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هوالحکیم

مدتی این مثنوی تاخیر شد 

ــگ  ــج فرهن ــتای تروی ــیس در راس ــدو تاس ــار دارد از ب ــان افتخ ــش پژوه ــه دان مجل

پژوهــش در حــوزه علــوم انســانی و دینــی بــرای پــرورش اســتعداد هــای دانشــجویی 

کــه نــو آمــوزان عرصــه قلــم هســتند فعالیــت داشــته و دارد .

افــدام  مفیــد  دانشــگاه  دانشــجویی  معاونــت  بــا کمــک  از آغــاز  ایــن مجلــه 

از دانشــجویان مقاطــع مختلــف  بــه اخــذ مقــاالت و یادداشــت هــای علمــی 

ــوم سیاســی  ــری( در رشــته هــای حقــوق ،عل )کارشناسی،کارشناســی ارشــد و دکت

،فلســفه ،اقتصــاد ، االهیــات و علــوم قرآنــی داشــته اســت کــه بــه تنــاوب برخــی از 

شــماره هــای ایــن مجلــه بــه صــورت مشــترک و برخــی دیگــر بــه عنــوان ویــژه نامــه 

ــد . ــده ان منتشرش

مدتــی چــاپ  شــمارگان جدیــد ایــن مجلــه بــه جهــت بررســی و تــاش بــرای ارتقای 

کیفیــت کمــی و کیفــی بــا تاخیــر مواجــه شــد امــا بــا مســاعدت هــا و حســن توجــه 

معاونــت دانشــجویی و اهتمــام ویــژه مدیریــت فرهنگــی دانشــگاه مفیــد، مفتخریــم 

کــه اعــام کنیــم  دوره جدیــد انتشــار ایــن مجلــه، بــا ویــژه نامــه علــوم سیاســی آغــاز 

مــی گــردد.

ایــن مجلــه بــا توجــه بــه رســالتی کــه در جهــت  تشــویق دانشــجویان علــوم انســانی 

ــا کادر  ــه امــر خطیــر پژوهــش دارد ، ب در راســتای ترویــج قلــم فرســایی و اهتمــام ب

ــاالت در  ــار مق ــذ و انتش ــه اخ ــدام ب ــجویی اق ــا دانش ــه ای  کام ــت تحریری و هیئ
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ــجویان  ــی از دانش ــرش و ارزیاب ــل پذی ــی مراح ــس از ط ــوق الذکرپ ــات ف موضوع

ــد . ــی نمای سراســر کشــور م

ــان از همــه کســانی کــه در فراهــم آمــدن ایــن شــماره از مجلــه و انتشــار آن  در پای

مــارا یــاری کردنــد ،از نویســندگان و ارزیابــان مقالــه تــا مســئوالن دانشــگاه مفیــد بــه 

ــر خیــری ومدیریــت امــور فرهنگــی  ــژه معاونــت محتــرم دانشــجویی آقــای دکت وی

ــد حجــت االســام والمســلمین گلقندشــتی و همــکاران بخــش هــای  دانشــگاه مفی

اداری و فنــی مجلــه کــه از هیــچ تــاش و همراهــی دریــغ نکردنــد تشــکر و قدردانــی 

مــی نمایــم.

علی خوانساری
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بررسی و مقایسه جنس محافظه كاري در آراء عشماوي و شریعتي
محمد باقری1

چکیده

ــه آن اســت کــه تمامــی اندیشــمندان جهــان اســام در یــک  مدعــای اول ایــن مقال

ــات، ناشــی از  ــاوت نظری ــد و آن »محافظــه کاری« اســت. تف موضــع اشــتراک دارن

ــب« محافظــه کاری و »روش« محافظــه کاری اســت. مدعــای دوم  ــاوت در »مکت تف

بــر ایــن مبنــا اســت کــه ترکیــب ایدئولــوژی دیــن بنیــاد و مکتــب محافظــه کاری بــه 

»بنیادگرایــی« و ترکیــب ایدئولــوژی دیــن بنیــاد و روش محافظــه کاری بــه »اصــاح 

1 دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی



7

تي
ريع

و ش
ي 

ماو
عش

اء 
آر

در 
ي 

كار
ظه 

حاف
س م

جن
سه 

قاي
و م

ی 
رس

بر

ــعید  ــی محمدس ــات »قاض ــا، نظری ــن مدع ــات ای ــرای اثب ــود. ب ــی ش ــر م ــی« منج طلب

ــده و  ــی ش ــی بررس ــر ایران ــریعتی« متفک ــی ش ــری و »عل ــمند مص ــماوی«، اندیش عش

نشــان داده مــی شــود کــه عشــماوی از روش محافظــه کارانــه و شــریعتی از مکتــب 

ــد.      محافظــه کاری تأثیــر پذیرفتــه ان

ــه کاری؛  ــب محافظ ــه کاری؛ مکت ــریعتی؛ روش محافظ ــماوی؛ ش ــدی: عش واژگان كلی

ــی ــاد؛ بنیادگرای ــن بنی ــوژی دی ایدئول

مقدمه

ــوان  ــه عن ــي ب ــي و اصاح طلب ــه بنیادگرای ــت ک ــن اس ــر ای ــرض ب ــه ف ــن مقال  در ای

ــدار، هــر یــک محصــول و زاده  ــان اندیشــمندان دین م ــات اندیشــه ورزی در می صف

ــه  ــد؛ ب ــت ان ــه کاري هس ــب و روش محافظ ــا مکت ــاد ب ــوژي دین بنی ــب ایدئول ترکی

ایــن صــورت کــه تلفیــق ایدئولــوژي دین بنیــاد بــا »مکتــب« محافظــه کاري منجــر بــه 

ظهــور و بــروز بنیادگرایــي اســت و از ســوي دیگــر ترکیــب ایدئولــوژي دیــن بنیــاد 

و »روش« محافظــه کاري، منجــر بــه شــکل گیری رویکــرد اصاحــی  بــوده اســت. بــر 

اســاس ایــن دیــدگاه، نگرش هــای بنیادگرایانــه و اصاح طلبانــه، علــی رغــم تفــاوت 

ــد  ــا در دو بُع ــت اند، ام ــه کاري هس ــام محافظ ــه ن ــترکي ب ــرج مش ــیار، داراي مخ بس

متفــاوِت مکتــب و روش. تفــاوت مکتــب و روِش محافظــه کاری بــا ارائــه تعریــف از 

ــد  آن هــا مشــخص می شــود: اصــول و شــاخص هاي »مکتــب« محافظــه کاري عبارتن
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ــن  ــا فلســفه و تفکــر فلســفي. در ای ــت عــرف و مخالفــت ب ــت ســنت، اهمی از: اصال

میــان اصالــت ســنت و بــه تعبیــری گذشــته گرایی مهم تریــن و بارزتریــن وجــه 

ــر  ــة روش، از تغیی ــه مثاب ــه کاري ب ــل، محافظ ــت. در مقاب ــه کاري اس ــب محافظ مکت

ــن اســاس زمــان  ــر ای ــد و ب ــي در راســتای اهــداف خــود حمایــت می کن و دگرگون

ــت  ــز دارای اولوی ــنت نی ــظ س ــوند و حف ــوب مي ش ــر محس ــري موث ــکان، عناص و م

نیســت.

ــور آن  ــرایط ظه ــا ش ــب ب ــتي متناس ــن، برداش ــه کاري، از دی ــب محافظ ــروان مکت پی

ــه همــان  ــد؛ مناســبات حــال حاضــر را نادیــده انگاشــته و خواهــان رجعــت ب را دارن

ــد  ــي همراهــی می کنن ــرات و دگرگوني های ــا تغیی دوران هســت اند و الجــرم فقــط ب

کــه در راســتای رجعــت بــه گذشــته بــوده و در غیــر ایــن صــورت هیــچ تغییــری را 

ــه ســعي در تفســیر و  ــا روش محافظه کاران ــل کســاني کــه ب ــا در مقاب ــد ام برنمي تابن

ــان نقشــی  ــون« در اندیشــة آن ــد، از آنجــا کــه عناصــر »اینجــا و اکن ــه دیــن دارن ارائ

ــا شــرایط حاضــر  بنیادیــن دارد خواهــان بازپــروري دیــن بــه صورتــي هســتند کــه ب

تناســب و تطابــق داشــته باشــد و بدیهــي اســت کــه دگرگونــي و اصــاح در چنیــن 

ــه بازگشــت مطــرود تلقــی  ــه و رکــود و ســکون و اعتقــاد ب نگرشــی محوریــت یافت

شــود.

در ایــن پژوهــش ســعي شــده اســت کــه بــر اســاس مفــروض گرفتــن مباحــث گفتــه 

ــي معاصــر بررســي شــود: قاضــي محمــد  ــن از اندیشــمندان دین شــده، اندیشــة دو ت

ــته  ــمند برجس ــریعتي اندیش ــي ش ــر عل ــري و دکت ــمند مص ــماوي، اندیش ــعید عش س

ایرانــي. بنابرایــن، ابتــدا بــه صــورت مجمــل اندیشــه ایشــان ارائــه شــده و در نهایــت 
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جنــس محافظــه کاري و روش اندیشــه ورزي ایشــان مقایســه خواهــد شــد.

قاضي محمد سعید عشماوي
قاضــي محمــد ســعید عشــماوي، اندیشــمند معاصــر مصــري، ســعي در عرضــه برخــي 

شــاخص هاي لیبرالیســم بــه اســام را دارد و معتقــد اســت نــه تنهــا تناقضــي میــان آنهــا 

نیســت، بلکــه اســام خــود یکــي از بزرگتریــن انقــاب هــاي لیبرالــي تاریــخ اســت. 

در ایــن راســتا وي در اندیشــه خــود بــه تمایــز دیــن و دولــت، فردگرایــي، مــدارا و 

تســاهل، حقــوق بشــر، انســان گرایي و عقل گرایــي از منظــر اســام مي پــردازد و در 

ــان ســعي دارد توســط بازپــروري برخــي مفاهیــم اســامي ماننــد حاکمیــت   ایــن می

اهلل، حقــوق اســامي و ... بــه مقصــود خــود دســت یابــد.

محمــد ســعید عشــماوي در ســال 1311 ه.ش )1932م/1350 ه.ق(، در مصــر بــه دنیــا 

آمــد. او در ســال 1954 از دانشــکدة حقــوق دانشــگاه قاهــره فــارغ التحصیــل شــد و 

ابتــدا معــاون رئیــس بخــش دعــاوي و ســپس رئیــس بخــش دادگاه اســکندریه شــد. 

ــي، دادگاه  ــات دادگاه عال ــي القض ــید و قاض ــاوت رس ــام قض ــه مق ــال 1961 ب در س

ــامي  ــات اس ــماوي در الهی ــد. عش ــور ش ــت کش ــي امنی ــي و دادگاه عال ــي جنای عال

)اصــول دیــن( و شــریعت و نیــز در حقــوق مقایســه اي، تجربــه کســب کرد و در ســال 

1978 در مطالعــات عالــي مدرســة حقــوق دانشــگاه هــاروارد درس خواند.)احمــدی، 

بیتــا: 2-3( مهم تریــن کتــاب او از حیــث صراحــت کام در بررســی مســائل اســامی 

کتــاب »اســام سیاســي« اســت. )احمــدی، 1379: 98( عشــماوي خــود معتقــد اســت: 

ــن عقــل اســامي کمــک  ــه تبیی ــب دیگــر ب ــه همــراه کت ــاب مي خواهــد ب ــن کت »ای
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کنــد، اندیشــة دینــي را بــر پایــه اســام بنیادگــراي خــردورز و معنویت طلــب، احیــا 

کنــد و آموزه هــاي سیاســي و حقوقــي روشــن و تعریــف شــده اي را تدویــن نمایــد.« 

)عشــماوی، 1382: 32(

عشــماوی ســعي دارد در کتــاب اســام سیاســي نشــان دهــد کــه مي تــوان اســام و 

ــد داد. او  ــه هــم پیون ــي حــّب و بغــض ب ــي را ب دموکراســي، شــریعت و کثرت گرای

ــد:  ــي میگوی ــام سیاس ــه اس ــود و در مقدم ــل مي ش ــز قای ــت تمای ــن و سیاس ــن دی بی

ــا از آن سیاســت ســاخته  ــا آدم ه ــن باشــد، ام ــد مي خواســت کــه اســام دی »خداون

اَنــد. دیــن، کلــي، جهانــي و فراگیــر اســت، امــا سیاســت، جزئــي، قبیلــه اي و محــدود 

ــي  ــکل اصل ــماوی، مش ــدگاه عش ــماوی، 1382: 17( از دی ــان.« )عش ــکان و زم ــه م ب

ــن را  ــه دی ــد ک ــاش کرده ان ــان ت ــه بنیادگرای ــت ک ــن اس ــام ای ــردن اس ــي ک سیاس

نــه بــر اســاس رابطــة آن بــا جامعــه و اجتمــاع، بلکــه بــر اســاس رابطــه آن بــا دولــت 

ــان جامعــة اســامي و دولــت  ــه ایجــاد کشــمکش می ــد و ایــن مســأله ب تعریــف کنن

منجــر شــده اســت. بــه عقیــده وی، شــأن دیــن فراتــر از سیاســت اســت و در مواجهــه 

ــگاه  ــن ن ــر اســاس همی ــن مســتولي مي شــود و ب ــر دی ــن دو، سیاســت اســت کــه ب ای

تلفیــق دیــن و سیاســت، عملــي قبیــح اســت کــه از ســوي اذهــان بدخــواه و منحــرف 

ــت  ــت« اس ــن و دول ــام »دی ــد اس ــه میگوین ــاني ک ــاره کس ــود. او درب ــرح می ش مط

ــان خــود  ــا در صــدر اســام در زم ــد کــه تنه ــا مي کن ــردازد و ادع ــه مي پ ــه مجادل ب

پیامبــر اســام)ص( و خلفــاي آن چنیــن پدیــده اي وجــود داشــته اســت. حتــي ُعَمربــن 

ــود، نتوانســت بیــش از دو  ــه ب ــز کــه در زمــرة خلفــاي خــوب بنــي امی ــز نی عبدالعزی

ــز  ــؤال برانگی ــه س ــراي همیش ــت ب ــن و دول ــأله دی ــس از او مس ــال دوام آورد و پ س
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شــد. بدیــن ترتیــب دولــت اصیــل اســامي تنهــا حــدود دو یــا ســه دهــه دوام آورد. 

ایــن سیاســت بــوده اســت کــه مذهــب را در مهــار آورده اســت و نــه بالعکــس. بــه 

دنبــال ســلطه سیاســت بــر اســام، فرقهگرایــي و کشــمکش هاي قومــي میــان اعــراب 

و ایرانیــان همــه جــا را فــرا گرفــت. )احمــدی، بیتــا: 22(

عشــماوي نگاهــي بســیار بدبینانــه نســبت بــه سیاســت دارد )عشــماوی، 1382: 19( و 

معتقــد اســت کــه سیاســت در تضــاد کامــل بــا دیــن قــرار دارد و بــراي حفاظــت از 

دیــن، نبایــد سیاســت را بــدان آمیخــت. از دیــدگاه عشــماوی عمده تریــن مشــکات 

موجــود در جامعــة مســلمانان بــه ویــژه در مصــر ناشــي از دیــن سیاســي یــا سیاســت 

ــي؛  ــبات تاریخ ــر مناس ــر اث ــان و ب ــول زم ــه در ط ــدن فق ــي ش ــت: حکومت ــي اس دین

ــي  ــلمانان از زندگ ــري مس ــي؛ کناره گی ــة مدن ــاد در جامع ــاي متض ــکیل گروه ه تش

جمعــي، شکســته شــدن قبــح بســیاري از ضداخاقیــات نظیــر خودمحــوري، فســاد، 

ــرف و  ــه ح ــامي ب ــخصیت اس ــي ش ــي؛ دوپارگ ــي، فرصت طلب ــي، چاپلوس خبرچین

عمــل، همگــی معضاتــي اســت کــه نتیجــه منطقــِي درآمیختگــي سیاســت و دیــن بــه 

طــور اعــم و فقــه و حکومــت بــه طــور اخــص اســت. 

عشــماوي در فصــل اول کتــاب خــود شــعار »الحکــم اال هلل« را بــه چالــش مي کشــد 

ــه وجــود آمــد و ســپس خلفــا  ــان مــي دارد ایــن شــعار، کــه از زمــان خــوارج ب و بی

ــه  ــج ب ــت منت ــد و در نهای ــرداري کردن ــان از آن بهره ب ــي قدرتش ــه دین ــراي توجی ب

ــي  ــت. وي م ــان اس ــودن انس ــار ب ــض مخت ــد، ناق ــب گردی ــت و تعص ــاد جباری ایج

ــد از  ــب نمي توان ــونت و تعص ــار از خش ــام سرش ــي در ای ــس حت ــچ ک ــد: »هی گوی

ــراد  ــي را کــه خــوارج م ــدارد، معنای ــق ن ــه خــدا تعل ــت جــز ب ــارِت حاکمی ــن عب ای
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مي کردنــد، برداشــت کنــد، زیــرا در ایــن صــورت ایــن برداشــت بــه نفــي اختیــاري 

ــِت  ــن برداش ــي ای ــور کل ــه ط ــود ... و ب ــي ش ــر م ــان داده منج ــه انس ــد ب ــه خداون ک

ــد  ــه تأکی ــت ک ــي اس ــدر اله ــا و ق ــي قض ــفي - کام ــوزة فلس ــي از آم ــده ناش فریبن

مي کنــد انســان نمیتوانــد علــت مختــار رفتارهایــش باشــد و در قلمــرو خداونــد قــرار 

ــماوی، 1382: 41(  ــرد.« )عش گی

ــد  ــه مي گوین ــي ک ــام سیاس ــه طرفــداران اس ــن توجی ــه ای ــخ ب ــماوی در پاس عش

اســتقرار حکومــت خــدا بــه معنــاي اجــراي انحصــاري و کامــل شــریعت اوســت زیرا 

ــه  ــن نظری ــد: »ای ــا شــریعت واجــد حــق قضــاوت و قانونگــذاري اســت مي گوی تنه

ــه شــدت تحــت تأثیــر بینش هــاي یهــودي اســت کــه از طریــق آنچــه اســرائیلیات  ب

نامیــده مــي شــود در اســام نفــوذ کرده انــد ... بــر خــاف رســالت موســي، رســالت 

ــي اش فرعــي اســت.«  ــق دارد و ســاحت حقوق ــي تعل ــه نظــام اخاق محمــد اساســاً ب

)همــان: 43( 

از دیگــر مباحثــی کــه عشــماوی بــر آن تأکیــد بســیار دارد می تــوان بــه تقــدم 

ــه تجزیــه و تحلیــل  ــر فقــه اشــاره کــرد. او در راســتای اثبــات ایــن ادعــا ب اخــاق ب

آیــات قــرآن مي پــردازد و بیــان می کنــد کــه از مجموعــه حــدود شــش هــزار آیــه 

قــرآن، تنهــا هفتصــد آیــه بــه امــور قانون گــذاري عمومــي مربــوط مي شــود و از ایــن 

ــه  ــود ن ــفقت ب ــت و ش ــام، رحم ــر اس ــالت پیامب ــه رس ــرد ک ــه مي گی ــوع نتیج موض

ــا: 22( ــراي حکومــت. )احمــدی، بیت ــون اساســي ب طــرح یــک قان

عشــماوي جهــت اثبــات مدعــاي خــود مبنــي بــر عــدم اشــاره اســام بــه نــوع خاصــي 

ــرار مي دهــد. وي معتقــد  ــرآن را مــورد واکاوي ق از حکومــت، مفهــوم حکــم در ق
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اســت: »کلمــه حکــم در بافــت قــرآن، اقتــدار سیاســي، بــه معنایــي کــه در زبــان مدرن 

ــاي حــل و  ــه معن ــة قاضــي ب ــه حرف ــوط ب ــا نمي دهــد، بلکــه مرب ــراد مي شــود، معن م

ــت.  ــه حکم ــت ب ــوط اس ــا مرب ــر( ی ــاء و 3 زم ــات 58 نس ــت )آی ــاوي اس ــل دع فص

)آیــات 22 یوســف و 89 انعــام( و امــا قــرآن کلمــة اقتــدار سیاســي را بــا کلمــة امــر 

ــر از آن  ــد، کــه امی ــان مي کن ــات 125، 154 و 159 آل عمــران و 38 شــوري( بی )آی

مشــتق مي شــود. امیــر صاحــب اقتــدار سیاســي اســت...« )عشــماوی، 1382: 42( بــه 

ــه از آنهــا اســت و  ــه علــت اســتفاده مســلمانان اولی ــده او تثبیــت ایــن کلمــات ب عقی

در واقــع کلمــات بایــد بــا توجــه بــه شــرایط زمانــي و مکانــي آن هــا تعبیــر و تأویــل 

ــا قــرآن تطبیــق داد.  شــوند، از ایــن رو نمي تــوان معنــاي مــدرن مفهــوم حکــم را،  ب

از دیگــر مباحــث مهــم عشــماوي، اثبــات نســبیت احــکام حقوقــي اســت. عشــماوي 

محــدود شــدن رســالت پیامبــر بــه ســاحت دســتوري را روایتــي عربــي از دیــن یهــود 

ــي دارد:  ــان م ــام بی ــي در اس ــکام حقوق ــبیت اح ــات نس ــتاي اثب ــد و در راس مي دان

ــر  ــان ب ــر و بي زم ــریعتي ابطال ناپذی ــان ش ــراي آدمی ــت ب ــد مي خواس ــر خداون »اگ

جــاي نهــد، احــکام مربــوط بــه معامــات، بــراي پــر کــردن قــرآن کفایــت مي کــرد، 

ــل و  ــه عق ــکا ب ــا ات ــذاري را ب ــئولیت قانونگ ــه اش مس ــت بالغ ــا حکم ــد ب ــا خداون ام

ــه امّــت، عمــداً واگــذار کــرد. زیــرا قوانیــن  بــر حســب نیازهــاي زمانــي و مکانــي ب

حقوقــي بــه طــور طبیعــي نمي توانــد بــردي جهانــي، کــه ممیــزه دیــن اســت داشــته 

ــي  ــن عــام محــدود شــده اســت، قوانین ــه قوانی ــرآن ب ــن رو اســت کــه ق باشــد. از ای

ــود،  ــن یه ــد دی ــد همانن ــه اي و زمانمن ــریعتي قبیل ــه ش ــام ب ــدن اس ــل ش ــه از تبدی ک

ــان: 53(  ــد.« )هم ــري مي کن جلوگی
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ــرد  ــه احــوال شــخصیه نتیجــه مي گی ــوط ب ــات مرب ــا معــدود دانســتن آی عشــماوي ب

کــه بــا توجــه بــه ایــن محدودیــِت آیــات مربــوط بــه قانونگذاري)تشــریع(، تنهــا یــک 

ــاي  ــه ج ــلمانان ب ــه مس ــت ک ــن اس ــد و آن ای ــي مي مان ــامي باق ــت اس ــراي امّ راه ب

تأکیــد بــر یافتــن قوانیــن حکومتــي از درون قــرآن، بایــد بــر طبــق اوضــاع و احــوال 

و در چارچــوب روح کلــي قــرآن، قوانیــن حکومتــي را بــراي خــود طراحــي کننــد.

عشــماوي در تفســیر واژه کفــر، اعتقــاد خــود بــه تســاهل را نمایــان می کنــد )همــان: 

62- 63( و همچنیــن بــا گفتــن اینکــه »امــت اســامي همواره الگــوي مــدارا و آزادي 

بیــان بــوده اســت« )همــان: 67(، بــه اهمیــت آزادی در اســام اشــاره می کنــد.

در بــاور عشــماوی هــر فــرد مســلماني بــه میــزان اندوخته هــاي ذهنــي خــود مي توانــد 

بــا اســام ارتبــاط برقــرار کــرده و اســتنباطات خــود از آن را اعمــال نمایــد. )همــان: 

ــدارد، هــر  ــدي ن ــرآن ماهیــت منجمــد اب ــارات ق ــد: »عب ــان می کن ــاً بی 64( او صراحت

ــا را بفهمــد و  ــل دارد کــه آنه ــي تمای ــه طــور طبیع ــش خــود ب ــاي بین ــر مبن کــس ب

تأویــل نمایــد.« )همــان: 65( 

ــام  ــاب اس ــول کت ــن فص ــم تری ــک از مه ــدون ش ــاد، ب ــوم جه ــه مفه ــن ب پرداخت

ــونت  ــان و خش ــه بنیادگرای ــبت ب ــادي نس ــرش انتق ــا نگ ــماوي ب ــت. عش ــي اس سیاس

طلبانــي کــه از مفهــوم جهــاد، دســت آویــزي مشــروع بــراي اعمــال غیرانســاني خــود 

ــه دهــد از آن رو  ــد، ســعي می کنــد تعریفــي دقیــق از واژه جهــاد ارائ ایجــاد کرده ان

ــزي  ــود چی ــتفاده مي ش ــوء اس ــروزه از آن س ــه ام ــاد ک ــوم جه ــد مفه ــت کن ــه ثاب ک

ــه  ــده عشــماوی ریشــه واژة جهــاد ب ــه عقی ــه آن اســتناد شــده اســت. ب نیســت کــه ب

معنــاي کوشــش در جهــت هدفــي مشــخص اســت، و ایــن مفهــوم در دوران رســالت 
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پیامبــر تغییراتــی بــه خــود دیــده اســت:

ــة  ــراي ادام ــلمانان ب ــه مس ــود ک ــي ب ــش عظیم ــر کوش ــاد، بیان گ ــاز، جه »1- در آغ

ــره روزي  ــر ضــد تی ــال مشــرکان، و ب ــر اصــول زندگي شــان در قب ــد ب ــات و تأکی حی

اِعمــال می کردنــد. 2- ســپس ایــن مفهــوم، بــا نشــان دادن صبــر در برابــر تهاجمــات 

ــي مقاومــت  ــت اســامي توســط مســمانان، معن ــا حمایــت مــادي از امّ مشــرکان و ب

فعــال جمعــي و فــردي در قبــال مشــرکان مکــه را بــه خــود گرفــت. 3- از زمانــي کــه 

ــاي  ــاد معن ــد، جه ــه راه مي اندازن ــر ضــد مســلمانان ب ــار ب ــام عی ــان ، جنگــي تم مکی

ــات  ــح مکــه، جهــاد فقــط شــامل مالی ــگام فت ــرد. 4- از هن ــه خــود میگی جنــگ را ب

اســام بــراي مشــرکان مکــه مي شــود. 5- مســلمانان در پــي خیانــت قبیلــه اي یهــودي 

ــن بســتر،  ــد. جهــاد در ای ــر قلمــداد کردن ــه ایمــان خودشــان کاف آن هــا را نســبت ب

پیــکار بــر ضــد ایــن کافــران معنــا شــد تــا آن هــا مجبــور بــه اطاعــت از امــت اســامي 

شــوند و جزیــه، نمــاد ایــن اطاعــت ، دهنــد. 6- در وراي ایــن تغییــرات معنــاي عمیــق 

جهــاد، همچنــان کــه پیامبــر آن را بیــان کــرده بــود، مبــارزة مســتمر روحــي بــا عناصر 

ــن  ــد. ای ــدا کن ــه پی ــا از رهگــذر آن، روح، قــدرت و طمأنین ــد ت ــي مي مان منفــي، باق

ــر اســت.« )همــان،  ــاد اصغ ــگ مقــدس، جه ــي کــه جن ــر اســت، در حال ــاد اکب جه

)104 -103

در مجمــوع، از نظــر عشــماوی جهــاد دو معنــا دارد: یکــي اصلــي و بــا ماهیتــي دینــي 

ــاد  ــي اول، جه ــي. در تلق ــي سیاس ــا ماهیت ــي و ب ــیر تاریخ ــب از س ــري مکتس و دیگ

اخاقــي فــردي اســت، در تلقــي دوم جنــگ بــر غیــر مســلمانان و حتــي در بســیاري 

مــوارد بــر ضــد مســلمانان نیــز هســت. )همــان: 107(
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ــي و  ــوع بنیادگرای ــز دو ن ــاره دارد تمی ــه آن اش ــماوي ب ــه عش ــی ک ــر نکات از دیگ

ــه بنیادگرایــي مثبــت و منفــي اســت. عشــماوي خــود را بنیادگــرا  تفکیــک آن هــا ب

ــي  ــوم غالب ــاوت از آن مفه ــي متف ــرز محسوس ــه ط ــي وي ب ــا بنیادگرای ــد، ام مي دان

اســت کــه در ادبیــات سیاســي امــروز رایــج اســت. جریــان بنیادگرایــي موجــود در 

جهــان اســام بــه زعــم عشــماوي از نــوع غیــر عقانــي و سیاســي اســت کــه همیــن 

ــاوت  ــت. تف ــده اس ــان ش ــن جری ــودن ای ــامي ب ــر اس ــث غی ــِي آن باع ــه سیاس وجه

بنیادگرایــي فّعــال سیاســي )منفــي( و بنیادگرایــي عقل گــراي معنویــت طلــب 

ــرد: ــاهده ک ــر مش ــدول زی ــوان در ج ــل میت ــورت مجم ــه ص ــت( را ب )مثب

بنیادگرایي عقل گرا  و معنویت بنیادگرایي فعال سیاسي

طلب

ي
خت

شنا
عنا

ق م
قو

ش
ــي را  - واژگان و مفاهیــم وحیان

ــرادادي  ــاي اشــتقاقي و ق در معن

بــا  )کــه  بــرد  مــي  کار  بــه 

وارونگیهــا و آمیختگیهایــي کــه 

پیــدا مــي کنــد، از قــرآن کامــًا 

ــود( ــي ش ــرت م دور و پ

ــرآن  ــه واژگان ق ــي را ک ــد معنای - بای

بازیافتــه  در لحظــه وحــي داشــته اند 

)جهــت  شــود  تمســک  بــدان  و 

جلوگیــري و اجتنــاب از تفســیر وارونــه 

یــا تحریــف شــده از وحــي(

ي
وح

ط 
رای

- عدم توجه به بستر وحيش

- استفادة لفظي از معاني

ــي مطــرح شــده  ــي مبان - در پــي بازیاب

توســط قــرآن و ارتبــاط دادن هــر آیــه 

بــا شــرایط وحــي
الم

اس
در 

ي 
اس

سی
ت 

در
ق

دانســتن  عصمــت  واجــد   -

سیاســي قــدرت 

- بدیــل حکومــت بــه اقتــداري 

دینــي

ســنتهاي  و  قــرآن  بــه  بازگشــت   -

ــه  ــود ک ــت ش ــه ثاب ــت اینک ــه جه اولی

ــي  ــي ناش ــدار مدن ــي، اقت ــدار سیاس اقت

ــد در  ــق دارن ــه ح ــت ک ــان اس از آدمی

ــر آن نظــارت  ــد و ب آن مشــارکت کنن

ــد نماین
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عــدم  و  تفریــط  و  افــراط   -

مــدارا بــه  اعتقــاد 

ــمن  ــته و دش ــه گذش ــه ب - توج

ــرفت ــوع پیش ــر ن ه

-آمیــزه اي از گرایشــهاي مبهــم 

پوشــش        تحــت  ضدعقــل،  و 

بازگشــت بــه نیــاکان متقــي، 

ــه شــیوة  ــه بازگشــت ب ــه ب توصی

زندگــي در گذشــته کــه بــه ســر 

ــده آم

- اعتقــاد بــه بازگشــت بــه ویژگي هــاي 

اساســي اســام از قبیــل رحمــت، مدار، 

کاهــش رنــج و شــکنج ابنــاي بشــر، رد 

هــر گونــه افــراط و تفریــط

- انســانگرایي و جهانگرایــي، اولویــت 

حرکــت بــه ســوي آینــده

بازیابــي جنبــش عقلــي و حیــات   -

معنــوي اولیــه

-عاقمنــد بــه جوهــر اســام و هــم بــه 

تمــدن جدیــد
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بــا  فقــط  سیاســت  عرصــه  -در 

جنگــد مــي  ســاح 

- اســام را در حــد سیاســت تنــزل 

هد مید

- به اسام اولیه رجوع میکند

مســلمانان  زندگــي  نوســازي  بــراي   -

پــي  در  را  ســنت  و  قــرآن  آموزه هــاي 

میگیــرد.

- ارزشــهاي کار و جهــاد را از نــو ارزیابــي 

. میکند

- نقشــي فعــال در تمــدن جهانــي ایفــا 

میکنــد.

نهادهــاي سیاســي و حقوقــي جامعــه را 

بــدون قدســي کــردن افراطــي تعریــف 

میکنــد.
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عشــماوي پــس از تفکیــک دو نــوع بنیادگرایــي و تقبیــح بینادگرایــي خشــونت طلب 

ضدعقــل، و مــدح بنیادگرایــي معنویت گــرا، در اواخــر کتــاب خــود بــه نقــد نظریــة 

اتحــاد اســامي یــا پان اسامیســم مي پــردازد. وي اعتقــاد بــه اتحــاد اســامي را 

ــة 13 ســوره  ــه آی ــا اســتناد ب ــان آور دانســته و ب ــراي اســام زی ــق ب ــه صــورت عمی ب

حجــرات،2 پان اسامیســم را عقیــده اي بــدون مبنــا و زادة تاریــخ و سیاســت معرفــي 

ــام،  ــه اس ــد ک ــان مي کن ــت و بی ــودي اس ــي یه ــر از قومیت گرای ــه متأث ــد ک مي کن

ــي رود و  ــر م ــا فرات ــوم ملیت ه ــه از مفه ــت ک ــي اس ــر و جهان ــان همه گی ــک ایم ی

بــراي ایجــاد رژیــم خــاص یــا حــزب خــاص تــاش نمي کنــد و اساســاً اســاْم دینــي 

اســت کــه بــه ملــت خاصــي محــدود نمي شــود و اصــوالً از بحــث ناسیونالیســم فراتــر 

ــر قــوم دیگــر برتــري نمي دهــد. مــي رود و هیــچ قومــي را ب

علي شریعتي

علــي شــریعتي مزینانــي در روزگاري پــر تاطــم از تاریــخ ایــران و اوضــاع جهانــي، 

یعنــي عصــر انقاب هــا و جنبش هــاي سیاســي و اجتماعــي متأثــر از حوزه هــاي 

ــاد.  ــران نه ــنفکري ای ــه روش ــه عرص ــا ب ــي پ ــي و سیاس ــي، اجتماع ــف مذهب مختل

اندیشــه سیاســي شــریعتي داراي ابعــاد، اختصاصــات، مبانــي و محتوایــي اســت کــه 

ــان اوســت.  ــات زم ــا واقعی ــاط تنگاتنگــي ب ــز او از دیگــران و داراي ارتب ــه تمای مای

ــال 1312  ــوم آذر س ــریعتي در س ــي ش ــد تق ــد محم ــي فرزن ــریعتي مزینان ــي ش عل

)1352 ه.ق/1933 م( در مزینــان ســبزوار زاده شــد. نیــاکان وي از عالمــان دینــي 

ــْن َذَکــٍر َوأُنْثَــی َوَجَعلْنَاُکــْم ُشــُعوبًا َوقَبَائـِـَل لِتََعاَرفُــوا.... )اي مــردم مــا  َّــا َخلَْقنَاُکــْم مِ ــا أَیَُّهــا النَّــاُس إِن 2- یَ
شــما را از مــرد و زنــي آفریدیــم و شــما را ملــت ملــت و قبیلــه قبیلــه گردانیدیــم تــا بــا یکدیگــر شناســایي 

متقابــل حاصــل کنیــد...( 
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بودنــد و پــدرش نیــز بــه ســیاق اجــداد بــه علــوم دینــي روي آورد و بــه تدریــس در 

مــدارس شــهر مشــهد مشــغول شــد. علــي شــریعتي از همــان کودکــي تحــت تاثیــر 

ــه ویــژه اندیشــه و فعالیــت پــدر بــود. شــریعتي پــس از ورود  تحــوالت خانــواده و ب

ــکده را  ــي دانش ــن ادب ــتانش انجم ــکاري دوس ــا هم ــهد، ب ــات مش ــکده ادبی ــه دانش ب

ــت  ــل فعالی ــه دلی ــال 1336 ب ــت. در س ــده گرف ــه عه ــئولیت آن را ب ــیس و مس تأس

ــب  ــده نخش ــه عه ــری آن ب ــه رهب ــت ک ــتان سوسیالیس ــزب خداپرس ــي در ح سیاس

بــود، دســتگیر شــد. در ســال 1338 بــه فرانســه رفــت و ضمــن تحصیــل در دانشــگاه 

ســوربن، بــا تحــوالت سیاســي و روشــنفکري و نیــز مبــارزان الجزایــري آشــنا شــد. 

فعالیــت سیاســي او در فرانســه، باعــث شــد خــوراک فکــري دو نشــریه ایــران آزاد و 

نامــه پاریســي را تهیــه کنــد. بــا بازگشــت بــه ایــران بــه زنــدان افتــاد. بعدهــا بــه عنــوان 

کارشــناس کتاب هــاي دینــي بــه تهــران آمــد و بــا ســیدرضا برقعــي، باهنــر و دکتــر 

بهشــتي آشــنا شــد. بــا تأســیس حســینیه ارشــاد در 1346، بــه همــکاري دعــوت شــد 

و برهــه اي مهــم و موثــر از فعالیــت فکــري او آغــاز شــد. بــا تعطیلــي ارشــاد از ســوي 

ــت  ــي تح ــس از آزادي و زندگ ــاد. پ ــدان افت ــه زن ــاه ب ــده م ــراي هج ــاواک، او ب س

ــت. در 29  ــارج رف ــه خ ــه ب ــت 56 مخفیان ــاواک، در 26 اردیبهش ــدید س ــارت ش نظ

خــرداد 56 بــه طــرز مشــکوکي در انگلســتان جــان ســپرد. از شــریعتي 36 کتــاب در 

ــا: 90- 91( ــار چــاپ و منتشــر شــده اســت. )شــاکری، بیت قالــب مجموعــه آث

ــه  ــود را ب ــته هاي خ ــت. وي نوش ــي اس ــوه مختلف ــریعتي داراي وج ــر ش ــر دکت تفک

ســه دســته اســامیات، اجتماعیــات و کویریــات تقســیم مي کنــد. اســامیات مباحــث 

مرتبــط بــا اســام، اجتماعیــات مباحــث مربــوط بــه سیاســت و اجتمــاع و کویریــات 
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ــي شــریعتي اســت. )شــریعتی، 1383: 335(   ــردي و عرفان ــا اندیشــه هاي ف ــط ب مرتب

ــد  ــه توحی ــر پای ــي وي ب ــت. جهان بین ــد اس ــریعتي توحی ــه ش ــزی در اندیش دال مرک

ــک اراده آگاه  ــه ی ــاد ب ــي اعتق ــد یعن ــر توحی ــي ب ــي مبتن ــرد: »جهان بین ــج مي گی نض

نیرومنــد خــاق و منطقــي کــه بــر هســتي حاکــم اســت و ثنویــت دیالکتیکــي 

بشــري یعنــي اعتقــاد بــه اینکــه انســان اراده اي اســت کــه بــا آگاهــي، اراده و 

ــت ترین ها  ــه از پس ــدن ک ــن ش ــت و در ای ــدن اس ــواره در ش ــش هم ــت خوی خاقی

ــه  ــه اضاف ــن ذات، ب ــا متعالي تری ــده ت ــین ش ــن ته نش ــت از لج ــاي بي نهای و از من ه

ــق وي.«  ــاب و تحق ــي انتخ ــان یعن ــل انس ــه دارد، عم ــدا، فاصل ــت، روح خ بي نهای

)شــریعتی، 1383: 400( از نظــر شــریعتي، توحیــد مســأله اي صرفــاً در حــوزه فلســفه 

ــد  ــت، بای ــفه اس ــت، فلس ــرح اس ــون مط ــه اکن ــدي ک ــعار توحی ــت: »ش و کام نیس

ــگان  ــردگان و پابرهن ــه ب ــدي ک ــا  توحی ــم اَش ام ــا دریابی ــم ت ــفه بخوانی کام و فلس

ــي، تاریخــي و اجتماعــي داشــته  ــن جهان ــد یــک وجهــه زندگــي ای را بســیج مي کن

ــد.«  ــق بیاب ــخ تحق ــول تاری ــان ها در ط ــه انس ــري هم ــي و براب ــت اجتماع ــا عدال .... ت

ــه هاي  ــد ریش ــر مي رس ــه نظ ــف، ب ــن تعری ــه ای ــه ب ــا توج ــریعتی، 1381: 322( ب )ش

ایــن نگــرِش توحیــدي از عرفــان و فلســفه مایــه گرفتــه و خــود را بــه بســتر معرفــت 

ــود.  ــر مي ش ــف منتش ــاد مختل ــاند و در ابع ــاع مي رس ــرد و اجتم ــل، ف ــه، عم و اندیش

شــریعتی بــا درکــي مبتنــي بــر نــص از توحیــد، شــرکی کــه در جلوه هــاي اجتماعــي، 

ــفي و  ــاي فلس ــد. جلوه ه ــي مي کن ــرد و نف ــده را ط ــودار ش ــادي نم ــفي و اقتص فلس

مذهبــي شــرک در دوگانگــي و ثنویــت، تثلیــث و چندخدایــي نمــود مي یابــد. 

شــرک اجتماعــي بــه صــورت طبقــات و نظام هــاي طبقاتــي و نــژادي و بــا زیرســاخت 
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مالکیــت اقتصــادي در جوامــع بشــري تولیــد و تکثیــر مي شــود. در حــوزه اقتصــادي 

شــرک بــه صــورت اعتقــاد بــه فقــر و بدبختــي عــده اي و ثــروت و توانگــري گروهــي 

ــرک از  ــا: 107( ش ــاکری، بیت ــود. )ش ــر مي ش ــتثمار جلوه گ ــر و اس ــت و تقدی و بخ

دیــد شــریعتي »تلقــي جهــان اســت بــه عنــوان مجموعــه اي ناهماهنــگ پــر از تفرقــه 

و تناقــض و عــدم تجانــس، داراي قطب هــاي مســتقل ناهم ســاز و حرکت هــاي 

ــاي  ــا و اراده ه ــا و هدف ه ــاب ها و ضابطه ه ــت ها و حس ــا و خواس ــر و ذات ه متناف

ــد و شــرک را یــک  ــد جهــان را یــک امپراطــوري مي بین ــوط. توحی متفــرق و نامرب

ــرآن، از  ــاس ق ــر اس ــریعتي، ب ــي ش ــریعتی، 1382: 36( توحیدشناس ــم.«  )ش فئودالیس

طبیعــت آغــاز شــده و بــه انســان و تاریــخ مي رســد. در ایــن مســیر، رشــته توحیــد بــه 

طــور پیوســته وجــود دارد. در نــگاه توحیــدي، همــه پدیده هــا، منطقــي یگانــه دارنــد. 

طبیعــت، انســان و هســتي وقتــي از مبــدأ توحیــدي جــدا مي شــوند، دچــار پراکندگــي 

می شــوند. امــا درک درســت آن هــا موکــول بــه ذهنیــت و نگــرش توحیــدي اســت 

کــه بتوانــد سرچشــمه اولیــه را بــه دســت آورد.

ــاي  ــا یوتوپی ــي ی ــة غای ــل جامع ــه تحصی ــج ب ــه، منت ــد در جامع ــدن توحی ــه ش نهادین

شــریعتي بــه نــام »امــت« مي شــود و ایــن هنگامــي اســت کــه »توحیــد از حالــت زبانــي 

ــط اجتماعــي  ــد فلســفي( خــارج شــده و در تأسیســات و رواب و ذهنــي )یعنــي توحی

رســوخ مي یابــد و شــکل پیمــان اجتماعــي را بــه خــود مي گیــرد«. در ایــن صــورت، 

ــب  ــتفاده از مذه ــا اس ــود و ب ــردم ش ــر م ــلط ب ــد مس ــي نمي توان ــه اجتماع ــک طبق ی

ــن چشــم انداز  ــرد. از ای ــش بگی ــه را  در انحصــار خوی ــدرت، جامع ــع ق و ســایر مناب

هــر گونــه تبعیــض نــژادي، طبقاتــي و برتري جویــي قومــي منافــي توحیــد و مــردود 
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اســت. شــریعتي در کتــاب امـّـت و امامــت مي گویــد: »انســان در مدینــه فاضلــه امـّـت 

ــت  ــي در حرک ــدف و هماهنگ ــتراک در ه ــي، اش ــي جوی ــري، تعال ــاس براب ــر اس ب

بــه مقصــد مي رســد«. )شــریعتی، 1382: 37/26( نیــز در مباحــث اسام شناســي 

ــده،  ــر، هم عقی ــه هم فک ــاني ک ــراد انس ــت از اف ــه اي اس ــت، جامع ــي دارد: »ام ــان م بی

ــتراک  ــز اش ــل نی ــترک اند، در عم ــه مش ــا در اندیش ــه تنه ــد، ن ــب و هم راه اَن هم مذه

ــریعتی،  ــي ش ــه آرمان ــي جامع ــام سیاس ــوع نظ ــریعتی، 1382: 16/ 29( ن ــد.« )ش دارن

ــأ  ــد. منش ــت مي یاب ــام« عینی ــرِي »ام ــاس رهب ــر اس ــام و ب ــود ام ــت، در وج ــی امّ یعن

ــت،  ــه امّ ــت ک ــي اس ــوژي و مکتب ــت، ایدئول ــام امّ ــي نظ ــدرت سیاس ــروعیت ق مش

ــه  ــردي ک ــوان ف ــه عن ــام ب ــت. ام ــه اس ــاپیش پذیرفت ــه و پیش ــت آن را آگاهان حّقانی

بــه ایــن اصــول آگاه تــر بــوده و حتــي تجســم عینــي مکتــب و ارزش هــاي آن اســت 

ــت،  ــی، 1370: 78( »امام ــرد. )عبدالکریم ــرار گی ــدرت ق ــد در رأس ق ــاً بای ضرورت

یــک حــق ذاتــي اســت ناشــي از ماهیــت شــخص، کــه منشــأ آن خــود امــام اســت نــه 

ــه انتصــاب«. )شــریعتی، 1382:  26/ 445(   ــل خارجــِي انتخــاب و ن عام

بــا طــرح مباحــث گفتــه شــده، مبنــا و مقصــد اندیشــه شــریعتی مشــخص شــد و بــر 

ایــن اســاس می تــوان ادعــا کــرد کــه مبنــاي اندیشــه شــریعتي توحیــد و مقصــد وي 

ــوان  ــزاري مي ت ــت از چــه اب ــی امّ ــه آرمان ــه جامع ــراي رســیدن ب ــا ب ــت اســت. ام امّ

ســود جســت؟ در پاســخ بــه ایــن پرســش، شــریعتي در صــدد آسیب شناســي جامعــة 

اســامي برمي آیــد تــا بــا شــناخت چالش هــاي موجــود، ابــزار و وســیله رســیدن بــه 

امّــت را مشــخص نمایــد. 

