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  گونه شناسی ارتباط دین و سیاست در اندیشه سیاسی شیعه
  

چنین ھای مربوط به ارتباط دين و سیاست (و ھمدو امر است: طبقه بندی نظريه حاضر ھدف مقاله
-گونه مقاله بر اساس . اينھاو تبیین چرايی ھر نظريه با رجوع به مبانی نظری آن ،نھادھای آن دو)

در  شود.سیاست و رابطه روحانیت و دولت تفكیك قائل مي بین ارتباط دين و خاصی شناسی 
پردازد، در حالی كه برخی ديگر اين ارتباط را برخی معتقدند دين به سیاست مي خصوص بحث اول،

ھا و ھا و حداقليالفراغيھا، منطقهد. گروه اول به نوبه خود به سه قسم حداكثرينكننفی مي
قسمت دوم مقاله به ارتباط نھاد  شوند.ن ستیزان تقسیم ميگروه دوم به دو قسم متدينان و دي

پردازد. اين رابطه ممكن است يا به صورت ادغام (و اتحاد) يا دين (روحانیت و فقھا) و دولت مي
) Secularismگرايی (امروزه بحث عرفي تعامل (و ھمكاري) و يا استقالل (و جدايي) تصور شود.

شناسی حاضر بین آيد. در گونهن و مناسبات اجتماعی به شمار ميدر حوزه دي ھابحثترين از مھم
ارتباط نھاد دين (روحانیت) و نھاد سیاست (دولت) تفكیك صورت خواھد  و نسبت دين و سیاست

تفكیك در عالم مسیحیت وجود ندارد، چون دين مسیحیت چندان سیاسی نبوده كه اين  گرفت.
گونه كه توماس ھابز اشاره دارد، آن است كه ھمان ،يبحث اول در آن مطرح شود. پس مسأله اصل

قدرت مدنی تابع قدرت روحانی باشد، يا بالعكس. ھابز به شش دلیل قدرت روحانی را تابع قدرت 
  ١كند.داند و پادشاھان مسیحی را متولی اصلی امور دينی نیز تلقی ميمدنی مي

متفاوت  فیلسوفانناسان، جامعه شناسان و شتعريف دين نزد متكلمان، مورخان، مردم شناسان، روان
گرايی و شھودگرايي) گرايي، كاركردگرايي، عقلچون تحويلگونه كه رويكردھای متفاوتی (ھماست، ھمان

رسد در اين مقاله بايد به تعريف كالمی دين (به دلیل توجه به دين به نظر مي ٢نسبت به دين وجود دارد.
حداكثري. بر اين اساس دين عبارت  خواه از ديدگاه حداقلی نگريسته شود خاص) بسنده نمايیم، خواه به آن

به كار  (Politics) ھم به معنای علم سیاست» سیاست«واژه  ».مجموعه نصوص و متون وحیاني«است از 
جا به معنای كالسیك . علم سیاست در  اين(policy)رود و ھم به معنای سیاست روزمره و خط مشی مي

-برند) مد نظر است، نه معنای مدرن و تجربيه كه افالطون و فارابی و امثال ايشان به كار ميخود (آن گون
توان جا نیز نمياند، در اينجا كه در تفكر سنتی ما علم سیاست و امر سیاسی از ھم جدا نشدهاش. از آن

، دين به معنای متون نیمكبررسی ميكه رابطه دين و سیاست را  ،ھا را تفكیك كرد. در قسمت اول مقالهآن
كه رابطه نھاد دين و نھاد  ،نمايیم. در قسمت دوم مقالهو نصوص مقدس را با سیاست نسبت سنجی مي

جا به معنای شود، در واقع به نسبت سنجی روحانیت و دولت نظر داريم. دولت در اينسیاست بررسی مي
مقصود  كومت، حاكمیت، ملت و سرزمین.حكومت (به عنوان نھاد سیاست) است، نه به معنای مجموعه ح

در عنوان مقاله، ھر گونه تفكر منسجم انديشمندان در خصوص قلمرو » انديشه سیاسی اسالمي«از 
ھايی در به اين مسأله اشاره دارد كه اقوال مختلف، قرائت» اسالمي«باشد. قید سیاست در اسالم مي
شود. علت اسالم يك (متن قرآن و سنت) متمايز مي زھا او از ھمین جا حكم آن ٣حوزه اسالم دو ھستند;

 ھا وفرضاساس پیش ھای مختلف از متن واحد برقرائتھر يك از اختالف اقوال در اين زمینه، آن است كه 
   است. شده انجام مبانی مختلفی 

نھادھای  چنینھای مربوط به ارتباط دين و سیاست (و ھمھدف اين مقاله دو امر است: طبقه بندی نظريه
توان گفت سطح مقاله حاضر . بر اين اساس ميآن دو) و تبیین چرايی ھر نظريه با رجوع به مبانی نظری آن

  رسد.ھا) ميفرضاز سطح توصیف گذر كرده و به تبیین (علت يابي) و تحلیل (يافتن مبانی و پیش
حوزه انديشه است. به ل ما كند، محدود نمودن تحلیمسأله ديگری كه نقطه تمركز تحقیق را مشخص مي

توان نگريست. از ديدگاه ميختی ای و ھم از ديدگاه جامعه شنادر واقع به بحث حاضر ھم از ديدگاه انديشه
توانند شود كه دين و سیاست (و روحانیت و دولت) چه نسبتی با ھم ميای اين بحث مطرح ميانديشه

توان روابط و تعامالت اين دو نھاد را در سطحی مي تي،خداشته باشند. در سطح دوم، از ديدگاه جامعه شنا
شود، سطح اول در اين مقاله دنبال مي ھاهشناسی نظريچه در گونهغیر ھنجاری به بحث گذاشت. آن

ھا در سطح نظری جا بحث از روحانیت و دولت و روابط آنای و نظري) است. بنابراين در اين(مباحث انديشه
  .ختيديدگاه جامعه شنا شود، نه باانجام مي

                                                   
 .٤٧٩- ٤٥٢، ص ١٣٨٠ترجمه حسین بشیريه، تھران، نشر ني، لوياتان، . توماس ھابز، ١
، ١٣٨٠تھران، نشر مركز، شناسی دين،  شدن: جستارھايی در جامعه دين، جامعه و عرفی. علیرضا شجاعی زند،  ٢

 .٢٢- ١١ص 

عملكرد » اسالم سه«ھای موجود از نصوص دينی و اسالم يك، متون دينی (كتاب و سنت)، اسالم دو قرائت_ ٣

، علوم سیاسی، قسمت دوم، مجله »شناسی در علوم سیاسیروش«باشد. (ر.ك: مصطفی ملكیان، مسلمانان مي
  ).١٣٨٢، تابستان ٢٢ ش



 ٢

در سطح اول (مباحث نظری رابطه دين و سیاست) دو ديدگاه كلی وجود دارد: گروھی بین دين و سیاست 
 ،دانند. در واقعھا را با ھم مرتبط نميآن (سكوالرھا) گرايانبینند، در حالی كه عرفيبستگی ميارتباط و ھم

به معنای جداسازی نھاد  ،فوق ھستند. جابری سكوالريسمسكوالرھا معتقد به جدايی و انفكاك دو مقوله 
داند، چون در اسالم كلیسايی وجود ندارد كه از دولت موضوع ميی را در اسالم سالبه به انتفا ،دين از دولت

در انگلستان به كار رفت. وی  (Holy Yoak) اصطالح سكوالريسم برای اولین بار توسط ھلی ياك جدا شود.
كه آموزش و پرورش، بھداشت و ساير خدمات عمومی از نھادھای مذھبی جدا و به دولت خواستار آن شد 

) بحث خواھیم secularizationدر اين مقاله از فرآيند سكوالر كردن جوامع يا عرفی سازی ( ١واگذار شود.
 saeculom یندر كشورھای پروتستان رايج است، از واژه الت كه معموًال)، Secularismسكوالريسم (واژه  كرد.

