  هاي خشونت آميز و چالش هاي مسالمت چالش
آميز محور اصلي است كه به دو صورت مستقيم و  هاي مسالمت ر چالشيادشده ب

ها، مواضع و  نامه غيرمستقيم، و هريك به شكل حداكثري و حداقلي در ظرف مرام
بندي ادوار  رويكردها، تأسيس احزاب جديد و رخدادها قابل بيان است. همچنين، با تقسيم

ر چهار دوره تأسيس، تثبيت، نظام جمهوري اسالمي مناقشه پيرامون قلمرو دين د
هاي كالمي  ترين انديشوران جريان گرايي از ديدگاه مهم سازندگي و اصالحات و اصول

هاي سياسي بررسي شده است. از منظر مقاله حاضر ابعاد اين  سياسي متناظر با جناح
است. هاي سياسي نيز مؤثر بوده  گي رقابت قاعد مندي يا بي تأثيرگذاري بر بساماني و قاعده

در ميان ادوار، سطح تنش و تنازع در دور دوم دولت سازندگي و دور نخست دولت 
گرايي  تر و در دوره تأسيس، و دور اول اصالحات و دور دوم اصول گرايي پايين اصول

شدن يا افزايش حدت و  هاي سياسي باالتر است كه با كاسته سطح تنش و تنازع در رقابت
 ار ساير عوامل ارتباط وثيقي دارد.شدت مناقشه قلمرو دين در كن

 
 كليدي: هايواژه

آميز، قلمرو دين،  هاي مسالمت ادوار نظام جمهوري اسالمي، رقابت سياسي، چالش
 كالم سياسي. 
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 مقدمه 
هاي نوظهور علمي در انديشه سياسي اسالمي است كه هنوز  كالم سياسي يكي از حوزه

طرح نشده است. قلمرو دين نيز يكي از تعريف مورد توافق يا استانداردي براي آن م
ترين موضوعات كالم سياسي است كه البته در حيطه كالم سياسي جديد قرار دارد.  مهم

عنوان بخشي از كالم  را به» قلمرو دين«ها به  مقاله حاضر در پي آن است كه رهيافت
عنوان  ههاي سياسي در طول ادوار سياسي جمهوري اسالمي ايران، و ب سياسي بر رقابت

يكي از عوامل مهم، بررسي كرده، و روند اين تأثير را تبيين كند. بر اين اساس، مناقشه 
گرايي مورد  قلمرو دين را در چهار دوره تأسيس، تثبيت، سازندگي و اصالحات و اصول

 بررسي قرار داده است. 

 . چارچوب نظري1
رز به صورت گزينشي هاي ديويد ساند چارچوب نظري مقاله مدلي است كه از ديدگاه

توان مجموع  بهره برده است كه درآن با استشهاد به نظريه ساندرز و برخي تصرفات، مي
ثباتي از پنج پيامد تغيير رژيم،  هاي بي مقاله را پوشش داد.ديويد ساندرز در برشمردن چهره

با آميز همراه  هاي مسالمت آميز و چالش هاي خشونت تغيير حكومت، تغيير جامعه، چالش
، كه با الغاي خصوصيت، دخل و )126-127: 1380(ساندرز،برد  ها و مصاديقي نام مي شاخص

تواند براي تحقيق حاضر  ترشدن، مي كردن برخي موارد ديگر براي كاملتصرف، و اضافه
 راهگشا باشد. 

آميز نقش اصلي را  هاي خشونت آميز و چالش هاي مسالمت در مقاله حاضر، چالش
كه تأثير به دو گونة مستقيم و غيرمستقيم تصورشدني است. تأثير مستقيم دارند. ضمن آن

واسطه بوده، و كميت و كيفيت  تأثيري است كه در آن اثرگذاري و اثرپذيري بي
تواند حداكثري  تأثيرگذاري و تأثيرپذيري بسيار باال است. تأثيرگذاري مستقيم مي

معناي حداقل تقارب و تقارن مستقيم  لي بهمعناي حداكثر تقارب و تقارن مستقيم، يا حداق به
باشد.  اما تأثير غيرمستقيم تأثيري است كه اثرگذاري و اثرپذيري با واسطه صورت 

گيرد؛ وسعت ميدان تأثيرگذاري پراكنده است و همين از كميت و كيفيت ميزان اثر  مي
وان به دو شكل ت دهند. تأثيرگذاري غيرمستقيم را نيز مي كند و نفوذ را كاهش مي كم مي

تأثير غيرمستقيم حداكثري كه دربردارنده حداكثر تقارب و تقارن غيرمستقيم ميان 
 بندي كرد. تأثيرگذار و تأثيرپذير است، و تأثير غيرمستقيم حداقلي تقسيم

بدين ترتيب، تأثير مناقشات كالمي سياسي بر مواضع و رويكردها به اين دليل است 
ساير عوامل وجود دارد؛ تأثير مستقيم حداقلي و تأثير كه به هر حال، امكان تأثير 
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ها را بدان روي كه امكان تأثير ساير عوامل كمتر  نامهمناقشات كالمي سياسي بر مرام
وجود دارد، آثار مستقيم حداكثري محسوب كرد. بر همين اساس، تأثير مناقشات كالمي 

سياسي بر رخدادهاي سياسي  گيري احزاب جديد، و تأثير مناقشات كالميسياسي بر شكل
را آثار غيرمستقيم مناقشات كالمي سياسي خواند. آنگاه آثار غيرمستقيم را به دو شكل 
حداكثري و حداقلي تصور كرد. آثار غيرمستقيم حداكثري را كه در بردارنده بيشترين 

 گيري احزابارتباط غيرمستقيم با مناقشات است، تأثير مناقشات كالمي سياسي بر شكل
جديد و آثار غيرمستقيم حداقلي را كه حاوي ميزان خلوص و ارتباط غيرمستقيم كمتري 
با مناقشات است، تأثير مناقشات كالمي سياسي بر رخدادهاي سياسي به شمار آورد. 

آميز نيز اساساً غيرمستقيم است، زيرا عوامل ذهني و عيني گوناگوني هاي خشونتچالش
 در آن دخيل است.

 
 هاي سياسي دار تأثير مناقشات كالم سياسي بر رقابت. نمو1شكل

 مفاهيم .2

 .كالم سياسي2-1
هاي دانش سياسي اسالمي است كه هنوز شكل منظم و  كالم سياسي يكي از حوزه

شود، كه هر يك  دقيقي نيافته است و از دو بخش كالم سنتي و كالم جديد تشكيل مي
الم در ميان عالمان اين علم در قديم و چندين تعريف و رويكرد دارند. هم در تعريف ك
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؛ الهيجي، 7تا : ؛ ايجي، بي9: 1372؛ مفيد، 45: 1371؛ صدوق، 8: 1996(فارابي، اكنون همگوني وجود ندارد 

هاي متفاوتي  ، و هم در تعريف و رويكرد به كالم جديد نگرش)30تا:  ؛ مطهري. بي5ق:   هـ 1430 
/ واعظي، 119-120: 1378؛ فرامرز قراملكي، 15: 1382؛ خسروپناه، 188: 1384(مجتهد شبستري، موجود است 

هاي مختلف، تعريف  رسد در ميان تعريف . به نظر مي)7-9: 1، ج1382؛ سبحاني، 97 - 100:  1375
صادق الريجاني مقبول است؛ وي تعريف علم كالم به علمى كه دفاع عقالنى از اعتقادات 

معنايى موسع »  عقالنى«داند. مقصود وي از  نمي دينى را متكفل است، دور از واقعيت
طورى كه استناد به نقل را نيز، در صورتى كه اصل استناد توسط عقل، تصحيح و  به است، 

و »  تقويت«، » اثبات«نيز امرى اعم از »  دفاع«شود. مقصود از  توجيه شده باشد، شامل مى
. بدين روي )10-36: 1375(الريجانى، است  مفاهيم دينى» تفسير«و »  تبيين«و اعم از »  توجيه«

طور كه برخي  اي و تبييني دارد؛ همان بايد توجه كرد كه كالم ماهيتي دفاعي، واسطه
. در كالم جديد نيز نظر برگزيده مقاله )1378(فرامرز قراملكي، اند.  نظران بر اين رأي صاحب

قام تعريف، مسائل، روش و ميان مقام تعريف و تحقق تمايز قائل شده و معتقد است در م
تحول يافته است. اما در مقام تحقق، كالم از  -با حفظ اصول گذشته  -موضوع و مباني 

ها هيچ سنخيتي با يكديگر و هاي هندسيِ مختلفي تشكيل شده است كه بسياري از آن نظام
 با كالم قديم ندارند. 

