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  سیاسی در فرهنگ سیاسی شیعه ي توسعه باتعامل ساخت فرهنگ 

*عباسعلی رهبر

  )13/10/1393: تاریخ پذیرش –8/7/1392: تاریخ دریافت(

  چکیده
هاي زندگی انسـانی اعـم از مـادي و   عرصه يتوسعه سیري است که متضمن بهبود مداوم همه

فرهنـگ  هاي خـود و بایست در غایت توسعه به حیاتی متکی به تواناییانسان میوباشدمعنوي می
توسـعه از دو جهـت تـاریخی و   .انتخاب مثبت دست یابد يانسانی خویش به همراه گسترش دایره

اسـالمی آن را بـه چـالش     يیشـه اهداف توسعه قابل بررسـی اسـت کـه در سـیر خطـی جبـري اند      
توسعه اساساً یک فرایند منحصر به فردي است که ضمن  ،رمانیآ-ولی در سیر فرهنگی ،کشاندمی

ثابت توسعه با توجه به فرهنگ آن جامعه قابل بهـره  گیري از مخرج مشترك اصول عقالنی وبهره
  .باشدبرداري و وصول می

باشـد هـا وابسـته مـی   انسـان  يه آگـاهی عـزم و اراده  تی انسانی دارد و قوام آن بـ فرهنگ هوی .
کـه یـک    ،یـافتگی لـذا توسـعه  .یـک جامعـه هسـتند    يترین عنصر در توسعههایی که کلیديانسان

نگاه به انسان، جامعه، دین، . هاي فرهنگی داردسازينیاز به زمینه ،تصمیم سیاسی و حکومتی است
سیاسی از یک طرف و بقاء  يل و تفسیر منطقی توسعهتواند عامل مهمی در تحلیزندگی و زمان می

  .نهادینه شدن سیاست از طرف دیگر باشد
فرهنگ سیاسی شیعه که پیوند منطقی وتعامل مثبت دیانت وسیاست را مد لحاظ  ،در این میان

اجتهاد پویـا  آزادي وهاي بنیادین عقالنیت،مولفهتوان با عناصر ودهد معتقد است که میقرار می
عـام توسـعه و   يکارایی آن را در عرصـه مدي ورآکااصول دین مبین اسالم،من حفظ مبانی وض

.سیاسی ارتقا بخشید يخاص توسعه
  

فرهنگ، فرهنگ سیاسی، ساخت اجتماعی، فرهنگ سیاسـی شـیعه،  : واژگان کلیدي
  سیاسی، عقالنیت يتوسعه
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  مقدمه
ا در متون علوم انسانی به خـود گرفتـه   ترین حالت رکه هم اکنون عامه ،واژه و مفهوم توسعه

از آنجـا  . گـردد آن به شروع زندگی بشر باز مـی  ياست، جدید نیست بلکه قدیمی بوده و سابقه
همگـانی یافتـه  بـه صـورت مخـرج مشـترك تمـامی مسـایل          يکه شکل و محتواي توسعه جنبـه 

  .)105، 1381القلم،سریع(سیاسی تلقی شده استاقتصادي فنی وعلمی، اجتماعی،
یـک کشـور، اهـداف     ياقتصاددان هندي معتقـد اسـت کـه بایـد مـدل توسـعه      »پرا سادمیرا«

هـا، مـذاهب،   زیبایی را دنبال کند و براي ایـن سـه مقولـه در نگـرش    حقیقت، خوبی و يگانهسه
اي کـه  رو توسـعه از ایـن  .هـاي متفـاوتی متصـور اسـت    برداشـت  ؛هـاي مختلـف  عقاید و فرهنگ
این سه رکـن صـورت گیـرد مـدل و الگـوي آن نـه وام گرفتنـی و نـه تحمیـل           بخواهد بر اساس

کـه ایـن سـاختن نیـز     )1378:24، نظر پور(کردنی بلکه تنها توسط هر قوم و ملتی ساختنی است
  .باشدهاي بنیادین فرهنگ آن جامعه میوابسته به مولفه

جامعـه میـزان   یک جامعه موجودي است حقیقـی و بالنـده و قابـل هـدایت و فرهنـگ یـک       
پذیرش اجتماعی یعنی آنچـه عمـوم مـردم بـاور و قبـول      .سازدپذیرش احتمالی آن را نمایان می

گرفته است اعم از اینکه موضوع پذیرش اجتماعی آداب ها رسوخ کرده و شکلدارند و در آن
 ؛یک نگاه وصفی است و نـه بخشـی   ،لذا نگاه به فرهنگ. و رسوم باشد یا اعتقادات و اخالقیات

توان فرهنگ را جزء از کلی به اسم جامعه قرارداد، بلکه آن وصف جاري بر کل قـرار  یعنی نمی
  .گیرد و یک نگاه فرهنگی باید کل موضوعات اجتماعی را پوشش دهدمی

تـرین سـطح   کیفی بـودن آن، پیچیـده   سیاسی نیز به دلیل چند بعدي، جامع و شدیداً ي توسعه
  .باشدکه مورد لحاظ کشورهاي مختلف می) 104، 1381لقلم،اسریع(جامعه استیک ي توسعه

آیـد کـه بـراي    سیاسی که به مفهوم نهادینه شدن سیاست اسـت زمـانی حاصـل مـی     يتوسعه
اند نهادهایی ساخته شـوند  نوسازي بوجود آمده يهاي جدیدي که در نتیجهیچیدگیپتنوعات و 

سیاسی با عنایـت بـه    يشوند و توسعه سیاسی يبستگی در درون جامعهکه موجب انسجام و هم
  .گرددگر تحوالت اجتماعی محسوب میفرهنگ پویا و سیال به عنوان درمان

تواند هادي اهـداف  سیاسی نیازمند فرهنگ و فرهنگ سیاسی است که می يتوسعه ،بنابراین
  .)118_1365،120: االمینیروح(سیاسی تلقی گردد يحکومتی و منادي توسعه

 ،نظـامی و اجتمـاعی و فرهنگـی داشـته اسـت      ياز جنبـه  ؛هـر تمـدنی مـادي   اریخ،در طول ت
هـا انجـام شـده و یـک سیسـتم      هاي فرهنگی و تربیتی جدي روي انسـان گذاريهمچنین  سرمایه

  .)126_1372،127: القلمسریع(اجتماعی بر پا کرده است
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کوشد کـه بـا   ید دارد و میکأفرهنگی خویش ت يت و شناسنامهاي بر هویدر واقع هر جامعه
بایـد  . زنده نگهـدارد و از آن دفـاع کنـد   هاي چندین هویتی راتمام قدرت و غرور ملی مشخصه

 ي و چهار چوب فرهنگی جوامع، عوامل و موانع توسعه را شناخت و منطبق با شرایط ویژهمحتوا
ب هویت فرهنگی این حالت است که توسعه در چهارچودرجوامع الگویی ترتیب داد و ؛فرهنگ

قلمرو دنیا وآخرت ، جامعیت آندر همین راستا دین اسالم نیز به خاطر تمامیت و. کندمعنا پیدا می
باشد وها میاجتماعی آنسعادت امور فردي ودار کمال واقعی وداعیهوگیردها را در برمیانسان

بط به جامعه از جمله توسعه موضوعات مرتفرهنگ اصیل شیعه نسبت به مسائل ولذا دین اسالم و
دسـتاوردهاي  مشـروع از معقول و ي کید بر استفادهأضمن تتفاوت نبوده وسیاسی بی يتوسعهو

  .باشدبشري داراي یک بینش معرفتی هنجاري واقعی نسبت به امور مذکور می
ت گـردد بـا اسـتفاده از مبـانی نظـري رهیافـ      در این مقاله سعی می ،با توجه به مطالب مذکور

  :هاي اصلی زیر مطرح گرددبا توجه به روش علمی همبستگی سوال و فرضیهفرهنگی و
ي سیاسـی در  موجـب ارتقـاي توسـعه    توانـد فرهنگ سیاسی شیعه چگونه مـی :سوال اصلی

  ي دینی گردد؟جامعه
، شـناختی عقالنیـت  جامعهکید برعناصر معرفتی وأفرهنگ سیاسی شیعه با ت:اصلی يفرضیه

  . گرددسیاسی می يهدفمندي توسعهروشمندي و يباعث ارتقا ،پویاتهاداجآزادي و
فرهنگ سیاسی شیعه بایـد در کنـار   لذا با توجه به اهداف ناشی از تشکیل حکومت دینی در

کـه همانـا هـدایت و    -خـاص حکومـت دینـی    يویـژه هاي عام حکومت به کارهمین کار ویژأت
قـرآن، (صـورت تعـالیم الهـی   اي مبتنـی بـر محتـوا و   سعهتوونیز توجه نمود-تربیت الهی است 

  .ترتیب داد) علويسنت نبوي و

  مفاهیم و مبانی نظري
  مفاهیم)الف

  فرهنگ
هـا افـزوده و   تمام چیزهایی است که ما از دیگران آموخته و بر آن آموخته يفرهنگ در برگیرنده

و رفتار و اعمـال مـا از آن    ایمن قرار گرفتهثر شده، تحت نفوذ آأبه طور مستقیم و غیر مستقیم از آن مت
گونـه کـه زنـدگی    همـان . مانند آب است بـه مـاهی   ،نسبت فرهنگ به انسان ؛به تعبیري .شودناشی می

فرهنگ وابستگی قومی و مـذهبی  . ماهی به آب بستگی دارد، حیات انسان نیز به فرهنگ وابسته است
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سـازد و  هـا را مـنعکس مـی   نگی رفتار و کردار آنزیست و چگو ي شیوهکند،ها را مشخص میانسان
  .)61_1384،62فرد،صداقتی(بخشدت میها هویدر مجموع به آن

بخشـی از ایـن   . ه شـده اسـت  ئـ شناسـان در بـاب فرهنـگ ارا   تعاریف بسیاري از سوي جامعـه 
 يتوصـیف اجـزا و عناصـر سـازنده     يیعنی تکیـه بـر جنبـه   ؛ هاي توصیفی هستندتعاریف تعریف

هاي اجتماعی انسان تعاریف خود را معطوف به اعمال و فعالیت "تایلر"رهنگ دارند و همانند ف
بخشـی از تعـاریف نیـز    . انـد مانند زبان و ادب، هنر و موضوعات، نظام زناشویی و مالکیت نموده

حـال و   ،یـک گـروه اجتمـاعی در گذشـته     ي هاي عمل و اندیشـه هنجاري و مبتنی بر راه و رسم
نیز گفته است فرهنگ عبـارت اسـت از چیـزي     "برنارد"و  است رسیده از نسل پیشین هايرویه

چه شی مادي باشد، چه رفتـار نمـادین یـا سـازمان اجتمـاعی و بـه        ؛ست بشر باشدديکه ساخته
  .)همان( محیط است يساختهبخش انسان ،عبارتی دیگر فرهنگ