-كار ميبه   ´Laiciteالئیسته واژه . در كشورھای كاتولیك اروپا، معموًالگرفته شده است(به معنای گیتي) 
ن) است. آشوري، و(در مقابل كاھنان و روحانی» عامه مردم«به معنای  Laikosو » مردم«به معنای  Laosرود. 
  ٢ترجمه كرده است.» دين جدايي«ا به ر» الئیسم«و » دين جداخواھي«را به » سكوالريسم«واژه 

اين بودن ترادف مم به حكومت فرانسه پس از انقالب، سسییسید جواد طباطبايي، به دلیل اختصاص واژه الئ
گیرند، كه به معادل مي Secularرا با اصطالح  ´Laiciteگاھی واژه « داند:ای آشكار ميدو واژه را مغالطه

اصطالحی فرانسوی است و در آغاز برای بیان نظام حكومتی  ´Laiciteھیچ وجه درست نیست. مفھوم 
كه از اين حیث مقلد  _ای تركیه برآمده از انقالب فرانسه به كار رفته است. جز فرانسه، مكزيك و با مسامحه

  ٣.»توان الئیك خواندمسیحی را نمي _ھای حكومتی اروپايی ھیچ يك از نظام _فرانسه است 
جدايی نھادھای دين و سیاست، و الئیسیسم به انديشه مربوط به » اصل«يا » توضعی«الئیسیته به 

شوند، ولی به نظر سكوالريسم و الئیسیسم مترادف تلقی مي هشود. ھر چند واژھا اطالق ميتفكیك آن
ھا با ھم متفاوت بوده است. فرانسه _ بر خالف كشورھای انگلوساكسون _ با می رسد. خاستگاه آن

را به عنوان ترجمه » هعلمانی«واژه  ،در زبان عربی عمومی ھم مشكل دارد. هدر حوز مظاھر دين
برای اولین بار اين میالدی  ١٨٢٨اند. به اعتقاد محمد عماره، لويس بقطر در سال سكوالريسم در نظر گرفته

مي» عاَلم«از  رفتهبرگو عادل ضاھر آن را  ،٤از علم برگرفتهآن را  هالعظمگذاری را انجام داد. عزيزمعادل
خواھي،  به اعتقاد ناصیف نصار، علمانیت در راستای تحقق توسعه و نوسازي، با ھر گونه تمامیت ٥دانند.

  ٦.كندھای عقلی و فلسفی مخالفت ميضرورت تاريخی و اجتماعی و الزام
 

  ارتباط دين و سیاست  هبندی موجود دربار بررسی طبقه
ھای موجود خواھیم ندی در اين مقاله را ارائه نمايیم مروری بر طبقه بنديكه معیارھای طبقه بقبل از آن

ھا و ريه در مقاله كوتاھی به تقسیم دو گانه جدايی حوزه دين از سیاست و تركیب آنیداشت. حسین بش
و ا ٧.كنداهللا نوري، امام خمیني، بازرگان و تقی زاده اشاره ميالغطاء، شیخ فضلچون كاشفكسانی  هينظر
ھای و در اين ضمن به نظريه كردهدينی تفكیك دينی و برونند به خوبی بین دو دسته داليل درونچھر

، اما مرز مشخصی بین نسبت دين و سیاست و رابطه نھاد دين و دولت قائل نشده نمودهمختلف اشاره 
ا شرع منطبق ھدف اصلي، اجرای احكام شرع است و بنابراين بايد قوانین ب«چون ھايی عبارتاست. 
» اند و حكومت از آن ايشان استروحانیون و ارث حاكمیت در اسالم« ھايی چونجملهو  ،به امر اول» باشند

 ٨.به امر دوم نظر دارد
ھا را داورسون وابستگی دولت به دين را تئوكراسي، وابستگی دين به دولت را نیمه تئوكراسی و جدايی آن

نسبت دين و سیاست،  ياارتباط برای حاتم قادری نیز شش مدل زير را  ٩داند.ھای الئیك ميويژگی نظام
-في[ھا، تداخل داند: وسعت دين نسبت به سیاست، وسعت سیاست نسبت به دين، انطباق آنمحتمل مي

 .١٠ھاھا، مماس بودن دين و سیاست و باالخره تباين آنآن ]الجمله

                                                   
 .١٣٨١تھران، قطره،  ،سكوالريسم از نظر تا عمل . محمد برقعي، ١
 .٣٣٣و  ٢٠١، ص ١٣٧٤تھران، نشر مركز،  فرھنگ علوم انسانی، . داريوش آشوری، ٢
 .٣٢١، ص ١٣٨٠تھران، نگاه معاصر،  ای بر نظريه انحطاط ايران،ديباچه. جواد طباطبایی ، ٣
 .١٨م، ص ١٩٩٢بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة،  علمانیة من منظور مختلف،ال . عزیز العظمة، ٤
 .٣٧م، ص ١٩٩٣بیروت: دارالساقی،  االسس الفلسفیة للعلمانیة، . عادل ضاھر، ٥
 .١٨٥- ١٨٤م، ص ١٩٧٠بیروت، دارالنھار،  نحو مجتمع جديد، ،. ناصیف نصار ٦
تھران، موسسه نشر شناسی سیاسي،   گفتارھايی در جامعه جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ايران:. حسین،  ٧

 .٦١- ٥٥، ص ١٣٧٨علوم نوين، 
 . ھمان. ٨
ترجمه: منصوره حسینی و داود وفايي، تھران، وزارت فرھنگ و  دين و سیاست در دولت عثماني،. داوود داورسون، ٩

 .٩٣، ص ١٣٨١ارشاد اسالمي، 
 .٤٣٨-٤٣٧، ص ١٣٧٨قه، تھران، بع ھايی ديگر،انديشه. حاتم قادری،  ١٠



 ٣

انه فوق صرفًا برای تسھیل و تفھیم نظری ارتباط میان گھای ششكند، مدلگونه كه خود او اشاره ميھمان
داشته و مورد  و نبايد در عالم واقع انتظار داشت كه به طور كامل واقعیت ؛دين و سیاست عرضه شده

 .١شناسايی قرار گیرد
  زند:ای دست ميگانهناصیف نصار به طبقه بندی پنج

شوند و حاكم اكمیت سیاسی و دينی متحد ميآمیختگی (اندماج): در اين حالت حھم _ اتحاد و در
گمارد. اين نوع حكومت شود و يا شخصی را بر آن كار ميدار ميعھده خودسیاسی منصب حاكم دينی را يا 
  نامند.را حكومت دينی (تئوكراسي) مي

  _ ناديده انگاری (انكار): كه ظاھرًا در مقابل حالت نخست است.
زادند و يكی بدون ديگری گويد، دين و حكومت دو برادر ھمه كه اردشیر ميگون_ ھم پیمانی (تحالف): ھمان

  باشد.تواند باقی بماند. از سويی دين اساس حكومت است و از طرف ديگر حكومت، نگھبان دين مينمي
  .به حاشیه راندن (استبعاد) _
شود، بلكه به ھر حال نزوی م استقالل: البته مقصود از استقالل دين از دولت آن نیست كه دين كامالًَ _

  ٢.نقشی در حاكمیت فرھنگی و اجتماعی داراست
از ديدگاه نصار پنج  مدل فوق دارای شدت و ضعف ھستند. پس اگر ھم پیمانی بین دين و دولت تقويت 

به حالت استقالل سوق پیدا  ،گونه كه اگر اين رابطه تضعیف گرددشود، به اتحاد نزديك می شود; ھمان
شھری و دوره اسالمی با ھم متفاوت است. ھم پیمانی (تحالف) نھاد دين و دولت در انديشه ايران ٣.كندمي

شھري، دين ھمانند ديگر نھادھای مدنی دارای نقش اجتماعی است، ولی در دوره در انديشه ايران
باب زمینه  يا حق تصرف قائل است و از اين» واليت«اسالمی روحانیت به عنوان نھاد دين برای خود نوعی 
رسد پنج تصور فرضی فوق، مربوط به كند. به نظر ميھمكاری با نھادھای عرفی (ھمانند شاھان) را باز مي