ــه  ــه کلم ــرت را در س ــي آن حض ــن و زندگ ــي، امیرالمومنی ــاب عل ــریعتي در کت ش
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خاصــه مي کنــد: مکتــب، وحــدت و عدالــت. وي معتقــد اســت کــه امیرالمومنیــن 

23 ســال در کنــار پیامبــر)ص( تــاش کــرده و جنگیدنــد جهــت حفــظ مکتــب، 25 

ــد  ــد جهــت حفــظ وحــدت و 5 ســال حکومــت کردن ــار کردن ســال ســکوت اختی

ــت:  ــز اس ــه چی ــز س ــام نی ــان اس ــن جه ــکات امروزی ــت؛ مش ــق عدال ــت تحق جه

ــن  ــان: 176( در ای ــي. )هم ــاد طبقات ــي 3- تض ــة سیاس ــوژي 2-تفرق ــر ایدئول 1- فق

ــاب  ــه در کت ــا ک ــا آنج ــد ت ــد مي کن ــتر تأکی ــي بیش ــاد طبقات ــر تض ــریعتي ب ــان ش می

»مذهــب علیــه مذهــب« و کتــاب »شــیعه«، ریشــة انحــراف مســلمانان پــس از رحلــت 

ــد. ــوان می کن ــي عن ــاد  طبقات ــر)ص( را تض پیامب

از ســوي دیگــر وي در کتــاب »تشــیع علــوي و تشــیع صفــوي« ریشــة برخــي 
چالش هــاي امروزیــن را بــه صفویــان و سلســله پادشــاهی صفویــه نســبت 

مي دهــد. 
ــام،  ــان اس ــود در جه ــاي موج ــا و کمبوده ــیب ها و چالش ه ــف آس ــس از کش پ

ــه  ــود ک ــزاري می ش ــه اب ــبث ب ــت، متش ــن وضعی ــت از ای ــت برون رف ــریعتي جه ش

ــر وضــع موجــود و حرکــت  ــت باشــد. وي در راســتاي تغیی ــه امّ متضمــن وصــال ب

ــوژي تأکیــد کــرده و آن را  ــر وجــود ایدئول ــت ب ــمت جامعــه ایــده آل امّ بــه س

ــاد  ــوع اعتق ــت از ن ــارت اس ــوژي عب ــریعتی: »ایدئول ــاور ش ــه ب ــد. ب ــروري مي دان ض

متفکــر نســبت بــه ارزش واقعیــت خارجــي و ارزیابــي واقعیــت خارجــي و هم چنیــن 

اعتقــاد بــه ایــن کــه واقعیــت چــه ناهنجاري هایــي دارد و چگونــه بایــد تغییــرش داد 

و بــه چــه شــکلي ایــده آل درآورد. ایدئولــوژي عقیــده اســت و عقیــده )مرحلــه اول 

ایدئولــوژي( یعنــي نــوع تصــور و تلقــي اي کــه مــا از جهــان، از زندگــي و از انســان 
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ــر ایــن اســاس )یعنــي جهــان بینــي(  داریــم. نــوع برداشــت و ارزیابــي خــاص کــه ب

نســبت بــه مســائلي کــه بــا آنهــا در ارتباط ایــم و پیرامــون فکــري و اجتماعــي مــا را 

مي ســازند، داریــم ایــن مرحلــه دوم ایدئولــوژي اســت؛ مرحلــه ســوم عبــارت اســت 

ــه  ــوژي س ــس ایدئول ــده آل. پ ــاي ای ــان دادن نمونه ه ــا و نش ــنهادها، راه حل ه از پیش

ــنهادها  ــائل، و پیش ــط و مس ــادي محی ــي انتق ــوع ارزیاب ــي، ن ــان بین ــه دارد: جه مرحل

بیــان ضــرورت و اهمیــت  و راه حل هــا« )شــریعتی، 1380: 113(  شــریعتی در 

ایدئولــوژی می گویــد: »ایدئولــوژي عقیــده اي اســت کــه جهــت اجتماعــي، ملــي و 

طبقاتــي انســان را، و هم چنیــن سیســتم ارزش هــا، نظــام اجتماعــي، شــکل زندگــي و 

وضــع ایــده آل فــرد و جامعــه و حیــات بشــري را در همــه ابعــادش تفســیر مي کنــد 

و بــه »چگونــه اي؟«، »چــه مي کنــي؟«، »چــه بایــد کــرد؟« و »چــه بایــد بــود؟« پاســخ 

مي دهــد«. )شــریعتی، 1382: ج16: 29( 

تأکیــد شــریعتي بــر ایدئولــوژي بــه معنــاي عــام آن نبــود؛ آن نــوع خاصــي از 
ایدئولــوژي کــه در اندیشــه شــریعتي اهمیــت و کارکــرد داشــت و درمــان درد 

مســلمانان بــود ایدئولــوژي انقابــي نــام داشــت. 
بــراي دانســتن ایــن کــه چــرا او بــر ایدئولــوژي انقابــي تأکیــد دارد الزم اســت بــه 

رویکــرد دیالکتیکــي او در تحلیــل جامعــه توجــه کــرد. در نظــر شــریعتي - تحــت 

تاثیــر هــگل کــه از طریــق گورویــچ، واضــع جامعه شناســي  دیالکتیکــي بــه او منتقــل 

ــل و  ــه متقاب ــا رابط ــز ی ــي ت ــا آنت ــز ب ــا ت ــدم و ی ــا ع ــود ب ــش وج ــت- چال ــده اس ش

دیالکتیکــي بیــن آن هــا و در نتیجــه »شــدن« یــا ســنتز اســت کــه در ذات هســتي ایــن 

ــش  ــراض و چال ــه لحــاظ روش شناســي، عنصــر اعت ــذا ب ــان اســت. ل جهــان در جری
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بــا واقعیــت موجــود، پیش فــرض مســلم و اساســي شــریعتي اســت. او بــه صراحــت، 

ایــن ســخن دکارت را کــه »مــن مــي اندیشــم پــس هســتم« بــه کنــاري نهــاد و ســخن 

ــود  ــق خ ــتم« را سرمش ــس هس ــم، پ ــراض مي کن ــن اعت ــت »م ــه مي گف ــو ک آلبرکام

ــکل  ــي ش ــازي انقاب ــه خودس ــت ک ــی اس ــدگاه و توجیه ــن دی ــا چنی ــرار داد. ب ق

ــراض. ــه اعت ــود ب ــل مي ش ــار تبدی ــور انتظ ــن ط ــرد و همی مي گی

بــر اســاس تلقــي اي کــه شــریعتي از ایدئولــوژي اســامي دارد، جامعــه مــورد نظــر و 

ایــده آل او همــان جامعــه انقابــي اســت نــه جامعــه دموکراتیــک مدنــي. جامعــه اي 

ــر اســاس کتــاب، تــرازو و آهــن بــر آن حکومــت مي کنــد.  کــه رهبــري اســامي ب

ــه در  ــرادي ک ــه اف ــه هم ــاني ک ــه اي انس ــد. در جامع ــت مي نام ــه را او امّ ــن جامع ای

یــک هــدف مشــترک اَند، گردهــم آمدنــد تــا بــر اســاس یــک رهبــري مشــترک بــه 

ســوي ایــده آل خویــش حرکــت کننــد. فــرد در جامعــه وقتــي عضــو امـّـت اســت کــه 

ــه  ــر رهبــرِي جامعــه معتقــد باشــد و تســیلم، البتــه تســلیمي کــه خــود، آزادان در براب

اختیــار کــرده اســت. »فــرد در امـّـت، داراي یــک زندگــي اعتقــادي متعهــد در برابــر 

ــز  ــوژي نی ــده و ایدئول ــا عقی ــوژي ی ــه ایدئول ــد ب ــز متعه ــه نی ــت و جامع ــه اس جامع

متعهــد بــه تحقــق ایــده آل هــدف«. شــریعتي جهــت تحقــق ایــن جامعــه ایجــاد یــک 

نظــام انقابــي بــر اســاس یــک رهبــري ایدئولوژیــک انقابــي را پیشــنهاد مــي دهــد. 

ــة  ــه مثاب ــریعتي ب ــوان از ش ــده، بت ــه ش ــب گفت ــه مطال ــه ب ــا توج ــد ب ــر مي رس ــه نظ ب

ــام  ــت ن ــوده اس ــام ب ــدر اس ــبات ص ــه مناس ــت ب ــان بازگش ــه خواه ــي ک بنیادگرای

ــا ً داراي  ــدل و ...  تمام ــت، ع ــت، امام ــد، ام ــر توحی ــد وي ب ــه تأکی ــرا ک ــرد چ ب

ریشــه هایي در ادبیــات صــدر اســام اســت؛ امـّـا ظاهــراً در بطــن اندیشــه بنیادگرایانــه 

ــرد  ــن رویک ــت. عمده تری ــد اس ــل رص ــز قاب ــي نی ــي از اصاح طلب ــریعتي رگه های ش
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ــه  ــي کــه ب ــه زدودن پیرایه های ــه، بازمي گــردد ب شــریعتي در چارچــوب اصاح طلبان

زعــم وي بــر دیــن عــارض شــده اند.   از ایــن منظــر وي بارهــا بــا رویکــرد تقلیــدی 

ــرده و آن را  ــه ک ــت را تخطئ ــه روحانی ــز طبق ــود و نی ــت نم ــلمان مخالف ــردم مس م

ــي  ــامي بطح ــج اس ــت تروی ــه عل ــز ب ــه را نی ــت و فق ــوي دانس ــیع صف ــول تش محص

ــي  ــف برخ ــاز تعری ــدد ب ــن وي در ص ــم چنی ــرار داد. ه ــماتت ق ــورد ش ــري م و قش

ــه مناســبات موجــود در تشــیع،  ــا نگاهــي مجــدد ب ــز ب ــد و نی ــم اســامي برآم مفاهی

ــتا  ــن راس ــود و در ای ــش نم ــي کوش ــن موضوعات ــه چنی ــي ب ــگاه عقان ــج ن در تروی

ــلمان و  ــاره س ــر درب ــخن پیامب ــج داد: »س ــه را تروی ــي فردمحوران ــل گرای ــي عق نوع

ابــوذر حکایــت از ایــن دارد کــه مذهــب مجموعــه اي از مفاهیــم و احــکام ثابــت، 

یکنواخــت و منجمــد نیســت. هــر کــس بــه میــزان عمــق ادراک و غنــاي فرهنگــي 

ــه تنهــا  ــِت دیگــري، ن ــا دریاف ــد کــه ب ــن حقیقــت را در مــي یاب اش درجــه اي از ای

ــي  ــر م ــاي دیگ ــریعتی، 1379: 253(  در ج ــرت دارد«. )ش ــه مغای ــت ک ــي نیس یک

گویــد: »مــن یــک بحثــي داشــتم بــه نــام تعــدد ابعــاد فهــم اســامي، یعنــي همــه افــراد 

انســان، خــود اســام را کــه حقیقــت واحــدي اســت در قالــب هــاي ذهنــي شــان کــه 

ــد«.  بایــد بفهــم اَنــد یــک جــور نمــي فهــم اَنــد و الزم هــم نیســت یکجــور بفهــم اَن

ــر از ســید جمــال الدیــن  )شــریعتی، 1382: 26/ 129( از ســوي دیگــر شــریعتي متأث

اســد آبــادي و اقبــال الهــوري بــود تــا جایــي کــه در فرازهــای متعــددی از ســخنرانی 

ــان گــذار نهضــت اســامي خطــاب  ــن بنی ــزرگ تری ــای خــود، ســید جمــال را ب ه

مــی کنــد )شــریعتی،1380: 28؛ 1375: 36؛ 1371: 177؛ 1382، 26/ 358( و از اقبــال 

بســیار تجلیــل مــي کندکــه بــه جمــع عرفــان و عمــل پرداختــه و راه ســید جمــال را 
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ــوده اســت  ــاي اســام ب ــت بن ــا و مرم ــه داده و در کار احی در نهضــت اســامي ادام

)شــریعتی، 1380: 28؛ 1374: 54( و در آخــر اینکــه حتــی مي تــوان بــا تفســیری 

ــش و تکثرگــرا دانســت.                            ــاوت، شــریعتي را متفکــري آزاداندی متف

جنس محافظه كاری عشماوی و شریعتی

از مطالــب پیــش گفتــه برمــی آیــد کــه قاضــي محمــد ســعید عشــماوي را مــی تــوان 

در درون جریــان اصــاح طلبــی در جهــان اســام دســته بنــدی کــرد. وي اعتقــاد بــه 

تغییــر و مطابــق روز عمــل کــردن را اعتقــادي اســامي مــي دانــد و پدیــده ناســخ در 

قــرآن را بــه عنــوان شــاهد مدعــای خــود مطــرح مــی کنــد. او موفق تریــن شــاخص 

حرکــت مســتمر انطبــاق بــا واقعیــات را جایگزینــي یــک آیــه بــه جــاي آیــة دیگــر 

ــر  ــه تغیی ــاد ب ــا اعتق ــن رو ب ــد مي دانســت و از همی ــي جدی ــل واقعیت ــگام تحمی ــه هن ب

همســو بــا واقعیــت بــه بازپــروري و بازتعریــف بســیاري از مفاهیــم کلیــدي موجود در 

قــرآن پرداخــت کــه بــه زعــم وي اغلــب دچــار تحریــف و برداشــت وارونه شــده اند. 

ــوان وي را  ــنت، مي ت ــروري س ــرورت بازپ ــي ض ــرد یعن ــن رویک ــه همی ــتناد ب ــا اس ب

یــک اصــاح طلــب دانســت، امــا عشــماوي خــود را نوعــي بنیادگــرا معرفــي کــرد. 

بنیادگرایــی کــه معرفــت اندیــش اســت و روشــي عقانــي دارد و در واقــع گذشــته 

را بــه عنــوان چــراغ هدایــت گــر مــي شناســد نــه کعبــة آمالــي کــه بازگشــت بــه آن 

حــّال مشــکات امروزیــن باشــد. عشــماوي جهــت زدودن پیرایه هــاي عــارض بــر 

اســام بــا توســل بــه روش تاریخــي و هرمنوتیکــي ، ســعي در دســتیابي بــه ایــن مهــم 

دارد.
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بــه هــر حــال، بــا ارائــه مجمــل اندیشــة عشــماوي بــه نظــر مــي رســد مــي تــوان نتیجــه 

گرفــت کــه وي بــا بــه چالــش کشــیدن مفاهیــم موجــود اســامي، دگرگونــي و تغییــر 

را اجتنــاب ناپذیــر مــی دانــد و بــا داشــتن رویکــردي هنجــاري و تجویــزي اندیشــة 

خــود را از رویکــرد بنیادگرایانــه منفــک مــي نمایــد، از ایــن رو تــوان وي را اصــاح 

گرایــي اســامي لقــب داد.

ــان از  ــین نش ــات پیش ــده در صفح ــرح ش ــب مط ــریعتی، مطال ــرات ش ــورد تفک در م

آن دارد کــه اندیشــه شــریعتي داراي دو بعــد و دو وجــه متفــاوت اســت: از ســویي 

ــا روشــي توصیفــي و مبتنــي بــر ســنت،  ــا تکیــه بــر مناســبات صــدر اســام و ب وي ب

ــه آن دوران اســت و درمــان آالم جامعــه مســلمین را در ایــن  ــال بازگشــت ب ــه دنب ب

طریــق جســتجو مــی کنــد؛  امــا از ســویي دیگــر، در صــدد پیرایــش دینــي اســت کــه 

مشــمول زمــان شــده و گــرد و غبــاري بــر آن عــارض شــده و از ایــن رو دگرگونــي، 

ــه در  حتمــا بایــد صــورت پذیــرد. امــا در ایــن میــان مــي تــوان رویکــرد بنیادگرایان

اندیشــة شــریعتي را وجــه غالــب دانســت و نیــز مــي تــوان ادعــا کــرد کــه رگــه هــای 

اصــاح طلبــي در اندیشــه شــریعتی، در طــول رویکــرد بنیادگرایــي قــرار دارد نــه در 

عــرض آن چــرا کــه بــه نظــر مــی رســد اصاح-طلبــي شــریعتي و دگرگــون ســازي 

مفاهیــم اســامي، در راســتاي رســیدن بــه مدینــه فاضلــه صــدر اســام باشــد نــه چیــز 

ــه  ــتن ک ــه خویش ــت ب ــوع بازگش ــا موض ــش ب ــه های ــریعتي در درس گفت ــر. ش دیگ

اقتباســی از مباحــث اقبــال الهــوری اســت مــی گویــد: »در بازگشــت بــه خویشــتني 

اصیــل و انســاني و احیــاي ارزش هــاي فرهنگــي و فکــري ســازنده و مترقــي و آگاه 

بخشــي خــود مــا«. )شــریعتی، 1371: 82( منظــور او همــان طــور کــه خــود توضیــح 
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فاشیسم چرا و چگونه
علی خوانساری1

چکیده 
ــی و  ــگ جهان ــن دو جن ــف بی ــای مختل ــت ه ــار حکوم ــی رفت ــک بررس ــدون ش ب

چگونگــی رفتــارآن هــا درتاریــخ حائــز اهمیــت اســت از ایــن رو بررســی کشــورها و 

دولــت هــای فاشیســم بــه ایــن علــت اهمیــت دارد ،کــه آنــان آغازگــر جنــگ بودنــد 

ــر آن  تکــرار  ــد و عــاوه ب ــا رغــم زدن ــرای دنی و ایــن فاجعــه فرامــوش نشــدنی را ب

تاریــخ دلیــل دیگــر اهمیــت شــناخت و بررســی فاشیســم اســت .اگــر مــردم جامعــه 

ــا تبعاتــش آشــنایی داشــته باشــند، میتواننــد  ــه درســتی بشناســند و ب ایــن پدیــده را ب

جلــوی ایــن آتــش زیــر خاکســتر را بگیرنــد و جهــان را از ایــن پدیــده شــوم درامــان 

نگــه دارنــد.

ایــن مقالــه در پــی آن اســت کــه بــه بررســی چگونگــی ظهــور ایــن بیمــاری بپــردازد 

و بیــان کنــد کــه بــه چــه علــت هایــی جامعــه خــود جــذب ایــن ایدئولــوژی مخــرب 

میشــود. بــرای بررســی ایــن امــر ابتــدا  فاشیســم بــه اختصــار بیــان و در ادامــه ،ویژگــی 

هــا و شــیوه حکومــت آن توضیــح داده شــده و ســپس بــا توجــه بــه عوامــل سیاســی 

و روانشــناختی چگونگــی ظهــورآن مــورد بررســی قــرار میگیــرد.

واژگان كلیدی: فاشیسم؛ نازیسم؛ ناسیونالیسم؛ ایتالیا؛ موسولینی

1  دانش آموخته کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه مفید
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مقدمه:
ــن  ــر ای ــع او احیاگ ــان آورد درواق ــه زب ــولینی2  ب ــو موس ــار بنیت ــن ب ــن واژه را اولی  ای

ــد .فاشیســم نوعــی نظــام  ــان او شــایع گردی ــود و اصطــاح فاشیســم در زم ســمبل ب

ــد و  ــد ش ــا متول ــار در ایتالی ــن ب ــرای اولی ــت.که ب ــی گراس ــه مل ــی خودکام حکومت

قــدرت را از ســال 1922تــا 1943 در اختیــار داشــت. ایــن پدیــده در واقــع زائیــده ی 

بحــران هــای اقتصــادی اجتماعــی ســال هــای پــس از جنــگ جهانــی اول بــود و بــا 

ایــن نیــت پــا بــه میــدان گذاشــت تــا جامعــه بحــران زده ســرمایه داری را از بــن بســتی 

کــه در آن گرفتــار شــده اســت نجــات مــی دهــد.

معنای فاشیسم:
فاشیســم از لفــظ Fascism(( ایتالیایــی، واژه ای ایتالیایــی و بــه معنــای داس اســت 

ــای  ــن معن ــم چنی ــن واژه ه ــود ای ــا ب ــت فاشیســتی درایتالی ــت رســمی دول کــه عام

ــه  ــی ک ــت. جای ــته اس ــتان داش ــه در روم باس ــه ریش ــد ک ــی ده ــته را م ــروه و دس گ

فاســز)Fasces( یعنــی یــک دســته چــوب هــای نــازک توســط یــک ســر تبر)نشــانه 

ــد. )الهیــاری و بیژنــی، 1389: 3( ــه یــک دیگــر بســته شــده ان رهبــری( ب

نظــام  فاشیســتی  نظامــی  اســت  مســتبدانه ، تــوام  بــا تــرور و دارای  ویژگی هــای  

کشورگشــایی و میهن دوســتی  متعصبانــه . ایــن  نظــام ، مخالــف مجلــس گرایــی 

ــه در آن مشــاهده نمــی شــود فاشیســم  اســت و اســتقال و تفکیــک قــوای ســه گان

ــرای   ــروت  را ب ــد ث ــرمایه داری  و ض ــد س ــی  و ض ــه  اجتماع ــای  عوام فریبان ویژگی ه

ــوده وار داراســت  کــه  در راســتای  پوشــاندن  تضادهــای  داخلــی  و  تقویــت  جامعــه  ت

1. Benito Mussolini
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ــک اندیشــه سیاســی اســت کــه دارای  ــع ی ــی  کارکــرد دارد. فاشیســم در واق طبقات

ــت. ــدار آن اس ــت و پای ــای ثاب ــی و ارزش ه ــا دموکراس ــری ب ــات حداکث تعارض

موســولینی  فاشیســم  را ایــن  چنیــن  تعریــف  کــرده  اســت : »فاشیســم ، اعتقــادی  مذهبــی  

ــد.  ــوع  می بین ــاط  قریب الوق ــی  در ارتب ــر و عین ــا اراده  ای  برت ــان  را ب ــه  انس ــت  ک اس

ــه  در  ــت  آگاهان ــه  حــد عضوی ــر مــی رود و او را ب ــرد خــاص  فرات ــی  کــه  از ف اراده ی

ــس ، 1380:  42( ــان  وای ــد.« )ج ــا می بخش ــوی  ارتق ــی  معن جامعه ی

فاشیســت  هــا یــا از طریــق زور و قــدرت بــه حکومــت می رســند ماننــد ایتالیا و اســپانیا 

ــی و تضعیــف موسســات دموکراتیــک و  ــب نهــاد هــای دولت ــه وســیله ی تخری ،یاب

ســپس اکثریــت پارلمانــی در قــوه مقننــه را بــه وســیله شــعارهای عــوام فریــب خــود 

بــه دســت گرفتــه و پیشــوای حــزب را بــه عنــوان پیشــوای کشــور تعییــن مــی کننــد. 

)هاشــمی ،1375: 1(

ــر  ســاخت تشــکیاتی احــزاب فاشیســتی و همچنیــن دولــت فاشیســتی کــه مبتنــی ب

ــارات  ــل و اختی ــن دارد، آزادی عم ــا معی ــردی کام ــت کارک ــری اس ــدار رهب اقت

ــعارجوانان  ــن. ش ــور از پایی ــی ام ــکان بازرس ــه ام ــذف هرگون ــری و ح ــق رهب مطل

ــمی 1375: 6( ــارزه« )هاش ــرداری، مب ــاد، فرمانب ــود: »اعتق ــن ب ــا ای ــت ایتالی فاشیس

ســه عنصــر اصلــی فاشیســم عبارتنــداز: از حــزب سیاســی واحد،ناسیونالیســم 

افراطــی نژادپرســتانه و دولــت بســیار مقتــدر و متمرکــز،و بــه طورکلــی فاشیســت هــا 

معتقدهســتند کــه دولــت بــرای آن هــا کافیســت و تمــام نیازهــای آنــان را برطــرف 

می کنــد.
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مبانی نظری فاشیسم:
1. ماهیــت و طبیعــت انســان: اندیشــه مبتنــی بــر برتــری زیســتی و نــژادی انســان 

ــی آن  ــوع آلمان ــژه ن ــه وی ــا، ب ــت ه ــی فاشیس ــل اساس ــادرزادی اص ــت م ــا درخلق ه

اســت. ایــن برتــری نــژادی تــا حــدود زیــادی در نــوع ایتالیایــی و اســپانیایی در فاصلــه 

ــکار  ــارت دیگــر اندیشــه ان ــه عب ــل مــی شــود .ب ــی اول و دوم تعدی دو جنــگ جهان

ــه اندیشــه  ــژادی اســت ب ــری ن ــن تفــاوت و برت مســاوات بشــر کــه نتیجــه طبیعــی ای

ــه طــور نامســاوی  ــد ب ــگام تول ــه هن ــا ب هــای نژادپرســتی منجــر مــی شــود انســان ه

بــه دنیــا پــا مــی گذارنــد بنابرایــن، نابرابــری از جنبــه هــای زیســت شــناختی بایــد بــه 

تمــام عرصــه هــا تســری پیــدا کنــد و سلســله مراتــب برتــری رســمیت یابــد. بــر ایــن 

اســاس مــردان بــر زنــان، نظامیــان بــر غیرنظامیــان اعضــای حــزب بــر مــردم عــادی، 

ملــت خــودی بــر بیگانــگان، قــوی بــر ضعیــف و فاتحــان جنــگ بــر مغلوبــان برتــری 

دارنــد. انســان هــا از نظــر طبیعــی مســاوی نیســتند و تأکیــد فاشیســم بــر عدم مســاوات 

بــه قــدرت نابرابــر و برتــری نــژادی یکــی بــر دیگــری متکــی اســت. بنابراین، اندیشــه 

هــای فاشیســتی بــر سلســله مراتــب و اندیشــه هــای دموکراتیــک بــر مســاوات تأکیــد 

مــی ورزنــد.

2. خردســتیزی: ضدیــت بــا عقــل و بــی اعتمــادی بــه آن یکــی دیگــر از شــاخص 

ــا ســنت هــای عقلــی عصــر روشــنگری از ویژگــی  هــای فاشیســم اســت ضدیــت ب

هــای آن، بــه ویــژه نــوع آلمانــی، اســت. فاشیســم بــه جــای عقــل بــر نــژاد تأکیــد مــی 

کــرد و اندیشــه هایــی را پــرورش مــی داد کــه موضعــی غیــر عقانــی و حتــی ضــد 

ایدئولوژیــک داشــتند. فاشیســم هــر گفتمــان عقانــی را خــوار مــی شــمرد. بــه همیــن 
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ــه آســانی از لحــاظ عقانــی قابــل تبییــن و توضیــح  دلیــل اندیشــه هــای فاشیســتی ب

نیســتند چــون ذاتــا غیرعقانــی انــد. از همیــن رو اندیشــه هــای فاشیســتی، پیچیــده، 

نامنســجم، تناقــض آمیــز، ناســازگار و ناپختــه اســت.

ــه  ــه اندیش ــی ک ــوایی: در حال ــل پیش ــد براص ــاالری و تاكی ــه س 3. نخب

ــد داشــتند، اندیشــه هــای  ــر مســاوات حقوقــی و سیاســی تأکی هــای دموکراتیــک ب

ــر نخبــه ســاالری در تــداوم همــان اصــل عــدم مســاوات بشــر و برتــری  فاشیســتی ب

نــژادی پافشــاری مــی کردنــد و در ایجــاد بدگمانــی نســبت بــه دموکراســی پارلمانــی 

مــی کوشــیدند، آنــان اندیشــه و اقتــدار )تمرکــز مطلــق قــدرت در دســت پیشــوا(را 

ــر مــی دانســتند . ــل دموکراســی برت در مقاب

ــر  ــت بش ــت و طبیع ــث ماهی ــی بح ــداوم منطق ــه در ت ــن اندیش ــم: ای 4. ناسیونالیس

ــه اول  ــانی در درج ــودات انس ــتی موج ــیر فاشیس ــه تفس ــت. ب ــژادی اس ــه ن و فرضی

ــود  ــی وج ــی و انتزاع ــان کل ــن انس ــوم اند.بنابرای ــا ق ــژاد ی ــت، ن ــک مل ــات ی مخلوق

ــود دارد. ــز آن وج ــی و ج ــوی، ایتالیای ــی، فرانس ــان آلمان ــه انس ــدارد؛ بلک ن

عنصــر ناسیونالیســتی یــا شــبه ناسیونالیســتی نــژاد گرایــی در ایدئولــوژی فاشیســم هــم 

مبتنــی بــر تأکیــدی اســت کــه بــر گذشــته آرمانــی از دســت رفتــه مــی شــود. ایــن 

ــوژی فاشیســم، مظهــر خواســت ایجــاد وحــدت، همبســتگی  ناسیونالیســم در ایدئول

ــی اســت کــه اســاس همبســتگی ســنتی در هــم شکســته اســت، نازیســم  در وضعیت

ــنت  ــن س ــده نیرومندتری ــت و نماین ــان داش ــگ آلم ــم و فرهن ــه در ناسیونالیس ریش

ــود. سیاســی در آلمــان پــس از وحــدت آن کشــور ب

5. تأكیــد بــر ضدیــت: در تــداوم همــان اصــل گفتمــان غیرعقانــی اندیشــه هــای 
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ــای  ــه ه ــن زمین ــی و یافت ــت و اثبات ــای مثب ــه ه ــی شــود کــه جنب ــه م فاشیســتی، گفت

مشــترک در آن بســیار دشــوار اســت. بــه همیــن دلیــل نقطــه آغازیــن را مــی تــوان 

ــان  ــای« آن دانســت. چن ــت ه ــی »ضدی ــوژی فاشیســم یعن ــی ایدئول ــای منف ــه ه جنب

ــت داشــت،  ــا آن ضدی ــی کــه فاشیســم ب ــد: »چیزهــای گوناگون ــز مــی گوی کــه لین

ــد در تعییــن هویــت آن مفیــد باشــد اکثــر فاشیســت هــا، ضدلیبــرال، ضــد  مــی توان

ــورژوا،  ــد ب ــی، ض ــد فردگرای ــی، ض ــد دموکراس ــان، ض ــد پارلم ــت، ض مارکسیس

ــان بیشــتر هویــت خــود  ــد آن ضــد مســاوات، ضــد ســامی )یهــودی( و جــز آن بودن

را از طریــق ضدیــت بــه دســت مــی آورنــد اصــوال اندیشــه هــای فاشیســتی خصلتــی 

ــی دارد. ــی کنندگ ــلبی و نف ــدی  و س ض

6. امپریالیســم و توســعه طلبــی: اصــل نژادپرســتی و تصــور برتــری نــژاد آریایی 

و ســفید نژادهــا بــرای دولــت و اندیشــه هــای فاشیســتی رســالتی بــرون مــرزی تعریف 

مــی کنــد و سیاســت خارجــی جلــوه گــر مــی شــود تــاش بــرای کســب ســروری در 

ســطح جهانــی پــس از کســب ســروری در ســطح تحلیــل ملــی از ســوی نــژاد برتــر 

منطقــی اســت کــه بــه پدیــده امپریالیســم مــی انجامــد.در میــان ملــت هــا نیــز »ملتــی 

ــم  ــل دیگراســت فاشیس ــه مل ــر هم ــت ب ــه مســتحق حاکمی ــود دارد ک ــده وج برگزی

ــژاد  ــری ن ــا انســان اندیشــه برت ــون ه ــا کشــتار میلی ــا ب ــی آن کوشــید ت ــوع آلمان از ن

آلمانــی و تأمیــن ســلطه جهانــی آن و تشــکیل دولــت جهانــی را محقــق ســازد. 

ــژادی و  ــری ن ــور برت ــان تص ــه حام ــناختی دارد ک ــه ای روان ش ــم ریش امپریالیس

تمدنــی مــی کوشــند تــا ایــن تصــور خــود را در عالــم واقعــی محقــق ســازند. هیتلــر 

ــه  ــا، ب ــی نژاده ــاد و تباه ــه در دوره فس ــی ک ــت: »دولت ــن نوش ــر 1926 چنی در نوامب
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شــدت در پــی حفــظ بهتریــن عناصــر نــژادی خــود باشــد، حتمــا روزی ســرور دنیــا 

خواهــد شــد.« 

7. جنــگ طلبــی و مخالفــت بــا حقــوق بیــن الملــل: جنــگ نتیجــه منطقی 

ــژاد پرســتی و امپریالیســم اســت.  ــه گرایــی، ن ــری، نخب ــه نابراب باورهــای فاشیســتی ب

فاشیســت هــا جنــگ را تقدیــس مــی کردنــد و بــه هیــچ وجــه در جهــت پیشــگیری 

ــان در  ــه آن ــه ب ــود ک ــیله ای ب ــگ وس ــرا جن ــد، زی ــل نیاوردن ــه عم ــی ب از آن اقدام

ــان دیدگاهــی  ــی کمــک مــی کرد.آن ــری و ســروری منطقــه ای و جهان کســب برت

منفــی در خصــوص ســازمان هــای بیــن المللــی داشــتند؛ زیــرا ایــن ســازمان هــا بــر 

ــر کشــورها یکــی از  پایــه رضایــت و برابــری دولــت هــا تشــکیل میشــد و حــق براب

مبانــی اساســی قواعــد بیــن الملــل بــود، در حالــی کــه ایــن برابــری هــا بــا اعتقــادات 

فاشیســت هــا در تناقــض بــودن آنــان بــه رهبــری یــک ملــت )آلمــان( بــر جامعــه ملــل  

اعتقــاد داشــتند، همــان طــور کــه بــه رهبــری یــک شــخص در حکومــت یــک معتقــد 

بودنــد از ایــن رو، دولــت هــای فاشیســتی از مشــارکت در ســازمان هــای بیــن المللــی 

خــودداری مــی کردنــد و بــه جــای مذاکــره بــر زور تأکیــد مــی ورزیدنــد. بنابرایــن، 

ــد.  ــری کردن ــاره گی ــل، کن ــه مل ــال 1937 از »جامع ــا در س ــان در1933 و ایتالی آلم

ــر، 1396: 246-242( )برزگ

ــرط  ــگ از ف ــروع جن ــر ش ــنیدن خب ــگام ش ــد:»به هن ــش می نویس ــر در خاطرات هیتل

خوشــحالی روی زمیــن زانــو زدم و از صمیــم قلــب بــه درگاه خداونــد شــکر 

ــن و  ــز مهم تری ــن نی ــرای م ــر، ب ــی دیگ ــر آلمان ــرای ه ــه ب ــور ک ــردم.... همان ط ک

فرامــوش نشــدنی ترین دوران زندگــی ام آغــاز شــد.« )هیتلــر، 1397: 177(
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ــان کــرد  ــه را بی ــن نکت ــوان ای ــه و دشــمن هراســی میت ــه سیاســت تجاوزکاران درادام

کــه وجــود دشــمن، عاملــی کلیــدی درجهــت بســیج آحــاد مــردم و ایجــاد اتحــاد 

ملــی تلقــی میشــود و جنــگ بــه عنــوان یــک اقــدام سیاســی عــادی اســت.با وجــود 

دشــمن اســت کــه ایــن نظــام کمبــود هــای داخلــی و ضعــف هــای خــود را توجیــه 

کــرده و تمــام ســعی آن مبنــی بــر بــزرگ نشــان دادن یــک تهدیــد خارجــی  در آن 

ســوی مرزهاســت.

ارتــش بــرای فاشیســم نــه تنهــا الگــوی ایــده آل بــرای تشــکیات سیاســی و اجتماعی 

اســت بلکــه ســرباز، سرمشــق و نمونــه کامــل انســان واقعــی اســت.وجنگ نیزعالــی 

تریــن فعالیــت بشــری قلمــداد مــی شــود. موســولینی مــی نویســد: »تنهــا جنــگ اســت 

کــه تمــام توانایــی هــای بشــری را تجهیــز مــی کنــد و فقــط ملــت هایــی کــه شــهامت 

جنگیــدن دارنــد الیــق صفــت نجیــب زادگــی هســتند.« )هاشــمی، 1375: 6(

عوامل ایجاد فاشیسم: 
ــد از:  ــه عبارتن ــیم کردک ــته تقس ــه  دس ــه س ــوان ب ــی ت ــم را م ــاد فاشیس ــل ایج عوام

عوامــل سیاســی، عوامــل روانشــناختی و عوامــل اقتصــادی. عوامــل ایجــاد فاشیســم 

را نمــی تــوان فقــط بــه عوامــل سیاســی محــدود کــرد، بلکــه عوامــل روانشــناختی و 

اقتصــادی  هــم اهمیــت بســیار زیــادی دارنــد و   میتــوان گفــت بررســی هرکــدام بــه 

تنهایــی نمــی توانــد فهــم عمیقــی از جامعــه آن زمــان بــرای چگونگــی مســلط شــدن 

ــد کــه  ــول کردن ــه قب ــراد جامع ــه اف ــن کــه چگون ــا بدهــد، ای ــه م ــوژی ب ــن ایدئول ای

حکومتــی برســرکار بیایــد کــه حتــی در خصوصــی تریــن جنبــه هــای زندگــی آن 
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هــا نیــز نفــوذ داشــته باشــد.

الف( عوامل سیاسی:

بحــران هــای سیاســی کــه ســبب پیدایــش فاشیســم مــی شــود از ایــن کشــور بــه آن 

ــام  ــا در کل دارای ویژگــی هــای ع ــاوت هســتند، ام ــوع آن متف ــان وق کشــور و زم

مشــترکی هســتند. ایــن بحــران هــا عبارتنــد از:

1. وجود بحران پارلمانی ناشی از بحران نمایندگی حزبی

2. بــی ثباتــی حکومــت برآمــده از بــی ثباتــی و فقــدان اراده سیاســی محافــل حاکــم؛ 

وجــود تکــراری شــبکه هــای مــوازی قــدرت توســط احــزاب سیاســی 

ــا  ــراه ب ــت هم ــی حکوم ــی و تقنین ــای اجرای ــتگاه ه ــش دس ــات نق ــد حی 3. تجدی

ــی  ــای سیاس ــس در کاره ــش پلی ــده نق ــت فزاین اهمی

4. زوال قوه قضایی و نفوذ مستقیم نیروهای ضد دموکراتیک در آن

5. ضعف پیامد سرکردگی سرمایه داری

6. توان یابي ضمنی و عینی نیروهای انقابی طبقات زحمتکش

7. ضعــف ذهنــی وفــاداری تــوده هــای وســیع بــه حکومــت بورژوایــی و در نتیجــه 

در آمــدن از فریبــکاری نظــام

8. تغییــر فزاینــده در تــوازن عینــی قــدرت میــان ســرمایه و کار بــه ســود کار. )عالــم، 

)290 :1380

ب( عوامل روانشناختی: 

درکنــار ایــن عوامــل همــان طــور کــه گفتــه شــد علــت بــه وجــود آمــدن فاشیســم 

ــر دالیــل سیاســی عناصــر نیرومنــدی از روانشناســی سیاســی هــم هســتند. عــاوه ب
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بــرای بیــان چرایــی ظهــور فاشیســم و نازیســم از ســوی تئــودور آدرنــو3 و همــکاران 

ــا عنــوان شــخصیت اقتدارطلــب )1950( نوشــته شــد کــه مــی تــوان  وی درکتابــی ب

در محورهــای ذیــل بــه اختصــار بیــان کــرد. )برزگــر،1396: 249(

1. نوفرویــدی: مــی توانــد بــه دو شــکل خــودآزاری یــا دگــرآزاری رخ دهــد و 

ــرای  ــی هســتند،که ب ــع دو روی یــک ســکه و دو وجــه یــک ســاختار هیجان در واق

ــان قادرشــدند  ــه آن توصیــف شــخصیت اقتــداردار طلــب اســتفاده شــده. بدیــن گون

هــم رفتارحکومــت کننــدگان و هــم رفتــار حکومــت شــوندگان را در رژیــم هــای 

ــخصیت را از  ــگ و ش ــن فرهن ــط بی ــع رواب ــان در واق ــد. آن ــح دهن ــتی توضی فاشیس

ــد. ــر محــور اقتــدار بررســی کردن ــکاوی و ب دیــدگاه روان

ــا  ــی ب ــل کودک ــر تعام ــان ب ــث آن ــز مباح ــه تمرک ــی:  هم ــل خانوادگ 2. تعام

والدیــن در محیــط خانــواده و بازتــاب آن در رفتــار سیاســی دوره بزرگســالی اســت.

ــه واســطه روشــهای خشــک و خشــن انضباطــی  ــدار طلــب ب ــع شــخصیت اقت درواق

کــه از ســوی برخــی والدیــن نســبت بــه فرزنــدان خــود اعمــال مــی شــود، شــکل مــی 

گیــرد. شــخصیتی کــه در دوره کودکــی کمبــود محبــت، تنبیهــات شــدید، اقتــدار 

ــه کــرده اســت. پــدر و مــادران چنیــن  ــوا تجرب ــه عنــوان یــک تاب و نظــم مطلــق را ب

شــخصیت هایــی محبــت و حمایــت خــود ازکودکانشــان را منــوط بــه اطاعــت بــی 

قیــد و شــرط آنــان مــی کننــد و روابــط آنــان بیشــتر بــر حــس وظیفــه شناســی متکــی 

اســت تــا مبــادالت عاطفــی.

3. مالحظــه رفتــار والدیــن بــا دیگــران: ایــن قبیــل والدیــن در روابــط بیــن 

3. T.Adorno
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فــردی خــود بــا دیگــران نیــز بــه طــور مفرطــی در بنــد ماحظــات پایــگاه اجتماعــی 

ــا  ــد، ب ــاع دارن ــری در اجتم ــن ت ــگاه پایی ــه کســانی کــه پای ــن نســبت ب ــد و بنابرای ان

تحقیــر و اســتثمارگرانه برخــورد مــی کننــد و برعکــس. کــودک نیــز ایــن تعامــات 

را ماحظــه مــی کنــد.

4. هویــت: بــا اطاعــت اجبــاری کــودک از والدیــن ایــن تصویــر و احســاس در او 

ایجــاد مــی شــود کــه بــه شــدت بــه آنــان وابســته اســت. ایــن خــود مانــع مــی شــود، 

از اینکــه دســت بــه نافرمانــی بزنــد یــا در مــورد درســتی و نادرســتی راه پــدر و مــادر 

تردیــد کنــد. ایــن امــر کــودک را از نظــر هویتــی بــه والدیــن قدرتمنــد نزدیــک مــی 

. کند

 5. انتقــال: کودکــی کــه نمــی توانــد سرکشــی خــود را بــه والدیــن اعمــال کنــد 

ــر از  ــگاه پســت ت ــای خارجــی و معمــوال دارای پای ــه گــروه ه سرکشــی خــود را ب

والدیــن منتقــل مــی کنــد. در ایــن انتقــال« کــودک نیــروی قــدرت طلبانــه خــود را 

کــه در درون خانــواده بــه دلیــل ســلطه والدیــن واپــس زده شــده بــود بــه گــروه هــای 

بیــرون از خانــواده انتقــال مــی دهــد.

6. ســازمان شــخصیتی كــودک: ســازمانی خشــک و بــی روح مــی شــود. فکــر 

ــه هــر ارزش  ــی تحــرک مــی شــود و نســبت ب ــی و وجــدان جســتجوگر او ب او قالب

ــی از خــود نشــان مــی دهــد.  ــراردادی، گرایشــی سرزنشــی و اخاق ــر ق ــار غی و رفت

روابــط اجتماعــی او نیــز بــر مبنــای میــزان قــدرت و پایــگاه اجتماعــی هــر فــرد شــکل 

مــی گیــرد. ضعــف و مهربانــی مــورد تحقیــر و جــای آن را قــدرت، زور و خشــونت 

مــی گیــرد.
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بــه طــور خاصــه مــی تــوان گفــت کــه شــخصیت اقتــدار طلــب محصــول دفــاع دو 

ــر سرکشــی هــای ســرکوب شــده  ــری شــخص در بزرگســالی و در براب موضــع گی

دوره کودکــی اســت.

ایــن نظریــه بیــان مــی کنــد کــه کــه اشــخاص مقتدرهــم میتواننــد ســلطه جــو باشــند 

و از ضعفــا و زیردســتان بهــره گیــری کننــد و هــم میتواننــد نســبت بــه افــراد قــوی تــر 

از خــود فروتنــی و تبعیــت کننــد. ) برزگــر، 1396: 251(

برخــی از روانشناســان فاشیســم و نازیســم را پدیــده ای کامــا روانــی میدانند،آنــان 

ــن  ــی ممک ــیب شناس ــی و آس ــط از راه روانشناس ــم فق ــه نازیس ــه توجی ــد ک معتقدن

اســت .معمــای اصلــی بــرای روانشناســان ایــن اســت کــه چگونــه میلیــون هــا آلمانــی 

ــد. مشــتاق از دســت دادن آزادی خویــش بودن

 اریــک فــروم بیــان مــی کنــد کــه انســان هــا بــه واســطه برخــی شــرایط اقتصــادی، 

سیاســی همزمــان بــا افزایــش فشــارهای محیطــی و اســترس تصمیــم گیــری و 

ــترس  ــی از اس ــرای رهای ــه ب ــد. اول اینک ــود دارن ــوی خ ــردرگمی دوراه حــل جل س

ــع  ــرد دیگــری بســپارد و خــود تاب ــه ف ــن انتخــاب را ب ناشــی از انتخــاب و آزادی ای

تصمیمــات شــخص باشــند و ایــن عمــل موجــب احســاس امنیــت و دوری از فشــار 

ــل  ــن راه ح ــود. دومی ــی ش ــود م ــرد ناب ــت ف ــت فردی ــن حال ــه در ای ــود. البت ــی ش م

ــرای درک  ــخص ب ــود ش ــاش خ ــخص ت ــن ش ــرای ای ــد ب ــک فروی ــنهادی اری پیش

ــت و  ــی درس ــه و انتخاب ــا جامع ــول ب ــاط معق ــاد ارتب ــعی برایج ــود و س ــای موج فض

عقانــی توســط خــود شــخص بــدون قربانــی کــردن فردیــت خــود اســت. ) برزگــر، 

257و258(  ،1396
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 ج( عوامل اقتصادی:
ــه  ــود .کــه ایــن کشــور ب ــه ای ب ــه گون ــان جنــگ ب ــا درپای وضعیــت اقتصــادی ایتالی

یــک کشــور نیمــه پیشــرفته شــبیه بــود تــا پیشــرفته اروپایــی. درســال 1920 درآمــد 

ــا و آمریــکا در اوایــل قــرن  ــا درآمــد ســرانه بریتانی ــه ســختی ب ســرانه ایــن کشــور ب

نوزدهــم برابــری مــی کــرد .میــزان درآمــد ســرانه در شــمال و جنــوب ایتالیــا تفــاوت 

ــا گذاشــته  ــردوش مــردم ایتالی ــه هــای ســنگین را ب فاحشــی داشــت.جنگ کــه هزین

بــود تنهــا ثمــره اش یــک مشــت اراضــی کــم ارزش بود،حــال آن کــه هزینــه هــای 

جنــگ دو برابــر مخــارج ایــن کشــور، بیــن ســال هــای 11913تــا 1931بــود.

ایتالیــا هزینــه هــای ایــن جنــگ را بــا گرفتــن وام از متفقیــن تامیــن مــی کــرد کــه بــا 

قطــع شــدن جریــان ایــن وام هــا پــس از جنــگ، مشــکات اقتصــادی ایتالیــا افزایــش 

ــه  ــان جنــگ وعــده تقســیم عادالن ــت هــم کــه در جری ــن دول ــر ای ــت. عــاوه ب یاف

اراضــی را بــه ســربازان داده بــود، نتوانســت از انجــام تعهــدات خــود برآیــد. از ایــن 

رو، پــس از بازگشــت ســربازان از میــدان هــای جنــگ ایتالیــا دچــار هــرج و مــرج 

ــتاجر از  ــان مس ــد، زارع ــب کردن ــکان را غص ــی مال ــربازان اراض ــد. س ــتری ش بیش

پرداخــت اجــاره خــودداری ورزیدند.کارگــران هــم کــه بــه آن هــا وعــده افزایــش 

حقــوق و دســتمزد داده شــده بــود بــر اثــر عــدم تحقــق خواســته هایشــان دســت بــه 

اشــتغال کارخانــه هــا زدنــد و خواســتار شــرکت در امــور مربــوط بــه اداره کارخانــه 

هــا شــدند. 

ــود. ــه مراتــب شــدیدتر ب ــی اول ب مشــکات اقتصــادی آلمــان بعــد از جنــگ جهان

ــت  ــتعمرات تح ــن مس ــت داد. ای ــود را از دس ــتعمرات خ ــگ مس ــد از جن ــان بع آلم
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قیومیــت فرانســه و انگلســتان درآمــد. عــاوه بــر مســتعمرات قســمت هایــی از خــاک 

آلمــان علــی الخصــوص ناحیــه صنعتــی رور آلمــان بعنــوان غرامــت از خــاک ایــن 

کشــور جــدا و بــه فرانســه ملحــق شــد. امــا مشــکل اصلــی اقتصــادی آلمــان پرداخــت 

غرامــت جنگــی بــود کــه کشــورهای پیــروز بــه ویــژه فرانســه و انگلســتان از آلمــان 

ــارک از دیگــر مشــکات  ــورم و کاهــش ارزش م ــن ت ــد همچنی ــی کردن ــه م مطالب

اقتصــادی آلمــان پــس از جنــگ بــود. تــورم بــه گونــه ای بــود کــه هیــچ فروشــندهای 

قــادر نبــود کــه بــه اجنــاس خــود برچســب قیمــت بزنــد زیــرا ناگزیــر بــود، ســاعت بــه 

ســاعت قیمــت آن را افزایــش دهــد. کاهــش ارزش مــارک نیــز در ایــن بیــن بســیار 

مشــهود بــود بــه طــوری کــه براســاس آمــار رایــش بانــک در اول ژوئــن 1922، یــک 

دالر آمریــکا بــا یکصدوهشــتاد و شــش مــارک آلمــان برابــری مــی کــرد. در ســال 

ــدند و  ــکار ش ــری بی ــای کارگ ــه ه ــای اتحادی ــد از اعض ــه درص ــت و س 1923، بیس

چهــل و هفــت درصــد بصــورت پــاره وقــت کار مــی کردنــد و در همــان حــال یــک 

چهــارم دانــش آمــوزان مــدارس برلیــن دچــار ســوء تغذیــه بودنــد.