حقوق اساسـی نـوع   زندگی، يشیوه هنرها و معارف است که يفرهنگ نه تنها در بردارنده
بـه  )1384،64فـرد، صـداقتی (گیـرد مـی برهاي ارزشـی، اعتقـادات و سـنن را نیـز در     بشر سیستم

هنجارهـایی   .ن دارنـد هایی که اعضاي یک گروه معیفرهنگ عبارت است از ارزش ز،تعبیرگیدن
  .)همان(کنندکنند و کاالهاي مادي که تولید میآن پیروي می زکه ا

نابجا نخواهـد بـود اگـر انسـان را در یکـی از      . یکیفی دارد نه کم يجنبهرو فرهنگاز این  
فرهنگی کسی است که در زندگی بـه سـطح و  موجود.بخوانیم»فرهنگیموجود«هایشتعریف

این عمـق  .هست زیبایی نیزو طالب عمق وکندحوائج اولیه است اکتفا نمی يورندهآبه آنچه بر
انسـان از  مـثًال شـود، حـواس درك مـی   ينچـه بـه وسـیله   آجستن چیـزي در وراي  در چیست؟

یـد  آمـی درصـدد بـر  کنـد و ولی به همین اکتفا نمیید،آ یک کوه یا درخت به وجد می يمنظره
یعنـی  رود؛بـاز قـدمی دیگـر از ایـن دورتـر مـی      وکه از چوب این درخـت یـک کشـتی بسـازد    

از سویی دیگر به کمک فرهنگ است که زمـان  . ایی بسازدکوشد تا این کشتی را به طرز زیبمی
پـس  .کنـد عمـق پیـدا مـی    ،کـه حالـت سـطح دارد    ،دنیاي حالخورد وگذشته به حال پیوند می
انسـان بیشـتر بـا    .بیشتر زنـدگی کنـد  بارورتر وتر،شود که انسان برگزیدهحاصل فرهنگ این می

کنـد  نیز با ایجاد آثاري کـه گمـان مـی   رود وهاي دور میهنر به گذشتهادبیات وکمک تاریخ،
بـدین طریـق بـا مشـکل    گسـتراند و ینـده مـی  آحیـات خـود را در   بعد از او برجاي خواهد ماند،

بـه طـور کلـی    .بینـد ینـده حاضـر مـی   آ خود را در گذشته وکند وحیات مقابله می» گذرندگی«
  .فرهنگ استرد»پادزهر گذرندگی«و»یادگار«،»خلود«آرزوي ،بهترین تجلی
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ن له را معـی أبایـد دو مسـ  گـوییم، ما وقتی از فرهنگ گذشته یا میراث فرهنگی ملی سخن مـی 
دیگر اینکـه چـه   رسمی در زندگی پذیرفته،ن ملت در طی تاریخ چه راه وآیکی اینکه سازیم،

  .)24-30: 1354،اسالمی ندوشن(ورده استآعمق زندگی به وجود ثاري به منظور گشایش وآ
چـون بازتـاب   اسـت و ون فنـ ها وعلم يچکیدهبلکه نتیجه ونه فن خاص،هنگ نه علم وفر

مـردم را  گرفتـه و ها قرارزبان عام انسانزندگی است،هاي مشترك ازموختهآ احساس لطیف و
  .)78همان،(کرده به هم پیوند داده استشان میاز طریق آنچه بیشتر به هم نزدیک

يتـوان همـه  نمیها،ی پدیدهکمع کیفی وتنوگ و وسعت قلمرو وبا توجه به تعاریف فرهن
فرهنـگ غیرمـادي   بدین لحاظ فرهنگ را به فرهنـگ مـادي و  .ها را در یک ردیف قرار دادنآ

:هـا وجـود دارد  نآدو تفـاوت در میـان   تمـدن، پیوسـتگی فرهنـگ و   ي با همـه .اندتقسیم کرده
ذهنـی ومعنـوي،   يفرهنـگ بیشـتر جنبـه   ونـی دارد؛ عملـی وعی  ينکه تمدن بیشتر جنبهآنخست 

در حالیکـه  اعتقـادات در قلمـرو فرهنـگ هسـتنند،    ادبیات وحکمت،فلسفه،اي که هنر،گونهبه
اما در عین حال قدمی از ایـن فراتـر   .ج مادي انسان در اجتماع استئتمدن بیشتر ناظر به رفع حوا

یا چیزي که از ایـن  .طرزي زیبا بسازدی خاص وکوشد تا این کشتی را به سبکیعنی مینهد؛می
نکـه زیبـایی و  آاز نظرمعمـاري، .این فرهنگ اسـت شکل هنري داشته باشد؛آورد،فلز پدید می
ــت تخی ــی دارد،ظراف ــی  ل ــمار م ــه ش ــگ ب ــی از رود،جــزء فرهن ــان آول ــش ونجــا کــه اطمین بخ

قـانون، .رقلمرو تمدن استدکند،سایش زندگی کمک میآبه شود وسرپناه می يکنندهمحکم
نجـا کـه واجـد    آفرهنـگ اسـت در   نجا که نظـم اجتمـاعی را موجـب گـردد و    آ تمدن است در

اجتمـاعی دارد و  ينکـه تمـدن بیشـتر جنبـه    آدوم .هاي انسانی استآموختهبینی هنري وباریک
فرهنگ ت اجتماع است؛أپیشرفت انسان در هی يکنندهمینأتمدن ت.فردي يفرهنگ بیشتر جنبه
  .تواند ناظر به تکامل فردي انسان باشدمی ،گذشته از این جنبه

بـر  آن گانـه بـراي   خصایصـی سـه   »هرسـکیتس «هاي فرهنگی در مورد مفهوم و قلمرو پدیده
  ) 66_1386،67یادگار زاده،( : شامل موارد زیر است ششمارد که ابعادمی

  :ي اولخصیصه
ایـن وجـود هـر گـروه اجتمـاعی داراي ضـوابط       ولـی بـا   . عـام اسـت   يپس فرهنـگ پدیـده  

هنر مخصوص به خود اسـت در واقـع   ادبیات وزبان ومناسک اعتقادي،مقررات،خویشاوندي،
  .جامعه خاص آن جامعه استهر فرهنگ در 
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  : دوم يخصیصه
مکـان و هـاي اجتمـاعی بنـا بـر مقتضـیات زمـان و      فرهنگ متغیر ولی ثابت است؛ تمام پدیده

در ابـزار و بـالطبع فنـون و  شود وتجربیات دستخوش دگرگونی میاختراعات وزها،مطابق با نیا
هاي فرهنگی تحوالت در زمینهولی تغییرات و ،نهایت فرهنگ جوامع نیز تابع این تغییرات است

  .رسدگیرد که تقریباً ثابت به نظر میرام صورت میآبه قدري 
  :سوم يخصیصه

یعنی اینکه فرهنگ بر تمام حیات اجتماعی مـا  اري است؛پذیرش فرهنگ اجباري ولی اختی 
  .کندافکار ما تحمیل میبر اعمال وشکارا وآولی به ندرت خود را  ،سایه افکنده است

سطح آن قرار دارنـد  ترین الیه واهداف در عمیقها وفرهنگ داراي سطوح مختلف است آرمان
انجـام خـود   تصـویري کـه انسـان از آغـاز و    ی ومعرفت او از هستجهان وشناخت انسان از خود وو

شـکار فرهنـگ اسـت هـر     آصورت ظاهري وتجسد وتمدن،. دارد در مرکز این الیه واقع شده است
  .)1385،2:پارسانیا(کنداقتصاد خاص خود بهره برداري میسیاست وکدام از ایدئولوژي،

اسـتمرار  قومی از اقتدار و تاریخ هرهویت هر جامعه به فرهنگ آن وابسته است وحقیقت و
هـا دارد و بـه همـین    انسـان  يو فرهنگ، ریشـه در آگـاهی و اراده  . آیدفرهنگ آن قوم پدید می

دلیل تغییر تاریخ با تغییر فرهنگ و تبدیل ابعاد درونـی آدمیـان قـرین و همـراه اسـت و خداونـد       
  .کندگون نمیها تغییر رخ ندهد دگرسرنوشت هیچ قومی را تا زمانی که در درون آن

  شناسی فرهنگجامعه
اي از علـوم اجتمـاعی پیشـرفته، ارتباطـات فرهنـگ و      شناسی فرهنگ به عنوان شـاخه جامعه 

فرهنـگ از دیـدگاه   . کشـد ها و عوامل اجتماعی را به تحلیل مـی فر هنگی با سایر پدیدهآفرینش
هر امـر یـا مطلـب در    «ارزش ترین وجه، به ساده. »ها و نهادهامجموع ارزش«یعنی : شناسیجامعه

پس کنش متقابل غیر کتمـانی بـین   . گرددتلقی می »پاسخ به یک نیاز جمعی«و نهاد »خور گروه
ها در بلند مدت خـاص خـود و هـر    اي از ارزشهر مجموعه. ها و نهادها وجود داردخود ارزش

نماینـد یم میهاي مخصوص به خود را به وجود آورده، پرورده، تقویت و تحکنهادي هم ارزش
  .)10، 1380:روزاموند بلینگتون(

ـ ثرند که از این میـان مـذهب و  مؤت فرهنگی مدن هویآعوامل چندي در به وجود  ت دو ملی
وجـود ه مـذهب از گذشـته تـا کنـون عامـل بـ      دیـن و .رونـد ت بخش به شمار میعامل مهم هوی 

ن آانی بـوده اسـت کـه بـه     ها وکسنآتمایز میان هویت مشخص براي معتقدان خود و يورندهآ



71  سیاسی در فرهنگ سیاسی شیعه ي توسعه باتعامل ساخت فرهنگ 

شـده  ها شناخته مـی نآمذهب ها با دین وت فرهنگی انسانبه این معنی که هویاند،اعتقاد نداشته
هـاي مختلــف را بـه نمــایش   ت فرهنگـی انســان هویــبـودن، » مســلمان«و»مسـیحی «،»یهـودي «و

ــن و  .گذاشــته اســتمــی ــب دی ــن ترتی ــه ای ــی از  ب ــاي اجتمــاعی مختلف ــل مــذهب کارکرده قبی
ــاعی« ــه  اجتم ــاي جامع ــردن اعض ــمکش «،»ک ــاهش کش ــیم ارزش«،»ک ــترك تحک ــاي مش ،»ه
» تقویت نظـارت اجتمـاعی  «و»تنظیم منابع«،»داشتن ثبات اجتماعینگهسازي جامعه ویکپارچه«

ن نقـش  آتـوان یافـت کـه دیـن در     اي را نمـی هیچ جامعه«به همین دلیل  ،را بر عهده داشته است
توانـد  براي همـین مـی  دهد ونچه که جهان باید باشد به دست میآن طرحی از دی...نداشته باشد