نسبت نھاد دين و دولت باشد، نه رابطه دين و سیاست. احمد واعظی نیز برای حكومت دينی ھفت مدل 
 ٤.ھا صرف فرض و احتمال ھستندكند كه برخی از آنتصور مي

كه مدل مورد نظر خود در رابطه دين و دولت در اسالم را بیان نمايد، روابط آن جاعی زند قبل از آنعلیرضا ش
گرايي، انفكاك و واگرايی و معاندت و ستیز ھم دو را از نظر منطقی به چھار شكل وحدت كامل، معاضدت و

  گیرد:در نظر مي
ھای فوق، حاالت مختلف و متعددی شكل تلیكن اين حصر مانع از آن نبوده كه در ذيل ھر يك از وضعی«

با يكديگر معاضدت و ھمكاری دارند،  ،وقتی كه دين و دولت در عین تمايز و استقالل عمل نسبي مثالًَ نگیرد.
تواند حداقل دو صورت متفاوت به خود بگیرد: وضعیتی از تفاھم كه در آن اقتدار برتر با دين گرايی مياين ھم

وی سپس برای صورت سوم (انفكاك و  ٥.»رايی كه در آن اقتدار برتر با دولت استگاست و شرايطی از ھم
 ٦.كندواگرايي) به آثار تكفیك پذيری در درون فرد و تمايز يافتگی در ساخت اجتماعی اشاره مي

 religiousدينی ( ) و دولتstate religionدولتی () دينdichotomyچنین طبقه بندی دو وجھی (او ھم
state(وحدت كامل  ، الگوی دو) وجھی اسمیت (مدل ارگانیك و مدل كلیسايي)، الگوی پنج وجھی پانیكار

monism دين ساالری ،theocracy دولت ساالری ،totalitarianism ھستی ساالری ،ontonomy  و
روحانی  ، Caesaropapism) و الگوی سه وجھی وبر (قیصر پاپیسمautonomyخودمختاری 

گانه پانیكار بر اين اساس نمايد. الگوی پنج) را طرح مي theocracyو دين ساالري  hierocracyساالري
كند، يا دولت بر مداری را ديكته ميديگرند، يا دين اصول دولتطراحی شده كه دين و سیاست يا عین ھم

شود. در شكل مي ھا بر اساس الزامات بیرونی تعیینو يا مناسبات آن اندنه دارد، يا با ھم مرتبطیمدين ھ
ن سلطه قاھره بر ودوم روحانی دانند، در شكلاول مدل وبر مراجع سیاسی خود را متولی امور دينی نیز مي

شود. رابرتسون در ھای دينی تلقی ميدستگاه سیاسی دارند و در شكل سوم سیاست ابزار تحقق آرمان
كند. در اين شكل، دين در قالب ضافه ميجھت تكمیل اين مدل، صورت چھارمی را با عنوان اراستیانیسم ا

 ٧.يك كلیسای محدود، موتور اقتدار سیاسی است
اند، الگوھای تعامل دين و كه در عالم مسیحیت ارائه شده ،ھای فوقشجاعی زند سپس با استفاده از مدل
 شمارد:دولت در ايران اسالمی را چنین بر مي

  ومت متوكل و شاه عباس اول;پاپیسم يا پادشاه روحاني، مثل حك _قیصر  _١
  اراستیانیسم يا دين دولتي، مثل حكومت نادرشاه; _٢
  تقابل يا چالش دين و دولت، مثل عصر محمدشاه قاجار و دوره پھلوي; _٣

                                                   
 . ھمان. ١
 .١٨٤- ١٤٣، ص ١٩٩٥بیروت، دار امواج،  منطق السلطة: مدخل الی فلسفه االمر،. ناصیف نصار ، ٢
 .١٦١. ھمان، ص  ٣
 .٣٠-٢٤، ص ١٣٧٨مرصاد،  ،قم ،سیاسی اسالم هملی در انديشأحكومت ديني: ت، . احمد واعظی٤
و اقتدار سیاسی دين: بررسی جامعه شناختی مناسبات دين و دولت  مشروعیت دينی دولت . علیرضا شجاعی زند،  ٥

 .٨٧، ص ١٣٧٦تھران، تبیان،  در ايران اسالمي،
 .٨٨. ھمان، ص  ٦
 .٩٤-٨٨. ھمان، ص  ٧



 ٤

توان آن را منطبق با دوره شاه سلطان حسین مي ،روحانی ساالری يا دولت ديني، كه با تسامح _٤
  دانست;

  ١.خلفای راشدين هدور ،حدي پادشاه، ھمانند عصر نبوی و تا دين ساالری يا روحانی _٥
قرار  را مبنای خود شود، ولی چون الگوھای جھان مسیحیتدر مدل فوق ھر چند نقاط مثبت زيادی ديده مي

- عصر شاه سلطان حسین را به سختی مي ،. به طور مثالقابل تطبیق استداده، به سختی بر جھان اسالم 
ول جدا كرد و روحانی ساالری نامید. مدل حكومتی شاه سلطان حسین ھمانند شاه توان از شاه عباس ا

در سیاست خارجي) اقتدار و قدرت كمتری  به ويژهعباس بوده، با اين تفاوت كه شاه (در سیاست داخلی و 
گونه كه عنوان فرعی كتاب (بررسی جامعه شناختی مناسبات ھمان _داشته است. از اين نكته كه بگذريم 

به مناسبات دين و سیاست به شكل نظری  ھااين گونه مدل _دھد دين و دولت در ايران اسالمي) نشان مي
شوند. پردازند و اساسًا تفكیكی بین رابطه دين و سیاست و رابطه نھاد دين (روحانیت) و دولت قائل نمينمي

توان مشاھده كند) نیز ميبحث مي» دين و سیاست«جا كه از يگانگی اين خلط بحث را در الگوی پانیكار (آن
تفاوت ديگری كه مدل شجاعی زند با مدل ارائه شده در اين مقاله دارد آن است كه دستور كار كتاب  نمود.
كه مقاله حاضر به مناسبات نھاد دين است، در حالي» بررسی جامعه شناختی مناسبات دين و دولت«وي، 

به  _گونه كه توضیح داده خواھد شد آن _گرايی واگرايی و تفصیلپردازد. انزو دولت به شكل نظری نیز مي
چه در جامعه اسالمی رخ داده) نظر دارد، نه بررسی جامعه مناسبات نظری نھاد دين و دولت (قطع نظر از آن

 ھای ھنجاری مربوط به نھاد دين و دولت نظر داريم، خواه در عالمھا. پس در اين مقاله به نظريهنآختی شنا
  خارج محقق شده باشد يا نه.

- ھای موجود وارد باشد، در ادامه مقاله سعی ميو طبقه بندي ھابر اساس نقدھايی كه ممكن است به مدل
ترين معیار در اين طبقه بندي، تفكیك ارتباط دين و سیاست و كنیم طبقه بندی جديدی ارائه نمايیم. مھم

است به ارتباط دين و سیاست معتقد باشد ولی روحانیت و  باشد. متفكری ممكننسبت نھاد دين و دولت مي
برخی نیز  ٢.خواندگرا (سكوالر) ميفقھا را مجريان اين امر نداند. جان دايه، كواكبی را به اين لحاظ عرفي

موضوع است; چون اسالم كلیسا ندارد كه از حكومت جدا ی معتقدند سكوالر كردن اسالم سالبه به انتفا
چون دموكراسی و عقالنیت را مطرح ھمھايی بحثگرايي، بايد به جای طرح مسأله عرفي شود. بنابراين

رسد اين پیشنھاد چندان متقن نباشد چرا كه در عالم تسنن بحث نظام خالفت و در به نظر مي ٣.سازيم
خلیفه ھرچند الزامًا روحانی نیست؛ ولی به ھر حال مدعی مطرح است.  نھایتشیع بحث حكومت فق