؛ 1389زاده،  بهروزلك و صفايي(هاي اندك، اما متفاوتي وجود دارد  از كالم سياسي تعريف

گفته، تعريف مختار از كالم سياسي عبارت  . بر پايه مطالب پيش)509و  504: 1382خسروپناه، 
است از فهم، تبيين، اثبات، تنسيق، تنظيم (به نظام درآوردن)، تصحيح، توجيه، 

هاي روشهاي كالن و نظام اعتقادي و ايماني سياسي كه با  كارآمدسازي و دفاع از آموزه
هاي فلسفه تواند پرسش گيرد و مي گوناگون عقلي و نقلي، و با دغدغه ديني صورت مي

سياسي را پاسخ دهد. از اين حيث، عقايد سياسي ديني صرفاً اصول اعتقادي ديني را 
گيرد؛ بلكه هر ديدگاه كالني را كه به نگرش دين به امور گوناگون دنيايي و  دربرنمي

شود. البته اين تعريف با حوزه فقه سياسي در  تعلق دارند، شامل مي آخرتي و امور انساني
 پوشاني نيز دارد، اما رويكردها متفاوت است.  مواردي هم

 قلمرو دين .2-2
گيرد، در دو  قلمرو دين كه مناقشه پيرامون آن، گاه با عنوان جامعيت صورت مي

هاي  اساس، رهيافتگيري است. بر اين  گرايش كالن حداكثري و حداقلي قابل پي
 توان برشمرد. گوناگون به قلمرو دين را چنين مي

ديدگاه حداقلي يا انتظار اقلي از دين، قلمرو دين در امور اجتماعي،  رهيافت حداقلي: .1
سياسي و اخالقي ـ فقهي را به حداقل تحويل و فروكاهش محدود و منحصر كرده، و در 
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ده است. رهيافت حداقلي فقط انتظار مبدأ و معاد امور دنيايي هم به حداقل الزم بسنده كر
را از دين دارد. در اين نگرش، دين محدود به خدا و آخرت است و در جامعه و سياست 

-109: 1377(بازرگان، دخالتي ندارد. حوزه شريعت منحصر به اخالق فردي و عبادات است. 

اكثري معتقد است كه دين رهيافت حداكثري: رهيافت حد .2 .)126-127: 1379؛ حائري، 102
ويژه براي اجتماع و سياست، حكم دارد. البته ديدگاه حداكثري خود نيز  براي همه امور، به

 اند. هاي مختلف دارد، اما در مخالفت با ديدگاه حداقلي متفق تقريرها، رويكردها و اليه
ت بدين معناست كه در هر واقعه و عملي، و هر حرك رهيافت حداكثري مطلق. 2-1

و سكوني و در همه جزئيات نيازمند رجوع به كتاب و سنت هستيم، و هيچ واقعه و عملي 
گانه تكليفي (وجوب، استحباب، اباحه، كراهت و حرمت) نيست. براي  خالي از احكام پنج

هر حركت بايد پيشتر حكم آن را از متن شريعت جست. اسالم همه نيازهاي بشر را 
 .)142: 1377 تبريزي، ؛198 –199: 1377(مرندي، است  فرموده و چيزي فروگذار نكرده

هاي اخالقي و بيان كليات گرايش ديگري بر آن است كه اسالم فقط به ارزش.2-2
ها تفويض كرده است. به باور اين نگرش، شريعت اسالم بسنده كرده، و امور را به انسان

دالت و آزادي است؛ ها و اصول كلي اخالقي و ارزشي از قبيل رحمت، عمبين چارچوب
و  60: 1373(معرفت، اما جدا از اين اصول، شارع مقدس كاري جز امضاي بناي عرف ندارد 

 .)228-230: 1375؛ مجتهد شبستري، 61
گرايش ديگري در نگرش حداكثري وجود دارد كه معتقد است اسالم در عين  .2-3

گانه (واجب،  كى از احكام پنجها ي اينكه براى هر عمل و رفتار، حتى انديشه و پندار انسان
حرام، مستحب، مكروه و مباح) را دارد، و به همين دليل همه اعمال انسان را در چارچوب 

كردن فروغ عقل و جلوگيرى از  دهد، ولى هرگز در پى خاموش نظام ارزشى خود قرار مي
 .)176: 3، ج1377(مصباح يزدي، هاى بشرى نيست  پويايى فكر و توانايى

يش ديگري بر آن است كه هم دين و هم شريعت از عقل و نقل تشكيل گرا .2-4
عنوان حجت دروني بخشي از دين است كه اگر مبتني  شده است. از اين رو، عقل نيز به

؛ عليدوست، 217 -218و  226 -227: 1373(جوادي آملي، بر مبدأ و معاد باشد، حجيت شرعي دارد 

1381 :175– 174( . 

 در ادوار جمهوري اسالمي» قلمرو دين«كالمي سياسي بندي مناقشه  صورت

 )57-60دين در دوره تأسيس ( مناقشه قلمرو .1
)، مناقشه قلمرو دين با عنوان جامعيت اسالم مطرح است كه 57-60در دوره تأسيس (

هاي كالم سياسي بوده و تعابير متفاوتي از آن وجود داشته است. ترين مؤلفه يكي از مهم
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عريف و محدوده جامعيت اسالم در مرحله اجراست. امام خميني(ره) يكي از محل مناقشه ت
. از ديدگاه ايشان، اسالم تز و برنامه )287: 7 ، ج1385(موسوي خميني، مناديان جامعيت دين است 

، و در همه شئون فردى و اجتماعى، مادى و معنوى، )10: 4 ، ج1385(موسوي خميني، دارد 
 .)403: 21 ، ج1385(موسوي خميني، اقتصادى دخالت و نظارت دارد  فرهنگى، سياسى، نظامى و

انگارد كه به همه نيازهاي انسان  شهيد مطهري اسالم را مكتبي جامع و تمام عيار مي
كند. از ديدگاه مطهري جامعيت دين  توجه دارد. از اين رو، وي بر جامعيت دين تأكيد مي

توان حكم كلي يا جزئي  ها مي ون آنمعناي جامعيت منابع ديني است كه از در به
اسالم   . اما وي بر آن است كه اساساً جامعيت)241: 2 ، ج1368(مطهرى، موضوعات را دريافت 

كند در بسيارى از امور دستور الزامي نداشته باشد. وي در اين زمينه به حديث:  ايجاب مى
»بحكَما ي ؤْخَذَ بِرُخَصهانْ ي بحي انَّ اللَّه همزائؤْخَذَ بِعاستناد  )195: 21 ، ج1368(مطهرى، » انْ ي

توانند تشخيص بدهند  گاه در مسائلى كه مردم مى كند. از ديدگاه مطهري، دين هيچ مي
داند  كند و اساساً دخالت مستقيم دين در اين گونه مسائل را غلط مي دخالت مستقيم نمى

 .)942: 4، ج1368(مطهرى، 
معناي  معناي ارتباط انسان، طبيعت و خدا و نيز به دوره جامعيت را به بازرگان در همين

، اما او بر آن است كه كمال دين )196-197تا:  (بازرگان، بيپذيرد شمول معارف دين مي
معناي گشايش ميدان  معناي برآوردن همه نيازهاي بشر توسط متون ديني نيست، بلكه به به

 .)45تا:  زرگان، بي(باوسيعي براي عقل و طبيعت است 
ترين هدف اسالم را  جانبه در نظر گرفته است و مهم شريعتي دين را داراي برنامه همه

