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  بنيادگرايي ديني در ايران با رويكرد بومي هاي شناخت مؤلفه
 

  هاشمي مرضيه حاجي ،علي محمد حاضري    
  )06/12/93، تاريخ پذيرش 05/03/93دريافت  تاريخ(

 
و  هاي سياسي آنچه در اين مقاله، مورد مطالعه و پژوهش است، انديشه :چكيده

 اجتماعي برگرفته از آثار مستقيم چهار چهره شاخص بنيادگرايي ديني در ايران معاصر
الگويي دست يافت كه بيانگر  بتوان بر اساس روش تحليل تماتيك به  است تا
در اين . رويكردي كامالَ بومي باشد گرايي سياسي با هاي نظري اين طيف از اسالم مؤلفه

گيرد، به  سپس تفسير قرار مي هاي متني، مورد توصيف، سازماندهي و مجال داده
هاي هر انديشه  تا مقوله شوند هاي متني ابتدا تنظيم و سازماندهي مي اي كه داده گونه

بعد از تعيين مقوالت  تني به نظم درآمده، ظاهر شوند وهاي م به طور مجزا از داده
اين فرآيد تا اشباع تماتيك، . آيد ها به عمل مشترك، حمايت تماتيك يا موضوعي از آن

و   ارائه يك الگوي تماتيك بومي از بنيادگرايي در ايران  در نهايت  سپس ادامه دارد و
 ين طيف از نخبگان و كنشگرانهاي ا انديشه  هاي شود كه بيانگر مؤلفه تفسير مي

است و به اين مفهوم در حوزه   سياسي و اجتماعي در عرصه تحوالت ايران معاصر
   .بخشد جامعه شناسي سياسي ايران، معنا مي

ديني، انديشه سياسي و اجتماعي، شكل حكومت،  بنيادگرايي :مفاهيم كليدي
  .قانونگذاري، آزادي

   

 
 دانشگاه تربيت مدرس و مدير گروه جامعه شناسي انقاب اسالمي پژوهشكده امام  استاديار گروه جامعه شناسي

  )نويسنده مسئول( انقالب اسالمي و) س(خميني
 و انقالب ) س( اجتماعي و جامعه شناسي انقالب اسالمي پژوهشكده امام خميني كارشناسي ارشد علوم ارتباطات

  اسالمي
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  طرح مسأله
كه بازگو كننده  است 1شناسي سياسي، بنيادگرايي در ادبيات جامعهيكي از واژگان مصطلح  

اجتماعي و يا يك جريان  اي و پراگماتيك يك طيف از نخبگان سياسي تا كنشگران مختصات انديشه
صورت بنيادگرايي ديني،  اين واژه در مورد اسالم به. سياسي در پهنه حيات اجتماعي است

بندي و  به معناي پاي اصل بنيادگرايي در .رود شيعي به كار مي بنيادگرايي اسالمي يا بنيادگرايي
دين و كاربرد آن در تمام ابعاد ذهني و عيني يا همان،  هاي حداكثري از پافشاري بر روي دريافت

  .است فكري و سيره و مشي عملي در زندگي
؛ دهد را نشان مي الفظي متون ديني، خود مختلف، بنيادگرايي به صورت تفسير تحت اديان در 

يك پديده تاريخي است كه صفت بارز آن مقاومت بر سر اصول مشترك  ييي به طور كلي بنيادگراول
در  به طوري كه دين،. ي بر روي اين اصول استفرهنگ انگاري تأثيرات ناديده ديني و بي توجهي و

حاصل از  اي از انعطاف اي اثرپذير و داراي بازه هاي فرهنگي، پديدهجوامع مختلف، تحت متغير
بنيادگرا ادعا دارد كه فهم  يك فرد. شود اي ثابت، با فهمي واحد قلمداد مي ها نيست و پديده فرهنگ

دانشمندان در مورد تناقضات احتمالي، بدون اشتباه  رغم هر امر ديگر و ادعاهاي او از متون دين، علي
بنابراين خطر تحميل انديشه و استبداد فكري در اين نگاه  .است تاريخ همواره درست  و در طول

اساس مفهومي انتخاب بنيادگرايان در اين . شود بنيادگرايي چنين دريافتي نمي زياد است؛ اما از ذات
بنيادگرايي ديني در ادبيات نظري  هاي ها و مؤلفه آنچه از شاخص همين تلقي است، پژوهش،
هاي اين حوزه يا  كه در مطالعات و پژوهش ، رايج است، بيانگر نوعي تعاريف غير بومي استموجود

سياسي ايران معاصر، كاربرد چنداني ندارد؛  هاي جامعه شناسي ها و جريان شناسي در دسته بندي
هاي اعتقادي و نظري ديني متأخر  متكي بر بنيان چرا كه اين رويكرد غالبا هر جريان و جنبش

  .داند ويژه اسالمي را بنيادگرا مي به
ايران كه پس از مشروطه و  بنابراين براي شناخت ماهيت نظري اين طيف و جريان سياسي در

كنشگران و بازيگران تأثير گذار در  در عرصه اجتماعي ايران به صورت 1320ويژه از شهريور  به
علي رغم تنوع  المي و حتي تاكنون نيزاس اند و تا پس از پيروزي انقالب معادالت سياسي وارد شده

دارند و از مدعيان اصلي قدرت در جامعه  ديدگاه و شدت و ضعف مواضع خود در اين عرصه حضور
هاي سياسي و  مطالعه اكتشافي بر روي آثار و انديشه شوند نياز به يك سياسي ايران، محسوب مي

شود كه از اين جهت  تأكيد مي. ود استبنيادگرايي در ايران معاصر، مشه هاي شاخص اجتماعي چهره
شود كه بدون تأثيرپذيري از ادبيات نظري موجود در اين زمينه كه  بومي ناميده مي اين رويكرد،

 چنداني با واقعيات جامعه ايران و تقسيمات دروني اسالم گرايان سياسي آن ندارد، بدون تطابق
آثار و  ت دروني اسالم گرايي سياسي درواسطه به آثار افرادي مراجعه شده است كه در تقسيما

ثابت از قانون الهي به  مواضع خود، در انتهاي طيف قرار داشته و با نگاه حداكثري به شريعت و فهم
  .بنيادگرايي شهرت دارند

اعتقادي، فقهي و كالمي است كه  بايد اشاره كرد كه بنيادگرايي به مفهوم فوق بيشتر يك مقوله
دارند، به همين دليل از دايره مطالعاتي اين مقاله  ن، غالبا موضعي غير سياسيدر روحانيت سنتي ايرا

 
  .در آمريكا شايع شد و به معناي بازگشت به بنيادها بود 1920در دهه  اين واژه براي اولين بار.  1
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اين است كه در طيف اسالم گرايان معتقد به دخالت دين در  مفروضه اصلي در اينجا. اند خارج
هاي مختلف تاريخي پس از  شاخصي با اثرگذاري بيش از بقيه، در دوره هاي سياست در ايران، چهره

ها با اتكا به نظرات مرجع صاحبنظران حوزه  اي وجود دارند كه اين چهره انديشه ريانپيدايش اين ج
 شيخ فضل اهللا نوري. اند سياسي ايران معاصر، انتخاب شده -سياسي و جريان شناسي فكري انديشه

 به عنوان شاخص ترين مدافع اتكاي صرف به نصوص ديني در دوره مشروطه، نواب صفوي پس از
پيروزي  باشد، شيخ مرتضي حائري پس از ه كه دوره فعاليت مبارزاتي اين طيف ميسقوط رضاه شا

و نيز مصباح  ترين فرد اين طيف در مجلس خبرگان قانون اساسي انقالب اسالمي به عنوان شاخص
به طور . گرفته شدند يزدي به عنوان نظريه پرداز اصلي اين طيف، پس از انقالب اسالمي، در نظر

  :دارد احمد موثقي، استاد دانشگاه تهران چنين نظري مثال دكتر سيد
شود و بعد در فدائيان اسالم با  با شيخ فضل اهللا شروع مي بنيادگرايي شيعه در دوران معاصر«

 ها زير چتر كاريزماي امام ازدر زمان انقالب همه گرايش .كند پيدا مي همه صداقتي كه دارند ادامه
اسالمي  انقالب. شوند شوند؛ اما بعد از انقالب دوباره جدا مي ميليبرال و سنتي تا چپ، جمع 

تحوالت در جمهوري اسالمي اين رويكرد را به  .بنيادگرايي نبود، بلكه يك رويكرد نوگرايانه داشت
در جمهوري اسالمي مخصوصا بعد از وفات امام، غلظت گفتمان بنيادگرايانه را  برد و ما محاق مي
 جريانات بنيادگرا را امام مديريت. بر جمهوري اسالمي، بنيادگرايانه است گفتمان غالب داريم و

توانست خال فكري و گفتماني انقالب اسالمي  مي متفكري بود كه  كرد و مطهري برجسته ترين مي
هاي هاي بنيادگراست و هم اكنون نگاه فعال شدن جريان ترور مطهري كليد خوردن و. را پر كند

   ).1392، موثقي(» هاي بنيادگرايانه استنگاه همين دي جزءآيت اهللا مصباح يز
بنيادگرايي ديني در ايران با يك  هاي بنابراين مسأله اصلي در اين پژوهش اين است كه مؤلفه

بنيادگرايي ديني در ابعاد مختلف سياسي و  هاي اصلي انديشه تأمل بومي، كدام است و شاخصه
چه . ترسيم نمود مختصات نظري اين جريان كنشگر را بر اساس آن  اجتماعي چيست تا بتوان

آثارشان، خودنمايي خواهد  هاست كه بعد از مطالعه هاي آن هايي در انديشه ها و اولويت برجستگي
جامعه شناسي سياسي و جامعه  تواند از سنخ تحقيقات بنيادين در حوزه كرد؟ اين پژوهش مي

   .آيد شناسي دين در جمهوري اسالمي ايران به شمار
  

  و تجربي تحقيق پيشينه نظري
هاي بنيادگرايي با رويكرد بومي در ايرا ن  طور مستقيم به شناخت مؤلفه تحقيقي در اين حوزه كه به

مورد بنيادگرايي ديني، بنيادگرايي اسالمي و  نشده است؛ اما كارهاي متعددي در بپردازد، مشاهده
  .انجام گرفته است انگشت شماري درباره بنيادگرايي شيعي، كارهاي

بر اين باور است » احياي اسالمي: بنيادگرايي ديني« تحت عنوان اي آنتوني گيدنز، در مقاله -1
وي بنيادگرايي را . قرن بيستم از جهات مختلف رشد و پرورش پيدا كرد كه فكر احياي اسالم در

تأثيرات   جهاني شدن وداند كه واكنشي است نسبت به  مخصوص دوران معاصر مي اي جديد و پديده
  ).1382گيدنز،(نموده است  غرب كه سازماندهي جهان غرب را سست
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كند كه اين پنداره كه ما  چنين ادعا مي» برخالف جريان«تحت عنوان اي پيتر برگر در مقاله - 2
دنياي امروز به جز چند استثنا همان قدر . كنيم، نادرست است زندگي مي در يك دنياي سكوالر

به عقيده . است كه هميشه بوده است و در بعضي مناطق بيش از هر زمان ديگر عصبانهمذهبي مت
واكنشي  برگر بنيادگرايي را. باشد اي طبيعي است و نبودن آن غير طبيعي مي بنيادگرايي پديده برگر،

  .)30-34: 1378 برگر،(داند  به مدرنيته و پايگاه اجتماعي حامالن آن يعني نخبگان سكوالر مي
داري در اسالم  به يك نوع شناسي دين» اسالم و ايدئولوژي«با عنوان اي ويليام شپرد در مقاله -3

در اين مقاله يك نمودار در دو طيف مدرنيسم و تماميت خواهي اسالمي رسم  وي. دست زده است
 سهكند كه  داري را از يكديگر تفكيك مي هاي دقيقي، هشت نوع دين آن با تمايز گذاري نموده كه در

تكفيري و  گرايي جديد گرايي راديكال، سنت اين سه نوع را اسالم. داند نوع آن را بنيادگرا مي
  ).321: 1987شپرد، (نامد  گرايي تكفيري مي سنت
، »مذهب در عصر جهاني شدن: فضيلت جهاني شدن« ترنر در مقاله تحت عنوان برايان -4

پارادوكس نيچه كه بنيادگرايي را شكلي  -1:كند ميبر مبناي چهار پارادوكس بررسي  بنيادگرايي را
 شود و بنيادگرايي همان از نظر نيچه، مدرن شدن موجب عدم قطعيت مي. داند مدرن شدن مي از

 يابد؛ پافشاري بر قطعيت و يكساني است كه به صورت واكنشي در مقابل اين عدم قطعيت، بروز مي
از  دين را به صورت فضاي نهادي خاص و مجزا پارادوكس پارسونز كه معتقد است مدرنيته، -2

پارادوكس  -3كند و بنيادگرايي در تالش است كه اين الگو را معكوس نمايد؛  جامعه تبديل مي
قابل قياس بودن  هاي ديني، نشانه غير لوهان كه بر آن است كه در دهكده جهاني، وجود ارزش مك
شود و جهاني شدن  نمي بيت گرايي در عمل حفظها است؛ اما نس هاي فرهنگي و نسبي بودن آن نظام

پارادوكس مونتي كه  -4دهد؛  افزايش مي يابي حقوق بشر را به صورت پارادوكسيكال، نياز به عموميت
ضروري كشف غيريت و غيريت به عنوان تجربه  به بررسي تناقض بين شرق شناسي به عنوان نتيجه

 ).7: 1387ري،قج( پردازد الزم براي اومانيسم جهان وطني مي
اقتصاد، جامعه و فرهنگ، عصر اطالعات و ظهور جامعه «كاستلز در جلد سوم كتاب  مانوئل -5
 سعي كرده است كه پيدايش جريان بنيادگرايي ديني را بر اساس الگوي برگرفته از نظريه «اي شبكه

طوري كه اين  بهجنبش اجتماعي آلن تورن و با محور قرار دادن مسأله هويت مورد بررسي قرار دهد 
اجتماعي بديل جنبش،  اي بر اساس سه محور هويت، دشمن و مدل پديده را در عصر جامعه شبكه

 ).31: 1380كاستلز، (كند تحليل مي
 «از ليبراليسم تا بنيادگرايي ديني: درآمدي بر ايدئولوژي سياسي«هي وود در كتاب  آندرو -6

وي . ارائه داد توان نظرية جامعي در اين مورد ايي نميكند كه با توجه به گستردگي بنيادگر عنوان مي
كردن، عصر پسا استعمار،  روند غير مذهبي: داند چهار عامل را در در پيدايي اين جريان، دخيل مي

 ).525: 1379هي وود،(شكست سوسياليسم انقالبي و روند جهاني شدن 
» )گرايي سياسي اروپامداري و ظهور اسالم(هراس بنيادين «سعيد در كتابي تحت عنوان  بابي -7

 گرايي سياسي از مباحث فوكو و الكالئو و موفه استفاده كرده است و ظهور براي تشريح اسالم
با  گرايي سياسي را در دو دهه آخر قرن بيستم در جهان اسالم و چگونگي رويارويي آناسالم 
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و خصايص  سعيد به بررسي و نقد تعاريفدر فصل اول اين كتاب . دهد مدرنيسم غربي را نشان مي
 ).، مقدمه1379سعيد،(پردازد  بنيادگرايي با تأكيد بر بنيادگرايي اسالمي مي

 دارد كه مجموعه مقاالتي را با» مطالعاتي درباره بنيادگرايي«كاپالن كتابي با عنوان  ليوپل -8
سريالنكا،  ريقاي غربي، پنجاب،نگرشي قوم نگارانه در مورد بنيادگرايي در مصر، ايران، تركيه، آف

اي مدرن  را پديده او بر اين اساس بنيادگرايي. بريتانيا و جوامع سكوالر، جمع آوري كرده است
 ).11: 1387قجري، (كند  ارزيابي مي

 5پروژه  - كه بيشتر توصيفي است -از گسترده ترين كارهاي تجربي درباره بنيادگرايي يكي -9
انجام و  اپل باي با هزينه دانشگاه شيكاگو. مارتي و اسكات آر. ن اياي است كه توسط ماتي جلدي

بنيادگرايي  تعداد معدودي از مقاالت اين اثر پژوهشي به. توسط آن دانشگاه منتشر شده است
مقاله سامي زبيده؛ مقاله  اسالمي و بنيادگرايي شيعي اختصاص دارد مانند مقاله عبدالعزيز ساچدنيا؛

 ).14همان،(اله جيمز پيسكتوري مجيد تهرانيان؛ مق
در اين حوزه انجام شده است؛ اما از آنجا كه غالب اين مطالعات به  كارهاي پژوهشي ديگري نيز

گويند كه با هدف و محتواي اصلي اين  اختصاصا اسالمي متأخر، بنيادگرايي مي هر حركت ديني و
 :شود ها بسنده مي نام برخي از آن ها صرفنظر شده و فقط به ذكر متفاوت است، از معرفي آن پژوهش

 «تجربه اسالم سياسي«از هراير دكمجيان؛ كتاب» هاي اسالمي معاصر در جهان عرب  كتاب جنبش»
  .از مارتين ريزبرو» سوداي پرهيزگاري«از الويه روا؛ كتاب 

عنوان تحليل گفتمان  حسينعلي قجري پايان نامه دكتري جامعه شناسي سياسي خود را با 
است كه وي نيز در پژوهش  بنيادگرايي شيعي و چرايي هژمونيك شدن آن در ايران نگاشته تكوين

انقالب نمود، بنيادگرايي شيعي  خود همسو با ادبيات رايج جامعه شناسي سياسي، اسالمي را كه
 .خوانده است

ت پايان نامه كارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي انقالب اسالمي، تح هاشمي، در مرضيه حاجي
هاي بنيادگرايي ديني و نوگرايي  اي انقالب اسالمي، پس از بررسي مؤلفه انديشه عنوان مطالعه تبار

نوگرايي  به اين نتيجه دست يافت كه اسالمي كه انقالب اسالمي را از حيث نظري تغذيه نمود، ديني
  .باشد هاي پژوهش قجري، همسو نمي ديني بود كه اين نتيجه با يافته

  
  روش تحقيق

تحقيق كيفي عموما به هر نوع . قرار دارد ها در پارادايم كيفي اين پژوهش از حيث روشي و تحليل داده
سازي به دست  طريق فرآيندهاي آماري و با مقاصد كمي هاي آن از شود كه يافته تحقيقي اطالق مي

ين اساس، بر هم. برخالف عنوان آن يك روش واحد و منسجم نيست روش تحقيق كيفي،. نيامده باشد
 -روش ارائه شده است و از نظر پارادايمي اصوال مبتني بر پارادايم تفسيرگرايي تعاريف متعددي از اين