  .)709-1375بیتس،(»سیاسی را راهنمایی کندرفتار اقتصادي و
دیـن همـواره در   .ت فرهنگی جوامع انکارناپذیر بوده استبه این ترتیب جایگاه دین در هوی

هـا و ثیر در فرهنـگ أبتـه میـزان ایـن تـ    الثربـوده، ؤهـا م دادن بـه زنـدگی اجتمـاعی انسـان    سازمان
 يپس از رنسـانس نقـش تعیـین کننـده    در عصر مدرن و.هاي مختلف تفاوت داشته استمحیط

در عوض مرزهاي جغرافیایی به امري مهم تر شد وها کم رنگت بخشی به انسانمذهب در هوی
يدورهسـه  رب را بـه  تاریخ تفکر در غـ یکی از نویسندگان غربی،.بخش تبدیل گردیدتهویو
 ،عصر دین ، دراو معتقد است که.تقسیم کرده است» عصر اضطراب«و»عصرعلم«،»عصردین«

در قـرون وسـطی قرائـت خـاص کلیسـا در تمـامی امـور فکـري و        در غرب کلیسا حاکم بوده و
  .)12-27-1978: فرانکلین(ن عصر حاکمیت داشته استآ اجتماعی بر زندگی مردم

متافیزیـک، نگـرش ذهـن و  روش،دانـش،  يمجموعـه  ي بـه مثابـه  »علم«م،ولی در عصر عل
در ایـن  .متـون قـدیمی گردیـد   و)تئولـوژي (جانشین الهیاتتمدن قوي و ينیروي جهت دهنده

استقالل او را از گذشـته اعـالم کـرده    ت تغییر داده وسّنها را به رسوم وعصر علم نگرش انسان
  .)249همان،(است

ل شـروع  پـس از جنـگ جهـانی او   و 20کـه از قـرن   -یعنی عصر اضطراب؛ مسو يدر دوره
چرا افول گراییده است؛پرسپولیس به سستی وبابل وهاي نینوا،تمدن اروپا همچون تمدن-شده

تفکـر و  يکه بـا بـی نظمـی در حـوزه    -هاي مدرنیستکه با وقوع جنگ جهانی اول محدودیت
ایـن خـود   آشـکار شـده و  -تفکـر بـود  رجع بـراي زنـدگی و  مفاقد نظام ثابت وو،هاندیشه همرا

  .)647همان،(ویژگی عصر مدرن است
در واقع مرگ تمـامی  و» مرگ اروپا«،»مرگ انسان«بلکه،»مرگ خدا«تنهاه در این عصر ن

عامـل  »علـم «این امر که در عصـر بـزرگ علـم،   اضطراب شده وهاي مدرن موجب ترس وبت
  .)651همان،(ي تناقض نماست امرشود،ناامنی میترس و
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  شناسان توسعهاجزاي فرهنگی توسعه از نگاه جامعه
توسعه از اگر از این الگو تبعیت کنیم،.ایمنگاري مواجه بودهدر دوران مدرن ما با دو انگاره

برانگیـزي  باشد موضوع چـالش اي مادي است یا داراي ابعاد غیرمادي نیز میاین حیث که پدیده
دانند کـه ریشـه در   اي جمعی میشناسان توسعه را پدیدهاي از جامعهسوي دیگر عده از.باشدمی

ن را آيریشـه واي فردي؛اي دیگر توسعه را پدیدهدرحالی که عدهساختارهاي اجتماعی دارد،
 يمجموعـه توسعه، يبا بررسی جامع مطالعات پیشین درمورد مقوله.دانندیافته میفرد توسعهدر

جمعـی  -فـردي غیرمـادي و -مـادي  يشناسـان از دوجنبـه  دید جامعـه رهنگی توسعه ازاجزاي ف
تحلیل اجزاي فرهنگـی توسـعه از نگـاه    مهندسی شده است تا مبنایی براي مقایسه وبندي وجمع

سـاالري  شایستهآزادي ووحدت،استقالل، ؛سیاسی يتوسعهدر.اندیشمندان مسلمان قرار گیرد
گیـرد مـی آرامش فردي مد لحاظ قرارتعقل وعلم گرایی،زدایی،ی خرافهفرهنگ يتوسعهدرو
  .)همان(

ازاند،کید کردهأن تآشناسان بر که جامعه ،اجزاي فرهنگی توسعه ياز سوي دیگر مجموعه
فرهنگـی در قالـب   اجتمـاعی و سیاسـی، اقتصـادي،  يتوسـعه لحاظ ابعاد گوناگون توسعه نظیـر 

تحلیل اجزاي فرهنگـی توسـعه   مهندسی گردیده است تا مبناي مقایسه وبندي وجمع» 2«نمودار
  .)59-1386: نگاهداري(ذکر شده ازسوي اندیشمندان مسلمان قرارگیرد

  فرهنگ سیاسی
.بخشدزندگی سیاسی شکل میهایی است که به فرایندها وفرهنگ سیاسی مجموعه نگرش

فرایند سیاسـی گرفتـه   از  که در هر مرحله -نوع تصمیمات سیاسیت نظام سیاسی ودر واقع ماهی
الگوهاي رفتـاري موجـود در جامعـه    ها وایدئولوژيها،بینشها،ارزشها،از نگرش-شوندمی

  .)159، 1372:بشیریه(پذیردثیر میأت
سـازي بخـش   منـد نظـام کـردن و فرهنگ سیاسی اصطالحی جدید است که به دنبـال روشـن  

روان ایـدئولوژي سیاسـی،  ی،خـوي مّلـ  خلق ومفاهیمی چون روح و ها در بابزیادي از دانسته
  .)40،1370:لوسین پاي(هاي بنیادین مردم استارزشها وسیاسی ملت

هـاي فـردي نسـبت بـه     گیـري سـمت هـا و فرهنگ سیاسی را الگوي نگـرش  »گابریل الموند«
ه وي هـر نظـام   از نگـا . )113،1373:عـالم (کنـد سیاست در میان اعضاي یـک نظـام تعریـف مـی    

هاي سیاسـی اسـت کـه در هـر     گیري به سمت کنشسیاسی متضمن یک الگوي خاص از جهت
ترتیب نهادهـا  یافته در باب سیاست وجود دارد که به جامعه،نظام سیاسی یک قلمرو ذهنی نظام
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لوسـین پـاي در توضـیح ایـن مطلـب خاطرنشـان       .دهـد اتکاي اجتماع بر افعال فردي معنی مـی و
عقـل جمعــی  هیجانـات و نهادهـاي عمـومی آن،  روح وهـاي یـک جامعـه،   ه سـنت کنـد کـ  مـی 

تـاریخی نیسـتند    ين نتایج تصادفی تجربـه آرمزهاي عمل رهبران همچنین سبک وشهروندي و
بـه هـم    يیـک مجموعـه  یافته وتناسببا هم ترکیب وبلکه به عنوان جزیی از یک کل معنادار،

خطـوط  واقـع فرهنـگ سیاسـی بـراي فـرد،     در.ورنـد آ جود میمعقول از روابط را به وپیوسته و
مالحظـات  هـا و اي از ارزشیافتهساخت نظامثر براي اجتماع،مؤراهنماي کنترل بر رفتار سیاسی 

معتقـد اسـت کـه     »لوسـین پـاي  «بـدین ترتیـب   . )39،1370:لوسین پاي(وردآمعقول را فراهم می
معنـی  ساساتی است که به روند سیاسی نظـم و احها اعتقادات وفرهنگ سیاسی مجموعه نگرش

کنـد نظـام سیاسـی را مشـخص مـی    حاکم بـر رفتـار و   يکنندهقواعد تعیینها وفرضیهدهد ومی
معناي فضاي سیاسی را به همـان  فرهنگ سیاسی ساخت و؛ بنا به تعریف پاي. )113،1373:عالم(

دهـد اسـت بـه دسـت مـی     ترتیبی که فرهنگ به طور کلی معرف یکپـارچگی حیـات اجتمـاعی   
هـاي  گـی ژن نسبت بـه وی آهاي مردم فرهنگ سیاسی یک کشور از نگرش. )29،1371:محمدي(

سرشـت رژیـم،  ن وجـود دارد، آکـه در درون مرزهـاي    ،اجتمـاعی -هـاي سیاسـی  نظام يعمده
شوداتباع حکومت تشکیل میهاي فردي ونقش مشارکتنشایدهاي حکومت وتعریف شاید و

  .)1373،113،عالم(
اي بـه تمـام ابعـاد    توان گفت اصطالح فرهنـگ سیاسـی بـه صـورت گسـترده     مجموع میدر

.اشـاره دارد  )شودنهادهاي سیاسی مربوط میکه به نحوي به فرایندها و(فرهنگ عمومی جامعه 
رسـوم، داب وآ هـا، سـنت ها،ایدئولوژيها،اي است از نگرشدر واقع فرهنگ سیاسی مجموعه

  .)9،1381:شریف(گذارندثیر میأها که بر زندگی سیاسی تورهاسطباورها و
اعضـا  .دهدهاي خاص را به اعضایش انتقال میارزشاي از هنجارها واي مجموعههر جامعه

ي مشخصـی از  چگـونگی کـارکرد نظـام سیاسـی داراي مجموعـه      يخـود دربـاره   ينیز بـه نوبـه  
  .ها هستندرمانآ

فرهنـگ سیاسـی یـک ملـت را     ارزش در مورد نظام سیاسـی، ونمادها این مجموعه باورها، 
فرهنـگ سیاسـی   بـه زبـان سـاده،   .کنـد از یـک ملـت بـه ملتـی دیگـر فـرق مـی       دهد وشکل می

درحقیقت فرهنگ سیاسی ).59،1382: جوادي(شناسی یک ملت در رابطه با سیاست استروان
کارکردهـاي آن اسـت  اسـی و هاي افراد جامعه نسـبت بـه نظـام سی   گیريهمانا برداشت و جهت

)Robertson:1993T,T382.(  
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  ساخت اجتماعی
تـرین  دهـد و از مهـم  ساختار در معنـاي واژگـانی پایـه و اسـاس، مبنـاو شـالوده را معنـا مـی          

  .شوندها و موضوعات در درون آن تعریف و تحلیل میمفاهیمی است که تمام پدیده
. شـوند ا کـل اطـالق مـی   یـ ام با یکـدیگر و  ساخت یا ساختار به روابط متقابل اجزاي یک نظ

  .پایدار مختلف جامعه است ساخت اجتماعی روابط متقابل اجتماعی نسبتاً
رسـانند داراي سـاختاري هسـتند کـه از     نهادهاي اجتماعی در کنار کارکردهایی که بـه انجـام مـی   

  .بخشندتحقق میاجزا و عناصر متعددي تشکیل شده که در قالب روابط متقابل، اهداف یک نظام را 
  :در واقع ساختار هر نمادي متشکل از سه عنصر است

  ؛گیردآن قرار می يسازمان و تشکیالت نهاد و وسایل و ابزاري که مورد استفاده
  ؛شودهایی که در نهاد رعایت میمقررات، هنجارها و روش ،قواعد

:فـرد صداقتی(دهندیکردها و وظایف آن را انجام مادي که در خدمت نهاد هستند و کارافر
1384 ،179-175(.  