ــون  ــات گوناگ ــربرآورند. طبق ــم س ــم و نازیس ــه فاشیس ــود ک ــرایطی ب ــن ش در چنی

اجتماعــی هریــک بــا انگیــزه هایــی و منافــع خــاص اقتصــادی- اجتماعــی خــود بــه 

ــجاعی، 1386: 12( ــد. )ش ــخ دادن ــم پاس ــم و نازیس ــوت فاشیس دع

فاشیسم در ایتالیا:
ــن  ــای بی ــم، ایتالی ــش فاشیس ــگاه پیدای ــتین جای ــد نخس ــاره ش ــه اش ــه ک ــان گون هم

ــی  ــادی و ب ــوب اقتص ــه درآن آش ــت ک ــورهایی اس ــز کش ــی، ج ــگ جهان دوجن

ــف  ــی ضعی ــت پارلمان ــود و درحکوم ــده ب ــگ فراگیرش ــس از جن ــی پ ــی سیاس ثبات
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ایــن کشــور گــروه هــای مختلف:کمونیست ها،آنارشیســت ها، ناسیونالیســت هــا و... 

بــرای رســیدن بــه قــدرت حداکثــری می کوشــیدند. از میــان ایــن گــروه هــا حــزب 

فاشیســت ایتالیــا بــه رهبــری بنیتوموســولینی بــا حمایــت آریســتوکرات هــا و ارتــش 

ــد. ــه دســت بگیرن ــا موفــق شــدند قــدرت را ب ایتالی

ــه دســت  ــدرت را ب ــر1922 ق ــن حــزب در ســال 1919تاســیس شــد و در 28اکتب ای

ــود  ــزب خ ــرای ح ــم ب ــام فاشیس ــاب ن ــولینی از انتخ ــی موس ــدف اصل ــت .ه گرف

بارمعنایــی آن بود،ایــن ســمبل نمــاد قــدرت درگذشــته ایتالیــا )روم باســتان( بــود و 

ــه  ــا ب ــه ادعــا می کــرد، کــه هــدف اصلــی خــود و حزبــش بازگشــت ایتالی او اینگون

ــت. ــته اس ــکوه گذش دوران اوج و ش

ــا مالــکان کارخانه هــا، بانکــداران، تجــار خــرد،  پیــش از ظهــور موســولینی در ایتالی

زارعــان، روشــنفکران و افســران، همــه و همــه در جســتجوی مــرد یــا نیرویــی بودنــد 

ــان  ــا را پای ــی آن ه ــر زندگ ــا ب ــِی حکمفرم ــا ناامن ــد ت ــته باش ــوان آن را داش ــه ت ک

ــه، 1393: 88( ــد« )نولت بخش

همزاد فاشیسم در آلمان:
موفق تریــن  کشــور فاشیســتی، آلمــان نــازی بــود. بعــد از جنــگ جهانــی اول، آلمــان 

ماننــد ایتالیــا بــا مســائل و مشــکاتی مواجــه شــد. ایــن کشــور مجبــور بــود شرمســاری 

و مجــازات ناشــی از شکســت خــود در جنــگ را تحمــل کنــد. 

پــس  از بــه  پایــان  رســیدن  جنــگ  اول  جهانــی  و شکســت  آلمــان ، جمهــوری  وایمــار 

در فوریــه  1919 مجبــور بــه  پذیــرش  معاهــده  ورســای  و پرداخــت  غرامــت  شــد. ایــن  
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قبــول  معاهــده ، بهتریــن  دســتاویز بــرای  جنــاح  راســت  و بویــژه  هیتلــر4 شــد کــه  آن  را 

ــه  آلمــان  می دانســت  و باعــث   خیانتــی  از ســوی  لیبرال هــا و سوسیالیســت ها نســبت  ب

تشــدید گرایش هــای  ملی گرایانــه  اقتصــادی  و سیاســی  شــد. هیتلــر بــر اثــر شکســت  

آلمــان  در جنــگ  جهانــی  ســخت  متاثــر شــد و اشــک  می ریخــت  و عامــل  شکســت  

ــان  می دانســت . حــزب  ناســیونال  سوسیالیســت  کارگــران   را مارکسیســت ها و یهودی

آلمانــی  )NSDAP(، در فوریــه  ســال  1920 موجودیــت  خــود را اعــام  کــرد و 

ــار، تشــکیل   ــوری  وایم ــده  ورســای ، ســرنگونی  جمه ــردن  معاه ــان  ب ــش  از می اهداف

امپراتــوری  آلمــان  بــزرگ  حــول  محــور برتــری  نــژادی  بــود. )مدنــی ، 1372:  203(

در اوایــل دهــه 1935 کــه اوضــاع آلمــان بــه دنبــال رکــود بــزرگ رو بــه وخامــت 

گراییــد، میلیون هــا نفــر آلمانــی بــا اشــتیاق، تجزیــه و تحلیــل هیتلــر را دربــاره 

وضعیــت کشــور خــود پذیرفتنــد. او بــه مجــرد رســیدن بــه قــدرت یــک دولــت تــک 

ــه وجــود آورد. ــی را ب حزب

 پــس  از مــرگ  هیندنبــورگ 5 رییــس  جمهــور آلمــان ، بــا تصویــب  قانــون  معــروف  

ــان ،  ــع ، نظامی ــان  صنای ــدگان  صاحب ــوی  نماین ــار« در اوت  1934 از س ــض  اختی »تفوی

زمیــن داران  بــزرگ ، عمــًا هیتلــر توانســت  مقــام  صدراعظمــی  و ریاســت جمهوری  

را بــا هــم  داشــته  باشــد.

ــه  ــود ک ــوده ای ب ــی ت ــا، جنبش ــش ایتالی ــا جنب ــباهتش ب ــن ش ــان درعی ــش آلم جنب

ــن  ــتند .چنی ــود میجس ــتی س ــی سوسیالیس ــردم فریب ــیاری از م ــد بس ــا ح ــش ت رهبران

ــکی، 1387: 112( ــت. )تروتس ــی اس ــوده ای الزام ــش ت ــاد جنب ــرای ایج ــزی ب چی
4  . Adolf Hitler
5.  Hindenburg
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تفاوت فاشیسم و نازیسم: 
عامــل  مهمــی  کــه  میــان  ناســیونال  سوسیالیســم  و فاشیســم  تمایــز ایجــاد می کنــد، ایــن  

ــه   اســت  کــه  در فاشیســم  دولــت  مقتــدر محــور و هــدف  اســت،  ولــی  در نازیســم  ب

ــد  ــامی  و ض ــد س ــت  ض ــژاد و سیاس ــوص  ن ــاح  و خل ــژادی  اص ــوق  ن ــری  و تف برت

ــش  آن  را عمــا ســرلوحه  کار اجتماعــی  سیاســی   ــد می شــود و پیروان یهــودی  تاکی

ــن  ــان(  ای ــم )آلم ــا( و نازیس ــم )ایتالی ــده فاشیس ــاوت عم ــرار داده  بودند. تف ــود ق خ

اســت کــه فاشیســت های ایتالیــا خواســتار احیــای امپراتــوری روم بودنــد و نازی هــای 

آلمــان خواســتار یــک نظــام نویــن براســاس برتــری نــژاد ژرمــن بودنــد.

ــر،  ــک کبی ــراث مســتقیم فردری ــد نهضــت خــود را می ــد بودن ــازی عاقمن ــان ن مبلغ

بیســمارک یــا نیچــه قلمــداد کننــد، امــا ایــن کار آن هــا ناشــی از  تحریــف حقایــق  

اســت.

عناصراصلی فاشیسم ازنگاه موسولینی:
موســولینی به عنــوان رهبــر جنبــش فاشیســم در ایتالیــا اصــول اساســی فاشیســم را در 

دانشــنامه ایتالیــا در ســال 1932 میــادی ابــراز داشــته بــود عبارتنــد از:

1. بی اعتقادی به سودمندی صلح

2. ضدیت با پارلمان و دموکراسی و لیبرالیسم و سوسیالیسم

3. اطاعت و پیروی همه از دولت

4. تقدس پیشوا

5. نظام تک حزبی

6. قهرمان پرستی و نظامی گری )آقابخشی و افشاری راد، 1383: 238(
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روش های حکومتی فاشیسم: 
الــف( بســیج تــوده ای: حکومــت فاشیســتی، ســعی دارد درتمامــی ارکان جامعــه 

نفــوذ کنــد تابــه ایــن ترتیــب حتــی االمــکان تمامــی افــراد جامعــه را در بربگیــرد تــا 

آن هــارا زیــر نفــوذ سیاســی و ایدئولوژیــک خــود درآوردبــرای ایجــاد یــک چنیــن 

نفــوذ و تاثیــر گــذاری و بســیج مــردم عمــا نیازمنــد ســازمانی بــود کــه تمامــی کادر 

ــه آن باورقلبــی  ــوده ،ب ــه نظــام موجــود ب آن خــود دارای بیشــترین احســاس تعلــق ب

داشــته باشــند.که بتواننــد از طریــق آن قبــل از هرگونــه حرکــت اعتراضــی و مخالفتی 

ــاد  ــردم و ایج ــاد م ــرای اتح ــود را ب ــاش خ ــام ت ــد و تم ــه کنن ــه خف آن را در نطف

زیربنــای الزم بــرای دولــت فاشیســت فراهــم کننــد. )هاشــمی، 1375: 8(

ب( تــرور: تــرور و حــذف افــراد مخالــف بــه جهــت تضمیــن حاکمیــت از 

ابزارهــای اصلــی دولــت فاشیســتی است.ســرکوب و حــذف مخالفــان در حکومــت 

ــان در  ــرکوب مخالف ــی س ــی داردول ــوردی و مقطع ــی م ــوری، خصلت ــای دیکتات ه

سیســتم فاشیســتی حالــت مطلــق دارد و هیــچ حــد و مــرزی نمیشناســد .کوچکتریــن 

ــود.این  ــی ش ــرکوب م ــه س ــی رحمان ــی ب ــرور دولت ــیله ت ــه وس ــف ب ــت مخال حرک

تــرور ممکــن اســت حتــی طبقــات بــاالی جلمعــه را نیــز دربربگیــرد، مثــا وســعت 

ســرکوب افســران ارتــش وصاحــب منصبــان اداری آلمــان پــس از کودتــای نافرجــام 

1944برهمــگان روشــن اســت. )همــان(

ج( انحصــار تبلیغــات: همیشــه افکارتــازه ای در دســترس کســانی کــه آن را مــی 

خواهنــد نیســت، بلکــه افــکار از راه تبلیغــات ماهرانــه در معــرض توجــه توجــه قــرار 

داده مــی شــود. در واقــع هــدف از تبلیغــات مبــارزه سیاســی میــان گــروه هــا و طبقات 
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مختلــف نیســت بلکــه ایجــاد وحــدت و یکپارچگــی اســت بــه طــور مثــال حکومــت 

ــدار  ــکوه و اقت ــغ ش ــج و تبلی ــان تروی ــدت هدفش ــاد وح ــرای ایج ــتی ب ــای فاشیس ه

ــازی  ــبت س ــازی و مناس ــت ساختگی،تاریخس ــل عظم ــتان ،نق ــای رم باس ــته ه گذش

ــن اعتقاداتــی  ــاور کــه چنی ــن ب ــا ای ــرای ایجــاد غرورملــی و دینــی کاذب اســت، ب ب

میتوانــد موجــب جــان نثــاری تــوده شــود.

ــه دولــت فاشیســتی ایــن امــکان را میدهــد کــه شــعور و آگاهــی  انحصارتبلیغــات ب

مــردم و تصــورات آن هــا از دوســت و دشــمن را خــود شــکل بدهنــد همــان گونــه 

کــه خودشــان مــی خواهنــد و بــرای نگهــداری مــردم درایــن خلســه بایــد با ســخنرانی 

هــای عــوام فریــب مــدام پیــروزی هــای جدیــد را بــه مــردم بشــارت داد و اگــر ایــن 

دولــت نتوانــد آن پیــروزی هــارا بــه دســت بیــاورد،آن را بــه دروغ جعــل مــی کننــد. 

)همــان(

موضع گیری كلیسا در قبال فاشیسم: 
ــی  ــترک یعن ــمن مش ــا دش ــارزه ب ــرای مب ــتی ب ــد همدس ــه دی ــم را ب ــا فاشیس کلیس

ــدون  ــاد ب ــن اتح ــا ای ــت. در ایتالی ــی نگریس ــی م ــرا و مترق ــپ گ ــای چ ــروه ه گ

دشــواری تحقــق یافــت، زیــرا ایــن کشــوربه لحــاظ مذهبــی یــک دســت تــر از ســایر 

ــه مــا ارزانــی  کشــورهای اروپایــی بود.پــا اعــام کــرد »موســولینی را دســت تقدیرب

داشــته است«.کلیســای کاتولیــم در اســپانیا، پرتقــال، اتریــش و کروواســی نیــز همیــن 

روش را پیشــه کرد.امــا،در آلمــان کــه بــه لحــاظ مذهبــی تفرقــه وجــود داشــت رابطــه 

کلیســا بــا فاشیســم صــورت پیچیــده تــری پیــدا کــرد. فاشیســم آلمــان اگربــه یکــی از 

دوفرقــه مذهبــی کاتولیــک یــا پروتســتان نزدیــک مــی شــد، بــی تردیــد از حمایــت 
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ــی  ــور در پ ــن کش ــم در ای ــن رو، فاشیس ــد. از ای ــی مان ــرو م ــت مح ــی از جمعی نیم

یافتــن ســنت هــای مشــترکی برآمــد کــه رابطــه ای بــا مذهــب نداشــته باشــد. بدیــن 

ترتیــب، فاشیســم آلمــان عناصــر کفرآمیــزی را در ایدئولــوژی خــود پذیرفــت کــه 

ــا کلیســا را دشــوار مــی ســاخت. راه رســیدن تفاهــم ب

بــا ایــن وجود،کلیســای کاتولیــک وفــاداری خــود را بــه دولــت فاشیســتی صراحتــا 

اعــام کــرد و ایــن وفــاداری از ابتــدا تــا انتهــای حیــات فاشیســم پابرجــا باقــی مانــد. 

ــه حکومــت  ــا ب ــد کشــورهایی کــه فاشیســت ه ــز مانن ــب در آلمــان نی ــن ترتی ــه ای ب

ــت. )هاشــمی، 1375:  ــث شــوم فاشیســم- سرمایه-کلیســا شــکل گرف رســیدند، مثل

 )10

پایگاه اجتماعی فاشیسم: 
طرفــداران جنبــش هــای فاشیســتی معمــوال همــه کســانی هســتند کــه براثــر جنــگ و 

بحــران اقتصــادی پــس از آن دچــار ســرگردانی اجتماعــی و روانــی شــدند. در واقــع 

فاشیســم همــه افــراد ناراضــی را بــه خــود جــذب کــرد. 

نظامیــان یــک دســته از ایــن افــراد بودنــد. کــه از جنــگ زیــان دیــده بودنــد. آن هــا 

ــدند. آن  ــکاری ش ــار بی ــد و دچ ــت داده بودن ــان را از دس ــغل ش ــگ ش ــس از جن پ

ــدل  ــاس م ــد و آن را براس ــش بازگردن ــوف ارت ــه صف ــددا ب ــتند مج ــی خواس ــا م ه

موردنظــر خــود بازســازی کننــد. امــا ایــن درحالــی بــود کــه جامعــه جهانــی بــر اثــر 

خســتگی ناشــی از جنــگ بــه دنبــال صلــح و جلوگیــری از گســترش نظامیگــری بــود. 

ازایــن رو، نیروهــای نظامــی بــرای نایــل شــدن بــه شــرایط آرمانــی خــود بــه ســوی 

فاشیســم کــه بــه شــدت تمایــات میلیتاریســتی و امپریالیســتی داشــت گرایــش پیــدا 
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کردنــد.

از دیگــر طبقاتــی کــه بــر اثــر بحــران هــای اقتصــادی اجتماعــی پــس از جنــگ بــه 

فاشیســم پیوســتند طبقــه متوســط بــود. اعضــای ایــن طبقــه را مــی تــوان بــه دو گــروه 

ــش  ــران بخ ــوق بگی ــدان و حق ــورژوازی 2. کارمن ــرده ب ــرد.1. خ ــیم ک ــده تقس عم

خصوصــی و دولتــی. از نظــر اقتصــادی نخســتین زیانــی کــه ایــن دو گــروه از جنــگ 

دیدنــد از دســت دادن پــس انــداز هایشــان بــود. اعضــای ایــن طبقــه در ایتالیــا و آلمان 

ــه  ــوان قرض ــود را بعن ــای خ ــس اندازه ــگ پ ــتی دوران جن ــور ناسیونالیس ــر ش ــر اث ب

ــس  ــان جنــگ متوجــه شــدند کــه پ ــی در پای ــت ســپردند ول ــه دول ــگ ب دوران جن

انــداز هــای خــود را از دســت دادنــد. عــاوه بــر ایــن خــرده بــورژوازی هــم از ســوی 

ــای خــود  ــه ه ــره ای و کارخان ــای زنجی ــا فروشــگاه ه ــزرگ کــه ب ســرمایه داری ب

ــود، در معــرض خطــر و  ــورژوازی تنــگ کــرده ب ــرای خــرده ب ــت را ب عرصــه رقاب

نابــودی قــرار داشــت و هــم از طــرف تشــکیات وســندیکاهای کارگــری. ازاینــرو، 

ایــن گــروه هــا بــه ســوی فاشیســم کــه شــعار مبــارزه بــرای نابــودی از هــر دو جریــان 

یعنــی ســرمایه داری بــزرگ و تشــکیات کارگــری را مــی داد جــذب مــی شــدند. 

کارمنــدان بخــش هــای دولتــی و خصوصــی کــه طیــف عظیمــی از طبقــه متوســط را 

تشــکیل مــی دادنــد پــس از جنــگ بــا از دســت دادن پــس اندازهــای خود دچــار فقر 

شــدند کــه ایــن مســاله بشــدت بــر پرســتیز اجتماعــی آنــان لطمــه زد. بــا ایــن وجــود 

ــا طبقــه کارگــر تاکیــد  ــه جایــگاه ویــژه طبقاتــی و تفــاوت خــود ب ــان همچنــان ب آن

ــندیکاهای  ــکیات و س ــر دارای تش ــه کارگ ــاف طبق ــه برخ ــا ک ــتند و از آنج داش

منظمــی نبودنــد تــا در ســایه آن بــه منافــع طبقاتــی خــود دســت یابنــد، بــه موفقیــت 
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هــای کارگــران در ایــن زمینــه بــا چشــم حســادت مــی نگریســتند، و از آن هــا کینــه 

ــکیات  ــا تش ــارزه ب ــده مب ــم وع ــه فاشیس ــی ک ــن رو، از آنجای ــتند. ازای ــه دل داش ب

ــا اســتخدام گــروه  ــن فاشیســم ب ــه فاشیســم پیوســتند همچنی کارگــری را مــی داد، ب

هــای زیــادی از افــراد ایــن طبقــه، بعنــوان کارمنــد در بخــش هــای دولتــی و حزبــی 

مــی توانســت جاذبــه هــای اقتصــادی بــرای ایــن افــراد داشــته باشــد. اماگــروه دیگری 

کــه بــه ســوی فاشیســم گرایــش پیــدا کــرد. بخشــی از ســرمایه داری بــزرگ بــود. از 

نظــر اجتماعــی ایــن گــروه در معــرض یــک خطــر انقابــی قــرار داشــت. ایــن خطــر 

از ســوی تشــکیات و ســندیکاهای کارگــری بــود. ایــن خطــر بــه گونــه ای بــود کــه 

ــا تشــکیل گــروه  ــد و ب ــا پرداختن ــه ه ــه اشــغال کارخان ــا کارگــران ب ــی در ایتالی حت

هائــي تحــت عنــوان گارد قرمــز در صــدد بــه دســت گرفتــن اداره کارخانــه هــا بــر 

ــا کمونیســم و تشــکیات کارگــری  آمدنــد. از آنجایــی کــه فاشیســم ســر مبــارزه ب

ــادی  ــی- اقتص ــای اجتماع ــت ه ــزرگ دارای جذابی ــرمایه داری ب ــرای س ــت، ب داش

ــه  ــن خــط ب ــرای نجــات خــود از ای ــزرگ ب ــن خاطــر ســرمایه داری ب ــه همی ــود. ب ب

فاشیســم دســت اتحــاد داد. همچنیــن فاشیســم بــا شــعارهای امپریالیســتی میلیتاریســتی 

خودکــه بــا منافــع اقتصــادی ســرمایه داری بــزرگ مطابقــت مــی کــرد زمینــه را بــرای 

ــا ســرمایه داری بــزرگ فراهــم کــرد. )دیوکائــی،  اتحــاد هرچــه بیشــتر. فاشیســم ب

1386: 12و13(

نتیجه گیری:
همــان طــور کــه بیــان شــد عوامــل مختلفــی شــامل بحــران هــای سیاســی، اقتصــادی 

و عوامــل روانشــناختی  در شــکل گیــری فاشیســم نقــش عمــده ای داشــتند درواقــع 
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وجــود ایــن بحــران هــا و تــرس از انتخــاب و ســنگینی بــار مســئولیت آن و نیــاز بــه 

یــک منجــی بــرای تکیــه کــردن بــه او کــه موجــب بــرون رفــت از شــرایط فاجعــه 

ــد کــه  ــی بیاورن ــه ســوی حکومت ــردم عــادی روب ــان شــود ســبب شــد م ــار آن زم ب

ــز  ــردی را نی ــی مرزهــای ف ــوده و حت ــر از مرزهــای اجتماعــی ب ــوژی آن فرات ایدئول

در بــر میگرفــت .کــه بــا شــناخت بیشــتر و بهترایــن عوامــل میتــوان از بــروز عقایــد و 

پیدایــش دولــت هــای فاشیســتی جلوگیــری کــرد.
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اهداف انقالب اسالمی از دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی                
                                                                      
6حسن شادی افین

  
چکیده 

 ارزش و اهمیــت هــر انقابــی بســته بــه آرمــان هــا و اهدافــی اســت کــه تعقیــب مــی 

ــی حاکــم اســت. پرســش  ــان انقــاب و اهــداف رابطــه ی طرفین ــی می ــد از طرف کن

ــه حاضــر اهــداف انقــاب اســامی از دیــدگاه آیــه اهلل جــوادی اســت.  اصلــی مقال

ایشــان در هیــچ یــک از آثــار خــود بحــث مســتقلی را در خصــوص اهــداف انقــاب 

اســامی مطــرح نکــرده اســت از ایــن رو نگارنــده ایــن پرســش را بــه روش اســتنباطی 

ــار  ــه و تحلیــل آث ــر فهــم و تجزی ــه اصلــی روش اســتنباطی ب پاســخ داده اســت. تکی

متفکــر مــورد نظــر در چارچــوب مکتــب فکــری اوســت. عامــه جــوادی  اهــداف 

ــراری  ــی هــدف  متوســط برق ــه دو قســم تقســیم کــرد؛ متوســط و نهای انقــاب را ب

قســط و عــدل و  هــدف نهایــی  انقــاب را در ســاختن آرمــان  شــهري دینــي بــراي 

ــد ترســیم مي کنــد.. ــه ســوي جانشــیني خداون ســیر دادن انســان ب

کلیــد واژهــا؛ آیــت اهلل جــوادی، انقــاب اســامی، اهــداف متوســط و نهایــی، مدینــه 

. ضله فا

)gmail.com@hassanshadi20( قم )6  فوق لیسانس علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم )ع
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مقدمه
ارزش و اهمیــت هــر انقابــی بســته بــه آرمــان و اهدافــی اســت کــه تعقیــب می کنــد، 

بزرگــی و کوچکــی اهــداف و آرمــان هــا تــا حــدود زیــادی، تعییــن کننــده میــزان 

ــاب  ــی انق ــرد. از طرف ــرف ک ــد ص ــی بای ــر انقاب ــرای ه ــه ب ــت، ک ــه ای اس هزین

هایــی کــه در پــی ســرنگون کــردن یــک نظــام سیاســی هســتند، نمــی تواننــد بــدون 

ــردم  ــارکت م ــت و مش ــود، حمای ــوب خ ــی و مطل ــه آرمان ــری از جامع ــه تصوی ارائ

ــاده انقــاب و جــان فشــانی  ــرای انقــاب بدســت آورده و آنهــا را آم ناراضــی را ب

ــد. عامــه جــوادی معتقــد اســت اســام از آن جهــت کــه دیــن  ــرای انقــاب کنن ب

الهــی اســت و از آن جهــت کــه کامــل و خاتــم همــه مکتــب هاســت، بــرای اجــرای 

احکامــش و بــرای ایجــاد قســط و عــدل در جامعــه، حکومــت و دولــت مــی خواهــد، 

بــرای نبــرد بــا طاغــوت و ســتیز بــا ظلــم و تعــدی طاغوتیــان حکومــت و حاکــم مــی 

خواهــد. و بدیــن ترتیــب اســام از دو جهــت حکومــت را امــری ضــروری مــی دانــد، 

ــراری عدالــت در جامعــه،  ــزوم اجــرای احــکام اســامی و برق ــی، ل ــه لحــاظ ایجاب ب

ــت  ــم، حکوم ــا ظل ــارزه ب ــوت و مب ــت طاغ ــی حکوم ــزوم نف ــلبی، ل ــاظ س ــه لح و ب

ــن نگرشــی  را ضــروری مــی گردانند)جــوادی،1389،ص 76( ایشــان براســاس چنی

ــه  ــام ب ــه توضیــح اهــداف حکومــت اســامی پرداخته)خلیفــه هلل شــدن انســان و قی ب

قســط و عــدل در پرتــوآن( )همــان، صــص104،105( ایــن هــدف هــم در برگیرنــده 

هــدف نهایی»خلیفــه اهلل شــدن انســان کامــل« و هــم هــدف متوســط» برقــراری قســط 

ــار هــم قــراردادن ایــن دو، اهــداف انقــاب اســامی  ــه همیــن دلیــل، کن و عــدل« ب

ــردن و  ــی ک ــدن، راهنمای ــه اهلل ش ــوی خلیف ــا را بس ــان ه ــد. 1. انس ــی کن ــن م را معی
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مقدمــات سیروســلوک2. کشــور اســامی را مدینــه فاضلــه ســاختن، مبــادی تمــدن 

راســتین را مهیــا نمــود و اصــول حاکــم برروابــط داخلــی و خارجــی را تبییــن کــردن.

)همان،صــص90،100( روش نگارنــده در ایــن مقالــه، اســتنباطی و اســتنادی وتحلیــل 

ــع  ــر اســاس تتب ــود، ب ــر مکتــب فلســفی ایشــان خواهــد ب ــه ب ــا تکی ــون ب ــوای مت محت

ــاره ایــن موضــوع از دیــدگاه آیــت اهلل جــوادی  ــده، تاکنــون هیــچ اثــری در ب نگارن

انجــام نشــده اســت.

 چارچوب نظری
بــرای اینکــه بررســی منســجم و هدفمنــد باشــد بایــد چارچــوب نظــری داشــته باشــد.

بــه نظــر حکمــا، هــر امــر حادثــی و از جملــه انقــاب، نیازمنــد چهــار علــت اســت.

ــه دو  ــی، ب ــیم اول ــت در تقس ــه عل ــح آنک ــی، توضی ــی، و غای ــوری، فاعل ــادی، ص م

ــه  قســم تامــه و غیــر تامــه تقســیم مــی شــود»علت تامــه« همــان اســت کــه معلــول ب

چیــز دیگــری غیــرآن محتــاج نیســت و وجــود آن تمــام نیــاز معلــول را تامیــن مــی 

ــد  ــول نخواه ــود آن معل ــا نب ــت و ب ــق اس ــول محق ــه، معل ــت تام ــود عل ــا وج کند.ب

ــازم اســت؛  ــول، در هــر دوطــرف وجــود و عــدم، ت ــا معل ــه ب ــت تام ــن عل ــود. بی ب

اما»علــت ناقصــه« در طــرف وجــود بــا معلــول تــازم نــدارد؛ ولــی بــدون آن معلــول 

محقــق نمــی شــود.)جوادی1387، ج2ص154( علــت ناقصــه بــه چهــار قســم تقســیم 

ــه ایــن اقســام، گفتــه شــده اســت، علــت یــا  شــده اســت. در تقســیم علــت ناقصــه ب

جزءمعلــول اســت یــا خــارج از معلــول. علــت اگــر جــزء معلــول باشــد، یــا حیثیــت 

فعــل معلــول را تامیــن مــی کنــد یــا حیثیــت بالقــوه آن را.معلــول کــه دارای حیثیــت 
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قــوه و فعــل اســت، درمــدار طبیعــت قــرار دارد. علــت کــه حیثیــت فعــل را تامیــن مــی 

ــده مــی  ــاده« نامی ــن مــی کند»م ــوه آن را تامی ــی کــه حیثیــت ق کند»صــورت« و علت

شــود. علــت اگــر جــزء معلــول نباشــد، یــا مبــدا و منشــا پیدایــش معلــول اســت کــه 

در ایــن صــورت» فاعــل« اســت، و یــا غایــت پیدایــش اوســت کــه در ایــن صــورت» 

ــامی  ــاب اس ــی انق ــت غای ــه عل ــن مقال ــان، ص55( در ای ــد بود)هم ــت« خواه غای

بحــث مــی شــود.

اریــک هافر)تاکیــد می کنــد هیــچ ایمانــی، قدرتمنــد نیســت مگــر آن کــه بــا ایمــان 

بــه آینــده نیــز همــراه باشــد و مگــر آنکــه عنصــری از خوشــبختی و رفــاء در خــود 

داشــته باشــد. بــه همیــن ترتیــب، یــک نظــام اعتقــادی موثــر، مزیــد بــر آن کــه یــک 

ــک،  ــد )اری ــم باش ــده ه ــرارکتاب آین ــای اس ــز گش ــد رم ــت، بای ــدرت اس ــع ق منب

تهــران،1372( بنابرایــن، هــر انقابــی دارای هــدف هایــی اســت کــه همــه فعالیــت هــا 

و فــداکاری هــا، بخاطــر رســیدن بــه آن صــورت می گیــرد.

 نوشــتار حاضــر بــه منظــور تبییــن اهــداف انقــاب اســامی، نظریــه آیــت اهلل جــوادی 

را مــی کاود، انقــاب اســامی، حرکتــی اســت کــه بوســیله افــرادی کــه دغدغــه دیــن 

دارنــد بوجــود مــی آیــد و بــه رهبــری فقیــه ادامــه پیــدا مــی کنــد و هــدف آن تحــول 

زندگــی انســان هــا در همــه ابعــاد مــی باشــد؛ در حقیقــت ماهیــت انقــاب، رســیدن 

بــه لقــاء اهلل اســت؛ انقــاب اســامی  اهدافــي دارد کــه بــا اصــول روشــمند خویــش 

مناســب باشــد.یک انقــاب اســامی نمــی توانــد از نظــر هــدف محــدود باشــد؛ زیــرا 

ــچ  ــه دســت آوردن هی ــا ب ــر اســت و ب ــه ناپذی اســام در ذات خــود یــک کل تجزی

یــک از آن هــدف هــا پایــان نمــی پذیــرد. هــدف از انقــاب رشــد دادن انســان در 
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حرکــت بســوی نظــام الهــی اســت )والــی اهلل المصیــر( تــا زمینــه بــروز و شــکوفایی 

ــا  ــاد گونگــی انســان فراهــم آید.شــهید مطهــری ب ــی ابع ــه منظــور تجل اســتعدادها ب

ذکــر فرمایشــی از حضــرت ابــا عبــد اهلل الحســین کــه در زمــان حکومــت معاویــه و 

در جمــع کبــار صحابــه و شــخصیت هــای برجســته اســامی در موســم حــج فرمــوده 

بودنــد، اهــداف کلــی نهضــت را در چهــار جملــه بیــان می فرماینــد؛

»نردالمعالــم مــن دینــک« نشــانه هــای محــو شــده راه خــدا را کــه جــز همــان اصــول 

ــام  ــتین و اس ــام نخس ــه اس ــت ب ــی بازگش ــت-بازگردانیم، یعن ــام نیس ــی اس واقع

ــردن؛  ــن ک ــل را جایگزی ــای اصی ــردن و ســنت ه ــان ب ــا را از می ــتین، بدعــت ه راس

یعنــی اصاحــی در فکرهــا و اندیشــه هــا و تحولــی در روح و ضمیرهــا و قضــاوت 

هــا در زمینــه خــود اســام.

»نظهــر االصــاح فــی بــادک« اصــاح اساســی و آشــکار و چشــمگیر کــه نظــر هــر 

بیننــده را جلــب نمایــد و عائــم بهبــودی وضــع زندگــی مــردم کامــا هویــدا باشــد، 

تحولــی بنیادیــن در اوضــاع زندگــی خلــق خــدا.

»یامــن المظلومــون مــن عبــادک« بنــدگان مظلــوم خــدا از شــر ظالمــان امــان یابنــد 

و دســت تطــاول ســتمکاران از ســر ســتمدیدگان کوتــاه شــود؛ یعنــی اصاحــی در 

روابــط اجتماعــی انســان هــا.

ــون هــای نقــص  ــل شــده خــدا و قان ــه مــن حــدودک« مقــررات تعطی »تقــام المعطل

ــم  ــردم حاک ــی م ــی اجتماع ــر زندگ ــود و ب ــته ش ــا داش ــر بپ ــار دیگ ــام ب ــده اس ش

گــردد؛ یعنــی تحــول ثمــر بخــش و اســامی در نظامــات مدنــی و اجتماعــی جامعــه.

)مطهــری، پیرامــون انقــاب اســامی(
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از دیــدگاه آیــت اهلل جــوادی، اهــداف انقــاب اســامی بــه دو قســم تقســیم می شــود. 

اهــداف متوســط و اهــداف نهایــی؛ از جملــه اهــداف متوســط انقــاب اســامی کــه 

ایشــان اشــاره می کنــد، عبــارت اســت از

1- احیای عدالت اجتماعی

مبنایــی تریــن تعریــف کــه از عدالــت توســط اســام شناســان سیاســی قدیــم و جدیــد 

صــورت گرفتــه در دو تعریــف مرتبــط و مکمــل زیــر خاصــه مــی شــود

1. عدالــت بمعنــای »وضــع کل شــئی فــی موضعــه« یــا قــرار دادن هــر چیــز در جــای 

مناســب خــودش

2. عدالــت بمعنــای »اعطــاء کل ذی حــق حقــه« یــا عطــاء بــه میــزان اســتحقاق و حــق 

را بــه حــق داررســاندن و اســتیفای حقــوق.

ــد  ــن مفهــوم را مانن ــف اول جهــت عــدل، ای ــه اهلل جــوادی ضمــن انتخــاب تعری آی

ــور  ــش و ام ــان آفرین ــه از جه ــع برگرفت ــر، در واق ــی دیگ ــم ارزش ــیاری از مفاهی بس

تکوینــی مــی دانــد، از دیــدگاه وی در نظــام آفرینــش، هــر پدیــده ای بجــای خــود 

ــن  ــت. ای ــود اس ــع خ ــا وض ــب ب ــه ای متناس ــام وظیف ــرگرم انج ــت و س ــته اس نشس

ســازگاری، هــم آهنگــی، و تناســب کامــل بیانگــر عــدل آفرینــش اســت و انســان 

هــم همیــن حالــت را از امــور تکوینــی انتــزاع مــی کنــد لــذا در اجتمــاع نیــز اگــر هــر 

کــس بــه وظیفــه خــاص خــود بطــور مناســب عمــل کنــد آن وضــع عادالنــه اســت.

ــق نشــان ندهــد،  ــب مصادی ــت را در قال ــه اگــر معصــوم، عدال ــم متال ــه اعتقادحکی ب

نمــی تــوان در میــان مصادیــق بــی شــمارعدل را شــناخت.و عدالــت بــه معنــای عمــل 

ــه  ــار شــریعت و انجــام تکالیــف خــاص شــرعی در جهــت وصــول ب ــای معی ــر مبن ب
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ســعادت الهــی اســت.عدالت بــا نــام حضــرت امیــر عجیــن اســت و چــه زیبــا گفتــه 

انــد کــه حضــرت امیرشــهید عدالــت اســت و اصــوال عدالــت بــا نــام او زیبــا و معنــا 

مــی شــود.تحقق عدالــت در ابعــاد فــردی و اجتماعــی از اهــداف و طبعــا مــاک های 

داوری انقــاب اســامی اســت.

اجــرای عدالــت کــه وظیفــه و هــدف همــه پیــام آوران و زمامــداران دینــی اســت از 

زمینــه هــا  و شــرایط قطعــی هــدف نهایــی حکومــت دینــی بشــمار مــی آید)جــوادی، 

1387، صــص،26،27،( 

ــا  ــارزه ب ــردم و مب ــان م ــت در می ــای عدال ــران، احی ــت پیامب ــای بعث ــی از هدفه یک

ســتمگران و احقــاق حــق مظلومــان بــوده اســت. طبیعــی اســت کــه انقــاب اســامی 

ــد  ــد: »لق ــاره مي فرمای ــن  ب ــد در ای ــد. خداون ــال کن ــدس را دنب ــدف مق ــن ه ــز ای نی

ــط  ــاس بالقس ــوم الن ــزان لیق ــاب و المی ــم الکت ــا معه ــات و أَنزلن ــلنا بالبین ــلنا رس أَرس

ــا  ــي م ــدید«)حدید/25()جوادی ،1387،ص27( یعن ــأس ش ــه ب ــد فی ــا الحدی و أَنزلن

پیامبــران را بــا معجــزه و ادلــه روشــن فرســتادیم و بــا آنــان کتــاب آســماني را کــه در 

بردارنــده مجموعــه عقایــد، اخــاق و قوانیــن حقوقــي و عملــي اســت نــازل کردیــم 

ــرو  ــت، ف ــختي اس ــیله س ــه وس ــن را ک ــد. و آه ــام کنن ــدل و داد قی ــه ع ــردم ب ــا م ت

ــه یــاري اش طاغیــان دفــع، و حریــم عدالــت رعایــت شــود. اجــراي  ــا ب فرســتادیم ت

عدالــت کــه وظیفــه و هــدف همــه پیــام آوران و زمامــداران دینــي اســت. از زمینه هــا 

و شــرایط قطعــي هــدف نهایــي انقــاب اســامی بــه شــمار مي آیــد؛ بــه گونــه اي کــه 

بــي رعایــت عدالــت، هیــچ جامعــه اي تــوان نزدیــک شــدن، بــه نورانیــت مطلــوب را 

نــدارد؛ زیــرا ظلــم، بدتریــن ظلمــت و تاریک تریــن حجــاب در راه تکامــل روحــي 
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اســت. در ایــن آیــه، هــدف عمومــي همــه پیــام آوران و زمامــداران حکومــت 

اســامي در طــول تاریــخ، همــان قســط و عــدل جامعــه شــمرده شــده است.»رســول 

خــدا یکــی از مســئولیتها و تکالیــف اصلــی خــود را از جانــب خداونــد، قیــام بــه عدل 

ــداف  ــن اه ــدل از مهمتری ــط ع ــم« بس ــدل بینک ــرت الع ــد»و ام ــت و می فرمای دانس

رســالت و بهتریــن دلیــل لــزوم دیــن داری و خــدا محــوری در حیــات انســانی بشــمار 

ــت و  ــر عدال ــام ب ــام اس ــه نظ ــی،1388،ص213( اینک ــت«.)جوادی آمل ــده اس آم

ارزش هــای دینــی تاکیــد دارد، بــرای ایــن اســت کــه زمینــه کمــال انســان، از طریــق 

عبودیــت، بــرای رســیدن بــه قــرب الهــی فراهــم شــود »و ماخلقــت الجــن و االنــس 

ــد اســت کــه انســان کمــاالت  ــه خداون ــات56( تقــرب حقیقــی، ب اال لیعبدون«)ذاری

ــت  ــه فعلی ــود را ب ــودی خ ــری وج ــران ناپذی ــتعدادهای ک ــوی و اس ــی و معن روح

ــر باشــد  ــه وجــودی یــک موجــود باالت ــدازه مرتب ــن عرصــه، هــر ان برســاند و در ای

بــه همــان نســبت بــه ذات الهــی نزدیکتــر اســت. »جــوادی ،1384، ص84« همچنیــن 

قــرآن کریــم، تقــوی و پرهیــزکاری را در رعایــت عدالــت معرفــی کــرد و فرمــود »یا 

ایهــا الذیــن امنــوا کونــوا قوامیــن هلل شــهدا بالقســط و الیجرمنکــم شــنئان قــوم علــی 

االتعدلــوا اعدلــوا هــو اقــرب لتقوی«)مائــده 8( ای کســانی کــه ایمــان آوردیــد، بــرای 

خــدا بــه داد بــر خیزیــد، و بــه عدالــت شــهادت دهیــد و البتــه نبایــد دشــمنی گروهــی، 

ــه تقــوی نزدیــک  ــرآن دارد کــه عدالــت نکنیــد؛ عدالــت کنیــد کــه آن ب شــما را ب

تــر اســت . بطــور کلــی، رعایــت حقــوق فــرد و جامعــه و تامیــن همــه مظاهــر تمــدن 

از فروعــات هــدف نهایــی انقــاب اســامی)نورانی شــدن افــراد جامعــه( محســوب 

مــی شــود.
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2- احیای علوم اسالمی

از جملــه اهــداف انقــاب اســامی کــه حکیــم متالــه مطــرح مــی کند،احیــای علــوم 

اســامی مــی باشــد، »ایشــان معتقــد اســت غالــب علــوم اســامی ســودمند اســت امــا 

ــت، ســعادت،.. ــت، رذیل ــا شــناخت جــان آدمــی و فضیل آن علمــی کــه مســتقیما ب

انســان ارتبــاط دارد، گذشــته از جنبــه علمــی و آموزشــی، دارای صبغــه عملــی یعنــی 

تزکیــه و تهذیــب نیــز هســت؛ از ایــن رو اثــری ســودمندتر از دیگــر بحثهــا داشــته و 

مســاله نفــس کــه انســان را بــه معرفــت رب هدایــت مــی کنــد بــا شــناخت حقیقــت 

ــاب  ــه، انق ــم متال ــوادی،1381، ص21( حکی ــری دارد« )ج ــق ت ــد عمی ــان، پیون انس

ــاء  ــل اســامی، در راســتای حرکــت انبی ــا ماهیــت کامــا اصی ــی ب اســامی را انقاب

ــه الســام  ــی را ســید الشــهداء علی ــام خمین ــن دانســته، و الگــوی ام ــه معصومی و ائم

ــی  ــوم و معــارف وحیان ــد. ایشــان معتقــد اســت انقــاب اســامی احیاگــر عل می دان

اســت، ایــن علــوم وحیانــی و معــارف بایــد احیــا بمانــد تــا ماهیــت انقــاب اســامی، 

ــت  ــدون ماهی ــاب ب ــر انق ــرود، دیگ ــن ب ــی از بی ــوم وحیان ــر عل ــد. و اگ ــی بمان باق

اســامی خواهــد بــود و فقــط بصــورت یــک نمــاد و تهــی از اســام خواهــد مانــد. 

ــس از  ــرا پ ــد زی ــی می دان ــارف وحیان ــوم و مع هــدف از انقــاب را آزاد کــردن عل

انقــاب بحــث های جهــادی، خصوصــا مساله،شــهادت در زمــره درس های رســمی، 

و بســیار مهــم بشــمار آمــد) لــک زایــی،1387،ص 125(

3- تعلیم و تذكیه انسان ها

ــه  ــم متال ــوان از دیــدگاه حکی ــی انقــاب اســامی کــه مــی ت ــه اهــداف میان از جمل

ــغ  ــوزش و تبلی ــای آم ــه معن ــم، ب ــت. تعلی ــا اس ــان ه ــه انس ــم و تزکی ــان کرد،تعلی بی
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ــئولیت  ــف و مس ــانها و وظای ــاختن انس ــنا س ــه و آش ــرآن در جامع ــی، نش ــکام اله اح

هــای شــرعی اســت. و تربیــت بــه معنــای آن اســت، کــه انســانها از جهــت فکــری و 

اخاقــی پــرورش یافتــه، اســتعدادهای آنهــا شــکوفاگردد تــا بــه مقــام واالی خلیفــه 

ــی  ــر سیاس ــن دو ام ــت راه یابند.ای ــان اس ــش انس ــدف آفرین ــه ه ــن ک ــدا در زمی خ

یعنــی، تعلیــم و تزکیــه جامعــه انســانی، از هــدف هــای بعثــت پیامبــر)ص( بــود، کــه 

البتــه نظــام جمهــوری اســامی نیــز ایــن هــدف هــا را دنبــال می کنــد، قــرآن کریــم 

ــه  ــامی، توج ــاب اس ــداف انق ــی از اه ــه« و یک ــاب و الحکم ــم الکت می فرماید»یعل

بــه بعــد معنــوی جامعــه اســت .کمــال مطلــوب انقــاب مــا آن اســت کــه جامعــه از 

ــود را درک  ــئولیت خ ــه، مس ــا آگاهان ــردد. ت ــاک گ ــری پ ــی خب ــل و ب ــگار جه زن

کند.حکیــم متالــه معتقــد اســت، امــام جامــع بیــن بخــش اعتقــاد و بخــش تخلــق 

بــه اخــاق اهلل بــود و توانســت، در مقــام رهبــری، گفتــار، نوشــتار، و قیــام بیــن ایــن 

ــا کســب  دو اصــل جمــع کنــد. کســی کــه قصــد پیمــودن راه خــدا را دارد. فقــط ب

ایــن دو فضیلــت می توانــد بــه ایــن مقصــد برســد .تعلیــم هــدف اصلــی انبیــا بــود و 

ایــن تعلیــم، هــدف اصلــی وارثــان انبیــاء بودکــه امــام راحــل اینگونــه تعالیــم را بــه 

ــرای  ــاء ب ــه اســت. همــه انبی ــه آمیخت ــا تزکی ــال داشــت یعنــی یــک علمــی کــه ب دنب

ــا پیشــوایان  ــد و ب ــان آمدن ــه ادمی ــه معرفــت، از راه تربیــت و تزکی رســاندن انســان ب

کفــر مبــارزه کردنــد؛ زیــرا تزکیــه انســان  کــه موجــودی اجتماعــی اســت بایــد در 

ــع  ــا انباشــتن مناب ــرد. مســتکبرانی کــه ب ــردی و اجتماعــی صــورت گی دو ســاحت ف

ــرای آن هــا مهــم نیســت کــه مردمــان  ــه مــی ســازند و ب مــادی آخــور خــود را فرب

در فقــر و ضعــف چــه مــی کننــد، بلکــه تنهــا ثــروت وقــدرت را مــی بیننــد و مــی 
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ــه  ــی و نتیج ــق تعال ــان  ح ــردم را از عرف ــود م ــه خ ــی ظالمان ــرای کامیاب ــد، ب خواهن

هویــت انســانی خــود بیگانــه مــی سازند»حشــر-19» و در ایــن ظلمــات جهــل آنهــا 

ــازند.  ــی س ــرگرم م ــا س ــواع پنداره ــها و ان ــا و ترس ــرج و مرجه ــها و ه ــه هوس را ب

حکیــم متالــه می گویــد بیگانــگان بــا تعلیــم مــا خیلــی مخالــف نیســتند« ،انقــاب را 

ــا جامعــه انســانی و اســامی مــا مشــمول »قــد  ــا تعلیــم و تزکیــه هماهنــگ کنیــم ت ب

افلــح مــن تزکــی« باشــد و براســاس یعلمهــم الکتــاب و الحکمــه عمــل کــرده باشــیم. 