مسأله تا  اين مواضع پارادايمي تفسيري همه مراحل تحقيق كيفي از طرح. برساختگرايي اجتماعي است
  ).129- 130: 1388محمد پور، (دهد  هاي كيفي را جهت مي تحليل داده

ها، تأكيد بر عمق پژوهش به جاي  اصولي همچون، تاكيد بر موارد به جاي نمونه پژوهش كيفي بر يك 
  ).27: 1390حكيم زاده و عبدالملكي، (استوار است   هاي چندگانه پذيري و تأكيد بر واقعيت تعميم
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تحليل متن به نام تحليل  روش تحقيق به كار گرفته شده در اين پژوهش يكي از انواع روش
يا موضوعي، تحليلي است مناسب  تحليل تماتيك. هاست تماتيك است كه در اصل، روش تحليل داده

و بنيادين به ايجاد ادبيات نظري و  هاي كيفي و داده محور كه به صورت اكتشافي در دسته روش
 هاي ارزيابي مستقيم داده  كه در اين پژوهش نيز از آنجا. پردازد مفهومي در حوزه مورد مطالعه مي

سازي، مد نظر  اي مبتني بر جمع آوري، طبقه بندي و مفهوم متني آثار افراد، الگوپردازي درون داده
  .شود است لذا از روش تحليل تماتيك استفاده مي

هاي  كيفي در تحليل داده هاي تحليل تماتيك از متعارف ترين و پركاربردترين روش تحليل داده
شود و در  هاي معنايي مشترك گروه بندي مي بر اساس مقوله متني در آن هاي داده  متني است كه

وجوه مشترك عبارات گروه بندي شده در هر كدام از مقوالت و طي فرآيندي  نهايت بر اساس
پاك (شود  شناسايي مي] تم نهايي[هاي اصلي و در مرحله نهايي، تم مركزي  تم سلسله مراتبي،

  ).135: 1391 سرشت،
فت، تحليل تماتيك، عبارت است از تحليل مبتني بر استقراي تحليلي كه در گ توان بنابراين مي  

 اي به يك سنخ شناسي اي و برون داده ها و الگويابي درون داده طريق طبقه بندي داده آن محقق از
موضوعي از آن  ها به دست آمد، بايد حمايت تمي يا زماني كه الگويي از داده. يابد تحليلي دست مي

نه تنها يك روش تحليل  تحليل تماتيك. گيرند ها نشأت مي ها از داده به عبارتي تم .صورت گيرد
روايتي، نشانه شناختي، مكالمه،  ها نيز مانند تحليل هاي تحليل داده مستقل است، بلكه ديگر روش

  ).62: 1392محمدپور،) اي و غيره مبتني برآن است موقعيتي و زمينه
پاژ كه نسخه طبيعت گراي  شود، مانند تحليل ي انجام ميهاي مختلف تحليل تماتيك در طرح

يا تحليل استربرگ كه يك طرح  .تحليل تماتيك است و كاربرد ويژه آن در مطالعات ميداني است
ها، توسعه تحليل و سنخ  ترسيم داده ها، ها، درگيري داده اي، شامل مديريت داده مفصل پنج مرحله

تري از نسخه استربرگ است كه به زبان  مكانيكي ابرمن، نسخهه تحليل تماتيك ميلز و. شناسي است
. هاست ها و استنباط و تأييد داده ها، نمايش داده تقليل داده تر است و شامل سه مرحله كمي نزديك

تحليل ميدان اجتماعي لوفلند و همكاران است كه در بسياري جهات با مدل  مدل ديگري با نام مدل
هاي  اي ولكات از ديگر نسخه مدل سه مرحله. رد و داراي هفت مرحله استاشتراك دا هابرمن ميلز و
  ).137-142: 1388محمدپور، (تماتيك است  تحليل

اي ولكات  اساس مدل سه مرحله در اين تحقيق، مبناي عمل و اجراي فرآيند تحليل تماتيك بر
 در. داند تحليل و تفسير ميمرحله عمومي توصيف،  3ها را داراي  فرآيند تحليل داده ولكات .است

بر اساس نظر  تواند نظم مذكور مي. گيرند ها در يك نظم و پيوستار زماني قرار مي مرحله توصيف، داده
و در مرحله تفسير نيز  شوند ها سازماندهي، تنظيم و مقوله بندي مي محقق باشد در مرحله تحليل، داده

 محمدپور،(شود  اي انجام مي مقايسه مدتا با رويكردها ع اين تفسير. گيرد هاي اصلي، صورت مي تفسير
ها و گام دوم  برداشته شود، گام اول، استخراج تم ها بايد دو گام مهم در تفسير داده). 137: 1388

   ).4 :1391نريماني و قاضي نوري، (تماتيك ] الگوي[نقشه  ها در يك برقراري ارتباط ميان تم
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اي  مجموعه -2 1ها؛ كل داده -1دهند سطح خود را نشان مي ها در چهار در تحليل تماتيك، داده
در اينجا تمامي آثار  ).39: 1392صميم،( 4ها؛ اي از داده بريده -34ها؛ اي از داده نمونه -3 2ها؛ داده از

سياسي اجتماعي هر كدام به طور مجزا  هاست؛ آثار سياسي و اجتماعي همه افراد مورد نظر، كل داده
اجتماعي و سياسي  از آثار  ها و آن بخش اي از داده نمونه هاست، هر اثر از هر فرد، دادهاي از  مجموعه

   هاست از داده اي فرد كه بر اساس اشباع تماتيك، در اين پژوهش آورده شده، بريده
هاي مختلف  اوليه، در پاراگراف هاي متني بر اساس يك مشابهت معنايي در مرحله توصيف داده

هاي متني و نيز  سهولت كار تحليل داده اين كار هم براي. گيرند مشخصي قرار ميهاي  تحت شماره
. تحليل و هم خواننده را دچار سردرگمي نكند ها پژوهشگر را براي بدين منظور است كه آشفتگي آن

ها هم  ها هستند و تعداد آن تحليل در اين پژوهش پاراگراف در مرحله دوم ولكات، از آنجا كه واحد
اي كه  ها، فقط شماره از يكي است؛ بنابراين براي سازماندهي و تنظيم داده ر شماره، غالبا بيشتحت ه

هر متفكر  براي. شوند ها تنظيم مي شود و محتواي پاراگراف دهد آورده مي پاراگراف را پوشش مي چند
اندهي، سازم شود و سپس در اين مرحله به ازاي هر جدول يك جدول سازماندهي در نظر گرفته مي
   .شود بندي مي مقوله هاي متني تنظيم شده، شود و داده يك جدول مقوله بندي در نظر گرفته مي

شده و يك الگوي تماتيك از  ها استخراج ها در دو مرحله از مقوله در مرحله سوم ولكات، تم
ها در ارتباط  تمهاي متني، كل  برآمده از داده در اين الگوي. آيد هاي مورد مطالعه به دست مي انديشه

   .شود نهايي، انجام مي هاي شوند و مقايسه با هم تفسير مي
در تحقيقات . متفاوت دارد هاي به دست آوردن نمونه و نمونه گيري در تحقيقات كيفي، روش

يابد كه به آن مرحله اشباع  جايي ادامه مي هاي متني سر و كار دارد، مطالعه آثار تا كيفي كه با داده
براي تعيين تعداد نمونه آثار، براي مطالعه كه با ادامه  اشباع نظري، معياري است. ويندگ نظري مي
در تحليل تماتيك به آن اشباع . جديد در فرآيند گردآوري توليد نشود هاي ها، داده مطالعه آن

گويند كه به دنبال نمونه  گيري نظري مي به طور كلي اين فرآيند را نمونه .شود تماتيك گفته مي
   .ها در اين تحقيق، مورد استفاده قرار گرفتند آيد و با اين فرآيند، نمونه مي گيري هدفمند

را از كدام نمونه آثار، آغاز كنيم كه احتمال رسيدن به اشباع  كه بدانيم مطالعه البته براي اين
ري موردي نمونه گي«هاي زمان مطالعه باالتر ببرد، از شيوه  گرفتن محدوديت تماتيك را با در نظر

نوعي  اين نوع نمونه گيري عبارت است از انتخاب آن دسته از مواردي كه. استفاده شده است «نوعي
گيري  عمدتا با نمونه گرچه نماياني. ترين، نرمال ترين يا نماياترين گروه از موارد تحت بررسي هستند
گيري عالقه مند  نوع نمونهبه اين  احتمالي كمي ارتباط دارد اما محققان كيفي نيز در برخي موارد

دهند انتخاب  هاي نرمال را نشان مي وضعيت گيري، مواردي را كه در اين نوع نمونه. شوند مي
  ).37: 1392محمد پور، (شوند  مي
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به قدر   هاي سياسي و اجتماعي، چهار چهره شاخص بنيادگرايي انديشه در اين پژوهش نيز آثار و
الزم به ذكر است . گيرند مورد مطالعه و بررسي قرار مي ها ظهور تماشباع تماتيك براي مفهوم سازي و 

بدان معناست كه آثار سياسي و اجتماعي مورد نظر، تا آن حد، مطالعه و  كه اشباع تماتيك در اينجا
گيرند، انديشه  كه از آن ميزان به بعد هر چه آثار بيشتري مورد مطالعه قرار مي شوند فيش برداري مي

 هاي پيشين مورد مطالعه است و آيد؛ بلكه تكرار، توضيح و تفسير انديشه دست نميبه  جديدي
عبارتي ديگر به  رسد كه براي رسيدن به يك تم، داده كافي در دست دارد يا به پژوهشگر به اين باور مي

  .دهند معنايي نشان مي هاي متني داراي مشابهت ها خود را از بين داده رسد كه تم نظر مي
هاي هر كدام از افراد مورد نظر، مرحله اول و دوم  متني آثار و انديشه هاي يل تماتيك دادهدر تحل
 شود؛ ولي مرحله هاست براي هر فرد به طور مجزا آورده مي مرحله توصيف و تحليل داده ولكات كه

مقوالت  اي است، حمايت تماتيك، الگويابي و تفسير سوم كه مرحله تفسير و با رويكرد مقايسه
  .شود هاي متني هر چهار نمونه مورد نظر در يك بخش آورده مي مربوط به داده

نظران  هر يك از صاحب  هاي هاي مربوط به تحليل تماتيك انديشه يافته در ادامه مباحث به ارائه
  .شود مورد اشاره، پرداخته مي

   
  فضل اهللا نوري هاي سياسي و اجتماعي شيخ تحليل تماتيك انديشه  .1

در اينجا بدون هيچ . هاست تحليل تماتيك ولكات اولين مرحله توصيف داده كه گفته شد، درچنان 
هاي خام متني تا حد ممكن از منبع اصلي، پرداخته شده است تا زماني  به بيان داده بندي فقط طبقه

 توان توان به اشباع تماتيك در راستاي سوال تحقيق، دست يافت و مي محقق، متوجه شود مي كه
اينجا واحد  در. ها براي دستيابي به الگوها شد ها و مقوله بندي ارد مرحله دوم يعني تنظيم دادهو

  .ها هستند تحليل، پاراگراف
  

  هاي متني داده توصيف .1,1
شيخ فضل اهللا از دو رساله حرمت مشروطه و تذكره الغافل استفاده شده كه  هاي براي مطالعه انديشه

نگاشته شده و زرگري نژاد به طور مبسوط در كتاب رسائل مشروطه توسط وي  در جريان
و هر كجا كه ضرورت داشته است   اصلي رسائل شيخ فضل اهللا را عينا آورده است مشروطيت، متن
تاريخي متن براي درك بهتر متن، مورد توجه قرار گيرد، به منابعي كه از جنبه  تا زمينه و بافت

 هاي يحات تكميلي داده است، مراجعه شده است؛ اما از دادهدر زمينه متن مورد نظر، توض تاريخي
  .است هاي متني سروكار دارد، استفاده نشده تاريخي در تحليل تماتيك كه ضرورتا با داده

اجتماعي شيخ فضل اهللا نوري در يك پيوستار  -شده از آثار سياسي هاي متني گردآوري داده
  :زير است ساده معنايي به قرار

در انبيا سلف مختلف بود، گاهي ] كه[عدل و نبوت و سلطنت  سالم نيست مگردر دين ا -1
بعد از عروض . وجود مبارك نبي اكرم و پيغمبر خاتم مجتمع است مجتمع و گاهي متفرق و در

مركز اين دو امر يعني تحمل احكام دينيه و اعمال قدرت و شوكت و دعاي  عوارض و حدوث سوانح،
و في الحقيقه اين دو هر يك مكمل و متمم ديگري هستند؛ يعني بناي واقع شد  امنيت در دومحل
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 اين دو امر است نيابت در امور نبوتي و سلطنت و بدون اين دو احكام اسالميه، تعطيل اسالمي بر
  ).163: 1374زرگري نژاد، ( خواهد بود

اي  هتوان گفت كه امر حكومت و حق حاكميت، مسأل اهللا مي در توضيح اين نظر شيخ فضل
داند كه از  مي) ص(سنتي شيعه، آن را يكي از دو بعد يا شأن پيامبر  شود كه فقه دنيوي تلقي مي
. باشد پس حق حاكميت، مخصوص خدا، پيامبر و معصومين مي. سپرده شده است طرف خداوند بدو

ختمي  فقه شيعه بر اين باور بود كه در ابتدا دو حوزه ديني و دنيوي در وجود حضرت ديدگاه سنتي
امر  جمع شده بود، برخي از خلفا نيز كم و بيش هم متولي امر دين بودند و هم متولي) ص) مرتبت 

دنيا شد و  حكومت؛ اما بعدها اين دو حوزه از يكديگر جدا شدند و سلطان و نهاد سلطنت، متولي
  ).50: 1374آباديان،(شيخ فضل اهللا نيز به همين تز معتقد بود . فقها متكفل امر شريعت

هاي او با مجلس و مشروطه ، متمم قانون  علي شاه و آغاز مخالفت كار آمدن محمد با روي -2
مجلسيان، تهيه شد كه شامل دو بخش بود، يكي متضمن حقوق فردي و  اساسي به سرعت توسط
ديگر، به وظايف، تكاليف و اختيارات سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه  اجتماعي بود و بخش

متمم براي امضا نزد محمد علي شاه برده شد، توجه به برخورد محمد علي شاه،  اين .پرداخت مي
 سازد و با شواهدي كه در ادامه نسبت به جايگاه خويش در نسبت با مردم را روشن مي تلقي وي

رويكردي  گيري نسبت به سلطنت چنين فردي با چنين كه شيخ فضل اهللا چه موضع خواهد آمد، اين
مشروعيت آن، كامالً  ديشه و عمق باور سياسي وي در زمينه شكل سلطنتي حكومت وداشته است، ان

  .روشن خواهد شد
طور من مسئوليتي  چه«: گويد متمم قانون اساسي نزد وي چنين مي محمد علي شاه پس از بردن

كند،  رعاياي خود را مثل شباني كه گوسفندان را هدايت و نگهداري مي بايستي ندارم، من مي
و چنين بود كه در جريان مشروعه خواهي علمايي چون شيخ ) 136: 1373فالح، (» ستي نمايمسرپر

  .كند اساس مشروطه مخالفت مي  سرسختانه با فضل اهللا،
شاه به مجلس در حالي كه شيخ فضل اهللا نوري در مخالفت با  در آستانه حمله محمد علي

ز علماي طراز اول نجف در تلگرافي به تحصن نموده بود، سه تن ا مشروطه در حرم عبدالعظيم،
» با اساس مشروطيت را در حكم محاربه با امام زمان اعالم كردند مخالفت«محمد علي شاه 

شيخ فضل اهللا از آنجا كه خود مجتهد بود به حكم ديگر علما، توجهي نكرد و  ).615: 1349كسروي،(
  .نهايت به حرمت مجلس، فتوا داد حتي در

ها به چاپ رسيد كه در  نجف، خطاب به طباطبايي و بهبهاني در روزنامه لمايتلگرافي از سوي ع
مخل آسايش و مفسد است، تصرفش در امور، حرام است ) شيخ فضل اهللا(چون نوري  :آن آمده بود

پس از آن محمد علي شاه با استناد به حكم شيخ فضل اهللا مبني بر وجود  ).204: 1369 انصاري،(
هاي تلگرافي و كتبي علماي ممالك بر حرمت، با  با قواعد اسالمي و حكمتأسيس مجلس  منافات
  ).215: 1369انصاري،( قواي روسي، مجلس را به توپ بست كمك

  :نيز، علماي نجف، تلگراف زير را مخابره كردند پس از به توپ بستن مجلس
محمد علي (جبار داريم، اليوم همت در رفع اين سفاك  اعالم مي به عموم ملت، حكم خدا را«
مسلمين از اهم واجبات و دادن ماليات به گماشتگان او از اعظم محرمات و  و اعراض در اموال) شاه
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 استحكام و استقرار مشروطيت بمنزله جهاد در ركاب امام زمان ارواحنا فداه و سر مويي بذل جهد در
حائري، (» .است و سالمه عليهمنزله خذالن و محاربه با آن حضرت صلوات اهللا  مخالفت و مساحمه به

1364 :11.(  
چرا اينقدر تضعيف سلطان «: كند زمينه سلطنت چنين موضع گيري مي شيخ فضل اهللا نوري در

. و چرا به همه نحو تعرضات احمقانه نسبت به سلطان مسلمين كردند [...]كردند اسالم پناه را مي
ولي بر . [...] ين مراتب را ديد، صبر فرمودتمام ا. بردباري و رعيت پروري فرمود الحق چقدر حلم و

 واضح است كه معترض به امور ديني و اعتقادي و ترتيب مقدمات اضمحالل دولت اسالمي همه
: 1374زرگري نژاد،(» مطلبي است كه صبر در آن روا نيست و خالف مقتضاي سلطنت اسالمي است

185(.  
مشروطه خواهان را تشبيه به افتادن سنگ از مجلس و از بين بردن  شيخ فضل اهللا گلوله باران

ها كاري كرد كه در حق  سلطان عادل در حق آن«: گويد داند و مي سپاه ابرهه مي منقار ابابيل بر سر
مسلمين  بحمداهللا و با تأييد ولي امر«: گويد و نيز مي) 157: 1374زرگري نژاد، (» .فيل شد اصحاب

گرفته بودند، به مصداق  مالحده و مفسيديني كه در آنجا مأمنويران گرديد و كفار ) محمد علي شاه (
  .)همان(انجام داده بودند، رسيدند  مفاسدي كه عليه اسالم  به سزاي  و من يعمل ذره شرا يره