  سیاسی يتوسعه
دانشمندان سیاسـت تطبیقـی بـا    ششم از قرن بیستم، ياوایل دههپنجم و يدر طی اواخر دهه

جهت دستیابی هاي دو الگوي مزبور،گاهی از ناتوانیآ هاي الگوهاي پیشین وگیري از یافتهبهره
ا به کار بستند کـه ایـن اقـدامات تحـت عنـوان عمـومی       جانبه رتالشی همهبه نوعی الگوي پویا،

معـانی  داراي مفـاهیم و سیاسـی،  ياصـطالح توسـعه   اما خـود  ،گرفتسیاسی جاي می يتوسعه
  .)63،1368:زادهسیف(مختلفی بود

شـرط سیاسـی الزم   :سیاسی یافته اسـت  يده تعریف مختلف از اصطالح توسعهلوسین پاي،
عملکرد دولت نوسازي سیاسی،جوامع صنعتی،ي هاي مشخصهسیاستاقتصادي، يبراي توسعه

تغییـر  ثبـات و سـاختن دموکراسـی،  اي،مشـارکت تـوده  بسـیج و قانونی،اداري و يتوسعهملی،
  .)36-48-1966:پاي(یک جنبه از روند چندبعدي تحول اجتماعیقدرت و، بسیجمنظم،
  :م کلیدي تقلیل دادسیاسی را به سه مفهو ياهداف توسعه» بایندر«
اما به نظر دو نویسـنده،  .)4،1367:کولم(»تشخیصتفکیک و«و»قابلیت وظرفیت«،»برابري«

عبارت است از تـوان ذاتـی یـک نظـام جهـت      سیاسی، يشاخص بارز توسعه،»سیاست تطبیقی«
  .)68،1368:زادهسیف(نآهاي برآمده از گویی به درخواستپاسخ
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کـه در طـی    ،تکنولـوژي الگوي نوسازي ناظر به ایجاد تحوالت علمـی و بنابراین در حالیکه 
کید أبر افزایش توان نظام تبه طور عمده الگوي سیاسی ناظراست،اند،چهارقرن اخیر ایجاد شده

گیرنـدگانش بـا   تصـمیم توان یک نظـام سیاسـی بـه معنـاي توانـایی رویـارویی مسـئولین و       .دارد
  .)23،1376:مشیرزاده(باشدفرهنگی میاجتماعی وي،هرگونه مسائل یا مشکالت اقتصاد

سیاسی را به سـه قسـمت یـا سـه گـروه       يتوسعه  يمعتقد است که نظریه »رونالد چیلکوت«
  )272،1981:چیلکوت(:توان تقسیم کردمی

  ؛دانندسیاسی را با دموکراسی مترادف می يآن دسته که توسعه*
  ؛اندی تمرکز تحقیقاتی داشتهسیاس يآن دسته که بر تغییر و توسعه *
  .سیاسی پرداختند يآن دسته که به تجزیه و تحلیل و مراحل توسعه*

در مجموع به  »آرتور اسمیت«و  »لوسین پاي«، »کارل فریدریک«همچون  ؛پردازان اولنظریه
قـانونی نظـام    رزیی و نظام سیاسی رقـابتی، اقتـدا  حهاي سیاسی چندنظامگرایی،انتخابات، کثرت

هـاي اصـلی   اقتصادي و مشروعیت سیاسـی بـه عنـوان شـاخص     يافته، آزادي مطبوعات، توسعهی
  .اندسیاسی اشاره کرده ي هتوسع
ایـن  . سیاسی ارتباط ایجـاد کنـد   يگروه دوم سعی بر آن داشته است که میان تغییر و توسعه 

هـاي تغییـر   ز و نشیبهاي تغییر و تحول و کشمکش اجتماعی، فراپردازان به نظریهدسته از نظریه
  .اندها و جوامع توجه کردهدر تحول به عنوان نیاز طبیعی انساندر جوامع مختلف و تغییر

بـه  . باشـد مـی  »سـیدنی وربـا  «و  »جیمز کلمن«، »لئونارد بایندر«گروه سوم شامل افرادي چون 
هـاي تقسـیم   شـیوه  .انـد طبقات اجتماعی سیاسی پرداخته عدالت و تقسیم امکانات و منابع و نهایتاً
هـاي حـاکم بـا بحـران مشـروعیت      تئـ هـاي بـر خـورد هی   قدرت رقابت در کسب قدرت و شیوه

  .)105-106-1381:القلمسریع(باشدسیاسی از دیگر زوایاي تحقیقاتی این گروه از محققان می
سیاسی بـا نوسـازي سیاسـی بایـد گفـت در حالیکـه نوسـازي سیاسـی بـا           يدر ارتباط توسعه

هـاي زیـر بنـایی مربـوط     رگـونی گسیاسی بـه د  يدارد توسعه رو کاي روبنایی توسعه سرهاجنبه
  .گرددمی

همبسـتگی ایـدئولوژیکی رهبـران و پیـروان از لـوازم      عوامل سازمان، کارایی، تعقـل عملـی،  
    .)137، 1374: آقابخشی(اندسیاسی يتوسعه

کنند کـه نـه تنهـا نوسـازي     ض میفراگردي فر يسیاسی را به منزله يتوسعه ،اکثردانشمندان
  .)21، 1360: قادري(شودسازي را شامل میمشی و ملتبلکه نظام تغییرات خط
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هـاي  رواج اشـکال گونـاگون آزادي   ؛سیاسـی  يترین وجوه توسعهدر تعریفی دیگر برجسته 
دموکراتیک در سطح جامعه است که در قالب فعالیت احزاب، يشدن نهادهااجتماعی و نهادینه

آزادي قلم، آزادي انتخابات، آزادي بیان و اندیشه، تحمل مخالفین سیاسی و گسـترش فرهنـگ   
  .)14، 1371: تبریزنیا(باشدکیفیت سیاسی جامعه می يآمیز و ارتقامسالمت

  مبانی نظري)ب
  رهیافت فرهنگ سیاسی-1

بـراي تبیـین   الگوهاي متفاوتی ها وچندگونگی ابعاد فرهنگ سیاسی سبب شده تا از رهیافت
 ،»رونالـد اینگلهـارت  «"انقـالب آرام "تا قبـل از انتشـار کتـاب    .گرفته شودفرهنگ سیاسی بهره

هـا و سیسـتم  ينظریـه کـارکردگرایی،  :الگوهاي رایج تبیـین فرهنـگ سیاسـی عبـارت بودنـد از     
هنـگ   هفتاد میالدي به بعد توجـه بـه فر   ياما از دهه.هژمونی ينظریههاي مارکسیستی ودیدگاه

. )109-112-1382:قـوام (هاي تبیین فرهنگ سیاسـی گردیـد  فراماتریالیسم وارد بحثفرامدرن و
 »سـیدنی وربـا  «و »گابریل آلموند«فرهنگ سیاسی متعلق است به  يترین نظریه در حوزهمعروف

شناسـی  که در کتاب فرهنگ مـدنی کوشـیدند بـا اسـتفاده از رویکـرد کـارکردگرایی بـه گونـه        
فرهنگ سیاسی  ،»وربا«و  »لموندآ«از دید .ن دست یابدآمختصات ها وانواع فرهنگجدیدي از 

هـاي فـردي را   ایـن نگـرش  .اعضاي جامعه اسـت  يهاي همهگیريها وجهتیندي از نگرشآبر
  :بندي کردتحلیلی دسته يتوان در سه مقولهمی

نظیـر  حـوش آن، وحـول و هاي فرد از نظـام سیاسـی  م و کیف دانستههاي شناختی که به ّکنگرش
  .کنندگان این نهادها اشاره داردادارهطرز کار این نهادها وکشور، ينهادهاي سیاسی اداره کننده

همچنـین  هاي احساسی که به میزان درك روانشناختی افراد نسبت به نظـام سیاسـی و  نگرش
ی شـخص مربـوط   هاي ارزشی که به نظـام ارزشـ  نگرش.تعهد فرد نسبت به کشورش اشاره دارد

  .شودمی
طرفدار سوسیالیسم است یا کاپیتالیسـم، ؟ یا او طرفدار دموکراسی است یا دیکتاتوريآ اینکه

:عـالم (شـود هـایی اسـت کـه در ایـن نگـرش مطـرح مـی       سـوال ؟ فـردي متسـاهل اسـت یـا خیـر     
113،1373(.  

هاي نشکهاي شناختی وفرهنگ سیاسی پایدار فرهنگی است که برقضاوتاز این دیدگاه،
در مجمـوع، .ارزشـی هاي احساسی وقضاوت يعقالنی معطوف به هدف استوار باشد نه بر پایه
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تـر باشـد فرهنـگ    ادراکـی تـر و چه نگـرش شـناختی  هرتر باشد وهرچه موضوع نگرش عمومی
.)21،1370:بشیریه(شود سیاسی پویاتري ایجاد می

  
  سیاسی يو توسعهتعامل فرهنگ-2

ثیر بنیادین فرهنگ بـر جامعـه انکارناپـذیر اسـت چـرا کـه فرهنـگ،        أشد ت همانطور که گفته
در فرهنـگ ریشـه    ؛هاها و یا شکستبسیاري از موفقیت. هویت اصالت و روح یک جامعه است

سیاسی جامعه زیر بنـایی   ياقتصادي و توسعه يدارد و اگر بنا باشد براي بنیادهاي اساسی توسعه
  .ا فرهنگ استقائل شویم همانا این زیر بن

مانـدگی سیاسـی   نیـافتگی و عقـب  سیاسـی و همچنـین توسـعه    يتوسـعه  يدر بررسـی پدیـده  
هـاي  سیرگردد که به برها توجه خاصی میبسیاري از کشورها به فرهنگ و فرهنگ سیاسی آن

سیاسی که مرتبط بـا فرهنـگ    يهاي توسعهتوان به شاخصمیو لذا است مرتبط تاریخی جوامع 
  .ها است دست پیدا کردسیاسی آن

فرهنـگ  ها به تناسب امکاناتی که فضاي فکري جامعه، نظام آموزشی، فرهنگ سیاسی،اگر انسان
گـذارد بـه کشـف اسـتعدادها و اعـتالي      ها مـی هاي عمومی جامعه در اختیار آنریزيخانواده و برنامه

  .شویممیرو بودن روبهتر فکورتر و به خود متکیاي آگاهتر؛شخصیت خود بپردازند با جامعه
توان فردگرایی مثبـت را تشـویق   اصیل جامعه است که می ودر واقع با توجه به فرهنگ ناب 