و »یزکیهــم و یعلمهــم الکتــاب و الحکمــه« ایشــان در تقــدم علــت تذکیــه بــر تعلــم 

می نویســد،»جهاد اصغــر وســیله اســت تــا در ســایه آن بــه هــدف عالــی و واال، کــه 

اســتقرار نظــام اســامی و تخلــق و تعهــد جامعــه بــه خلــق و وعهــد الهــی اســت، راه 

ــر  ــه فک ــرد و ب ــر می ب ــر بس ــاد اصغ ــای جه ــواره در فض ــه هم ــی ک ــم و آن کس یابی

جهــاد اکبــر نیســت، عمــرش را همیشــه در مقدمــه صــرف کــرده و هرگــز ازآن عبــور 

ــگام بازگشــت  ــی اکــرم )ص( رســیده اســت کــه هن ــن رو از نب نکــرده اســت« ازای

ســپاهیان اســام از جبهــه هــا فرمودنــد، شــما از جهــاد اصغــر فراغــت یافتــه ایــد، خود 

را بــرای جهــاد اکبــر آمــاده کنید.)جــوادی ،1386 ،ص74( بــه نظــر ایشــان، متخلــق 

شــدن بــه اخــاق الهــی و خدایــی شــدن انســان هــا هــدف رســالت انبیــاء الهــی اســت 

ــی  ــه نوران ــم از آن ب ــرآن کری ــا اخــاق اهلل« )مجلســی،ج58 ص129( و ق »تخلقــوا ب

شــدن یــاد کــرده اســت)جوادی،1389 ج1ص56( بنابرایــن یکــی از اهــداف انقــاب 

اســامی تحــول حیــات طبیعــی بــه حیــات طیبــه بــوده؛ یعنــی تحــرک مــردم از جهــل 

وســتم پذیــری بســوی عــدل و عرفــان کــه ارکان حیــات طیبــه هســتند، بــی تردیــد 

عدالــت اجتماعــی و اهــداف سیاســی انقــاب در راســتاییگانه خواســته اصیــل انســان؛ 

یعنــی عرفــان حــق بــوده اســت.
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4. آزادی انسان ها

ــی  ــاره آزادی، بیان ــلمانان در ب ــای مس ــاره دیدگاه ــش درب ــاب خوی ــال در کت روزنت

مقــارن بــا واقعیــت در ایــن زمینــه عرضــه کــرده اســت بــه بــاور وی» در زبــان سیاســی 

اســامی بــرای آزادی از واژه »حریــت « اســتفاده مــی شــودکه در نقطــه مقابــل 

ــای  رهایــی از هــر  ــکار مــی رود: یکــی در معن ــا ب ــرار دارد و در دو معن عبودیــت ق

آمریــت دنیایــی و دیگــری رهایــی از تمنیــات درونــی بــرای وسوســه هــای مــادی« 

)رجایــی,1376، ص 22 (

از ســویی دیگــر در بیــن فاســفه سیاســی در آثــار اســام شناســان معاصــر نیــز همیــن 

معنــا از آزادی بخوبــی مشــهود اســت، بــه اعتقــاد آنهــا بــا چنیــن مفهومــی از آزادی، 

همــه انبیــاء پیــام دار آزادی بشــر و معــارض خودخواهــی و خــود خوامگــی بــوده انــد 

در آثــار معصومیــن)ع( نیــز پیــام آزادی خواهــی مــوج مــی زنــد. آیــه اهلل جــوادی، 

ــه آیــات و روایــات متعــدد می نویســد؛ آزادی از دیــدگاه اســام یعنــی  ــا اســتناد ب ب

ــن  ــی انســان، در ای ــس آزادی حقیق ــر خــدا، پ ــا شــدن از بردگــی و اطاعــت غی ره

ــا ایمــان و عمــل  ــد و ب ــان پیشــین برهان ــا اســتغفار، خــود را از بندگناه اســت کــه ب

صالــح در زمــره صاحــب یمیــن قــرار گیــرد، ایــن آزادی اســت کــه می توانــد مقدمــه 

حیــات اصیــل و رفیــع باشــد و فــک رقبــه حقیقــی، همیــن است.ایشــان معتقــد اســت 

ــن  ــر او در مســیر آزادســازی اندیشــه دی ــی نظی ــم و نهضــت ب اســاس حرکــت عظی

و تفکــر قرآنــی بــوده اســت. اگــر رهبــران جوامــع بشــری در فکــر رهایــی ملتهــا و 

آزادی انســانها هســتند امــام راحــل از آن برتــر اندیشــیده و در فکــر گسســتن اغــال 

ــن  ــای دی ــه دســت وپ ــان و شــیاطین دوران ب ــی اســت کــه طواغیــت زم و زنجیرهای
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زده و او را از بالندگــی و حیــاط بخشــی ســاقط کــرده انــد زیــرا کــه ایــن دیــن ازاد 

ــه انســانها داده و حصارهــای ســتم و زنجیرهــای  ــرواز ب ــدرت پ و رهــا اســت کــه ق

ــه تنهــا دســت ظالمــان و پــای تجــاوزکاران را قطــع مــی  ظلــم را مــی گســلد کــه ن

ــزوی مــی کند)جــوادی، 1384  ــز من ــم را نی ــه نشــین و ظل ــد بلکــه تعــدی را خان کن

ــد  ــل و ارجمن ــات اصی ــن حی ــات و ضام ــه حی ــرآن، آزادی مقدم ــگاه ق ص 18( از ن

ــد طواغیــت نفســانی و  ــو رهایــی از بن مــادی و معنــوی اســت. و ایــن آزادی در پرت

غیــر نفســانی و انقیــاد و تبعیــت از شــریعت اســام پدیــد می آیــد. 

از نــگاه وحــی و نبــوت، آزادی بــه معنــای تســلیم پذیــری در مقابــل قــدرت واحــد 

و قهــار و مقاومــت و مبــارزه بــا خدایــان متعــدد و متکثــر اســت . از ایــن رو برخــی 

آیــات قــرآن، تکیــه بــر ظالمــان و اربابــان قــدرت را شــدیدا نهــی فرمــود. و نتیجــه 

ــن  ــی الذی ــوا ال ــد»و الترکن ــش می دان ــا آت ــت ب ــارت و مصاحب ــی و اس آن را بردگ

ظلمــوا فتمســکم النار«)هــود131( و برخــی آیــات تصریــح دارندکــه، قلمــرو آزادی 

ــت.  ــانی اس ــای نفس ــارت هواه ــی از اس ــانی، و رهای ــزت انس ــعادت و ع ــال و س کم

ــس  ــون نف ــروی از فرع ــزت در پی ــتند ع ــه پنداش ــانی را ک ــته از کس ــرآن، آن دس ق

ــهوانی  ــای ش ــته ه ــال خواس ــم و اعم ــان را در تصمی ــت و آزادی انس ــت .و حری اس

ــم  ــات را گ ــی حی ــیر واقع ــه مس ــد ک ــی می دان ــب خوردگان ــد، فری ــرده ان ــی ک معن

کــرده انــد و چــون بــه حکــم الهــی تــن نــداده انــد بــه بردگــی و اســارت فرعــون و 

فرعونیــان درآمــده اند»وقالــوا بعــزه فرعــون انــا نحــن الغالبون»»شــعراء44« »وتتخــذوا 

مــن دون اهلل الهــه لیکونوالهــم عزا«»مریــم84« یعنــی کســانی کــه بــه دنبــال کرامــت و 

عــزت خویــش بودنــد تصــور کردنــد کــه عــزت آنــان نــزد خدایــان ســاختگی اســت 
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در صورتــی کــه ذلــت بارتریــن حیــات و زندگــی، پنــاه بــردن بــه قــدرت هــای غیــر 

الهــی اســت . امیــر بیــان امیــر المومنیــن )ع( در کام گوهــر بــار خویــش می فرمایــد» 

فالمــوت فــی حیاتکــم مقهوریــن و الحیــاه فــی موتکــم قاهریــن« زنــده بــودن و زیــر 

دســت بــودن بــرای شــما مــرگ اســت و مــرگ در راه تحصیــل آزادی، بــرای شــما 

ــه  ــول ب ــرط وص ــرت ش ــه 51« آن حض ــه خطب ــت»نهج الباغ ــی اس ــات و زندگ حی

ــه  ــته.حکیم متال ــهوات دانس ــدی ش ــس از پلی ــر نف ــی را تطهی ــال واقع آزادی و کم

معتقــد اســت، »آزادی انســان هــا، نجــات انســان هــا از چنــگال اســارت اســت، زیــرا 

ــه  ــی ک ــند و از بارهای ــان آزادی ببخش ــه انس ــا ب ــد ت ــی آمدن ــداران اله ــه زمام همیش

ــم  ــم ابصره ــع عنه ــد»و یض ــی کنن ــان را آزاد م ــنگین می کند،آن ــا س ــر دوش آنه ب

واالغــال التــی کانــت علیهــم« پیامبــر بارهــای ســنگین و زنجیرهایــی را کــه برآنهــا 

بــود برمــی دارد اســتبداد، اســتثمار، بارهــای ســنگین و زنجیرهایــی اســت کــه برگردن 

ــای  ــارت ه ــواع اس ــا را از ان ــان ه ــا انس ــوند ت ــوث می ش ــاء مبع ــت و انبی ــردم اس م

ــس  ــی،1389، ص52« پ ــوادی آمل ــد »ج ــات دهن ــی، نج ــادی، نظام ــی، اقتص فرهنگ

ــی  ــردی و اجتماع ــات ف ــدی، آزادی در حی ــت توحی ــه معرف ــر و نتیج ــن اث بزرگتری

اســت و نبایــد پنداشــت کــه آزادی امــر مســتقلی اســت و هیــچ پیونــد و ارتباطــی بــا 

ــی،1388ص55« ــی ندارد.»جــوادی آمل ــای معرفت ــکار و مبن ــد اف عقای

عامــه جــوادی چهــار بعــد اصلــی کــه الزمــه رشــد نظــام اســامی می باشــد و موجب 

ــان  ــه اهــداف ومقاصــدی کــه دارد نایــل شــود را بی ــا انقــاب اســامی ب می شــود ت

ــوازم آن را از شــئون جامعــه انســانی می دانــد، شــئونی کــه  می کننــد و پیشــرفت و ل

در دیــن بــدون حکــم نیســتند.
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1-رشد فرهنگی

رشــد فرهنگــی در واقــع پیشــرفت ضابطمنــد فرهنگ، یعنی آداب و رســوم، پیشــرفت 

اطاعاتــی، رشــد تخصــص هــا، پیشــرفت علــم، و هنــر و توســعه زندگــی خانوادگــی 

و نقــش مذهــب را شــامل می شــود.آیت  اهلل جــوادي» جاهلیــت را مفهومــي متغیـّـر و 

ــد  ــد. مفهومــي کــه مي توان ــر اســام مي دان ــان پیامب ــه دوره پیــش از زم ــه وابســته ب ن

در دوره جدیــد نیــز رخ بدهــد. مشــکل اصلــي در جامعــه جاهلیــت جدیــد یــا قدیــم 

از ایــن نــگاه، جهــل مــردم و عمــل نکــردن بــه اصــول تمــّدن نــاب اســت. و اســام 

ــه را از  ــراد و جامع ــق اف ــن طری ــا بدی ــد ت ــویق مي کن ــوزي تش ــم  آم ــه عل ــردم را ب م

جهــل و ظلمــت نجــات دهــد.

2-رشد اقتصادي

از نظــر حکیــم متالــه، پیشــرفت یــا توســعه »فرآینــدی اســت کــه متضمــن رشــد مداوم 

ــد و  ــی می باش ــادی اجتماع ــای اقتص ــان ه ــوی و بنی ــادی و معن ــط م ــزار و رواب در اب

انســان در ایــن جریــان می توانــد بکمــال برســد. پــس رشــد در آمــوزه هــای اســامی، 

جریانــی پویــا و مــداوم و همــه جانبــه بــا هــدف به کمال رســیدن انســان اســت .ایشــان 

ســاختار اقتصــادي در جامعــه اســامي را بــه گونــه اي ترســیم مي کنــد کــه اگــر چــه 

اصــل مالکیــت فــردي در آن بایــد محفــوظ باشــد امــا حکومــت حــق دارد در مــوارد 

مقتضــي در ایــن مســأله دخالــت کــرده و از تقســیم جامعــه بــه دو گــروه نیازمنــد و 

ــا از ایــن طریــق ثــروت در جامعــه در جریــان باشــد و  زر انــدوز جلوگیــري کنــد ت

ــه خــون بــدن  ــه منزل در دســت گروهــي خــاص منحصــر نشــود. چــرا کــه ثــروت ب

ــه  ــار کســاني که ب ــروت در اختی ــرار دادن ث ــن ق ــرات آن اســت و بنابرای و ســتون فق
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ــه نوعــي دیوانگــي خــود را ثابــت مي نماینــد،  ضــرر رشــد جامعــه کار مي کننــد و ب

ــوی  ــعه و الگ ــت توس ــد اس ــان معتق ــت«.)جوادی ،1389 ص107( ایش ــح نیس صحی

ــه منزلــت عقــل دارد.و آنچــه در اســام مــورد تاکیــد  پیشــرفت، بســتگی فراوانــی ب

ــد . از  ــل می باش ــدا و عق ــاب خ ــر کت ــی ب ــه مبتن ــت ک ــری اس ــعه کوث ــت توس اس

دیــدگاه ایشــان هــم انباشــت ســرمایه و هــم مــزدور دیگــران بــودن در اســام مــردود 

ــز  ــی تجوی ــوزه هــای اســامی گــردش ســرمایه و کارآفرین ــن رو در آم اســت از ای

شــده اســت. اســام توســعه را کامــا ترغیــب و تشــویق کــرده اســت منتهــی توســعه 

در اســام دارای دو نــوع متفــاوت اســت. یــک نــوع توســعه تکاثــری کــه اســام در 

همــه جــا از آن حمایــت کــرده، توســعه کوثــری آن اســت کــه پایــدار و همــه جانبــه 

باشــد معنــای پایــدار آن اســت کــه نســل آینــده را هــم در نظــر داشــته باشد.شــاخصه 

توســعه کوثــری چیســت ؟ شــاخصه اولــی ایــن اســت کــه بفهمیــم ســرمایه چیســت؟ 

ــد را  ــظ کــرد و راه ایجــاد درآم ــا حف ــد ســرمایه را کام و ســود کــدام اســت؟ بای

دانســت؛ بعــد از اســتحصال درآمــد آن را هــم در داخــل و در خــارج عرضــه کــرد 

تــا نیــاز کشــور تامیــن شــود.

شــاخصه دوم؛ توســعه همــه جانبــه و پایــدار در طــول و بــرای همــه نســل هــا باشــد 

و نــه در عــرض و بــرای یــک نســل، خداونــد همــه جانبــه بــودن را در ســوره حشــر 

ــاء منکــم وماآتاکــم الرســول  ــه بیــن االغنی چــه معرفــی می کنــد »کــی التکــون دول

ــه فانتهــوا والتقــواهلل ان اهلل شــدید العقاب«»حشــر/7« فخــذوه و مــا نهاکــم عن

ــم  ــه می گویی ــا ک ــود و آنج ــرمایه می ش ــم س ــا کردی ــما عط ــه ش ــه ب ــه ک ــی آنچ یعن

ســهم فقــراء را بدیــد بــرای ایــن اســت کــه مبــادی ســرمایه و ثــروت در بیــن یــک 
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عــده خــاص دســت بــه دســت شــود. دولــه در آیــه یعنــی تــداول و دســت بــه دســت 

ــل خــون مملکــت اســت اگــر خــون فقــط در  ــروت مث ــد» ث شــدن، ایشــان می گوی

ــود«  ــج می ش ــا فل ــدام ه ــه ان ــد بقی ــته باش ــان داش ــدن جری ــاء ب ــش از اعض ــک بخ ی

.قــرآن کریــم می فرمایــد ایــن ثــروت بایــد تــداول بیــن النــاس اجمعیــن داشــته باشــد 

نــه بیــن اغنیــاء منکــم. در نظــام ســرمایه داری کل ثــروت دســت اغنیاءاســت و بقیــه 

ــروت فقــط در دســت یــک گــروه  ــادی ث ــه گفــت، مب ــچ، ذات اقــدس ال عمــا هی

ــس  ــه دســت همــه برســد پ ــد و ب ــردم دور بزن ــن م ــد در بی ــرد و بای خاصــی قرارگی

شــاخصه مهــم ایــن اســت کــه ثــروت بایــد ماننــد خــون بیــن همــه مــردم دور بزنــد.

شــاخصه دیگــر توســعه کوثــری آن اســت کــه مــا خلیفــه اهلل هســتیم و ذات اقــدس 

الهــی از مــا کار خواســته اســت 

شــاخصه دیگــر در مذمــت توســعه تکاثــری ایــن اســت کــه توســعه تکاثــری همــان 

ــم  ــرآن کری ــا ق ــعه دارد ام ــم توس ــرف ه ــعه دارد در مص ــد توس ــه در تولی ــه ک گون

جلــوی ایــن مســئله را می گیــرد و جلــوی عــده ای را کــه چشــم و هــم چشــمی دارنــد 

می ایســتد ایــن توســعه تکاثــری مذمــوم اســت زیــرا محصــول آن مصــرف گرایــی 

اســت. از جملــه ادلــه ای کــه بــرای ضــرورت پیگیــری تحقــق توســعه کوثــری دارد 

ــک  ــت ی ــن اس ــم ممک ــد اداره کنی ــا زه ــردم را ب ــم م ــر بخواهی ــه اگ ــت ک ــن اس ای

اقلــی بپذیرنــد و گرنــه اکثــر مــردم تحمــل آن را ندارنــد ایشــان می گویــد همانطــور 

کــه شــنیده ایــد» ان االنســان لیطغی..«.امــا ایــن را نشــنیده ایــم و بــرای اولیــن بارمــی 

شــنویم اگــر کســی ببینــد فقیــر اســت طغیــان می کنــد منتهــا در آنجــا طغیــان می کنــد 

ــراء. ــی االم ــکام و عل ــی الح ــد عل ــان می کن ــا طغی ــا در اینج ــتضعفین ام ــی المس عل



لی
 آم

دی
جوا

هلل 
ت ا

 آی
گاه

دید
از 

ی 
الم

 اس
ب

قال
ف ان

هدا
ا

71

ــاب  ــن ب ــث ســیزدهم ای ــث دارد، حدی ــاب حدی ــی ب ــد 5کاف ــی در جل مرحــوم کلین

ایــن اســت کــه رســول اهلل بــه خــدا عــرض می کنــد، خدایــا نــان مملکنــت را زیــاد 

ــم  ــه روزه می گیری ــم و ن ــه نمــاز می خوانی ــان مملکــت نباشــد، ن کــن، چــون اگــر ن

ــن  ــا ای ــیم ت ــده باش ــل آین ــر نس ــه فک ــد ب ــدار بای ــعه پای ــد در توس ــان می فرمای ، ایش

ــی، شــاخص هــای  ــن شــان محفــوظ بماند.»جــوادی آمل منظــور محقــق شــود و دی

)5131/http://hajj.ir/fa (ــر ــعه کوث توس

ــوازم  3- رشــد صنعــت: نمونه هایــي همچــون حضــرت ســلیمان نبــي )ســاخت ل

زندگــي( حضــرت داود نبــي )ســاخت زره(، حضــرت نــوح نبــي )ســاخت کشــتي(

کــه جنبــه تمثیلــي دارنــد و بــه مــا لــزوم توجــه بــه صنایــع مختلــف الزم در زندگــي 

بشــري را مي آموزنــد نشــان مي دهــد کــه اوال در حکومــت اســامي بایــد توجــه بــه 

ــد روش  ــتفاده از آن بای ــا در اس ــد و ثانی ــته باش ــود داش ــعه صنعــت وج ــد و توس رش

صحیــح و در مســیر تکامــل انســان رعایــت گــردد. در عیــن حــال اســتفاده از صنعــت 

در کارهــاي تخریبــي و تهاجمــي جایــز نیســت. 

حکیم متاله بطور خاصه به شاخص های پیشرفت صنعتی اشاره می کند

ــت از  ــارت اس ــر، عب ــر عص ــرفته در ه ــع پیش ــت از صنای ــره درس ــن به ــف مهمتری ال

ــر . ــردم آن عص ــی م ــی و عمل ــای علم نیازه

ب اســتفاده از تکنولــوژی در تمــام امــور ســازنده و ســودمند رو اســت، ولــی بهــره 

بــرداری از آن در امــور تخریبــی و تهاجمــی و ســوزنده و کشــنده و تباکننــده هرگــز 

روا نیســت.)جوادی،1378،ص114(

ج.توجــه بــه محیــط زیســت و حتــی توســعه و رونــق فضــای ســبز کشــور از وظایــف 
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ــد  مــورد توجــه کارگــزاران پیشــرفت صنعتــی می باشــد »صنایــع تجربــی موظــف ان

ــان کــه  ــد چن ــری کنن ــن ســعادت و ســامت همــه بشــر جهــت گی در راســتای تامی

ــا و آبزیمــان هــوا و  ــد حقــوق طبیعــی هــر موجــود دیگــر را اعــم از دری موظــف ان

ــه رضایــت نســل رضایــت ندهنــد )جــوادی ،1389 ص 195(  پرنــدگان ..و هرگــز ب

ایشــان معتقــد اســت خــدای ســبحان همــه مــواد خــام و الزم بــرای هــر گونــه ابتــکار 

ــع و  ــت بدی ــه صنع ــر گون ــه ه ــت و زمین ــرارداده اس ــی ق ــنت اله ــفره س ــر س را برس

هــر نــوع نــوآوری را در نهــان بشــر نهادینــه کــرده اســت تــا اصــل کار از ســادگی 

صــدف بــه پیچیدگــی گوهــر بــار آیــد و از تکــرار پرهیــز شــود و بــه ســمت خاقیــت 

جهــت گیــری شــود )همــان ،ص162(

ــن  ــزوم تبیی ــه ل ــت  اهلل جــوادی ب ــي: آی ــي و بین الملل ــوق داخل ــد حق 4 رش

ــاره  ــي اش ــت بین الملل ــا وضعی ــب ب ــي متناس ــد حقوق ــح و روزآم ــاختارهاي صحی س

ــب  ــرفت ها موج ــر پیش ــي، دیگ ــات حقوق ــن نظام ــه چنی ــه ب ــدون توج ــد. ب مي کن

ــگ  ــون جن ــي همچ ــق فجایع ــردد و خل ــامی، می گ ــاب اس ــه و انق ــب جامع تخری

جهانــي اول و دوم مي شــود. از نــگاه آیــت اهلل جــوادي آملــي انقــاب اســامی 

بــراي پیشــگیري از ایــن فجایــع چنــد اصــل اساســي را مطــرح مي کنــد: 1. نفــي هــر 

ــد  ــه ســلطه پذیري و ســلطه گري 2. رعایــت قراردادهــاي بین المللي:ایشــان تأکی گون

ــدارد« بلکــه از  ــا خــدا ن ــه عهــد ب ــه عهــد اختصاصــي ب ــزوم عمــل ب ــد کــه »ل مي کن

ــد کــه هــر  ــوان فهمی ــوا بالعهــد اّن العهــد کان مسؤول«)اســراء/34( مي ت ــه »و أوف آی

ــت  ــز از خیان ــت و پرهی ــت امان ــت. 3. رعای ــد اس ــر خداون ــور نظ ــدي منظ ــوع عه ن

در امــوال و حقــوق. )جــوادی آملــی،1389،ص 115(. حکیــم فرزانــه معتقــد اســت 
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)قوانیــن اســامی ومســئوالن دینی،عهــده دار تبییــن و تحقــق رشــد حقــوق داخلــی و 

بیــن المللــی هســتند)همان،ص114( ســاح هــای صنعتــی و اقتصــادی بــدون ســاح 

ــی اول و دوم،  ــگ جهان ــد و جن ــم می کن ــی را فراه ــه تباه ــی زمین ــی و اخاق حقوق

گواهــی بــر صــدق همیــن مطلــب اســت .حقــوق مجموعــه قواعــد و مقرراتــی اســت 

کــه بوســیله قــوه مقننــه وضــع می شــود تــا روابــط بیــن مــردم یــک جامعــه را تحــت 

نظــم درآورد و از طرفــی نظــم عمومــی را در جامعــه مســتقر می کنــد. ایشــان اهــداف 

نهایــی انقــاب اســامی را ایــن گونــه بیــان مــی کنــد

الــف. راهنمایــي انســان ها بــه ســوي »خلیفــةاهلل« شــدن و تهیــه مقدمــات ایــن ســیر و 

ســلوک مــردم.

ب. تبدیــل کشــور اســامي بــه »مدینــه فاضلــه« و نمونــه کامــل یــک تمــّدن راســتین 

و تبییــن اصــول صحیــح روابــط داخلــي و خارجــي. هــدف مطلــق و نهایــی انقــاب 

ــه لقــاء اهلل اســت  ــی شــدن انســان هــا و رســیدن ب ــدگاه ایشــان؛ نوران اســامی از دی

»جــوادی،1389،ص6« حکیــم متالــه هــدف اصلــي و نهایــی  انقــاب اســامی را در 

ســاختن آرمــان  شــهري دینــي، بــراي ســیر دادن انســان بــه ســوي جانشــیني خداونــد 

ــن  ــوان در ای ــي را مي ت ــده تمــام نصــوص دین ــد و معتقــد اســت چکی ترســیم مي کن

ــرآن و  ــات ق ــم از آی ــي، اع ــوص دین ــد: »نص ــح مي کن ــان تصری ــل یافت.ایش دو اص

ــز ســیره معصومیــن و پیشــوایان الهــي، گرچــه حــاوي معــارف  متــون احادیــث و نی

ــن دو  ــا در همی ــادي اســت، لیکــن عصــاره همــه آنه ــده زی ــکات آموزن ــراوان و ن ف

رکــن یــاد شــده اســت.«»جوادی،1389،ص100« در ایــن نــگاه، جامعــه بــه مثابــه بــدن 

اســت و انســان جانشــین خداونــد در جایــگاه روح ایــن کالبــد بي جــان قــرار دارد. و 
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از همیــن رو در حقیقــت هــدف اصلــي تعالــي جــان اســت و رشــد کالبــد حکومــت 

و رســیدن آن بــه تمّدنــي مثــال  زدنــي، در اصــل نتیجــه تعالــي جان هایــي اســت کــه 

در ایــن حکومــت بــه کمــال و جانشــیني الهــي رســیده اند. آیــت اهلل جــوادي در ایــن 

ــد: ــاره مي گوی  ب

»الزمــه خافــت الهــي آن اســت کــه انســان کامــل یعنــي خلیفــةاهلل، همــه کمال هــاي 

مســتخلف عنــه را کــه خداونــد جهــان اســت، بــه انــدازه ســعه هســتي خــود فراهــم 

ــرد .و  ــرار گی ــبحان ق ــد س ــر خداون ــود، مظه ــاي وج ــه آن کمال ه ــوده و در هم نم

ــت  ــداف حکوم ــوان اه ــه عن ــر آن ب ــدل و نظای ــط و ع ــام قس ــه ن ــه ب ــن آنچ بنابرای

اســامي یــاد مي شــود، اگــر چــه کمــال بــه شــمار مي آینــد، لیکــن همــه آنهــا جــزء 

ــدر  ــت، مص ــدا اس ــه خ ــه خلیف ــي ک ــان متعال ــرا انس ــد. زی ــال اصلي ان ــات کم فروع

ــه  ــت ک ــه اي اس ــن جامع ــان،ص101( در چنی ــد بود.«)هم ــا خواه ــه آن کمال ه هم

ــي  ــز مصداق ــامي نی ــت اس ــود و حکوم ــي مي ش ــي نوران ــور اله ــا ن ــان ب ــان انس ج

مي شــود از آیــه قــرآن کریــم کــه مي فرمایــد: »کتــاب أنزلنــاه الیــک لتخــرج النـّـاس 

مــن الّظلمــات الــي النـّـور بــاذن ربهــم الــي صــراط العزیــز الحمید)بقــره/257( انســان 

نــه تنهــا بایــد در مقــام فعــل اهــل قســط و عــدل باشــد بلکــه بایــد در مقــام یافتــه هــای 

قلبــی و عقلــی نیــز اهــل معرفــت و شــهود و نورانــی شــود .)جــوادی،1387،ص30( 

در حقیقــت آیــت  اهلل جــوادي معتقــد اســت تنهــا مبــدأ نــور کــه مي توانــد انســان ها 

ــد »انقــاب اســامی در پرتــو قــرآن اســت و کســي  ــور الهــي نورانــي گردان ــا ن را ب

کــه از آن محــروم باشــد، هیــچ نــوري نخواهــد داشــت.آیه اهلل جــوادی معتقــد اســت 

مدینــه فاضلــه، بــرای پــرورش انســان هایــی اســت کــه در جهــت »خلیفــه هلل «گشــتن 
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گام برمــی دارنــد و اصالــت در بیــن دو رکــن یــاد شــده، همانــا از آن خافــت الهــی 

اســت؛ زیــرا بــدن هرچنــد ســالم باشــد، پــس از مدتــی، می میــرد و می پوســد ولــی 

ــدن  ــد از تم ــه، هرچن ــه فاضل ــن مدین ــت .همچنی ــده اس ــده و پاین ــان زن روح ،همچن

واال برخــوردار باشــد، پــس از مدتــی ویــران می گــردد، ولــی خلیفــه اهلل کــه همــان 

انســان کامــل اســت، از گزنــد هــر گونــه زوال مصــون اســت. بنابرایــن مدینــه فاضلــه، 

بمنزلــه بــدن اســت ، و خلیفــه اهلل ، بــه مثابــه روح آن، و همــان گونــه کــه بــر اســاس 

اصالــت روح، بــدن راروح ســالم می ســازد، بنابــر اصالــت خلیفــه اهلل، مدینــه فاضلــه 

را انســان کامــل تاســیس و تامیــن می نماید.»جــوادی،1389،ص102« ســیره آموزنــده 

انســان نورانــی آن اســت کــه در عیــن رعایــت ادب و پاســداری از حرمــت انســانیت 

دیگــران، هیــچ انســانی را شایســته ســتایش و پــرورش نمــی دانــد و نیــز در عیــن زیبــا 

ــی  ــا زمین ــچ موجــود ســپهری ی ــی، هی ــی و تحســین سراســر گیت ــدن نظــام کیهان دی

ــت و  ــل نیس ــتش قائ ــت پرس ــرای آن قداس ــته، ب ــادی ندانس ــم عب ــته تکری را شایس

ــی  ــا ارزش ــرای آنه ــته، ب ــان دانس ــی نش ــدای ب ــانه خ ــم و آدم را نش ــام عال ــه تم بلک

بیــش از نشــانه بــودن قائــل نیســت » همــان ص 103( چنــان کــه انســان کامــل یعنــی 

ــد  ــن می فرمای ــی چنی ــای نوران ــان ه ــه انس ــن گون ــی ای ــی )ع( در معرف ــرت عل حض

ــه فــی اعینهــم« »نهــج الباغه،خطبــه193  ــق فــی انفســهم فصغــر مادون »وعظــم الخال

بند5«بنابرایــن غایــت ایجــاد انقــاب  از نظــر آیــت اهلل جــوادی، فراهــم کــردن زمینــه 

تقــرب بنــدگان  بــه خداســت و بــه همیــن دلیــل آن را متعالــی می نامیــم.
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نتیجه گیری

ــود  ــه اهلل جــوادی ب ــدگاه آی ــن نوشــتار، اهــداف انقــاب اســامی از دی موضــوع ای

ــی  ــان و اهداف ــه آرم ــی بســته ب ــت هــر انقاب ــن کــه ارزش و اهمی ــه ای ــا توجــه ب و ب

اســت کــه دنبــال مــی کنــد و رابطــه ی بیــن انقــاب و اهــداف وجــود دارد از طرفــی  

انقــاب هــا بــدون ارائــه تصویــری از جامعــه آرمانــی و مطلــوب خــود، حمایــت و 

مشــارکت مــردم را نمــی تواننــد بــرای انقــاب بدســت آورنــد لــذا از اهمیــت ویــژه 

ــر روش اســتنباطی  ــه  ب ــا تکی ــا ب ــود ت ــی آن ب ــن پژوهــش در پ ای برخــوردار بود.ای

برفهــم و تجزیــه و تحلیــل آثــار متفکــر مــورد نظــر در چارچــوب مکتــب فکــری وی 

نظــر ایشــان را در مــورد اهــداف انقــاب اســامی را بدســت آورد.

ایشــان معتقــد بــود انقــاب اســامی، حرکتــی اســت کــه بوســیله افــرادی کــه دغدغه 

دیــن دارنــد بوجــود مــی آیــد و بــه رهبــری فقیــه  ادامــه پیــدا مــی کنــد و هــدف آن 

تحــول زندگــی انســان هــا در همــه ابعــاد مــی باشــد.

از دیــدگاه آیــه اهلل جــوادی، اهــداف انقــاب اســامی بــه دو دســته تقســیم مــی شــد. 

اهــداف متوســط و اهــداف نهایــی

از جمله اهداف متوسط انقاب اسامی که اشاره کرده بود، عبارت است از
احیای عدالت اجتماعی  )1

احیای علوم اسامی  )2

تعلیم و تذکیه انسان ها  )3

آزادی انسان ها  )4

ــد و  ــی باش ــامی م ــام اس ــد نظ ــه رش ــه الزم ــی ک ــد اصل ــار بع ــوادی چه ــه ج عام

موجــب مــی شــود تــا انقــاب اســامی بــه اهــداف و مقاصــدی کــه دارد نایــل شــود 
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ــد ــوازم آن را از شــئون جامعــه اســامی مــی دان ــان مــی کنــدو پیشــرفت و ل را بی
رشد فرهنگی  )1

رشد اقتصادی  )2

رشد صنعت  )3

رشد حقوق داخلی و بین المللی  )4

ــان  ــدن انس ــی ش ــان، نوران ــدگاه ایش ــامی از دی ــاب اس ــی انق ــق و نهای ــدف مطل ه

هــا و رســیدن بــه لقــاء اهلل اســت. ایشــان هــدف اصلــی و نهایــی انقــاب اســامی را 

در ســاختن آرمــان شــهری دینــی بــرای ســیر دادن انســان بســوی جانشــین خداونــد 

ترســیم مــی کنــد.
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راولز؛ فیلسوف عدالت
طیبه مهری آدریانی1

چکیده

ــفه  ي  ــود، فلس ــر خ ــران عص ــل بح ــرای ح ــه ب ــت ک ــی اس ــوفی سیاس ــز فیلس  راول

ــا متــدي امروزیــن برگزیــده اســت. وی فیلســوفی  سیاســی در قالــب کاســیک را ب

لیبــرال اســت کــه بــا دو اصلــی کــه آن را اصــول عدالــت نامیــده، مبانــی   تئــوری اش 

را بــرای نیــل بــه ســمت عدالــت و انصــاف پایه ریــزی کــرده اســت. راولــز، بــا تکیــه 

ــا  ــان می نهــد و ســپس ب ــوری خــود را بنی ــه ی تئ ــرارداد اجتماعــی، اصــول اولی ــر ق ب

ــود را در  ــد خ ــای جدی ــهودگرایی، ایده ه ــی و  ش ــون فایده گرای ــی چ ــد مکاتب نق

قالــب عدالــت و انصــاف بیــان مــی  نمایــد.
 

مفاهیم كلیدی: عدالت2، انصاف3، وضع نخستین4، پرده ي جهل5، نظام 
همکاري، جامعه ي به سامان.

1 - کارشناس ارشد علوم سیاسی )اندیشه اسام و ایران(
justice _ -2
fairness -3

original position -4
veil of ignorance -5



ت
دال

ف ع
سو

 فيل
لز؛

راو

81

مقدمه
ــوف  ــي را فیلس ــوف آمریکای ــر و فیلس ــز )1921-2002(، متفک ــوردن راول ــان ب ج

عدالــت نامیده انــد و  نظریــه ي او در بــاب عدالــت را احیــاء کننــده                        ي فلســفه ي 

سیاســي دانســته اند. امــا چــرا راولــز بــه ایــن القــاب شــهره اســت؟ چگونــه اســت کــه 

ــه  ــز ب ــوري راول ــد گوناگــون، تئ ــز از اندیشــه ها و عقای ــن لبری ــن چنی در عصــري ای

ــش پژوهــان را  ــت عامــي نزدیــک مي شــود کــه ذهــن بســیاري از دان ــن مقبولی چنی

بــه خــود مشــغول مــي دارد؟ بــه نظــر می رســد بــرای فهــم بهتــر اندیشــه ي  راولــز بهتــر 

ــه مبحــث عدالــت در تاریــخ اندیشــه ي غــرب داشــته باشــیم.   اســت کــه اشــاره اي ب

ــن  ــه، مهم  تری ــري در جامع ــاختن نابراب ــاع س ــل دف ــرب، قاب ــي غ ــه ي سیاس در اندیش

مســئله در بحــث عدالــت بــوده اســت. نابرابــری در ثــروت و قــدرت و شــأن اجتماعی 

بــه رغــم شــباهت در اســتعداد، واقعیــت انــکار ناپذیــر همــه  ی جوامــع بــوده اســت. 

ــطح  ــه در س ــت ک ــئله ای اس ــی، مس ــفه ي سیاس ــت در فلس ــر، عدال ــارت دیگ ــه  عب ب

ــه  ــرای نهادهــای اجتماعــی ن نهادهــای اجتماعــی مطــرح می شــود و صفتــی اســت ب

صفــت انســان و اعمــال او. امــا ایــن عادالنــه بــودن بــه چــه معناســت؟ بــه ایــن پرســش 

ــای  ــت در معن ــت: اول، عدال ــده اس ــخ داده ش ــرب دو پاس ــی غ ــفه ي سیاس در فلس

کســب منافــع متقابــل و بــر اســاس توافــق و قــرارداد اســت کــه در آن، انگیــزه ی عمِل 

عادالنــه،  تأمیــن منفعــت دراز مــدت فــرد مي باشــد ؛ و دوم، عدالــت بــه منزلــه ی بــی 

 طرفــی، بــه ایــن معنــا کــه بتوانیــم از رفتــار خودمــان بــدون رجــوع بــه منافعمــان دفــاع 

کنیــم. در اندیشــه ي یونانــي، بــه طــور کلــي عدالــت بــه منزلــه ي ســازش و قــرارداد 

ــت.  ــادل ســخن مي رف ــه مفهــوم تع ــت ب نفــي مي شــد و از عدال
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ــد و در  ــه بع ــم ب ــرن هفده ــه از ق ــع  طلبان ــراردادی و نف ــه ی ق ــر، نظری ــوي دیگ از س

آراء کســانی چــون هابــز و هیــوم دیــده می شــود. امــا نظریــه ی دوم، یعنــی عدالــت 

ــگاه  ــر و از ن ــراِد درگی ــع اف ــن مناف ــده گرفت ــاس نادی ــر اس ــی، ب ــه ی بی طرف ــه  منزل ب

ناظــری ایــده آل کــه در آن میــان نفعــی نــدارد، یعنــی نفــع خــود را نادیــده می گیــرد، 

ــل، بلکــه تمایــل  ــه تأمیــن منافــع متقاب ــه ، ن تعریــف می شــود. انگیــزه ی عمــل عادالن

ــد. ایــن  ــر حســب اصولــی اســت کــه دیگــران، عقــًا آن هــا را می پذیرن ــه عمــل ب ب

ــت  ــه ی غای ــع، نظری ــد. در واق ــی می نامن ــت را کانت ــه از عدال ــت  گرایان درک غای

 گرایانــه و اخاقــی کانــت، نیازمنــد فــرض وجــود وضعــی اســت کــه در آن اصــول 

عدالــت یافــت می شــود و قرارگرفتــن در ایــن وضــع، مســتلزم  محرومیــت از اطــاع 

ــوان گزینش هــای  ــرده ي جهــل می ت ــِس پ ــاره ي منافــع خــود اســت و تنهــا در پ درب

نفــع  طلبانــه را کنــار گذاشــت و بــه بــی  طرفــی رســید. نظریــه ی عدالــت راولــز نیــز در 

ایــن ســنت جــای دارد و بحــث عدالــت را معطــوف بــه ســاخت جامعــه و نهادهــای 

ــیریه، 1383: 117-115(   ــد. )بش ــده ي آن می دان ــکیل دهن تش

راولز و نظریه ي عدالت
ــت؛ و  ــی او از عدال ــت کانت ــت: اول، برداش ــه اس ــل نهفت ــز در دو عام ــهرت راول ش

ــه  ــد ک ــود می ده ــر خ ــاي عص ــه بحران ه ــبت ب ــه وي نس ــي ک ــخ متفاوت دوم، پاس

آن رجــوع بــه فلســفه ي  سیاســی اســت. بــه ایــن منظــور، راولــز در پــی آن اســت تــا 

بــا کمــک فلســفه ی سیاســی، هــم پاســخی بــراي ایــن مســئله بیابــد و هــم فلســفه ي 

سیاســي کاســیک، کــه بــه واســطه ي تســلط پوزیتیویســم بــه فراموشــي ســپرده شــده 
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ــد؛ او ســعي  ــداع مي زن ــه اب ــن مســیر دســت ب ــز در ای ــا راول ــد. ام ــاء نمای ــود را احی ب

ــد  ــا  فلســفه ي سیاســي کاســیک ادغــام کن ــه لیبرالســیم  را ب ــاور خــود ب ــا ب دارد  ت

ــه مناســبات قــرن بیســتم  ــا توجــه ب و از ایــن مســیر فلســفه ي سیاســي کاســیک را ب

ــان  ــه بی ــن گون ــي را ای ــفه ي سیاس ــه فلس ــود ب ــش خ ــل گرای ــز عل ــد. راول ــا نمای احی

ــه  ــز را ب ــه برانگی ــدت مناقش ــه ش ــائِل ب ــد مس ــی می توان ــفه ي سیاس ــد: »1. فلس مي کن

ــد؛ 2.  ــف نمای ــي را کش ــفي و اخاق ــق فلس ــن تواف ــي بنیادی ــانده و مبان ــل رس حداق

درک سیاســي مشــترک میــان اعضــاي جامعــه ایجــاد کنــد؛ 3. میــان ســرخوردگي و 

خشــم مــا نســبت بــه جامعــه، خــود و تاریــخ، آشــتي برقــرار کــرده و درکــي عقانــي 

ــي کاوش  ــي، توانای ــفه ي سیاس ــاً، فلس ــود  آورد؛ 4. و نهایت ــه بوج ــاي جامع از نهاده

دربــاره ي حــد و مرزهــاي احتمالي سیاســت عملــي را دارد.« )راولــز، 26-1385:21 ( 

امــا آنچــه کــه راولــز را بــه تعمــق در مبحــث عدالــت معطــوف نمــود، بحران هایــي 

ــي دوم،  ــگ جهان ــد جن ــه از آن جمله ان ــد ک ــه گردی ــا مواج ــا آن ه ــه وي ب ــود ک ب

بمبــاران اتمــي هیروشــیما و جنــگ ویتنــام؛ جنگــي کــه ســبب ســاز انتقادات بســیاري 

از جانــب راولــز بــه سیاســت آمریــکا شــد و در ایــن مســیر، آنچــه کــه بیــش از همــه 

توجــه راولــز را بــه خــود جلــب نمــود، کــم رنــگ شــدن نقــش عدالــت نســبت بــه 

آزادي در جامعــه آمریــکا« بــود. )اخــوان کاظمــي، 1384: 152( راولــز، در مراســم 

بزرگداشــت بیســت و پنجمیــن ســالگرد انتشــار نظریــه ي عدالــت، نگرانــي تــوأم بــا 

ــدگاه را  ــن دی ــراز داشــته و ای ــکا اب ــه ي امری ــش را از تحــوالت جامع شــگفتي خوی

مطــرح ســاخت کــه عــدم محدودیــت در گشاده دســتي سیاســي، از فراینــد سیاســي 

ــن تر، ارزش  ــان روش ــه بی ــت. ب ــرده اس ــیم ک ــایند ترس ــره اي ناخوش ــکا، چه در امری
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آزادي در امریــکا بــراي افــراد، بســیار بیشــتر و فربه تــر از ســایر ارزش هــا شــده اســت 

و ایــن واقعیــت از گســترش نابرابــري و بــي  عدالتــي خبــر مي دهــد. راولــز در واپســین 

ــه اي آشــکار و  ــه  گون ــی«، ب ــده ي خــرد عموم ــي ای ــوان »بازبین ــا عن ــه ي خــود ب مقال

بي پــروا بــه انتقــاد از سیاســت هاي امریــکا پرداخــت. در نــگاه راولــز، منافــع صنفــي 

ــه  ــه اي  ک ــه  گون ــرار داده ب ــود ق ــر خ ــر تأثی ــکا را زی ــت امری ــه، سیاس ــازمان یافت س

ــي  ــاي عموم ــا و تأمل ه ــع بحث ه ــر مان ــي اگ ــا، حت ــترده در رقابت ه ــارکت گس مش

ــه اســت. )محمــودي، 1385: 115( نشــده باشــد آن را از ســکه انداخت

1- عدالت به مثابه ي انصاف 
راولــز در کتــاب نظریــه اي در بــاب عدالــت، بحــث خــود را بــا یــک مفــروض آغــاز 

مي کنــد: »فــرض کنیــم کــه یــک گــروه انســاني بــراي کســب خیــر، انجمــن کــم و 

بیــش خــود کفــا و متشــکل از اشــخاص خــاص را ایجــاد کــرده کــه در روابــط خــود 

بــا یکدیگــر قواعــد رفتــاري ویــژه اي را بــه نحــو الــزام آور بــه رســمیت مي شناســند و 

در بیشــتر مــوارد بــر پایــه ي ایــن روابــط رفتــار مي کننــد. ایــن روابــط، نظــام همــکاري 

را مشــخص مي کنــد کــه بــراي بهتــر شــدن خیــر کســاني کــه در آن شــرکت دارنــد 

طراحــي شــده   اســت. بــا ایــن حســاب، گرچــه یــک جامعــه، مبتنــي بــر همــکاري، 

بــراي مزیــت و منفعــت دو جانبــه طراحــي شــده اســت امــا در کنــار منافــع و عایــق، 

متضمــن کشــمکش و منازعــه نیــز هســت چــرا کــه انســان  هــا نســبت بــه چگونگــي 

توزیــع منافــع ناشــي از همــکاري خــود، بي تفــاوت نیســتند و هــر کــس خواهــان آن 

ــذا تعــارض  ــر، ســهم بیشــتري دریافــت کنــد، ل اســت کــه در یــک مشــارکت کمت

منافــع آغــاز مي  شــود.« )راولــز، 1387: 33( ایــن جاســت کــه مهم تریــن پیــش فــرض 
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ــي  ــي، زندگ ــاي اجتماع ــه همکاري  ه ــن ک ــد و آن ای ــان مي کن ــود را نمای ــز خ راول

بهتــري را بــراي انســان ها ممکــن مي ســازد. امــا ایــن پیــش فــرض در بطــن خــود بــا 

یــک مســئله روبروســت کــه همــان نابرابــري در تخصیــص منابــع اســت، لــذا »بــراي 

ــص  ــیوه ي تخصی ــه ش ــتیم ک ــي هس ــد اصول ــمکش ها، نیازمن ــه کش ــن  گون ــع ای رف

حقــوق و تکالیــف را در نهادهــاي اساســي جامعــه، تعییــن، و نحــوه ي مناســب توزیــع 

منافــع و هزینه هــاي ناشــي از همــکاري اجتماعــي را تعریــف کنــد.« )همــان( 

راولــز، بعــد از ایــن مقدمــه، بــه ســراغ بطــن تئــوري خــود مــي  رود کــه همــان »عدالت 

بــه مثابــه ي انصــاف« اســت. وی، تئــوري خــود را بــر دو پایــه تقســیم مــي  کنــد: 1. 