، »سلطنت اسالمي«، »دولت اسالمي«، »سلطان مسلمين«، »اسالم پناه سلطان«از عباراتي چون 
توان انديشه شيخ فضل اهللا را در زمينه سلطنت و  به خوبي مي» امر مسلمين ولي«و » سلطان عادل«

  .حاكميت الهي و ديني دريافت نسبت آن با
مجلس ايراد اساسي داشت؛ چراكه وي احكام  شيخ فضل اهللا نوري به عمل قانونگذاري توسط 3-

براي همه است را احكام ابدي، كافي و تغيير ناپذير  الهي را كه توسط آخرين پيامبر به ما رسيده
وي در تذكره الغافل و . دانست نيز براي قانونگذاري ناقص مي دانست و عقل بشر را ها مي دوران

بر عامه متدينين معلوم است كه بهترين قوانين، قانون الهي است و » : آورد ارشادالجاهل چنين مي
قوانين  ترين تر و كاملبراي مسلم، محتاج به دليل نيست و بحمداهللا ما طايفه اماميه به اين مطلب از

عالم به سوي اشرف  كه اين قانوني است كه وحي فرموده او را خداوند چون. الهيه را در دست داريم
  ).175: 1374زرگري نژاد، (رسلش و خاتم انبيائش 

كامل ) ص(به معناي آن است كه قوانين نبي اكرم بنابراين معتقد بود، اگر بشر قانونگذاري نمايد،
تشخيص نداده ) كه بشر را ناگزير از جعل قانون نموده(بخصوص  م، آن ضرورت يا نيازنبوده و اسال

كند؛ زيرا اين نظر  تقريب يا غير مستقيم، فرد مسلمان را از دين خارج مي چنين باوري ولو به. است
 ،)يعني نمايندگان مجلس(كنند  شود، اوال كساني كه قانون جعل مي اعتقادي مواجه مي با دو اشكال
معناي ناقص  خواهند انجام دهند كه در شان پيامبران بوده است، ثانيا تصويب قانون به كاري را مي

بنابراين  كند؛ منافات پيدا مي) ص(بودن احكام اسالم است كه اين با اصل خاتميت رسول اهللا 
باشد  سوي ديگر مي قانونگذاري و ايجاد مجلس قانونگذاري، به معناي نفي اقرار به نبوت از يك

  ).175-187: 1374زرگري نژاد، (
بخواهند به بهانه مقتضيات زمان، قانوني  رود كه معتقد است، اگر كساني وي تا جايي پيش مي

اگر كسي را گمان آن باشد كه «: اسالم، خارج هستند غير از احكام ثابت الهي وضع كنند، از عقايد
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است يا مكمل آن است، چنين كس هم، از مواد آن قانون الهي  تغيير دهنده بعض مقتضيات عصر،
   ).اهمانج( ».است عقايد اسالمي خارج

وي معتقد بود، از . وكيل براي مجلس است اشكال ديگر شيخ فضل اهللا به وكالت و انتخاب -4
توان براي امري نامشخص و عام،  امر معيني است، نمي آنجايي كه در اسالم، انتخاب وكيل براي انجام

خواهند  نمايد كه جعل بدعتي و احداث ضاللتي مي چنين مي» :گويد وي مي. ردوكيل انتخاب ك
دارد؟ موكل كيست و موكل فيه چيست؟ اگر مطالب امور عرفيه است،  بكنند؛ و اال وكالت چه معني

الزم نيست و اگر مقصد، امور شرعيه عامه است، اين امر راجع به واليت است نه  اين ترتيبات دينيه
و  يت در زمان غيبت امام زمان عجل اهللا فرجه با فقها و مجتهدين است نه فالن بقالو وال وكالت،

قانون ما  و اعتبار به اكثريت آرا به مذهب اماميه غلط است و قانون نويسي چه معني دارد؟. بزاز
 و محدثين و مجتهدين، مسلمانان، همان اسالم است كه بحمداهللا تعالي، طبقه بعد طبقه، روات اخبار

  ).154: 1374زرگري نژاد، ( » متحمل حفظ و ترتيب آن شدند
اكثريت نمايندگان نيز ايراد دارد؛ چراكه  شيخ فضل اهللا نوري به تصويب قانون بر اساس رأي -5

كند  راي بدهند، ماهيت غير شرعي آن تغيير نمي اي معتقد است، حتي اگر اكثريت هم به يك مساله
  ).154همان،(» اماميه غلط است  مذهباعتبار به اكثريت آرا به «و 

اكثريت آرا، اگرچه در امور مباحة باالصل هم باشد  اصل اين ترتيب و قانون اساسي و اعتبار به«
  ).158همان، (» حرام تشريعي و بدعت در دين است شود، چون بر وجه قانون التزام شده مي

مشروعيت راي اكثريت، در اموري كه  بر مبناي بر اين اساس شيخ فضل اهللا ملزم دانستن افراد را
دانست؛ بنابراين به طور كلي مبناي  مخالف موازين شرعي مي ها واگذار شده، در دين به اختيار آن

  .اكثريت، به عقيده وي خالف شرع است تصميم گيري براساس قاعده
و در . ودمقابل و مخالف عبوديت در اسالم ب ناميد، آنچه كه شيخ فضل اهللا آن را حريت مي -6

اي برادر اگر مقصودشان اجراي قانون الهي بود و فايده » :آورد اين زمينه در تذكره الغافل چنين مي
بود، چرا خواستند اساس او را بر مساوات و حريت قرار دهند كه هر  مشروطيت، حفظ احكام اسالميه

وام اسالم به عبوديت موذي خراب، نماينده ركن قويم قانون الهي است، زيرا ق يك از اين دو اصل
  ).177: 1374زرگري نژاد،(» آزادي است نه به

اي برادر «: مخالف بود و در تذكره الغافل آورده شدت شيخ فضل اهللا با آزادي قلم و بيان هم به
داني  زبان از جهات كثيره منافي با قانون الهي است؟ مگر نمي داني كه آزادي قلم و عزيز مگر نمي

بتوانند فرق مالحده و زنادقه، نشر كلمات كفريه خود را در منابر و لوايح  كهفايده آن، آن است 
 «ها بزنند و القاء شبهات در قلوب صافيه عوام بيچاره بنمايند؟ مؤمنين و تهمت به آن بدهند و سب

ما را كافي  نوشت كه قانون قرآن، امروز اگر حريت نبود، آن خبيث نمي«). 178: 1374زرگري نژاد،)
  ).180همان،(» .نيست

همه اين حمالت به اسالم در نتيجه يك  : نويسد اي به پسرش در نجف مي شيخ فضل اهللا در نامه
. شد واي اگر آزادي در عقايد بود، چه مي. مشروطه آمد بود كه در قانون اساسي» آزادي قلم«كلمه 
  ).144-1،145تركمان، ج(عقيده را نيز در قانون به اجرا درآورند  كه اصرار دارند، آزادي در چنان
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كند و قانون  قلم و آزادي مطبوعات اشاره مي وي پس از نوشته شدن قانون اساسي به ماده آزادي
مطبوعات، غير از كتب ضالل و مواد  در اين ضاللت نامه، عامه«: خواند  ضاللت نامه مي  اساسي را

اين ماده بسياري از محرمات به موجب . است ها ممنوع مضره به دين مبين، آزاد و مميزي در آن
  ).162: 1374زرگري نژاد،(» ضروري الحرمه، تحليل شد

دو امر منع شده و به آثار انحرافي و  وي در ادامه معترض است كه چرا در اين ماده، فقط
قانون از افتراء، غيبت يا سب مسلمان، سخني به  به عنوان مثال در. محرمات ديگر اشاره نشده است

يا حالل  كه از نظر قانون، چنين محرماتي، عمال مباح كند بنابراين نتيجه گيري مي ميان نيامده؛
  ).162: همان(است و منعي ندارد 

يا برابري در قانون اساسي بود و  يكي از اعتراضات شديد شيخ فضل اهللا به اصل مساوات -7
خواند و  ي خراب ميمساوات را دو اصل موذ چنانچه در بخش آزادي گفته شد، اين دو اصل حريت و

» به تفريق مجتمعات و جمع مختلفات است نه مساوات [اسالم[بناي احكام آن « : آورد در ادامه مي
  ).177همان،(

دين مشروطه خواهان، ذكر همين نمونه را  وي در رساله حرمت مشروطه، براي ذكر اعمال خالف
اسالمي مرتكب شدند و قاتل مردي  نقض قانون قصاص داند كه آنان به نام عدل، ظلمي با بسنده مي

شيخ فضل اهللا به صراحت، اصل برابري در مقابل قانون را ). 158همان،( زرتشتي را به قتل رساندند
و معتقد بود كه حكم يك كافر ذمي، با حكم يك كافر حربي يا اهل كتاب  دانست خالف شريعت مي

تفاوت قائل شده است و تساوي در ميان مسلم و غير مسلم در ارتكاب جرم،  متفاوت است، شرع
  ).160-161همان، (ممكن نيست  قانون اسالم

او در ادامه موارد بسياري از . »حكم مساوات محال است با اسالم« به اعتقاد شيخ فضل اهللا نوري
جنسيت، مذهب، جنون، سن و مانند آن به عدم مساوات حكم  احكام اسالمي را كه در آن بر اساس

گيرد كه اسالم كه  ادعاي خود ذكر نموده است و چنين نتيجه مي عنوان دليلي برشده است به 
شود، گفت كه معتقد به مساوات  بين موضوعات مختلفه در احكام، چگونه مي قدر تفاوت گذارد اين

  ).52: 1382ميرموسوي،(است 
   

  هاي متني داده تحليل. 1,2
كه در مرحله اول، توصيف شده بودند،  هاي متني تماتيك ولكات، داده در مرحله دوم تحليل

شوند، در اين مرحله، خالقيت محقق، بسيار تأثيرگذار است و  بندي مي و مقوله سازماندهي، تنظيم
  .شود مرحله كمي تحقيق كيفي، محسوب مي تقريبا

  
هاي سياسي و اجتماعي شيخ فضل  هاي متني انديشه تنظيم و مقوله بندي داده سازماندهي،

  :اهللا نوري
تماتيك ولكات كه به سازماندهي، تنظيم و مقوله بندي دادهاي متني پرداخته  در مرحله دوم تحليل

 هاي كيفي يكي از سه مرحله اساس كار مبتني بر نظم دادن مفهومي است كه در تمام روش شود، مي
 كيفي هاي به طور كلي در پژوهش. اصلي است و خالقيت پژوهشگر در اينجا بسيار اهميت دارد

هاي مشخص و  مقوله ها يا ها در قالب دسته نظم دادن مفهومي عبارت است از سازمان دادن به داده«
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توصيف براي باز كردن و توضيح  ها و ابعاد و سپس استفاده از گاه رتبه بندي شده بر طبق ويژگي
اند معنا  آورده هايي كه به دست از داده كوشند پژوهشگران مي. ها ها يا مقوله دادن هر يك از آن دسته

ها بر طبق يك طرح طبقه بندي انجام  به اين داده استخراج كنند و اين كار را با سازمان دادن
در تحليل تماتيك ولكات از آنجا كه مرحله نظريه  ).40: 1392استراوس و كربين، (» دهند مي

شود؛ هر چند به طور  ميها در مرحله سوم انجام  توضيح و تفسير مقوله پردازي وجود ندارد بنابراين
كيفي داراي سه مرحله توصيف، نظم دهي مفهومي و نظريه پردازي هستند  كلي تحقيقات

پردازي  ها به منزله نظريه كه در اين پژوهش، تفسير مقوله) 37-46: 1392كربين، استراوس و(
  .شده است منظور

اند با واحد تحليل پاراگراف، يك  دهدست آم هايي كه به تالش شده است از داده بنابراين در اينجا نيز
اين  اي از معنا و مفهوم اصلي از هر پاراگراف، سازماندهي و تنظيم شوند و مقوالت انديشه يا چند

مفهوم نزديك به  مقوالت، جامع تر از معاني و مفاهيم هستند و چند معنا و. مفاهيم به دست آيند
     .تر شود انجام كار، شفاف م شده است تا چگونگياين عمل در دو مرحله انجا. شوند هم را شامل مي

  
  شيخ فضل اهللا نوري هاي هاي متني انديشه سازماندهي داده -1 - 2- 1 جدول

هاي تحت پاراگراف
 ها پاراگراف هاي متني سازماندهي و تنظيم دادهها شماره

هاي تحت پاراگراف
1شماره 

امور دنيوي با سلطان و امور ديني با از پيامبر بعد)/ص(حاكميت از آن خدا و پيامبر
 /شود تعطيلي احكام اسالميه ميتضعيف هر بعد منجر به/ فقيه است

هاي تحت  پاراگراف
 2شماره 

صبر بر مقدمه /حلم وبردباري سلطان مسلمين /نگراني از تضعيف سلطان اسالم پناه
كردن و  نابود/ سلطنت اسالمي است چيني اضمحالل دولت اسالمي، خالف مقتضاي

 انتقام از تضعيف كنندگان شاه

هاي تحت  پاراگراف
 3شماره 

عقل بشر براي / الهي، ابدي، كافي و تغيير ناپذيرنداحكام/قانونگذاري مخصوص خداست
قانونگذاري به معني كامل ندانستن قوانين اسالم و خروج از  /قانونگذاري ناقص است
 .به نبوت است قانونگذاري نفي اقرارايجاد مجلس/ دين است

هاي تحت پاراگراف
4شماره 

وكيل در اسالم براي امر معيني / وكيل انتخاب كردتوانبراي امر نامعين در اسالم نمي
 .مجلس، جعل بدعت و احداث ضاللت استانتخاب نماينده و وكيل براي/ است

هاي تحت پاراگراف
5شماره

راي اكثريت به يك مسأله ماهيت غير / استبي اعتبارقاعده اكثريت در مذهب اماميه، غلط و
 .التزام بر امور مباحه، حرام تشريعي و بدعت است /دهد شرعي آن را تغيير نمي

هاي تحت  پاراگراف
 6شماره 

حريت / آزادي قلم و بيان، منافي قانون الهي است /در اسالم، عبوديت است نه آزادي
 .رمه، تحليل شدمحرمات ضروري الحبسياري/ اصل موذي و خراب است

هاي تحت پاراگراف
 7شماره 

تساوي در قانون اسالم / و جمع مختلفات استبناي احكام اسالم، به تفريق مجتمعات
 .خالف شريعت است اصل برابري در مقابل قانون/ ممكن نيت
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  انديشه سياسي و اجتماعي شيخ فضل اهللا نوري مقوالت - 2- 2 -1جدول
 متني هاي مقوالت برآمده از دادههاي تنظيم شده داده

 و مشروعيت الهي سلطنتقائل به حق حاكميت الهي1شماره
اعتقاد به انتقام و / تركيب سلطان عادل و فقيه /حمايت از سلطنت اسالمي2شماره

 حذف فيزيكي مخالفين اسالم
مجلس و  مخالف ايجاد/ با قوانين ثابت مخصوص خداقائل به حق قانونگذاري3شماره

 قانونگذاري
 براي مجلس مخالف انتخاب نماينده4شماره
 اساس راي اكثريتمخالف قانوگذاري بر5شماره
 و عقيده آزادي بيان، قلممخاف آزادي در انتخاب و6شماره
 افراد ملت مخالف برابري و مساوات7شماره

  
  نواب صفويسيد مجتبي  هاي سياسي و اجتماعي تحليل تماتيك انديشه .2

  هاي متني توصيف داده .1,2
اي كه تا حدي  جمع آوري شده در پيوستار ساده هاي متني طور كه قبال هم اشاره شد، داده همان

ها و با ارجاع به  تا كار تحليل تماتيك بر روي آن شوند مشابهت معنايي دارند شماره گذاري مي
هاي متني اين  داده. دسته بندي، وجود ندارد روشي ديگري در اين ها انجام شود و هيچ معيار شماره

  :قسمت، بدين قرار است
سياسي با جبهه ملي و آيت اهللا كاشاني در  سيد مجتبي نواب صفوي در بحبوحه منازعات -1
» اعالميه فدائيان اسالم«و يا » جامعه و حكومت اسالمي » ش با انتشار كتابي تحت عنوان1329سال 

  )78: 1381اميني، (» پيشنهادي برپايي حكومت اسالمي پرداخت هاي به تبيين نظرات و برنامه
 اعتقادي  نواب صفوي به آيت اهللا كاشاني، وي آيد كه علي رغم توهينات ياران البته چنين بر مي

فدائيان  اي از نواب از داخل زندان مراقب اوضاع بود و طي نامه« .به اين گونه موضعگيري نداشت
  :نين اعمالي هوشيار باشنداسالم خواست راجع به چ

  هوالعزيز                                                               
 اينكه اين روزها زياده از حد، تحت فشارهاي بيجا برادران محترم و فرزندان اسالم و ايران با

كاشاني  قرار داشته و عصباني هستيد، مع ذلك، اسائه ادب به ساحت حضرت آيت اهللا 
اخالقي خود  باشد و الزم است رعايت وظايف خالف تكليف بود و به ضرر اسالم و ايران مي

  .را جدا بنماييد و از آن چه موجب سوء استفاده مغرضين بشود، اجتناب نماييد
  به ياري خداي توانا -قصر زندان«

  »سيد مجتبي نواب صفوي                                                
  ).144: 1384قيصري،(

در  1332اي صادر كرد كه در سوم شهريور سال  بيانيه1332شهريور سال  نواب صفوي در
من با دولت مصدق به شدت مخالف بوده و : در اين بيائيه چنين آمده است. چاپ شد روزنامه كيهان

سازش  اي براي واسطهتمام حكومتش از ترس من و برادرانم در گوشه خانه متحصن بود و هر  او در
شد، بزرگترين جنايت مصدق  حكم خدا شود مايوس مي فرستاد چون حاضر نبود كه تسليم با من مي
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تنها روح ايمان و عالقه خلل ناپذير مردم اين سرزمين و افسران  تقويت عمال شوروي در ايران بود و
دا او و عمال رذل بيگانه را مسلمان ما به ناموس و ديانت بود كه به ياري خ و سربازان پاكزاد و

 و خواهد داد و به خداي محمد صلي اهللا عليه و آله قسم كه اگر دو روز ديگر حكومت شكست داده
دروني مردم مسلمان  هاي كرد، عقده هاي بيگانه پرستان ادامه پيدا مي مانده و رجاله بازي مصدق باقي

هاي بدن فرد فرد عمال كوچك  رگ گرديده و ايران به هزاران برابر شديدتر از آن طور كه شد منفجر
ها را  كشيده بنياد هستي يك يك آن و بزرگ شوروي رذل را به دست و دندان خشمناكشان بيرون