  .)107، 1381:القلمسریع(هاي بروز توسعه سیاسی را فراهم نمودنهیکرد و زم
عقـل خـود بیشـتر اسـتفاده      يکند کـه مـردم آن از قـوه   اي به طرف توسعه حرکت میجامعه

ریـزي عمـدتًا   ولید خدمات، نظم اجتماعی، محاسبه در امـور فـردي و اجتمـاعی و برنامـه    ت. کنند
در واقع تفکر و تعقل از اجزاي اولیه و بنیادي . فکري است يبرداري از قوهبهره يمبتنی بر شیوه

  .)108همان،(سیاسی است يحرکت فردي و جمعی به سمت توسعه
مردم جامعه  ؛یک جامعه يترین عنصر در توسعهاز طرف دیگر باید توجه داشت که کلیدي

 ياز آنجا که توسعه.برخوردار باشندهاي گوناگونآگاهی و مهارتگ،نهستند که باید از فره
هاي علمی، دانشگاهی و همچنین اخالقی سیاسی مستلزم شخصیت و تفکر است بهترین آموزش

ها براي آموزش، تعلیم و تربیت و صرف سال بنابراین نباید انتظار داشت که بدون. طلبدرا نیز می
اي متحـول شـود و در جهـت بهبـود و     جامعه ،هاي انسانیها و پرورش اندیشهاصالح رفتار انسان

  .تکامل پیش رود
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ها از فرهنگ اجنمـاعی، انسان. ها قائلندها نوعی تربیت براي انسانسمیها و ایبینتمامی جهان
ساختارهاي فکري و ارزشی زمان خود به درجات مختلـف   فرهنگ اقتصادي وفرهنگ سیاسی،

هـا  انسـان  ،ثیرپـذیري أبه موازات این ت. دنپذیرثیر میأها تو با توجه به نسبت آگاهیدست میابند 
خلقـت   يترین درخت میوههاي تاریخی خود هستند و البته دیررسدر هر مقطعی حاصل انباشته

فکر کـردن و اسـتنباط کـردن در     يشیوه ،فرهنگ در این قالب منظور از .درخت فرهنگ است
جامعه است که او را در  دریک فردتربیت  ؛فرهنگی يمبناي توسعهو  تمامی ابعاد زندگی است

وارد کردن عقل و مهمترین محتویات تربیت فرهنگی،. سازدتمامی کاررازهاي حیات آماده می
ام آموزشی و نظام اجتمـاعی یـک جامعـه    احترام در نظ ،تحمل ،منشی، وقاربزرگ ،تدبیر ،منطق
  .)260همان،(است

هاي فرهنگـی نیـاز   سازيیک تصمیم سیاسی و حکومتی است که به زمینه یافتگی ذاتاًتوسعه
  .دارد

  .یافتگی میسر خواهد بودیعنی اگر فرهنگ متحول شود توسعه
  

  شناسی شیعهمعرفت -3
از مـورخین و محققـین بـه دوران حیـات پیـامبر       شیعه در دیـدگاه بسـیاري   ي هاي اولیهانعقاد هسته

الخصوص متکلمـین شـیعه، بـه اسـتناد آیـات قرآنـی،       متکلمین اسالمی علی. گرددباز می) ص(اسالم 
  :کنندرسالت اصلی و اساسی پیامبران بزرگ مخصوصاً پیامبر اسالم را در دو امر جستجو می

  رسالت نبوت) الف
  رسالت امامت  )ب

هـا  آن يیعنـی همـه   ؛انبیـاء الهـی یکسـان هسـتند     يرسالت نبوت بـا همـه   پیامبران بزرگ در
بزرگ فرقی با دیگر  ياما انبیا. برانگیخته شدند که راهنماي بشر باشند و ابالغ راه و طریق نمایند

انبیاء دارند که از دیدگاه متکلمین شیعه آن شئونی که بین نبوت پیامبران بـزرگ بـا دیگـر انبیـاء     
  .ست شأن امامت است، یعنی شأن مرجعیت دینی و رهبري اجتماعی مؤمنینایجاد کرده ا

  :      پیامبري با دو اصل اساسی سر و کار داریم ي با پذیرش این نظریه، ما در وظیفه
  رهبري: دوم  .راهنمایی: اول    

شناسانه از حقیقـت شـریعت اسـت و نـه یـک      پرداختن پیرامون این مسأله یک بحث معرفت
  .)61-62، 1367نامدار، (سیاسی بحث صرفاً
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  :توان در چند مؤلفه بیان کرداجمالی عقلی مشروعیت امامت را می يادله
  

  لطف و مبانی عقلی آن يقاعده  -1-3
بر اساس این قاعده وجود امام براي رهبري جامعه لطف است و لطف عقالً بـر خـدا واجـب    

کننـد و اگـر   شـوند و از معصـیت دوري مـی   است زیرا با وجود امام مردم به اطاعت نزدیک مـی 
  .)63همان، (هم امر دین منظم است هم امر دنیا ،امام باشد ،رئیس
  

  عصمت -2-3
در نگاه شیعه دلیل عصـمت  . عصمت است يدومین دلیل شیعه براي اثبات نص امامت مسئله

ي دو زیرا شریعت را باید کسـی حفـظ و اجـرا کنـد کـه حـد اقـل دارا        ؛امام حفظ شریعت است
  :شرط باشد

شرط اول آنکه علم کامل به شریعت داشـته باشـد تـا از راه یقـین داوري کنـد و شـرط دوم       
آنکه تقواي کامل داشته باشد تا از هواي نفس خویش در حفظ، بیان و اجـراي احکـام شـریعت    

فهمـی بـا قبـول تـداوم     . بنابراین محل نزاع او فهم و بینش از حقیقـت شـریعت اسـت   . مبري باشد
بیند و فهم دیگـري بـا   امامت و والیت متجلی می يآن را در چهره ،الهی با عالم خلقت ي بطهرا

  .کندخالفت جستجو می يآن را در نظریه ؛عدم قبول آن اصل
اجمالی دیگر اینکـه پویـایی مکتـب شـیعه از خصـائص بـارز آن در تجزیـه و تحلیـل          ينکته

ي هیچگاه مذهب شیعه را از جـوهره . ان استهاي زندگی مسلماناجتماعی و هماوردي با چالش
 مـذهِب  سیاست و پرداختن به معضالت اجتماعی مردم دور نساخت و بنیاد اساسـی ایـن پویـایِی   

شیعه را باید در عنصرهاي مهمی چون عقالنیت و اجتهاد و نقـش والیـت در سـاماندهی حیـات     
  .اجتماعی شیعیان جستجو کرد

  
  شیعه و احیاي معرفت دینی -4

اي فکر دینی یعنی زنده کردن طرز تفکر خود ما نسبت به دین، دین زنده است و هرگـز  احی
میرد که اصل بهتري جاي آن را بگیرد اما حقـایق و اصـول کلـی    چیزي در اجتماع می. میردنمی

  .)27، 1379مطهري، (دین هرگز مردنی نیست 
اسان به مقتضاي نیازهاي شنگردد که دیناي مطرح میهاي احیاگرانهدر فرهنگ شیعه تالش

معصـومین   ي ائمـه . دهندفهم شریعت انجام می اجتماعی و به تناسب توان و استعداد خود در پیِ
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کننـد و  هـا طلـب مـی   به پاس تالش ایـن احیـاگران دیـن اسـت کـه رحمـت خـدا را بـر آن        ) ع(
  :فرمایندمی

هـاي کـالم مـا را    ئیاگـر مـردم نیکـو   . خداوند رحمت کند کسی را که امر ما را احیاء کنـد «
  .)398، 1372جوادي آملی، (» دریابند به تبعیت از آن خواهند پرداخت

چراکه اصل دیـن  . معرفت دینی است نه احیاي دین يآنچه در این دیدگاه اهمیت دارد احیا
ناپذیر، چگونه زنده نباشد درحالیکه عمل به همچنان که ثابت است و تحول. حقیقتی است زنده

تـا چیـزي خـود زنـده نباشـد      . جامعه و اجابـت دعـوت آن آب زنـدگانی اسـت    بخش آن حیات
  .)72همان، (هرگزعمل به آن، عامل حیات جامعه نخواهد شد

  
  سیاسی يفرهنگ سیاسی شیعه و توسعه -5

. توان در دو علم کـالم و فقـه جسـتجو کـرد    هاي سیاسی شیعه را میمباحث عمده در اندیشه
هـا و هنجارهـایی چـون امامـت، عـدل، انتظـار، اجتهـاد،        بـه ارزش مبادي نظري شیعه نیز متوجـه  

  .)61، 1384نیا، فاضلی(باشد می... شهادت، و تقیه و
ــه    ــگ زمین ــانی نظــري اشــاره شــد، فرهن ــوده و از  همــانطور کــه در بخــش مب ســاز توســعه ب

سعه را تواند راه نیل به توفرهنگی می ،درنتیجه. باشدگرایی آن میهاي مهم توسعه، عقلشاخص
  .گرایی عنصري اساسی در آن تلقی گرددهموار سازد که عقل

سیاسی است و توسعه نیازمند توجه بـه   يتوسعه ي امروزه عقالنیت فرهنگی از مباحث عمده
هـاي ضـد   فرهنـگ پیگیـر بـا خـرده    ي زا و مبارزههاي درونها و خالقیتعناصر مولد آفرینندگی

به عنصر مهم عقالنیت دو بحث مهـم آزادي و اجتهـاد در    در کنار توجه. پرور استعقل و تنبل
توانند بطور جدي به عنـوان زیرسـاخت پیشـرفت و    گردد که میفرهنگ سیاسی شیعه مطرح می

نگارنده مدعی نیسـت کـه دیـن اسـالم و فرهنـگ اصـیل       . سیاسی مد لحاظ قرار گیرند يتوسعه
امـا بـر ایـن نکتـه معتقـد اسـت کـه اگـر         ،پـذیرد سیاسی غرب را مـی  ي ابعاد توسعه ي شیعه کلیه

ــه تحــول زمــان و مکــان موجبــات نهادینــه شــدن سیاســت، ارتقــاء    عقالنیــت، آزادي و توجــه ب
نمایند به دالیـل  پاسخگویی معین قدرت و انبساط متعارف و کارآمدي نظام سیاسی را فراهم می

ل جزمیـت،  توانـد ضـمن کـاهش موانـع فرهنگـی توسـعه از قبیـ       زیر فرهنـگ سیاسـی شـیعه مـی    
زیر را فراهم  يزدگی فرهنگ موجبات ارتقاء گرایش موجبهگرایی، خشونت و سیاستاسطوره

  .گرایی دینی، انتقادگرایی و فردگرایی مثبتگرایی، اصلگرایی، علمعقل: آورد که عبارتند از
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اطی توان در قالب کلی تقدیرگرایی افرسیاسی را می يموانع فرهنگی توسعه يالبته مجموعه
تبعی از لحاظ فرهنـگ سیاسـی و احساسـی از     –شناسی و فرهنگ سیاسی محدود از لحاظ مردم