تفســیري از وضــع نخســتین و مســئله ي انتخــاب کــه در ایــن دوره مطــرح اســت 2. 

اصولــي کــه نتیجــه ي وضــع نخســتین اســت و بــر ســر آن توافــق ایجــاد شــده اســت. 

)پیشــین: 101(

1-1- وضع نخستین
  وضــع نخســتین وضعیــت بالفعلــی اســت کــه بــرای هــدف خاصــی تعبیــه می شــود 

ــد)  ــن بدســت آمــده در خــود را تضمیــن می کن ــودن توافق هــای بنیادی ــه ب و منصفان

 پیشــین:51( ایــن وضــع بازتــاب شــرایطی اســت کــه در آن طرف هــای قــرار داد بــه 

ــذا نتیجــه دلبخواهــی  ــه اشــخاص اخا قــی بازنمایــی می شــوند  ل ــه مثاب ــر ب نحــو براب

یــا موازنــه ی نســبی نیروهــای اجتماعــی نیست.)پیشــین: 149( وضــع نخســتین فضایــي 

قبــل از  ایجــاد اصــول عدالــت اســت و راولــز آن را ایــن گونــه توصیــف مي کنــد: 

ــي تاریخــي و  ــي اســت و مبان ــًا فرضــي و خیال ــي کام ــن، فضای »وضــع نخســتیِن م



  4
0،4

1،4
2 

ره 
شما

ن ، 
وها

ش پژ
 دان

 

86

ــه در  ــت ک ــان نیس ــي قراردادگرای ــع طبیع ــد وض ــا، همانن ــن فض ــدارد. ای ــي ن فرهنگ

آن، ذهــن، لوحــي ســفید و خالــي باشــد بلکــه ایــن وضعیتــي فرضــي اســت کــه تنهــا 

ویژگــي آن رهنمونــي بــه ســمت برداشــتي از عدالــت اســت.« )راولــز، 1387: 44(  

از جملــه ویژگي هــاي ذاتــي وضــع نخســتین، حجــاب جهــل اســت. ایــن اصطــاح 

ــات   ــی از اصطاح ــس از آن  یک ــد و پ ــرح گردی ــار در 1963 مط ــتین ب ــراي نخس ب

ــاب  ــد. )ن.ک: )rawl,1963 حج ــمار آم ــه ش ــتین  ب ــع نخس ــا وض ــط ب ــم مرتب مه

ــي، شــأن  ــت طبقات ــه، موقعی ــگاه، مرتب ــچ کــس، جای ــی اســت کــه هی جهــل، فضای

ــم  ــه زع ــدارد. ب ــاد ن ــه ی ــره را ب ــي و غی ــوش، دارای ــي، ه ــي طبیع ــي، توانای اجتماع

ــا  ــر و ی ــوم خی ــت هاي خــود از مفه ــي از برداش ــع حت ــن وض ــراد در ای ــز، اف راول

پیــش فرض هــاي روانشــناختانه ي خــود نیــز بي خبرنــد. وی در توجیــه اســتفاده 

ــچ کــس  ــد کــه هی ــن مي کن ــن شــیوه ي نگــرش تضمی ــد: »ای ــن شــیوه می گوی از ای

ــود و از آن  ــع نمي  ش ــا منتف ــرر و ی ــل از آن متض ــج حاص ــول و نتای ــش اص در گزین

جــا کــه همــگان در وضــع مشــابهي بــه ســر مي  برنــد، کســي نمي توانــد اصولــي بــه 

ــز،1387: 88(  ــد.« )راول ــي کن ــود طراح ــع خ ــران و نف ــرر دیگ ض

1-2- اصول عدالت 

اصــول عدالــت، برآمــده از فضایــی  اســت کــه  نتیجــه ی یــک توافــق و چانــه زنــي 

ــه  ــخصي ک ــر ش ــد: »1. ه ــل مي انجام ــن دو اص ــه ای ــه ب ــود ک ــد ب ــه خواه منصفان

ــه  ــبت ب ــت، نس ــع اس ــر آن واق ــت تاثی ــرکت دارد و تح ــي ش ــاد اجتماع ــک نه در ی

ــر  ــراي همــه ســازگار باشــد حقــي براب ــا آزادِي مشــابه ب گســترده ترین آزادي کــه ب
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ــگان  ــع هم ــه نف ــا ب ــن نابرابري ه ــه ای ــي  ک ــا زمان ــت ت ــه اس ــري، بیوج دارد. 2. نابراب

ــا از  ــه آن هــا وابســته اســت ی ــه شــرط آن  کــه مقامــات و مناصبــي کــه ب بینجامــد؛ ب

طریــق آن هــا حاصــل مي توانــد شــد در اختیــار همــه باشــد.« )ملکیــان، 1385: 264( 

 بدیــن ســان، »اصــل اول عدالــت، مربــوط بــه برابــری در تعییــن حقــوق و تکالیــف 

اساســی و اصــل دوم، مربــوط بــه نابرابري هــای اجتماعــی و اقتصــادی اســت« 

)حقیقــت، 1376: 374( و ایــن کــه در چــه شــرایطي مي تــوان نابرابري هــا را موجــه 

و عادالنــه دانســت.  درواقــع، راولــز، بــه دنبــال آن اســت کــه نابرابــري در ثــروت و 

ــي  ــه واقعیت ــراد ک ــتعدادهاي اف ــباهت در اس ــم ش ــه رغ ــي، ب ــأن اجتماع ــدرت و ش ق

ــرار دهــد.  ــه ق ــوده اســت را در مســیري منصفان ــع ب ــر در همــه ي جوام انکارناپذی

راولــز بعــد از شــرح اصــول عدالــت و تأکیــد بــر الــزام آور بــودن آن در جامعــه، از 

ــه شــرح  ــن گون ــاي آن را ای ــت کــرده و ویژگي ه ــه ســامان صحب ــه ي ب ــک جامع ی

مي دهــد: 1. هرکــس مي دانــد و مي  پذیــرد کــه دیگــران نیــز چــون او همــان اصــول 

ــد  ــت مي  کنن ــول را رعای ــان اص ــه ي هم ــي، پای ــاي اجتماع ــد؛ 2. نهاده را پذیرفته ان

ــتند؛  ــد هس ــل پایبن ــه اص ــا ب ــه نهاده ــت ک ــه اس ــن گون ــز ای ــردم نی ــوم م ــاور عم و ب

3. جامعــه ي بــه ســامان، جامعــه اي اســت کــه اصــول آن بــر اســاس یــک برداشــت 

عمومــي از عدالــت ســاماندهي شــده باشــد. )راولــز، 1387: 34( و در ادامــه، راولــز 

ــوان نتیجــه گرفــت کــه جوامــع موجــود،  ــا ایــن اوصــاف، مي ت ــان مي  کنــد کــه ب بی

بــه نــدرت بــه ســامان هســتند چــرا کــه میــان ایــن  کــه چــه چیــز، عادالنــه یــا ناعادالنــه 

ــن  ــم ای ــه رغ ــا ب ــاف هســتند؛ ام ــاق نظــر نداشــته و دچــار مناقشــه و اخت اســت اتف

ناهمنوایــي، یکایــک آن هــا برداشــتي از عدالــت دارنــد کــه نقطــه ي اشــتراک تمامــي 
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ـ که در  ایــن اختــاف نظرهــا بــر دو اصِل منــع تبعیض خودســرانه و موازنه ي مناســبـ 

مفهــوم عدالــت، مســتتر و ســنگ محــک نهادهــاي دادگــر اســت ــــ مبتنــي مي باشــد؛ 

ــدگاه  ــن دی ــا ای ــم ب ــد ه ــت دارن ــون از عدال ــت  هاي گوناگ ــه برداش ــاني ک ــذا کس ل

موافقنــد کــه نهادهــا، آنــگاه دادگرنــد کــه از تمایزهــا و تبعیض هــاي خودســرانه بیــن 

اشــخاص و نیــز از تخصیــص حقــوق و مزایــاي تبعیــض آمیــز خــوداري کننــد. راولــز 

در ادامــه، خاطــر نشــان مي کنــد کــه توافــق در برداشــتی از عدالــت، پیش نیــاز 

بقــاي یــک جامعــه نخواهــد بــود بلکــه مســائلي چــون همکاري،کارآمــدي و ثبــات 

ــور در جامعــه جــاري نباشــد،  ــن ام ــي کــه ای ــا زمان ــر اســت چــرا کــه ت ــا اهمیت ت ب

عدالــِت ناشــي از همــکاري اجتماعــي محقــق نخواهــد شــد. )پیشــین: 34- 35(

1-3- عدالت و انصاف

ــه  ــت را چگون ــده اس ــل ش ــتین حاص ــع نخس ــیر وض ــه از مس ــي را ک ــز، عدالت راول

مي نمایــد؟  تعریــف 

بــه عقیــده ي وي عدالــت یعنــی: »حــذف امتیــازات بي وجــه و ایجــاد تعادلــي واقعــي 

میــان خواســته هاي متعــارض انســان ها در ســاختار یــک نهــاد اجتماعــي، یعنــي نتایــج 

یــک تصمیــم  گیــري منصفانــه.« ) ملکیــان، 1385: 265(

از ایــن منظــر، انصــاف نیــز »روش   اخاقــِي رســیدن   بــه   اصــول   عدالــت« مي باشــد 

کــه نتیجــه ي ایــن روش اخاقــي، »رســیدن بــه خــوِد عدالــت اســت.« 

ــاي  ــارغ از باوره ــي، ف ــاي ذهن ــش داوري ه ــدون پی ــه، ب ــر آزاد و بي  طرفان ــذا، اگ ل

ــي  ــا موضوع ــده ی ــورد پدی ــاوت درم ــه قض ــل، ب ــه عق ــکا ب ــا ات ــا ب ــش و تنه خوی
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ــود.  ــد ب ــه خواه ــا عادالن ــاوت م ــه ی قض ــه و نتیج ــا منصفان ــم، روش م بپردازی

2- راولز و لیبرالیسم
در نگاهــي کان، مي تــوان راولــز را اندیشــمندي لیبــرال دانســت کــه در عیــن 

پذیــرش اصــول لیبرالیســم بــه سوسیالیســم نیــز گرایــش دارد. وي همچنیــن فیلســوفي 

ــاء  ــي احی ــه نوع ــه ب ــت ک ــهودگرایي اس ــي و ش ــده  گرای ــا فای ــف ب ــي، مخال اخاق

کننــده ي روش اصحــاب قــرارداد مي باشــد. بــا بیــان ایــن اوصــاف ممکــن اســت بــه 

ــا پیونــد میــان اصولــی متناقــض ایجــاد کــرده  ــز، تئــوري خــود را ب نظــر برســد راول

کــه ایــن امــر ســبب متزلــزل شــدن مبانــي اندیشــه اي وي مي شــود و ایــن تئــوری را 

ــدا  ــش داوري، ابت ــن پی ــز از ای ــراي پرهی ــا ب ــد، ام ــی آن می  نمایان ــد ارزش حقیق فاق

ــس از آن  ــم و پ ــم مي  پردازی ــب لیبرالیس ــي مکت ــه معرف ــي ب ــگاه اجمال ــک ن در ی

ــهودگرایي و  ــا ش ــز ب ــي راول ــفه ي اخاق ــاف فلس ــي اخت ــل چگونگ ــبهاتي از قبی ش

فایــده گرایــي و همچنیــن اهــداف وي از طــرح قراردادگرایــي کاســیک را مــورد 

ــم داد. ــرار خواهی بررســي ق

»لیبرالیســم، یــک مکتــب فکــری، دارای عناصــر معیــن، ثابــت، تعریــف شــده و مورد 

ــرال  ــزان لیب ــاره ي می ــرای داوری درب ــن ب ــاری روش ــا معی ــت ت ــی نیس ــق همگان تواف

بــودن یــک فــرد یــا نظریــه ي سیاســی ارایــه دهــد، از ایــن رو، مجــال بــرای ارائــه ي 

ــب مذکــور  ــا آن چــه کــه مکت ــم اســت. ام ــف از لیبرالیســم فراه ــای مختل قرائت ه

ــد  ــد، تأکی ــز می کن ــب متمای ــِی رقی ــای سیاس ــا و نظریه ه ــر ایدئولوژی ه را از دیگ

بــر پــاره ای از عناصــر و باورهایــی اســت کــه رد پــای آن  هــا را می تــوان بــه نوعــی 

ــوان  ــه عن ــا ب ــوان از آن  ه ــامح می ت ــا تس ــرد و ب ــاهده ک ــم مش ــر از لیبرالیس در تقری
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ارزش هــای مشــترک لیبرالــی یــاد کــرد؛ امــوری نظیــر آزادی هــای سیاســی و مدنــی، 

ــارز ایــن  ــازار آزاد، از مصادیــق ب اســتقال فــردی، مالکیــت خصوصــی و اقتصــاد ب

ارزش هــای مشــترک هســتند.« )واعظــي، 1383: 55( لــذا، راولــز نیــز از ایــن قاعــده 

ــه در  ــن منظــر ک ــت از ای ــده اس ــار ش ــه گرفت ــن ورط ــز در ای ــوده. وي نی مســتثني نب

اصــل اول خــود بــه آزادي فــردي کــه از مبانــي بنیادیــن لیبرالیســم اســت تأکیــد دارد 

ــي را  ــد و نظــام اقتصادی ــد نمي  کن ــازار آزاد را تأیی و در اصــل دوم خــود، اقتصــاد ب

مي  پذیــرد کــه نابرابري  هــاي اجتماعــي و اقتصــادي در آن بــه صورتــي ترتیــب داده 

ــر داشــته باشــد. »ایــن اصــل مــاورای چیــزی اســت  شــوند کــه نفــع همــگان را درب

کــه در حــال حاضــر در جهــان غــرب وجــود دارد، چــرا کــه رنــگ سوسیالیســتی آن 

بیشــتر اســت.« )حقیقــت، 1376: 374( 

نکتــه  ي دیگــری کــه قابــل تأمــل اســت، توجــه بــه ایــن مســئله اســت کــه قرائت هــاي 

متفــاوت از آزادي، درک هــاي متفــاوت از وظایــف دولــت ایجــاد کــرده بــه گونه اي 

کــه لیبرالیســم، بــه دو دوره ي نــو و کاســیک تقســیم شــده اســت. متفکــران لیبــرال 

کاســیک، میــان مالکیــت خصوصــي و نظــام بــازار آزاد رابطــه ي تنگاتنگــي برقــرار 

مي کننــد و از ایــن رو از قــرن هجدهــم تــا امــروز، ایشــان یــک نظــام اقتصــادي مبتنــي 

بــر مالکیــت خصوصــي را تنهــا نظامــي مي دانســتند کــه بــا آزادي فــردي هماهنــگ 

اســت. امــا لیبرالیســم نــو یــا تجدیــد نظرطلــب، ایــن رابطــه ي تنگاتنــگ میــان آزادي 

فــردي و مالکیــت خصوصــِي مبتنــي بــر بــازار آزاد را بــه چالــش کشــید چــرا کــه بــه 

زعــم ایشــان، گســترش مالکیــت خصوصــِي مبتنــي بــر بــازار آزاد، حقــوق مدنــي و 

ــود دو  ــبب مي ش ــرده و س ــلب  ک ــا س ــدود و ی ــر را مح ــه ي کارگ ــاي طبق آزادي ه
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اصــل بنیادیــن لیبرالیســم، یعنــي آزادي و مالکیــت خصوصــي، در تضــاد بــا یکدیگــر 

ــود »در  ــاب خ ــل«، در کت ــتوارت می ــان اس ــون »ج ــي چ ــذا متفکرین ــد. ل ــرار گیرن ق

بــاب آزادي«، بــه دنبــال ایجــاد نظــام بــازار آزادي اســت کــه بتوانــد آن را بــا مبانــي 

ــه آزادي  ــد ک ــف کن ــي را تعری ــول اقتصادی ــرده و اص ــگ ک ــردي هماهن آزادي ف

فــردي را بــدون مالکیــت خصوصــي شــکوفا ســازد. امــا جســتجوي او درآن دوره ي 

زمانــي بــي  پاســخ مانــد و صــد ســال بعــد توســط نظریــه ي عدالــت راولــز پاســخ داده 

ــز در یــک ســنت سوســیال ــ دموکرات ــ لیبرال، میــان  شــد. بدیــن صــورت کــه راول

ــا اصــول عدالتــش  خواســته هاي متعــارض انســاني در درون یــک نهــاد اجتماعــي، ب

اتفــاق ایجــاد کنــد.« )دایــره  المعــارف فلســفی اســتنفورد، مدخــل لیبرالســیم( بدیــن 

وســیله راولــز کوشــید کــه برابــری، آزادی و کارایــی اقتصــادی و مالکیت خصوصــی 

را بــا هــم آشــتی دهــد. از ایــن منظــر، نظریــه ي عدالــِت راولــز بــر مبنــای نهادهــای 

ــر مبنــای سیاســت های  ــون اساســی و از نظــر اقتصــادی ب ــر قان دموکراســی، مبتنــی ب

ــه  ــه همیــن دلیــل او آمــوزه ي خــود را »عدالت ب ــه شــده اســت. ب نســبی توزیــع، ارائ

مثابــه ي انصــاف« یــا »عدالــت و انصــاف « نامیــد. 

3. راولز و قراردادگرایی
ــان  ــته و بی ــان دانس ــره ی قراردادگرای ــود آن را در زم ــوري خ ــیح تئ ــز در توش راول

ــر وي  ــه نظ ــه ب ــرا ک ــد، چ ــي  کن ــتفاده م ــاح اس ــن اصط ــداً از ای ــه تعم ــي دارد ک م

قراردادگرایــي یکــي از مطلوب تریــن گزینه هایــي اســت کــه بــه واســطه ي آن 

ــا  ــامان داد. ام ــو س ــن نح ــه بهتری ــري ب ــطح نظ ــت را در س ــئله ي عدال ــوان مس مي ت

قراردادگرایــي، داراي چــه خصایصــي اســت کــه راولــز آن را مطلوب تریــن گزینــه  
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بــراي تئــوري خــود مي دانــد و آن را برمي گزینــد؟ 

ــی فردگرایانــه دارد و جامعــه را شــکلی از  ــی، دیدگاه ــوی قــرارداد اجتماع »الگ

مشــارکت می بینــد کــه هدفــش تأســیس منافــع اعضــا اســت و بــه خوبــی بــا عقیــده ي 

خودآیینــِی ذاتــی افــراد مطابقــت دارد و تعــدد و تنــوع نظرهــا را می پذیــرد« )توســلي، 

1376( راولــز، از ایــن ویژگــي در قراردادگرایــي بهــره مي بــرد تــا مســئله ي عدالــت 

ــاري اجتماعــي  ــع همی را کــه ناشــي از ادعاهــاي ناســازگاِر ســهم هــر کــس از مناف

اســت را بــه یــک توافــق بــدل کنــد. در واقــع، ایــن توافــق بــر ســر توزیــع درســت 

منافــع و مزایــا بــر اســاس اصــول عدالــِت مــورد توافــق صــورت مي گیــرد و درســت 

ــت  ــه ي عدال ــوان ادعــا کــرد یکــي از شــگفتي هاي نظری ــن   جاســت کــه مي ت در ای

راولــز بهــره  گیــري از تئــوري قــرارداد اجتماعــي اســت، چــرا کــه قــرارداد اجتماعــي 

توانســت معضــل حاکمیــت در جامعــه ي اروپــا کــه از جانــب اقتــدار سیاســي  حاکــم 

ایجــاد شــده بــود را بــا نگاهــي عقانــي حــل کنــد؛ لــذا بــا توجــه بــه قابلیــت  هــاي 

قــرارداد اجتماعــي مي  تــوان ایــن دوگانگــي نهفتــه در بســتر لیبرالیســم را بــا محوریــت 

ــا ادعاهــای  ــاره مي گویــد: »اصــول عدالــت،  ب عدالــت پوشــش داد. راولــز در ایــن ب

ــد،  ــت می آین ــه دس ــی ب ــکاری اجتماع ــق هم ــه از طری ــی ک ــر مزایای ــر س ــاد ب متض

ســر و کار دارد و بــرای روابــط میــان اشــخاص یــا گروه هــا بــه مــورد اجــرا گذاشــته 

می شــود. واژه ي قــرارداد بــه ایــن تکثــر اشــاره دارد و همیــن طــور ایــن شــرط را کــه 

ــا  ــه ي طرف ه ــِق هم ــورد تواف ــه م ــی ک ــق اصول ــر طب ــد ب ــا بای ــح مزای ــیم صحی تقس

باشــد ]را[ مــورد نظــر دارد.« ) ملکیــان، 1385: 266(

همچنیــن ایــن اصــِل مــورد توجــه لیبرال هــا کــه قاعــده ي اولیــه، آزادی افــراد اســت 
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ــا  ــه  روشــنی ب ــه اســت، ب ــل و توجی ــاج دلی ــان محت ــرای آن ــی ب ــه محدودیت و هرگون

ــاوه  ــذاران آن، ع ــزد بنیانگ ــرارداد، ن ــوی ق ــق دارد. الگ ــت تطبی ــو قابلی ــن الگ ای

ــه  ــه کار گرفت ــه ب ــی جامع ــت  سیاس ــکل گیری هوی ــن ش ــام تبیی ــه در مق ــن ک ــر ای ب

می شــود، درصــدد ایجــاد مبنایــی بــرای توجیــه مشــروعیت  حاکمیــت  سیاســی بــوده 

ــا  ــا وضــع پیشــیني و ی ــاد طبیعــی ی ــه بنی ــچ گون ــه اشــاره دارد کــه هی ــن نکت ــر ای و ب

مرجعیــت  خاصــی در ایــن بــاره مــورد قبــول نیســت. تنهــا چیــزی کــه بــه حاکمیــت 

سیاســي مشــروعیت می بخشــد، توافــق افــراد مشــارکت  کننــده در تاســیس جامعــه ي 

خــود اســت. راولــز، »الگــوی قــرارداد را از مقــام تبییــن تشــکل سیاســی جامعــه یــا 

ــه ســطح باالتــری از انتــزاع یعنــی مقــام تبییــن اصــل عدالــت کــه  مشــروعیت آن، ب

ــا و مناســبات اجتماعــی اســت توســعه  ــات و نهاده ــت و درســتی ترتیب ــار حقانی معی

می دهــد. یعنــی آیین نامــه ای کــه حقــوق و امتیــازات و تعهــدات و الزامــات و 

ــد و  ــخص می کن ــردی را مش ــر ف ــای ه ــا محدودیت  ه ــا ی ــا و آزادي ه ــت ه فرص

ــلي، 1376: 104( ــت.« )توس ــا اس ــا و انتخاب ه ــروعیت داوري ه ــار مش معی

4. شهودگرایی و مخالفت راولز
شهودگرایي چیست و راولز از چه روي با آن مخالفت مي ورزد؟ 

ــا  ــق را معن ــور و تصدی ــه تص ــاز ب ــدون نی ــزي ب ــم و درک چی ــي، فه ــهود گرای »ش

ــت  ــر از کل اس ــزء کوچک ت ــه ج ــن ک ــا از ای ــم م ــال، فه ــوان مث ــه عن ــد. ب مي ده

ــتدالل  ــه اس ــاز ب ــدون نی ــزاره را ب ــن گ ــا ای ــه م ــرا ک ــت چ ــهودگرایانه اس ــي ش اصل

ــه  ــازي ب ــت نی ــهودي اس ــه ش ــن رو، آنچ ــم. از ای ــي درک مي کنی ــور بدیه ــه ط و ب

ــد.«  ــه  ان ــدارد چراکــه خــود توجی ــه ن ــراي توجی ــا روانشــناختي ب اســتدالل منطقــي ی
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ــه دو دســته تقســیم  )وارنــوک1380، 85( لــذا شــهود گرایــي، مفاهیــم اخاقــي را ب

مي کنــد: 1. مفاهیــم پایــه کــه تعریــف نشــدني اند. 2. مفاهیــم فرعــي کــه غیــر 

ــوند.  ــف مي ش ــي تعری ــم اصل ــه مفاهی ــاع ب ــا ارج ــهودي اند و ب ش

شــهودگرایي، مفروضاتــي دارد مبنــي بــر ایــن  کــه 1. خــوب یــک مفهــوم غیــر قابــل 

ــِي  ــِق اخاق ــدارد. 2. حقای تعریــف اســت چــرا کــه بدیهــي اســت و چــون و چــرا ن

عینــي وجــود نــدارد، بــه ایــن معنــي کــه وابســته بــه احســاس و اندیشــه ي بشــر نیســت 

ــا  ــا ب ــه تنه ــرد بلک ــي درک ک ــاهده ي تجرب ــا مش ــوان ب ــي را نمي ت ــکام اخاق و اح

شــهود شــناخته مي شــود ماننــد شــناخت خوبــي، زمانــي کــه آن را در شــخص 

شــهود مي کنیــم. لــذا شــهود گرایــی، »نوعــی دیــدگاه معرفــت شــناختی اســت کــه 

بــر اســاس آن درک وظیفــه ي اخاقــی بــه کمــک اســتدالل ممکــن نیســت و ســیر و 

ســلوک فکــری در اخــاق، صرفــاً بــه مــدد شــهود عقانــی مقــدور اســت«. )فنایــی، 

 6 )534 :1377

»تأکیــد شــهودگرایی آن اســت کــه در هــر مــورد جزئــی، بایــد بــه شــهود وجدانــی 

مراجعــه کــرد تــا پیرامــون عادالنــه بــودن یــا نبــودن یــک رفتــار یــا رابطــه ي 

ــه اتــکای  ــه داوری پرداخــت و نمی تــوان ب ــون و تصمیــم کان ب ــا قان اجتماعــی و ی

یــک ضابطــه ي عــام )اصــول عدالــت(، مبنایــی عــام و کلــی بــرای داوری بــه دســت 

ــی در  ــت، از تکثرگرای ــت عدال ــول ثاب ــی اص ــای معرف ــه ج ــهودگرایی، ب آورد. ش

ــد.«  ــاع می کن ــت اجتماعــی دف ــا در حــوزه ي عدال ــر داوری هــای م اصــول حاکــم ب

)همــان( لــذا راولــز خــود را مخالــف شــهودگرایي مي نامــد و عنــوان مي کنــد 

6. ابولقاسم فنایی مطلب مذکور را از کتاب مری وارنوک نقل کرده است .
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کــه شــهودگرایي را عام تــر از آنچــه هســت مي فهمــد چراکــه از شــهودگرایي، 

ــرد  ــه وجــدان ف ــي را ب ــات و عمــل اخاق ــي اســتخراج مي شــود و اخاقی تکثرگرای

ارجــاع داده و ایــن مســئله در درون خــود، مجمــوع اصــول نخســتیني دارد کــه 

ــوان  ــن شــیوه نمي ت ــذا در ای ــارض برســد؛ ل ــه تع ــوارد خــاص ممکــن اســت ب در م

ــز، 1387: 74(  ــت. )راول ــر گرف ــول در نظ ــراي اص ــي ب اولویت

ــه  ــد: »شــهود، آن اســت کــه ب ــه فهــم مي کن ــن  گون ــز خــود شــهودگرایي را ای راول

ــه  ــه یــک موازن ــاً درســت ترین اســت مــا را ب ــراي مــا تقریب وســیله ي آن، هرآنچــه ب

برســاند.« )پیشــین: 75( لــذا راولــز، شــهودگرایي را نوعــي فهــم عینــِي آنچــه بــراي 

ــت مــي  ــه اســتنباط اصــول عدال ــق ب ــن طری ــد و از ای ــر مي کن ــا خــوب اســت تعبی م

 پــردازد. 

 5. فایده  گرایي و مخالفت راولز
 در تفکــر سیاســي غــرب کــه عمدتــاً ســنت لیبرالــي بــر آن حاکــم اســت، در مقــام 

توجیــه و تبییــن ارزش هــا و آرمان هــاي اجتماعــي، دو گرایــش در فلســفه ی اخــاق 

بــه خوبــي قابــل تشــخیص اســت :غایــت گرایانــه و وظیفــه گرایانــه؛ کــه از پیــروان 

شــاخص ایــن دو جریــان فکــري در حــوزه ي غایــت گرایانــه بنتــام، میــل، ســیدویک 

و در حــوزه ي وظیفــه گرایانــه، کانــت را مــي  تــوان نــام بــرد. امــا در نظریــات فایــده 

ــت  ــت و غای ــود اس ــزام، س ــا و ال ــواب، خط ــراي ص ــي ب ــار نهای ــا »معی ــه، تنه  گرایان

اخاقــي کــه در ایــن حــوزه مــورد نظــر اســت، بیشــترین غلبــه ي ممکــن خیــر بــر شــر 

و یــا کمتریــن غلبــه ي ممکــن شــر بــر خیــر در جهــان« مي باشــد. )موســی غنــی  نــژاد، 

1386( فایــده گرایــان معتقدنــد کــه درســتي یــا نادرســتي کــردار انســاني را بایــد بــا 
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نتایــج آن ســنجید و بیشــترین خشــنودي بــراي بیشــترین افــراد بهتریــن نتیجــه اســت. 

 )11 :1382 ,Micael Sandel(

امــا انتقــاد و یــا مخالفــت راولــز بــا فایــده گرایــي در چیســت؟ راولــز معتقــد اســت 

ــاره ي  ــار داوري درب ــه اي اســت کــه معی کــه فایــده  گرایــي، نظریــه ي غایــت گرایان

درســتي و یــا نادرســتي را فایــده ی آن کار مي دانــد و ایــن در حالــي کــه از دیــدگاه 

راولــز،  مي بایســت بــدون تمســک بــه تعریــف خاصــي از فایــده بــراي فــرد، آنچــه 

را کــه درســت اســت بــاز شــناخت. بــه عقیــده ي راولــز، داوري  هــاي اخاقــي مــردم 

ــه  ــراي بررســي سیاســي خــوب اســت و توجــه ب ــن ب ــي آغازی ــي، نقطــه ي اصل عام

ــر  ــه ه ــرد ک ــم ک ــه اي را فراه ــد زمین ــد بای ــان مي ده ــه نش ــت ک ــن داوري هاس همی

فــردي همــان طــور کــه خــود مي خواهــد و بــا هــر تصــوري کــه از خیــر دارد اهــداف 

خــود را پیــش ببــرد کــه ایــن مســئله بــا فایــده  گرایــي جــور در نمــي  آیــد، چــرا کــه 

ــتي و  ــت و درس ــه اس ــده  گرایان ــات فای ــع ماحظ ــراد، تاب ــوق اف ــز، حق ــر راول از نظ

نادرســتي عمــل افــراد بــا توجــه بــه رضایــت اکثریــت ســنجیده مي  شــود. راولــز عنوان 

مي کنــد کــه بــراي فایــده  گرایــان، اهمیتــي نــدارد کــه ایــن رضایــت منــدي چگونــه 

میــان افــراد توزیــع شــود، چــرا کــه توزیــع درســت، همــان بیشــترین رضایــت اســت. 

ــد و ایــن  ــراد را در نظــر نمي گیرن ــان اف ــان، تفــاوت می ــده  گرای از ســوي دیگــر، فای

بــا داوري هــاي اخاقــي ســازگار نیســت. فایــده  گرایــان، بــراي جامعــه هویتــي واحــد 

ــدي  ــوع رضایت من ــردن مجم ــر ک ــه در حداکث ــه جامع ــد ک ــده اند و گفته ان ــل ش قائ

اعضــاء، درســت عمــل مي کنــد ولــي در نظــر راولــز، جامعــه چیــزي  جــز ســازماني 

بــراي منافــع متقابــل نیســت. راولــز معتقــد اســت کــه خــود آیینــي افــراد خیلــي مهــم 
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ــک کل درســت نیســت، چــرا  ــع او در ی ــرد و مناف ــام ف ــل ادغ ــن دلی ــه همی اســت ب

کــه هــر فــردي بــه صــورت خودآییــن داراي ادعاهــا و انتظــارات متفــاوت اســت و 

یــک ســاختار در صورتــي عادالنــه اســت کــه بــه ارضــاء ایــن انتظــارات بــا رعایــت 

ــردازد؛  ــا بپ ــداف آن  ه ــي و اه ــتگي اخاق ــه شایس ــه ب ــدون توج ــراد و ب ــري اف براب

ــع  ــت، تاب ــي کــه حــق و عدال ــن معن ــه ای ــر مي شــود ب ــر خی ــن، حــق، مقــدم ب بنابرای

ــارت دیگــر، از  ــه عب ــي نمي شــود. ب ــات اخاق ــه ي غای ــي در زمین اتخــاذ موضــع قبل

نظــر راولــز هــر فــردي آزاد اســت کــه در مــورد خیــر، نظــر خــود را داشــته باشــد یــا 

ایــن کــه اهــداف  زندگــي خــود را تغییــر یــا طراحــي کنــد و هیــچ الزامــي در مــورد 

توافــق بــر ســر یــک مفهــوم معیــن از خیــر نداشــته باشــد. )راولــز، 1387: 63(
 

نقد
اندیشــه ي راولــز مــورد انتقــادات بســیاری قــرار گرفتــه کــه ایــن امــر از نــگاه ابطــال 

 گرایــان حاکــی از اهمیــت و قابــل تأمــل بــودن  ایــن اندیشــه   اســت. ازجملــه افــراد و 

ــت های  ــد، جماعت گرایان،لیبرالیس ــز پرداخته ان ــد آراء راول ــه نق ــه ب ــی ک گروه های

ــی آراء  ــی. در بررس ــان ایران ــگران و محقق ــا پژوهش ــک و ی ــون های ــیکی چ کاس

ــه  ــال ب ــن مج ــه در ای ــی ک ــن گروه ــد، اولی ــز پرداخته ان ــد راول ــه نق ــه ب ــرادی ک اف

آن خواهیــم پرداخــت جماعــت  گرایــان یــا اجتمــاع  گرایــان هســتند. افــرادی چــون 

مکیــن تایــر، والــزر، ســندل و تیلــور از متفکریــن بــه نــام ایــن نحلــه ی فکــری هســتند. 

اندیشــه ی جماعــت  گرایــان در نگاهــي کلــی، شــامل انتقــاد از لیبرالیســم در قالــب 

امــوری چــون توجــه بــه فــرد در بســتر اجتمــاع و رابطــه ی فــرد و جامعــه، )بــه  گونــه 

ــر   ای کــه در تفکــر لیبرالیســتی، اجتمــاع و ارزش هــا و موازیــن اجتماعــی تقدمــی ب
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خواســت و اراده ي فــردی نــدارد( »انتقــاد از تأکیــد یــک جانبــه بــر حقــوق فــردی و 

مقــدم دانســتن آن بــر خیــر همگانــی در تفکــر معاصــر لیبــرال« )جمعــی از مترجمــان، 

1385: 15(، زیــر ســؤال بــردن ادعــای جهــان شــمولی ارزش هــای لیبرالیســتی، بــا ایــن 

اســتدالل کــه جوامــع هــر کــدام دارای زمینه هــای فرهنگــی خــاص خــود هســتند و 

لیبرالیســم نمی توانــد در همــه ی فرهنگ هــا و جوامــع کاربــرد داشــته باشــد و انتقــاد 

ــی  ــوه ی زندگ ــه نح ــبت ب ــا نس ــی دولت ه ــی بی طرف ــه مدع ــم ک ــول لیبرالیس از اص

ــر  ــان،  ه ــت  گرای ــر جماع ــت. در نظ ــاهل اس ــی و تس ــی طرف ــتن ب ــردم و روا داش م

کــدام از ایــن اصــول، زمانــی کــه ســامت جامعــه در معــرض خطــر اســت یــا جامعــه 

ــبت  ــی نس ــی  طرف ــی ب ــت مدع ــه دول ــد ک ــوری باش ــت در ام ــت دول ــد دخال نیازمن

ــد.  ــد ش ــل خواه ــت وارد عم ــاً دول ــود و متعاقب ــد ب ــی خواه ــت، بی معن ــه آن اس ب

ایــن  جاســت کــه »جــزم اندیشــی لیبرالیســم بــا مبانــی نســبی گرایانــه ی آن ســازگار 

نیســت.« )پیشــین:23( 

جماعــت گرایــان بــا توجــه بــه ایــن مبانــی فکــری، خــود را منتقــد لیبرالیســم دانســته 

ــان،  ــن می ــد. در ای ــرار داده ان ــد ق ــورد نق ــز م ــز را نی ــوری راول ــتا،  تئ ــن راس و در ای

ــود در  ــر خ ــد نظ ــت م ــه اولوی ــه ب ــا توج ــرا، ب ــت گ ــن جماع ــدام از متفکری ــر ک ه

ــادیر  ــال، الس ــوان مث ــه عن ــد. ب ــز پرداخته ان ــان راول ــد آراء ج ــه نق ــم، ب ــد لیبرالیس نق

مــک اینتایــر، چهــره ي شــاخص  ایــن جریــان فکــری، در دو اثــر مهــم خــود »کــدام 

ــت  ــه ي فضیل ــا مدین ــد ت ــت«، می کوش ــی فضیل ــت« و »در پ ــدام عدال ــت، ک عقانی

ــن  ــر ای ــر، ب ــک اینتای ــد. م ــرح کن ــی مط ــان لیبرال ــر آرم ــطویی را در براب ــدار ارس م

بــاور اســت کــه  لیبرالیســم رشــد خــود را مدیــون زواِل فرهنــگ اخاقــی و سیاســی 
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غــرب اســت، لــذا بــا چنیــن تلقــی از لیبرالیســم، بــه نقــد آراء راولــز پرداختــه اســت.  

ســندل نیــز در کتــاب »لیبرالیســم و محدودیــت  هــای عدالــت« کــه »آشــکارا در نقــد 

اثــر جــان راولــز تألیــف شــده اســت« )جمعــی از مترجمــان، 1385: 34( کوشــیده در 

یــک دســته بنــدِی پنــج مــوردی، انتقــادات خــود را بــه آراء راولــز بیــان کنــد. ســندل 

معتقــد اســت کــه انســان بــدون اجتمــاع خــود توانایــی دســت یابی بــه خیــر را نداشــته  

و ایــن مهــم، در آراء راولــز لحــاظ نشــده اســت. 

ــگران  ــی از پژوهش ــه جمع ــز، ب ــر راول ــده ب ــادات وارد ش ــوع  انتق ــن   ن ــان ای از می

ــرد؛  ــام ب ــی را ن ــد واعظ ــوان احم ــان می  ت ــه از آن می ــم ک ــاره کردی ــز اش ــی نی ایران

وی در دو کتــاب »نظریــه عدالــت و لیبرالیســم سیاســی« و » نظریه هــای عدالــت 

ــت  ــه ی عدال ــاب نظری ــه اســت. واعظــی در کت ــز پرداخت ــد آراء جــان راول ــه نق «، ب

ــه دو دوره ی متقــدم  ــد  ب ــز را بای و لیبرالیســم سیاســی، مدعــی اســت کــه آراء راول

و متأخــر تقســیم نمــود چراکــه بــه عقیــده ی واعظــی، راولــز بــه واســطه ی انتقــادات 

وارده بــه تئــوری اش در کتــاب نظریــه  ی عدالــت، ســعی نمــوده تــا در کتــاب عدالت 

ــرال  ــع لیب ــه جوام ــود را ب ــوری خ ــرده و تئ ــدول ک ــاف، از آن ع ــه ي انص ــه مثاب ب

دموکــرات محــدود نمایــد. واعظــی در کتــاب نظریه ی هــای عدالــت، تئــوری راولــز 

ــا نــگاه یــک لیبــرال پــرورده شــده در مکتــب  ــه ب ــا نگاهــی اســامی ــ ایرانی و ن را ب

ــان  ــاس نش ــه و اس ــوارد آن را بی پای ــی م ــرار داده و در برخ ــد ق ــورد نق ــت، م کان

ــای  ــاب بررســی نظریه ی ه ــال، واعظــی در صفحــه ی 294 کت ــه طــور مث ــد. ب می ده

ــی  ــی از مبان ــردن یک ــؤال ب ــر س ــه زی ــم ب ــت بگویی ــر اس ــا بهت ــد و ی ــه نق ــت، ب عدال

ــان  ــز بی ــه آمی ــا رویکــردي تخطئ ــد. واعظــی ب ــدام می کن ــز اق ــه ی راول بنیادیــن نظری
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مــي دارد: »بــه چــه دلیــل افــراد غافــل از بســیاری حقایــق فلســفی، اخاقــی و مذهبــی 

و بســیاری حقایــق مربــوط بــه سرشــت و ســعادت آدمــی و نیــز واقعیــات مربــوط بــه 

ــته  ــت را داش ــوای عدال ــخیص محت ــت تش ــاً صاحی ــش، اساس ــردی خوی ــی ف زندگ

ــن و مناســب ترین راه  ــی، منصفانه تری ــن وضعیت ــن  کــه چنی ــه ای باشــند؟ چــه  رســد ب

تعییــن اصــول عدالــت باشــد. ادعــای راولــز بیشــتر بــه ایــن می مانــد کــه مــا بهتریــن 

ــی را،  ــا سیاس ــادی ی ــی اقتص ــم حیات ــک تصمی ــاره ی ی ــران درب داوران و تصمیم گی

ــاره ی امــور اقتصــادی و سیاســی  ــه علــت جهــل محــض درب ــم کــه ب گروهــی بدانی

ــد و  ــر می برن ــه س ــاوی ب ــت مس ــئله، در موقعی ــاص در آن  مس ــع خ ــتن مناف و نداش

ــه ضــرر شــخصی  ــا ب ــع ی ــر، نف ــم و تدبی ــد کــدام تصمی ــن  کــه نمی دانن ــت ای ــه عل ب

ــن  ــه روش ــال آن  ک ــد، ح ــرار دارن ــه ای ق ــاع منصفان ــود، در اوض ــام می ش ــان تم آن

اســت چنیــن افــرادی بــه رغــم داشــتن موقعیــت مســاوی و نبــود زمینــه ی نفــع طلبــی 

فــردی، اساســاً صاحیــت تصمیــم گیــری در ایــن  بــاره را ندارنــد.« )واعظــی، 1388: 

 ) 295 - 294

تصــور نگارنــده بــرآن اســت کــه ایــن قبیــل انتقــادات، خواننــده را از اهدافــی کــه 

ــز،  ــه راول ــرا ک ــد چ ــرده دور می کن ــال می ک ــه اش دنب ــار نظری ــی انتش ــز در پ راول

ــدگان باشــد؛ بلکــه  ــوری اش مطلــوب نظــر خوانن ــوده اســت کــه تئ ــال آن نب ــه دنب ب

ــود  ــر خ ــران عص ــه آن را بح ــت ک ــئله ای اس ــرای مس ــکار ب ــه ی راه ــال ارائ ــه دنب ب

می دانــد. در ثانــی همــان گونــه کــه در مقدمــه نیــز ذکــر شــد، جنــس عدالــت راولــز، 

ــه  ــه ب ــد، ن ــی ســخن می گوی ــه ی صفــت بی طرف ــه منزل ــت ب ــی اســت و از عدال کانت

ــد کــه در آن  ــی می بین ــرای وضعیت ــت را صفــت ب ــز عدال ــرد. راول مفهــوم صفــت ف
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ــود.    ــش می ش ــت گزین ــول عدال اص

ــک  ــرار داد: از ی ــی ق ــورد بررس ــاوت م ــد متف ــادات را از دو بع ــن انتق ــوان ای می ت

ــز زیســته اند  ــد کــه در بســتر اجتماعــی راول ــه انتقــاد کرده ان ســو افــرادی مبــادرت ب

ــی آشــنایند و  ــه خوب ــاع از آن هــا برخاســته  اســت ب ــه دف ــز ب ــی اي کــه راول ــا مبان و ب

از ســوی دیگــر کســانی کــه خــارج از ایــن بافــت فرهنگــی، بــه نقــد تئــوری راولــز 

ــت های  ــا لیبرالیس ــان و ی ــه جماعت گرای ــوان ب ــروه اول   می ت ــرای گ ــد؛ ب پرداخته ان

کاســیک ماننــد هایــک و بــراي گــروه دوم نیــز مي تــوان بــه  جمعــی از پژوهشــگران 

ایرانــی اشــاره کــرد. بــه بــاور برخــي، بــرای نقــد یــک اثــر علمــی، نیــازي بــه قــرار 

ــی  ــئله زمان ــن مس ــا ای ــت ام ــگر نیس ــتی پژوهش ــای اجتماعی ــ زیس ــتن در فض داش

قابــل قبــول اســت کــه تئــوری پژوهشــگر، ادعــای جهــان شــمولی داشــته باشــد نــه 

نظریــه ي عدالــت راولــز کــه بــه اذعــان خــود ِ وي، بــرای جوامــع لیبــرال دموکــرات 

ارائــه شــده اســت. )راولــز، 1385: 20( نکتــه ی دیگــری کــه در ایــن جــا قابــل تأمــل 

اســت، توجــه بــه ایــن مســئله اســت کــه تئــوری راولــز از زوایــای گوناگــون مــورد 

ــا  ــک از ظــن خــود ب ــر ی ــن ه ــان  منتقدی ــن می ــه  و در ای ــرار گرفت ــد ق بررســی و نق

اندیشــه ی وی همــراه گشــته اند و ایــن شــامل غالــب انتقاداتــی اســت کــه بــه تئــوری 

راولــز شــده اســت. امــا در ایــن میــان افــرادی چــون موفــه در مقابــل انتقــادات وارد 

ــد.  ــز پرداخته ان ــان و دغدغــه ی راول ــاع از آرم ــه دف شــده ، ب

شــانتال موفــه دغدغــه ی راولــز را ایــن  گونــه  توصیــف مــی  کنــد: »مشــکل او روشــن 

 ســاختن ایــن مســئله بــود کــه اگــر اشــخاِص آزاد و عقانــی در وضعیتــی برابــر قــرار 

ــی از  ــه اصول ــش،   چ ــی خوی ــم  گروه ــِن   ه ــرایط بنیادی ــف ش ــرای تعری ــد،   ب گیرن
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عدالــت را انتخــاب خواهنــد کــرد. ســپس او اعــام داشــت کــه، بــا نقطــه ي  شــروع 

قــراردادِن ادراکات جمعــی اعضــای جوامــِع   دموکراتیــک مــدرن، هــدف او صرفــاً 

ــوده از  ــارت ب ــدف او عب ــوده. ه ــع ب ــن جوام ــرای ای ــت ب ــتی از عدال ــق برداش تدقی

ــا حــس  ــی کــه در بطــن عقــل ســلیم ی ــان   ســاختِن ایده هــا و اصول ــد دادن و عی پیون

ــح« از  ــتی »صحی ــه برداش ــود ک ــن نب ــوی او ای ــن، دع ــد. بنابرای ــا پنهان ان ــی م جمع

عدالــت را صــورت  بنــدی کنــد. بلکــه بــه بیــان دقیق تــر، او اصولــی را مطــرح کــرده 

ــرای  ــا ب ــا و شــیوه ی م ــال م ــا،  آم ــا، ســنت های م ــخ م ــوان عملکــرد تاری ــه عن کــه ب

ــد....«. )شــانتال موفــه،1387( ــرای مــا معتبرن درک هویــت خویــش، ب

نتیجه  گیری
درایــن مقــال ســعی بــرآن بــود تــا ابتدائــاً ِشــمه  ای کلی از تئــوری راولــز ارائــه گردد و 

در ادامــه بــا متمرکــز کــردن بحــث بــر روی مباحثــی چــون لیبرالیســم، فایــده گرایــی، 

شــهودگرایی و قراردادگرایــی، بــه ابتکاراتــی کــه راولــز نســبت بــه ایــن مباحــث در 

تئــوری خــود بــه آن توجــه کــرده اســت، پرداختــه شــود؛ چــرا کــه از نظــر نگارنــده، 

ــه  ــت توج ــته اس ــاوت، توانس ــی متف ــا نگاه ــث ب ــن مباح ــه ای ــن ب ــا پرداخت ــز ب راول

بســیاری از متفکــران هــم عصــر خویــش را بــه تئــوری اش جلــب کنــد. از ایــن منظــر، 

ــظ  ــا حف ــه وی  ب ــرا ک ــده چ ــده ش ــی خوان ــفه ي سیاس ــده ي فلس ــاء کنن ــز، احی راول