تا ياس كرملين نشينان از تسلط بر  سوزاندند هاي سوزان غيرت خويش مي بدون استثناء در شعله
گويا چون اكثر اين فريب خوردگان،  گردد و كنوني كمترين خشت مملكت ما هزاران برابر ياس

راه پليد  خداي رحيم رحمي كرد كه شايد هدايت شوند و از. بدبخت و نادان و قابل هدايت بودند
  (Wikipedia).  فروش دين و ناموس و وطن به بيگانه بازگردند

 دهندة طرز تلقي خاصي از عنوان يك حاكم اولين نكته حائز اهميت در اين كتاب كه نشان -2
نوع فرهنگ سياسي مطلوب نسبت به واژه گاني چون  روا حتي از نوع ديني آن و وجود يك يا فرمان

يا » جامعه و حكومت اسالمي« در مقدمه كتاب خود است، اين است كه نواب صفوي» پادشاه«
اش اعليحضرت پادشاه غائب  سوزان ما بر آخرين وصي گرامي سالم«: نويسد مي» راهنماي حقايق«

  .)مقدمه: 1357صفوي،  نواب(» وجود اقدس امام زمانجهان، 
كه در مقابل قوت ميل و هوس  راند نواب در صفحه اول كتابش از قوه عقل سخن مي -3
  :خيزد برمي
كه نيرويي ضعيف يا قوي در برابر اين  كند اينجا هر انساني پاك يا ناپاك در خود حس مي«

زبان مقدس قرآن، آن ... اين همان عقل و خرد است د،خيز استيالء نفس و فشار آن به مقاومت بر مي
هاي آن كار زشت و سرانجام بد آنرا معرفي  چنانچه قوي باشد، بدي اينك اين عقل... نامد را عقل مي

  )1: 1357 نواب صفوي،(» كند مي
كند،  كه نواب به صراحت برآن تأكيد مي توان گفت اولين منبع معرفت شناختي در اينجا مي

توان اين عقل را  مي. آمده است نه عقالنيت مدرن گونه كه در منابع اسالمي ؛ اما عقل آنعقل است
عقل ابزاري مدرن، فقط بر اساس سود و منفعت دنيوي و  عقلي كه بر خالف(عقل سنتي ناميد 
كند و معيار  است در برابر قوه هواي نفس كه آن را كنترل مي اي سنجد و قوه مادي، امري را نمي

كند كه آنچه وي را به  با اين مسأله نواب تصريح مي). و اخروي است  سود و زيان معنوي تشخيص
و نيز چنين پراتيكي كشانده قوه عقل است و تمام فسادها را ناشي از استيالي  چنين تشخيص و نظر

 كه راند و اين نواب در صفحه دو كتابش از جدال نفس و عقل، سخن مي. داند عقل مي نفس بر
  .شود گيرد و در انتها نفس، تسليم عقل مي ها در مي اي بين آن همباحث
شمرد و  انحرافات جامعه وقت خويش را بر مي بند مشكالت، مفاسد و 14نواب صفوي در  -4

احكام  ريشه در تعطيلي  اين مفاسد، به طور كلي كند كه منشاء و مبناي همه سپس اظهار مي
ساختار سياسي،  نواب شكل و. صه حيات اجتماعي داردرنگ كردن حضور دين در عر اسالمي و كم

به طور مثال بر . اهميت دارد پذيرد و فقط محتواي اسالمي برايش ها و نهادهاي موجود را مي سازمان
   .ندارد سر چهارده وزارتخانه موجود به همان شكل، اعتراضي
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شت خود از اوضاع و با توجه به بردا شمرد، كه دو وظيفه را براي فرهنگ بر مي وي پس اين
  :را ترسيم ميكند شرايط آن دوره،با قطعيت، وضعيت جامعه تحصيل كرده

نيم بيشتر بلكه سه چهارم جامعه تحصيل  توان گفت كه طور قطعي مي از نظر وظيفه اول به«
اند، فاقد همه گونه صفات پسنديده فطري  امور مشغول هايي كه به كار دولتي و اداري و ساير كرده
رذائل هستند، رشوه خواري عمومي، حكم بنا حق نفت فروشي،  ي و داراي همه صفات زشت وانسان

گريبان گير جامعه ) شهرباني و ارتش و ژاندارمري(آدم كشي و توحش  وطن فروشي، دروغ، تزوير،
شناخته شده و ] آموختن علم[اينك فرهنگ امروز از نظر وظيفه اول. عمومي است متمدن كنوني و

  ).6: 1357نواب صفوي،(» چه فرهنگي است معلوم است
و شناخت ماهيت دوران جديد نپرداخته  نواب صفوي در اين كتاب به تبيين فلسفي انسان -5

بدون درك مبادي  – يعني ظواهر تمدن غرب – است و از همين روي به واكنش در برابر مدرنيسم
يكي از مسائلي كه نتوانسته ). 292-293: 1378ماليي، (كرده است  وجودي آن پرداخته و آنرا نفي

را بشناسد و هنوز برايش  پيدا كند و ماهيت آن  خود براي آن جايگاهي در دستگاه معرفت شناختي
هاي آن است كه او را به واكنش  آزادي باشد، مسأله زن و حقوق و سوال برانگيز و ابهام آميز مي

  :تندي واداشته است
خواهند از عمل زناشويي پاك و  ها مي زن مردان چيست؟ آيا معني آزادي زنان و همكاري با

طبق سازمان طبيعي خود عمل نكنند و حامله و بچه  مشروع با مردان خودداري كنند؟ و در هر ماه
تحمل نكردن اين زحمات، شريك باشند و نسل جامعه را  دار هم نشوند؟ تا با مردان جامعه در

جامعه امروز همه مردند، ديگر جامعه و زن و مردي اصال وجود  كه كلي قطع و تا پنجاه سال ديگر به
ها دوره  معني آزادي زنان و همكاري با مردان اين است كه مردان به جاي زن نداشته باشد؟ يا خير

تا در  داشته باشند و حامله هم بشوند؟ و از وجود مبارك خود توليد فرزند و توليد مثل كنند ماهانه
پاي بند اين اراجيف  تفو بر اين مغز و اين شعور و اين انساني كه. شريك باشندها  اين زحمت با زن

  ).8 :1357صفوي، نواب(است، خواه اهل اروپا يا آمريكا يا آفريقا باشد 
شود و مردم بيچاره  و ادارات تشكيل مي ها هاي خصوصي كه هميشه در تمام وزارتخانه كمسيون

هاي كار اجتماع  مانند و چرخ بزرگ، معطل مي چك وهاي رؤساي كو سرگردان، پشت درب اطاق
افكار عمومي . هاست همكاري زن و مرد و عريان شدن زن هاي كوچكي از نتايج شود، نمونه لنگ مي

از خط سير وظيفه ) عفيف(هاي عريان زنان  حساسي از بدن هميشه با هر برخوردي با يك موضع
ه، نظام جوارح و اعضا و افعال بشر هم تابع نظام كلي مختل گرديد خود منحرف شده، نظام فكري به

هاي فردي، مختل شده، نتيجتا نظام اجتماع مختل مي  نظام فكري، نظام فكري است و با اختالل
  .(7همان،(» نظام اجتماع هم حال معلوم است گردد و با اختالل

 آيا. نسل بشر است كار براي زنان همان مديريت خانواده و اولين مدرسه توليد و تربيت بهترين«
از اين  نحوي كاري اساسي تر از اين در دنيا هست؟ زماني هم كه وظايف خانوادگي نداشته يا به

ها  بايستي براي آن كاري پرداخته با مردان همكاري كنند، وظيفه بزرگ، محروم بوده و خواستند، به
نيز زن باشند و با كمال عفت و  ها كارخانجات و ادارات زنانه ترتيب داده شود كه رؤسا و مديران آن

با مردان، مشغول كار و خدمت به جامعه  نجابت و آزادي، بدون حقه بازي و هوسراني غير مشروع
زن بوده، دخالت مرد در اداره و مدرسه زنانه و  عهده اساتيد شوند و اداره و مدارس دختران به
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هاي آموختن علوم  جا و غلط است و در يمردانه و پسرانه، ب دخترانه و دخالت زن در اداره و مدرسه
  ).8همان، (» شان باز باشد اليق و مستعد ديدند بايستي بروي به حدي كه زنان خود را

شود، مخالف بوده و تأثيرات  ها تدريس مي دانشگاه رسد كه نواب با علومي كه در به نظر مي -6
رذائل و جنايات را در قالب علم به جاي آيا «: بيند بسيار منفي مي اين علوم را بر دانش آموختگان،

رجال جنايت پيشه بايستي بميرند و ! آري! نمايند؟ آري فرزندان اسالم تزريق مي علم و دانش به
 ها بخوبي هاي علوم را از طرق ساده آن پاك و داناي معارف اسالم و ايران بايستي ريشه رجال

ها و تزريقات  گمراهي فرزندان اسالم و ايران را ازفرزندان اسالم بياموزند و ملت مسلمان ايران و  به
و شهوتراني به جاي علم و  ناموسي سياسي شومي كه هزاران جنايت و بي ايماني و بدبختي و بي

  ).19همان، ) «...آورد، بياري خداي عزيز مصون دارند دانش ببار مي
بق عظمت اسالم و اخالقيات و عمل مطا نواب صفوي در بخش جرايد در كتابش از رعايت -7

كه با استفاده از  آورد و يا اين سخني به ميان نمي گويد و از آزادي بيان و قلم، مسلمين، سخن مي
سلطنت غير اسالمي و مفسد را سست كند، بدين معنا كه جنبه  هاي اين شود پايه همين جرايد مي

ها اشاره  يغي رسانهوي به بعد تبل). 21: 1357نواب صفوي،(نيست  سياسي براي مطبوعات قائل
اخالقي دنيا و علل عقب ماندگي روحي و اخالقي دنياي غرب و شرق، آمريكا و اروپا  رذائل«: كند مي
نوراني اسالم همه  ها از نظر معارف وسيله راديوها و انتشارات با راه اصالحي آن هساير نقاط دنيا را ب و

  ).22همان،(» روزه به دنيا تذكر دهند
دست دزد بريده شود، زناكار در منظر عمومي  زات اسالم مو به مو عملي گردد،بايستي مجا« -8

مقدس اسالم به جزاي خود برسد تا ريشه جنايت و فساد  تازيانه بخورد و نيز هر مجرمي طبق قانون
  ).25همان،( »باره بسوزد و نابود شود يك

مزاياي پدري كه بايستي پدر همان صفات و  منزله پدر در خانواده است، شاه در جامعه به«  9-
. باشد؛ شاه بايستي نسبت به ملت دارا باشد تا شاه باشد نسبت به افراد خانواده داشته باشد تا پدر

باشد، خود و ) ص(محمد و مروج اسالم و مذهب پيروان آل محمد شاه بايستي مسلمان و پيرو آل
ح خود را وجود مقدس اعليحضرت علي اسالم وشيعه بيارايد و ميزان اصال رفتارش كامال با قوانين

پرستيدن مخلوقي ضعيف بنام شاه كه خود در «). 52همان، (» شيعه قرار دهد پيشواي معظم) ع(
 هاي گزاف و دروغ نسبت ، موهوم و از ناداني و احمقي است و نيز مداحي...ديگران بوده آفرينش چون

  ).51همان، (» جا و چاچلوسي است به كسي كه نامش شاه يا وزير است، بي
مشروطه و اين انتخابات از كجا پيدا شد و  آيا اساس اين: مشروطيت و مجلس شوراي ملي« -10

نام حمايت از  نشان داد و مسلمانان را بفريفت و به كدام سياست مسموم تلخي را در لباس دوستي
علوم است كه از قيام كردند و آلت اجراي مفاسد شومي گرديدند، م ها اسالم و مسلمين و حقوق آن

بوده، آنان كه مجتهد روحاني و عالي مقام و شهيد عزيز اسالم حاج شيخ فضل  چه شوره زار فاسدي
 ها نوكران اجراي اين نقشه شوم بودند، اما همان. را با فريفتن مسلمانان بدبخت كشتند اهللا نوري

ريختند،  را مي و خون يكديگر كردند مسلمانان بيچاره از روي عقيده و ايمان در اين راه فداكاري مي
نهادند و در اين راه از هيچ  هاي شديدي، بنياد اين مشروطيت را آن روز با دست خود و با فداكاري

شهيد معظم حاج شيخ فضل  فداكاري حتي از ريختن خون پاك عزيزترين پيشواي روحاني حضرت
  ).55: 1357نواب صفوي،(» اهللا نوري خوداري نكردند
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از زير پرده جنايت پيدا شده و پشيمان  ها آثار شوم آنرا ديده و دم خروس هاست كه سال»
شدند و ديدند كه همه چيز خود را به دست خود باختند و  اند، آن روز خفته بودند، امروز بيدار شده

فضل اهللا نوري و حضرت شهيد مظلوم آيت اهللا حاج آقا جمال  عزيزترين رجال خود مثل شيخ
. اند اصفهاني و حضرت شهيد معظم سيد حسن مدرس را از دست داده ا نوراهللاصفهاني و حاج آق

هاي از دست  گردند، اكنون بياري خداي بينا بيدار شده و سرمايه چاره مي سوزند و در پي اينك مي
هاي شوم  ياري خداي جهان، مجالي به جنايتكاران و عمال اجراي نقشه و به شناسند رفته را مي
  ).55همان،(» ددهن بيگانه نمي

داند، ولي در جايي ديگر قانون  خسران مي كه مشروطه را از اساس، موجب فريب و نواب با آن
قانون اساسي كه خود اساس ايجاد حكومت بوده و شاه  بنياد«: داند اساسي آن را بر اساس اسالم مي

مقدس خلل ناپذير باشند و از آن توليد شوند و بر اساس  و دولت و حكومت بايستي برآن متكي
  ).60 همان،(» ...اسالم نهاده شده است

انتخابات آزاد بوده، نمايندگاني مسلمان و شيعه  بايستي -ا: مجلس شوراي ملي و انتخابات« -11
ديني  غير مسلمان و ناپاك و كسي كه سابقه جنايت و بي نماينده. و پاك و اليق، انتخاب گردند

اي انتخاب  مجلس رفتن نداشته باشد، مردم هم چنين نمايندهبه  داشته باشد، حق انتخاب شدن و
نمايندگان ملت مسلمان ايران تمام قوانيني كه از اول مشروطيت تاكنون از  بايستي -2. نخواهند كرد

 و مخالف با قانون مقدس اسالم و اساس اسالمي قانون اساسي بوده و قانونيت ندارد، مجلس گذشته
دور اندازند و از  به ون قانونيت نداشته و ندارد لغو بودن آن را ابالغ نمايند وسراسر الغا نمايد؛ بلكه چ

  .نگذارند زحمت قانونگذاري دچار ننمايند و قانون اين پس خود را به
قانوني كه از فكر پوسيده بشر قانون گذار بگذرد، با  زيرا كه حق قانونگذاري تنها براي خداست و

. وجه قانونيت ندارد هيچ اسالمي قانون اساسي منافات داشته و به سعلم و عقل و اسالم و اصول مقد
است و بايستي قوانين مقدس الهي ) ص(اسالمي و سرزمين پيروان آل محمد ايران مملكت رسمي

قوانين مذهب جعفري مو به مو عملي گردد از تمام منكرات و مفاسد و منهيات شرع  اسالم بر طبق
 حساب قانونگذاران ق قانون مقدس اسالم و اصول قانون اساسي بهجلوگيري شود و نيز مطاب مقدس

مجلس،  جا و جنايتكاران پيشين رسيدگي شود و نمايندگان مجلس شورا بايستي بفهمند كه بي
برطبق قانون  مجلس قانونگذاري نيست، بلكه مجلس شوراي ملي اسالمي است و تنها حق دارند

ارتقا ملت مسلمان ايران از  هاي مشروعي براي ايند و راهمقدس اسالم در عظمت ملت ايران، شور نم
مملكت اسالمي ايران و افزودن سرمايه  و طرز تشكيالت و اداره) و اخالق اسالم(لحاظ علم و صنعت 

هم فكري پيدا نمايند و در انجام اين وظايف  مسلمانان و جلوگيري از فقر و گرسنگي با شورا و
طراز اول قرار گيرند تا از دقيق ترين حدود مقدس  علما پاك مقدسه تحت نظر حوزه روحانيت و

  ).56: 1357نواب صفوي،(» شرع بيرون نروند
هرگاه حكومت اندكي يا بيشتر ناتوان باشد  در اجراي سراسر اين دستورات اصالحي نوراني« -12

گذاريم و با اين  مينوع مساعدت الزمي را در اختيارش  وسايل علمي و عملي و فني و اجتماعي و هر
از گذشته خود پشيمان گرديد و به اين دستورات اصالحي عمل  كه خائن است چنانچه بيدار شد و

كنيم و اال بياري خداي توانا نابودش  اش مي بخشيم و زنده جانش مي كرد، به ياري خداي توانا
  ).56: 1357صفوي، نواب(» كنيم مي
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و ايران مملكت اسالمي و سرزمين  ق با ماستدانيد كه ح اي خائنين پست فطرت شما مي
حكومت ايران را با يك دنيا ترس و لرز  پيروان آل محمد است و شما دزدان و غاصبيني هستيد كه

دانيد كه ما ملت  آماده فرار هستيد و شما خود مي ايد و هر روز طور موقت عاريت، غصب نموده به
زهاي نزديك، دست به انتقام از شما يك مشت خائن در همين رو ياري خداي توانا مسلمان ايران به

ليك براي اتمام حجت به شما . كنيم چندين ساله جناياتتان رسيدگي مي معدود گذاشته و به حساب
 چنانچه دستورات اصالحي و قانوني كه در اينجا ذكر نموديم، مو به مو سريعاَ عمل كنيم كه اعالم مي

اصالحي  ايران را با اجراي سريع و دقيق و كامل دستورات نموديد و سرزمين پيروان آل محمد يا
شما بوده و شما را  ها به ياري خداي توانا پشتيبان گذشته اصالح نموديد، ما هم در اجراي كامل آن

و به درگاه خداي بخشنده  كنيم بخشيم و شما را زنده و مقتدر مي از اين ذلت و بدبختي نجات مي
و خود از انتقام شما صرف نظر نموده و  را ببخشد و توبه شما را بپذيرد كنيم كه گناهان شما دعا مي

  ).62همان، ( پوشيم از جنايات غفران ناپذير شما چشم مي
كند و با اشاره به نام  فداكاري اشاره مي نواب به نوعي به فرهنگ شهادت و جانبازي و -13

مي و سيد حسن امامي، اين مدرس، آيت اهللا ق شهدايي چون شيخ فضل اهللا نوري، سيد حسن
آرزويمان نيل به سعادت شهادت و پرواز در آسمان  بزرگترين«: كند فرهنگ شهادت را برجسته مي