عبدالكريم سروش به دقت چھار معنا برای سكوالريسم در شینی پیامبر (ص) و مشروعیت الھی را دارد. جان
نشیني، نفی دخالت روحانیت گرايی و عزلتھای دنیوی در مقابل صوفينظر گرفته است: استفاده از نعمت

فسیر جھان بر در حكومت، جدا كردن دين از حكومت و سكوالريسم فلسفی يا علمي، به معنای عدم ت
شوند، تنھا بايد جا كه معنای اول و سوم به موضوع مقاله حاضر مربوط نمياز آن ٤ھای دينی.اساس تبیین

بین مسأله دخالت روحانیت در امور حكومتی و مسأله ارتباط دين با سیاست تفكیك نمايیم. البته سروش 
م بی معناست، چرا كه در اسالم ھیچ معتقد است مورد اول در جھان مسیحیت معنادار و در جھان اسال

رسد، چون، حداقل بر اساس اين سخن چندان صواب به نظر نمي ٥.شروط به تولی روحانیت نیستكاری م
چون قوه قضايیه و حتی رھبري، شرط شده است. به ھر ھايی ھا، ويژگی اجتھاد در منصببرخی نظريه

ارتباط دين و سیاست را از معیارھای طبقه بندی رابطه كنیم معیارھای طبقه بندی جا سعی ميدر اين حال
 نھاد دين و دولت جدا نمايیم:

 
 ارتباط دين و سیاست  -١

  ھاحداكثري -١-١     
  ھاالفراغيهمنطق -١-٢     

  ھاحداقلي -١-٣      
  
  ارتباط نھاد دين و دولت -٢
  ادغام  -٢-١
  تعامل: -٢-٢

 نظارت نھاد دين بر دولت -٢-٢- ١                              
  نظارت دولت بر نھاد دين -٢-٢-٢                             
  ھمكاری نھاد دين و دولت -٢-٢-٣                             

                                                   
 .١٩٩- ١٩٥. ھمان، ص  ١
 .١٠٤- ٩٢، ص ١٩٩٨لندن، دار سوراقیا،  الدين عن الدولة،االمام الكواكبي: فصل.  جان دایه،  ٢
بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر،  حوار المشرق و المغرب،نفی (و محمد عابد الجابري)، .  حسن ح ٣

 .٤٤-٣٨، ص ١٩٩٠
 ).٢/٦/١٣٨٣، روزنامه شرق (»روشنفكری دينی و چھار معنای سكوالريسم«. عبدالکریم سروش،   ٤
 . ھمان. ٥



 ٥

  :استقالل -٢-٣
 گرايان تفكیك -٢-٣- ١                              
  نانزواگرايا -٢-٣- ٢                              

  گرايان تفصیل -٢-٣- ٣                              
  مخالفان نھاد دين -٢-٣- ٤                              

  
  ارتباط دين و سیاست  -١
 هچه مسائلی از عرص بهبه اين سؤال كلی بپردازيم كه دين درصدد پاسخگويی مبحث انتظار از دین، باید در  

كه برخی ديگر در حالي ؛پردازدبرخی معتقدند دين به سیاست مي ،السیاست است. در پاسخ به اين سؤ
كه چون دين  انداین عقیدهكنندگان ارتباط دين و سیاست بر اثبات ،طور كلیبه د. نكناين ارتباط را نفی مي

تفاوت تواند نسبت به سرنوشت انسان و زندگی اجتماعی او بينمي ،برای ھدايت و تكامل بشر آمده
) يا مربوط به ادله ١متنیادله فراتواند مربوط به ادله پیشینی و عقلی (ھای اين گروه مياستداللباشد. 

ھا ممكن است ھا و حداقليالفراغيھا، منطقه) باشد. ھر سه گروه حداكثري٢متنیادله پسینی و نقلی (
  .د کنندتأییعقلی يا با رجوع به متن كتاب و سنت مدعای خود را ھای دلیل با رجوع به

-تلقی مي دينترين كلی باور دارند كه اسالم چون كامل هھا: طرفداران اين گرايش به اين نكتحداكثري -١-١
گونه رطب و يابسی را فرو گذار نكرده، به مسائل سیاسی و اجتماعی ھم به شكل معتنابھی شود و ھیچ

ای قرار در طیف گسترده ثری از دین دارند،که انتظاری حداک قائالن به اين نظريه ،پرداخته است. بدون ترديد
و در جواب اين سؤال كه چرا  ؛علوم (انسانی و طبیعي) را اسالمی نمايند هصددند كلی در برخی ٣گیرند.مي

دھند كه به شكل كامل تدوين نشده، چنین پاسخ مي» سیاست اسالمي«و يا » فیزيك اسالمي«تاكنون 
و اگر تاكنون تدوين و ارائه نشده، دلیل بر عدم  ؛مری بايسته استھای عقلی اين مسأله، اطبق استدالل
  سازی معرفت نقشی محوری دارد.در این رویکرد، اسالمیباشد. امكان آن نمي

-امور غیر هنايینی دايرھا قرار داد. ھا و حداقلیتوان بین حداکثری: این گروه را میھاالفراغيمنطقه -١-٢
-معتقد است معظم سیاسات نوعیه از جمله كیفیت شورا از قسم دوم مي و ؛داندمنصوص را وسیع مي

 را سید» منطقه الفراغ«اصطالح  ٤.كندباشد. او الزام در اين قسم را وظیفه حكومت حقه قلمداد مي
به كار برد. از ديدگاه او،  ،جا دارای احكام الزامی نیستای كه شارع در آنبه معنای حوزه ،محمدباقر صدر

و مستلزم نقش اجتھاد و انفتاح باب ، دين هات زمان و مكان مستدعی وجود چنین فضای بازی در حوزمقتضی
، مبنای فوق را به مسأله ثابت و متغیر در شريعت »دولت انتخابی اسالمي« هصدر در نظري ٥.باشدآن مي

اع شود، جزء احكام الفراغ كه الزم است بر اساس اصول كلی و ثابت دين اشبهمنطق هزند. حوزپیوند مي
توان اين مي است كه پذيرد. بدين لحاظو از استلزامات خاص زمانی و مكانی تأثیر مي ؛متغیر شريعت است

بیان  از: است اھداف و وظايف دولت اسالمی عبارت  ،بر اساس اين ديدگاه ٦.گونه احكام را شرعی نامید
بقای آن به ظروف زمانی و مكاني و شرايط  كه(وضع تعالیم  احكام شرعی (يعنی قوانین ثابت ديني)،

ھای افراد و دولت قضاوت در خصومتو  تطبیق احكام شرعی (اعم از ثابت و متغیر) بر امت، ،)بستگی دارد
الزامی  احكام غیر هھا، دايرالفراغيبايد گفت منطقه ،در مجموع ٧.بر اساس احكام (ثابت) و تعالیم (متغیر)

ھر چند دايره احكام الزامی شرع را  ؛بینندھا ميتر از حداكثريوسیع ،اندن وابستهكه به زمان و مكا را شرع
  دانند. تر ميھا گستردهنیز نسبت به حداقلي

از دين را ھا آن است كه نبايد ترسیم نظام سیاسي، اقتصادی و اجتماعی مدعای حداقلي: ھاحداقلي -١-٣
بسیاری از امرھا و  حداقلی (مبدأ و معاد) است. بر این اساس، انتظار ایشان از دین،انتظار داشته باشیم. 