ــه  ــت ک ــرده اس ــوری ای ک ــگارش تئ ــه ن ــدام ب ــیک، اق ــفه ی کاس ــوب فاس چارچ

کامــًا بــا انســاِن احاطــه شــده در دنیــای مــدرن ســازگار اســت. راولــز بــا پرداختــن 

ــفه هایی را  ــه فلس ــوده ک ــی آن ب ــاف،   در پ ــت انص ــا محوری ــت ب ــه ي عدال ــه مقول ب
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ــت در بســترهای  ــگ شــدن عقانی ــا کمرن ــه انحطــاط و ی کــه در اجتمــاع، منجــر ب

زندگــی فــردی و اجتماعــی شــده اســت را مــورد توجــه و بررســی قــرار دهــد و نقاط 

ضعــف آن هــا را در ممانعــت از آزادی هــای فــردی نمایــان ســازد کــه ایــن مقولــه، 

یکــی از بــا اهمیت تریــن مبانــی لیبرالیســم اســت.  وی در ســیری کــه بــرای تئــوری 

ــوده تــا جایــگاه فــرد و  ــه دنبــال آن ب ــه ي انصــاف درنظــر گرفتــه، ب ــه مثاب عدالــت ب

عقانیــت آدمــی را تــا آنجــا نشــان دهــد کــه آدمــی قــادر اســت اصولــی را برگزینــد 

کــه بــرای ســایرین نیــز قابــل قبــول و منصفانــه بــه نظــر آیــد. از نظــر راولــز، زمانــی 

ــدگان و  ــر اوضــاع خــاِص   مشــارکت  کنن ــه اســت کــه »تحــت تأثی ــت عادالن عدال

منافــع و عایــق ایشــان قــرار نگیــرد.« )شــانتال موفــه ، 1387( لــذا بــرای جلوگیــری 

از ایــن امــر، مفهــوم وضــع نخســتین را ایجــاد می کنــد. فضایــی کــه در آن، افــراد در 

ــان  ــد. »نقــش ایــن مفهــوم، میانجــی  گــری می ــرار دارن ــرده ای از بی خبــری ق پــس پ

برداشــت کانتــی از فــرد و آن اصولــی از عدالــت اســت کــه راولــز دغدغــه ي طــرح 

 ریــزی آنهــا را دارد. بنابرایــن، مفهــوم جایــگاه آغازیــن، نوعــی وضعیت اکتشــافی ای 

ــد  ــا در رون ــد ت ــت می ده ــدگان رخص ــارکت  کنن ــه مش ــه ب ــد ک ــن می کن را تعیی

ســنجش و مشــورت،   اصــول عدالــت را بــرای ســامان  دادن بــه همــکاری اجتماعــی 

میــان اشــخاص آزاد و برابــر، انتخــاب کننــد.« )همــان( و ایــن همــان آرمــان راولــز 

اســت: »توجــه بــه آزادی هــای فــردی در پرتــو زندگــی جمعــی.« 

و در آخــر، مســئله ی مهمــی کــه می تــوان بــه آن اشــاره کــرد آن اســت کــه راولــز، 

در ســال 1985، برداشــت خــود از عدالــت را بــا پذیــرش واقعیــت جهــان پلورالیســم 

ــن اســت کــه  ــل کــرد )ن.ک:)Johan Rawls, 1985  چــرا کــه مســئله ای تعدی
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ــته  ــتی داش ــد همزیس ــی می توانن ــر مذهب ــی و غی ــر مذهب ــای متکث ــه آموزه ه چگون

ــا  ــند؟ آی ــته باش ــتی داش ــا هم زیس ــن آموزه ه ــد ای ــا بای ــه، آی ــند؟ و مهم ترآنک باش

ــوند؟  ــلیم آن ش ــه تس ــد و بقی ــادق باش ــت و ص ــفه ای درس ــه فلس ــت ک ــن نیس ممک

ممکــن اســت پاســخ ایــن ســؤال مثبــت باشــد امــا راهــی بــرای اثبــات آن نیســت و 

ــد. )لســناف:  ــی  نام ــار ســنگین داوری« م ــز آن را »ب ــزی اســت کــه راول ــش چی علت

 )355 - 354 :1385

منابع:

اخــوان کاظمــی، بهــرام )1384(، »بررســي و نقــد نظریــه عدالــت جــان راولــز«، کتــاب نقــد، 

شــماره 37، از 151 تــا 180

- بشیریه، حسین )1383(، لیبرالیسم و محافظه  کاری، تهران: نشر نی

- توســلی، حســین )1376(، »مبنــای عدالــت در نظریــه ي جــان راولــز«، فصلنامــه نقــد 

و نظــر، شــماره 10 و 11، بهــار و تابســتان، از 99 تــا 126

- حقیقــت،  صــادق )1376(، »اصــول عدالــت سیاســی«، فصلنامــه نقــد و نظــر، بهــار 

و تابســتان، شــماره 10 و 11، از 368 تــا 389

-جمعــی از مترجمــان )1385(، محدودیــت هــای لیبرالیســم، قــم: انتشــارات علــوم و فرهنگ 

اسامی

-راولــز، جــان )1387(، عدالــت بــه مثابــه انصــاف، ترجمــه ســید محمــد کمــال ســروریان و 

مرتضــی بحرانــی، تهــران: پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی

-راولــز، جــان )1385(، نظریــه ای در بــاب عدالــت، ترجمــه ی عرفــان ثابتــی، تهــران: 
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انتشــارات ققنــوس

- دایره  المعارف   فلسفی استنفورد، مدخل لیبرالیسم، ترجمه ي امین حامی  خواه، در:

http//:www.khabaronline.ir/news.1435-aspx

- غنی نژاد، موسی )1386(، »آزادی اقتصادی و فایده باوری«، روزنامه دنیای اقتصاد

- فنایــی، ابوالقاســم )1377(، »فلســفه اخــاق در قــرن بیســتم«، فصلنامــه، نقــد و نظــر، شــماره 

13 و 14، از 532 تــا 542

- لســناف، مایــکل ایــچ )1385(، فیلســوفان سیاســی قــرن بیســتم، ترجمــه خشــیار دیهیمــی، 

تهــران: نشــرماهی

ــر  ــران: نش ــی، ته ــاق شناس ــی در اخ ــدگار، مقاالت ــی )1385(، مهرمان ــان. مصطف - ملکی

ــر معاص

ــه  ــد«، ترجم ــی جدی ــم لیبرال ــک پارادای ــزی، دری ــت راول ــانتال )1387(، »عدال ــه، ش - موف

ــماره 11 ــزاران، ش ــه کارگ ــی، روزنام ــواد گنج ج

- محمــودی، ســید علــي )1383(، »جــان راولــز و نوزایــي فلســفه سیاســي«، اقتصــاد و 

جامعــه، ســال اول، ش اول

- واعظــي، احمــد )1383(، »نارســایی قرائــت اخاقــی »رالــز« از لیبرالیســم«، فصلنامــه 

علوم سیاسي، از 53 تا 74 

-وارنــوک، مــری )1370(، فلســفه اخــاق در قــرن بیســتم، ترجمــه ابولقاســم فنایــی، 

تهــران: انتشــارات بوســتان کتــاب

 Liberalism And TheLimits of justice,  )1982(  .Sandel, Micael  
    .Cambridge university Press
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 The Sense of Justice» Philosophical Review» )1963( .Rawls, J -
                                                           ., July

 Justice as Fairness: Political not Metaphysical»» )1985( .Rawls, J -
 .Philosophy & Public Affairs Summer
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سیاست خارجی ایران در قبال سوریه از منظر قاعده فقهی 
»مصلحت«

حسین حسنی7

چکیده:

بــا توجــه بــه ایــن کــه قواعــد فقه سیاســی مــی توانــد نقــش بســزایی در سیاســتگذاری 

در عرصــه هــای مختلــف اداره کشــور اســامی داشــته باشــد، فهــم صحیــح قواعــد 

فقــه سیاســی در درک سیاســت هــای یــک کشــور اســامی کــه در چارچــوب قواعد 

و اصــول فقهــی حرکــت مــی کنــد بســیار مؤثــر خواهــد بــود. از ایــن رو ایــن مقالــه 

ــه  ــی ب ــت خارج ــرد آن در سیاس ــوه کارب ــت و نح ــی مصلح ــده فقه ــی قاع ــا بررس ب

دنبــال چگونگــی مصلحــت ســنجی و اولویــت هــای دینــی بــرای مصلحــت ســنجی 

در اســام اســت تــا بــه ایــن وســیله ســیات خارجــی ایــران در قبــال ســوریه را بررســی 

کنــد.

ــام  ــه در اس ــن ک ــات ای ــا اثب ــی ب ــی- تحلیل ــتفاده از روش توصیف ــا اس ــه ب ــن مقال ای

ــت  ــت مصلح ــدم اس ــه مق ــه جامع ــوط ب ــح مرب ــر مصال ــن ب ــه دی ــوط ب ــح مرب مصال

ــر ســایر مصالــح از  ــر اســاس مصلحــت هــای دینــی مقــدم ب حمایــت از ســوریه را ب

ــد. ــی دان ــی م ــاه اجتماع ــعه و رف ــه توس جمل

واژگان کلیــدی: قواعــد فقــه سیاســی، قاعــده مصلحــت، سیاســت خارجــی جمهوری 

ــامی ایران اس
7- کارشناســی ارشــد علــوم سیاســی و روابــط بیــن الملــل دانشــگاه مفیــد، ســطح 3 حــوزه علمیــه 

قــم
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مقدمه:

از آنجایــی کــه در شــرع مقــدس اســام احــکام تابــع مصالــح و مفاســد اســت تمــام 

ــد شــده  ــر روی آن تأکی ــی کــه در اســام ب ــات و بایدهای ــات، محرم ــن، واجب قوانی

ــا  ــردی و ی ــروی، ف ــا اخ ــوی و ی ــوی، دنی ــا معن ــادی و ی ــت م ــت دارای مصلح اس

نوعــی، ضــروری، احتیاجــی و یــا تحســینی اســت. بــه تعبیــر دیگــر هیــچ حکمــی در 

اســام وجــود نــدارد کــه دارای مصلحــت نباشــد و منافــع دنیــوی و اخــروی بشــر در 

ــر مــا پوشــیده  آن لحــاظ نشــده باشــد. اگــر چــه کــه ممکــن اســت آن مصلحــت ب

باشــد و عقــل بشــری هنــوز نتوانــد مصلحــت آن را درک کنــد. بنابرایــن مصلحــت 

ــد  ــه مانن ــای احــکام اســامی اســت و تمــام احــکام اســامی چــه احــکام اولی زیربن

نمــاز و روزه و چــه احــکام ثانویــه ماننــد حلیــت خــوردن گوشــت مــردار در شــرایط 

ضــرورت و چــه احــکام حکومتــی ماننــد اعــام عــدم وجــوب حــج در ســال هــای 

1366 تــا 1370 بــه وســیله امــام خمینــی)ره( و یــا اعــام جنــگ و یــا صلــح همگــی 

ــم در  ــا ه ــت ب ــه دو مصلح ــی ک ــتند و در جای ــلمین هس ــام و مس ــح اس ــع مصال تاب

ــی دهــد  ــن حاکــم اســامی اســت کــه تشــخیص م ــن جــا ای ــد در ای ــارض بودن تع

کــه کــدام مصلحــت مهمتــر اســت و کــدام مصلحــت بایــد فــوت شــود. اگــر چــه 

کــه مــاک هایــی هــم در شــرع مقــدس اســام بــرای مصالــح بیــان شــده اســت کــه 

غزالــی آن هــا را در ســه دســته مصالــح ضــروری، احتیاجــی و تحســینی تقســیم بنــدی 

کــرده است)شــیرازی، ص341(. مصالــح ضــروری امــوری اســت کــه بــدون وجــود 

آنهــا آبــادی جهــان و ســعادت بشــر تأمیــن نمــی شــود کــه عبارتنــد از حفــظ دیــن، 

ــح  ــر از مصال ــن ت ــه ای پایی ــی در مرتب ــح احتیاج ــال؛ مصال ــل و م ــل، نس ــس، عق نف
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ضــروری قــرار دارد ماننــد مصالحــی کــه مــردم بــه آن نیازمندنــد و اگــر تأمیــن نشــود 

ــد تســلّط  ــل اســت، مانن ــل تحّم ــا قاب موجــب تنگدســتی و مشــّقت خواهــد شــد، امّ

ولــی بــر ازدواج صغیــر و احــکام معامــات و مصالــح تحســینی مصالحــی اســت کــه 

رشــد و کمــال بشــر را بــه همــراه دارد و ســبب پیشــرفت فــردی و اجتماعــی انســان 

ــط اجتماعی.)شــهابی، 1374، ج19، ص335( ــد آداب رواب مــی شــود مانن

بــا توجــه بــه آنچــه کــه ذکــر شــد مصلحــت در بــاب تعــارض مصالــح نمــی توانــد 

ــم  ــت اه ــخیص مصلح ــق تش ــا از طری ــه تنه ــرد بلک ــرار بگی ــی ق ــم دائم ــای حک مبن

ــه آن مســأله  ــوان حکــم موقــت اســام را راجــع ب ــه مصلحــت مهــم مــی ت نســبت ب

اســتنباط کــرد و ایــن حکــم تــا زمانــی پایــدار خواهــد بــود کــه آن شــرایط پابرجــا 

باشــد. 

بــرای مثــال حــج از جملــه واجباتــی اســت کــه مصالــح اولیــه زیــادی دارد و خداونــد 

ــت  ــاج، امنی ــتار حج ــا کش ــه ب ــال 1366 ک ــی در س ــت ول ــرده اس ــب ک آن را واج

جانــی آنــان بــه مخاطــره افتــاد بــه تشــخیص امــام خمینــی)ره( حــج تــا زمانــی کــه 

ــان از  ــظ ج ــت حف ــرا مصلح ــد زی ــل ش ــود تعطی ــن ش ــاج تأمی ــی حج ــت جان امنی

مصالــح ضــروری اســت و نســبت بــه مصلحــت شــرکت در حــج از اهمیــت باالتــری 

برخــوردار اســت. بنابرایــن تشــخیص ایــن مصلحــت بایــد بــه دســت ولــی فقیــه و یــا 

ــه اســام و  همــان حاکــم اســامی باشــد و در راســتای تأمیــن منافــع و مصالــح عالی

مســلمین از ایــن قاعــده اســتفاده شــود. 

قاعــده مصلحــت از جملــه قواعــد سیاســی اســام اســت کــه همــواره در فقــه کاربــرد 

ــائل  ــه مس ــبت ب ــلمان نس ــداران مس ــت م ــار سیاس ــته و دارد و رفت ــادی داش ــای زی ه
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مختلــف را تعییــن مــی کنــد. قاعــده مصلحــت قاعــده ای عــام اســت کــه بســیاری 

ــر مجموعــه ایــن قاعــده  از قواعــد فقهــی دیگــر در عرصــه سیاســت بیــن الملــل زی

قــرار مــی گیرنــد. بــرای مثــال قاعــده ضــرورت و اضطــرار کــه بیــان شــد مصالــح بــه 

ســه قســم ضروریــات، احتیاجیــات و تحســینیات تقســیم مــی شــوند. همچنیــن قاعــده 

تقدیــم اهــم بــر مهــم را مــی تــوان از زیــر مجموعــه هــای قاعــده مصلحــت بــر شــمرد 

ــه اســت،  ــی فقی ــر عهــده ول ــر مصالــح اســام و مســلمین ب ــا ب کــه تشــخیص اهــم بن

همینطــور قواعــد دفــع افســد بــه فاســد، قاعــده میســور و قاعــده نفــی عســر و حــرج 

را نیــز مــی تــوان از زیــر مجموعــه هــای قاعــده مصلحــت عنــوان کــرد کــه در هــر 

کــدام از ایــن قواعــد بــه نوعــی مصلحــت ســنجی دخیــل اســت.

1ـ مفاد قاعده مصلحت

واژه مصلحــت از ریشــه صلــح بــه معنــای امــری کــه بــرای انســان و یــا جامعــه انســانی 

فایــده و ســود دارد اســت و ضــد آن مفســده اســت. فســاد را هــم بــه خــارج شــدن 

ــی  ــن م ــا، ص393( بنابرای ــی ت ــی، ب ــرده اند)اصفهان ــا ک ــدال معن ــد اعت ــزی از ح چی

تــوان مصلحــت را چیــزی دانســت کــه ســبب اعتــدال مــی شــود. برخــی از لغویــون 

ــا،  ــی ت ــی، ب ــته اند)فیوم ــواب دانس ــر و ص ــق کار خی ــای مطل ــه معن ــت را ب مصلح

ص345(. 

امــا معنــای اصطاحــی مصلحــت در فقــه بســیار متفــاوت بــا معنــای کامــی و فلســفی 

آن اســت. بــه ایــن صــورت کــه مصلحــت در حــوزه کامــی ناظــر بــه احــکام الهــی 

اســت بــه ایــن معنــی کــه خداونــد احــکام خــود را مبتنــی بــر مصالــح و مفاســد صــادر 
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ــح  ــای حســن و قب ــه معن ــن در حــوزه فلســفی هــم مصلحــت ب کــرده اســت. همچنی

عقلــی اســت کــه در ایــن حــوزه دو دیــدگاه مصلحــت پیشــینی)معتزله( و مصلحــت 

پسینی)اشــاعره( شــکل گرفتــه اســت.

امــا مصلحــت در فقــه بــه ایــن معنــا اســت کــه آیــا مصلحــت مــی توانــد بــه عنــوان 

عاملــی بــرای اســتنباط حکــم شــرعی قــرار بگیــرد یــا خیــر؟ و اگــر مــی توانــد چگونه 

مصلحتــی جایــز اســت مــاک حکــم شــرعی واقــع شــود؟ در ایــن بحــث، مشــهور 

ــد  ــه مــی توان ــد کــه فقی ــح مرســله هســتند و مــی گوین ــه مصال اهــل ســنت معتقــد ب

ــا در نظــر گرفتــن مصلحــت، حکمــی را صــادر کنــد. غزالــی در ایــن رابطــه  تنهــا ب

ــر مقصــود شــریعت اســت و  ــا از مصلحــت محافظــت ب ــد کــه »منظــور م ــی گوی م

ــاِل  ــن، نفــس، عقــل، نســل و م ــر اســت: حفــظ دی ــج ام ــق، پن مقصــود شــرع از خل

خلــق. پــس هــر آنچــه متضمــن ایــن پنــج امــر باشــد مصلحــت اســت و هــر آنچــه 

ایــن اصــول را از بیــن مــی بــرد مفســده و دفــع آن مصلحــت اســت.«)غزالی، ص140، 

ــده شــیعه مصلحــت در شــریعت  ــه عقی ــا ب ــه نقــل از شــریعتی، 1393، ص 185( ام ب

ابعــاد متفاوتــی دارد. گاهــی در وضــع حکــم ثانویــه و حکومتــی مــاک قــرار مــی 

ــر مهــم در بــاب تزاحــم دو مصلحــت.  گیــرد و گاهــی هــم در تشــخیص اهــم ب

ــاد  ــده در اجته ــن کنن ــر تعیی ــکان دو عنص ــان و م ــی)ره( زم ــام خمین ــدگاه ام از دی

ــد موضــوع یــک حکــم را  ــی توان ــکان م ــان و م ــر زم ــه ای کــه تغیی ــه گون اســت ب

ــر  ــن در ه ــد بنابرای ــی کن ــر م ــم تغیی ــم ه ــوع، حک ــر در موض ــا تغیی ــد و ب ــر ده تغیی

زمــان و مــکان و در هــر شــرایط ایــن مصلحــت عالیــه حکومــت اســامی اســت کــه 

ــه تشــریع برخــی از احــکام از ســوی حاکــم اســامی باشــد. ــد پای مــی توان
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نکتــه مهــم در بــاب مصلحــت ایــن اســت کــه مصلحــت بایــد بــا انگیــزه های مشــروع 

اتخــاذ شــود و ایــن انگیــزه هــا در جایجــای فقــه بیــان شــده اســت کــه مــی تــوان از 

آن جملــه بــه حفــظ نظــام اســامی، اجــرای عدالــت اجتماعــی، حفــظ کیــان کشــور 

اســامی، حفــظ جــان مؤمنیــن، ایجــاد و حفــظ وحــدت میــان مســلمین اشــاره کــرد 

و ایــن بــه آن معنــی اســت کــه مصلحتــی کــه بــا انگیــزه هــای سیاســی و یــا قومــی 

باشــد بــه هیــچ وجــه مــورد تأییــد شــرع و حکومــت اســامی نیســت و نمــی توانــد 

مــاک بــرای وضــع احــکام ثانویــه و یــا حکومتــی قــرار بگیــرد.

2ـ ادله و مستندات قاعده مصلحت:

در ایــن جــا بــه نمونــه هایــی از احــکام حکومتــی کــه در قــرآن و ســنت آمــده اســت 

اشــاره مــی کنیــم و همچنیــن ادلــه لبی)غیــر لفظــی( قاعــده مصلحــت کــه عبــارت از 

اجمــاع و حکــم عقــل اســت را هــم بــه تفصیــل بیــان خواهیــم کــرد.

2-1 قرآن

ــارات ذوالقرنین)کــه در برخــی تفاســیر  ــان ســفرها و اختی الــف: قــرآن کریــم در بی

ــه غــروب گاه آفتــاب رســید )در  ــا ب ــد: »ت ــد( مــی فرمای ــر الهــی دانســته ان او را پیامب

ــودی  ــره و گل آل ــا( ی تی ــا دری ــمه )ی ــید در چش ــه خورش ــرد ک ــاس ک ــا( احس آنج

فــرو مــی رود و در آنجــا قومــی را یافــت مــا گفتیــم ای ذو القرنیــن آیــا می خواهــی 

ــا  ــت ام ــی. گف ــا انتخــاب نمائ ــاره آنه ــی را درب ــاداش نیکوئ ــا پ ــی و ی مجــازات کن

ــوی  ــه س ــپس ب ــرد س ــم ک ــازات خواهی ــا را مج ــد آنه ــتم کرده ان ــه س ــانی ک کس

ــود.  ــد نم ــدیدی خواه ــازات ش ــا را مج ــدا آنه ــد و خ ــاز می گردن ــان ب پروردگارش
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ــاداش نیکــو خواهــد  ــح انجــام دهــد پ ــاورد و عمــل صال و امــا کســی کــه ایمــان بی

ــا 88( ــات 86 ت ــم داد.«)کهــف، آی ــه او خواهی ــا دســتور آســانی ب داشــت و م

در ایــن آیــات ظاهــرا یــک اختیــار حکومتــی از جانــب خداونــد بــه ذوالقرنیــن داده 

ــه نیکــی  ــا آنهــا ب ــا ب شــده اســت و او را در ایــن کــه آن قــوم را مجــازات کنــد و ی

ــا أَْن تَتَِّخــَذ فیِهــْم ُحْســناً( کــه  َب َو إِمَّ ــذِّ رفتــار کنــد مخیــر گذاشــته اســت)إِمَّا أَْن تَُع

نشــان مــی دهــد حاکــم مــی توانــد در برخــی امــور بنــا بــر مصلحــت جامعــه رفتــار 

کنــد.

ــا  ــه ب ــد ک ــی کن ــر م ــد)ص( ام ــرت محم ــرش حض ــه پیامب ــرآن ب ــد در ق ب: خداون

مــردم در امــر حکومــت مشــورت کــن ولــی در نهایــت )بــا توجــه بــه مصالــح جامعه( 

تصمیــم گیــری بــا تــو اســت و بــا تــوکل بــر خــدا تصمیــم بگیــر.)آل عمــران، آیــه 

159( ایــن آیــه بــه خوبــی بــه جایــگاه رأی و نظــر حاکــم در حکومــت اشــاره دارد 

و ایــن کــه در هــر تصمیمــی بایــد مصلحــت جمعــی مســلمانان در نظــر گرفتــه شــود.

ج: آیــه دیگــری کــه بــر قاعــده مصلحــت اشــاره دارد آیــه 59 ســوره نســاء اســت کــه 

ــد: »ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد، اطاعــت کنیــد خــدا را و اطاعــت  مــی فرمای

کنیــد از پیامبــر خــدا و صاحبــان امــر را، پــس هــرگاه در چیــزی اختــاف گردیــد آن 

را بــه خــدا و پیامبــر ارجــاع دهیــد، اگــر ایمــان بــه خــدا و روز رســتاخیز داریــد، ایــن 

بــرای شــما بهتــر و عاقبــت و پایانــش نیکوتــر اســت «

ــد واژه  ــه خداون ــت ک ــت اس ــن جه ــت از ای ــده مصلح ــر قاع ــه ب ــن آی ــت ای دالل

ــرای خــدا و رســول تکــرار کــرده اســت کــه نشــان مــی دهــد جنــس  »اطیعــوا« را ب

ــت.  ــاوت اس ــر متف ــول و اولواالم ــت از رس ــد و اطاع ــت از خداون اطاع
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شــاید ایــن تکــرار بــه ایــن معنــی باشــد کــه اطاعــت از خداونــد، اطاعــت از احــکام 

و قوانیــن کلــی الهــی اســت و اطاعــت از رســول و اولواالمــر در راســتای اطاعــت از 

احــکام حکومتــی کــه بــا توجــه بــه مصالــح جامعــه اتخــاذ مــی شــود. 

ــاز  ــه ب ــنجی جامع ــت س ــر را در مصلح ــول و اولواالم ــت رس ــد دس ــن خداون بنابرای

ــت.  ــرده اس ــول ک ــت از رس ــه اطاع ــر ب ــردم را ام ــت و م ــته اس گذاش

2-2 سنت؛ اعم از قول، فعل و تقریر پیامبر)ص( و اهل بیت)ع(

ــدت  ــه م ــن)ع( ک ــر)ص( و امیرالمؤمنی ــژه پیامب ــه وی ــن)ع( و ب ــی معصومی در زندگ

ــوارد بســیاری مشــاهده  ــد م ــان خــود بودن ــی حاکــم حکومــت اســامی در زم زمان

مــی شــود کــه بــا اســتناد بــه قاعــده مصلحــت احــکام حکومتــی را صــادر مــی کردنــد 

و قوانینــی را بــه صــورت موقتــی بــرای اصــاح امــور جامعــه و دفــع مفســده از جامعــه 

مســلمین وضــع مــی کردنــد. خــود ایــن رفتــار معصومیــن)ع( دلیلــی بــر اثبــات قاعــده 

مصلحــت اســت کــه در ادامــه بــه ذکــر چنــد مــورد از ایــن وقایــع مــی پردازیــم.

ــان در جنــگ  ــن کــه همــواره از قطــع درخت ــا وجــود ای ــر اکــرم)ص( ب ــف: پیامب ال

نهــی مــی فرمــود و ایــن کار را ممنــوع مــی کــرد امــا خــود ایشــان در ســال چهــارم 

هجــری در جنــگ بــا قبیلــه بنــی نضیــر مصلحــت را چنــان دیدنــد کــه بــرای بــه زانــو 

درآوردن یهودیــان دســتور بــه قطــع درختــان آنــان دادند.)نــوری، 1408 ه ق، ج11، 

ص 128(

ــه  ــرکان را ب ــه مش ــتند هم ــی توانس ــه م ــن ک ــود ای ــا وج ــه ب ــح مک ــر در فت ب: پیامب

بردگــی بگیرنــد دســتور آزادی همــه آنهــا را بنــا بــر مصلحتــی کــه تشــخیص دادنــد 
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صــادر کردنــد و فرمودنــد » اذهبــوا فأنتــم الطلقاء«)طوســی، 1407 ه ق، ج4، ص38(

ــت  ــه بی ــری بودج ــرای کس ــود ب ــت خ ــی از حکوم ــی)ع( در مقطع ــرت عل ج: حض

ــر اســب هــا زکات گذاردنــد کــه امــام صــادق)ع( و امــام باقــر)ع( در ایــن  المــال ب

ــار  ــر هــر اســبی در ســال دو دین ــده ب ــر اســبان چرن ــن ب ــد »امیرالمؤمنی ــه فرمودن زمین

ــی، 1409 ه ق، ج9،  ــار«) عامل ــک دین ــم ی ــش ه ــبان بارک ــر اس ــد و ب ــن کردن تعیی

ص77( ایــن عمــل امیرالمؤمنیــن)ع( نشــان مــی دهــد کــه بنــا بــر مصلحــت مــی شــود 

ــده گرفــت و حکــم حکومتــی صــادر کــرد. ــه را نادی احــکام اولی

ــی  ــع خاص ــه در مقاط ــی از ائم ــیدن آن: برخ ــس و بخش ــذ خم ــت در اخ د: مصلح

ــی از  ــان، ج9، ص543( و برخ ــی کردند)هم ــال م ــود ح ــیعیان خ ــر ش ــس را ب خم

ــر گرفتــن خمــس داشــته اند.)همــان،  ــق برخــی از روایــات اصــرار ب ائمــه هــم مطاب

ص535(

ــر  ــه در ظاه ــن ک ــود ای ــا وج ــن)ع( ب ــی: امیرالمؤمنی ــای مصلحت ــب ه ــزل و نص ه: ع

ــزل  ــام ع ــارت ش ــی وی را از ام ــود ول ــان ب ــت ایش ــرر حکوم ــه ض ــه ب ــزل معاوی ع

کردنــد و از طــرف دیگــر شــریح قاضــی کــه بــی لیاقتــی او بارهــا ثابــت شــده بــود 

حکــم قضــاوت دارالحکومــه را دادنــد کــه ایــن رفتارهــا تنهــا مــی توانــد در قالــب 

ــود. ــه ش ــن)ع( توجی ــنجی امیرالمؤمنی ــت س مصلح

و: امیرالمؤمنیــن)ع( در فرمــان حکومتــی خــود بــه مالــک اشــتر در رابطــه بــا مالیــات 

ــه  ــه ای ک ــه گون ــراج ب ــر خ ــود»در ام ــرد فرم ــی گی ــردم م ــم از م ــه حاک ــی ک های

مصلحــت خــراج دهنــدگان مراعــات شــود رفتــار کــن. پــس بــه درســتی کــه رعایــت 

ــه ســامان یافتــن  ــه صــاح جامعــه اســت و جامعــه جــز ب ــده ب مصلحــت خــراج دهن
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خــراج دهنــدگان بــه صــاح نمــی رســند.«) نهــج الباغــه ، نامــه 53(

ــان  ــم نش ــی کنی ــودداری م ــر آن خ ــه از ذک ــیاری ک ــوارد بس ــوارد و م ــن م ــام ای تم

ــر جــاری شــدن شــرع در  ــی کــه ب ــر اهتمام ــن)ع( عــاوه ب مــی دهــد کــه معصومی

ــوده ولــی در امــور  ــد و هــدف اصلــی آنهــا اجــرای فرمــان خــدا ب جامعــه داشــته ان

اجتماعــی مصلحــت اندیشــی مــی کردنــد و در بســیاری از مــوارد از حکــم حکومتــی 

ــد. و مصلحــت ســنجی اســتفاده مــی کردن

2-3 حکم عقل

ــر اســاس تعبــد محــض  ــه آنچــه ذکــر شــد قوانیــن شــریعت در اســام ب ــا توجــه ب ب

نیســت بلکــه بــا توجــه بــه مصالــح و مفاســد واقعــی وضــع شــده اســت. بنابرایــن در 

صورتــی کــه مصلحتــی اقــوا در تزاحــم بــا مصلحــت اولیــه حکمــی قــرار بگیــرد در 

ایــن صــورت عقــل حکــم مــی کنــد کــه آن مصلحــت اقــوا مقــدم بــر حکــم اّولــی 

شــرع شــود و آن حکــم اّولــی شــرع را موقتــا ملغــا کنــد. بــرای مثــال حکــم اولــی در 

اســام ایــن اســت کــه کشــتن مســلمان در صورتــی کــه جــرم مســتلزم قتــل را انجــام 

نــداده باشــد حــرام اســت و گنــاه بزرگــی خواهــد بــود حــال اگــر دشــمن مســلمانان 

را ســپر خــود قــرار داد تــا بتوانــد حملــه کنــد و کیــان جامعــه اســامی در خطــر باشــد 

در ایــن جــا کشــتن مســلمانان بنابــر مصلحــت جایــز مــی شــود و حکــم اولــی ملغــا 

مــی شــود. در ایــن جــا مصلحــت اقــوا حفــظ کیــان کشــور اســامی اســت کــه بــر 

حفــظ جــان یــک یــا چنــد مســلمان مقــدم اســت و عقــل حکــم مــی کنــد کــه جامعــه 

را نبایــد فــدای یــک یــا چنــد نفــر کــرد.
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قابــل توجــه اســت کــه هــر مصلحتــی را نمــی شــود مــاک بــرای لغــو حکــم اولیــه 

ــا  ــف ب ــت و مخال ــریعت اس ــود ش ــتای مقص ــه در راس ــی ک ــه مصالح ــرار داد بلک ق

اصــول شــریعت نباشــد بایــد مــاک قــرار گیــرد و تشــخیص ایــن مصلحــت هــم بــر 

عهــده ولــی فقیــه اســت.

2-4 اجماع

ــده  ــث از قاع ــت. در بح ــأله اس ــک مس ــا در ی ــول علم ــاق ق ــی اتف ــه معن ــاع ب اجم

ــت  ــنجی ام ــت س ــه مصلح ــد ک ــد دارن ــب تأکی ــن مطل ــر ای ــا ب ــام علم ــت تم مصلح

اســامی بــه دســت حاکــم و یــا امــام اســت و تمــام فقهــا در تعریــف از فقیــه جامــع 

الشــرایط از عبــارت »مــن بــه یــده المصلحــه« اســتفاده کــرده انــد. مســتند ایــن قــول 

هــم توقیــع امــام زمــان اســت کــه فرمودنــد »بــرای یافتــن حکــم شــرعی امــوری کــه 

حــادث مــی شــوند بــه راویــان احادیــث مــا مراجعــه کنیــد زیــرا آنــان حجــت مــا بــر 

شــمایند و مــا حجــت خــدا بــر آنان«)عاملــی، 1409، ج27، ص140(؛ حــوادث واقعــه 

در ایــن روایــت اعــم از وقایــع سیاســی و غیــر سیاســی اســت و مراجعــه بــه فقهــا نــه 

تنهــا بــرای کشــف حکــم اولیــه شــرعی اســت بلکــه تعییــن احــکام ثانویــه و احــکام 

حکومتــی را هــم شــامل مــی شــود.

3ـ کاربرد های قاعده مصلحت در فقه

از آن جایــی کــه فقیــه جامــع الشــرایط مرجــع تشــخیص مصلحــت می باشــد بیشــترین 

کاربــرد قاعــده مصلحــت در وظایــف و اختیــارات حاکــم اســامی خاصه می شــود. 

حاکــم اســامی عــاوه بــر ایــن کــه بایــد عالــم بــه مــکان و زمــان و مبانــی و احــکام 
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شــریعت و دارای صفــات حســنه اخاقــی باشــد موظــف اســت کــه در اداره امــور و 

تشــخیص مصلحــت از راهکارهایــی ماننــد مشــورت بــا اهــل خبــره، نظــر خواهــی از 

مــردم و پذیــرش امــر بــه معــروف مــردم نســبت بــه خــود بهــره بگیــرد. خداونــد هــم 

در قــرآن پیامبــر)ص( را امــر بــه مشــورت بــا مــردم مــی کنــد و مــی فرمایــد »در امــور 

ــر  ــی کــه کاری را انجــام دهــی بناب ــم گرفت ــی تصمی ــردم مشــورت کــن و وقت ــا م ب

تصمیمــت عمــل کــن«) آل عمــران، آیــه 159( ایــن آیــه نشــان مــی دهــد مشــورت 

کــردن و دوری از خــود رأیــی در اداره کشــور از وظایــف ولــی فقیــه اســت.

قاعــده مصلحــت در سیاســت داخلــی و سیاســت خارجــی کاربردهــای فراوانــی دارد. 

ــرای مصالــح عامــه ماننــد  ــه افــراد ب ــه تخریــب خان در سیاســت داخلــی مــی تــوان ب

ــه خدمــت نظــام وظیفــه، قیمــت گــذاری  ــزام ب ــان کشــی، تخریــب مســجد، ال خیاب

ــوارد بســیار دیگــری  ــواد مخــدر و م ــروش م ــد و ف ــری از خری ــاس، جلوگی ــر اجن ب

ــن  ــنجد و در ای ــلمین را بس ــام و مس ــت اس ــد مصلح ــم بای ــه حاک ــرد ک ــاره ک اش

ــن مصلحــت ســنجی  ــد. اگــر چــه کــه ممکــن اســت ای ــری کن ــم گی ــوارد تصمی م

مخالــف بــا احــکام اولیــه اســام باشــد ولــی الزم اإلطاعــه از جانــب مکلفــان اســت 

زیــرا مصلحــت حکــم حکومتــی، نســبت بــه مصلحــت احــکام اولیــه اقــوا اســت و از 

ــری برخــوردار اســت. ــت باالت اهمی

کاربــرد قاعــده مصلحــت در سیاســت خارجــی مــواردی از قبیــل شــروع و یــا اتمــام 

جنــگ، قطــع یــا برقــراری روابــط سیاســی، اقتصــادی و نظامــی بــا کشــورهای دیگــر 

ــه مصالــح اســام و مســلمین، کشــتن مســلمانانی کــه ســپر دشــمن قــرار  ــا توجــه ب ب

ــر و  ــه کشــور دیگ ــا وام دادن ب ــورهای خارجــی و ی ــتقراض از کش ــد، اس ــه ان گرفت
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ــده  ــر عه ــخیص آن ب ــت و تش ــور اس ــح کش ــع مصال ــه تاب ــری ک ــیار دیگ ــوارد بس م

ــه شــد حاکــم  ــون گفت ــا کن ــر آن چــه ت ــا ب ــرد. و بن ــر مــی گی حاکــم اســت را در ب

اســامی مــی توانــد بــا اســتفاده از اختیــارات خــود تصمیماتــی را بــر خــاف احــکام 

ــرد  ــن جــا کارب ــد کــه در ای ــرد و کشــور را از بحــران نجــات ده ــه اســام بگی اولی

قاعــده مصلحــت پــر رنــگ مــی شــود.

ــا  ــنجی فقه ــت س ــای مصلح ــر مبن ــه ب ــی ک ــکام حکومت ــی از اح ــه برخ ــا ب در اینج

در طــول تاریــخ انجــام شــده اســت اشــاره مــی کنیــم کــه عبارتنــد از حکــم جهــاد 

ــا، ج1، ص  ــی ت ــی، ب ــران و روس،)دوان ــان ای ــای می ــگ ه ــا در جن ــدادی از فقه تع

ــه دنبــال قــرارداد  ــر تحریــم تنباکــو ب 61( حکــم معــروف میــرزای شــیرازی مبنــی ب

ــه  ــران ب ــوی ای ــروش تنباک ــد و ف ــاز انحصــاری خری ــای امتی ــتعماری رژی و اعط اس

یــک شــرکت انگلیســی »الیــوم اســتعمال تنباکــو و توتــون بــأّی نحــو کان در حکــم 

ــا امــام زمــان صلــوات اهلل و ســامه علیــه اســت«)همان، ص82(. آیــت اهلل  محاربــه ب

ــاد  ــزرگ حکــم جه ــرزای شــیرازی ب ــرزا محمــد تقــی شــیرازی از شــاگردان می می

ــه  ــادر کرد)حماس ــس را ص ــغالگر انگلی ــای اش ــه نیروه ــراق علی ــت ع ــلحانه مل مس

فتــوا، ص 52( ، امــام خمینــی هــم قبــل از انقــاب اســامی ایــران احکامــی را صــادر 

نمودنــد از قبیــل حکــم حرمــت تقیــه در راه مبــارزه بــا طاغوت)خمینــی، 1368، ج1، 

ــتی)همان،  ــم صهیونیس ــا رژی ــلمانان ب ــی-تجاری مس ــط سیاس ــم رواب ص40(، تحری

ــان، ص  ــران.) هم ــا ای ــی ب ــرمایه داران آمریکای ــای س ــم قرارداده ص209( و تحری

)155

همانطــور کــه قبــا اشــاره شــد فقیــه در تشــخیص مصلحــت نمــی توانــد خــود رأی 
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عمــل کنــد بلکــه بایــد از نظــرات کارشناســان و متخصصــان و مــردم و یــا تشــکیل 

شــورا در ایــن زمینــه اســتفاده کنــد. تشــخیص مصلحــت حقــی اســت کــه در اختیــار 

حاکــم اســامی گــذارده شــده اســت و ایــن حــق قابــل واگــذاری بــه دیگــری اســت. 

ــوارد  ــم کــه در برخــی م ــی بینی ــا م ــا فقه ــع آنه ــه تب ــت)ع( و ب ــا در ســیره اهــل بی م

ــد. بنابرایــن حاکــم مــی  ــه دیگــری واگــذار کــرده ان حــق تشــخیص مصلحــت را ب

توانــد در برخــی از امــور شــخص دیگــری را وکیــل قــرار دهــد و او را در تشــخیص 

ــد. برخــی  ــار را از وی ســلب کن ــن اختی ــد ای ــی توان ــا م ــد و ی ــار کن مصلحــت مخت

چنیــن اشــکال کــرده انــد کــه واگــذاری حــق تشــخیص مصلحــت بــه رهبــر و ولــی 

فقیــه و دادن اختیــارات وســیع بــه او موجــب مــی شــود کــه ولــی فقیــه در محــدوده 

حکومــت خــود فعــال مــا یشــاء باشــد و هــر چــه بخواهــد بتوانــد انجــام دهــد و ایــن 

در حقیقــت همــان حکومــت اســتبدادی اســت.)مدنی، بــی تــا، ص268( در پاســخ بــه 

ایــن اشــکال بایــد گفــت کــه

 اوال: فعــل ولــی فقیــه در چارچــوب قوانیــن شــریعت اســت و در حقیقــت » والیــت 

ــا  ــن ب ــی، 1378، ص256 و257( و ای ــت«)جوادی آمل ــه اس ــت فق ــان والی ــه هم فقی

اســتبداد متفــاوت اســت. 

ثانیــا: ایــن کــه ولــی فقیــه بــرای تشــخیص مصلحــت بایــد از ابزارهایــی ماننــد نظریات 

متخصصــان و یــا شــورا اســتفاده کنــد و فلســفه تأســیس مجمــع تشــخیص مصلحــت 

نظــام در جمهــوری اســامی ایــران همیــن الــزام حاکــم بــه اســتفاده از نظــر نخبــگان 

اســت. 

ــه در  ــی فقی ــر ول ــت و اگ ــوا اس ــت و تق ــه عدال ــی فقی ــرایط ول ــی از ش ــا: یک ثالث
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چارچــوب مصالــح کلــی شــریعت حرکــت نکنــد از عدالــت و تقــوا فاصلــه گرفتــه و 

در حقیقــت والیــت خــود را از دســت خواهــد داد کــه در مجمــوع مــی تــوان گفــت 

کــه اختیــارات ولــی فقیــه نمــی توانــد بــه اســتبداد و خــود رأیــی در حکومــت منجــر 

ــود.)صرامی، 1380، ص81 و 82( ش

4ـ قاعده مصلحت و حمایت ایران از سوریه

ــا مفهــوم منافــع ملــی در  قاعــده مصلحــت در فقــه اســامی رابطــه بســیار نزدیکــی ب

ــه هــای رئالیســتی در  ــط بیــن الملــل دارد. در نظری دیــدگاه هــای رئالیســتی در رواب

روابــط بیــن الملــل منافــع ملــی از مهمتریــن مؤلفــه هــا و وجــه تمایــز بــا ســایر نظریــه 

هایــی محســوب مــی شــود کــه بــه دنبــال منافــع جهانــی هســتند. بنابرایــن اســام بــا 

تقســیم بنــدی جهــان بــه داراالســام و دارالکفــر و تأکیــد بــر منافــع و مصالــح اســام 

و مســلمین و حفــظ بیضــه و کیــان اســام بیشــتر بــه نظریــه هــای رئالیســتی نزدیــک 

اســت تــا بــه نظریــه هــای جهــان وطنــی تکثرگــرای ایدئالیســتی.

ــا منافــع ملــی از دیــدگاه  در ایــن جــا بایــد دیــد کــه مصلحــت از دیــدگاه اســام ب

رئالیســتی چــه شــباهت هــا و تفــاوت هایــی دارد و ســپس بــه نقــش و تأثیــر قاعــده 

ــا ســوریه اشــاره کــرد.  مصلحــت در رابطــه ایــران ب

4-1 تفاوت منافع ملی و مصلحت جامعه اسالمی

در ابتــدا بیــاد متذکــر شــد کــه بــا توجــه بــه اختافــات اندیشــمندان حــوزه سیاســت 

تعریــف مشــخصی از منافــع ملــی وجــود نــدارد و هــر کــدام از اندیشــمندان بــه گونــه 

ــه آن  ــوان ب ــی ت ــی وجــه مشــترکی کــه م ــد. ول ــع را تعریــف کــرده ان ــن مناف ای ای
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ــه بعــد مــادی منافــع ملــی توجــه  اشــاره کــرد ایــن اســت کــه در تمامــی تعاریــف ب

شــده اســت و بعــد معنــوی و فــرا مــادی آن مــورد غفلــت واقــع شــده اســت. 

ــا  ــرادف ب ــود مت ــان ب ــع گرای ــر واق ــد نظ ــی م ــع مل ــه از مناف ــزی ک ــت چی در نهای

ــا مــاک  ــی کــه تنه ــن معن ــه ای ــی بود.)روشــندل، 1387، ص37( ب خودخواهــی مل

در روابــط بیــن الملــل ایــن اســت کــه منفعــت و ســود گــروه حاکــم بــر یــک دولــت 

ــر گیرنــده منافعــی از قبیــل حفــظ و بقــاء،  تأمیــن شــود. از ایــن رو منافــع ملــی در ب

اســتقال، تمامیــت ارضــی، امنیــت و رفــاه اقتصــادی اســت.)قوام، 1373، ص1 و 2(

ایــن در حالــی اســت کــه اســام عــاوه بــر ســود و منفعــت مــادی، منافــع و مصالــح 

ــد و  ــی ده ــرار م ــاک ق ــامی م ــور اس ــی کش ــن الملل ــار بی ــم در رفت ــروی را ه اخ

مصلحــت را بــه معنــی حفــظ دیــن، جــان، نســل، عقــل و مــال مــی دانــد. بــر اســاس 

همیــن اهــداف کلــی در مصلحــت جامعــه اســامی برخــی از اندیشــمندان مســلمان 

مصالــح عمومــی جامعــه را » حفــظ اصــل اســام، بقــای کشــور اســامی، قطــع ســلطه 

اجانــب، امــکان برقــراری حکومــت اســامی، پیــروزی اســام بــر کفــر، انتظــام امــور 

ــاال  ــه، ب ــع دیگــر، بهداشــت جامع ــرش اســام از طــرف جوام ــه اســامی، پذی جامع

ــا، ج2، ص287(  ــی ت ــی، ب ــوارد دیگر«)گرج ــه و م ــی جامع ــگ عموم ــن فرهن رفت

برشــمرده انــد. بنابرایــن مــی تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه در اســام حفــظ دیــن 

در صــدر مصالــح و منافــع قــرار مــی گیــرد در حالــی کــه دیــن در اندیشــه رئالیســت 

جایگاهــی نــدارد و همیــن مؤلفــه تفــاوت میــان قاعــده مصلحــت در اســام و منافــع 

ملــی در اندیشــه رئالیســتی را رقــم مــی زنــد. در اســام تشــخیص مصلحــت بایــد در 

راســتای اصــول شــریعت صــورت پذیــرد و اهــم مقاصــد شــریعت عــاوه بــر حفــظ 
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و بقــاء نظــام، اســتقال، تمامیــت ارضــی، امنیــت و رفــاه اقتصــادی جامعــه کــه مــد 

نظــر اندیشــه رئالیســتی نیــز هســت، حفــظ دیــن و عمــل بــه دســتورات الهــی اســت.