كوشد اسالم را يك . شريعتي مي)106-107: 5، ج1372(شريعتي، داند؛  استقرار قسط و عدل مي«
اجتماعي،  كننده نظام سياسي، كه تعيين )29: 16، ج1361(شريعتي، ايدئولوژي جامع و انقالبي 

. فرقان نيز )141: 5، ج1374(شريعتي، زندگي در همه ابعاد زندگي بشر است، معرفي كند   شيوه
 به نقد تفقه حوزوي از ديدگاه خود پرداخته است و آن را مباين با جامعيت قرآن

 .)184تا:  (كمالي، بي انگاردمي

 )60-68مناقشه قلمرو دين در دوره تثبيت ( .2
و بسط قلمرو دين در نسبت با موضوعاتي مانند عدالت اجتماعي و  در اين دوره قبض

برانگيز است. در اين برهه، اختالف بر سر نوع تفسير اسالمي  مصلحت و كارآمدي مناقشه
از عدالت اجتماعي است. ديدگاهي عدالت را در چارچوب منابع و احكام سنتي ديني قابل 

ر نمي بيند. حول همين محور است كه بحث داند و رهيافتي اين امكان را متصو تحقق مي
هاي نوپديد  مايه كالم جديد دارد و نگرش كالن به عرصه فقه سنتي و فقه پويا كه درون

آيد. طرفداران فقه سنتي در حيطه عدالت اجتماعي احكام  دهد، به وجود مي را بازتاب مي
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دانستند، اما  مي اوليه و نگرش سنتي به منابع را براي نيل به عدالت اجتماعي كافي
طرفداران فقه پويا آن را ناكافي شمرده و نگرش جديد را خواستار بودند. مجله حوزه كه 
پايگاه نظري طرفداران فقه پويا است با عطف توجه به عدالت اجتماعي و با محوريت آن، 
بر آن است كه اصول و قواعدي كه در شرايط عزلت فقه، ابزار دست فقيه است، مناسب 

ها به سود عدالت اجتماعي  كارگيري آن حاكميت فقه نيست و بايد در نوع به شرايط
؛ در سوي ديگر، آذري قمي در مخالفت با اليحه )3 :28، ش1367(مجله حوزه، تجديد نظر شود 

نظام تعاوني، استناد به قرآن در تأييد آن را رد كرده، و بر آن است كه اسالم نيازي به 
(آذري قمي، مشروح ود داراي مسيرهاي دسترسي به عدالت است هاي ديگر نداشته و خ راه

 .)6/4/1364مذاكرات مجلس شوراي اسالمي دوره دوم، 
و ميزان قبض و بسط آن نقطه ثقل مباحث مربوط به » زمان و مكان در اجتهاد«مقوله 

زمان و «قلمرو دين در اين دوره است. در حالي كه جناح چپ مذهبي بر بسط گستره 
كند و امام نيز نوعي حمايت محتاطانه از اين ايده دارد، جناح  تأكيد مي» اجتهاد مكان در

راست مذهبي عمالً به نوعي اجتهاد حداقلي در سطوح كمي و كيفي قائل است. در مقابل 
 وفاداري حداكثري به فتاواي پيشين را مد نظر دارد. 

 )68-84مناقشه قلمرو دين در دوره سازندگي و اصالحات ( .3
كننده رويكرد  در اين دوره به نحوي روشنفكران ديني آغازكننده بحث و مطرح

كنندگان مباني  هاي متفاوت از آن بودند. سروش شايد از نخستين مطرح حداقلي با تفسير
نظري قلمرو دين حداقلي باشد. وي بر آن است كه رسالت و غايت دين، تأمين سعادت 

ي در همه ابعاد زندگي بشر جريان يابد، نقش هاست و معتقد است اگر وح ابدي انسان
گيري دعوت انبيا  . سروش جهت)1377(سروش، شود   حس و عقل در نظام معيشتي انكار مي

بودن دين  اخروي -شمارد. به نظر سروش، دنيويو رستگاري اخروي مي» آن جهاني«را 
شدن دين،  ژيكانجامد؛ زيرا ايدئولو شدن دين كه امري منفي است، مي به ايدئولوژيك

(سروش، » عالم سياست، حكومت، قدرت، اقتصاد، فرهنگ و امثال اينها«يعني دخالت در 

هاى سياسى، عنوان ديني داراي نظام . بر اين اساس، سروش جامعيت دين را به)182: 1388
 تازد. اقتصادى و حقوقى برآمده از علم فقه نفي كرده است، و بر آن مي

فاوت با دوره پيشين، ديدگاهي شبيه به سروش در اين زمينه بازرگان نيز تا حدي مت
. از ديدگاه وي، هنگامي كه خدا و آخرت هدف اصلي قلمداد شد، )72: 1377(بازرگان، دارد 

جا است و حداكثر، دين در كليات مؤثر  انتظار رفع نيازهاي دنيوي از دين انتظاري نابه
دي حائري يزدي از پايگاه عالم حوزوي، اما با . مه)35و  79-80: 1377(بازرگان، خواهد بود 

 پرداخته مشاع مالكان وكالت نظريه طرح و ديني حكومت نقد به كالمي،–نگرش فلسفي 
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 بيان هاست، آن تجزي بر مبتني كه را سياست و دين رابطه از خود خوانش و است
يى سياست از ى يا احكام حكومتيه را شاهد گويا و قاطعى بر جداوالي احكام وي. كند مي

، )150-176: 1995(حائري، ذات متفاوت با حكومت است  داند. به نظر حائري، دين بهديانت مي
نه در ذات اسالم و نه در گوهر نبوت و نه در بنياد امامت، بلكه امري عرفي » حكومت«و 

كند حكومت، بنا به سرشت خويش، امري عرفي  . وي استدالل مي)218: 1995(حائري، است 
تواند مشروعيت داشته باشد. به اين  و در زندگي اجتماعي،  فقط از طريق وكالت مي است

دادن  عنوان وكالي خود براي سامان صورت كه مردم كساني را آگاهانه و آزادانه به
 )177-178: 1995(حائري، گمارند  كنند و برمي زندگي اجتماعي خويش انتخاب مي

عالمان شيعه مبني بر اقتضاي قاعده لطف بر جامعيت اهللا پيمان نيز با نقد ديدگاه  حبيب
ها درباره همه امور بدين معنا كه خداوند همه نيازهاي بشر را به قوانين و دستورالعمل

ها تعيين كند و اين امر مهم را بر عهده عقل ناقص و خطاكار زندگي و براي همه زمان
30Fانگارد. وحي الهي ندارد، ميبشر واگذار نكند، ادعايي كه مبناي عقلي و تجربي، يا 

پيمان  1
داند، هر چند معتقد است دين درباره نحوه اداره دين را مترادف حكومت يا زمامداري نمي

رهبري جامعه و تنظيم مناسبات بين مردم نظر داده است. وي هم منتقد سكوالريزم و هم 
 منتقد اتحاد دين و دولت است. 

ابعاد زندگي مادي و معنوي   اسالم ناظر به همهدر مقابل، جوادي آملي بر آن است كه 
كند. زيرا  انسان است و زندگي دنيوي انسان را هدايت و هرگونه دنياگريزي را نفي مي

هدف اصلي دين، تأمين سعادت دنيوي و اخروي است و در چگونگي سازماندهي دنياي 
بسزا دارد  ها سهمي مردم، نقشي مؤثر، و در تأمين حيات معنوي و نجات آخرتي آن

وي بر اندماج و ادغام دين و سياست، ضرورت قانون الهي و نياز به . )17: 1380(جوادي آملي، 
كند. وي بر اين اساس، به نيازمندي انسان در همه ابعاد زندگي فردي و  دين تأكيد مي

 . از نظر وي، ماهيت احكام اسالم)129: 1378(جوادي آملي، اجتماعي خود به دين معتقد است 
كند؛ زيرا روح جمعي، در همه احكام  خوبي ضرورت تشكيل حكومت را ترسيم مي به

 .)75-76و  68: 1385(جوادي آملي، اسالم منتشر و مفروش است 
مجتهد شبستري بر اساس مبناي هرمنوتيكي معتقد است عمل سياسي گرچه با قصد 

كردن انجام  ب زندگيقربت نباشد و مانند تمتعات طبيعي انسان براي تدبير زندگي و خو
31Fگيرد، مورد رضايت و مهر خداوند است.