امری اخروی اساسًا دين و  ٨؛استصادر شده در باب معامالت (اجتماعات به معنای اعم) ارشادی ی ھانھي
ريزی . فقه برای تنظیم و برنامهتفاوت دارد برنامهبا و حكم،  ؛احكام است هد. فقه مجموعشوتلقی می

                                                   
١ . meta - textual 
٢ . textual 

تبیین «؛ و محمدتقی مصباح یزدی، ١٣ص ، »فلسفه و اھداف حكومت اسالمي«. عبد اهللا جوادی آملي،  ٣
توانند به وصف (به اعتقاد مصباح، علوم مختلف به چھار حیثیت مي ٢١-١٩ص ، »مفھوم مديريت اسالمي

شناسی و به لحاظ نظام ارزشي. طبق متصف گردد: به لحاظ روش، به لحاظ پاسخ، به لحاظ انسان» ديني«
ھايی برای سخن گفت؛ چرا كه دين نظام ارزشی و پاسخ» سیاست اسالمي«توان از ق، مياستدالل فو

 نمايد).ھای سیاسی ارائه ميسؤال
 .١٠٢-٩٨ص  ة،و تنزيه المل ةتنبیه االم . محمدحسین غروی نايیني،٤
 .٤٠٢-٤٠٠ص  اقتصادنا،. سید محمدباقر الصدر،  ٥
 .١٦٦ص  یعه،ھای دولت در فقه شنظريه .  محسن کدیور، ٦
 .١٦٣. ھمان، ص  ٧
 .٢٣٠-٢٢٨ص  ھرمنوتیك، كتاب و سنت، شبستری،. محمد مجتھد ٨



 ٦

ھای فلسفی ريشه ١.چرا كه كار آن رفع خصومات است رسد؛به نظر نمیكافی معیشت دنیوی 
. ھر جستجو کردفلسفی در باب ذوات اشیا  ھای محضنظريهباید در آن را علت اصلی م و بلكه سسكوالري

-چرا كه يك چیز نمي ؛تواند ذاتًا دينی شودچیزی كه از پیش خود ذاتی و ماھیتی داشته باشد، ديگر نمي
-شناسی ذاتًا دينی يا فلسفه ذاتًا اسالمی يا مسیحی نميد دو ذات و ماھیت داشته باشد. لذا جامعهتوان

، ضرورت جدا كردن این مدعا مبنای ديگر ٢چنان كه حكومت ذاتًا دينی ھم قابل تصور نیست.ھم ؛توان داشت
 ٣.است آن  ذاتیات دين از عرضیات

به نفی  كه عمًال ؛ني، مبتنی بر تقدم وحی بر عقل استخواھی حكومت ديبه نظر عادل ضاھر، تمامیت
-با نفی مرجعیت نھايی دين، بر تقدم عقل بر نقل تاكید مي گراییرفیانجامد. از اين رو عاستقالل عقل مي

 (صلی اهللا علیه و نبوت پیامبر ،كند. به اعتقاد اوديگر طرح ميای محمد اقبال ھمین مسأله را از زاويه ٤.كند
مھدی بازرگان را نیز  اخیر هنظري ٥.خاصی پايان يافته و عقل بشری جايگزين آن شده است هر مرحلآله) د

دين  و اصوًال ؛ياد دادن نوع زندگی از جانب دين لغو است ،اوبه نظر ھا مطرح نمود. توان در گروه حداقليمي
اند، امور اقتصاد و پانی ندادهگونه كه پیامبران درس آشپزی و چوجدا ھستند. پس ھمان هو دنیا دو مقول

بینند؛ ھرچند ھا اساسًا بین دین و سیاست ارتباطی نمیحداقلی ٦.اندسیاست را ھم به خودمان واگذارده
بینند، ممكن كسانی كه بین دين و سیاست ارتباط نميشود.ھایی مشاھده میھا نیز تفاوتبین خود آن

در «البته ای رسیده باشند. ستیز با آن به چنین نظريهین یا عدم تداست از سر عالقه به دين يا به دلیل 
بلكه دشمنی با كسانی رفت كه به نام حكومت خدا حكومت  ؛سكوالر كسی با خدا عناد نورزيدھای هجامع
سیاست را  چرا كه اصوًال ؛دين و سیاست ندارند هصوفیه اعتقادی به رابطھای هبرخی از فرق ٧.»كردندمي

و تكامل معنوی  شود؛تلقی میمبنای فكری ايشان فردگرایی اخالقی بینند. مي نیدنیا را فا و ،امری دنیوی
ابعاد  به شکلی است که اجازه برجسته شدنھا به شريعت ديد آن هد. زاويدار تلاو روحانی فرد اص

  د. دھنمیسیاسی و اجتماعی در دين را 
 
 _ ارتباط نھاد دين و دولت ٢

توان گفت پردازد. با حصری عقلی ميتباط نھاد دين (روحانیت و فقھا) و دولت ميقسمت دوم مقاله به ار
  اين رابطه ممكن است يا به صورت ادغام (و اتحاد) يا تعامل (و ھمكاري) و يا استقالل (و جدايي) تصور شود.

  ادغام نھاد دين و دولت _ ١ _٢
كه صالحیت اداره جامعه را دارد نھاد كسانی نھاد و طرفداران ادغام يا اتحاد معتقدند در حكومت ديني، 

ای مدعی نیست كه ضرورتًا روحانیت بايد به شكل مباشر باشند. البته ھیچ نظريهمي نھایروحانیت يا فق
ھای واليی (اعم از نصب و انتخاب)، مشروعیت كلیه اركان دار قوای سه گانه شود; اما بر اساس نظريهعھده

د. از اين جھت تفاوت چندانی بین كسانی كه به تفكیك رھبری و مرجعیت شوبه امضای والی منوط مي
شويم. اگر افالطون معتقد بود يا فالسفه بايد حكومت ند با كسانی كه اين امر را قبول ندارند، قائل نمياقائل

ن دار شدھای واليی معتقدند فقط فقھا صالحیت عھدهكنند يا پادشاھان بايد فلسفه بیاموزند، نظريه
حكومت را دارا ھستند. فلسفه سیاسی فارابی را نیز بايد در گونه ادغام نھاد دين و دولت قرار داد; چرا كه 

  در مدينه فاضله او نبی دارای قدرت دينی و سیاسی است.
(علیه  برای منصب واليت از جانب امام معصوم نھایدر شیعه آن است كه فق ،يا اتحاد ،مبنای نظريه ادغام

و معتقدند اگر شك شود كه اين منصب  ؛كننداند. برخی ھم به قدر متیقن استدالل ميالسالم) نصب شده
دل خواھند بود. اين دلیل در جای خود مورد اع نھایاز آن كیست، قدر متیقِن كسانی كه آن را دارا ھستند فق

را قدر متیقن تصدی امور سیاسی  محمدعلی اراكی نیز فقیھانو  ٩آخوند خراسانی ٨نقد واقع شده است.
  ١٠.داندنمي

(علیه السالم) در اين  ھايی است كه امام معصومبر اساس دلیل تنزيل، ولی فقیه دارای كلیه صالحیت 
  حوزه داشته است.

                                                   
 .٢٥٧-٢٥١ص  مدارا و مديريت،.  عبدالکریم سروش،  ١
 .٤٣٩-٤٣٨. ھمان، ص  ٢
 ».ذاتی و عرضی در دين«.  عبدالكريم سروش،  ٣
 .٦٢ص االسس الفلسفیة للعلمانیة، . عادل ضاھر،  ٤
 .١٤٦-١٤٤ص  احیای فكر دينی در اسالم،بال، .  محمد اق ٥
 ».آخرت و خدا، ھدف بعثت انبیاء«. مھدی بازرگان،  ٦
 . ٤٢٩، ص مدارا و مدیریت. سروش،  ٧
تھران، مركز  ،ھای فراملی در سیاست خارجی دولت اسالميمسؤولیت. ر.ک: سید صادق حقیقت،  ٨

 .٢٤٨-٢٤٦، ص ١٣٧٦تحقیقات استراتژيك، 
نامه سیاست؛ و محسن کدیور، ٩٤-٩٣ق، ص  ١٤٠٦، تھران، حاشیه كتاب المكاسبم الخراسانی، . محمد كاظ ٩

 ، ص یازده .١٣٨٥تھران، کویر، خراسانی، 
 .٧٩ھای دولت در فقه شیعه، ص . کدیور، نظریه ١٠



 ٧

كند. خلفای راشدين ھمانند نبی در بین اھل سنت، نظريه خالفت نیز به اتحاد نھاد دين و دولت حكم مي
داند كه پس علیه وآله) دارای دو شأن دينی و سیاسی بودند. ماوردی خالفت را مقامی مي (صلی اهللا اكرم

از نبوت برای تدبیر امور امت و تدبیر بر اساس دين مشروع و نظم دادن به واليات خاصه و مصالح مردم 
  ١.تشريع شده است

كه و خالصه آن« داند:لیه وآله) مي(صلی اهللا ع عبدالرازق استدالل ايشان را منصوب شدن در مقام رسول اهللا
(صلی اهللا علیه وآله)، حامی احكام خدا در بالدش و سايه خدا بر سر بندگان  اهللارسول هسلطان، خلیف
شود. پس ھر كس سايه خدا و خلیفه رسولش در زمین باشد، پس واليت او عام و مطلق محسوب مي

تحول شد و تحت الگوھای ديگری ھمانند ھمكاری نھاد  البته مقام خالفت در طول زمان دچار ٢.»خواھد بود
 دين و دولت يا نظارت يكی بر ديگری قرار گرفت.