بنــا بــر یــک تقســیم بنــدی کلــی در اســام مصالــح بــه دو قســم مصالــح مربــوط بــه 

دیــن و مصالــح مربــوط بــه جامعــه تقســیم مــی شــوند. منظــور از مصالــح مربــوط بــه 

دیــن حفــظ اســاس و کیــان اســام، حفــظ اصــول اســام ماننــد توحیــد و نبــوت و 

معــاد و حفــظ ارزش هــای دینــی از قبیــل امانتــداری، عدالــت، جوانمــردی و احتــرام 

ــت. از  ــم اس ــا ظال ــارزه ب ــوم و مب ــت از مظل ــه حمای ــر از هم ــردم و مهمت ــه رأی م ب

طــرف دیگــر منظــور از مصالــح مربــوط بــه جامعــه حفــظ نظــام و حکومــت اســامی 

ــل حفــظ وحــدت و یکپارچگــی جامعــه،  ــه از قبی ــه اداره جامع ــوط ب ــح مرب و مصال

حفــظ نفــوس افــراد جامعــه و در نهایــت پیشــرفت جامعــه از نظــر فرهنگــی و 

اقتصــادی اســت. 

ــن و  ــه دی ــوط ب ــح مرب ــه مصال ــت ک ــد گف ــام بای ــح در اس ــدی مصال ــه بن در درج

آرمــان هــای دینــی مقــدم بــر مصالــح مربــوط بــه جامعــه اســت و در مصالــح مربــوط 

ــه اداره  ــوط ب ــح مرب ــر مصال ــدم ب ــامی مق ــت اس ــظ حکوم ــح حف ــه مصال ــه جامع ب

جامعــه اســت. در مصالــح مربــوط بــه اداره جامعــه نیــز بــه ترتیــب حفــظ یکپارچگــی 

و وحــدت مســلمین، حفــظ نفــوس افــراد جامعــه و تأمیــن لــوازم پیشــرفت فرهنگــی 

و اقتصــادی از درجــه اهمیــت برخــوردار اســت.)صرامی، 1380، ص168 تــا170(

4- 2 مصالح اسالم و مسلمین و حمایت ایران از سوریه

ــده  ــر قاع ــد تأثی ــر ش ــام ذک ــح در اس ــدی مصال ــه بن ــه در درج ــه آنچ ــه ب ــا توج ب
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ــرا در صــورت ســقوط  ــا ســوریه روشــن مــی شــود زی ــران ب مصلحــت در رابطــه ای

بشــار اســد و دولــت کنونــی ســوریه هــم مصالــح مربــوط بــه دیــن مــردم بــه خطــر 

مــی افتــد و هــم مصالــح مربــوط بــه جامعــه و از آنجایــی کــه گفتیــم مصالــح مربــوط 

ــه جامعــه اســت ابتــدا مصالــح دینــی را مــورد  ــر مصالــح مربــوط ب ــه دیــن مقــدم ب ب

بررســی قــرار مــی دهیــم. 

ــد از: یــک؛ حفــظ  مــا ســه نــوع مصلحــت دینــی را بیــان کردیــم کــه عبــارت بودن

اســاس و کیــان اســام کــه ســقوط یــا بقــای یــک دولــت ماننــد ســوریه نمــی توانــد 

اســاس اســام را بــه خطــر بینــدازد. دو؛ حفــظ اصــول اســام ماننــد توحیــد و نبــوت 

ــت بشــار اســد در ســوریه  ــد دول ــت مانن ــا ســقوط یــک دول ــاز هــم ب و معــاد کــه ب

نمــی توانــد بــا خطــر جــدی مواجــه شــود. ســه؛ حفــظ و گســترش ارزش هــای دینــی. 

ارزش هــای دینــی مفهــوم بســیار گســترده و وســیعی دارد کــه از مهمتریــن آنهــا مــی 

تــوان بــه حفــظ و گســترش عدالــت، کرامــت و عــزت اســام و مســلمین، احتــرام بــه 

حقــوق انســان هــا، حمایــت از مظلــوم و مبــارزه بــا ظالــم و مــوارد دیگــر اشــاره کــرد 

ــع روایــی موجــود در  ــه اهمیــت و مناب ــا توجــه ب کــه هــر کــدام از ایــن ارزش هــا ب

قالــب قاعــده هــای فقهــی جــای گرفتــه انــد. امــروزه برخــی از ارزش هــای دینــی از 

قبیــل حمایــت از مظلــوم و مبــارزه بــا ظالــم مســتقیما بــا موضــوع حمایــت جمهــوری 

اســامی ایــران از دولــت ســوریه گــره خــورده اســت. 

ــا وقــوع انقــاب اســامی ایــران یکــی از آرمــان هــا و اهــداف اصلــی جمهــوری  ب

اســامی ایــران مســأله مــردم مظلــوم فلســطین و مبــارزه بــا رژیــم غاصب صهیونیســتی 

ــد  ــان و هــدف بلن ــن آرم ــادی روی ای ــد زی ــی)ره( تأکی ــام خمین ــت و ام ــرار گرف ق
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مــدت داشــتند. امــام خمینــی)ره( در مــوارد مختلــف فرمودنــد کــه یکــی از آرمــان 

هــا و اهــداف مهــم انقــاب اســامی آزادی قــدس اســت و ایشــان بــرای ایــن هــدف 

ســرمایه گــذاری و هزینــه هــم کــرده انــد. حتــی در نامــه هایــی کــه در اواخــر عمــر 

خــود و بعــد از پایــان جنــگ تحمیلــی نوشــته انــد تأکیــد کــرده انــد کــه مــا غــزه و 

قــدس را آزاد مــی کنیــم. نــام گــذاری جمعــه آخــر مــاه مبــارک رمضــان بــه عنــوان 

روز جهانــی قــدس هــم تأییــدی بــر تأکیــد امــام خمینــی)ره( بــر ایــن مطلــب اســت. 

ــان  ــم غاصــب صهیونیســتی از اهــداف و آرم ــودی رژی ــن آزادی قــدس و ناب بنابرای

هــای اصلــی و شــرعی انقــاب اســامی ایــران محســوب مــی شــود و یکــی از دالیــل 

ــکل  ــه ش ــت ک ــدس اس ــان آزادی ق ــأله آرم ــوریه مس ــران از س ــت ای ــی حمای اصل

ــه  ــد مــدت صــورت گرفت ــن هــدف بلن ــای همی ــر مبن ــز ب ــه مقاومــت نی ــری جبه گی

اســت. همــکاری ایــران بــا ســوریه هــم بــر اســاس داشــتن دشــمن مشــترکی بــه نــام 

رژیــم صهیونیســتی اســت کــه در ســال هــای اوایــل انقــاب اســامی بــا حملــه رژیــم 

صهیونیســتی بــه جنــوب لبنــان و همینطــور بلنــدی هــای جــوالن در خــاک ســوریه 

زمینــه ایــن همــکاری فراهــم شــد. ســردار شــهید همدانــی بــا اشــاره بــه آرمــان آزادی 

قــدس و تشــکیل جبهــه مقاومــت گفــت:

»در ســال هــاي پــس از انقــاب اســامي، کشــورهاي مقاومــت یکــي پــس از 

ــه  ــي ک ــازش. روابط ــمت س ــه س ــد ب ــد و رفتن ــرک کردن ــه را ت ــن جبه ــري ای دیگ

ــت  ــه ظرفی ــه ب ــا توج ــوص ب ــه خص ــرده ب ــرار ک ــوریه برق ــا س ــامي ب ــوري اس جمه

ــت و  ــمند اس ــرمایه ارزش ــک س ــت ی ــته اس ــود داش ــد وج ــظ اس ــه در حاف ــي ک های

ــد...  ــت کن ــرمایه حفاظ ــن س ــران از ای ــود ای ــذا الزم ب ــتراتژیک دارد. ل ــت اس اهمی
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ــان و یمــن، ســوریه در اولویــت  ــه عــراق، لبن ــد منطقــه اســت؛ نســبت ب ســوریه کلی

اســت. اگــر هرکــدام از ایــن کشــورها مشــکلي برایشــان پیــش بیایــد مــا بــه انــدازه 

ــا در ســوریه  ــن اهدافــي کــه م ــم کــرد. بنابرای از دســت دادن ســوریه ضــرر نخواهی

داشــتیم، اهــداف راهبــردي بــوده اســت. بــراي حفــظ دســتآوردهاي انقاب اســامي 

بایــد ورود پیــدا مــي کردیــم. هیــچ انســان عاقلــي منتظــر نمــي نشــیند تــا ســرمایه اش 

در برابــر چشــمانش از بیــن بــرود و او نــگاه کنــد. ایــن طبیعــي اســت کــه بــراي حفــظ 

ــی، 1394( ــدام کند.«)همدان ــودش اق ــرمایه خ س

ــران در  ــرد ای ــه نب ــاره ب ــا اش ــدس ب ــپاه ق ــده س ــلیمانی فرمان ــردار س ــور س ــن ط همی

ــم  ــا عال ــا ب ــوای م ــه دع ــت »هم ــال او گف ــی و امث ــهید حجج ــهادت ش ــوریه و ش س

غــرب و در عالــم اســام، بــر ســر مســجد اســت، بــر ســر مســجد االقصــی و 

ــران نیــز در  ــر انقــاب اســامی ای مســجد الحرام.«)ســلیمانی، 29 مــرداد 1396( رهب

ــط  ــت از خ ــل حمای ــه دلی ــوریه ب ــران از س ــامی ای ــوری اس ــد »جمه ــی فرمودن بیان

ــا هــر گونــه دخالــت  مقاومــت در برابــر رژیــم صهیونیســتی دفــاع خواهــد کــرد و ب

نیروهــای خارجــی در امــور داخلــی ســوریه بــه شــدت مخالــف اســت.«)خامنه ای، 

ــه  10 فروردیــن 1391( بنابرایــن یکــی از دالیــل اصلــی حمایــت ایــران از ســوریه ب

خاطــر مصلحــت حفــظ ارزش حمایــت از مظلــوم و مبــارزه بــا ظالــم اســت. و اگــر 

مســأله پــل ارتباطــی بــودن ســوریه بــرای کمــک بــه حــزب اهلل هــم مطــرح مــی شــود 

همانطــور کــه سرلشــگر صفــوی گفتــه اســت » ســوریه پــل ارتباطــی ایــران بــا حــزب  

اهلل لبنــان و در امتــداد محــور مقاومــت در برابــر رژیــم صهیونیســتی اســت و مــا بــرای 

مقابلــه بــا تهدیــدات رژیــم صهیونیســتی از ســوریه حمایــت می کنیم.«)صفــوی، 22 
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مهــر 1392( بــاز هــم بــه خاطــر مقابلــه بــا رژیــم صهیونیســتی و حمایــت مظلــوم در 

برابــر ظالــم اســت. 

همینطــور مصالــح درجــه دوم کــه مصالــح مربــوط بــه جامعــه اســامی ایــران اســت 

و حفــظ حکومــت اســامی بــه آن بســتگی دارد هــم بــا ســقوط بشــار اســد بــا خطــر 

جــدی روبــرو خواهــد شــد. بنابــر آنچــه کــه در قاعــده حفــظ نظام اســامی ذکر شــد 

جمهــوری اســامی ایــران در صــورت پیــروزی معارضــان ســوری بــا خطــر جــدی 

ــب تمــام  ــا بلکــه از جان ــری ه ــب تکفی ــا از جان ــه تنه مواجــه اســت. خطــری کــه ن

ــت  ــری، موجودی ــت تکفی ــان تروریس ــی و حامی ــتکبار جهان ــه اس ــای جبه ــت ه دول

ــر و حامــی جبهــه مقاومــت اســامی و  ــوان رهب ــه عن ــران را ب جمهــوری اســامی ای

تنهــا حکومــت شــیعی تهدیــد مــی کنــد.

عــاوه بــر ایــن بــا توجه بــه تجربــه تاریخــی جمهــوری اســامی ایــران، تنها کشــوری 

کــه در منطقــه از ایــران در جنــگ مقابــل عــراق حمایــت کــرد ســوریه بــود. امــروز 

کــه ســوریه دچــار بحــران شــده اســت چنانچــه ایــران از ایــن کشــور حمایــت نکنــد 

ــان  ــد و چــه ســقوط کنــد ایــران یکــی از مهمتریــن حامی چــه ایــن رژیــم باقــی بمان

خــود در منطقــه را از دســت خواهــد داد. بنابرایــن مصلحــت اقتضــاء مــی کنــد کــه 

ــا در صــورت تهدیــد  ــا هــر هزینــه ای اتحــاد میــان ایــران و ســوریه حفــظ شــود ت ب

جمهــوری اســامی ایــران حمایــت ســوریه را از دســت ندهیــم. ایــن کــه مقــام معظــم 

رهبــری فرمودنــد »حضــور مــا در منطقــه بــه خواســت دولــت هــا و ملــت هــا اســت و 

همــه بداننــد کــه هــر کمکــی )بــه ســوریه( شــده بــا محاســبات بســیار منطقــی انجــام 

گرفتــه اســت«)خامنه ای، نــوروز 97( نشــان از مصلحــت ســنجی در ایــن زمینــه دارد.
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3-4 آیا حمایت از نهضت های آزادی بخش و حمایت از مظلوم و 
دفع تجاوز به مظلوم مداخله است؟

عمیــد زنجانــی در کتــاب خــود بــا عنــوان فقــه سیاســی شــیعه در رابطــه بــا حمایــت از 

نهضــت هــای آزادی بخــش و حمایــت از مظلومــان جهــان مــی گویــد:

»در ایــن جــا ایــن مســأله مطــرح اســت کــه هــر انســانی بایــد آزاد و مســتقل زندگــی 

کنــد، و حــق هــر انســان اســت کــه از ســلطه و نفــوذ و اســارت قــدرت هــای تحمیلــی 

آزاد شــود و از ســتم رهائــی یابــد، هــر نــوع کمــک بــه جنبــش هــا و حرکــت هــای 

ــانی  ــوق انس ــورداری از حق ــرای برخ ــمند ب ــکاری ارزش ــی هم ــش، نوع رهائی بخ

ــه  ــوان مداخل ــش را نمی ت ــای رهائی بخ ــت از نهضت ه ــل حمای ــن دلی ــه ای ــت. ب اس

ــژه آنچــه  ــه وی ــه حســاب آورد. مســائل انســانی ب ــی کشــور دیگــر ب ــور داخل در ام

کــه مربــوط بــه وظائــف بشــری اســت خــارج از قلمــرو مســائل اختصاصــی اســت. 

از طــرف دیگــر دفــع تجــاوز بــه مظلــوم هــم بــه معنــی مداخلــه نیســت ؛ زیــرا اســام 

دفــع تجــاوز را یــک وظیفــة عمومــی و حمایــت طــرف مظلــوم درگیــر را جزئــی از 

مســئولیت هــای عمومــی بشــری محســوب مــی دارد، زیــرا دفــع تجــاوز و ســرکوب 

متجــاوز بــه مثابــة حمایــت و کمــک در رفــع نیازهــای بشــری نســبت بــه هــر طــرف 

درگیــر و متخاصــم می باشــد. طرفیــن متخاصــم نمی تواننــد بــه کمکــی کــه توســط 

کشــور ثالــث بــه بهداشــت و درمــان و نیازهــای غذائــی و تعلیــم و تربیــت و نیازمندي 

ــع  ــند. دف ــرض باش ــود، معت ــرف داده می ش ــی از آن دو ط ــانی یک ــر انس ــای دیگ ه

ــران در  ــد در ق ــد: خداون ــه می باش ــن مقول ــز از همی ــاوز نی ــرکوب متج ــاوز و س تج

آیــه 9 ســوره حجــرات در ایــن رابطــه مــی فرمایــد »هــرگاه گروهــی بــر گــروه دیگــر 

تجــاوز نمــود بــا آن گــروه متجــاوز بجنگیــد تــا بــه حکــم خــدا بازگردد«.)زنجانــی، 
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1421ه ق، ج3، ص 483و 484( بنابرایــن حمایــت جمهــوری اســامی ایــران از 

حکومــت اســد در ســوریه بــه منظــور حفــظ و گســترش ارزش هــای دینــی و حفــظ 

نظــام اســامی ایــران بــه مصلحــت اســت.

نتیجه گیری

بــا توجــه بــه ایــن کــه هــر حکمــی در اســام تابــع مصالــح و مفاســد اســت و منافــع و 

مصالــح اعــم از مــادی و معنــوی تلقــی مــی شــود و لــذا مصلحــت از دیــدگاه اســام 

بــه ترتیــب اولویــت عبــارت از حفــظ دیــن، جــان، نســل، عقــل و مــال مــردم اســت 

کــه در ایــن تقســیم بنــدی، مصلحــت حفــظ دیــن در صــدر مصالــح قــرار دارد. در 

یــک تقســیم بنــدی کلــی مصالــح بــه دو دســته مصالــح مربــوط بــه دیــن و مصالــح 

مربــوط بــه جامعــه تقســیم مــی شــود کــه در اســام اولــی بــر دومــی مقــدم اســت. از 

آنجایــی کــه حفــظ ارزش هــای دینــی از قبیــل حمایــت از مظلــوم در برابــر ظالــم و 

اســتکبار ســتیزی از جملــه مصالــح مربــوط بــه دیــن اســت از لحــاظ رتبــی مقــدم بــر 

مصالــح مربــوط بــه جامعــه از قبیــل توســعه و پیشــرفت قــرار مــی گیــرد. بنابرایــن بــر 

اســاس قاعــده مصلحــت، حمایــت ایــران از ســوریه بــرای دفــاع از ارزش هــای دینــی 

ــد  ــدی برس ــه ح ــور ب ــی کش ــت داخل ــه وضعی ــی چنانچ ــت. ول ــروری اس الزم و ض

ــاز همــان  ــرود در ایــن جــا ب کــه خــوف فروپاشــی و از بیــن رفتــن نظــام اســامی ب

مصلحــت حکــم خواهــد کــرد کــه رســیدگی بــه امــور داخلــی اولویــت بــر کمــک 

بــه ســوریه دارد. الزم بــه ذکــر اســت کــه تعییــن مصالــح کشــور اســامی بــر عهــده 

ــور  ــن ط ــت و ای ــامی اس ــه اس ــح جامع ــن و مصال ــوب قوانی ــه و در چارچ ــی فقی ول
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نیســت کــه ولــی فقیــه بــدون ضابطــه و دلبخواهــی نظــر بدهــد.

از طــرف دیگرمصلحــت مــی توانــد در شــرایط اضطــراری کاربــرد داشــته باشــد و 

حکمــی را بــه صــورت موقتــی تــا اطــاع ثانــوی تجویــز کنــد بنابرایــن احکامــی کــه 

ــا قاعــده مصلحــت صــادر مــی شــوند تــا وقتــی ادامــه خواهنــد داشــت کــه ارکان  ب

مصلحــت پابرجــا باشــند و در صورتــی کــه موضــوع مصلحــت ســنجی از بیــن بــرود 

حکــم هــم تغییــر خواهــد کــرد.
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اإلســامیة، تهــران - ایــران، چهــارم، 1407 هــ  ق

18( عاملــی، حــّر، محمــد بــن حســن، وســائل الشــیعة، 30 جلــد، مؤسســه آل البیــت 

علیهــم الســام، قــم - ایــران، اول، 1409 هــ  ق

19( غزالی، محمد، المستصفی من االصول، مصر، المطبعه االمیریه، 1324ه ق

ــگ  ــوم و فرهن ــگاه عل ــم، پژوهش ــی، ق ــه سیاس ــد فق ــریعتی، روح اهلل، قواع 20( ش

اســامی، 1393

21( فیومــی، احمــد بــن محمــد مقــری، المصبــاح المنیــر فــي غریــب الشــرح الکبیــر 

للرافعــي، در یــک جلــد، منشــورات دار الرضــي، قــم - ایــران، اول، هــ  ق

22( قــوام، عبدالعلــی، آناتومــی تعامــات نظــام سیاســی و منافــع ملــی، مجله سیاســت 

خارجی، ســال هشــتم، ش 1و2، تابســتان 1373

23( گرجی، ابوالقاسم، مقاالت حقوقی، تهران، وزارت ارشاد اسامی
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24( مدنــی، ســید جــال الدیــن، حقــوق اساســی و نهادهــای سیاســی، تهــران، نشــر 

همــراه

25( نــوری، محــدث، میــرزا حســین، مســتدرک الوســائل و مســتنبط المســائل،  18 

ــ  ق جلــد، مؤسســه آل البیــت علیهــم الســام، بیــروت - لبنــان، اول، 1408 ه

26( همدانــی، حســین، )17 مهــر 94(، ســوریه ســقوط نخواهــد کــرد، جــوان همــدان، 

http://javanhamedan.ir
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عربستانِ سعودی  در مسیِر اصالحات یا تداوم سیاست های گذشته؟
سید محمدرضا مرتضوی

دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه مفید

چکیده:

در نــگاه بــه سیاســت هــای اتخــاذی عربســتان ابتــدا مــی بایســت از مشــکات درونــی 

ایــن کشــور مطلــع بــود تــا بتــوان بــه خوبی سیاســت هــای ایــن کشــور را تحلیــل کرد. 

اگــر سیاســت خارجــی را امتــداد سیاســت داخلــی هــر کشــور در نظــر بگیریــم ایــن 

مســاله بــه صــورت اساســی تر جلــوه می کنــد. پــس از جایگزینــی ملــک ســلمان در 

هــرم قــدرت عربســتان ســعودی و بــه دســت گرفتــن مناصــب کلیــدی و تصمیم ســاز 

ــن  ــترد ه ای در ای ــات گس ــلمان، اصاح ــن س ــد ب ــیله محم ــه وس ــاهی ب ــن پادش در ای

پادشــاهی کلیــد خــورد. ســوال اساســی ایــن اســت کــه ایــن اصاحــات واقعــی اســت 

ــرای حفــظ ظاهــر ایــن کشــور در شــرایط بیــن الملــل و کاهــش تنش هــا  ــا تنهــا ب ی

ــن  ــوند ای ــرح می ش ــه مط ــری ک ــواالت دیگ ــت؟ س ــوده اس ــی ب ــات داخل و اعتراض

اســت کــه آیــا اصاحــات، بــرای تــداوم نظــام آل ســعود یــک ضــرورت اســت؟ و 

بــا درنظــر گرفتــن تمامــی شــرایط آیــا ایــن اصاحــات موفــق بــوده اســت یــا خیــر؟ 

كلمات كلیدی:

آل سعود ، وهابیت ، محمد بن سلمان ، اصاحات عربستان ، شیعیان عربستان
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مهارت های آل سعود برای بقا

 در ابتــدا بهتــر اســت بــا یــک ســؤال کلیــدی و مهــم آغــاز کنیــم، ســؤالی کــه پاســخ 

ــازد.  ــخص می س ــت را مش ــال حکوم ــس از 85  س ــعود پ ــای آل س ــل بق ــه آن، دلی ب

»چگونــه خانــواده ســلطنتی آل ســعود كــه در حــال حاضــر متشــکل 

ــان  ــق را در طوف ــدرت مطل ــته ق ــت توانس ــاهزاده اس ــزار ش از 7 ه

ــوی  ــان از س ــارهای جوش ــارج و فش ــان خ ــب جه ــرات از جان تغیی

ــارت  ــؤال، از مه ــن س ــه ای ــخ ب ــام پاس ــد؟« در مق ــظ كن ــوان، حف ــه ج جامع

ــوان  ــس می ت ــدر مؤس ــی پ ــای ابداع ــری راهبرده ــه کار گی ــلطنتی در ب ــواده س خان

ــای  ــدرن متضمــن بق ــا عصــر م ــان صحرانشــینی ت ــی کــه از زم ــرد. راهبردهای ــام ب ن

ــوده اســت: آل ســعود ب

1- تفرقــه بینــداز و حکومــت كــن: ایــن الگــو در آغــاز، توســط »عبدالعزیــز 

بــن ســعود« مؤســس دولــت ســوم آل ســعود در شــبه جزیره بنــا نهــاده شــد. ایــن الگــو 

و راهبــرد بــر نقــاط افتــراق و انشــقاق قبائــل و مذاهــب قــوام می یابــد. بــه ایــن معنــا 

کــه جامعــه عربســتان چــه از منظــر قومــی و چــه از منظــر مذهبــی جامعــه متکثــر و بــا 

ملــل و نحل هــای فــراوان اســت. لــذا رهبــران آل ســعود بــا وقــوف بــه ایــن موضــوع 

ســعی کرده انــد رقابتــی تمــام نشــدنی به ویــژه بیــن قبائــل ایجــاد کننــد. ایــن موضــوع 

ضمــن مشــغول کــردن قبائــل بــه یکدیگــر، از اتحــاد قبائــل بــرای انتقــاد از خانــدان 

آل ســعود ممانعــت بــه عمــل مــی آورد. 

ــری و اســتفاده هوشــمندانه از  ــا بهره گی ــرای بق ــرد دوم آل ســعود ب ــول: راهب 2- پ

پــول اســت. ایــن مهــارت در طــول حکومــت آل ســعود بــر شــبه جزیره وجــود داشــته 
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ــای  ــود در صندوقچه ه ــدود موج ــای مح ــکه های ط ــه س ــول، چ ــع پ ــت. توزی اس

کوچــک و قابــل حمــل مؤســس سلســله و چــه میلیاردهــا دالر درآمــد نفــت، همواره 

ــن ســکه ها و پول هــای ناشــی از  ــد. ای ــا بوده ان ــرای بق ــرد آل ســعود ب بخشــی از راهب

ــرداری مــردم مــورد اســتفاده قــرار  ــاداری و فرمان ب ــرای خریــدن وف فــروش نفــت ب

ــوالت  ــوان در تح ــزار را می ت ــن اب ــری ای ــه کارگی ــداق ب ــرد. مص ــه و می گی گرفت

ســال 2011 غــرب آســیا مشــاهده کــرد. هــراس از گســترش مــوج ســال 2011 غــرب 

آســیا در عربســتان، رهبــران آل ســعود را بــه ایــن ســمت هدایــت کــرد کــه بــا توزیــع 

پــول میــان قبائــل، خطــر ناشــی از ایــن تحــوالت و پــس از آن را به ســامت ســپری 

کننــد.

 3- دیــن: عامــل ســوم در تضمیــن بقــای آل ســعود نقــش فراگیــر ســوء اســتفاده 

از دیــن اســت کــه بــه  صــورت غیرقابــل تفکیکــی توصیــه بــه تســلیم در برابــر خــدا 

ــی را  ــروت نفت ــق و ث ــیار دقی ــی بس ــای سیاس ــر مهارت ه ــد. اگ ــعود می کن و آل س

ــت را دســتورالعمل آن قلمــداد  ــد وهابی ــم؛ بای ــای آل ســعود بدانی ــی بق عناصــر اصل

کنیــم. وهابیــت در یــک معاملــه قــدرت و ثــروت بــا خانــدان آل ســعود، بــه پیروانــش 

ــند. )  ــود باش ــان خ ــردار حاکم ــع و فرمان ب ــتگاری، مطی ــرای رس ــد ب ــتور می ده دس

ــاوس، 1391، ص 21( ه

ــه  ــرده و جنب ــن ک ــعود را تضمی ــای آل س ــه بق ــی ک ــل چهارم ــوت: عام 4- رخ

اجتماعــی دارد، نخــوت موجــود در جامعــه ســعودی اســت. نخوتــی که پرســش گری 

ــه  ــد. جامع ــز می کن ــری را تجوی ــال و فرمان ب ــرده و انفع ــع ک ــگری را من و پرخاش

ــه  ــد ک ــی می کنن ــرایطی زندگ ــعودی ها در ش ــت. س ــل اس ــدت منفع ــعودی به ش س
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ــود؛  ــا می ش ــا الق ــه آن ه ــودن، ب ــع ب ــم و مطی ــت از حاک ــس اطاع ــد ح ــان تول از زم

ــود گام را  ــی موج ــنت های اجتماع ــه از س ــرادی ک ــد اف ــیار نادرن ــه بس ــوری ک به ط

ــد. ــر بگذارن فرات

ــه و گســترش وســایل ارتباطــی در جهــان، رژیــم  ــه تغییــر زمان ــا توجــه ب همچنیــن ب

آل ســعود بــا مشــکات و مســایلی در داخــل روبــرو بــوده کــه بــا گذشــت زمــان بــر 

ــرای  ــد. بنابرایــن بایــد راهــکاری ب ابعــاد آن هــا افــزوده شــده و گســترده تر شــده ان

حــل و فصــل ایــن مســایل پیــدا کــرد در غیرایــن صــورت ایــن رژیــم بــا مشــکات 

ــاهده  ــعودی مش ــه س ــی از آئ در جامع ــانه های ــود،که نش ــرو می ش ــری روب افزون ت

شــده )هماننــد ســیل جده،یــا مســایل پیــش آمــده بعــد از بهــار عربــی( و زنــگ خطــر 

ــواع  ــوان در ان ــکات را میت ــن مش ــت. ای ــدا درآورده اس ــه ص ــعود ب ــرای آل س را ب

ــه طــور کلــی  می تــوان آن هــا را در چنــد دســته  ــی مشــاهده کــرد؛  امــا ب گوناگون

تقســیم بنــدی نمــود:

1-زنان و خطوِط گسست

در میــان اختافاتــی کــه در جامعــه ســعودی وجــود دارد، هیچ کــدام به انــدازه 

وضعیــت، نقــش و آینــده ی زنــان، مــورد جــدال و چالش برانگیــز نیســت. ایــن 

ــه  ــر آنک ــر س ــی ب ــه کاران؛ جنگ ــا و محافظ ــن مدرن گراه ــت بی ــی اس ــدال، جنگ ج

مــردم عربســتان در چــه فضایــی زندگــی کننــد و زنــان چــه نقشــی در جامعه ســعودی 

داشــته باشــند. در عربســتان ســعودی زنــان نارضایتــی خــود را از وضــع موجــود بــه 

طریقه هــای مختلــف نشــان داده انــد. زنــان چندیــن بــار مقابــل وزارت کشــور تجمــع 
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کــرده و بــه نشــانه اعتــراض بــه ممنــوع بــودن رانندگــی زنــان، خودروهــای خــود را 

ــل  ــم قاب ــی، عائ ــدک مدن ــد ان ــن نافرمانی هــای هــر چن ــد. ای ــا آورده ان ــه خیابان ه ب

ــد. ســه  ــه اعتراضــی را برنمی تاب ــه ای اســت کــه هیچ گون ــر در جامع توجهــی از تغیی

موضــوع و مســئله بــه خودآگاهــی زنــان دامــن زده و آنــان را تشــجیع کــرده تــا بــر 

حقــوق خــود پافشــاری نماینــد.

1-1 آمــوزش بهتــر: تــا قبــل از دهــه 70 میــادی زنــان حــق حضــور در مــدارس 

ــه آمــوزش در دوره راهنمایــی و دبیرســتان  ــان ب را نداشــتند. از آغــاز ایــن دهــه، زن

ــان )در حــال حاضــر 60  ــل زن ــن ســطح تحصی ــاال رفت ــا ب ــد. ب ــدا کردن دسترســی پی

درصــد فارغ التحصیــان دانشــگاه از زنــان هســتند( آن هــا تــاش می کننــد تــا ســهم 

ــد  ــا می خواهن ــد. آن ه ــاص دهن ــود اختص ــه خ ــی ب ــتری را در ازدواج و زندگ بیش

ایفــای نقــش اجتماعــی داشــته و در مناصــب و مشــاغل مختلف حضور داشــته باشــند. 

امــروزه تنهــا 5 درصــد از زنــان عربســتان شــاغل هســتند.  بــا ایــن وجــود، اعتراضــاِت 

آن هــا نتایجــی نیــز در پــی داشــته اســت. بــرای نخســتین بار آن هــا می تواننــد کارت 

شناســایی عکــس دار داشــته باشــند و شــخصیتی مســتقل از قیــِم مذکــر خــود بیابنــد. 

ــت.)  ــه اس ــاص یافت ــان اختص ــه زن ــی ب ــتان، 30 کرس ــس عربس ــده مجل از 150 نماین

ــاوس، 1391، ص 64( ه

2-1 ســفرهای خارجــی: زنــان به واســطه مبــارزات خــود توانســتند بورس هــای 

تحصیلــی در خــارج از کشــور کســب کننــد. ایــن موضــوع زنــان را بــرای مدتــی از 

وضعیــت محــدود و بســته ی عربســتان خــارج ســاخته و آن هــا را در دنیایــی آزاد و 

فــارغ از محدودیت هــا و قیــود قــرار می دهــد. زندگــی در محیطــی آزادتــر، ســبک 
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ــِت  ــن وضعی ــر می دهــد. ای ــط اطرافشــان را تغیی ــه محی ــان ب ــگاه زن ــوع ن زندگــی و ن

مســتولی شــده بــر زنــان، در هنــگام بازگشــت نیــز آنــان را بــه ســمت ایجــاد جامعه ای 

فراخ تــر بــا فرصت هــای بیشــتر ســوق می دهــد. جمعیــت کوچــک امــا رو بــه 

ــر،  ــس کامپیوت ــوان برنامه نوی ــد به عن ــه می خواهن ــتند ک ــوان هس ــان ج ــدی از زن رش

طــراِح داخلــی، فیلم ســاز و حتــی مهنــدس در شــرکت آرامکــو کار کننــد.) هــاوس، 

1391، ص 75(

ــان را  ــه زن ــی ک ــی از ابزارهای ــی: یک ــبکه های اجتماع ــت و ش 3-1 اینترن

ــه تــاش بــرای ایفــای نقــش و مســئولیت بیشــتر در جامعــه ســوق داده اســتفاده از  ب

اینترنــت و شــبکه های اجتماعــی اســت. زنــاِن عربســتان از طریــق ابزارهــای یــاد شــده 

ــا آزادی هــای  ــرار کــرده و محدودیت هــای خــود را ب ــاط برق ــا دنیــای خــارج ارتب ب

زنــان دیگــر جوامــع مقایســه  می کننــد. ایــن تفاوت هــا زنــان را وا مــی دارد تــا 

ــا را  ــی آن ه ــالم اجتماع ــت س ــه فعالی ــا ک ــن حصاره ــتن ای ــتن و گسس ــرای شکس ب

ــش روی آل ســعود  ــای پی ــن یکــی از چالش ه ــد؛ بنابرای ــاش کنن محــدود کــرده ت

ــان بــرای  ــان اســت. مطالبــات زن ــا مطالبــات زن در ســال های آینــده، نــوع مواجهــه ب

ــای  ــی فتواه ــا ط ــت. مفتی ه ــه اس ــت مواج ــاد وهابی ــت نه ــا مخالف ــتر ب ــت بیش فعالی

ــورد  ــه برخ ــت را ب ــته و حکوم ــوع دانس ــاع را ممن ــان در اجتم ــور زن ــف حض مختل

ــر فشــار خــود  ــان نیــز طــی ســال های گذشــته ب ــد. از طرفــی زن قاطــع دســتور داده ان

ــه بیــن مطالبــات  ــد. ایجــاد تعــادل و موازن ــرای کســب آزادی هــای بیشــتر افزوده ان ب

ــوب  ــعود محس ــران آل س ــده رهب ــای آین ــت از چالش ه ــای وهابی ــان و نگرانی ه زن

می شــود.
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2-جوانان

ــی 3  ــرا همگ ــه بنیادگ ــنتی و چ ــه س ــند، چ ــش باش ــه آزاد اندی ــعودی چ ــان س  جوان

ویژگــی مشــترک دارنــد: اکثــراً منــزوی هســتند، فاقــد تحصیــات کافی انــد و 

بیکارنــد. از طرفــی فســاد گســترده و ســبک زندگــی متفــاوت شــاهزادگان ســعودی 

ــد. ــکن می کن ــرکش و ساختارش ــا را س ــان، آن ه ــکاری جوان ــر و بی ــل فق در مقاب

نــزاع میــان ســنت و مدرنیتــه ویژگــی دیگــر جوانــان ســعودی اســت کــه بحران هــای 

ــت  ــا اینترن ــًا ب ــان کــه کام مختلــف روحــی و اجتماعــی را موجــب می شــود. جوان

ــی و  ــن آگاه ــوند. ای ــی آگاه می ش ــان غرب ــی جوان ــبک زندگ ــتند از س ــنا هس آش

ــه ســدِّ اســتبداد سیاســی و مذهبــی برخــورد می کنــد و  تمنــا بــرای تقلیــد از آن هــا ب

ایــن موضــوع سرگشــتگی و ســرگیجگی اجتماعــی بــه بــار مــی آورد. در عربســتان، 

ســینماها، مراکــز خریــد وکنســرت ها بــرای مــردان جــوان ممنــوع و قدغــن هســتند. 

نتیجــه اجتماعــی چنیــن وضعیتــی، خمودگــی و عصیانگــری اجتماعــی نســل جــوان 

اســت.

ــن  ــد. در پیش گرفت ــور می کن ــروز و ظه ــف ب ــکال مختل ــه اش ــان ب ــراض جوان اعت

ــان  ــی از جوان ــت. یک ــات اس ــن اعتراض ــوه ای ــن جل ــی مهم تری ــی غرب ــبک زندگ س

ــده  ــرف کنن ــا مص ــی دارد: »م ــار م ــود اظه ــع موج ــه وض ــراض ب ــعودی در اعت س

ــد.  ــوا خری ــول، فت ــا پ ــوان ب ــی می ت ــت. حت ــروش اس ــرای ف ــز ب ــده ایم. همه چی ش

ــزی کــه  ــا تنهــا چی ــد؛ ام ــا مــردم را نصیحــت کنن ــد ت ــون می رون ــه تلویزی شــیخ ها ب

برایشــان اهمیــت دارد قراردادشــان اســت«) هــاوس، 1391، ص 89(
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3-قانون شکنان

ــرورش  ــوزش و پ ــده، آم ــوش ش ــرای فرام ــی، فق ــان عصب ــردان، جوان ــکاری م بی

ــکل گیری  ــد و ش ــرای رش ــب ب ــتر مناس ــد، بس ــاد غیرمول ــت اقتص ــی و در نهای ناکاف

ــف  ــورد لط ــتان م ــی در افغانس ــه زمان ــت هایی ک ــت. تروریس ــتی اس ــر تروریس تفک

ــام  ــر« ن ــان »جهادگ ــوان هم وطن ــه  عن ــا ب ــد و از آن ه ــوده ان ــعود ب ــت آل س و حمای

ــعود را  ــت آل س ــه امنی ــده اند ک ــل ش ــکنانی تبدی ــه قانون ش ــون ب ــد؛ اکن ــرده می ش ب

ــد. ــر می اندازن ــه خط ب

ــال  ــد، در ح ــتی در می آین ــای تروریس ــتخدام گروه ه ــه اس ــه ب ــعودی ک ــان س جوان

ــرار از  ــرای ف ــا ب ــتند. آن ه ــان هس ــرکوبگر خودش ــخت و س ــه س ــه جامع ــورش ب ش

زندگــی خســته کننــده بــه ســمت تروریســم ســوق داده می شــوند. جــذب شــدن بــه 

گروه هــای تروریســتی، سرنوشــِت گریــز ناپذیــِر مــردان جوانــی بــود کــه راه »جهــاد« 

را بــرای فــرار از زندگــِی کســالت بار انتخــاب کردنــد و بــه دنبــال یافتــن هدفــی در 

ــد. آن هــا در جامعــه ای پــرورش یافتنــد کــه فکــر کــردن را آمــوزش  زندگــی بودن

نمیــداده و کمــاکان آمــوزش نمــی دهــد. به طــور مثــال یکــی از مفتی هــای ســعودی 

ــاء  ــی الق ــه دموکراس ــبت ب ــری را نس ــن تفک ــت، چنی ــتنتاج نادرس ــتدالل و اس ــا اس ب

ــون از طــرف خداســت.  می کنــد: "دموکراســی دیــن جدیــدی اســت. در اســام قان

در دموکراســی ایــن ظرفیــت بــه مــردم داده شــده اســت. ایــن، دیــِن جدیــدی اســت 

کــه مــردم آن را ســاخته اند و در آن حقــوق و اختیــارات خــدا بــه مــردم داده شــده 

اســت".) هــاوس، 1391(

حضــور آمریــکا در عربســتان موضــوع دیگــری اســت کــه خشــم جوانــان ســعودی 
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ــران  ــیله رهب ــه به وس ــامی )ک ــع اس ــران در جوام ــور کاف ــت. حض ــه اس را برانگیخت

آل ســعود تمهیــدات آن مهیــا شــده اســت( موجــب رنجــش جوانــان ســعودی شــده؛ 

ــد. ــان می ده ــتی نش ــات تروریس ــا و اقدام ــود را در فعالیت ه ــه خ ــی ک رنجش

4- شیعیان

ــاکن  ــرقیه س ــتاِن الش ــتان در اس ــیعیان عربس ــت ش ــود اکثری ــای موج ــر آماره ــا ب بن

هســتند. ایــن اســتان بــا مســاحت 540 هــزار کیلومتــر مربــع، یــک چهــارم مســاحت 

ــن اســتان ایــن کشــور محســوب می شــود. از  عربســتان را تشــکیل داده و بزرگ تری

لحــاظ تقســیمات اداری بــه 11 شهرســتان و مرکــز شــامل ِدمــام، القطیــف، اَحســاء، 

َحفرالباطــن ، الُخبــر ، النعیریــه، الخفجــی ، رأُس التنــوره ، العدیــد ، قریــة العلیــا ، بقیــق  و 

ــود. ــیم می ش ــل  تقس الجبی

امــا نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه 98 درصــد از ذخایــر نفــت و گاز عربســتان 

نیــز در اســتاِن الشــرقیه قــرار دارد.

ــز  ــه« نی ــد »مدین ــور مانن ــن کش ــر ای ــاط دیگ ــی نق ــتان در برخ ــیعیان عربس ــه ش البت

زندگــی می کننــد امــا جمعیــت قابــل توجهــی ندارنــد.

ــور  ــن کش ــت ای ــد جمعی ــا 35 درص ــن 15 ت ــه بی ــتان ک ــیعیان عربس ــال ش ــن ح ــا ای ب

را تشــکیل می دهنــد طــی 8 دهــه ای کــه از حکومــت آل ســعود می گــذرد، بــا 

ــه  ــا را ب ــوان آنه ــه می ت ــد ک ــه بوده ان ــی مواج ــای فراوان ــات و محدودیت ه تبعیض

ــی، تبعیض هــای  ــی- مذهب ــی در ســه طیــف بر شــمرد: تبعیض هــای دین صــورت کل

سیاســی و محرومیت هــای اقتصــادی.
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کارشناســان علــوم اســامی معتقدنــد بــه لحــاظ مذهبــی شــیعیان عربســتان در 

ــی  ــرای احــداث اماکــن مذهب ــا ب ــد؛ چنانکــه آنه ــرار دارن ــی ق معــرض تبعیــض دین

همچــون مســاجد و حســینیه یــا ترمیــم و رســیدگی بــه آنهــا بــه شــدت بــا محدودیــت 

ــای  ــام فعالیت ه ــود، انج ــی خ ــار مذهب ــار آث ــا در انتش ــر آن، آنه ــد. عاوه ب مواجه ان

فرهنگــی و اجــرای مراســمات و مناســک مذهبــی، تحــت فشــار بوده انــد؛ تــا جایــی 

کــه اســتفاده از برخــی اســامی شــیعی غیــر قانونــی اعــام شــده اســت.

ــه لحــاظ جایــگاه سیاســی نیــز کامــا  ــر این گونــه محدودیت هــا، شــیعیان ب عــاوه  ب

در حاشــیه قرارگرفته انــد؛ بــه نحــوی کــه از تمــام مشــاغل حکومتــی محــروم بــوده و 

حتــی در امــور مربــوط بــه مناطــق خــود نیــز از هیــچ حــق و نقشــی برخــوردار نیســتند.

عدم حضور شیعیان در پست های حکومتی

شــیعیان عربســتان اگرچــه عمدتــاً در نواحــی نفت خیــز ایــن کشــور از جملــه میــدان 

نفتــی »الغــوار« )بزرگ تریــن میــدان نفتــی جهــان( ســاکن  هســتند، امــا ســهم اندکــی 

ــه  ــه خصــوص شــرکت آرامکــو را ب ــی منطقــه ب ــروی انســانی شــرکت های نفت از نی

خــود اختصــاص داده اند.

ســعداهلل زارعــی کارشــناس مســائل غــرب آســیا در گفت و گــو بــا گزارشــگر کیهــان 

می گویــد: »شــیعیان در عربســتان حــدود 35 درصــد جمعیــت ایــن کشــور را تشــکیل 

ــد  ــه بای ــد. البت ــه شــمار می رون ــت عربســتان ب ــن اقلی ــع بزرگ تری ــد و در واق می دهن

توجــه داشــت کــه اساســا عربســتان فاقــد یــک گــروهِ اکثریــت اســت و از اقلیت هــای 

مختلــف تشــکیل شــده اســت«.
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وی تبعیــض علیــه شــیعیان عربســتان را بســیار بــاال می دانــد و می گویــد: »ایــن 

ــد و  ــور ندارن ــی حض ــت های حکومت ــک از پس ــچ ی ــدی در هی ــت 35 درص جمعی

ــه شــیعیان اختصــاص داده نشــده اســت. از طــرف دیگــر  حتــی یــک پســِت مهــم ب

ــا درصــد  ــری می شــود و تنه ــری شــیعیان در مناطــق اقتصــادی جلوگی ــه کارگی از ب

بســیار کمــی موفــق می شــوند بــه عنــوان کارگــر در مناطــق صنعتــی مشــغول بــه کار 

شــوند«.

ــی شــیعیان را  ــری از برگــزاری مراســم مذهب ــان اســام جلوگی ــن کارشــناس جه ای

ــد و معتقــد  ــن اقلیــت مذهبــی می دان ــه ای یکــی دیگــر از تبعیض هــای آل ســعود علی

ــن اســت کــه حکومــت آل ســعود شــیعیان را یــک گــروهِ  اســت:» مســئله دیگــر ای

ــر ایــن نــگاه خــود، از برگــزاری مراســمات مذهبــی  ــا تکیــه ب منحــرف می دانــد و ب

ــض  ــوع تبعی ــک ن ــن روال ی ــا ای ــد و ب ــری می کن ــر" جلوگی ــِد "عاشــورا و غدی مانن

فرهنگــی در کنــار دیگــر تبعیض هــا در بخش هــای سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی 

ــیعیان،ابنا( ــا ش ــعود ب ــود.«)رفتار آل س ــال می ش ــیعیان اعم ــه ش علی

سناریوهای آینده سعودی

بــا توجــه بــه راهکارهــای پــدر موســس آل ســعود و نیــز مشــکات و معضاتــی روبه 

ــه آنهــا اشــاره شــد، سیاســت هــای اتخــاذی  ــاال ب روی عربســتان ســعودی کــه در ب

توســط عربســتان را مــی تــوان در ســه مــورد کلــی مــورد توجــه قــرار داد:

ــِم رکــود  ــه معنــی ادامــه و تحکی ــداوم وضعیــت موجــود: ایــن گزینــه ب 1- ت

در عرصــه اقتصــادی و اجتماعــی و اســتبداد در عرصــه سیاســی اســت. پیامــِد تــداوم 
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چنیــن رونــدی خطــر انفجــار و گسســت اجتماعــی را بــه دنبــال دارد. گسســتی کــه 

امنیــت آل ســعود را بــا چالــش مواجــه خواهــد ســاخت.

ــرای  ــاد ب ــه و اقتص ــای جامع ــردن فض ــاز ک ــه دوم ب ــات: گزین ــام اصالح 2-انج

ــد  ــت بای ــه حکوم ــن گزین ــت. در ای ــاء اس ــد احی ــاز رون ــود و آغ ــردن رک ــن ب از بی

ــه  ــتری ب ــی بیش ــات عموم ــش داده و خدم ــود را افزای ــخگویی خ ــدی و پاس کارآم

ــه و شــفاف از  ــون و اســتفاده بهین ــه دهــد. کاهــش فســاد و حاکمیــت قان مــردم ارائ

ــت. ــات اس ــیر اصاح ــدم زدن در مس ــای ق ــی از بایده ــروت مل ث

ــرای پاســخ  ــخت گیری ها: ســناریو ســومی کــه ب ــه دوران س ــت ب 3-بازگش

بــه وضــع موجــود پیــش روی آل ســعود قــرار دارد، بازگشــت بــه شــرایط ســرکوب 

و ســخت گیری مذهبــی دهــه 80  میــادی اســت. دوره ای کــه در آن دو اتفــاق 

سیاســی مهیــب، نــوِع برخــورد حکومــت بــا مخالفــان و معترضــان را به شــدت 

ــِی  ــط وهاب ــجدالحرام توس ــخیر مس ــا، تس ــاق ه ــن اتف ــی از ای ــرد. یک ــزه ک رادیکالی

افراطــی "جهیمــان العتیبــی" و دیگــری تظاهــرات گســترده شــیعیان عربســتان در ســال 

ــاز  ــی ب ــای وهاب ــرای مفتی ه ــت عرصــه را ب ــن دو باعــث شــد حکوم ــود. ای 1979 ب

کــرده و بــا فتواهــای آن هــا دســتگیری و قلــع و قمــع گســترده  مخالفــان انجــام شــود.