شبستري با نفي حق حاكميت حقوقي خداوند  2
                                                      

 www.habibollahpeyman.com. برگرفته از 1
 http://www.mohammadmojtahedshabestari.com. برگرفته از 2
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متني، كرامت  كه گزاره معهود در نگرش عالمان حوزوي است، بر اساس داليل برون
انگارد  انسان را دال بر رهايي او از حوزه امر و نهي حقوقي الهي در زندگي اجتماعي مي

ورزي را اساساً امري مدني دانسته كه مصاديق آن از  وي سياست .)187: 1383ري، (مجتهد شبست
جمله در كتاب و سنت با نگاهي تاريخي قابل تغيير و عبور است. وي معتقد است 

عقاليي خود باقي بماند و از منظر ايمان تعريف نشده، و  -سياست در ماهيت بشري 
از طرف ديگر، سكوالريسم هم محقق نشود،  حدود قلمرو آن از نظر ايمان معين نشود و

اخالق «تلقي شود و با » عمل صالح«عقاليي، مصداق  -بلكه همان سياست زميني بشري 
 .)190: 1383(مجتهد شبستري، مقيد شود » ديني -معنوي 

 )84-92گرايي ( مناقشه قلمرو دين در دوره اصول .4
اسي و نظري اوست، در تبيين در اين دوره مصباح يزدي كه دوره اوج اثرگذاري سي

كه در آن دين پاسخگوى » اكثرى«كند. وي دو نظريه  قلمرو دين به سه نظريه اشاره مي
(مصباح يزدي، همه انتظارات است، و بشر نيازى به استفاده از نيروى عقل نخواهد داشت 

ى ها كه نظريه سكوالريسم يا جدايى دين از عرصه» اقلى«؛ و ديدگاه )176: 3، ج1379
تابد و نه  را برمى» اكثرى«كند؛ و نظريه سوم كه نه ديدگاه افراطى  اجتماعى را رد مي

پذيرد. در اين نظريه اسالم در عين اين كه براى هر عمل و  را مى» اقلى«نگرش تفريطى 
گانه (واجب، حرام، مستحب،  ها داراى يكى از احكام پنج رفتار، حتي انديشه و پندار انسان

) است و به همين دليل همه اعمال انسان را در چارچوب نظام ارزشى خود مكروه و مباح
كردن فروغ عقل و جلوگيرى از پويايى فكر و  آورد، ولى هرگز در پى خاموش درمى

 .)176: 3، ج1379(مصباح يزدي، هاى بشرى نيست  توانايى
ها  نكردن آن در تفسير وي از جامعيت نيازي به بيان همه جزئيات نيست و بيان

منافاتي با جامعيت ندارد. بر اين اساس، مسائل نوظهور سياسي، فقط نياز به تطبيق دارند كه 
 اين امر تخصصي (تطبيق جزئيات بر كليات قوانين متغير بر ثابت)، بايد توسط ولي

. در )23: 1، ج1390(مصباح يزدي، جامعه، كه صالحيت علمي و اخالقي دارد، صورت پذيرد 
شدن انتظار بشر از دين وابسته است. به  ملكيان، قلمرو دين به مشخص حالي كه از نظر

. )54: 1375(ملكيان، باور وي، كمال دين اين است كه انتظارات بشر از دين را برآورد 
كند. از ديدگاه وي، اگر مراد از  ملكيان قلمرو دين را از دريچه ايضاح سعادت تعريف مي

براى حصول آن از عقل و تجربه بشرى بايد استمداد باشد، »  سعادت دنيوى مادى«سعادت 
يا »  سعادت دنيوى معنوى«شود. ولي اگر مراد  كرد و براى اين مقصود به دين رجوع نمى

كنيم، ولى اين بدين معنا نيست كه از عقل و  باشد به دين رجوع مى»  سعادت اخروى«
 .)59: 1375(ملكيان، شويم  نياز مى تجربه بشرى بى
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هاي سياسي ادوار  ي تأثير مناقشات قلمرو دين بر رقابتبند صورت
 جمهوري اسالمي

  تغيير رژيم .1
گونه تالش موفق يا ناموفقي براي تغيير رژيم كه در  در دوره جمهوري اسالمي هيچ

 ارتباط با مناقشه قلمرو دين انجام نگرفته است.

  تغيير حكومت .2
توان به گروه فرقان و  ري اسالمي ميتالش ناموفق مرتبط با قلمرو دين را در جمهو

 مجاهدين خلق نسبت داد.

 آميز هاي مسالمتچالش .3

 آميز مستقيم هاي مسالمتچالش .3-1

 ها) نامه آميز مستقيم حداكثري: (مرام هاي مسالمت  چالش .3-1-1

هاي برخي احزاب جمهوري اسالمي در ادوار  بازتاب مناقشه قلمرو دين در مرام نامه
ويژه نگرش  هاي مختلف به قلمرو دين به بل مشاهده است. انواع نگرشمختلف قا

 ها دريافت.  نامه توان در اين مرام حداكثري و نگرش معطوف به كليات را مي
بايد در بسياري از احزاب  الف) رويكرد قلمرو حداكثري معطوف به فقاهت را 

مهوري، به قلمرو وسيع نامه حزب ج جمهوري اسالمي جست. براي نمونه در ابتداي مرام
دين اشاره شده و هدف حزب، تداوم انقالبِ در راه استقرار نظام عدل اسالمى در همه 

. )380: 1390(بهشتي، هاى معنوى، فرهنگى، اقتصادى، سياسى و ... بيان شده است  زمينه
32Fنامه انجمن اسالمي جامعه پزشكي ايران آمده است. جامعيت اسالم در مرام

فتر نامه د مرام 1
اعتقاد «ويژه اصل  نيز در بخش اصول كلي، در هفت اصل، به 60تحكيم وحدت در دهه 

عنوان تبلور اسالم  اعتقاد به واليت فقيه، به«، و »عنوان اسالمي راستين به اسالم فقاهتي، به
نامه جامعه زينب نيز بر مواردي  ، به گستره جامع دين اشاره كرده است. در مرام»راستين

 .)444: 1379(شادلو، م برنامه زندگي دنيوي براي سعادت اُخروي تأكيد شده است مانند اسال
گرا و در طيف  عنوان حزبي اصول نامه جمعيت رهپويان انقالب اسالمي به در مرام

گرايي كه امتزاج دين و  خواه مبتني بر مباني كالمي سياسي، اصول گرايان عدالت اصول
ها هاست، بر اين گزاره ترين آن لقه فقيه اساسيسياست، و دين حداكثري و واليت مط

                                                      
  http://www.aimsi.ir. برگرفته از 1
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عنوان يگانه راه سعادت و  هاي فردي و اجتماعي آن بهتأكيد شده است: اسالم و آموزه
ها؛ كارآمدي اسالم در اداره اجتماع و تشكيل حكومت براي رشد و  تعالي انسان

اد عيني عنوان نم به» واليت مطلقه فقيه«سعادتمندي جوامع بشري؛ اصل مترقي 
33Fالفراغ شرع مقدس. هاي عقالني در منطقهكارگيري مالك ساالري ديني؛ به مردم

1 
ويژه ديدگاه  ها به ب) رويكرد قلمرو حداكثري نامعطوف به فقاهت در برخي گروه

سازمان مجاهدين خلق تبلور يافته است. اين سازمان اسالم را ايدئولوژي مبارزه براي تحقق 
و نفي كامل استثمار دانسته كه به دليل تحريف و نفوذ تفكرات طبقه توحيدي  جامعه بي

. از اين ديدگاه، )12: 1359(رجوي، نگري است  غيراصيل طبقاتي محتاج تصفيه و دوباره
اجتهاد پاسخ تطابقي ايدئولوژيك به مسائل روز براي بازكردن راه تكامل انساني است 

تشابهات ابزار اجتهاد است كه سازمان . محكمات قرآن اصول ثابت و م)575: 1359(رجوي، 
، و اين تبيين و )577: 1359(رجوي، مجاهدين به كشف ديناميزم انقالبي آن موفق شده است 

 .)2: 1، ج1358(سازمان مجاهدين خلق ايران، دهد  تفسير را در خدمت تغيير جهان قرار مي
وزي انقالب دارد كه نامه پيش و پس از پير نهضت آزادي با ميزاني از اعتدال دو مرام

نامه پيش از انقالب، بر يگانگي دين و  از حيث مباني تفاوت چنداني ندارد. در مرام
34Fسياست و اندراج عدالت و مساوات در اسالم تأكيد شده است.