تواند مقام اجرا را به ديگران واگذارد و خود صرفًا نظارت كند، چنین در مقابل اين اشكال كه روحانیت مي معموًال
شود، چرا كه حاشیه راندن علما مي باعث به شود كه نظارت بدون واليت (حق سرپرستي) عمًالگفته مي

  ماند.ضمانتی برای نظارت فوق باقی نمي
كه برون دينی يا درون دينی تكیه زنند. در حالي هممكن است بر ادل ،ھاطرفداران ادغام، ھمانند حداكثري

 كند، محمد تقی مصباحعقلی و نقلی اثبات ميھای دلیلامام خمینی ادغام دو نھاد فوق را بر اساس 
  دھد.عقلی قرار ميھای دلیلنقطه ثقل بحث خود را 

  _ تعامل نھاد دين و دولت ٢_٢
شود; خواه اين فرض بر اساس در تعامل نھاد دين و دولت، وجود و ھمكاری دو نھاد فوق مفروض گرفته مي

م كه اضطرار سیاسی و اجتماعی باشد. قید اخیر را به اين دلیل اضافه كردي و خواه به خاطری دينی أر
اين اشكال مطرح شود كه قائالن به اين نظريه  »سلطنت مشروعه«ممكن است به طور مثال درباره نظريه 

-يید بر سلطنت مسلمان ذی شوكت زدهادر اصل به واليت انتصابی فقیھان معتقدند، اما از باب اضطرار مھر ت
نظر  طبقه بندی حاضر چندان مد جا آن است كه دلیل گرايش به اين گونه اقوال دراند. پاسخ ما در اين

  در طول چند صد سال بوده است.  نھاینیست. مھم آن است كه اين نظريه، مبنای عمل فق
تعامل نھاد دين و دولت به سه صورت نظارت نھاد دين بر دولت، نظارت دولت بر نھاد دين و  ،به ھر حال

ھا فرض گرفته دو نھاد و ھمكاری آنھا قابل تصور است. در صورت سوم، ھم عرض بودن اين ھمكاری آن
شود كه روحانیت و شود. قدر اشتراك اين سه صورت آن است كه امور حكومتی به نھادی واگذار ميمي
  س آن قرار ندارند.أدر ر نھایفق
  نظارت نھاد دين بر دولت _ ١_ ٢_٢

نسبت به دولت از نھاد دين شوند، اما و ھمكار تلقی مياز ھم ا ددر اين فرض، نھاد دين و دولت دو وجود ج
(سومین » خالفت مردم با نظارت مرجعیت«. به طور مثال در نظريه نظارت (ھمراه با ضمانت) برخوردار است

شود و امت حق باقر صدر)، خالفت جريان رشد انسان به سوی خداوند تلقی مي نظريه سید محمد
انتخاب رئیس قوه مجريه و انتخاب اعضای  كند:ھای زير اعمال ميخدادادی خالفت خود را بر اساس راه

-(علیه السالم) شاھد و خلیفه جمع مي مجلس اھل حل و عقد (قوه مقننه). تنھا در وجود مبارك معصوم
شود، اما در غیبت كبری جريان شھادت (نظارت و اشراف) در وجود مراجع صالح تقلید و جريان خالفت در 

ريه دولت مشروطه نايینی در نظارت نھاد دين بر دولت مشترك است، اين ديدگاه با نظ ٣.يابدامت تبلور مي
يابد، اما در ھر چند در نظريه نايینی نقش مردم با اذن فقیھان صاحب واليت در امور حسبیه مشروعیت مي

  ٤مستقل از واليت فقیھان به رسمیت شناخته شده است. ،نظريه صدر حقوق سیاسی مردم
، به مسأله نظارت اشاره نمود. اگر اين مسأله را مريق ١٤١٩رجب  ١٣حسینعلی منتظری در سخنرانی 

تلقی كنیم، بايد گفت ولی فقیه انتخابی بايد سعی كند  »واليت انتخابی مقیده فقیه«تفسیری بر نظريه 
و خود بیشتر نقش نظارتی داشته باشد. اما اگر اين سخنرانی  ؛اجرايیات را به كارشناسان واگذار كند

 ،در واقع گونه كه از آرای جديدتر ايشان استنباط می شود __ آن نظريه قبلی محسوب شودعدولی از 
 ٥.گذاری از نظريه واليت به نظريه نظارت رخ داده است

  _ نظارت دولت بر نھاد دين ٢_٢_٢
 توان در حالتی تصور كرد كه پادشاھان به نھاد دينی اعتقاد دارند ولی آن را بخشیعكس حالت فوق را مي

كنند. شايد بتوان اين صورت را در عھدنامه اردشیر مثال زد كه ھر چند دين و از حاكمیت خود قلمداد مي
دولت پادشاھی او بر برتری تواند باقی بماند; اما نظارت و زادند و يكی بدون ديگری نميحكومت دو برادر ھم

  نھاد دين مفروض تلقی شده است.

                                                   
 .٣ا، ص قم، دفتر تبلیغات اسالمي، بی ت االحكام السلطانیه،. القاضی ابی يعلی محمد بن الحسین الفراء،  ١
 .١٥- ١٤، ص ١٩٢٥القاھره،  االسالم و اصول الحكم،.  علي عبدالرازق،  ٢
 .١٣٥- ١٣٠. کدیور، ھمان، ص  ٣
 .١٣٧- ١٣٦. ھمان، ص  ٤

   .٣٠٩، ص ١٣٨١نما، - نھران، ھستیتوزیع قدرت در اندیشه سیاسی شیعه، . سید صادق حقیقت،  ٥



 ٨

زند و ھر چند بنیاد از اھمیت ك ستون) بر دين (به مثابه بنیاد) تكیه مياز نظر اردشیر، دولت (به مثابه ي
  ١بیشتری برخوردار است، اما شاه بايد تالش كند بر آن تسلط داشته باشد.

  گويد: فردوسی نیز مي
  تو گويی كه در زير يك چادرند  چنان دين و شاھی به يكديگرند

  شھرياری به جاي نه بی دين بود  نه بی تخت شاھی بود دين به پاي
چون خواجه نظام الملك طوسی اشاره نويسانی ھم نامهتوان به سیاستدر بین انديشمندان دينی مي

-. ھمانستا نھاد دين را تحت نظارت دولت قرار داده نمود. ايشان با مشروعیت بخشیدن به حاكمان، عمًال
نويسی  سالمی را ادامه سنت اندرزنامهھای دوره انامهسیاستی گونه كه طباطبايی معتقد است، بايست

شھری است. نامه، نظريه شاھی آرمانی ايراندوران ساسانیان دانست. شالوده تحلیل سیاسی سیاست
-پس پادشاه برگزيده ايزد است و نه خلیفه و جانشین پیامبر خدا و يا امامی كه با بیعت امت انتخاب مي

  ٢.شود تا بر اجرای احكام شريعت مباشرت نمايد
 ھمكاری نھاد دين ودولت _ ٣_ ٢_٢

توان در نظريه سلطنت مشروعه متجلی ديد. ھا را ميعرض بودن آنھمكاری نھاد دين و دولت با فرض ھم
اين نظريه دو ركن دارد: واليت انتصابی فقیھان در امور حسبیه و سلطنت مسلمان ذی شوكت در امر 