تا كي از فراق و هجران شهداي عزيز اسالم و هزاران مانند  پروريم، حقايق بوده، اين آرزو را در دل مي
رين، با آن عزيزان همراز و هم آواز و رهايي يافته در آسمان بهشت ب مرحوم مدرس و امامي، شهيد

  ).67همان، ( ».مسير نوراني عشق و حقيقت پرواز كنيم دمساز گرديده، در
  ).76همان، (» سايه پرچم مقدس اسالم است صلح و آسايش عمومي و آزادي صالح تنها در« - 14
و آمريكا و ساير  ايران به دنيا انگلستان، روسيه ما ملت مسلمان ايران و فرزندان اسالم و« -15

كه حكومت كنوني ايران، حكومت قانوني و ملي نبوده،  كنيم هاي دنيا اعالم مي ملل و حكومت
  ).78همان، (» رسميت ندارد

نواب، اصالحات مورد نظر او در چارچوب قانون اساسي است و شاه و حكومتش بر اساس  از نظر 
 مقدس اسالم نهاده شده است و شاه و اصول قانون اساسي كه بر اساس«: قانون، غاصبند همين

انساني كه  هر. باشد حكومت بايستي متكي بدان باشند، هنوز باقي است و در دسترس جهانيان مي
نداند كه اعمال اين  غير قانوني بودن شاه و حكومت ايران را از روي قانون اساسي تشخيص ندهد و

بوده، خود دشمن رذل اسالم و قانون  ون اساسيغاصبين ناپاك، سراپا دشمني با اسالم و منافي با قان
  ).78-79همان،(» دانش امضاء نموده است اساسي بود، سند ديوانگي خود را در پيشگاه عقل و

  
  هاي متني انديشه مقوله بندي داده سازماندهي، تنظيم و(هاي متني  تحليل داده .2,2

  )سياسي و اجتماعي سيد مجتبي نواب صفوي
هاي متني آثار شيخ فضل اهللا  به تحليل داده توضيحات اين قسمت به بخش مربوطبراي آگاهي از 

  .نوري مراجعه شود
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  هاي سياسي و اجتماعي نواب صفوي متني انديشه هاي سازماندهي داده -1 - 2- 2جدول 
 ها هاي متني پاراگراف سازماندهي و تنظيم دادههاهاي تحت شماره پاراگراف

 1شماره هاي تحت  پاراگراف
كوتاي / اسالمي كردن سلطنت در جريان نهضت ملي نفت اولويت داشتن

ايمان و عالقه مردم وافسران و سربازان  مرداد ارتش را ناشي از روح 28
 مسلمان به ناموس و ديانت دانستن

كار  فرهنگ سياسي پذيرفته شده شاهنشاهي در ادبيات بههايي از نشانه 2هاي تحت شماره  پاراگراف
 رده شدهب

معرفت شناختي عقل در شناخت خود از مسائل اجتماعي تأكيد بر منبع 3هاي تحت شماره  پاراگراف
 عقل سنتي نه عقل مدرن و سياسي و نظر و عمل خود؛ اما

 4هاي تحت شماره  پاراگراف
مفاسد را فرهنگي و بعضا اقتصادي دانستن نه فقط مشكالت و

سياسي و نهادها و  هاي ساختارعدم اشكال وارد كردن به /سياسي
نگاه  يك/ تعطيلي احكام اسالمي را علت همه مفاسد دانستن/ ها سازمان

 بسيار منفي به تحصيل كردگان علوم جديد و دانشگاهيان

 5هاي تحت شماره  پاراگراف

عدم درك مساله آزادي / عدم شناخت ماهيت دوران جديد /نفي مدرنيسم
را رهايي از فيزيولوژيك جنسي تعبير  زنآزادي /زن و همكاري زن و مرد

تفكيك جنسيتي محل  قائل به تناسب كار و فيزيولوژي جنسي و/ كردن
در  قائل به حق تحصيل زنان بر اساس استعداد و حق كار/كار و تحصيل

اجتماع در صورت محروم ماندن از كار و وظيفه اصلي زنانه خود، در 
 محيط تفكيكي

 6هاي تحت شماره  پاراگراف
شود  ها آموزش داده مي به علوم و دانشي كه در دانشگاهنگاه كامال منفي

معرفت اسالم و / جنايات در قالب علم و دانش با عبارت تزريق رذائل و
 .ايران بايستي آموخته شود

 7هاي تحت شماره  پاراگراف
عدم توجه به آزادي / اخالقيات در جرايد و عمل مطابق اسالم لزوم رعايت

قائل شدن بعد تبليغي / به نقش سياسي مطبوعات عدم توجه/ قلم بيان و
 ها براي رسانه

 كارگيري تمامي مجازات اسالمي مو به مو تأكيد بر به 8هاي تحت شماره  پاراگراف

 9هاي تحت شماره  پاراگراف
تأكيد بر اينكه شاه، / شخصي به نام شاه با صفات پدرانه قائل بودن به

و در چارچوب قوانين اسالمي ) ص(محمد ذهب آلمروج اسالم و پيرو م
 هاي گزاف و دروغ شاه مخالف مداحي/ باشد

 10هاي تحت شماره  پاراگراف
فدا / فريفتن مردم در جريان مشروطيت/اساس مشروطيتغربي دانستن

قانون / پشيماني مردم/شيخ فضل اهللا شدن عزيزترين پيشواي روحاني
 .اساسي را بر اساس اسالم دانستن

 11هاي تحت شماره  پاراگراف

عدم / انتخابات آزاد و انتخاب نماينده مسلمان و شيعه و پاكقائل بودن به
ملغي كردن تمام قوانين مجلس از اول / جنايكاران انتخاب غير مسلمان و

قائل بودن /اسالمي قانون اساسي است تاكنون كه مخالف اسالم و اساس
آن و عدم قانونگذاري  نداشتن غير به قانونگذاري مخصوص خدا، قانونيت

 .فقط در مجلس، شور و مشورت انجام شود/ توسط نمايندگان



  رويكرد بوميبنيادگرايي ديني در ايران با  هاي شناخت مؤلفه

107  
 

 12هاي تحت شماره  پاراگراف
/ رساندن به حكومت در اجراي دستورات اصالحي و اسالمياعالم ياري

انتقام گرفتن و / غاصب دانستن حكومت/ آن طلب غفران از خداوند براي
به موي دستورات اصالحي  ورت عدم اجراي مونابود كردن حكومت در ص

 اسالمي
شهادت و فداكاري و آرزوي پيوستن به شهيدان چون اعتقاد به فرهنگ 13هاي تحت شماره پاراگراف

 نوري و مدرس سيد حسين امامي و شيخ فضل اهللا
 آزادي صالح و صلح و آسايش در سايه اسالم است كه قائل به اين 14پاراگراف شماره 

 15هاي تحت شماره  پاراگراف
قائل به / قانوني و غير ملي بودن حكومت شاه ايران به جهاناعالم غير .

بودن اصالحات پيشنهادي و غير قانوني بودن  در چارچوب قانون اساسي
حكومت بر اساس قانون اساسي مشروطه

  
  انديشه سياسي و اجتماعي سيد مجتبي نواب صفوي مقوالت -2 -2-2جدول 

 هاي متني مقوالت برآمده از دادههاي تنظيم شده داده
 اسالم در هر شرايط، پذيرش قالب و ساختار سلطنتي و استبداديتحقق محتواي4و1،2شماره

 معرفت شناسيعقل سنتي منبع3شماره
 حقوق برابر براي زنانمخالف آزادي و5شماره

و بخشي 6شماره 
5و4از

 مدرن و ضرورت اسالمي كردن دانشدانشنفي مدرنيسم و

  آزادي بيان و قلم و عقيده فراتر از اسالم نه فراتر از قانونمخالف آزادي و14و7شماره 
  خشم و انتقام ديني و حذف فيزيكي مخالفانمعتقد به بعد12ازو بخشي 8شماره 
بخشيو12و  9شماره 

 15از 
  بودن و غير قانوني بودنصالح حتي در صورت غاصب پذيرش استبداد

  و اتخاذ مشي اصالح طلبانه نسبت به حكومت سلطنتي 
 خشن و براندازانه نسبت به غير اسالمي عمل كردن حكومتمشي مبارزاتي

 موافق قانون اساسيمخالف مشروطيت و15و10شماره
لس مخصوص خدا، مخالف قانونگذاري و مجلس قانونگذاري، موافق مجقانونگذاري11شماره 

  مشورتي
 ايثار فرهنگ شهادت و13شماره

  
  هاي سياسي و اجتماعي شيخ مرتضي حائري انديشه  تحليل تماتيك. 3

  متني هاي توصيف داده. 1,3
هاي سياسي و اجتماعي شيخ مرتضي حائري كار بسيار دشواري بود؛  متني از انديشه هاي يافتن داده
 ابتغاء«اجتماعي يافت نشد و فقط در كتابي با نام بين آثار وي هيچ اثر سياسي و  چراكه در
او قرار  هاي آنچه مبناي تحليل انديشه. نمايد اي به اشكال حكومت به لحاظ فقهي مي اشاره» الفضيله

رانده است؛ اما  گرفت، عباراتي است كه در مواضع خويش در مجلس خبرگان قانون اساسي بر زبان
جماران به مناسبت  ه است با استفاده از مطلبي كه سايتها سعي شد دليل ناكافي بودن آن به

هاي سياسي و  ها و فعاليت انديشه  تا حدودي انتشار داد، 92اسفند  در يازدهم  سالگرد رحلتش
  :از اين قرار است ها پيوستار ساده معنايي اين داده. نشان داده شود  اجتماعي وي
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همراه  حائري مرتضي شيخ قم، آيت اهللا نخست حضور آيت اهللا بروجردي در هاي در سال -1
حوزه، از  هاي فرهنگي و اصالحي در امام، عالوه بر فعاليت و دوستانش مثل حضرت ديگر علما

موافقت آقاى بروجردى با  براي نمونه وقتي شايعه. مسائل و وقايع سياسي جامعه نيز غافل نبودند
همراه ديگر همفكران طي نامه  به توسط رژيم پهلوي مطرح شد، ايشان  تشكيل مجلس مؤسسان

در . خواستار توضيح و رفع شبهه شدند )ش 1328فروردين  3(اي به آقاى بروجردى  سرگشاده
  :قسمتي از آن آمده است

منتشر است كه راجع به تشكيل مجلس مؤسسان بين حضرت مستطاب عالى و بعض  چون«
 كه ايد، نظر به اين سسان موافقت فرمودهمذاكراتى شده و بالنتيجه با تشكيل مجلس مؤ اولياى امور

 تشكيل مجلس مؤسسان مؤثر در مقدرات آينده كشور و مصالح دينى و ملى و اجتماعى است،
معلوم نيست،  عالوه حدود اختيارات نمايندگان و نتايجى كه ممكن است اين اقدام داشته باشد به

سيد روح اللَّه (» .فرماييد عى اعالممستدعى است حقيقت اين انتشار را براى روشن شدن تكليف شر
خميني، محمدرضا  روح اللَّه موسوي آبادى، مرتضى حائرى، سيد محمد محقق داماد، كمالوند خرم

 )موسوى گلپايگاني
در  به صحنه بازگشت و حائري مرتضي شيخ اهللا العظمي بروجردي، بار ديگر با درگذشت آيت

با اين كه ايشان . مبارزات روحانيت عليه شاه ايفا كردسازماندهي  نقش مهمي در خميني امام كنار
هاي تند و مسلحانه رژيم پهلوي در برابر  علماي وقت نسبت به واكنش همچون برخي مراجع و

تظاهركنندگان نگران و معترض بود و با اعالميه و تلگراف از اقدامات دولت وقت شكايت  مبارزين و
برخورد  داد با رويكرد اصالح طلبانه با شاه ت و ترجيح ميولي مشي مبارزاتي معتدلي داش كرد، مي
قانون اساسي  وي همچون آيت اهللا شريعتمداري خواهان واداركردن شاه به عمل بر طبق. شود

 .مشروطه بود و چندان گرايشي بر لزوم براندازي سلطنت نداشت
بزرگ قم براي مقابله با اين بار جلسه مراجع  هاي ايالتي و واليتي، نخستين پس از جريان انجمن 

ها قبل از تصويب  هاي ايالتي و واليتي، مدت انجمن جريان اليحه. اليحه در خانه وي تشكيل شد
كه به دنبال  رسيده بود تا اين امام ويژه حضرت گوش علماء به به نهايي، مطرح بوده و اخبار آن هم

درخوست  از اين مصوبه، به گاه شدن علماءش، و آ1341مهر 16اعالم تصويب نامه اين اليحه در تاريخ 
از علماء و مراجع، به منظور تبادل نظر، در منزل آيت  اي امام، نشست ويژه حضرت

رژيم شاه در ابتداء . مخالفت سريع با اين مصوبه اعالم شد تشكيل و اعتراض و حائري مرتضي شيخ اهللا
روحانيت و مردم و عالئم قيام عمومي، موجب  مخالفين را داشت اما با ايستادگي قصد مقاومت در برابر

  .قابل اجراء نيست 16/7/41دهم آذر ماه همان سال اعالم شود كه تصويب نامه  شد در
سيد احمد زنجاني، : اعالميه تلگراف ديگري صادر شد كه آقايان علما و آيات عظام بعد از صدور

 17بودند كه در روز  آن را امضا كرده حائري مرتضي هاشم آملي و حاج آقا شيخ داماد، حاج محقق
 .دولت رژيم شاه ادامه داشت ها نسبت به عملكرد اين ابراز مخالفت. مخابره شد 1341مهرماه 

آيت اهللا صادق . انقالبيون و مبارزين مذهبي بود حمايت از حائري اقدامات آيت اهللا يكي ديگر از
آقاي حاج ) ش 42خرداد سال  13(محرم  11 روز« :خلخالي در خاطرات خود نقل كرده

اي را كه از  ساله 40ايد درد  شما توانسته: ما را ستود و گفت نزد من آمد و نطق حائري مرتضي آقا
حال مخصوصاً پس از واقعه قتل عام مسجد  ها بود تسكين دهيد و تا به قلب زمان رضاشاه تاكنون در
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شما . هلوي ايستادگي نكرده استمشهد، كسي مانند شما در مقابل فجايع دودمان پ گوهرشاد
 »...كرديد زمان را شاد امام قلب

شاه كه هدفشان ترساندن و  توسط ايادي رژيم خميني امام بعد از دستگيري مرتضي شيخ حاج
نداد و چون گذشته به همراه علماي  دل راه هاي علميه بود، ترسي به ساكت كردن روحانيت و حوزه

  .كرد در تاييد نهضت امضامشتركي   هاي ديگر قم اعالميه
امام، به  تهران در اعتراض به بازداشت علماي كشور به در جريان مهاجرت حائري مرتضي شيخ

 وي همچنين. داشت امام رفت و نقش فعالي در سازماندهي اعتراضات علما براي نجات جان تهران
مشروعيت زدايي از رژيم  از نفوذ و محبوبيت خود در جهت نيز ساكت نبود و امام هاي تبعيد در سال
آيت اهللا سعيدي با حضور در مجلس ترحيم وي در مدرسه  وي پس از شهادت. گرفت بهره مي

 .قرار داشتند  در شرايط حساسي فيضيه قوت قلبي به طالب داد كه
اختالف نظرهايي كه ميان امام  بعد از رحلت وي پيام تسليت امام نشان از آن دارد كه علي رغم

از پس انقالب وجود داشت، ولي روابط  آيت اهللا حاج شيخ مرتضي حائري، چه پيش و چهخميني و 
نوع توصيف و ادبيات پيام تسليت حضرت امام هنگام  .ها حاكم بود دوستانه و احترام متقابلي بين آن

ظاهرا چون مشي مبارزاتي وي محافظه كارانه [و روابط است  رحلت آقاي حائري نشانگر نوع عالقه
كرد، مسئله چنداني با او نداشت و پس از انقالب هم حدود  را رعايت مي ، اگر شاه، شعائر اسالميبود

  .دانست فقيه را امور حسبيه مي اختيارات ولي
حائري، حضور  مرتضي شيخ هاي زندگي سياسي ترين بخش انقالب يكي از مهم پس از پيروزي

در انتخابات اين مجلس از سوي مردم  وي. بود 58در مجلس خبرگان قانون اساسي در سال  وي
  .برگزيده شد و نقش فعالي در مذاكرات اين مجلس داشت اراك

بود كه توسط  1توجه، طرفداري آيت اهللا مرتضي حائري از پيشنهاد گروه پنجم نكته در خور -2
  :شد بر اساس پيشنهاد گروه پنجم كه توسط مهندس سحابي قرائت. بهشتي اعالم شد

نظامي است، مبتني بر توحيد و ديگر عقايد و اصول اسالمي با تأكيد بر ارزش  اسالمي،جمهوري 
 انسان و مسئوليت او درباره خودش و جامعه و نقش بنيادي تقوا در رشد او، نفي هر گونه و كرامت

 ستمگري و ستمكشي داخلي و خارجي و ضرورت استفاده از دستاوردهاي سودمند علوم و فرهنگ

 
اصلي ايدئولوژيك  اصل دوم قانون اساسي برخالف اصل اول كه شكل حكومت را جمهوري اسالمي معرفي مي كرد،.  1

چالش بر سر اين بود كه واژه توحيدي يا الهي به كار  بود كه مباحث طوالني ايدئولوژيك را هم به دنبال داشت، مهمترين
وسط رباني شيرازي مطرح شد كه حكومت ديني ايران را پيشنهاد اول ت. مطرح شد پنج پيشنهاد مختلف. برده شود

را نظامي بر پايه  پيشنهاد دوم توسط صافي گلپايگاني مطرح شدكه نظام جمهوري اسالمي. دانست توحيدي مي نظامي
محمد خامنه اي مطرح شد كه جمهوري اسالمي را  پيشنهاد سوم توسط سيد. ايمان به خداي يكتا و عدل او بيان كرد

پيشنهاد چهارم توسط مكارم شيرازي مطرح شد كه جمهوري اسالمي را . معرفي كرد ه عقيده و ايدئولوژي اسالميبر پاي
 ).507-521: 1384قلفي،( اصل عنوان كرد 5الهي بر پايه  نظامي

ان و به فصل دوم كتاب مجلس خبرگ ها در گرفت براي اطالع از جزئيات هر كدام از پيشنهادها و مباحثي كه پيرامون آن
را به دو دسته نوگرا  نمايندگان مجلس خبرگان قانون اساسي  كتاب، قلفي در اين. حكومت ديني در ايران، مراجعه شود