نامه و اصول برنامه و  مرام 2
مصوب  1359مشي نهضت آزادي ايران پس از انقالب در كنگره سوم، يعني تيرماه  خط

نامه جديد نهضت آزادي محرك نهضت آزادي ايران را مانند گذشته،  دمه مرامشد. مق
اداي فريضه ديني بر مبناي معتقدات اسالمي به منظور جلب رضاي حق و ايفاي وظايف 

 داند. اجتماعي مي
گرايان غيرخط امام كه به ابعاد سياسي دين مانند  ج) در ضلع ديگر و در جناح اسالم

توان به اساسنامه انجمن حجتيه اشاره كرد كه در آن  ندارد، ميدو دسته پيشين توجه 
منظور از تشكيل انجمن، تبليغ دين اسالم و مذهب جعفري و دفاع علمي از آن با رعايت 

  آن تصريح شده است كه انجمن به هيچ 2مقتضيات زمان مطرح شده است. در تبصره 
 .)73: 1362(باقي، وجه در امور سياسي مداخله نخواهد داشت 

توان در  د) رويكرد معطوف به كليات و حد واسط دين حداكثري و حداقلي را مي
نامه سازمان  نامه سازمان مجاهدين انقالب اسالمي و حزب كارگزاران يافت. در مرام مرام

                                                      
سالمي، به آدرس نامه جمعيت رهپويان انقالب اسالمي، سايت جمعيت رهپويان انقالب ا . مرام1

rahpoo.net 
 www.facebook.com. انجمن اسالمي دانشجويان خيام مشهد، به آدرس 2
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طور كه در بعد نظري  مجاهدين انقالب اسالمي بر جامعيت تأكيد شده است: اسالم همان
ز جهان هستي آنگونه كه موجب اقناع عقل و ارضاي دل تفسير كامل و منسجمي ا

ها و اصول ناظر بر همه  اي كامل از ارزش دهد در بعد عملي نيز مجموعه شود، ارائه مي  مي
 1371 ، (سازمان مجاهدين انقالب اسالميشئون فردي و اجتماعي را براي بشر به ارمغان آورده است 

بخشيدن  گرايي و تقدس د اجتهاد پويا، پرهيز از شكل، اما در كنار آن رويكردهايي مانن)6: 
نامه حزب  ها، و واليت فقيه در چارچوب قانون اساسي نيز بيان شده است، در مرام به قالب

ناپذيري  همبستگي همبسته با مباني كالمي سياسي آن، اجتهاد و نوانديشي ديني و تفكيك
نامه كارگزاران سازندگي نيز دفاع  دو اصل اسالميت و جمهوريت بيان شده است. در مرام

از اسالميت و جمهوريت، حاكميت انسان بر سرنوشت، واليت مطلقه فقيه در كنار نقش 
 كند. مردم، هندسه قلمرو دين را تعيين مي

 ها) هاي مستقيم حداقلي (تأثير بر مواضع و رويكردهاي جريان  چالش .3-1-2

هاي تأثيرگذاري مناقشه قلمرو  ز سويهها يكي ا تأثير بر مواضع و رويكردهاي جريان
بندي  دين است، كه طي ادوار جمهوري اسالمي در چند مقوله از جمله مقوالت ذيل دسته

 شود. مي
هاي سياسي كه در نوع نگرش به قلمرو دين  ها و جريان يكي از نقاط افتراق جناح. 1

ميني روحانيت ريشه دارد، موضوع روحانيت است. در دوره تأسيس از ديدگاه امام خ
شدت با اسالم منهاي روحانيت  . امام به)117: 1 ، ج1385(موسوي خميني، همزاد اسالم است 

شدت به دنبال اصالح  . مطهري در عين حال كه به)486: 7 ، ج1385(موسوي خميني، مخالف بود 
ود كند، اما با تمام وج ابعاد مختلف جامعه روحاني است و پيشنهادهاي چندي نيز مطرح مي

 .)508: 24 ، ج1368(مطهري، خيزد روحانيت به مخالفت برمي  منهاى  با نظريه اسالم
جاي  بهشتي بر آن است كه در اسالم مفهومي به نام روحانيت وجود ندارد، بلكه به

؛ از سوي ديگر، شريعتمداري به عدم )55: 1383(بهشتي، آن، مفهوم عالم ديني وجود دارد 
اجرايي معتقد است. وي به روحانيت و مرجعيت بسان ناظر حضور روحانيت در مناصب 

خرداد  23(روزنامه اطالعات، انگارد. نگرد و شأن نظارت را باالترين شأن ميآگاه و دقيق مي

. )4: 29/2/1358(روزنامه كيهان داند . وي حضور متعارف روحانيون را جايز و نه الزم مي)7: 1358
دهد. گروهي كه خواهان حانيت يا نهاد دين تشخيص ميدر اين دوره بازرگان دو نوع رو

طلبي و گروهي  اند به داليلي مانند تباين آن، مفاسد آن، يا راحت  جدايي ديانت از سياست
(بازرگان، ستايد  كنند. وي گروه دوم را مي كه عدم جدايي ديانت از سياست را تجويز مي

مذهبي و پاسخگوي مسائل مردم باشد و از  . از نظر بازرگان، روحانيت بايد مرجع)18: 1341
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ها در برابر جور و ستم حكام بوده، و بايد رهبري عملي و  طرف ديگر، پناهگاه آن
 .)123-127: 1341(بازرگان، اجتماعي داشته باشد 
شدت انتقادي و گاه حذفي است.  هاي اسالمي به روحانيت نگاهي بهنگاه سوسياليست

با «روحانيون و سازمان روحانيت نگاه انتقادي دارد. وي در اي از شريعتي به بخش عمده
كند و بر اين باور است كه با  تز اسالم منهاي آخوند را مطرح مي» هاي آشنا مخاطب

 . اما همچنين، او)129، ص10، ج1372(شريعتي، مرگ روحانيت رسمي، اسالم نخواهد مرد 
روحانيت راستين و «ترين دفاع را از  ترين و متعصبانه ترين، مؤمنانه گويد: هميشه قويمي

 .)371: 26، ج1372(شريعتي، ام  كرده» علمي درست و اصيل اسالمي«از جامعه » مترقي
فرقان نماينده گرايش حذفي و بركشيده نظريه تشيع علوي و صفوي علي شريعتي 

نيت شدت در تقابل با روحانيت است و از روحا فرقان به. )568-579 :1385(جعفريان، است 
كند  تفقه حوزوي را نقد مي اصول تفكر قرآنيبرد و در كتاب عنوان ارتجاع نام مي به

ناپذير انقالب توحيدي در  هاي جبران. فرقان تفقه مرسوم را علت شكست)184تا:  (كمالي، بي
 ، و روحانيت و جمهوري اسالمي را مبتني بر استبداد ديني)185تا:  (كمالي، بيطول تاريخ 

. بر همين پايه، تكيه فرقان بر واژگان آخونديسم و ديكتاتوري )57: 1387(كردي، د انگارمي
ها به برخورد فيزيكي با روحانيت  مانند فرقاني» آرمان مستضعفين«آخونديسم است، اما 

كرد بايد با روش شريعتي يعني ستاندن مردم از روحانيت  معتقد نبود؛ به عكس، تأكيد مي
 .)10تا: (آرمان مستضعفين، بيروحانيت برخورد كرد و نه آنان از مردم با 

و دوره تثبيت هم يكي از مباحث جدي نحوه مرجعيت روحانيت در  60در دهه 
ظاهر بر آن بود كه مرجع انحصاري براي  عرصه سياست بود. جناح راست اسالمي به