  .لحاظ ایستاري خالصه کرد
هـاي  تئوریزه کردن مباحث عمده و کـالن بشـري از ضـرورت    که مهم این است يالبته نکته

 يعـه مباحثـات سیاسـی و اجتمـاعی در فرهنـگ شـیعه و جام      ينظري براي گام نهادن در عرصه
سیاسـی بـا رویکـرد     يامکـان توسـعه   يهاي مهم در ایران امـروز نیـز مسـأله   از بحث. دینی است

توانـد  یافته اصول صحیح شیعه میدرواقع کاربرد منطقی و انسجام. باشدفرهنگ سیاسی شیعه می
 گرایـی و سیاسی مبتنی بر دین منجر گردد که عقالنیـت، اصـل   يبه ارائه الگوي نوینی در توسعه

  .هاي اصلی معرفتی آن قلمداد گرددکارایی از ویژگی
سیاسـی اثـر    يهاي شناختی فرهنگ سیاسی شیعه که بـر توسـعه  و دراین قسمت به اهم مؤلفه

  .نماییماي مینماید اشارهه میدمند وجهترا فرهنگداشته و آن
  

  عقالنیت در اسالم و فرهنگ شیعه  -1-5
کند چراکه خود مصدر و منبع آگـاهی  ردورزي دعوت مین کریم همواره به دانایی و خآقر

نجا که توحید بـه عنـوان سـنگ    آخواهد تا باشد و از بشر تنها تعبد محض نمیبخشی صحیح می
اعتقادات یک مسـلمان درصـورتی مقبـول اسـت کـه بـر مبـانی و منـابع عقلـی و           يزیربناي همه

انـد و  خداوند کسانی هستند کـه کرنـد و الل   ها نزدبدترین جنبنده.معرفتی بنیان نهاده شده باشد
درحـالی کـه   . گیرنـد خویش سـود نمـی   يکسانی هستند که از اندیشه "ال یعقلون". اندیشندنمی

خـردورزي معطـوف بـه قـرب الهـی قـرار داده        يخداوند مقام انسانیت و خلیفه الهی را در سایه
اهـل دوزخ  . »ما کنا فی اصحاب السعیرو قالو کنا نسمع او نعقل «: فرمایدنجاست که میآاست و 

  .کردیم از دوزخیان نبودیمشنیدیم و یا به دستور عقل رفتار میاگر ما سخنان انبیاء را می: گویند
بار با لفـظ   19، »عقل«بار با لفظ  49: ن کریم آمده استآبار در قر 267به تعداد » عقل«تعبیر 

 20، »اعتبار«بار با لفظ  7، »تدبیر«بار لفظ 4، » لنهیا«بار با لفظ  2، »لب«بار با لفظ  16، »حکمت«
اندیشـند و  ها بـا آن مـی  که انسان» قلب«بار با لفظ  132و »تفکر«بار با لفظ  18، »تفقه«بار با لفظ 

  .نمایندتدبیر و تعقل می
دانـد کـه انسـان در    قران شریف عقل را نیرویـی مـی  «: نویسدی در المیزان میئطباطبا ي عالمه

کنـد و  عمـال شایسـته رهبـري مـی    شود و او را به معارف حقیقی و اَمند میر دینی از آن بهرهامو
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ن آمنظـور از عقـل در قـر   . شـود که از این مجرا منحرف گردد، دیگر عقل نامیده نمـی درصورتی
» شـود شریف، ادراکی است که در صورت سالمت فطرت، به طور تام براي انسـان حاصـل مـی   

  .)250، 1380ی، ئطباطبا(
اي است که معیار تکلیف و مـالك امتیـاز انسـان از حیـوان     عقل در نگاه پیشوایان دینی، قوه

رسـیدن بـه کمـال    . تواند به شکوفائی و کمال انسـانی نائـل گـردد   عقل می يانسان بوسیله. است
  .نهایی هم هدف خلقت انسان طبق نصوص قطعی حکمت است

کند کـه عقـل کـارش دریافـت     هاي آن بحث میبراي توصیف عقل از کارویژه) ص(پیامبر
تـوان دریافـت و هرکـه عقـل نـدارد دیـن نـدارد        هـا را بـه عقـل مـی    خـوبی  يهمه. هاستخوبی

خداوند عقل را به سه جزء تقسیم کرد، پس هرکس این سه جـزء در او   .)117، 1403مجلسی، (
: د و آن سه عبارتنـد از ها را ندارد عقل ندارباشد عقلش کامل است و کسی که هیچ یک از این

اطاعتش از خداونـد نیکـو و پسـندیده    ) 2. داشته باشدشناخت و آگاهی نیکو به خداي متعال) 1
  .در راه انجام دستورات خداوند، صبر و بردباري خوبی پیشه کند) 3. باشد

اعقـل النـاس   «: فرمایـد داند و مـی ها میعقل را معیاري براي دوري از بدي) ع(حضرت علی 
هـا بیشـتر دوري نمایـد    هـا آن کسـی اسـت کـه از زشـتی     ترین انسـان عاقل. »هم عن کل دنیهابعد

داند کـه بـه عاقبـت کارهـا توجـه      همچنین عاقل را کسی می .)423، 1362شهري، محمدي ري(
خردمندترین مردم کسی است که بیشتر به عاقبت کارها » .اعقل الناس انظرهم فی العواقب«. کند

) ع(امـام صـادق   . اندعقل را حجت باطنی نامیده) ع(معصومین  ي ائمه .)423ن، هما(توجه نماید 
حجـت خـدا بـر     .»حجه اهللا عل العباد النبی و الحجه فیما بـین العبـاد و بـین اهللا العقـل    «: اندفرموده

  .)48ه،  1400کلینی، (بندگان، پیامبر است و حجت درونی خداوند، عقل است 
 عقـل کنـیم، امـا در   فت ثابت و حالت راکد و ایستائی تصور میما در زبان فارسی عقل را ص

. ن حالــت دینامیـک و متحـرك دارد و مــراد از آن فهـم و درك و معرفـت اســت    آقـر فرهنـگ 
عمـل گـردد    ي وارد مرحله "ادراك و فهم"رود که به دنبال غالباً در مواردي به کار می "عقل"

خداشناسی و سعادت و نجات را بر عقل و  اساس ،اسالم. شدن زندگی انسان شودو باعث عوض
دوزخیـان و   ي ملـک، گنـاه عمـده    ي از سـوره  10ي شریفه ي که آیهچنان. خرد افراد نهاده است

نقل شده اسـت کـه   . ها را در به کار نگرفتن این نیروي الهی دانسته استعامل اصلی بدبختی آن
: ایش کردنـد؛ حضـرت فرمـود   از مسـلمانی سـت  ) ص(جمعی از مسلمانان در محضر رسـول خـدا  

اي رسـول خـدا مـا از تـالش و کوشـش او در عبـادت و       : عرض کردند» عقل او چگونه است؟«
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 ي مصـیبتی کـه از ناحیـه   «: فرمایید؟ فرمـود گوئیم، شما از عقلش سؤال میانواع کارهاي خیر می
داي شود، بدتر اسـت از فجـور فـاجران و گنـاه بـدکاران، خداونـد فـر       حماقت احمق حاصل می

برد و بر ایـن اسـاس بـه قـرب خداونـد      ها باال میقیامت، مقام بندگان را به مقدار عقل و خرد آن
و به معنـاي اعـالم نظـر و تـدبر بـراي بـه دسـت آوردن         "فکر "از ماده  "تفکر"» .گردندل میئنا

ده از اهمیت دادن به تفکـر، آیـات فراوانـی وارد شـ     ي در زمینه. است... ها و ها و عبرتواقعیت
: چنـین نقـل شـده اسـت    ) ع(در روایتـی از امـام رضـا    . 21، حشـر  3، رعـد 191آل عمران : جمله

عبادت به زیادي نماز و روزه نیست، بلکه عبادت واقعی تفکر در کـار خداونـد متعـال و اسـرار     «
  .»جهان آفرینش است

خواهـد  نمـی تنها از بشـر  . کنداندوزي و خردورزي دعوت مین همواره به دانایی، دانشآقر
ها گردن نهد بلکه کرنش و پذیرش را از انسان بـر  را بپذیرد و به آنهاي آنکه دستورها و آیین

امـور   ي همـه  ي روي انسـان را دربـاره  از همـین . دریافتی عقالنـی و ایمـانی خواسـته اسـت     ي پایه
  .خواندتکوین و تشریع به اندیشیدن و خردورزي فرا می

بـه همـین جهـت بـراي احکـام و      . دانـد قانون عقلی را جاري مـی ن در ساحت تشریع نیز آقر
آموزاند که حکم و دستور الهی معلول مصلحت است می. کنددستورهاي شرعی فلسفه ذکر می

براي نمونـه  . مصالح و مفاسد در سلسله علل احکام قرار دارند: گوینداز این رو علماي اصول می
و » المنکـر و اقم الصلوه ان الصلوه تنهی عن الفحشـاء و «:فرمایدتشریع نماز خداوند می ي درباره

اثـر روحـی    در ایـن آیـه  . نماز را به جاي آور که نماز بازدارنده است از هر کار زشت و ناپسـند 
دهـد و بـه سـبب ایـن تعـالی انسـان نمـازگزار از        نماز یاد شده که چگونه نماز به انسان تعالی می

سایر احکام ماننـد روزه، زکـات،    ي ن دربارهآقر. کندپیدا میها انزجار و انصراف فحشاء و بدي
هـا بیندیشـد تـا    آن ي خواهد کـه دربـاره  که آثار فردي و اجتماعی دارند، از انسان می... جهاد و 

ها تنها یک سلسله رمزهاي مـافوق  احکام بر او روشن گردد و نپندارد که این ي حقیقت و فلسفه
  .فکر و عقل بشر است

صحیح شناخت، طبیعت روحـی، اجتمـاعی، اقتصـادي و     ي عقل است که به شیوه با شناخت
شـناخت   ي چراکـه نظـر درسـت در زمینـه    . یابیمسیاسی انسان و بسیاري از حقایق مهم دست می

زیـرا عقـل همـان     ،نهـد هاي کسب آن را در اختیار ما مـی استواري براي علم و راه ي عقل قاعده
هـا و  ها حجتی قوي بر درسـتی مـدرکات و در پـی آن اندیشـه    بدان هایی است که با ایمانپیشینه

صورتی که بدان ایمان نیاوریم باید قاعده جـایگزین آن را از  ابیم و دری هاي خود در میاستنباط
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 ي احساس و خیالی بدانیم که در مسائل فـوق بـه آن تکیـه کنـیم چنانچـه نظـر درسـت در زمینـه        
نهد که آیا وجود تر از واقعیت وجودمان در اختیارمان مییفی عمیقشناخت عقل نفیاً یا اثباتاً تعر