بــا توجــه بــه سیاســت هــای اتخــاذی توســط آل ســعود )بعــد از مــرگ ملــک عبــداهلل 

ــم  ــن رژی ــد ای ــر می رس ــه نظ ــلمان( ب ــن س ــد ب ــدی محم ــد از ولیعه ــوص بع و بخص

ــه  ــا در عرص ــرده ام ــری ک ــات را پیگی ــاِم اصاح ــه انج ــی، گزین ــه اجتماع در عرص

سیاســت داخلــی و بیــن المللــی، سیاســت ســخت گیــری را الگــوی خــود قــرار داده 

ــی عربســتان  ــده اصل ــواِن گردانن ــه عن ــن ســلمان )ب ــوان گفــت محمــد ب اســت. می ت
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ســعودی( تلفیقــی از راهکارهــای  دوم و  ســوم را پیــش گرفتــه اســت. بــا ایــن شــیوه 

ــود  ــور بهب ــارج از کش ــل و در خ ــعود را در داخ ــه آل س ــت و وجه ــد موقعی می توان

ــدان آل  ــوان شــاه بعــدی در داخــِل خان ــه عن ببخشــد و همچنیــن جایــگاهِ خــود را ب

ســعود مســتحکم کنــد. طبیعتــا او می خواهــد بــا ایــن رونــد رقبــای خــود را از صحنــه 

حــذف کنــد.

ــط  ــداهلل توس ــک عب ــرگ مل ــد از م ــه بع ــاهی )ک ــان های ِپادش ــه، فرم ــن زمین در ای

ــژه ای دارد. ــت وی ــد( اهمی ــادر ش ــلمان ص ــک س مل

فرمان های پادشاهی؛ از اثبات تا تثبیت محمد بن سلمان

بــا صــدور فرمان هــای ملــک ســلمان در راســتای تغییــرات گســترده نظامــی و اجرایی 

ــده ای در  ــراِت عم ــد( تغیی ــانه ای ش ــتان رس ــمی عربس ــای رس ــه در خبرگزاری ه )ک

ــاح  ــرای اص ــیاری ب ــای بس ــت. او فرمان ه ــورت گرف ــور ص ــن کش ــی ای ــه نظام بدن

در ســاختار سیاســی، فرهنگــی، اقتصــادی و نظامــی ایــن کشــور صــادر کــرد کــه از 

ســوی رســانه ها بــه "زلزله هــای سیاســی پادشــاه ســعودی" معــروف شــد. امــا آنچــه 

بــه جــز اصــاح ســاختاری عربســتان در ایــن فرمان هــا بســیار مشــهود اســت، نتایجــی 

اســت کــه می توانــد بــر آینــده سیاســی محمــد بــن ســلمان تأثیرگــذار باشــد. مــا بــا 

ــه فرمان هــای صــادر شــده از ســوی ملــک ســلمان، نقشــه راه ایــن  نگاهــی جامــع ب

فرمان هــا و تأثیــراِت آن  هــا بــر آینــده سیاســی محمــد بــن ســلمان را مــورد بررســی 

قــرار مــی دهیــم.
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1-بررسی تاریخ و مبانی فرمان های اصالحی ملک سلمان

مهمتریــن فرمان هــای اصاحــی ملــک ســلمان درســت چهارمــاه پــس از بــر تخــت 

نشســتِن او آغــاز شــد. او در 29 آوریــل 2015، در فرمانــی بــرادرزاده اش "محمــد بــن 

نایــف 55 ســاله" را جایگزیــن امیــر مقــّرن بــن عبدالعزیــز، بــرادر ناتنــی خــود کــرد. 

ــر  ــرد و وزی ــام ک ــد اع ــین ولیعه ــلمان را جانش ــن س ــد ب ــدش محم ــپس فرزن او س

خارجــه عربســتان و چنــد وزیــر دیگــر را نیــز تغییــر داد)الجزیــره،2015/4/29(. ایــن 

فرمــان بــه دو دلیــل بــه عنــوان  اولیــن گام بــرای افزایــش قــدرت محمــد بــن ســلمان 

ــود: ــر می   ش تعبی

ــا  ــه چرخــه جانشــینی )کــه ت ــل اول : وارد کــردن نســل ســوم شــاهزادگان ب دلی

قبــل از ایــن تنهــا در مناصــب امیــری مناطــق و وزارتــی مشــغول بــه کار بــوده انــد(. 

ــدان عبدالعزیــز،  ــن نایــف، ضمــن شکســتن ســنت ولیعهــدی فرزن در واقــع تعییــن ب

ــای  ــال ه ــلمان در س ــن س ــد ب ــاهی محم ــدی و پادش ــرای ولیعه ــرایط را ب ــًا ش عم

آینــده فراهــم کــرد.

دلیــل دوم : حضــور محمــد بــن نایــف بــه عنــوان جانشــین مقــّرن بــن عبدالعزیــز و 

قــرار گرفتــن محمــد بــن ســلمان در مقــام جانشــین ولیعهــد در واقــع فرصتــی اســت 

کــه ملــک ســلمان بــرای تثبیــت و شناســاندن فرزنــدش داد. در واقــع بــن نایــف هــم 

در عرصــه داخلــی و هــم در نــزد آمریکایی هــا، بــه عنــوان یــک چهــره کارآمــد در 

ســرکوب القاعــده شــناخته مــی شــد. در ایــن میــان ملــک ســلمان نیــز وقــت داشــت 

تــا شــرایط را بــرای ولیعهــدی فرزنــدش همــوار کنــد.
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در 3 دســامبر 2016 ملــک ســلمان دســت بــه تغییــر در هیئــت کبارالعلمــا زد. هرچنــد 

ــی  ــا تغییرات ــت ام ــیخ نگرف ــداهلل آل ش ــن عب ــز ب ــت را از عبدالعزی ــن هیئ ــت ای ریاس

اساســی در ایــن هیئــت بــه وجــود آورد)الجزیــره،2016/12/2(. ملــک ســلمان 

ــه  ــک ب ــرا و نزدی ــون نوگ ــی روحانی ــرات در برخ ــاِل تغیی ــا اعم ــود ب ــکام خ در اح

ــد.  ــن شــورا گنجانی ــی کــردن نفــوِذ علمــای ســنتی در ای ــرای خنث ــار، آنهــا را ب درب

ــی  ــای دین ــا حمایت ه ــد ت ــث ش ــا باع ــت کبارالعلم ــرال در هیئ ــف لیب ــش طی افزای

ــدا  ــش پی ــلمان افزای ــن س ــد ب ــی محم ــادی و سیاس ــی، اقتص ــات اجتماع از اصاح

ــان 1396(.  ــدار در عربســتان، 8 آب ــرای ســلطنت پای ــی ب ــن، نهادســازی دین کند)تبیی

ــا  ــر 2017 ب ــان ملــک ســلمان در 8 اکتب ــا فرم ــت کبارالعلمــا ب ــدرت هیئ تضعیــف ق

ــد) واس،   ــل ش ــوی کام ــث نب ــرای حدی ــریفین ب ــن ش ــادم حرمی ــع خ ــیس مجم تاس

ــوی،  ــث نب ــرای حدی ــریفین ب ــن ش ــادم حرمی ــع خ ــیس مجتم ــاهی: تاس ــان پادش فرم

.)2017/10/18

ــاری  ــا برکن ــن 2017 و ب ــلمان در 21 ژوئ ــک س ــی مل ــان اصاح ــن فرم ــا مهمتری ام

ــار  ــرای اولیــن ب ــن نایــف صــورت پذیرفــت. در تاریــخ دولــت ســعودی ب محمــد ب

اســت کــه پادشــاه عربســتان، بــه جــای یکــی از بــرادران، فرزنــد خــود را بــه عنــوان 

ولیعهــد انتخــاب می کنــد. در واقــع انتصــاب محمــد بــن ســلمان بــه عنــوان جانشــین 

پادشــاهی ســعودی سیاســت عربســتان را بــرای چندیــن دهــه تعییــن کــرد و نگرانــی 

از بحــران جانشــینی را تــا حــد زیــادی از بیــن بــرد. امــا آنچــه حائــز اهمیــت اســت 

ناآرامــی احتمالــی اســت کــه می توانــد بعــد از مــرگ ملــک ســلمان علیــه فرزنــدش 

اتفــاق افتــد. از ایــن منظــر دو فرمــان مهــم دیگــر شــکل گرفــت کــه بــه ترتیــب در 



ه؟
ذشت

ی گ
ت ها

یاس
م س

داو
یا ت

ت 
حا

صال
ِر ا

مسی
در 

ی  
ود

سع
انِ 

بست
عر

149

ــرداد 1396(. ــکا،31 خ ــد)صدای آمری ــاغ ش ــال های 2017 و 2018 اب س

ــارزه  ــه مب ــه تشــکیل کمیت ــی دســتور ب ــر 2017 و در فرمان ملــک ســلمان در 4 نوامب

ــان 1396(. نتیجــه  ــه ریاســت ولیعهــد ایــن کشــور داد)خبرآنایــن،14 آب ــا فســاد ب ب

ــی شــدید بســیاری  ــف مال ــدرت خــارج شــدن و تضعی ــه ی ق ــان از گردون ــن فرم ای

ــن عبدالعزیــز و ولیــد بــن طــال  از شــاهزادگان قدرتمنــد ســعودی )ماننــد متعــب ب

و برخــی از وزرا و مقامــات ارشــد ایــن کشــور( بــود. )رادیــو فردا،14/آبــان/1396( 

ــا ایــن روال تــا حــد بســیار زیــادی امــکان تحــرک سیاســی ایــن شــاهزادگان و  او ب

ــرای بعــد از دوران خــود را کاســت. مقامــات ب

در ادامــه ی نقشــه ی ملــک ســلمان بــرای افزایــش امنیــت ولیعهــد ســعودی در آینــده، 

ــای  ــش و نیروه ــترده ای در ارت ــرات گس ــی تغیی ــی فرمان ــه 2018، او ط در 26 فوری

ــدادی از  ــلطنتی تع ــی س ــدور احکام ــا ص ــلمان، ب ــک س ــورت داد. مل ــی ص اجرای

بلندپایه تریــن فرماندهــان ارتــش کشــورش را برکنــار کــرد. ژنــرال عبدالرحمــان بــن 

صالــح بنیــان، رئیــس ســتاد کل ارتــش، یکــی از ایــن فرماندهــان اســت. فرماندهــان 

ــی،26  ــی س ــدند)بی ب ــار ش ــر کن ــم از کار ب ــش ه ــی ارت ــی و هوای ــای زمین نیرو ه

ــن  فوریــه 2018(. در واقــع ایــن تغییــرات در ادامــه اصاحاتــی اســت کــه محمــد ب

ســلمان ولیعهــد عربســتان آغــاز کــرده اســت؛ تغییراتــی کــه تمــام جنبه هــای جامعــه 

و سیاســت عربســتان را تحــت تاثیــر خــود قــرار داده اســت.

2-كیفیت تغییرات در فرمان های اصالحی ملک سلمان 

ــرده و  ــر ک ــی تغیی ــای اصاح ــن فرمان ه ــه در ای ــی ک ــراد و مقامات ــی اف ــا بررس ب

جایگزیــن شــدند مــا شــاهد تغییــرات مهمــی در ســه ســطح سیاســی، دینــی و امنیتــی 
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ــه بررســی چهره هــای شــاخص جایگزیــن شــده  ــه ب هســتیم. در ایــن قســمت از مقال

ــم. ــن می پردازی ــن فرامی در ای

نکتــه ی شــاخص فرمــاِن 29 آوریــل 2015م ، تغییــر در ولیعهــدی و جانشــینی محمــد 

بــن نایــف بجــای مقــّرن بــن عبدالعزیــز اســت. محمــد بــن نایــف از جنــاح ســدیری 

بــود کــه هــم مقبولیــت داخلــی داشــت و هــم از نظــر آمریکایی هــا یــک چهــره مهــم 

ــدرش  ــی پ ــه حســاب می آمــد. او ســال هــا معــاون سیاســی و امنیت ــل اعتمــاد ب و قاب

ــور  ــه وزارت کش ــال 2012 ب ــود و در س ــور ب ــز در وزارت کش ــن عبدالعزی ــف ب نای

ــادرش از  ــل این کــه م ــه دلی ــز ب ــن عبدالعزی ــّرن ب عربســتان رســید. ضمــن اینکــه مق

ــلمان  ــن س ــوی ب ــه از س ــن ک ــه یم ــتان ب ــه عربس ــا حمل ــدان ب ــود، چن ــن ب ــی یم اهال

ــا حــذف مقــّرن عــاوه بــر اینکــه  مدیریــت می شــد همراهــی نمی کردلــذا ســلمان ب

ــه جنــگ یمــن  ــرای ادام ــه را ب ــا داده زمین ــدرت ارتق ــگاه پســرش را در هــرم ق جای

ــرد. ــر ک ــز فراهم ت نی

ــد »محمــد  ــرادی مانن ــد، از اف ــر در هیئــت کبارالعلمــا انجامی ــه تغیی ــی کــه ب در فرمان

ــه  ــد ک ــتفاده ش ــاد اس ــن نه ــابق همی ــو س ــتری و عض ــابق دادگس ــر س ــی« وزی العیس

ــا خواســته اصــاح  ــه رو و مطابــق ب ــه عنــوان روحانــی وهابــی میان لیبــرال هــا از او ب

ــر  ــل« وزی ــلیمان اباالخی ــد و »س ــی برن ــام م ــور ن ــن کش ــاهی ای ــدان پادش ــان خان طلب

امــور اســامی و رئیــس ســابق دانشــگاه مذهبــی امــام محمــد بــن ســعود هــم کــه در 

میــان کاربــران ســعودی توییتــر، بــه عنــوان شــخصیتی لیبــرال شــناخته مــی شــود وارد 

هیئــت شــد. بــا توجــه بــه ایــن فرمــان قــدرِت علمایــی نظیــر "شــیخ صالــح الفــوزان 

ــان  ــدام صاحب ــتار اع ــی خواس ــه زمان ــدان" ک ــح اللحی ــن "صال ــوزان" و همچنی الف
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ــامبر  ــکاظ،3 دس ــده ع ــل رفت)جری ــد، تحلی ــده بودن ــاد ش ــروج فس ــای م ــانه ه رس

.)2016

در فرمانــی کــه بــه تغییــر در هیئــت کبارالعلمــا انجامیــد، از افــرادی ماننــد "محمــد 

العیســی" )وزیــر ســابق دادگســتری و عضــو ســابق همیــن نهــاد( اســتفاده شــد کــه 

ــا خواســته اصــاح  ــق ب ــه رو و مطاب ــی میان ــی وهاب ــوان روحان ــه عن ــرال هــا از او ب لیب

ــد. ــام می برن ــن کشــور ن ــدان پادشــاهی ای ــان خان طلب

ــد و  ــذف ش ــف ح ــن نای ــد ب ــز، محم ــلمان نی ــن س ــد ب ــدِی محم ــان ولیعه در فرم

ــر  ــلمان اکث ــن س ــد ب ــت محم ــه ریاس ــاد ب ــا فس ــارزه ب ــه مب ــکیل کمیت ــان تش ــا فرم ب

نیروهــای حامــی بــن نایــف ماننــد متعــب بــن عبــداهلل و شــاهزادگان منتقــد اصاحات 

محمــد بــن ســلمان بــه جــرم فســاد اقتصــادی بــه زنــدان افتادنــد و یــا بــا تقدیــم بخــش 

ــن بازداشــت ها عمــا شــاهزادگانی  ــروت خــود بســیار تضعیــف شــدند. ای اعظــم ث

ــار کــرد. ــن ســلمان شــوند را مه ــه ب ــراض ب کــه می توانســتند موجــب اعت

در فرمانــی کــه در 26 فوریــه 2018 صــادر شــد، ژنــرال عبدالرحمــان بن صالــح بنیان، 

ــی  ــن حامــد رویل ــاض ب ــرال فی ــع و ژن رئیــس ســتاد کل ارتــش از ســمت خــود خل

ــرات شــامل فرماندهــان  ــن تغیی جانشــین وی اعــام شــده اســت. از ســوی دیگــر ای

نیــروی هوایــی و نیــروی زمینــی ارتــش عربســتان نیــز شــده اســت. "ترکــی بن بنــدر 

بن عبدالعزیــز" بــه فرماندهــی نیــروی هوایــی و "فهــد بن عبــداهلل المطیــر" بــه 

ــا  فرماندهــی نیــروی زمینــی منصــوب شــده اند. "جــاراهلل بن محمــد العلویــی" نیــز ب

ــت.  ــتراتژیک شده اس ــک های اس ــروی موش ــده نی ــپهبدی، فرمان ــه س ــه درج ــا ب ارتق

فرماندهــان جایگزیــن شــده، فرماندهــاِن ارشــدی هســتند کــه همــه وفــاداری خــود 
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ــمار  ــه ش ــر ب ــراد مؤث ــن از اف ــگ یم ــد و در جن ــات کرده ان ــلمان را اثب ــن س ــه ب ب

ــد. ایــن در صورتــی اســت کــه فرماندهــاِن خلــع شــده کســانی هســتند کــه  می رفتن

ارتباط هــای بســیار گســترده ای بــا شــاهزادگاِن دیگــر ســعودی و کــم و بیــش نســبت 

ــز انتقاداتــی داشــتند. از ایــن منظــر ولیعهــد عربســتان ایــن  ــه ادامــه جنــگ یمــن نی ب

 February 2018 ( ــرد ــر ک ــی تعبی ــوک درمان ــوان ش ــه عن ــات را ب ــر مقام تغیی

.)Washington Post-27

3-اهداف و نتایج تغییرات بر آینده سیاسی محمد بن سلمان 

عربســتان از دو جهــت در یــک وضعیت انتقالــی از قــرار دارد. اول از جهت اجتماعی 

ــان در ورزشــگاه،  ــای آن را می شــنویم )حضــور زن ــه خبر ه ــه صــورت روزان کــه ب

آزادی رانندگــی بــرای آن هــا، اجــازه برگــزاری کنســرت بــه خواننــدگان غربــی و 

…(، ایــن مــوارد نشــان می دهنــد کــه جامعــه عربســتان در مرحلــه انتقــال اجتماعــی 

اســت. ایــن در حالــی اســت کــه عربســتان تــا چنــد ســال پیــش یکــی از ســنتی ترین 

ــه شــمار می رفــت و اکنــون در حــال عبــور از ایــن شــرایط اســت.  جوامــع جهــان ب

جهــت دوم انتقــال سیاســی اســت. پادشــاهِ عربســتان بــه صــورت غیِرعرفــی ولیعهــد 

پیشــین را برکنــار کــرد و پســر خــود را بــه عنــوان ولیعهــد منصــوب کــرد. در ادامــه 

ایــن راه شــخصیت های ارشــدی برکنــار شــدند، برخــی دیگــر زندانــی و بخشــی از 

ثــروت شــاهزاده های قدرتمنــد نیــز از آن هــا گرفتــه شــد. همــه ایــن اتفاقــات بــرای 

ــک  ــع مل ــت. در واق ــلمان اس ــن س ــد ب ــرای  محم ــش رو ب ــدات پی ــتن از تهدی کاس

ســلمان ســعی دارد کــه پــس از خــود حداکثــر امنیــت را بــرای حکومــت محمــد بــن 

ســلمان ایجــاد کنــد )ســایت خبــری الــف،10 اســفند 1396(.
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مــا اگــر نگاهــی بــه فرمان هــای اصاحــی از ســوی ملــک ســلمان از ســال 2015تــا 

ــا تثبیــِت قــدرت محمــد  ــه وضــوح یــک ســیر پیوســته از اثبــات ت 2018 بیندازیــم ب

بــن ســلمان را می بینیــم. بــه گونــه ای کــه در ابتــدا بــا آوردن محمــد بــن نایــف، قبــِح 

رســیدن حکومــت بــه نــوادگان ملــک عبدالعزیــز شکســته شــد. بــا توجــه بــه اهمیــت 

ــا  ــرای آمریــکا، اعتمــاد دولــت ایــاالت متحــده جلــب شــد و ب ــن نایــف ب محمــد ب

ــه و  ــرکوِب العوامی ــن و س ــای یم ــلمان در قضای ــن س ــد ب ــای محم ــش آفرینی ه نق

معرفــی چشــم انــداز 2030 او اثبــات و بــه عنــوان جانشــین ولیعهــد شناســانده شــد. در 

ســاِل 2016 بــا تغییراتــی در بدنــه اصلــی هیئــت کبارالعلمــا و ایجــاد مجمــع دینــی و 

قانونگــذاری مــوازی در عربســتان، نگاه هــای فکــری و مذهبــِی محمــد بــن ســلمان 

در آنجــا تثبیــت شــد و در نهایــت بــا ولیعهــدی او )کــه پــس از پیــروزی ترامــپ در 

انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا بــود( بــر قــدرت او افــزوده شــد. بــا فرمانهــای 

اصاحــی 2018 نیــز ارتــش بــه طــور کامــل تحــت اشــراف و رهبــری او قــرار گرفت.
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1-اطاعات کلی مهمترین فرمان های ملک سلمان

آینــده تغییرات صورت گرفتهمفاد فرمانتاریخ بــرای  فرمــان  نتایــج 
ســلمان بــن  محمــد 
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ــی مال

تضعیــف رقبــای محمــد بــن ســلمان و 
افزایــش قــدرت ولیعهــد
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-تغییر در فرماندهان اصلی ارتش
-تغییــر بیــش از 100 تــن از مقامــات 

اجرایــی  اســتانها

بــن  محمــد  امنیــت  افزایــش 
ــه   ــا علی ــری از کودت ــلمان، جلوگی س
در  ولیعهــد  نفــوذ  ولیعهد،افزایــش 

نظامــی نیروهــای 
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ــن  ــگاه محمــد ب ــی تثبیــت جای ــه خوب ــه هــا مســایل ب ــا ایــن حــال، در تمامــی زمین ب

ســلمان پیــش نرفتــه و عربســتان و شــخص محمــد بــن ســلمان در زمینــه هــای 

ــت: ــده اس ــه ش ــکات مواج ــا مش ــف ب مختل

1-بحــران یمــن : بــن ســلمان حتــی تصــور نمی کــرد جنــگ یمــن چنیــن طوالنــی 

و بــرای او ایــن همــه هزینــه ایجــاد کنــد. مهم تریــن هزینــه ی جنــگ یمــن، قــدرت 

گیــری انصــاراهلل و تــوان دســت یابــی ایــن گــروه بــه قــدرت تهاجمــی و افزایــش بــرد 

موشــکی و دفــاع زمینــی اســت. تــا جایــی کــه انصــار اهلل توانســت فــرودگاه ابوظبــی 

ــه  ــی ب ــای مهم ــارت ه ــی خس ــای یمن ــد و پهپاده ــرار ده ــدف ق ــک ه ــا موش را ب

بخش هــای ویــژه ای از تاسیســات آرامکــو وارد کننــد. در واقــع شکســت راهبــردی 

در یمــن، چــه در ابعــاد نظامــی و چــه در ابعــاد سیاســی بــرای بن ســلمان فاجعــه آمیــز 

اســت و او نمی دانــد چگونــه مــی توانــد از ایــن جنــگ خــارج شــود. او قمــار یــا همــه 

یــا هیــچ بــر یمــن بســته و بــه نظــر نمــی رســد از ایــن قمــار، کوتــاه بیایــد.

ــی اســت کــه عربســتان  ــادی : بحــران اقتصــادی، دیگــر بحران ــران اقتص 2-بح

ــه روی  ــا آن مواجــه اســت. کاهــش قیمــت نفــت یکــی از مهــم تریــن مســایل روب ب

عربســتان اســت کــه بــا گســترش و افزایــش اســتخراج نفــت شــیل آمریــکا تشــدید 

شــده اســت. هزینــه هــای خریــد تســلیحات نیــز بــه اقتصــاد عربســتان فشــار زیــادی 

وارد کــرده اســت، موجــب کســری بودجــه شــده و افزایــش شــکاف طبقاتــی را در 

ــز  ــن ســلمان نی ــا پولشــویی و فســاِد اقتصــادی ب ــارزه ب ــر داشــته اســت. سیاســت مب ب

ــط  ــوه توس ــِت رش ــی از دریاف ــده، حاک ــر ش ــای منتش ــت و خبره ــداده اس ــواب ن ج

ــان در  ــس آن ــت و حب ــعودی اس ــد س ــتمداران فاس ــرای آزادی سیاس ــلمان ب ــن س ب
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ــت.  ــر نداش ــری در ب ــه دیگ ــود و نتیج ــادی ب ــی اقتص ــاج خواه ــک ب ــتر ی ــل بیش هت

ــال  ــِل جم ــی قت ــود، در پ ــی ش ــم نم ــا خت ــن ج ــه ای ــتان ب ــادی عربس ــران اقتص بح

خاشــقچی بســیاری از شــرکت هــای اقتصــادی بــا ریــاض قطــع همــکاری و هــر نــوع 

همــکاری مجــدد را منــوط بــه مشــخص شــدن فراینــد دادرســی عادالنــه کردنــد. از 

طرفــی طــرح توســعه اقتصــادی و فناوری هــای نویــن نیــز بــا چالــش جــدی مواجــه 

شده اســت. بســیاری از شــرکت های بــزرِگ انــرژی در دنیــا )کــه قــرار بــود فنــاوری 

هــای خورشــیدی یــا هســته ای را در اختیــار عربســتان بگذارنــد( ظــرف یــک ســال، 

همــکاری خــود را بــا عربســتان پایــان دادنــد و مدعــی هســتند »مشــکات اقتصــادی 

ــان ده  ــکان زی ــد و ام ــن کن ــکاری را تامی ــن هم ــای ای ــه ه ــد هزین ــاض نمی توان ری

ــود دارد«. ــارکت کننده وج ــرکت های مش ــرای ش ــا ب ــن طرح ه ــودِن ای ب

ــن ســلمان،  ــن بحــران پیــش روی ب ــی : بدتری ــت خارج ــران در سیاس 3- بح

بحــران در سیاســت خارجــی اســت. او در انتخابــات عــراق، لبنــان، مالــزی و پاکســتان 

شکســت ســنگینی خــورد و گــروه هــای مــورد حمایتــش نتوانســتند اکثریــت پارلمان 

ــا  ــتان را ب ــه عربس ــئله ای ک ــد. مس ــت گیرن ــه دس ــورها ب ــن کش ــدرت را در ای ــا ق ی

ــوریه  ــلمان در س ــن س ــده ب ــیم ش ــت های ترس ــت. سیاس ــاخته اس ــه س ــش مواج چال

شکســت خــورده و نــه تنهــا بشاراســد از قــدرت کنــار نرفــت بلکــه بخش هــای قابــل 

توجهــی از ســرزمین های ســوریه را دوبــاره بــه کنتــرل دولــت ایــن کشــور درآورد. 

حشدالشــعبی دیگــر مشــکل پیــش روی عربســتان اســت. سیاســت اشــتباه بــن 

ســلمان در عــراق و افزایــش جنــگ در ایــن کشــور، موجــب جــدی شــدن حضــور 

حشدالشــعبی در ارکان قــدرت سیاســی و امنیتــی عــراق شــد و در نهایــت تشــکیاتی 
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منظــم بــا ایدئولــوژی شــیعی در عــراق رشــد کــرد و تثبیــت شــد.

پرونــده قتــل خاشــقچی، دیگــر بحــران سیاســت خارجــی اســت کــه دامــن عربســتان 

را گرفتــه و چهــره اصــاح گرایانــه بــن ســلمان را بــه کلــی نابــود کــرده؛ چهــره ای 

ــاوره  ــرکت مش ــی ش ــت. حت ــه شده اس ــاخت آن هزین ــرای س ــا دالر ب ــه میلیارده ک

WMP Eurocom )از جملــه شــرکت های اروپایــی کــه بــا دولــت عربســتان 

ــا  ــی اروپ ــکار عموم ــرای اف ــد ب ــوب از ولیعه ــانه ای مطل ــر رس ــاخت تصوی ــرای س ب

قــرارداد بســته بــود( اعــام کــرد قــادر بــه ادامــه فعالیــت نیســت و قــراردادش را لغــو 

ــلمان،7 آذر 1397(. ــش روی بن س ــی پی ــران اساس ــرد )بح ک

ولیعهــِد ســعودی تمرکــز سیاســت خارجــی خــود را روی ضّدیــت بــا ایــران و 

ــِش  ــه افزای ــت های او ب ــر سیاس ــا اث ــرارداده ام ــور ق ــن کش ــه ای ای ــدان منطق متح

نفــوذ منطقــه ای ایــران انجامیده اســت. دشــمنی بــا قطــر بحــران دیگــری اســت کــه 

عربســتان ســعودی و امــارات متحــده عربــی پرچمــدار آن بودنــد. جرمــی کــه آنهــا 

قطــر را بــه آن متهــم کردنــد، حمایــت از القاعــده و داشــتِن ارتبــاط بــا ایــران اســت. 

ــه  ــد ب ــیار ثروتمن ــک و بس ــور کوچ ــن کش ــری، ای ــد قط ــن ض ــن کمپی ــه ای در نتیج

ــران ســوق داده شــد. آغــوش ای

عجیــب تریــن تصمیــم در سیاســت خارجــی عربســتان اســتعفای نخســت وزیــر لبنــان 

»ســعدحریری«، بازداشــت خانگــی او و اجبــار او بــرای کنــاره گیــری از موقعیتــش 

بــود. هــدف از ایــن اقدامــات، تضعیــف حــزب اهلل و کاهــش حضــور ایــران در لبنــان 

.)2017- Patrick Cockburn (بــود امــا در عمــل برقــدرت هــر دو افــزود
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سخن پایانی:

درمجمــوع بــه نظــر مــی رســد کــه سیاســت هــای اتخــاذ شــده محمــد بــن ســلمان در 

حــوزه سیاســت خارجــی ایــن کشــور، نتوانســته نتایــج مــورد نظــر را بــرای عربســتان 

ســعودی بــه ارمغــان بیــاورد. چــرا کــه بــا  وجــود ایــن سیاســت هــا ، عربســتان از یــک 

کشــور محافظــه کار و حافــظ وضــع موجــود بــه یــک کشــور غیــر قابــل پیــش بینــی 

ــا آن را دچــار مشــکل کــرده اســت  ــل شــده کــه همــکاری دیگــر کشــورها ب تبدی

.نتایــج  سیاســت خارجــی عربســتان را می تــوان در چنــد حــوزه  بررســی کــرد :

 الــف ( ایــران : نتایــج ایــن سیاســت هــا تقابــل گســترده بــا ایــران در تمامــی زمینــه 

هــا و در تمامــی مناطــق اســت. از ســوریه ،یمــن ، قطــر مــی تــوان بــه عنــوان مناطــق 

ــا ایــران و منافــع آن نــام بــرد. هــم چنیــن خرابــکاری و اخــال در  مهــم درگیــری ب

زمــان مذاکــرات هســته ای ایــران بــاا کشــورهای 1+5 و مانــع تراشــی درمذاکــرات 

کــه ســطح خصومــت بــا ایــران را ارتقــا داد. هــم چنیــن می تــوان بــه ادعــای محمــد 

ــل  ــه داخ ــگ را ب ــد جن ــی ش ــه مدع ــی ک ــه تلویزیون ــک مصاحب ــلمان در ی ــن س ب

خــاک ایــران میکشــاند ، و انجــام عملیــات تروریســتی در رژه نیروهــای مســلح ایــران 

در اهــواز و کشــته و زخمــی شــدن تعــدادی از مــردم شــد ، کــه باعــث شــد انگشــت 

اتهــام ایــران بــه ســوی عربســتان نشــانه بــرود.در کل میتــوان گفــت روابــط ایــران و 

عربســتان در ایــن دوره بســیار متشــنج شــده و بــه ســطح درگیــری رســیده اســت.

ب(یمــن : بــا وجــود گذشــت چنــد ســال از شــروع جنــگ و بمبــاران هــای فــراوان 

ــه نتایــج مطلــوب و مــورد انتظــار عربســتان منتــج نشــده  مــردم یمــن ،ایــن جنــگ ب

ــر شــدن نقــش نیروهــای انصــاراهلل  در ایــن کشــور شــده و  بلکــه باعــث برجســته ت

هــم چنیــن بــا توجــه بــه کمــک هــای ایــران بــه ایــن گــروه ، باعــث افزایــش قــدرت 
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ــه نســبت ابتــدای شــروع جنــگ شــده اســت.در کل عربســتان  نظامــی ایــن گــروه ب

ــاس  ــدون احس ــه ب ــت ک ــری اس ــال مف ــه دنب ــت و ب ــه اس ــن فرورفت ــاق یم در بات

ــه پایــان برســاند. سرشکســتگی  ایــن جنــگ را ب

ج( ســوریه : بــا توجــه بــه شکســت داعــش در ایــن کشــور و شکســت طــرح هــای 

عربســتان بــرای برکنــاری بشاراســد از قدرت،بایــد تــا اینجــا ،سیاســت عربســتان در 

ایــن کشــور را نیــز شکســت خــورده دانســت.

ــن  ــز یکــی از اشــتباهات سیاســت خارجــی عربســتان در ای ــن بحــران نی د( قطــر : ای

دوره اســت کــه باعــث خــروج قطــر از جمــع متحدیــن عربســتان و نزدیــک شــدن 

ــه صــورت  ــه ب ــه اایــران شــد.هم چنیــن ایــن بحــران باعــث شــد ترکی ایــن کشــور ب

ــرد. ــرار بگی ــار قطــر ق ــل عربســتان و در کن علنــی در مقاب

ــوده  ــلمان ب ــن س ــار ب ــورد انتظ ــه م ــرعتی ک ــا س ــات ب ــز اصاح ــی نی ــد داخل در بع

ــی  ــل متوقــف شــده، اعتراضــات داخل ــه صــورت کام ــواردی ب ــه و در م ــش نرفت پی

ــه رویــه هــای بــن ســلمان ، هــم چنیــن اعــدام شــیخ باقــر النمــر  خانــواده ســلطنتی ب

رهبــر شــیعیان عربســتان کــه موجــب عمیــق تــر شــدن شــکاف حاکمیــت عربســتان 

و شــیعیان ایــن کشــور شــد  نیــز از دیگــر عوامــل مشــکل زا بــرای اجــرای سیاســت 

هــای بــن ســلمان اســت.

بــه نظــر می رســد کــه بــازه زمانــی تــا انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا، یــک 

ــن  ــرا سیاســت های ب ــن ســلمان باشــد؛ زی ــرای عربســتان و شــخص ب ــی ب ــازه طای ب

ــا انتخــاب  ــد ب ــن پشــتیبانی مــی توان ــکا پیــش مــی رود. ای ــا پشــتیبانی آمری ســلمان ب

ــادی مواجــه  ــا مشــکات زی ــرای ریاســت جمهــوری آمریــکا، ب شــخص دیگــری ب

شــود.
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https://www.khabaronline.ir/detail/724298/World/middle-east

ــتان  ــترده در عربس ــت های گس ــدی و بازداش ــر کلی ــر دو وزی ــردا، تغیی ــو ف 8-رادی

ــی در: ــل بازیاب ــان/1396، قاب ــعودی، 14/آب س
https: / /www.radiofarda.com/a/saudi-arabia-poer-structure-over-
haul /28835788.html

ــار شــدند، 26  ــی ارشــد عربســتان ســعودی برکن ــان نظام ــی ســی، فرمانده ــی ب 9-ب

ــی در: ــل بازیاب ــه 2018، قاب فوری
http://www.bbc.com/persian/world-43200225

ــد لـــ 4 أعضــاء  ــار العلمــاء.. وتمدی ــه کب ــن هیئ ــاده تکوی ــه عــکاظ، إع 10-  روزنام

ــی در: ــل بازیاب ــامبر 2016، قاب ــوی، 3 دس ــه الفت بلجن
ttps://www.okaz.com.sa/article/1512413/

ــتان، 10  ــی عربس ــان نظام ــر فرمانده ــرده تغیی ــت پ ــف، پش ــری ال ــایت خب 11-  س

اســفند 1396، قابــل بازیابــی در:
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http://www.alef.ir/news/3961210051.html?show=text
12-   العالم،اصاحــات بــن ســلمان تــا تکمیــل شــدن چــه قــدر قربانــی خواهــد 

بازیابــی در: مرداد1398،قابــل  گرفت؟،یکشــنبه 27 
https://fa.alalamtv.net/news/3732451

13-   باشــگاه خبرنــگاران جــوان ، بحــران اساســی پیــش روی بن ســلمان / چــه 

سرنوشــتی در انتظــار آینــده سیاســی عربســتان اســت؟ ،07 آذر 1397 ، قابــل بازیابــی 

در:
https://www.yjc.ir/fa/news/6744378
14-Patrick Cockburn ،Mohammed bin Salman's ill-advised ventures have 
weakened Saudi Arabia’s position in the world ، Friday 15 December 2017 :
https://www.independent.co.uk/voices
15- David Ignatius, The crown prince of Saudi Arabia is giving his country 
shock therapy, Washington Post, 2018 February 27
https://www.washingtonpost.com/opinions/the-crown-prince-of-saudi-arabia-
is-giving-his-country-shock-therapy/2018/02/27
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Fascism Why and How

Ali Khansari1

 Abstract

 Undoubtedly it is important to study the behavior of
 different governments between the two world wars
 and how they have behaved in history. Therefore,
 it is important to examine the fascist countries and
 governments, because they were the ones who started
 the war and left this unforgettable disaster to the world.
 In addition, the historic recurrence is another reason
 for the importance of recognizing fascism. If people in
 the community understand this phenomenon properly
 and be aware of its consequences, they can stop this
 fire under the ashes and keep the world safe from this
.ominous phenomenon
 This article seeks to examine how the disease emerge
 and to explain why community is attracted to this
 destructive ideology. To study this subject, Fascism is
 briefly described first, followed by the characteristics
 and manner of its governance, and then according to
 the political and psychological factors, emergence of it
.would examine

 Keywords: Fascism; Nazism; Nationalism; Italy;
 Mussoli
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 A Comparative Study of the kinds of the Conservative

in the Shariati and Ashmawy Votes

1 Mohammad Bagheri

Abstract
 The first claim of this article is that all scholars of the Islamic
 world have a common idea that is "conservative". The difference
 of opinion is due to the difference between the "school" of
 conservatism and the "method" of conservatism. The second
 claim is that the combination of ideology and conservatism
 leads to "fundamentalism" and the combination of ideology and
 conservatism leads to "reformism". To substantiate this claim, the
 theories of Egyptian thinker Muhammad Sa'id al-Ashmawy and
 the Iranian thinker Ali Shariati are examined and it is shown that
 Ashmawy has been influenced by the conservative method and
     .Shariati has been influenced by conservative school

 Keywords: Ashmawy; Shariati; Conservative Method;
Conservative School; Religious Ideology; Fundamentalism
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Rawls; Philosopher of Justice

 Tayebeh Mehri Adriani

Abstract
 Rawls is a political philosopher who has selected classical
 political philosophy, with today's method, to solve the crisis
 of his age. He is a liberal philosopher with two principles,
 that's called the principles of justice, which are the basics of
 his theory to establish justice and equity. Rawls, by relying
 on social contract, establishes the basic principles of his
 theory, and then, by criticizing schools such as utilitarianism
 and Intuitionism, expresses his new ideas in the form of
.justice and equity

 Key words: Justice, equity, original position, Veil of
             .ignorance, A system of cooperation, a society of order
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 The goals of Islamic Revolution from a perspective of

Aatollah Javadi Amoli1

Hassan Shadi Afin2

 Abstract
 The value and importance of any revolution depends upon 
 the ideals and goals it pursues, and there is a reciprocal
 relationship between the revolution and the goals. The main
 question of the present article is the goals of the Islamic
 Revolution from the perspective of Ayatollah Javadi Amoli.
 In none of his works has he raised an independent discussion
 of the aims of the Islamic Revolution, thus the author has
 answered this question in a Deductive Reasoning way.
 The deductive reasoning relies on on understanding and
 analyzing the thinker's work in the framework of his school
 of thought. Allameh Javadi divides the goals of the Islamic
 revolution into two parts: the medium term goal and long
 term goal. The medium goal is to establish justice and the
 ultimate goal of the revolution is constructing a religious
.of God utopia for humanity to follow the succession3

 Key words; Ayatollah Javadi Amoli, Islamic Revolution,
    Medium and long term Goals, Utopia
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 Saudi Arabia, on the path of reform or continuation of

 past policies
Seyed Mohammad Reza Mortazavi
Undergraduate Student of Political Science at Mofid University

Abstract
 In study of Saudi Arabia's policies, it must first be aware of
 its internal problems in order to analyze its policies well. If
 we look at foreign policy along the domestic policy of any
 country, this issue would be more fundamental. After the
 replacement of Salman of Saudi Arabia at the top pyramid
 of power and taking the key positions and decision-makers
 position in the kingdom by Mohammad Bin Salman Al
 Saud, sweeping reforms in the kingdom has taken place.
 The key question is whether these reforms are genuine or are
 just to maintain a good picture of the country's international
 picture and reduce domestic tensions and protests? Other
 questions are that whether reforms are a necessity for the
 continuation of the Saudi regime? And by considering all the
 ?circumstances, have these reforms succeeded or not

:Keywords
 House of Saud, Wahhabism, Mohammad Bin Salman Al
Saud, Saudi Reforms, Saudi Shiites
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 Iran's foreign policy towards Syria from the perspective

of "expediency” in Figh1

Hossein Hasani2

Abstract
 Given that the rules of political jurisprudence in Islam can
 play an important role in policy-making in different areas
 of Islamic State administration, a proper understanding
 of the rules of political jurisprudence in Islam will be
 very important in understanding the policies of an Islamic
 country that moves within the framework of Figh rules and
 principles. Therefore, this article examines the expediency,
 a principle in Figh, and how it applied in foreign policy in
 order to see how consideration of Expediency and religious
 preferences of expediency in Islam is, and how it is applied
 in foreign policy in order to examine Iran's foreign policy
.towards Syria
 By using a descriptive-analytical approach, this paper
 demonstrates that in Islam, the priority of religion interest is
 over the interests of society, so the interests of Syria, is over
.other interests including development and social welfare

 Keywords: Rules of Political Jurisprudence in Islam,
Expediency, Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran
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راهنمای نگارش مقاله برای دانش پژوهان

الف: شرایط علمی

ــا و  ــراض ه ــر اعت ــد و او در براب ــنده باش ــای نویس ــاش ه ــره ت ــتی ثم ــه بایس 1-مقال

ادعاهــای احتمالــی پاســخگو خواهــد بــود. در صــورت کشــف خــاف، نشــریه حــق 

ــان برســاند.  ــه اطــاع مخاطب ــد کــه مــوارد را در شــماره بعــدی ب خــد مــی دان

2-مقاله باید دارای اصالت، نوآوری و در حد مقدور به صورت تحلیلی باشد.

3-مقالــه ارســالی نبایــد درجــای دیگــری منتشــر شــده باشــد و همزمــان بــرای نشــریات 

دیگــر نیــز ارســال نشــده باشــد.

ــن آن از  ــه تحقیقــات علمــی باشــد و در تدوی ــع شــیوه نام ــد تاب ــه بای ــگارش مقال 4-ن

ــر اســتفاده شــده باشــد. ــع اصلــی و معتب مناب

ب: شرایط نگارش

1-مقالــه بایــد دارای ســیر منطقــی و ســاختار محکــم و اســتار بــوده و اصــل فصاحــت 

و باغــت در آن رعایــت شــده باشــد.

2-عنوان مقاله باید کوتاه و گویا باشد.

3-نــام مولــف یــا مولفــان همــراه بــا درجــه علمــی، نشــانی محــل کار، شــماره تلفــن و 

پســت  الکترونیکــی ذکــر شــود. 

4-مقاله دارای چکیده فارسی و انگلیسی، هرکدام حداکثر 150 کلمه باشد.

ــل  ــد و در ذی ــدام 5 واژه باش ــی، هرک ــی و انگلیس ــان فارس ــه زب ــدی ب 5-واژگان کلی

چکیــده هــا ذکــر شــود.

6-مقالــه بایــد دارای ســوال اصلــی، فرضیــه تحقیــق و مقدمــه دقیــق و روشــن باشــد بــه 
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گونــه ای کــه خواننــده را بــرای ورود بــه بحــث اصلــی آمــاده کنــد. 

7-دربحــث اصلــی، موضــوع و مدعــای مقالــه بایــد بــه خوبــی تبییــن و تحلیــل شــود. 

نتیجــه گیــری و جمــع بنــدی در پایــان آورده شــود.

8-معادل التین اصطاحات و مفاهیم در پاورقی ذکر شود. 

9-آدرس دهــی بــه صــورت درون متنــی باشــد. بــه ایــن صــورت کــه درون پرانتــز، 

فامیــل نویســنده، ســال نشــر کتــاب یــا مقالــه و شــماره جلــد و صفحــه بیایــد. ماننــد: 

)مطهــری: 1380: 45/2(

10- منابع و پی نوشت ها باید به ترتیب زیر باشد: 

الف: كتاب

نــام خانوادگــی، نــام نویســنده، ســال انتشــار)داخل پرانتــز(، نــام کتــاب، نــام مترجــم 

یــا مصحــح، محــل نشــر: ناشــر،نوبت چــاپ.

ب: نشریه

ــام  ــه«، ن ــوان مقال ــز(، »عن ــار)داخل پرانت ــال انتش ــنده، س ــام نویس ــی، ن ــام خانوادگ ن

ــریه. ــماره نش ــریه، ش ــار نش ــت انتش ــریه، نوب نش

ج: مجموعه مقاالت

نــام خانوادگــی، نــام، ســال انتشــار)درون پرانتــز(، عنــوان مقالــه، نــام گردآورنــده یــا 

ویراســتار، نــام مجموعــه مقــاالت، محــل نشــر، نــام ناشــر، شــماره صفحــات مقالــه.

د: منابع اینترنتی

ــه  ــه ب ــخ مراجع ــی، تاری ــان اینترنت ــام و نش ــوان، ن ــنده، عن ــام نویس ــام خانوادگــی، ن ن

ــایت. س
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  word2007 11- مقالــه بایــد در حــدود 25 صفحــه 300 کلمــه ای باشــد و بــا برنامــه

ــا فایــل  و باالتــر و بــا قلــم B zar ســایز 12,5 بــه صــورت پرینــت شــده و همــراه ب

آن ارســال شــود. 



راهنمای اشتراک فصلنامه دانش پژوهان

جهت اشتراک و دریافت منظم مجله می توانید طبق الگوی زیر عمل نمایید:

1-فــرم اشــتراک یــا کپــی آن را بــه صــورت کامــل تکمیــل نمــوده و حتمــا کدپســتی 

خــود را ذکــر نمایید.

2-حــق اشــتراک را در یکــی از شــعبه هــای بانــک تجــارت بــه حصــاب زیــر واریــز 

 : یید نما

حســاب شــماره »49470« بانــک تجــارت شــعبه صدوقــی قــم )کدشــعبه 15040( بــه 

نــام دانشــگاه مفیــد.

ــه ارســال  ــه آدرس مجل ــر ب ــرم تکمیــل شــده زی ــه همــراه ف اصــل فیــش بانکــی را ب

ــد. فرمایی

3-هرگونه تغییر در نشانی را به دفتر مجله اطاع دهید. 

4-حق اشتراک برای یک سال )چهار شماره( 100000 ریال می باشد.
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