نيز با آن رو بود. امام  ورزي روحانيت است. اين ايده با مخالفت چپ اسالمي روبه سياست
مخالفت كرده و آن را تخطئه كرده است و از تز عدم دخالت روحانيت در انتخابات 

تر دانستند. رد تز سياست حق انحصاري مجتهدين است، آن را موجب  خطرناك
 .)368: 18 ، ج1385(موسوي خميني، خواند رفتن روحانيت مي ازبين

بر مردودبودن دخالت انحصاري  هاشمي رفسنجاني به دنبال ديدگاه امام خميني مبتني
. )62هاي نماز جمعه سال  (هاشمي رفسنجاني، در گزيده خطبهخواند روحانيت اين نظر را عوام فريبانه مي

در سوي ديگر تقابل راست و چپ مذهبي، نهضت آزادي قرار داشت كه بر آن بود كه 
اين رو، آن را روحانيت خود را مساوي اسالم پنداشته و درصدد تحميل دين است. از 

 .)52: 1367(نهضت آزادي ايران، دانست شايسته نقد مي
گرايي نيز حزب مشاركت از استقالل نهادهاي ديني  هاي اصالحات و اصول در دوره

نهاد قدرت (حكومت   اي ديني درـهاي ديني و نهاده دولت) و حضور دين، انجمن -از 
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35Fكند. جامعه مدني دفاع مي

1 
 يگر از مظاهر مناقشه كالمي سياسي قلمرو دين اجراي احكاميكي د اجراي احكام:. 2

 و حدود است. در دوره تثبيت در حالي كه امام خميني بر اجراي احكام و حدود نظر
سازي  دهد، شريعتمداري اجراي حدود را متوقف بر اجراي نظامات اسالمي و زمينهمي

به حكومت اسالمي كافي نيست،  داند. از نظر او هم تنها عنوان و تغيير رژيمبراي آن مي
36Fبلكه در جامعه بايد همه تعاليم اسالمي با هم پياده شود.

هاي پسين  اين نگرش در دوره 2
 شود. طلب واقع مي مانند اصالحات مورد نظر بسياري از احزاب جناح اصالح

عبدالكريم سروش دوگانه مديريت علمى و مديريت  . مديريت علمى و مديريت فقهى:3
براي تخفيف مديريت در جمهوري اسالمي و تخطئه نظري آن درانداخت. در  فقهى را

مقابل، جوادي آملي تقابل مديريت علمي و فقهي را نادرست انگاشته و بر آن است كه از 
آنجا كه عقل جزء منابع دين است. از اين رو، مديريت علمى مبتني بر عقل منافاتي با 

 .)1375(جوادي آملي، دين ندارد 
دانسته و مراد از وضع » علم«و » فقه«ي تقابل اين دو را با يكديگر فرع بر تقابل آوين

داند. از ديدگاه وي، مراد  سازي مبتني بر اخذ قواعد مديريت از فقه يا علم مي را دوگانه آن
مطلق «و از لفظ فقه نيز فقه موجود است، نه معناي عام آن كه » علوم جديد«از علم 
.آويني شأن مديريت فقهي را تعيين غايات و شأن مديريت )85: 1373، (آوينياست » آگاهي

37Fداند.ها ميعلمي را تعيين شيوه

 نما است. بدين وسيله، در پي حل اين تعارض يا تناقض 3
در دوره سازندگي و اصالحات حزب كارگزاران، اسالم را  . اسالم و نظامات مختلف:4

كار دين «گويد:  گوي كارگزاران مي خواند. مرعشي سخن فاقد نظام اقتصادي مي
امور سياسي و اقتصادي و فرهنگي نيست، بلكه كارش   سازي در زمينه دستگاه
(برگرفته از سايت الف، » دادن راه و بيراهه به مؤمنان.... كردن چراغ هدايت است و نشان روشن

 .)1386تيرماه  24يكشنبه 
  حيات  عرصه  بر همه  فكر حاكمت  دين  اما جامعه مدرسين بر اين اعتقاد است كه

نويسد: است. از اين رو، در تعريف تعهد مي  و فردي  ، اجتماعي ، سياسي ، اقتصادي فرهنگي
  و حرف  منطق  ، داراي ، سياسي اجتماعي  شئون  در تمام  دين  مراد از تعهد، اين است كه

38Fاست.

4  
                                                      

 http://www.farsnews.com. حزب مشاركت، برگرفته از 1
  sites.google.comسيدكاظم شريعتمداري، درمصاحبه با روزنامه بامداد، برگرفته از . 2
  AVINY. COM. آويني، برگرفته از 3
 .http://www.jameehmodarresin.org، برگرفته از 07/12/1374جامعه مدرسين در تاريخ   انيه. بي4
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(سايت جبهه پايداري: شئون بوده   هدر هم  ديني  نظام  بودن  جبهه پايداري معتقد به كامل

، و معتقد است در حكومت اسالمي همه امور بر محور واليت معنا و اعتبار )07/12/1374
(بيانيه دوم مداري باطل است  دارد. از اين منظر، هر فعاليت و تفكري خارج از حوزه واليت

 .)29/05/1390جبهه پايداري انقالب اسالمي: 
ني كه برآمده از حلقه فكري ميرحسين موسوي است، بر جزوه الگوي زيست مسلما

بودن بر عدم تضاد امر ديني و امر عقالني استوار است، بدين معنا  آن است كه توحيدي
گرفتن از هر  كند و بهره كه از درافتادن به تصور خطاي دوگانگي دين و عقل پرهيز مي

لماني توانمندي الگوي شمرد.جزوه الگوي زيست مسدو را سازگار با زيست ديني مي
آفرين همزمان چهار ستون  عقالنيت جمعي توحيدي را حاصل تركيب موزون و نقش

ها و احكام اسالمي، پذيرش اجتماعي  اصلي يعني عقايد و باورهاي اسالمي، قواعد و روش
39Fشناسد.مردم، و انتخاب ابزار و امكانات بهينه مادي اجتماعي مي

1 
ها و احكام ديني يا عدم مغايرت با  هام از ارزشحزب مشاركت از كوشش براي ال

مشي و  مشي، اجراي خط گيري خط گذاري عمومي (شامل شكل مشي ها در فرايند خطآن
هاي ديني در  گويد. حزب مشاركت از دفاع از حضور انگيزهمشي) سخن مي ارزيابي خط

مطابقت با احكام جاي  گويد، اما بههاي سياسي مي پذيري هاي سياسي و مسئوليت فعاليت
معتقد است. بر اين پايه، حزب مخالف » مغايرت قطعي با احكام قطعي دين«دين، به عدم 

است. از » احكام شريعت«ها بر  بودن آن به بهانه مبتني» قوانين موضوعه«كردن  هميشگي
االجرا  توان با تكيه بر قدرت حكومت الزم اي را مي نظر مشاركت، فقط قوانين موضوعه

كه طي يك فراآيند دموكراتيك تصويب شده باشند. حزب مشاركت، از اين  دانست
از نظر انگيزه اطاعت، » احكام شريعت«و » قوانين موضوعه«منظر معتقد است بايد ميان 

40Fشد. گيري تمايز قائل  ضمانت اجرا، مجازات نقض و فرايند و سازوكار شكل

2 

 ي به صورت غيرمستقيمهاي سياس . تأثير مناقشات قلمرو دين بر رقابت3-2

 گيري احزاب جديد) هاي غيرمستقيم حداكثري (شكل . چالش3-2-1

ترين مناقشات در عمر جمهوري اسالمي است كه در  مناقشه قلمرو دين يكي از مهم
هاي متعددي  ها مؤثر بوده است و نمونه ها و ائتالف گيري و فروپاشي احزاب، جبهه شكل

طور نمونه حزب جمهوري اسالمي توسط كساني  هتوان بر آن مثال آورد. ب را مي
گذاري شد كه به وفاق و امتزاج كامل ميان ديانت، سياست، اسالم سياسي و حضور  پايه