از پردازند و و اجرای احكام و اقامه جمعه و جماعات مي به افتا و قضاوت نھایبر اين اساس فق ٣.حكومت
بخشند. در مقابل، شاھان كه از حداقل صفات رھبری تر به سلطنت شاه مشروعیت ميمھمھمه 

  الدين شیرازي: شمارند. به قول قطبھای فوق محترم ميدر حوزهرا برخوردارند، شؤون روحانیت 
كه امر پادشاه به حكم و سیاست بود و  ااند; زيراءاند كه اھل علم و قلم، پادشاه و علم»االمراولي«مراد از «

امر عالم به حكم قلم و فتوا. تا فتوای اھل علم نباشد، پادشاه سیاست نتواند كند و تا سیاست پادشاه 
  ٤.»نباشد، فتوای اھل علم به نفاذ نرسد

 استقالل دولت از نھاد دين _ ٣_ ٢
-رت ادغام و تعامل، دو نھاد فوق ھمانند دو دايره متباين و مستقل تصور ميخالف دو صو در اين فرض، بر

ارتباط دين و سیاست و يا نفی اين ارتباط موضوع شوند. الزمه استقالل دولت از نھاد دين، حداقلی بودن در 
ل ھای استقالدانند. گونهنیست. برخی دين و سیاست را مرتبط، ولی نھاد دينی را از دولت مستقل مي

گرايان و مخالفان نھاد گرايان، تفصیلگرايان، انزواگونه تفكیكدولت از نھاد دين را به شكل استقرايی در چھار
  ايم. دين استقصا كرده

  تفكیك گرايان  _١_ ٣_ ٢
دارند و به طور كلی بايد از ھم متمايز جدای از ھم  اين گروه معتقدند دو نھاد دين و دولت وظايفی كامًال

از اين ديدگاه تخصص در امر دين اساسًا ربطی به تخصص در امر سیاست ندارد، به ويژه در عصر  .باشند
و  نھایبرای فقرا اند. مھدی حائری در نظريه وكالت خود، واليت سیاسی حاضر كه كلیه امور تخصصی شده

پذيرد، استدالل جا كه دلیل عقلی تخصیص نميداند. از آنامری محال مي ،(علیه السالم) ناحتی معصوم
شود. از ديدگاه حائري، تفصیلی بین معصوم و غیر معصوم قائل نمي» عدم امكان تشريع در اجرائیات«به 

آرای سروش و شبستری  ٥.باشدالزمه امكان تشريع در اجرائیات، دور مضمر است و بنابراين ثبوتًا محال مي
  گرايان به شمار آورد. را نیز بايد در زمره تفكیك

نھاد دين ضرورتًا به حاشیه و  ،به قول ناصیف نصار ،ه حائز اھمیت در اين نوع سكوالريسم آن است كهنكت
در را چون ديگر نھادھا به حیات خود ادامه دھد و نقشی خاص شود، بلكه ممكن است ھمانزوا رانده نمي

نیز ) civil religion(ن مدنی گونه كه روسو و ديگران برای ديھمان ٦.حاكمیت فرھنگی و اجتماعی ايفا نمايد
ای كه ھیچ جامعه«بینند. به اعتقاد روسو: اند و اين مسأله را با سكوالريسم متنافی نمينقشی خاص قائل

  ٧.»جا نمانده است. بر كنون ايجاد نشده، يا پا مذھب اساس آن نباشد، تا
  _ انزوا گرايان ٢_٣_٢

صوفیه نیز ھای هان ارتباط دين و سیاست، شامل برخی فرقديديم دسته اول نفی كنندگ گونه كه قبًالھمان
در جامعه منزوی ھستند و برای  بینند; چرا كه اصوًالشود. ايشان نسبتی بین نھاد دين و دولت نميمي

اند. در واقع آنھا اصراری به عدم ارتباط اين دو نھاد ندارند و رسیدن به اھداف معنوی خود، تفرد را پیشه كرده
  گذرند.فاوتی از كنار اين مسأله ميبا بی ت
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 ٩

  تفصیل گرايان _ ٣_ ٣_ ٢
بینند، ممكن است ای نميانديشمندان شیعی و اھل سنت كه بین دو نھاد دين و دولت رابطهآن دسته از 

توان به نوبه خود به گرايان را مياز باب تفصیل بین زمان حال با زمانی ديگر به اين نظر رسیده باشند. تفصیل
  دسته تقسیم نمود:چند 
عبدالرازق كه سكوالريسم در جھان عرب را بنیان نھاد، استدالل خود را بر اين امر مبتنی كرد كه ورود  _الف

(صلی اهللا علیه وآله) در امر سیاست برای تكمیل شأن تبلیغ او بوده است و بنابراين پس از او (كه  پیامبر
الحكم و دين  هرسال«ماند. وی با طرح مسأله و امر باقی نمينبوت خاتمه پذيرفته) دلیلی برای اتحاد اين د

  ١.نمايدكند و بنابراين خالفت را امری غیر دينی معرفی مي، ارتباط ذاتی دين و سیاست را قطع مي»هالدول
دانند برخی از متفكران شیعی ھر گونه قیام قبل از ظھور حضرت مھدی (علیه السالم) را طاغوتی مي _ ب
آورند. ايشان در واقع بین رابطه نھاد دين و دولت بین زمان حضور و انزوای سیاسی روی مي به نوعیو 

  شوند.غیبت تفصیل قائل مي
(علیه السالم) ممكن است به انزوای سیاسی نیانجامد.  تفصیل بین زمان حضور و غیبت امام معصوم _ج

ھمانند عبدالكريم حائری يزدی و محمد  _ داندفقیھی كه حیطه واليت يا تصرف فقیھان را امور حسبه مي
  ٢.قدر متیقن افراد صالح برای حكومت فرض ننمايدفقیھان را ممكن است علی اراكی _ 
آيد. پس اگر فقھي، نحوه خاصی از حكومت برای زمان غیبت به دست نميھای دلیلاز  ،طبق اين مبنا

ماند كه ذكر كنیم، جای اين احتمال باقی مي نخواھیم اين رأی را در زمره قائالن به نظريه سلطنت مشروعه
در زمان غیبت كبري، به نوعی حكومت عرفی و مردم ساالر دينی قائل شويم. اين نوع حكومت از آن جھت 

نظری اثبات شد) است، دينی ھای كه ملزم به اجرای احكام ضروری شريعت (به ھر مقدار كه در بحث
آيد. ا كردن نھاد دين از دولت، سكوالر و عرفی به حساب ميگونه كه از جھت جدشود; ھمانمحسوب مي

 نامید.» گرايی دينيعرفي«اين نظريه را شايد بتوان نوعی 
  مخالفان نھاد دين (روحانیت)_ ٤_ ٣_ ٢

- مداران يا ديندھند. به ھر حال برخی دينگرايان را مخالفان نھاد دين تشكیل ميآخرين گروه از استقالل
ت به ضرورت مخالفت با نھادی به نام روحانیت رأی دھند. از ديدگاه ايشان نھاد روحانیت ستیزان ممكن اس

چنین برای ارتباط با خدا و دھی جامعه و ھمشود و اساسًا ضرورتی برای سامانساخته تلقی مي امری بر
مخالفت با سعی بر دفاع از اسالم و » اسالم منھای آخوند«حفظ دين به اين نھاد وجود ندارد. نظريه 

  روحانیت دارد.
  