  .قرار مي دهد و سنت گرا تقسيم مي كند كه شيخ مرتضي حائري را در دسته دوم
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تأييد قرار  اي نيز مورد اين متن توسط مقدم مراغه. تزام به تعاليم حيات بخش اسالمبشري با ال
 مختلف قرار گرفت هاي گرفت كه احتماال به جهت اجمالي بودن آن در اين مرحله مورد توافق جناح

  ).522: 1384قلفي، (
ان بحث را چن» من با كلمه توحيدي مخالفم«كه  منتظري مبني بر اين اعتراض جدي -3

خواند و غوغاي وي، همفكرانش را به اعتراض وادار » فرصت طلب«منتظري، بهشتي را  برانگيخت كه
 توحيد مال عقايد و عمل است آقا چه اصراري داريد كه معني«: به طوري كه حائري گفت .ساخت

طور رأي گرفتن مخالفم  من هم هم با اين  :و اعالم كرد» اين كلمه براي همه روشن نشود
  ).524-525ن،هما(

اعتراض به بحث اجتهاد مستمر فقيه جامع الشرايط در فهم كتاب و سنت، فرياد  حائري در -4
 و جلسه مجلس را ترك» دهم اگر كلمه اثني عشر نباشد من استعفا مي«برآورد كه  اعتراض

  ).527همان، (كرد
همه اطالقات و و اين اصل بر : كرده بود كه ذيل اصل چهارم نوشته شود حائري پيشنهاد -5

  ).544: 1384قفلي، ( قانون و مقررات ديگر، حاكم است  عمومات اين
بار دوم با ذيل اصل چهارم، موضع شديد حائري را چنان برانگيخت كه  مخالفت آيت براي

اين . من در پيشنهاد خود ايستادگي دارم: وي صريحا اعالم كرد. انفعالي كشاند بهشتي را به موضع
 عمومات تقييد اجتماعي نيست تا اثر آن را خنثي كند، تقاضا دارم كه مجدداَ روي آنو  اطالقات

  )549همان،(بيشتر فكر كنيد 
بهشتي كه گفته بوداگر همه بخواهند، مثل جنابعالي صحبت كنند، من براي  وي در پاسخ به

يشنهاد خود من در پ« : كار كنم، مجددا با لحني آمرانه و از موضع قدرت گفت اداره جلسه چه
 تقييد به اصول شرعيه است؛ نه. اين اطالقات و عمومات تقييد اجتماعي نيست. دارم ايستادگي

 و» مشخص بايد همان شوراي فقها باشد، تمام شد رفت. مجهول، شوراي نگهبان تمام شد رفت
 خواهيد، اصل مطلب را بگوييد، مگر مي. شود سر هر چيز، متصل صحبت مي«: خشمگينانه افزود

   ).549: 1384قفلي،(خواهيد، منبر برويد  دهيد؟ مثل اينكه مي كتاب بنويسيد؟ چرا شعار مي
  

  هاي متني انديشه مقوله بندي داده سازماندهي، تنظيم و( متني هاي داده تحليل.  2,3
  )سياسي و اجتماعي شيخ مرتضي حائري

هاي متني آثار شيخ فضل اهللا  دادهبه تحليل  براي آگاهي از توضيحات اين قسمت به بخش مربوط
  .نوري مراجعه شود

  سياسي و اجتماعي شيخ مرتضي حائري  متني انديشه هاي سازماندهي داده -1 - 2 -3جدول
ها هاي متني پاراگرافسازماندهي و تنظيم دادهپاراگرافها

هاي پاراگراف
1شماره  تحت

 وادار كردن شاه به عمل طبق قانون/ طلبانهبرخورد با شاه با رويكرد اصالح/معتدلمشي مبارزاتي
 اسالمي اختالف با امام خمييني پيش و پس از انقالب/ستودن نطق تند خلخالي/اساسي مشروطه

 مبتني بودن جمهوري اسالمي بر توحيد، عقايد و اصول اسالميطرفداري از اصل2پاراگراف 
 بوط به عقايد و عمل است در پي اعتراض منتظريتوحيد، از اين جهت كه مراعتراض به واژه 3پاراگراف
 براي گنجاندن كلمه اثني عشر در بحث اجتهاد مستمر فقيه در فهم كتاب و سنتفرياد اعتراض 4پاراگراف
 گنجاندن اطالق اسالم بر ديگر اصول، ذيل اصل چهارم و شوراي فقهاپيشنهاد براي5پاراگراف 
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  سياسي و اجتماعي شيخ مرتضي حائريانديشه  مقوالت -2 - 2- 3جدول 
 هاي متني مقوالت برآمده از دادههاي تنظيم شده داده

/ طلبانه نسبت به حكومت سلطنتي مطابق قانون اساسي مشروطهمشي اصالح1شماره
 /اسالمي عمل كردن حكومتاعتراض نسبت به غير

  اسالميجمهوريقانون اساسي  اسالمي كردن حداكثريتالش براي5و3و2شماره 
  شيعه تاكيد بر مذهب4شماره
 اساسي نبودن با پافشاري بر قيد ذيل اصل چهارممقيد به چارچوب قانون5شماره

  
  سياسي و اجتماعي محمد تقي مصباح يزدي  انديشه تحليل تماتيك .4

  هاي متني توصيف داده .1,4
حكومت  :تماتيك از آثاري از وي شامليزدي تا حد اشباع  هاي سياسي و اجتماعي مصباح انديشه

جلدي  5جلدي نظريه سياسي اسالم،  2به نظريه واليت فقيه، اسالمي و واليت فقيه، نگاهي گذرا
اي با عنوان تأملي در انديشه سياسي  ها و مصاحبه ها و چالش كاوش جلدي 2ها، ها و پاسخ پرسش

  :استخراج شده است انقالب اسالمي،
جمهوري اسالمي و قانون  در باب نسبت واليت مطلقه فقيه با الگوي در پاسخ به سوالي. 1

اساس قانون اساسي و مقتضاي قانون  نظر امام و واليت امام بر«: گونه تصريح شده است اساسي اين
در قانون، تنفيذ رئيس . اساس مختصات قانون امام بر اساس واليت الهي نصب كردند نه بر. نبود

گاهي عمل ايشان خالف قانون بود، نظريه ايشان واليت  .كنم گويد نصب مي يجمهور است؛ اما امام م
واليت انتصابي است؛ بنابراين رأي ولي فقيه بر همه آراي ديگر اعتبار  ما معتقديم كه. محدود نبود

 ؛ بنابر اين، تعبير)41: 1378مصباح، (» اگر مخالف بودند رأيشان هيچ اعتباري ندارد در نتيجه. دارد
در  داند مصباح از واليت مطلقه فقيه اين است كه فراتر از قانون است و فقط گاهي كه صالح مي

  ).63و  62:  1378مصباح،(كند و مقيد به قانون اساسي نيست  چارچوب قانون عمل مي
و اگر . براي ما ندارد در كار نباشد، قانون اساسي ارزش و اعتبار ذاتي  اگر امضا و تأييد ولي فقيه«

 جهت آن است كه ولي فقيه به شود به عنوان مظهر ميثاق ملي تأكيد مي به آن به  بندي حيانا بر پايا
آن كه  قانون اساسي مشروعيت بخشيده و مشروعيت از ولي فقيه به قانون اساسي سرايت كرده نه

را نه از واليت خود  ولي فقيه مشروعيت و. قانون اساسي به واليت فقيه، وجهه و اعتبار داده باشد
پس آنچه را كه ولي فقيه . است دريافت كرده) ع(راي مردم بلكه از جانب خداي متعال و امام زمان

موجب اذني است كه خداي متعال و امام  ها را دارد به اجازه تصرف و اعمال واليت در مورد آن
داده است؛ چراكه  اختياري باشد كه قانون اساسي به او اند نه آن كه به واسطه به او داده) ع(زمان

   ).117: 1390مصباح،(» كند اعتبارش را از ولي فقيه كسب مي قانون اساسي خود نيز مشروعيت و
كه تحقيقي [امامت بودن گاهي جز اصول دين  كه به دليل دنباله بحث له واليت فقيه با آنمسا

ستفتائات در پاسخ در اجوبه اال 70اي در مسأله  خامنه آيت اهللا[شود  محسوب مي] است نه تقليدي
بودن واليت فقيه، آن را از شئون واليت و امامت دانسته كه جز اصول  به تقليدي بودن يا اعتقادي

ولي ]. معتقدند،كسي كه نهايتا بر اساس دليل به عدم قبول واليت رسيده، معذور است مذهب است و
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يا همان  )مسائل مربوط به فقهآيد و شكي نيست كه در  مسأله به داليلي ديگر فقهي به شمار مي اين
  ).83و  82 :1390مصباح،(تقليد جايز است و بلكه نسبت به بسياري افراد، واجب است ) فروع دين

جمهوريت و اسالميت در نظام جمهوري  در پاسخ به سوالي در باب نسبت بين دو ركن .2
هوري مطرح شد؛ نفي سلطنت در عنوان جم .جمهوري، نفي سلطنت است«: گويد اسالمي چنين مي

اما جمهوري . نقش اصلي اش جنبه سلبي آن است در واقع عنوان و. يعني سلطنت را قبول نداريم
قالب و محتواست نه دو محتوا . چيز در كنار هم نيست محتوايش چيست؟ محتوايش اسالم است، دو

راي دين و يك مبنا ب. ما موحديم. ما مشرك نيستيم. ندارد پس تعارض اصالَ معني. در عرض هم
بنابراين اصل اسالم است در كنار اسالم چيز ديگري . نيستيم، آن خداست براي قانون بيشتر قائل

 جمهوريت به معناي ايجابي آن در انقالب). 63: 1378مصباح،(معني كنيم و قرار بدهيم  توانيم نمي
موروثي  وري، نفيجمه. تواند به ما بگويد مفهوم جمهوري هيچ چيزي را نمي«. اسالمي مطرح نبود
نبود، در يك  اي وقتي حكومت، موروثي نبود، در يك خانواده نبود، در يك طبقه. بودن حكومت است

مالك اين است كه محتوايش . بگذاريد سلطنتي يا جمهوري يا سومي حاال اسمش را  طيفي نبود،
  ).69: 1378مصباح،(» موروثي نباشد اسالم باشد، شكلش هم

كه جمهوري  -حكومت است، تا نظام فعلي ما دقيقا شكل خاصي از» جمهوري«نبايد گمان كرد 
مردم مسلمان ايران، نظام جمهوري را به جاي رژيم  هنگامي كه. همان شكل را تقليد كند -است

حكومتي را نفي كردند كه معيار مشروعيت خويش را موروثي بودن  سلطنتي جايگزين نمودند، بواقع
اند كه شكل و خصوصيات آن  نظامي را جايگزين رژيم سابق كرده مردم. دانست حاكميت مي

بودن » جمهوري«كه  هاي ديني در باره حكومت است، نه اين و ديدگاه همخوان با موازين اسالمي
  ).30، 2و1ج: 1379مصباح،(بودن آن قلمداد شود » ديني غير«نظام به معناي 

عنوان » حكومت اسالمي«اسالمي ايران را  مصباح در آثارش موكدا حكومت ناشي از انقالب
به » حكومت اسالمي و واليت فقيه«كتابي با عنوان  به طور نمونه در.»جمهوري اسالمي«كند نه  مي

كه مردم از انقالب فقط به دنبال حكومت اسالمي بودند نه  كند اي مفروض و بديهي اظهار مي گونه
اطر اين به وجود آمد كه حكومت اسالمي برقرار كه اين انقالب به خ دانيم مي«: جمهوري اسالمي

» بايست اسالمي باشد اين حكومت مي: حكومتي الزم است؛ ثانيا: بودند كه اوالَ شود؛ مردم پذيرفته
  )16: 1379مصباح،(

در برابر استبداد سوغاتي است كه از غرب  آزادي و دادن عنوان خاص به شكلي از حكومت«. 3
مصباح به وضوح ). 86: 1378مصباح، (» وارد شد روطه يا جمهوري،عنوان سلطنت مش. آمده است
رده و مرتبه اي از علما اختالف نظرهايي در برداشت از  كند كه من قبول ندارم كه در هر بيان مي

ابدا هيچ فرقي . نائيني و شيخ فضل اهللا نوري هيچ فرقي نداشتند« :دارد وجود... اسالم و آزادي و 
بنده معتقدم كه آيت اهللا نائيني با شيخ فضل اهللا نوري . نم هيچ فرقي نداشتندك مي نداشتند، ثابت

 در مصاديق خارجي و خط مشي سياسي ممكن است. مشروطه مشروعه هيچ فرقي با هم نداشتند در
به اسالم و  نظر هر دو راجع. با هم فرق داشته باشند؛ اما در فهم ديني با هم هيچ فرقي نداشتند

   ).90همان،.(يت يكي استآزادي و مشروط
آن قانوني را قبول دارم كه در آن . اسالم هستم من مقيد به چارچوب قانون نيستم، من مقيد به«

اصل قرآن . عموم آيات قرآن و حديث هم بود اعتبار ندارد آمده باشد كه اگر چيزي مخالف اطالق
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را مطرح نكنم، بروم سراغ چيزي پس چرا از اول معيار . قرآن بسنجم قانون را هم من بايد با. است
توانند تغييرش بدهند؟ اگر ريگي در كفش  است، قابل تغيير است و خود مردم مي كه قابل اختالف

اگر «). 92: 1378مصباح،(» نيست، مراد است؟  گويم آن آزادي كه مخالف اسالم چرا نمي ندارم
اي بدهند ولي هيچ منشأ ديني و همه مردم دنيا هم به آن ر قانوني را همه مردم يك كشور و حتي

هر قانوني اعم از قانون اساسي يا قوانين . باشد از نظر ما معتبر نيست خدايي براي آن وجود نداشته
تاييد و امضاي دين و خدا را نداشته  و ساير قوانين اگر به طريقي  شوراي اسالمي مصوب مجلس

  ).116: 1390مصباح،(» باشد، ار نظر ما هيج اعتباري ندارد
ابعاد مختلفي دارد و تنها در بعد مادي و فردي  قانون جامعه بايد الهي باشد، چون انسان،« .4

اداره اوست، بايد فراگير و جامع باشد و اين از سوي كسي  محصور نيست، پس قانوني هم كه براي
ير و اداره مكتب اسالم، همه جانبه است و توان تدب. انسان آگاه باشد است كه به همه ابعاد وجودي

 اين. باشد محتواي اديان الهي، شامل دستورهايي براي زندگي بشر نيز مي. دارد امور جامعه را
  ).34همان،(است » عدالت اجتماعي«دستورها، ضامن 

فردي و اجتماعي و جسمي و روحي و مادي و معنوي  همه مصالح نهايت به قانونگذار، بايد از بي«
اين ويژگي تنها . كند كه شامل همه ابعاد وجودي انسان باشد وني وضعبرخوردار باشد، تا بتواند قان

قانونگذار بايد از خودخواهي و . بايد براي زندگي بشر قانون وضع كند در خداي متعال است؛ پس او
خداي متعال . اي وضع نمايد كه مطابق حق و عدالت باشد بوده و قانون را به گونه گروه گرايي دور

» فاسد، احاطه كامل دارد و هم در هيچ كاري نفع و ضرري متوجه او نيستمصالح و م هم به
  ).38و  37: 1379 مصباح،(

ها، در زمينه فردي و اجتماعي،  رفتارهاي انسان در بعد قانونگذاري نظر اسالم اين است كه ميان
برقرار است كه به در دنيا و آخرت دارد، رابطه علي و معلولي  ها با نتايجي كه در سعادت و شقاوت آن

ها را شناخت و بر اساس  ها و مفسده بايد اين مصلحت. شود شناخته مي عنوان مصلحت و مفسده
 مصباح،(هاي اكثريت مردم وضع كرد  اس هوسكرد، نه اين كه قانون را براس ها قانون وضع آن

  ).286، 1ج: 1378
فهم عقلي اين نيست كه ( عقل: چيز است از نظر مصباح يزدي راههاي كشف قانون خدا سه .5

، وحي و سخن معصومين كه )كند قضاوت مي هر كه هر چه به ذهنش آمد، بگويد عقل من چنين
اختالف و يا تغيير و تحول نخواهد شد؛ زيرا در آنجا  آيد، دچار قوانيني كه از اين راهها به دست مي

دهيم،  امي كه به اسالم نسبت ميآيات و روايات متواتر باشد، احك كه مفاد حكم عقلي قطعي، يا مفاد
بود و جاي هيچ اختالف وجود ندارد و هر انسان بي غرضي، اگر به اين داليل  احكام قطعي خواهد

كار گيرد به يقين خواهد رسيد  پيدا كند و عقلش را در جهت فهم درست آيه و روايت به دسترسي
   ).55: 1379 مصباح،(

كرده و به وسيله پيامبر نازل كرده است، پس  ني را وضعادعاي اسالم اين است كه خداوند قواني
امروزه وقتي از اسالم، . هاي اسالم، ثابت است اصول و معرفت قانون خدا،. دين منبع قانونگذاري است

گويد يا اسالمي كه سني  كدام اسالم؟ اسالمي كه شيعه مي گويند شود، بيماردالن مي صحبت مي
كه ما در  گويند؟ با وجود اين يا اسالمي كه دانشگاهيان مي يندگو گويد؟ اسالمي كه فقها مي مي
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احكام اجتماعي و در قوانين تجارت و قوانين بين المللي يك سري حقايق  اخالقيات، احكام فردي،
  ).122-115: 1378مصباح،(قانون مورد اتفاق داريم  ثابت و هزاران

، تفسير قانون را به كار ببريم چون قانونگذاري بهتر و صحيح تر اين است كه به جاي نام .6
در امور مستحدثه كه امروز مورد نياز . كند رواياتي را تفسير مي مجتهد با فتواي خود در واقع آيات يا

وضع قانون بر اساس اصول تغيير ناپذير، ثابت است و هيچ تغييري . است جامعه است نيز چنين
در امور . صورت قواعد كلي بيان شده است چيزي كه مورد حاجت بوده الاقل به كند و هر نمي

فقيه بايد به كساني كه در اين گونه مسائل متخصص هستند، مراجعه و با آنان  مستحدثه هم
 از ديدگاه.پون او هر قدر هم احاطه علمي داشته باشد در همه مسائل، متخصص نيست مشورت كند

 است و رهبر بعد شنيدن نظر اسالمي مجلس شورا يا مجلس قانونگذاري بازوي مشورتي رهبر
اسالمي  اين فلسفه مجلس شورا در نظام. كند سنجد و امضا مي متخصصين بر اساس قواعد فقهي مي

  ).89-95: 1379مصباح، (است 
غالبا شناخت كامل و يا حتي سطحي از  شيوه انتخابات كنوني، صحيح نيست، زيرا افراد«

