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مقدمه

قیتحقاهمیت و ضرورت .۱
رانیـدر ا»ينـیديدولت«يبنا، يانقالب اسالميهااز آرمانيکیدیترديب

سو نیبه ا۱۳۲۰وریاز شهرتیروحاناتیدر ادباي هنیشیآرمان که پنیاست. ا
هیما سايکنونيانقالب است که بر تمام ابعاد زندگنیدستاورد اترینمهم،دارد

بـوده اسـت کـه مـراد حپرسـش مطـرنیـهمـواره ا، همـهنیافکنده است. با ا
يو بـر چـه مـدلولسـت؟یچ»يدولـت اسـالم«بیترکدر دولتاز تیروحان
نشـان»يدولت اسـالم«درباره تینروحاهیاولاتیادبي؟ بررسکندميداللت

داشـته و مفهـوم آن را » دولت«از بافت يروشنریتصونکهیآنان بدون ادهد مي
خود به ياسیاز آرمان سيآن را به عنوان بخشصرفاً ، کرده باشندهیتجزيخوببه

نزد آنان گفتند. انگار دولت يآن سخن ميبنا» ضرورت«بردند و تنها از يکار م
آن را يو تنها بنادندیديشکافتن هسته آن نمبراييبود که لزوميهیبديمفهوم

يبـه مفهـوم» دولت«که جیبه تدراما؛ دانستنديمالزمعتیبه منظور اقامه شر
،دولـت آشـنا شـدنددیـبـا ابعـاد جدکیـآنان مبدل شـد و از نزديبرايکانون
اتخاذ کنند يجابیاایيموضع سلب، دولتدیجدایمیدر قبال بافت قددندیکوش
. نـدیخـود بـاز نمايمـذهبونرديهـاگووگفترا به » دولت«يگونه پانیو بد

ت یـمختلـف روحانيان نحلـه فکـریده دولت در میل پدیتحل،ن اثریرسالت ا
است.
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پیشینه تحقیق.۲
يآثار خوببافت دولتدرباره زین محترم نالفؤميبرخ، قین تحقیش از ایپ
، اسالم«به توان ميبراي نمونه؛ اندهداشتيمالت مهمأتبارهنیاد کرده و در یتول

يرحـیداود ف»استیفقه و س«ز یو نيرموسویميدعلیس»سنت و دولت مدرن
ياسـالميو جمهـورمشروطههیت دولت در نظریماهک از یهرکه اشاره کرد 
يت همه کسـانین دو اثر آن است که روایتفاوت اثر نگارنده با ااند.هسخن گفت

ن اثـر یـت ایـسخن گفته طرح و سپس نقد شده است. در واقع جامعدرباره که
موضـع هاينتیجـهز یـشتر اسـت و تمـام ابعـاد و نینسبت به تمام آثار موجود ب

؛اثر مورد توجه قرار گرفتـه اسـتنید در ایم و جدیون در قبال دولت قدیروحان
شود.ميافتیکمتر ادشدهیکه در دو اثر يزیچ

اربرد آنکهدف تحقیق و .۳
از ينـیددولترهدرباتیت روحانمالأتجلوبردن ، قین تحقیايهدف اصل

ينـیپـردازان دهیکه کمتر مورد توجه نظريامر؛ل بافت دولت استیق تحلیطر
،ياسالمياز مشکالت جمهوريکیرسد مياز آنجا که به نظراما؛ بوده است

رسـد ميبـه نظـر،اسـتياسالميه جمهوریمکدربودن مفهوم دولت در نظر
يبه سوياست تا راهينیات دیادبن مفهوم در یت ایشفاف، ن اثریايت قصویغا

د.یبگشاينیدولت ديکارآمد

روش تحقیق.۴
تیـبه فهم و موضـع روحانکوشديم، يفیاز روش توصریپژوهش به غنیا

فهـم و مسـئله را به فهم خـود در آورد. توجـه بـهدیو جدمیقددولت،از بافت
ما را تواند ميوکندميکتاب بازنیبه ارايریمباحث تفسيناخواسته پا، ریتفس

مـا از يمنـدرهبهـالبتـه؛ رسـاندياریـدولـت نیـاز اتیفهم روحانریدر تفس
است تـا يکیتکنشتریب،کامل باشداي هاز آنکه استفادشیبيریتفسيهاروش