  بندي:  جمع
اين مقاله سعی در تفكیك ارتباط دين و سیاست از رابطه نھاد دين و دولت دارد. توصیف و تبیین معیارھای 

تحلیلی بودن آن) را تعیین نموده است.  _تبیینی  _دو نسبت فوق، سطح پژوھش در اين مقاله (توصیفی 
ای گونهبوده كه معیارھای فرضی انتخاب نشوند و عالوه بر آن به  در طبقه بندی ارائه شده، سعی بر آن

شناسی ھای موجود در انديشه سیاسی اسالمی جامع و مانع باشند. گونهباشند كه نسبت به نظريه
  تری از رابطه دين و سیاست و نسبت نھاد دين با دولت به دست دھد.حاضر شايد بتواند تصور صحیح

دھد. به طور مثال نظريه شه سیاسی اسالمی پاسخی به معیارھای ارائه شده مياندي هھر نظريه در حوز
واليت مطلقه فقیھان، در پاسخ به ارتباط دين و سیاست، حداكثری و در پاسخ به ارتباط نھاد دين و دولت، 

  ند. گرا ھستادغامی است. به ھمین میزان نظريه حكومت دموكراتیك دينی و نظريه وكالت، حداقلی و تفكیك
  رسد:در پايان مقاله تذكر چند نكته الزم به نظر مي

شناسی به آن سبب است كه بین ارتباط دين و سیاست و رابطه روحانیت و دولت بديع بودن اين گونه _١
ھای مربوط به ارتباط شود. عالوه بر آن رابطه روحانیت و دولت از حیث نظری (در وادی نظريهتفكیك قائل مي

توان در ھا. اين تفكیك را ميولت) بررسی شده، نه صرفًا بر اساس ارتباط جامعه شناختی آننھاد دين و د
رضا شجاعی زند مالحظه نمود. مدل پادشاه شناسی حاضر با مدل ارائه شده توسط علی مقايسه گونه

اد دين و گونه ھمكاری نھ روحاني، دين دولتي، روحانی ساالری و دين ساالری او به ترتیب می تواند بر
ھا تطبیق شود. اما به اين دلیل در دولت، نظارت دولت بر نھاد دين، نظارت نھاد دين بر دولت و ادغام آن

ای جامعه شناختی (و در عالم شناسی حاضر به تقابل يا چالش دين و دولت اشاره ننموديم كه گونهگونه
ه به شكل ھنجاری به ضرورت اين توان سراغ گرفت كنميرا ای و نظريه شودمحسوب مي») ھاھست«

  چالش رأی دھد.
 ھاهھر كدام از معیارھای ارائه شده در اين طبقه بندي، به نوبه خود ممكن است طیف وسیعی از نظري _٢

  وجود دارد. ءھا، طیفی از آرارا شامل شود. ھمان گونه كه ديديم در گروه حداكثري

                                                   
 .١٦٤- ١٣٥. عبدالرازق، ھمان، ص  ١
 .٧٩-٧٨. کدیور، ھمان، ص  ٢



 ١٠ 

ای اضطراری ی يا نظريه سلطنت مشروعه) ممكن است نظريهچون نظريه مشروطه نايین(ھم ھاهبرخی نظري _٣
نظر ای كه در شرايط خاص زمانی و مكانی ابراز شده) قلمداد شود، ولی به ھر حال در طبقه بندی حاضر (نظريه

  ھا  بوده است.به وضع موجود آن
ھای تكی از علھای فلسفه سیاسی اسالمی تاكیدی خاص وجود ندارد. يدر اين طبقه بندی بر نظريه _٤

علت  ١.توان جستجو نمودمي »اسالمي«يا » اسالم«به قید » فلسفه سیاسي«اين امر را در ابھام اتصاف 
است. به ھر حال اگر فرد شاخص فلسفه سیاسی  ھاهديگر اين مسأله در عدم تنوع اين گونه نظري

است; ھر چند او نیز به شكل اسالمی را فارابی فرض نمايیم، قدرت در فرد رئیس مدينه فاضله متمركز 
 ٢.گذاردوا مي نھایگرايانه قدرت را به فقنھايت با ديدی واقعدر كند و ھای ديگر بحث ميترتیبی از مدينه

-كند، عمدتًا بر فلسفه تكیه دارد، ولی با ديد واقعجا كه قدرت رئیس مدينه فاضله را مطرح ميفارابی در آن
  كند. نیز توجه مي گرايانه خود به منابع درون دينی

ھای موجود در حوزه نی معیار ديگری است كه باعث تفكیك نظريهمتنی يا برون متتاكید بر ادله درون  _٥
چون عدالت و حقوق بشر را فرا شود. به طور مثال سروش مفاھیمی ھمانديشه سیاسی اسالمی مي

به  ٣.نمايده آيات و روايات استدالل نميكند و برای اثبات نظريه حكومت دموكراتیك ديني، بدينی تلقی مي
ھای گذار از تنگناھای نی يكی از راهمتنی و ادله درون متتعیین دقیق ارتباط مبانی برون رسد نظر مي
  ٤.دباشموجود 

چون عصر حضور و غیبت را مشاھده نموديم. برخی از گرايان، جدا كردن مسائلی ھمدر آرای تفصیل _٦
نظريه  ،بیند. بر عكسنیز بین اين دو عصر تفاوت مي ،»واليت مقیده فقیه« هند نظريھمان ،ديگرھای هنظري

تفاوتند. نظريه اول، نسبت به اين معیار بي »وكالت«چنین نظريه و ھم »واليت مطلقه انتصابی فقیھان«
مان حضور و كه نظريه اخیر واليت سیاسی را در زكند، در حاليرا در ھر دو صورت اثبات مي نھایواليت فق

  كند.غیبت نفی مي
جھان «به » انديشه اسالمي«به لحاظ گسترش مفھوم » مخالفان نھاد دين«و » ستیزاندين«دو گزينه  _٧

ھای موجود در حوزه انديشه سیاسی اسالمی نظر اند. پس در صورتی كه به انديشهذكر شده» اسالم
  حذف شود.تواند از مجموعه حاضر داشته باشیم، اين دو عنوان مي

گرايان الزم به ذكر است كه از نظريه حسبه دو تصور وجود دارد. در در خصوص تصور آخر از آرای تفصیل _٨
شود، اما در نظريه حسبه حكومتي، ھا محدود ميتصور مشھور، امور حسبیه به امور صغار و ايتام و امثال آن

   ٥.باشداصل تشكیل حكومت در دوره غیبت كبری مفروض مي
موجود در انديشه سیاسی اسالمی به ضرورت مباشرت روحانیون در امور ھای هھیچ يك از نظري _٩

در فتوا و نظر  بودن در اجرا غیر از اعلمبودن  حكومتی نظر ندارند. اگر اين مسأله مفروض تلقی شود كه اعلم
ت و قوای سه گانه در حكوم نھایتوان گفت ضرورتی برای مباشرت فقاست، حتی در نظريه ادغام نیز مي

داند، بلكه بابی تحت اين را نه تنھا قدر متقین افراد صالح برای حكومت نمي نھایوجود ندارد. ابن خلدون فق
- كه در میان افراد بشر، فقیھان نسبت به ھمه كس از امور سیاست و روشدر اين«عنوان باز كرده است: 

  داند. ھا ميعی شدن افكار آنوی دلیل اين امر را انتزا ٦.»تر باشندھای آن دور
. مطھری معتقد بريممقاله حاضر را با دو نقل قول از مرتضی مطھری و امام خمینی در اين زمینه به پايان مي

حكومت كند. نقش فقیه  واليت فقیه به اين معنا نیست كه فقیه خود در راس دولت قرار بگیرد و عمًال« بود:
كه در آن مردم، اسالم را به عنوان يك ايدئولوژی پذيرفته و به آن يعنی كشوری  _در يك كشور اسالمی 

 ٧.»يك ايدئولوگ است، نه نقش يك حاكمنقش  _ملتزم و متعھد ھستند 
ام كه روحانیون بايد اين مطلب را بارھا گفته« امام خمینی ھم در ديدار با فقیھان شورای نگھبان فرمودند:

رسید، حاال ھا دستشان به جايی نميد بكنیم كه مردم بگويند اينوضعی ارشادی داشته باشند، كاری نباي
  ٨.»كه رسید ديديد اين طور شدند. استبداد دينی خود تھمتی است كه از كنارش نبايد گذشت
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