اما اگر انتخابات در هر صنف و نهادي، . شوند واقع مي تكانديداها ندارند و بيشتر تحت تأثير تبليغا
كانديداها هم از خودشان باشند اين مسلم بهتر بوده و به صالح مردم  ميان خود آنان برگزار شود و

انتخابات، ما در نهايت چند مجلس شورا خواهيم داشت كه هر كدام در حيطه  در اين شكل. است
اي از متخصصين آن رشته انتخاب  عني در هر صنف، نمايندهي. »كنند اظهار نظر مي تخصص خود،

جاي يك مجلس سيصد نفره سي  دادند و به و در چند مجلس مشورتي به فقيه مشورت مي شدند مي
 ده نفره براي مشورت دادن به رهبر داشته باشيم؛ چراكه ضرورتي ندارد در مجلسي عطار و مجلس

  ).99-100: 1379اح، مصب(بقال درباره امور نظامي نظر بدهند 
كتاب و سنت احتياج به قانونگذار داريم، يعني اگر  شود در اسالم، غير از بنابراين وقتي گفته مي
هاي مختلف براي مدت طوالني بر اساس  را در زمينه» اداره كشور شيوه«چنين متخصصيني باشند و 

بر است، تعيين كنند، در اين اذن كسي كه اذن او از طرف امام معصوم، معت اصول كلي اسالمي و با
  ).103: همان(گفت اين قانون الهي است  توان صورت مي

كند و بر اساس سيستم واليي،  قانون را خدا وضع مي كه اصل در تئوري سياسي اسالم عالوه بر اين.7
خداوند، رسول خدا، امام معصوم و جانشين خاص و يا عام او امضا  قوانين و مقرراتي كه از سوي

  ).109، 1ج : 1378مصباح،.(مجري قانون را نيز خداوند بايد تعيين كند شود، اعتبار دارد، مي
هاي اجتماعي  معناست كه مردم در فعاليت مشاركت مردمي و جامعه مدني هم در اسالم بدين

و تخصصي شدن فرآيند تأمين نيازها و عهده دار شدن  عهده دار امور شوند و اين مشاركت با پيچيده
ارزشهاي اخالقي و ديني و رواج فرهنگ سود پرستانه غربي،  ومت در اين امور، نيز ضعيف شدنحك

  ).51-52، 2ج :1378مصباح،(يابد  كاهش مي
تصميم بگيرند كه براي خودشان حقوقي قرار  در حكومت اسالمي، مردم حق ندارند، خودشان«

همچنين به همين دليل حق . تاز خودشان نيس ها دهند؛ چون مالك خودشان نيستند و هستي آن
توانند حق  براي همين نمي» ديگري حقي قرار بدهند ندارند، خودشان تصميم بگيرند كه براي

  ).121، 2ج :1380مصباح،( حكومت را هم به كسي واگذار كنند
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 فرمايند ميزان رأي ملت است، نه به اين معنا كه اگر ملت ديگر اسالم را مثال مي) ره(كه امام  اين
امروز مالك عمل  نخواستند، ما هم اسالم را كنار بگذاريم، بلكه از آنجا كه آنچه در ادبيات سياسي

. كنند رأي مردم استدالل مي هاي مقابل، به براي اقناع طرف) ره(قرار گرفته، رأي مردم است، امام 
ه دليل اين گويند نه ب غرب سخن مي لذا امروز هم اگر رهبري از حقوق بشر و نقض حقوق بشر در

ها براي اقناع  جدال و استفاده از مقبوالت آن كه حقوق بشر غربي را پذيرفته باشند، بلكه از باب
  (node/5030).  هاست آن

برابري مسلمان و  همواره اصل، اسالم است و حقوق بشر غربي و حقوق شهروندي به معناي .8
معنايي كه در غرب تعريف  هروندي بهبهائي، ربطي به اسالم ندارد، چرا كه حقوق بشر و حقوق ش

خاطر  مردم كشور نيز به. مخالف است ، كامال)ره(شده با روح اسالم و قانون اساسي و حركت امام
تحمل كردند و لذا هرچه با اسالم مخالف باشد را  ها را اسالم، اين همه شهيد و كشته داده و سختي

ر سايه نظام اسالمي محترم بوده و داراي مسلمان نيستند، د هرچند كساني هم كه. پذيرند نمي
   (node/5030). ها قرار داده است آن حقوقي هستند كه اسالم براي

داند، هرچند حقوقي را براي يهودي هم در  مسلمان را مساوي نمي اسالم، هرگز يك يهودي و لذا
نام شهروند درجه دوم اي  گاه عده .ها در همه حقوق نيست به معناي تساوي آن گيرد، اما اين نظر مي

   (node/5030). دهند خواهند بگذارند، اما اين واقعيت را تغيير نمي هر اسمي مي .گذارند بر آن مي
بي . انسان بر سرنوشت خويش مطرح است در اينجا آزادي در تعيين سرنوشت و حاكميت. 9

با اراده خويش بتواند راه بهره مند ساخته است تا او  شك خداوند متعال انسان را از اين موهب الهي
انسان با تبعيت از عقل خود كه يك نيروي دروني است و از خارج به  به واقع. حق و باطل را برگزيند
ها با الزامات وجداني و عقل  محدود شدن آزادي. هايش را محدود كرده آزادي او تحميل نشده است،

 :همان(گويد فالن غذا را نخور و مي دهد كه مانند دستوري است كه پزشك به انسان مي عملي، به
181-177.(  

براي حاكميت بر مردم گمارده شده است،  نماينده خداوند و كسي كه از سوي پروردگار عالم«
تواند اقليت مخالف با نظام و  او مي. قوانين را پياده كند حق دارد حتي با استفاده از زور و قوه قهريه

بي ترديد نزد كسي . ها تحميل كند مقررات كند و قوانين را برآن به رعايت قانون شكنان را نيز وادار
خدا و دين است، اين تئوري مقبول و منطقي و عاري از اشكاالت عقلي است كه بر  كه معتقد به

  ).191، 2ج: 1378مصباح،(» گردد مردم ساالر وارد مي هاي نظام
دهد و با اين امر با  فسق را اجازه نمي و تجاهر به اسالم، مبارزه با اسالم و توطئه عليه نظام«.10

در جايي ديگر  و تسامح و  در جاي خود رحمت و رأفت و مدارا اسالم. كند نهايت شدت مخالفت مي
آزادي و دموكراسي كه  در اسالم بتي بنام. داند شدت و غلظت و خشونت و سخت گيري را روا مي

  ).39، 4ج: 1379مصباح، (» باالتر از دين باشد، وجود ندارد
ترهبون به عدو اهللا و عدوكم و اخرين من  واعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل«

آماده سازيد، و ] دشمنان[نيرويي در قدرت داريد، براي مقابله هر... دونهم ال تعلمونهم اهللا يعلمهم
بترسانيد؛ و  ها دشمن خويش را ، تا به وسيله آن)براي ميدان نبرد(ورزيده  هاي اسب) همچنين(
به كساني كه . (شناسد ها را مي و خدا آن شناسيد نمي  ها كه شما گروه ديگري غير از اين) همچنين(

هاي خارجي و غير  در زبان» ارهاب«بنگرند، معادل واژه  كنم با ادبيات عرب آشنا هستند، توصيه مي
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 مصباح،(» .) ار تروريسم استكنند كه فالني طرفد ها تيتر مي روزنامه عربي چيست؛ اگر من بگويم،
  ).224، 2ج: 1378
در دام خناسان زمانه كه سعي دارند با  بايد بين خشونت منفي و شدت اسالمي فرق گذارد و«

» مقدس اسالمي را از ميان بردارند، گرفتار نيامد يكي دانستن اين دو، غيرت ديني و خشم و صالبت
  ).38، 3ج: 1379مصباح، (

نشست و حتي با هر كسي نبايد نشست و  سوره نساء، پاي هر سخني نبايد 140طبق آيه . 11
خصوصا در سطح  – نبايد گفت و هر مطلبي را توان و هر سخني را در هر محفلي نمي. برخاست نمود

). 51، 4ج: 1379مصباح،(» .نبايد نوشت – هاي عمومي ها و مجالت و رسانه در حد روزنامه كالن و
تأمين كننده مصالح الزم االستيفاي جامعه باشد، گفتن  آنچه: و قلم بايد گفتدر مورد آزادي بيان «

آنچه مضر و مخرب مصالح عمومي جامعه باشد، ممنوع و غير اين دو  و نوشتنش واجب و الزم است و
  ).57 :همان( »مباح وآزاد است

نگي، نظير تحقق ببخشد، از طرق مختلف فره كه بتواند اهداف استعماريش را دشمن براي اين
ها وارد  سينما، راديو، تلويزيون، كتاب، ورزش و نظاير آن كالس، مدرسه، دانشگاه، مطبوعات، فيلم،

   ).41 ج،: 1380مصباح،(شود  مي
 ها افكار و نظراتي را ما بخواهيم در زمينه جامعه شناسي، حقوق و سياست و مانند آن اگر.12

هايي كه از طريق ترجمه  مكتب  ضرورت دارد كه بپذيريم كه با عقايد ديني مان سازگار باشد،
ها به ما ارائه شده كنار نهيم و نظريات جديدي در علوم انساني مطرح  تبليغ آن كتابهاي خارجي و

غير اين  در. كه هم از نظر علمي و هم از نظر مباني و اصول، با عقايد ديني مان سازگار باشد كنيم
ناسازگار با عقايد ديني را كنا  ن برداريم و يا آن نظريات و افكارصورت يا بايد دست از عقايد ديني ما

» !پذيرفت كه االن هم روز باشد هم شب توان كه نمي توان هر دو را جمع كرد؛ چنان نهيم و نمي
  ).154همان، (

 هاي استعماري گذشته و به خصوص آفت دوران شاهنشاهي اين بود كه با سياست  بزرگ ترين
را از صحنه  له رژيم پهلوي، كاري كرده بودند كه توده مردم مسلمان و افراد متدينسا 60، 50دوران 

امور اجتماعي اين  طوري سياست گذاري كرده بودند كه كارهاي سياسي. سياست خارج كرده بودند
ها  از هشتاد درصد آن كشور به دست يك عده به قول خودشان نخبگان افتاده بود كه شايد بيش

. شد ها اداره مي كه زير نظر آمريكايي كردند هايي تحصيل مي ريكا بودند و يا در دانشگاهتحصيل كرده آم
  ).30- 31، 1ج: 1380مصباح،(شدند  داده مي اين نخبگان به طور غير مستقيم شستشوي مغزي

تأثيرپذيرى  به طور معمول سبب تر زن از عواطف، انفعاالت و احساسات بيش برخوردارى .13
شود كه زن، خيلى  مى اين ويژگى باعث. ابراز رفتارهاى ديگرخواهانه از سوى زنان استتر و  بيش

تر زن نيز  كه عاطفه بيش طور زودتر از مرد بخندد و بگريد و دستخوش ساير انفعاالت شود؛ همان
از نتايج اين اختالف، نقص نسبى  يكى. شود مى... سبب مهر و محبت، رقّت قلب و عطوفت مادرى و

قدرت تفكّر، دورانديشى و داورى درست را  غلبه احساسات و عواطف؛. و دور انديشى او استحزم 
روحيه انفعالى زن، . عمر، دچار چنين حالتى است زن به طور معمول در همه دوران. كند سلب مى

هاى او اغلب سطحى و غير  به همين جهت داورى كند؛ قدرت حكومت و نظارت عقل را ضعيف مى
  ).278: 1391مصباح،(نه است واقع گرايا
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تصدى كارهاى . خود، نتايج بسيار مطلوبى را نيز به همراه دارد اين ويژگى روحى زن، در جاى
زنان در انجام اين گونه . تر است تر و ماليمت افزون برخوردارى از احساسات بيش بسيارى نيازمند

مراقبت  ت و شوى او، بازى با كودك ودارى، غذا دادن به كودك، نظافت و شس بچه. ترند موفّق كارها
او سازگار، بلكه مطلوب  همه از كارهايى است كه با روحيه... اش و گويى به نيازهاى عاطفى از او، پاسخ

  ).278: 1391مصباح، (او است؛ در حالى كه مردان اغلب چنين نيستند 
ا به جهت نبود مزاحم و اند ـ ي كه برخى قائل شده تعقّل مرد ـ چنان تر يا به واسطه قدرت بيش

مند هستند و همين عامل  ترى بهره عقل، در مجموع، مردان از تعقّل و تدبير افزون دشمن بر سر راه
مرد را  شود؛ البتّه توجه داريم كه وقتى زن و هايى در حقوق و تكاليف زن و مرد مى تفاوت سبب

مردان را در نظر  و طبيعت زنان وكنيم، منظور زن و مرد معينى نيست؛ بلكه غالب  مقايسه مى
  ).281: 1391مصباح،( دارد گيريم و اين قواعد كلّى، همواره استثناهايى نيز مى

هاى تكوينى هستند كه مقتضىِ حقوق و تكاليف متفاوت  اختالف زن و مرد داراى يك سرى
تكاليف  صحيح و عادالنه است كه زنان و مردان، گذشته از حقوق و به طور كامل معقول،. است

وجوه اشتراك طبيعى و تكوينى خود دارند، در ساير حقوق و تكاليف متفاوت  مشتركى كه بر اساس
 اختالف مردان و زنان در حقوق و تكاليف به طور كامل رعايت شود، هم مصالح زنان، هم اگر. باشند

 ت نيزاز سوى ديگر، در صورت عدم رعاي. مصالح مردان و هم مصالح جامعه تحصيل خواهد شد
  ).290: 1391مصباح،(رود بسيارى از مصالح زنان، مردان و جامعه از بين مى

  
هاي  هاي متني انديشه تنظيم و مقوله بندي داده سازماندهي،( هاي متني تحليل داده .2,4

  )سياسي و اجتماعي محمد تقي مصباح يزدي
متني آثار شيخ فضل اهللا هاي  به تحليل داده براي آگاهي از توضيحات اين قسمت به بخش مربوط

  .نوري مراجعه شود
  

  هاي سياسي و اجتماعي مصباح متني انديشه هاي سازماندهي داده - 1 -2-4جدول
هاي تحت پاراگراف

 ها هاي متني پاراگراف سازماندهي و تنظيم دادهها شماره

تحت  هاي پاراگراف
 1شماره 

عمل امام خالف قانون گاهي / خميني بر اساس قانون اساسي نبودواليت امام
واليت /رأي مردم در برابر ولي فقيه اعتبار ندارد/ نامحدود است واليت،انتصابي و/بود

بدون تأييد / از قانون است و مشروعيتش از قانون يا مردم نيست مطلقه فقيه فراتر
 .اساسي، اعتبار ذاتي نداردولي فقيه، قانون

تحت  هاي پاراگراف
 2شماره 

مفهوم جمهوري هيچ چيز جز نفي /جنبه سلبي جمهوري نه جنبه ايجابيمورد نظر بودن
حكومت موروثي نباشد، سلطنتي يا جمهوري، تفاوتي /گويد نمي موروثي بودن حكومت

 .مردم براي حكومت اسالمي، انقالب كردند/ اسالمي باشدمحتوايش بايد/ ندارد

تحت  هاي پاراگراف
 3شماره 

در بين علما /خاصي از حكومت، سوغات غرب استبه معناي شكلآزادي و جمهوري
ناييني و شيخ فضل اهللا هيچ فرقي /و آزادي نيست اختالف برداشت از اسالم

آزادي كه مخالف /نيستم، مقيد اسالم هستم من مقيد به چاچوب قانون/نداشتند
اگر همه دنيا به قانوني راي بدهند و /نيست اسالم نيست نه آزادي كه مخالف قانون

 باشد منشاء ديني نداشته باشد، معتبر نمي
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تحتهاي پاراگراف
4شماره 

هاي  قانون نبايد بر اساس هوس/ قانونگذار فقط خداست/بايد الهي باشدقانون جامعه
 .باشد اكثريت مردم

تحتهاي پاراگراف
5شماره 

و احكام اسالم و حقايق / قانون، عقل و وحي و سخن معصومين استهاي شناختراه
 .كدام اسالم، بي معناست/ و جاي هيپ اختالفي نيستقانون خدا ثابت، قطعي

تحت  هاي پاراگراف
 6شماره 

هر چيز كه حاجت بوده / كند مجتهد هم تفسير مي/كندقانونگذاري نميغير خدا
مجلس بازوي / گيرد امور مستحدثه فثق فقيه از متخصصان مشورت مي در//بيان شده

بايد چند مجلس شوراي / شيوه انتخاباتي كنوني صحيح نيست /مشورتي رهبر است
قانوني كه بر اساس اصول كلي اسالم و اذن / باشد تخصصي براي مشورت به فقيه

 .است فقيه نائب امام معصوم است، الهي

تحت  هاي پاراگراف
 7شماره 

مشاركت مردم يعني شركت در فعاليت عاي /بايد خدا تعيين كندمجري قانون را
ندارند، حقي براي خود يا ديگري قرار دهند چون مالك خود  مردم حق/تماعي اج

ادبيات سياسي  امام براي اقناع ديگران در  /خودشان نيست ها از نيستند و هستي آن
 .امروز، گفتند ميزان رأي ملت است

تحتهاي پاراگراف
8شماره 

روح اسالم، قانون اساسي و معناي برابري ربطي به اسالم ندارد و با حقوق شهروندي به
 .تساوي در همه حقوق بين مسلمان و غير مسلمان نيست/ كامال مخالف استحركت امام،

تحت  هاي پاراگراف
 9شماره 

هايش را  تعيين سرنوشت و حاكميت، انسان با عقل خودش آزاديدر آزادي در
بر مردم كسي كه از سوي خدا / دستور پزشك به انسان است مثل/ كند واگذار مي

در اسالم بت / ها تحميل كند قوانين را پياده كند و بر آن تواند با زور حاكم شده، مي
 .آزادي و دموكراسي نيست

تحت  هاي پاراگراف
 10شماره 

اگر من بگويم ارهاب به چه معناست /خشونت و غلظت هم دارداسالم، شدت،
و صالبت مقدس  شدت اسالمي، غيرت ديني و خشم/ هستم گويند من تروريسم مي

 .اسالمي است

تحت  هاي پاراگراف
 11شماره 

گفتن و نوشتن آنچه /آزادي در بيان و شنيدن هر سخن، منع شدهطبق آيه قرآن
ذشمن از طريق دانشگاه و مطبوعات /جامعه است، ممنوع است مخرب مصالح عمومي

 .شود هم وارد مي

تحت  هاي پاراگراف
 12شماره 

را كنار بگذاريم و نظريات جديد در علوم انساني كه با عقايد غربيبايد دانش مكاتب
هاي  نخبگان سياسي در رژيم گذشته از دانشگاه/ است، مطرح كنيم ديني ما سازگار