مرحلـه بعـد و در دردهد. حیرا توضیيرهایتفسنیچنتیاز ماهيبتواند بخش
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؛ استينییتب-يفیپژوهش توصنیروش ا،هايداورشیبه پيتوجهنیتداوم چن
تیـاز نگـرش روحانافتهیمبسـوط و سـاختاريتـیارائه گزارش و روايدر پرایز

از کیـهـر دگاهیاست. در واقع ددولت مدرنژهیوهبدولت درباره رانیايکنون
امـا ؛باشـديدولت مـدرن مـ»نییتب«معطوف به ، تیروحانيکنونهاي نگرش

دولت مدرن است. بـه درباره هانییآن تب»فیتوص«پژوهش حاضر معطوف به 
ينظرهـاهمـواره بـه ، يتگـریروانیـدر اکنـدينگارنده تـالش مـ، لیدلنیهم

رو از چارچوپ تفکـر آنـان چیدولت مدرن وفادار باشد و به هرهدرباتیروحان
و يساختاربنديکی؛ خود را تنها به دو حوزه محدود کندتخارج نشود و اضافا

مطلـب نیـعمده اهتمام نگارنده متوجـه ا، يبسط. در مقام ساختاربنديگرید
، گـریديو از سـودیـبه نظر آيمنطق، شدهيساختار طراح، سوکیکه از است 

وارد نسـازد و يگزنـد، آنـانکیکایهايهیظرساختار به محتوا و مضمون ننیا
کیـدنکتـه نیـبـر ادیـهمه بانیبر آنها روا ندارد. با ايلیمتح کـردیروکـردتأ
دولت درباره تیروحانهاي هینظرشناسيجامعه«ياثر به نوعنیما در ايلیتحل

و يخیتـارهاي نـهیکوشد ضمن توجـه بـه زميماثرنیااست. در واقع» مدرن
فهـم و موضـع عالمـان ، رانیپس از ورود دولت مدرن به اعهیجامعه شياسیس
در قبـال يعملـيبه موضعایتوجه نیدر قبال آن را مورد توجه قرار دهد. اينید

نیاست. بـه همـافتهیآنان بازتاب يو فلسفيفقههاي هیدر نظرایدهیآن انجام
عالمـان يو فلسـفيدرجه اول فقهيهاگووگفتاثر به نیاز ایيهابخشلیدل
اسـت. تعامـل عمـل و نظـر افتهیبه خود ينظريخصلتوکرده دایورود پينید

دولت مدرن رهدرباآنان هاي هیها و نظرواکنشتواند ميبارهنیادر ينیعالمان د
را برجسته سازد.

تحقیقمسئله تعریف و بیان.۵
ه برداشت و چ، راه سومانیحوزوکه آن است پژوهشنیپرسش انیترمهم

ن یا؟اندهاتخاذ کرددر قبال آن يچه موضعتبعبهو شتهدامدرناز دولتيفهم
راه سوم از تیکوشد برداشت روحانيمابتدا، دارديدو وجهيپرسش که خصلت
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که آنـان در رايا همان راه حلیر در آورد و سپس موضع ید را به تصویدولت جد
دهـد. در امتـداد مورد توجه قـرار،اندهباز نمودينیشه دین دولت در اندیقبال ا
ن یـدارنـد. ايز وجـود دارد کـه جنبـه فرعـینيگریدهايسؤال، ين پرسشیچن

:ازاند عبارتهاسؤال
برخوردار است؟يالزم و کافطیو از چه شراستیچمدرندولت. ۱
ست؟یچيبا دولت سنتمدرندولتهايزیتما. ۲
ست؟یبه چتیاز منظر روحاندولتيبودگدولت. ۳
در ژهیـوهبـدولتراتییبا تغاي رویارویينیدر چنتیمشکالت روحان. ۴

قـوق و حينـدگیو نماوکالـت، حـزب، انتخابـات، قـانون:لیـازقبيموضوعات
يعنـی،خـوديعناصـر را در دولـت اسـالمنیـچه بوده و چگونه ا، يشهروند
بازتاب داده است؟ياسالميو جمهورمشروطه

م یمفـاهيبه ما کمک خواهد کرد تا برخـيفرعهاي طرح پرسش، در واقع
ه و یـک مورد تجزینزدیيد را از نمایم و جدیقدن پژوهش مثل دولتیايدیکل
نامد يمرا دولتاي هدیچه پد، تیروحانم که اساساً یدهحیو سپس توضلیتحل