ها به توانايي اسالم براي پاسخگويي به نيازهاي  آن در عرصه حكومت معتقد بودند. آن
                                                      

 www.kaleme.com. جمعيت توحيد و تعاون، الگوي زيست مسلماني، به آدرس 1
 http://www.farsnews.comحزب مشاركت، متن كامل سند تأمالت راهبردي برگرفته از . 2
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داشتند. اين معنا در كالم  كارهايي مانند اجتهاد، باوري راسخ زمان و اداره جامعه توسط راه
آن را ايده اصلي تأسيس حزب جمهوري » باهنر«طوري كه  مؤسسان حزب نمود دارد، به

 .)28/11/62(روزنامه جمهوري اسالمي: خواند  مي
گردد كه با مباني  گيري حزب كارگزاران بازمي نمونه شايان ذكر ديگر به شكل

ين حزب به حزبي تكنوكرات مشهور است كالمي سياسي قلمرو دين ارتباط وثيقي دارد. ا
داند  معناي اولويت فن بر دين در هنگام تزاحم مي و عطاءاهللا مهاجراني تكنوكراسي را به

 .)1374/9/7(روزنامه اخبار: 

 هاي سياسي) . تأثير غيرمستقيم حداقلي (تأثير بر حوادث و رخداد3-2-2

هاي  ين بر حوادث و رخدادنوع ديگري از آثار غيرمستقيم تأثير مناقشه قلمرو د
سياسي است. مباحثات پيرامون نوع رژيم سياسي كه جمهوري دموكراتيك اسالمي باشد، 
يا جمهوري اسالمي يكي از نمودهاي مناقشه درباره قلمرو دين است. جناح ليبرال اسالمي 

. سيد صادق روحاني )57/11/30(كيهان، ابتدا طرفدار جمهوري دموكراتيك اسالمي بود 
اهللا  رفدار عنوان حكومت اسالمي بدون جمهوري بود، اما امام و مراجعي مانند آيتط

 اهللا خويي بر جمهوري اسالمي تأكيد كردند.  گلپايگاني و آيت
سخنان حسن نزيه در كانون وكال در زمينه تفسير از جامعيت اسالم و چگونگي 

ما فكر كنيم تمام مسائل اگر «اي از اين چالش بود. او گفت:  اجراي ابعاد آن، نمونه
دانند  توانيم در قالب اسالمي بسازيم، آيات عظام هم مي سياسي و اقتصادي و قضايي را مي

. )1358خردادماه  6(روزنامه كيهان، » اين امر در شرايط حاضر نه مقدور است، نه ممكن، نه مفيد
(روزنامه ي اشاره كرد او براي اثبات سخنش، به مذاكرات با امام خميني درباره قوانين كيفر

هاي نزيه، اين  . اما دو روز بعد بهشتي در سخناني با انتقاد از گفته)1358خردادماه  6كيهان، 
 8(روزنامه كيهان، سخنان را مخالفت با حكومت اسالمي دانست و خواستار محاكمه نزيه شد 

 ، امام نيز بدان واكنش نشان داد.)1358خردادماه 
اي به  هاي خوب اين موضوع است. در نامه صدر، از نمونه بني بحران اختالفات و عزل

نسبت منصفانه كه قابل تحسين است،  با امضاي بهشتي وي با بياني به 1359/12/22تاريخ 
كند. نگرش معتقد و ملتزم به فقاهت و اجتهاد كه سخت  دو نگرش كالن را مطرح مي

ها و  بير او در پي انديشهملتزم به وحي، كتاب و سنت است؛ نيز نگرشي كه به تع
 چنان در برابر آن متعهدكلي از وحي بريده و نه آن هاي بينابين است كه نه به برداشت

41Fاست.

 د شدهـنيز بر اين مسأله تاكي 59بهمن  25هاشمي رفسنجاني به امام در  امهـدر ن 1
                                                      

، برگرفته از 22/12/1359ي به امام خميني(ره) در تاريخ اهللا بهشت . نامه خصوصي آيت1
http://www.tasnimnews.com 
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42Fاست.

1  

 آميز (تأثير غيرمستقيم) هاي خشونت. چالش4
ثيري عمدتاً غيرمستقيم دارند كه برآيندي از همه عوامل آميز تأ هاي خشونت چالش

اند. اما با نگاهي به ادوار جمهوري اسالمي روشن است كه بيشترين درجه  عيني و ذهني
هايي است كه از نظر نگرش به قلمرو   آميز ميان احزاب و جناح تعامل و تنازع خشونت

 اند. دين از تباعد بيشتري برخوردار بوده
خشونت لفظي يكي از اقسام خشونت است كه اين مسئله در  هاي لفظي:. خشونت4-1

شود. روحانيت  هاي اسالمي عنوان التقاطي داده ميآن نمود دارد. مثالً به سوسياليست
شود. مجاهدين خلق پيش از توسط مجاهدين و فرقان متهم به ارتجاع و متصف بدان مي

شود. شعارهاي متقابلي كه در دوره  ده مياقدامات براندازانه از سوي برخي منافق خوان
43Fشود،  اهللا رد و بدل مي هاي دانشجويي و انصار حزب اصالحات ميان گروه

يا شعارهايي  2
هاي متعاقب آن از دو سوي تنازع سر  كه پس از انتخابات رياست جمهوري و ناآرامي

 كننده اين موضوع است. شود، بيان داده مي
هاي خياباني نيز يكي از اقسام خشونت است كه رگيري: دهاي خياباني. درگيري4-2

اهللا و  هاي خياباني حزب  مطلب يادشده در آن صادق است. دعوا و درگيري ميان گروه
اهللا در  هاي دانشجويي و انصار حزب ؛ درگيري ميان سازمان60سازمان مجاهدين در دهه 

رياست جمهوري از اين هاي خياباني پس از انتخابات  ؛ و درگيري 70و  80هاي  دهه
 جمله است. 

كارگيري مفاهيم و عبارات ديني، يكي ديگر از  ترور بر پايه يا با به . ترورها :4-3
كارگيري  ورز با به آميز است. فرقان نخستين گروه خشونت هاي خشونت مظاهر چالش

آني استفاده هاي ترور از آيات قر فرقان در اعالميه. )196: 1378(واثقي، مفاهيم اسالمي بود 
يا أَيّها الَّذينَ آمنُوا إِنَّ «رده و آيه را آو» فقاتلوا ائمه الكفر«كرد؛ مثالً در ترور بزرگان  مي

در باالي اعالميه مربوط به را » كَثيرًا مّنَ الْأَحبارِ والرُّهبانِ لَيأْكُلُونَ أَموالَ النَّاسِ بِالْباطلِ
هايش  هدين هم در فاز نظامي خود بر باالي اعالميهاست. سازمان مجا  ترور مطهري آورده

، و در ترور افراد »قاتلوا اولياء الشيطان«همين روش را داشت. در ترور بزرگان از آيه 

                                                      
، برگرفته از 25/11/1359اهللا بهشتي به امام خميني(ره) در تاريخ  . نامه خصوصي آيت1

http://www.tasnimnews.com  
 www.yalasarat.com. برگرفته از 2
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و در جريان انفجار ساختمان حزب جمهوري اسالمي، »و اضربوا منهم كل بنان«عادي آيه 
 .)1388(خسروشاهي، گرفتند كار  به را» فَخَرَّ علَيهِم السّقْف من فَوقهِم «آيه 

 گيري نتيجه
عنوان يكي از مناقشات اساسي كالم سياسي در  مناقشه مهم و ممتد قلمرو دين به

جمهوري اسالمي، به نگرش كنشگران سياست نظري و سياست عملي به حدود و ثغور 
كند كه ادوار و سطوح مختلف جمهوري اسالمي را متأثر  مداخله دين در سياست اشاره مي

هاي سياسي نيز شده است. اگرچه  كرده و قبض و بسط آن موجب قبض و بسط رقابت
عاملي نيست، اما ساختار و بافت نظام جمهوري اسالمي  گاه تك هاي سياسي هيچ رقابت

 ورزي كرده است. اين موضوع را تبديل به يكي از نقاط ثقل سياست
هاي دوره تأسيس  ا با نامه اي كه از آن نظام سياسي جمهوري اسالمي در چهار دوره