تـوانیم  اي بی ارزش نیست و با شناخت خـود مـی  هاي واالست یا چیزي جز مادهما داراي ارزش
  .شناسی، اقتصاد و سیاست را بنیاد نهیمهاي صحیح جامعهدیگران را بشناسیم و بدین ترتیب پایه

را ود کـه وجـود عقـل را انکـار کنـد یـا راضـی بـدان باشـد کـه او          شامروزه هیچ کس یافت نمی
  .ولی نظریات در پاسخ به این سؤال که عقل چیست با یکدیگر اختالف جدي دارند ،عقل بنامندبی

کند و هدایت می» حق، خیر و جمال«همان امري است که ما را به سوي » عقل«مقصود ما از 
  .داردرا براي ما مکشوف می.... اقض و امکان اوج گرفتن و دهد و امتناع تنما را بدان فرمان می

پس از بیان این حقایق مقدماتی شایسته است نظر اسالم پیرامـون عقـل را در چنـد مـورد نیـز      
  ):15: 1386جوادي آملی، (خالصه کنیم 

؛گیرد و شناخت عقل تنها با خود عقل شدنی استشناخت هر چیز با عقل صورت می
رژي است که به انسان عطا شده بنابراین نـه از ذات نفـس اسـت و نـه از خـارج      عقل نور یا ان

؛شودکسب می
صحت علوم بشـري بسـته بـه تسـلیم شـدن در برابـر عقـل اسـت و لـذا شـناخت عقـل آغـاز             

؛باشدگذاري صحیح همه علوم میارزش
ه بـه  خیـزد و کسـی کـ   شناخت خیر و شر بر عقل استوار است و دعوت به خیر از عقل بر می

.خیر عمل نکند عقلی ندارد
حتی بیشتر از آن که وامـدار نظریـات   » اتین ژیلسون« گرایی به معناي فلسفی آن به زعم عقل

وي معتقـد اسـت کـه عقالنیـت بـه معنـاي       . غربیان بوده باشد وامدار اندیشـمندان اسـالمی اسـت   
که  –باشد ي در آدمیان میگرانگاري البته مبتنی بر اکتشافات علمی و خیزش روح محاسبهمحاسبه

اما اصالت عقل فلسفی که به طور کالسیک از فـرداي   -عالم اسالم در آن چندان سهمی نداشته
اصـالت عقـل   . ن در عالم اسالمی مطرح بـوده اسـت  آشود، پیش از رنسانس در غرب مطرح می

در  »رشد ابن«فکر فیلسوف عربی نشأت گرفته است و در حقیقت واکنش از محض در اسپانیا و 
  .)30: 1371ژیلسون، (کالسیکی از عقالنیت فلسفی است  ي قبال مذهب اصالت کالم، نمونه

اند از همـان  رو که به عنصر عقل در مباحث خود اهتمامی داشتهاسالمی از آن ي اساساً فلسفه
قابـل   هـا اند و اگر امروز نیز ارجـی بـر آن  ابتدا از سوي متکلمان مورد طعن و سرزنش قرار داشته

  :نویسددر جهان تمدن اسالمی می» گوستاو لوبون«.باشدتصور است به همین خاطر می
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جانبه، ایـن  اسالم دینی است اساساً عقالنی، عقالنی به معنی وسیع، عمیق، کامل و همه«       
تعریف از عقالنـی و عقالنیـت بـه    . دو استو تاریخ هراصطالح، عقالنیت اسالم از نظر محتوي

نماید، دقیقاً بـر  ن نظامی که عقاید دینی را بر اصول مورد تأیید عقل و مبانی عقلی استوار میعنوا
  .»عقالنیت اسالم سبب هماهنگی آن با علم و طبیعت شده است. اسالم صادق است

  
  آزادي در فرهنگ سیاسی شیعه -2-5

کل بحث آزادي معرف چهارچوبی است که در آن فضاي فرهنگی و فکري یک جامعـه شـ  
آزادي و  ي  پیچیـده  ي هـاي مطـرح در حلقـه   تـوان در همـین راسـتا از شـاخص    گرفته است و می

  :یافتگی نام برد که عبارتند ازتوسعه
  ؛عموم مردم جامعه امید به زندگی داشته باشند*
؛عموم مردم در یک جامعه سطوح مختلف انتخاب را داشته باشند*
؛تماعی باشدفرهنگ اج ي دولت نباید تنها شکل دهنده*
.گویی در جامعه نهادینه گرددتفکر و پاسخ*

با این نگـاه، اصـل آزادي یـک نـوع تربیـت اسـت و فعلیـت بـه آن نیازمنـد تحـول فرهنـگ            
  .)81-90، 1372القلم، سریع(اجتماعی و فرهنگ اقتصادي است 

 »رلینآیزیـا بـ  «تعریف آزادي باید اذعان نمود که تعریف آن سهل و ممتنع اسـت و   ي درباره
  .)1368:236برلین، (خود بیش از دویست تعریف از آزادي ارائه داده است  ي در نوشته

اي از آزادي امکان ندارد و فهـم  نیز بر این باور است که تعریف قانع کننده »کارل یاسپرس«
  .)93، 1357:وال(معناي آزادي براي همیشه دور از تصور باقی خواهد ماند 

کنـد کـه   عصـر مـا معرفـی مـی     ي آزادي را از مسائل بسیار پیچیـده  ي شهید مطهري نیز مسئله
آن  ي تعریفی دربـاره  ي ها از ارائهفالسفه، فقیهان و اصولی ،روانشناسان، علماي اخالق، متکلمان

  .)420، 1374:مطهري(اند درمانده
شري اندیشمندان شیعه اثنی ع يهاي گوناگون از آن در آرابررسی مفهوم آزادي و برداشت

  :ناظر به اصول زیر است
  ؛آزادي به عنوان اختیار* 
؛آزادي به عنوان عدم پذیرش سلطه*
؛آزادي در زندگی شخصی*
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؛آزادي به عنوان وسیله*
.)126-130، 1384:شیرخانی(آزادي به عنوان اخالق و معنویت *

و انسـان آزاد  . تربیـت، امنیـت و آزادي  : موجودات زنده براي رشد و تکامل به سه چیز نیازمندنـد 
  .ها را از میان برداردتواند با موانع مسیر رشد و تکامل خود مبارزه کند و آنکسی است که می

بـه نظـر   . کنـد در نگاه شهید مطهري در کنار آزادي اجتماعی، آزادي معنـوي را مطـرح مـی   
آزادي . نـد هـا بده انـد تـا عـالوه بـر آزادي اجتمـاعی، آزادي معنـوي بـه انسـان        مدهآایشان انبیاء 

اجتماعی آزادي انسان است از قید و بند دیگران؛ و آزادي معنوي یعنی آزادي انسان از خودش 
  .)15-20، 1378:مطهري(

تـوان سـه   باشـد بایـد گفـت کـه مـی     سیاسی می ي درمورد آزادي سیاسی که مرتبط با توسعه
  :نظر گرفتمصداق خاص براي آن در

  ؛دیگران ي رهایی از سلطه*
؛ه عنوان حق مشارکتآزادي ب*
.آزادي حق بیان*

از دیدگاه آقاي مطهري بحث آزادي بیان با آزادي عقیده و فکر ارتباط تنگاتنگی دارد و از 
. اي که بر مبناي تفکر درست شـده باشـد  نظر ایشان در اسالم آزادي تفکر است و آزادي عقیده

آن آزادي معنـایش  . د نـدارد اي که مبنایش فکـر نیسـت هرگـز در اسـالم وجـو     اما آزادي عقیده
  .)109، 1366مطهري،(آزادي بردگی است 

  
  اجتهاد پویا در فرهنگ سیاسی شیعه -3-5

انسان مسلمان، به حکم مسلمان بودن، ناگزیر است رفتار خود را در تمام مراحـل زنـدگی بـا    
نسـان  آید این است کـه زنـدگی ا  قوانین اسالمی هماهنگ کند، اما مشکلی که در اینجا پیش می

سـازد و او پاسـخ ایـن    هـاي جدیـدي را مطـرح مـی    دچار تغییرات و تحوالتی است کـه پرسـش  
هاي روشنی در این خصوص وجود نـدارد  ولی در دین پاسخ. کندها را از دین مطالبه میپرسش

منـابع اسـالمی و    ي زمانی با دوران ارائـه  ي آن، نوظهور بودن مسائل، فاصله ي که از دالیل عمده
  .)20-21، 1380کرمی، (دن مدارك و ادله احکام است کلی بو

هـایی را در جهـت رفـع آن و تعیـین     باتوجه به مشکل مذکور ضـرورت داشـت مسـلمانان تـالش    
فقه علـم اسـتنباط   . شد» فقه«گیري دانش ها منجر به شکلاین تالش. تکلیف انسان مسلمان انجام دهند
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اي چنـین  متقن و معتبر در متون دینی اسـت و پـاره  بخشی از احکام داراي دالیل . احکام شرعی است
اول اسـت و   ي فرد و خدا نوعـاً از دسـته   ي احکام عبادات و رفتارهاي فردي و به عبارتی رابطه. نیست

احکام مربوط به زندگی اجتماعی و به عبارتی روابط افراد با یکدیگر، روابط افراد با دولـت و روابـط   
استنباط احکام شرعی، سیاسی و غیر سیاسـی،   ي شیوه. دوم است ي ستهها با یکدیگر از مسائل ددولت

این پرسش کـه آیـا در شـریعت اسـالمی، اسـتنباط و اجتهـاد       . هاي نزاع و چالش استیکی از کانون
جایز است یا نه؟ و در هر صـورت، تکلیـف چیسـت؟ باعـث پیـدایش دو گـروه اهـل اجتهـاد و اهـل          

چنانکه در میان اهل سنت نیـز منجـر بـه    . ها در میان شیعیان شدريها و اخباحدیث و در ادامه، اصولی
  .)644- 780، 1372شهابی، (پیدایش دو گروه اهل رأي و اهل حدیث گردید 

حکـم  . فهم چالش مذکور مستلزم تعمق بیشتر در فهم حکم شرعی، انواع و هدف آن اسـت 
صـادر کـرده اسـت، چـه ایـن      ها شرعی قانونی است که خداوند براي نظم دادن به زندگی انسان

. حکم متعلق به افعال انسان باشد، چه خود او و چه چیزهاي دیگري که در قلمرو زندگی اوست
  .توان از احکام تکلیفی و وضعی سخن گفتبا توجه به این تعریف، می

بخشـی  بخشیدن به رفتار فرد نیست، بلکه براي سامانحکم وضعی حکمی است که براي نظم
مثل احکام مربوط بـه مالکیـت، ازدواج، طـالق، حکومـت     . شودد زندگی صادر میدر سایر ابعا

  .)13-20، 1978صدر، ... (و
شـود و پاسـخ واحـدي بـه     مطرح می) تکلیفی و وضعی(هایی که در خصوص احکام پرسش