 آمريكايي بودند
تحت  هاي پاراگراف

 1 3شماره
و مرد موجب نقص حزم و دورانديشي، سلب قدرت تفكر و داوري اختالف رواني زن
ضرورت تفكيك شغلي بر اساس اختالفات زن و / زن است ع گرايانهسطحي و غير واق

حقوق و تكاليف قائل به تفاوت زن و مرد در/مرد
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  انديشه سياسي و اجتماعي محمد تقي مصباح يزدي مقوالت -2 - 2- 4جدول 
 هاي متني مقوالت برآمده از دادههاي تنظيم شده داده

 فراتر از قانون و راي مردمواليت مطلقه انتصابي فقيه1شماره 
و بخشي از 2شماره 

9و3
جمهوري به معني نفي موروثي بودن / تحقق محتواي اسالمي ولو در قالب سلطنت

 نه دموكراسي استحكومت
مخالف /عدم پذيرش چارچوب قانون/ مخالف جمهوري و آزادي در چارچوب قانون4و بخشي از 3شماره 

  با راي اكثريتقانونگذاري
 منبع معرفت، عقل سنتي،/ قانون خدا و فهم آن ثابت/حق قانونگذاري مخصوص خدا5و 4شماره 

 وحي و حديث
مجلس مشورتي براي فقيه نه مجلس قانونگذاري6شماره 
 مجاز/ نفي مشاركت سياسي مردم/ تعيين رئيس جمهور توسط فقيه نه با راي ملت7شماره 

 به كسي به دليل عبوديتنبودن مردم به واگذاري حق حكومت 
 مخالف حقوق شهروندي و برابري  /8شماره 
 حكومت اسالمي  معتقد به خشونت و شدت اسالمي و حذف فيزيكي مخالفان9شماره 
 مدافع اعمال حاكميت الهي به زور/دموكراسي مخالف آزادي دز تعيين سرنوشت و10شماره 
انديشه و عقيده و آزادي مخالف آزادي بيان و قلم11شماره 
 لزوم اسالمي كردن علوم انساني/نفي دانش برآمده از مكاتب غربي12شماره 
 موافق تبعيض شغلي براي زنان به دليل عدم قدرت تفكر/مخالف حقوق برابر براي زنان13شماره 

  

  مرحله سوم ولكات .5
  موضوعيمطالعه و حمايت تماتيك يا  هاي مورد مقوالت مشترك انديشه .1,5

  

  اصلي و نهايي هاي مقوالت مشترك و تم - 1 -1-5جدول
 تم نهايي اصلي)مؤلفه(تم)هاي فرعي بنيادگرايي دينيمؤلفه(هاي مشترك مقوله

  حكومتمشروعيت الهي
 محتواي حكومت حكومت اسالميفقيهواليت انتصابي

  اسالم حتي در قالب سلطنتتحقق محتواي
  قانون اساسي ذيل قانون الهيچهارچوبمقيد نبودن به

  (تركيب سلطان عادل و فقيه(اسالميپذيرش سلطنت
 شكل حكومت استبداد صالحطلبانه نسبت به حكومت سلطنتيمشي اصالح

  )آزادي در تعيين سرنوشت(دموكراسي و مشاركت سياسيمخالف جمهوري،
  مخصوص خدا با قوانين ثابتحق قانونگذاري

 نوع مجلس مجلس مشورتيقانونگذاري و موافق مجلس مشورتيمخالف مجلس
  قانونگذاري بر اساس راي اكثريتمخالف

 حوزه علوم  اسالمي كردنمعرفت شناسي نه عقل مدرنعقل سنتي منبع
  علومضرورت اسالمي كردن دانشنفي دانش مدرن و

  عدم اعتقاد بهو بيان و عقيدهمخالف آزادي قلم
 حقوق مدني انديشه آزادي بيان ومساواتبرابري ومخالف

  برابريحقوق برابر براي زنانمخالف آزادي و
  زنان حقوق و آزادياساس جنسيت و تفكيك جنسيتي در محيط اجتماعيتبعيض شغلي بر

 حدود حاكميت حكومت به زورو شدت اسالمي، انتقام و حذف فيزيكيمعتقد به خشونت
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متن تفسير الگوي نهايي برآمده از. 2,5

  
  گرايي ديني در ايرانالگوي بومي تماتيك بنياد  .1,2,5 شكل

  
ايران، مشروعيت حكومت تنها از جانب خداست و حاكم اسالمي  در نگاه بنيادگرايان ديني در

آورد و در اصل  در اين نگاه، خواست مردم، مشروعيت نمي. يابد حكومت مي فقط از سوي شارع، اجازه
به معناي قانوني  كه Legitimation كه اين نوع مشروعيت، بر اين وجه از مفهوم توان گفت مي

مشروع به معناي شرعي  بودن، معقول بودن، منطقي بودن و موجه بودن است، تطبيق ندارد و فقط
باشد؛ بدين  است و انتخابي نمي در اين رويكرد، ولي فقيه نيز انتصابي. بودن حكومت مد نظر است

ان بر مردم منصوب شده است و به نيابت زم معني كه معتقدند ولي فقيه در عصر غيبت از سوي امام
واليت مانند امامت ائمه، وجود دارد و مراجعه و رغبت مردم  از امام معصوم بر مردم واليت دارد و اين

   .كند تنها حكومت فقيه را محقق مي
ايران، در حكومتي كه داعيه اسالمي بودن دارد، آنچه اهميت دارد  از ديدگاه بنيادگرايي ديني در

محتواي حكومت بايد اسالمي و بر اساس احكام و موازين شرعي . است اي اسالمي حكومتمحتو
در انديشه بنيادگرايان ديني، . تواند در قالب سلطنتي نيز تحقق يابد حتي مي باشد، محتواي اسالمي

 بودن به هيچ قانوني جز قانون الهي مطرح نيست و جايي كه چارچوب قانون الهي مشخص مقيد
اجبار  چارچوب قانون اساسي، بي معناست و فقط چارچوب قانون الهي، مقيد كننده، است، قيد

  .آفرين و موظف كننده هست و الغير

 ،عدم برابري،علوماسالمي شدن

  ،عدم آزادي بيان و انديشه
 عدم آزادي و حقوق برابر زنان

  

استبداد صالح و
 مجلس مشورتي

 حكومت ديني

هااجراي كامل شريعت در تمام حوزه
 توسط حكومت حتي با زور
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است بدون هيچ  آيد، حكومت اسالمي  بر مي آنچه از اين گونه نگاه به مقوالت مرتبط با حكومت 
اجع به محتواي حكومت، نظر بنيادگرايي ديني در ايران ر بنابراين. قيد و شرط و پسوند و پيشوندي

شود؛ لذا تم اصلي در اين زمينه، حكومت اسالمي و تم  اين حوزه مي دارد و وارد نظريه پردازي در
از اين مقوالت كه نشان دهده حوزه ورود انديشه بدان است، محتواي حكومت  نهايي به دست آمده

   .است
 پذيرد و مخالفتي با مي  دل و فقيهسلطان عا اين رويكرد، سلطنت اسالمي را به صورت تركيب 

نبود،  سلطان ظالمي اساس سلطنت ندارد، بدين معني اگر شاهي كه مردم در انتخابش نقشي ندارد،
اساس با شكل  باشد؛ بنابراين بنيادگرايي ديني از مورد پذيرش فقيه است و سلطنتش مشروع مي

طلبانه دارد يعني اگر  شي اصالحاستبدادي حكومت مشكلي نداشته و نسبت به حكومت سلطنتي، م
ها  را مطابق خواست آن هاي غير اسالمي خود شيوه ها را پذيرفت و هاي اسالمي آن سلطنتي برنامه

كند و اعتراضي به ساختار استبدادي و غير دموكراتيك  بنيادگرايان، كفايت مي براي اصالح كرد،
غير اسالمي، مشي مبارزاتي در پيش ندارند؛ ولي در غير اين صورت در برابر سلطنت  حكومت

بنيادگرايي ديني با قالب حكومتي جمهوري و شكل دموكراتيك حكومت كه بنيان آن را  .گيرند مي
آن را منطبق با   مشاركت سياسي و آزادي افراد در تعيين سرنوشت، نهاده شده است، از اساس بر

حكومت با عنوان ديكتاتوري صلحا يا روي هم متناسب با نوعي  اين مقوالت بر. دانند اسالم نمي
دانند، بدين معنا كه حكومت  براي دوره غيبت امام معصوم نيز مناسب مي تئوكراسي است كه آن را

كند و حكومت  مختص دوره امام معصوم ندانسته و آن براي ولي فقيه نيز تجويز مي تئوكراسي را
ب دموكراسي؛ چراكه مشروعيت حكومت دانند نه در قال را در قالب تئوكراسي، محقق مي اسالمي

ايران  توان گفت بنيادگرايي ديني در مردمي باشد؛ بنابراين مي -تواند الهي الهي است و نمي فقط
  .پردازد براي شكل و قالب حكومت نيز به ارائه نظر مي

ثابتند  ها ها و مكان قوانين الهي در تمام زمان هاي انديشه بنيادگرايي ديني اين است كه از بنيان 
متغير باشد، بر اين اساس است كه قانونگذاري صرفا مخصوص  تواند متفاوت و و فهم از دين نمي

قانونگذاري در حكومت اسالمي  تواند قانونگذاري كند؛ لذا مجلس نمي  او خداست و هيچ مرجعي جز
شخيص دارد در مواردي كه نياز به ت هيچ اساسي ندارد و تنها كسي كه مشروعيت از سوي خدا

متخصصين امر، مشورت نموده، تصميم نهايي را  تواند با مصلحت آن هم در امري تخصصي دارد، مي
و وكالي مردم و با قاعده راي اكثريت جايز نيست؛ چرا كه  اين مشورت حتي با نمايندگان. اتخاذ كند

اين گونه بر اين اساس تم مجلس مشورتي از . در تشيع وجود ندارد معتقدند قاعده راي اكثريت
تصريح كرد كه اين شاخه از اسالم گرايي سياسي به حوزه چگونگي  توان آيد و مي مقوالت، برمي

هاي  شود و تم نهايي نوع مجلس، برآمده از مقوالت داده قانونگذاري نيز وارد مي مجلس و كيفيت
   .آثارشان است متني

 عقل، منفعت سنج نيست و با ابراز معرفت شناسي، عقل است؛ اما اين در اين ديدگاه يكي از
قوه   عقل سنتي ناميد كه در منابع ديني با نام توان اين عقل را عقالنيت مدرن، متفاوت است مي

كند و معيار  ها را كنترل مي قوه غضبيه و شهوانيه كه آن اي است در برابر عاقله از آن ياد شده و قوه
عقل مصلحت سنج دنيوي كه بر اساس مقتضيات زمان . اخروي است تشخيص سود و زيان معنوي و
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ديدگاه نوگرايان ديني، ابزار شناخت است؛ اما در نگاه بنيادگرايان، عقل  سنجد، در و مكان مي
اخروي، ابزار شناخت است، از اين روست كه كليه علومي را كه در خدمت سعادت  مصلحت سنج

اسالمي كردن ساير علومند تا اين وجه از سعادت بخشي  به مفيد دانسته و معتقد دانند اخروي مي
نپذيرفتن  بنيادگرايي به دنبال. فراهم شود و در خدمت تأمين مصلحت معنوي بشر قرار گيرند ها آن

دانستن برخي علوم به ويژه علوم انساني و اجتماعي، يكي از  در مواردي منحط  و غير ضروري يا
ف حكوت اسالمي را ورود به حوزه علوم و اسالمي نمودن آن وظاي ترين و ضروري ترين اساسي

 .ها، تم اسالمي كردن علوم رخ نموده است نهايي انديشه آن داند و در الگوي مي
سياسي خود از اساس، معتقد است كه انسان، موجودي عبد و  بنيادگرايي ديني در ايران، در فقه

از آنجا كه در حكومت اسالمي، قانون، . ات داردتسليم با آزادي، مناف تسليم است و اين عبوديت و
 حكم حاكم، حكم منصوب امام معصوم است، آزادي در بيان و نقد و ارزيابي و نظارت بر قانون الهي و

تشخيص خويش،  اي را مطابق خواست و حاكم، محلي از اعراب ندارد و افراد اجازه ندارند، هر عقيده
و فلسفه وجودي  دهد افراد است كه شارع آن را تشخيص ميبرگزينند؛ چراكه اصل، سعادت اخروي 

   .حكومت اسالمي، فراهم نمودن همين سعادتمندي است
داند و مساوات و برابري تمام  بندي در حقوق شهروندي مي اين رويكرد، عقيده را معيار درجه

ين مساوات و پذيرد؛ چرا كه معتقد است در قانون الهي ا را نمي افراد جامعه در حكومت اسالمي
تواند براي همه يكسان باشد، حتي جنسيت در اينجا معيار  حقوق اجتماعي نمي برابري وجود ندارد و

 اجتماعي است؛ بنابراين زنان نيز بايد متناسب فطرت زنانه خود نه فطرت انساني خود، تفاوت حقوق
خود،  خلقت جنسيتيهاي تفكيك جنسيتي بپردازند و بر اساس  به كار و امور اجتماعي در محيط

مردانند، يعني  هاي مختص اين جنس كه ذاتا متفاوت از ها فعاليت شايسته ترين فعاليت براي آن
رويكرد در حوزه حقوق  هاي اجتماعي چون پرستاري است؛ بنابراين اين مادري و همسري و نقش

  .مدني نيز صاحب راي و نظر است
هاي به  هاي متني، هم در شيوه مبتني بر دادهاين پژوهش  بنيادگرايي ديني طبق آخرين نتايج

حكومت اسالمي يا ملزم كردن حكومت غير اسالمي به رعايت  دست آوردن قدرت براي برپايي
هاي خشن،  اجراي شريعت براي سعادتمندي افراد جامعه، روش هاي قوانين اسالمي و هم در شيوه

شمرند و چنانچه قبال  دانند، جايز مي يفاسد حكومتي را كه نامشروع م هاي قهري و حتي حذف مهره
 آنجايي كه فلسفه ذاتي حكومت اسالمي، سعادتمندي افراد بشر است؛ بنابراين براي اين اشاره شد، از

خشن بهره  هاي اجرايي سعادتمندي و جلوگيري از شقاوت افراد بايد در صورت لزوم از زور و شيوه
است نه ارشادي،  نگاه كه معتقد به دولت مولويگيرد؛ بنابراين حدود قدرت و حاكميت در اين 

آوردن اين قدرت و اجراي شريعت در لواي اين حاكميت،   دست به بروز شدت اسالمي در  وسيع و
      .نمايد ضروري مي

الگوي نهايي چنين نتيجه گيري كرد كه در يك الگوي بومي  توان مطابق بنابراين در انتها مي
بنيادگرايي معتقد به حكومت اسالمي با : هاي اصلي بدين قرارند تم بنيادگرايي ديني در ايران،

استبداد صالح و مجلس مشورتي است كه تمام تالش حاكميت در  هاي ساختاري تركيب شاخصه
شريعت در قالب احكام اسالمي است و در اين مسير در صورت لزوم از  راستاي اجراي حداكثري



  رويكرد بوميبنيادگرايي ديني در ايران با  هاي شناخت مؤلفه

123  
 

زد و در سعادتمند نمودن فرد و جامعه كه از وظايف ذاتي ور خشونت هم دريغ نمي توسل به زور و
تمام  داند كه براي اين سعادتمندي، ضروري مي. داند اراده و انتخاب افراد را دخيل نمي داند، خود مي

و مطابق قانون الهي   دهد، اسالمي گونه كه تشخيص مي ها به ويژه حوزه علوم و حوزه مدني آن حوزه
و واحد است و از قانون الهي كه اليتغير است يك پيام، دريافت  ين ثابتگردد؛ چراكه فهم از د

و بيان كردن هر آنچه  گونه عقيده اسالمي شود و از هر  انساني لزوماَ بايد در اين تفكر، علوم. شود مي
همه افراد شهروند در اين شكل از حكومت  .دهد، ممانعت به آيد حكومت، غير اسالمي تشخيص مي

هاي شغلي برابر برخوردار  با مردان از حقوق و موقعيت ادگرايان، برابر نيستند و حتي زناناز نظر بني
  .باشند نمي

 منابع
  .نشر ني: تهران مشروطه و مشروعه، مباني نظري حكومت ،)1374(آبادانيان، حسين 

 اي، زمينهپژوهش كيفي، فنون و مراحل توليد نظريه  مباني ،)1392(استروس، انسلم و كربين، جوليت 
  .نشر ني: تهران ابراهيم افشار، چاپ سوم،

: تهران اجتماعي ايران، -آن در تحوالت سياسي جمعيت فدائيان اسالم و نقش ،(1381)اميني، داود 
  .مركز اسناد انقالب اسالمي

  .24، شمارهكيان سيد حسين سراج زاده، ،)1378(برگر، پيتر  
فصلنامه  رفتارهاي بدني در بين دختران و زنان تهراني،، تحليل تماتيك )1391(سرشت، سليمان  پاك

  .1391، 28سال هشتم، شماره مطالعات فرهنگي و ارتباطات،
مؤسسه خدمات فرهنگي : ، تهران1نوري، ج ، رسايل، مكتوبات شيخ شهيد فضل اهللا)1362(تركمان، محمد 

 .رسا
، پايان نامه »1320از شهريور  اسالمياي انقالب  مطالعه تبار انديشه«، )1393(هاشمي، مرضيه  حاجي

  .كارشناسي ارشد پژوهشكده امام خميني و انقالب اسالمي
انتشارات : تهران نقش ايرانيان مقيم عراق، تشيع و مشروطيت در ايران و ،)1364(حائري، عبدالهادي 

  .امير كبير، چاپ دوم
: تهران ر مطالعات كيفي و تركيبي،نويسي د پروپوزال ،)1390(حكيم زاده، فرزاد و عبدالملكيف جمال 

  .انتشارات جامعه شناسان
ارائه يك نظريه : معنايي تغييرات خانواده ، بازسازي)1388(رضايي، مهدي و پرتوي، لطيف و صادقي، رسول 
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 .92يك، بهار فرهنگي، دوره ششم، شماره
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 تأملي در انديشه و عمل جمعيت فدائيان اسالم،: ، آسيب شناسي يك جنبش)1378(عليرضا  ماليي تواني، 
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  .پژوهشي امام خميني
انتشارات مؤسسه آموزشي و : دوم، قم جلد نظريه سياسي اسالم، ، )1378(مصباح يزدي، محمد تقي 
  .پژوهشي امام خميني
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