بارهنیات در یکه روحانيری؟ هر تصودانديمدولت را به چه » يبودگدولت«و 
گـذارد. يمـتـأثیرد یر و موضع آنان در قبال بافت دولت جدید در تفسیارائه نما

ه دولـت بـه یتشـبهاي عه در اسـتعارهیت شیدر مباحث روحانيبودگن دولتیا
افتـه یيخاصيو... برجستگ» ارث«،»و قضامحکمه«، »وقف«، »جد و اب«

.شودبه آن اشاره ميق ین تحقیاست که در ا

قیه تحقیفرض.۶
متفـاوت دیـجداز دولـتراه سـومونیفهم و موضع روحاننکهیبا توجه به ا

در بافت دیجدراتییمتوجه تغ، عهیششینواندتیروحانرسد ميبه نظر، است
، يو فلسفيمختلف فقهيکردهایو روهاشمند است با رودولت شده و عالقه

را بـه اتدر حـوزه مشـترک»حقـوق مـردم«و ردیدولت فاصله گمیاز مفهوم قد
شناسد.تیرسم
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تحقیقهاي دنوآوري و نق.۷
گـذار انیـشـه بنیاندهـاي تین ظرفیـیان و تبیـشـتر بـه بیق بیـتحقينوآور
ن نظـم کـه یـاد است.یجديدر نظمينیداقامه دولتبرايياسالميجمهور
د زنده ین را در دوره جدیدتواند ميهمچنان،داردير از نظم سلطانیغاي هسامان

قـرار دارد کـه امـروزه در دیـجدیـيگراينیده درست در نقد نائین اینگه دارد. ا
اثر تالش دارد ضمن نقد دو ،نیعالوه بر اشود.ميمطرحيمذهبفلمحايبرخ
اشـاره تیـان روحانیـدر ميراه سومهب، در قبال دولتگراو عرفيان سنتیجر

ران معاصـر یـدر اياسـیسهـاي دار حرکتعـهیکند که تا کنون توانسته است طل
نـد یگويمـشـمندان راه سـومیهمه آنچـه اندتأیید يده به معناین ایاالبته؛ شود

.استهنقد شدبارهنیااز آنان در ياریشه بسیبلکه اند،ستین
ن بـار اسـت کـه یاولينخست آنکه برا:دارديق از چند جهت نوآوریتحق

يبنـدصورتد دولتیم و جدیبه بافت قدتیمختلف روحانهاي نگرش نحله
د دولـت یـون در قبـال بافـت جدیروحـانيبرخکه هایي به تالشاً یثانشود.مي
قرار گرفته است و يابیو نقاط قوت و ضعف آنها مورد ارزشده اشاره ،اندهداشت

مفهوم نیتريهیک گام توانسته است دولت را به عنوان بدین اثر ینکه ایباالخره ا
عبـور تـأثیرل کند و یقابل بحث تبدمسئله ت بهین روحانیشیپيهاگووگفتدر 

ده اسـت راه ین اثر کوشـیت اید. در نهایساده آنان از مفهوم دولت را گوشزد نما
،دیـجدیـيگراينیرا نه بازگشت به نـائياسالميجمهوريحل مشکالت کنون

ينـیحکومت ديساماندهبرايياریبسهاي تیبداند که ظرفينیبلکه امام خم
دارد.ير از نظم سلطانیغيدر قالب

ساختار تحقیق.۸
کنـدميتالش، ازددپريمقیتحق»يو مباحث نظراتیکل«فصل اول که به 

بـه تیـروحانيکنـونهـاي نگرشلیـآن را ذدیو جدمیاعم از قدمفهوم دولت
بـه يو عرفـيسـنتکـردیهمـان رو، هاشنگرنیدر آورد. مراد از اهیاولریتصو
دارنـد. در رارقـيمذهبيدر فضاهايکنونهاي شهیانديکه در دو سوانددولت



۱۸روحانیت و دولت مدرن

. در کننـدميریـتعب»راه سوم«وجود دارد که از آن به يسومانیجر، آن دوانیم
بـر فقـه دیـعرضه دولت جديبه سويراهتواند ميراه سوم است کهنیا، واقع

در دهیـانیـالیهمه تفصـنینشاند. با ابارهنیادر يفراهم آورد و آن را به داور
شود.ميگرفتهيپگریچهار فصل د