) و دوره 68-84)، دوره سازندگي و اصالحات (60-68)، دوره تثبيت (60-57(
بريم، همواره به نوعي درگير اين مسئله بوده است. در هر  ) نام مي84-92گرايي ( اصول

تر بوده است و در طول زمان نيز شاهد  يك از ادوار جوانبي از مناقشه قلمرو دين برجسته
 ايم. آن بودهتطور 

 هاي مختلف به مناقشه قلمرو دين در ادوار جمهوري اسالمي . نگرش جريان1جدول 

 -جناح
 جريان/ دوره

 گرايي دوره اصول دوره سازندگي و اصالحات دوره تثبيت دوره تأسيس

راست 
مذهبي/ 

 گرا اصول

 -جامعيت اسالم
دخالت و نظارت 

 رخصت -

دين براي تأمين 
سعادت دنيا و 

ر دو ه ،آخرت
 آمده است

دين براي تأمين سعادت دنيا و آخرت، 
 هر دو آمده است

عمل و رفتار و انديشه 
داراى يكى از احكام 

+ عقل و  گانه پنج
پويايى فكر و 

 هاى بشرى توانايى
 چپ مذهبي/

 طلب اصالح
 -جامعيت اسالم

دخالت و نظارت 
 رخصت -

دين براي تأمين 
سعادت دنيا و 

هر دو  ،آخرت
 آمده است

ين براي تأمين سعادت دنيا و آخرت, د
 هر دو آمده است

حوزه اجتماعي را نيز 
گيرد+ خطوط  دربرمي

كلي و موازن عام يك 
 شيوه سياسي

ليبراليزم 
 اسالمي

شمول معارف 
نفي  -دين

برآوردن همه 
نيازهاي بشر 
 توسط متون ديني

شمول معارف 
نفي  -دين

برآوردن تمام 
نيازهاي بشر 
توسط متون 

 ديني

وحي در همه ابعاد زندگي بشر  اگر
جريان يابد، نقش حس و عقل در نظام 

+ قلمرو دين  گردد معيشتي انكار مي
+  منوط به تعيين انتظارات آدمي از دين

شأن خداوند خالق، آن است كه تعليمات 
اي باشد كه انسان  و هدايتش در حوزه

 ذاتاً و فطرتاً از درك آن عاجز است.

براي سعادت دنيوى 
استفاده از »  مادى

عقل و تجربه بشرى 
سعادت دنيوى « براي

سعادت «يا »  معنوى
رجوع به دين »  اخروى

 و عقل و تجربه بشرى

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVotTZlv7ZAhXDCJoKHbPXAZ0QFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fquran.ksu.edu.sa%2Ftafseer%2Ftabary%2Fsura16-aya26.html&usg=AOvVaw38miOAjQvNlMMsNSN9hDvk
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سوسياليزم 
 اسالمي

 يداراي برنامه
تام و تمام براي «

 اسالم به -جهان
عنوان يك  

ايدئولوژي جامع و 
 انقالبي

داراي برنامه 
تام و تمام «ي

 -براي جهان
ن اسالم به عنوا

يك ايدئولوژي 
 جامع و انقالبي

 ،دين براي تأمين سعادت دنيا و آخرت
هر دو آمده است+ نفي حكومت ديني و 

 نفي سكوالريزم معرفتي

دين براي تأمين 
 ،سعادت دنيا و آخرت

هر دو آمده است+ 
نفي حكومت ديني و 
نفي سكوالريزم 

 معرفتي

توان در چارچوبي  ساختاري مي ابعاد تأثير مناقشات مربوط به قلمرو دين را از لحاظ
ملهم از نظرهاي ديويد ساندرز پيگيري كرد. بر اين پايه، چهار قلمرو تغيير رژيم، تغيير 

ترين  آميز محور است و مهم هاي خشونت آميز و چالش هاي مسالمت حكومت، چالش
آميز است كه به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم و هريك  هاي مسالمت بخش آن چالش

ها، مواضع و رويكردها، تأسيس احزاب  نامه كل حداكثري و حداقلي در ظرف مرامبه ش
 شدني است. جديد و رخدادها بيان

هاي سياسي دوره  يابيم آغشتگي رقابتبا نگاهي به ادوار مورد مطالعه و پژوهش درمي
است. مباني نظري و   وضوح قابل مشاهده جمهوري اسالمي به مناقشه قلمرو دين به

هاي رقابت در ادوار مختلف تا حد بسياري محصول ها و گرانيگاهپردازي مفهوم
هاي مختلف بر  هاي كالمي سياسي قلمرو دين است. مناقشات قلمرو دين در دوره نگرش

هاي ذهني و عيني آن دوره افزايش و كاهش يافته  اساس ميزان انباشت و تأثير زمينه
 است.
 

 
 قشات قلمرو دين در ادوار جمهوري اسالمي. نمودار افزايش و كاهش منا2شكل 
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يابيم در همه ادوار رقابت همچنين، با نگاهي به ادوار مورد مطالعه و پژوهش درمي
ها به مناقشه قلمرو دين سياسي در جمهوري اسالمي سطح چسبندگي و وابستگي رقابت

وره هاشمي رفسنجاني در د باالست؛ اما در ميان ادوار، دور دوم رياست جمهوري
گرايي سطح تنش و  نژاد در دوره اصول سازندگي و دور نخست رياست جمهوري احمدي

شدن از حدت و شدت مناقشه قلمرو دين  تر است كه ارتباط وثيقي با كاسته تنازع پايين
در كنار ساير عوامل دارد. معكوس آن در دوره تأسيس و دور اول رياست جمهوري 

گرايي  نژاد در دوره اصول رياست جمهوري احمدي خاتمي در دوره اصالحات و دور دوم
 هاي سياسي باالتر است.  سطح تنش و تنازع در رقابت

 

 
 هاي سياسي در ادوار جمهوري اسالميقاعدگي رقابت . نمودار شدت تنازع و بي3شكل 

 
 منابع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . دفتر دوم، تهران.يعتيچه نيازي به حركت شرتا).  آرمان مستضعفين (بي .1
، مجله علوم سياسي). نقش احزاب در سياست پس از انقالب اسالمي. 1388اكبري، كمال ( .2

 .47شماره 
. در آغازي بر يك پايان، كانون فرهنگي، بنيان سفسطه بر باد است). 1373آويني، مرتضي ( .3

 علمي و هنري ايثارگران.
 تبه المتنبي.جا: مك . بيالموافقتا).  ايجي، عضدالدين (بي .4
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 . تهران: شركت سهامي انتشار.مرز ميان دين و سياست). 1341بازرگان، مهدي ( .5
 . تهران: انتشارات رسا.آخرت و خدا هدف بعثت انبيا). 1377( ـــــــــــ .6
 . تهران: شركت سهامي انتشار.شده راه طيتا).  (بي ـــــــــــ .7
 . تهران: دانش اسالمي.اندر شناخت حزب قاعدين زم). 1362باقي، عمادالدين ( .8
فكري در  -شناسي ثحوالث سياسي ). جريان1389زاده، مرضيه ( بهروزلك، غالمرضا و صفايي .9

، شماره 7، سال پژوهشي مطالعات انقالب اسالمي ـنامه علمي فصلجمهوري اسالمي ايران. 
 .133-164، صفحات 23

اهللا  ران: بنياد نشر آثار شهيد آيت. تهواليت رهبري، روحانيت، بقعه). 1383بهشتي، سيدمحمد ( .10
 دكتر بهشتي.

. تهران: بنياد وگوها، نوشتارها حزب جمهوري اسالمي، گفتارها، گفت). 1390( ــــــــــــــ .11
 اهللا دكتر بهشتي. نشر آثار شهيد آيت

ساالري، دفتر چهارم: بررسي و نقد مباني انديشه سياسي شيعه، اهللا اسالم و مردمپيمان، حبيب .12
 .www.habibollahpeyman.comرفته از برگ

شده در رسائل  . چاپكشف المراد من المشروطه و االستبداد). 1377تبريزي، محمدحسين ( .13
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