توان به این احکام دست یافت؟ چه حکمـی واجـب و   ها داده نشده، این است که چگونه میآن
مـوارد سـکوت شـریعت در    م اسـت؟ گسـتره احکـام مبـاح چقـدر اسـت؟ در      کدام حکـم حـرا  

... اي تکلیف چیست؟ و هاي متعارض در مسألهاي، تکلیف چیست؟ در موارد وجود پاسخمسأله
شکل گرفت تا » درایه«و » رجال«، »اصول فقه«هاي دیگري چون در پاسخ به این سؤاالت، دانش

هـا نیـز خـود موجـب     یاري کند؛ البتـه تکـوین ایـن دانـش    یابی به احکام شرعی فقها را در دست
  .هاي جدیدي شدپیدایش چالش

هـاي فقهـی   به طور کلی روش شناسی فقه سیاسـی شـیعه در جهـت پاسـخگویی بـه پرسـش      
شناسی فقه سیاسی اهل سنت و نیز در چالش با روش» حوادث واقعه«شیعیان، به ویژه در پاسخ به 

هـاي  ترین چـالش از مهم. شناختی داخلی گردیدهاي روشششکل گرفت و در ادامه دچار چال
هـاي مختلـف   هـا، چـالش گـروه   ها و اخبـاري هاي اصولیتوان به چالششناسی داخلی میروش

  .ها با برخی از روشن فکران دینی اشاره کرداصولی با یکدیگر و اخیراً چالش اصولی
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اجتهاد انقالبی و انقالب در اجتهاد ) هر(هاي امام خمینی ترین نوآوريدر همین راستا از مهم
  .نمودندایجاد ایشان با انقالب اسالمی ایران تحول مهمی را در اجتهاد و فقاهت شیعه . بوده است

معجـزه  «زیرا، هرچند که معمار جمهوري اسالمی ایران، انقالب عظیم اسـالمی را کـه خـود    
هاي فقه سـنتی و جـواهري اسـتوار کـرده     فتنامد، با تکیه بر اجتهاد شیعه و بر بنیاد رهیامی» قرن
ناپذیر فقـه وسیاسـت وحضـور عملـی فقـه      ابعاد اجتناب به اما همین انقالب اسالمی با توجه ،بود

اجتهـاد سـنتی بـه    الجرم مقدمات انقالبی را در درون فقـه و هاي عمومی جامعه،سنتی در عرصه
  .تدریج فراهم نموده است

دهـد  له را توضیح أاین مسکه ضمن حفظ ارکان فقه سنتی،هدف اساسی امام این بوده است 
امـام  (جامعـه پیـاده کنـیم   فـرد و  ي خـواهیم اصـول محکـم فقـه را در عرصـه     که ما چگونـه مـی  

بتوانیم براي معضالت زندگی در جمهـوري اسـالمی جـواب مـتقن داشـته      و)661؛11خمینی،ج
  .باشیم

  :فرمایددر همین راستا امام می
عملـی فقـه در تمـامی زوایـاي زنـدگی       ي فلسـفه  ،مجتهد واقعیحکومت در نظر «

برخـورد بــا تمــامی    ي عملـی فقــه در جنبــه ي حکومـت نشــان دهنـده  .بشـریت اســت 
کامـل  فقـه تئـوري واقعـی و   . فرهنگـی اسـت  نظـامی و ، سیاسـی ، معضالت اجتمـاعی 

  ).11:661امام خمینی،ج(»اجتماع زگهواره تا گوراستانسان و ي اداره
نشــاط ضــرورت بالنــدگی وعملـی فقــه اســت،  ي فلســفه ،کــه اگــر حکومــت روشـن اســت 

  .رونق اجتهاد خواهد بودزادي وآمستلزم  ،حکومت
طبیعـت  لذا در حکومت اسالمی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و«:نویسندحضرت امام می

تلـف ولـو   هـاي مخ فقهـی در زمینـه   -کند کـه نظـرات اجتهـادي   نظام همواره اقتضا میانقالب و
ولـی  .ن را نـدارد آحـق جلـوگیري از   کسی توان ووشودآزادانه عرضه میمخالف با یکدیگر،

  ).11،47امام خمینی،ج(»جامعه استمهم شناخت درست حکومت و
  :فرمایددرجاي دیگر می

اي کـه در قـدیم داراي   لهأمسـ .مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادنـد زمان و«
اجتمـاع و له در روابـط حـاکم بـر سیاسـت و    أظـاهر همـان مسـ    به.حکمی بوده است

مجتهـد بایـد بـه مسـائل زمـان      .اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدي پیدا کنـد 
  ).21:98امام خمینی ج(»خود احاطه داشته باشد
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توان فقه را بـا رویـدادي مختلـف همگـام     نکه میآبا روش اصولی معتدل اجتهادي عالوه بر 
شـرایط  توان مشکل تطبیق شریعت ثابت را با متغیر زمان وتحول اجتهاد می ي ریهاز راه نظکرد،

در تحـول شـریعت از موضـوع    رویـدادهاي جدیـد آن،  شـرایط و زیرا زمـان و .آن نیز حل کرد
دارند کـه  ثیرأمالکات احکام متحول تاصلی خود دخالتی ندارد بلکه در تحوالت موضوعات و

توان به مـوارد  ثیر گفتمان انقالب اسالمی بر فقه شیعه میأدر ت.ستهانآن تحول احکام آپیامد 
  :زیر اشاره کرد

هایی که در این عصر در جهان به کـار گرفتـه   گاهی از سیاستآبینی گسترده ولزوم جهان*
  ؛شودمی

؛نآنیازهاي شناخت جامعه و*
؛شناسایی موضوعات احکامبررسی و*
؛استنباطی ویالت قشري براي متونأپرهیز از ت*
فرهنگـی، حقـوقی، قضـایی، اقتصـادي، سیاسـی، اجتماعی،هاي فردي،هن به حوزآتعمیم *

؛هنريپزشکی و
؛ظاهرگراییتحجر وجمود وزدگی ودوري از عوام*
؛مکان خاصغیرمحصور به زمان وبرخورداري از بینش گسترده و*
اجـراي احکـام  مقام تطبیق و ها درشرایط مکاناعصار ورعایت مقتضیات احوال جوامع و*

).1382،29:جناتی(
تحـول  پیـدایش مسـائل گونـاگون و   باید اذعان داشت که امروزه با تکـوین نظـام اسـالمی و   

فرهنگـی، قضـایی، حقوقی،اقتصادي،اجتماعی،فردي، ي عظیم در ساختار ابعاد مختلف جامعه
هـاي  ملی براي فقه اجتهـادي زمینـه  عاجرایی و ي بوجود آمدن زمینهالملل وروابط بینسیاسی و

تواند ضمن و این فقه پویا میمده استآتحول در فقه با توجه به گفتمان انقالب اسالمی بوجود 
 ي خص توسـعه بـاأل هـاي مختلـف توسـعه و   حفظ اصول و مبـانی دیـن کـارایی آن را در عرصـه    

  .سیاسی فراهم نماید
  
  گیرينتیجه

الگوهاي مختلف اندیشمندان را به این نتیجـه رسـانده اسـت    یافته با چهار قرن توسعه ي تجربه
شـود، بلکـه   درآمـد و صـنعت خالصـه نمـی     ،تکنولوژي، سطح صـادرات که توسعه در سرمایه،
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سـطح آمـوزش،   فرهنـگ، وکشورک سیاسی مردم ی ي خص توسعهمهمترین رکن توسعه و باأل
  .به پیشرفت استنوع نگرش به نونگري، پذیرش سیستم و نظام اجتماعی و عالقه 

باشـد نـوع فرهنـگ سیاسـی     عملکرد یک سیستم مبتنی بر فرهنگ آن می ي از آنجا که شیوه
هـایی بـه   هاي به عمل آمـده بـراي تعیـین مـالك    باشد و تالشسیاسی بسیار مهم می ي در توسعه

گرایی و غیـره از سـوي   گرایی و قانونل عقلیسیاسی در یک کشور از قب ي منظور تحقق توسعه
سیاسـی   ي گر اهمیت فرهنگ سیاسی در توسعههمه بیانسیاسی همه و ي توسعه ي المان حوزهع

  .است
سیاسی از فرهنگ سیاسی مطلوب و متناسب با آن نیـز نـامی    ي در کمترین تعریفی از توسعه 

آیـد و در صـورت   یافته حاصل نمـی سیاسی بدون فرهنگ سیاسی توسعه ي نیامده است و توسعه
ارکـان  اجتمــاعی جامعــه و   ي زیــرا فرهنــگ پیونـد دهنــده  ،سـیار ناپایــدار اسـت  حصـول اولیــه ب 

سیاسـی نیـاز بـه حمایـت محکـم از اسـتادها،        ي جاري در آن است و توسعه ي هاي عمدهجریان
  .ها و نقاط مشترك در جامعه استهاي درونی شده، آرمانها و نبایدبایدها،نگرش

اصـول   )اول :گـردد ی از دو بخش کالن تشـکیل مـی  یافتگباید دقت کرد که موضوع توسعه
در واقع متناسب با فرهنگ و . الگوهاي مختلف به تناسب شرایط گوناگون کشورها )دوم ؛ثابت

البتـه ذکـر ایـن    . کنـد یافتگی تغییر پیـدا مـی  مقتضیات زمان و مکان، بسترهاي کاربردي و توسعه
گـردد  سیاسـی مـی   ي واند منجر بـه توسـعه  تنکته الزم است که فرهنگ وارداتی و غیر بومی نمی

شـدن سیاسـی   گرایـی و نهادینـه  کـه مبتنـی بـر قـانون    (سیاسـی را   ي بلکه باید اصول ثابت توسـعه 
  .زمان مالحظه کرد و زندگی ،دیندر بستر نگاه به انسان، جامعه،) باشدمی

دین،رهنگ،تواند با توجه به فاي میهرجامعهجبري نیست ومسیري یک جهتیِ ،راه توسعه
  .مسیري خاص را انتخاب کندهاي علمی خودتوانمنابع اقتصادي و

چـرا  توان غافل ماند فرهنگ شیعه نمیخص دین اسالم ونقش مهم دین باألاز دراین ارتباط 
ــل اجتمــاعی کــردن اعضــاي جامعــه،کاهش    کــه داراي کارکردهــاي اجتمــاعی مختلفــی از قبی

  .باشندنگه داشتن ثبات اجتماعی میجتماعی وتقویت نظارت انظیم منابع،ت کشمکش،
اجتهـاد پویـا عـاملی    آزادي معقـول و کید بر عقالنیـت خـدامحور،  أفرهنگ سیاسی شیعه با ت

دینـی   ي در جامعـه سیاسـی،  ي توسـعه  يارتقـا بسـط و سازي،مهم در معنويکننده وبسیار تعیین
گرایی دینـی و اصلگرایی،ی عقلتوان شاهد بالندگدر این فرهنگ است که می.گرددتلقی می

  .فردگرایی مثبت بود
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