گیرد.ميقراريمورد بررس»رانیو تجربه آن در امدرندولت«در فصل دوم 
در يشـناختو جامعـهشناسـيمعرفتراتییدولت مدرن بر اساس چه تغنکهیا

رانیچگونه وارد ادهیپدنی؟ اکندميداللتيغرب ظهور کرده و بر چه مدلوالت
روشـنفکران و عاسـت؟ موضـختـهیدولـت را بـه هـم ريشده و ساخت سـنت

يمهمهايسؤالچه بوده است؟ ياسیسمیرخداد عظنیما در قبال اونیروحان
آن است.يفصل متکفل بررسنیاست که ا

تـا نسـخ ؛ از تعطیلي دولـتگراو عرفروحانیون سنتي«که زیفصل سوم ن
حـوزه هاي يدولت در نگاه سنتيلیتعطهینظرکندمينام دارد تالش»شریعت

کـه در دولـت يعرفـتیـاکتفا بـه عقالنوعتینسخ شرهینظرزیو نسوکیاز 
يقرار دهد. گرچه بررسـيرا مورد بررسگریدياز سو، استافتهیيتجلمدرن

که در اطراف يتیاهملیاما به دل،اندحاضر خارجقیتحقدهیاز ادگاهیدو دنیا
مـورد توجـه قـرار ؛ دارنـديو مـذهبيبحث از بافت دولت در محافـل حـوزو

اند.هگرفت
اختصاص » دولتدیو بافت جدينیدانیگرامحافظت«به زینرمفصل چها
کاظم دیسـاللـه آیتيعنـی،دو تن از عالمـان برجسـته حـوزهيدارد و در آن آرا

و لزوم ينیبافت دولت ددرباره يمن قمؤمحمد ماللهآیتزیو نيحائرينیحس
اهل سنتیينظام شورازیو نبا دولت مدرنفیلأتا یبیدولت از ترکنیتحذر ا

ازجملـهينـیگـروه از عالمـان دنیگرچه اگیرد.ميقرارلیو تحليمورد بررس
بتیدولت در عصر غتیاز ماهيترمتفاوتلیاما تحل،اندراه سومشمندانیاند

شوند.ميزیحوزه متماشانیگونه از نواندنیدارند و بد
ون راه یروحـان«آیـد ميبـه حسـابقیتحقنیايفصل پنجم که بخش اصل

نیتـرمهـمينام دارد و به بررسـ» د دولتیو بافت جديحوزوشانینواند: سوم
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پـردازد. در يمـو دولت مدرنينسبت سنت اسالمرهدرباانیحوزوهاي تالش
دیـمثبت به دولت جديکه نه تنها نگرشاندانیاز حوزويتنها گروهنانیواقع ا
مورد خوانش قرار دهند و سنت يکوشند آن را در نصوص اسالميبلکه م،دارند
بخشند.یيمدرن به دولت رهاریغيرا از نگاهيمذهب

تـالش خواهـد شـد »هاخاتمه؛ خالصه و برخـي نتیجـه«در نکهیباالخره ا
تـا دیـنماياجماليرا مرورقیتحقيحرکت عموم، ضمن خالصه مباحث اثر

شـهیدر اندمـدرنرد دولـتایـرشیکـه محـل مناقشـه در پـذابدیخواننده در
استوار اسـت؟ يپژوهنیخاص ديو مبانها هکجاست؟ و بر چه انگارانیحوزو

يعلمـيآن است که امـروزه در فضـاابدیيمیيبسزاتیاهمنجایاما آنچه در ا
فقـه هاي تیدوباره ظرف، ينینائشهیبا بازگشت به اندکنندميتالشيحوزه برخ

بازگشـت مـردم بـه قـدرت يبه سـويکنند و راهتیدولت مدرن را تقورهدربا
و کننـدميادی»دیجدیيگراينینائ«تالش که از آن به نیآورند. افراهمياسیس

نتوانـد از مشـکالت ًال احتما،قرار داردهیفقتیوالهاي هیامروزه در عرض نظر
، يمشکلنیتنها راه حل چندیشا، دولت مدرن بکاهدرهدرباهیفقتیوالهینظر

توانـد مياز نص اسـت کـهيخالهاي در حوزهينیامام خمشهیاندبازگشت به 
دولـت میرا از بافـت قـدهیفقتیوالهیشناخته و نظرتیرا به رسمحقوق مردم

سازد.زیمتما


