
 327 -289/ ص 1394پايیز و زمستان / دو/ شماره پنجمسال /  هاي اجتماعي متفكران مسلمان پژوهشي نظريه –فصلنامه علمي 
 

شناسیتحلیلانقالباسالمیایرانبراساسنظریۀکاریزماتیکآسیب

 وبرماکس

 2/2/96تاریخ پذیرش:                       4/11/95تاریخ دریافت: 
  1قوی نیره

 
   چکیده
 شده ارائه مختلف هاينظريه بر  مبتني  بسياري تحليلهاي تاكنون ايران اسالمي انقالب از 

 بهره «3وبر ماكس» «2كاريزماتيك» نظريۀ از   انقالب تحليل در ايعده ين،ب اين در. است

 وبر نظريۀ كه است اين گوياي اسالمي انقالب از يوبر ليتحل يهاگونه از يبرخ. اند گرفته

 شرايط از اعم «وبر »نظر مورد هاي  مؤلفه و دارد را انقالب تحليل توان انطباقي شکل به

 بهدنبال حاضر پژوهش. يافته عينيت  هم در كاريزما رهبر نقش و مردم پيروي جنبش، رخداد

 خواهد يا داشته دنبال به انقالب، از لها،يتحل نگونهيا  كه است ييزابيآس يامدهايپ  شناخت

 دستيابي كندي موجب كه است تأثيرگذاري عوامل تحقيق، اين در آسيب از مقصود  داشت

 مسير و اسالمي ماهيت از را انقالب و آرمانهاست  بسياري از عدول و توقف يا و اهداف به

 يط  ياجتماع و ينظر هايآسيب انواع شناخت يمعيارها. كندمي  منحرف يا خارج اصلي

 كه است شيعي فقه ظرفيتهاي و اسالمي ارزشهاي و اساسي قانون ،خميني امام دگاهيد قيتحق

 ۀعرص و ينظر يبهايآس پژوهش يهاافتهي. است گرفته قرار استناد مورد يشناسبيآس در

 جنبش در وبر نظر مورد جهت و يمبان انطباق عدم انگرينما  كه است ياريبس ياجتماع

  ليتحل يمبنا وبر كيزماتيكار يۀنظر  كهيصورت در و است ياسالم انقالب با ييزمايكار

 بر شده مردهش بر پژوهش يط آن نيترمهم كه بهايآس انواع رد،يگ قرار  ايران اسالمي انقالب

 . شد خواهد عارض  انقالب

 اريزماتيك،ك يۀنظر خميني، امام شناسي،سيب آ ،انقالب اسالمي ليتحل :یدیکل واژگان

 . يانطباق ۀگون وبر، ماكس
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   مسئله طرح و  مقدمه

. اسالت  آن دسالتاوردهاي  حفالظ  و انقالالب  هر بقاي ضامن انقالبها ماهيت حفظ مباني به پايبندي

 ميالزان  و چگالونگي  همچنالين . است آن فرهنگي و فکري مباني به پايبندي گرو در امر اين تحقق

 تالوجهي  بي  و بود خواهد نيز انقالب هر هاي  آرمان تحقق موجب كه است مباني اين از حراست

 كاله  اسالت  بالديهي  اسالا   ايالن  بر. هاست آسيب انواع  موجب سهواً، و عمداً علتي، و دليل هر به

 از دور باله  اسالالمي  انقالالب  نظالري  مبالاني  آن دستاوردهاي و قالبان  اسالمي ماهيت حفظ براي

 بخشقوام عناصر و مباني اين تا پذيرد، انجام تجددزده و روشنفکرانه برداشتهاي و تحجر التقاط،

 بالا  تنهالا  مهالم  اين باشد وارداتي هاي انديشه و آسيبها با مقابله در ، استوار و نفوذناپذير، سدي آن

  ،«اسالمي فرهنگ و  ماهيت » حفظ  با صرفاً بلکه نيست، ميسر انقالب ،مادي دستاوردهاي حفظ

 خالالف  بر كه است اين در پژوهش سخن. است پذيرامکان 1است اسالمي انقالب مبقيه علت كه

 بالدون  را وبالر  كاريزماتيالك  نظريالۀ  از گيريبهره  و انتقال نظرانصاحب از برخي مهمِ اصولِ اين

 تحليالل  بالراي  نظرياله  ايالن  كالاربرد  در و داده قالرار   اسالمي انقالب ليلتح مبناي نقد، يا ارزيابي

 قالرار  اسالتفاده  مالورد  انقالالب  تحليل در را وبر نظريۀ ،«نطباقي ا»  شکل به واقع در ايران، انقالب

 بالا  تمايزاتي نظريه اين اينکه از غافل. است گرفته قرار هم آنها عمل برنامۀ آن، از فراتر و اندداده

 كاله  دارد... و  عقالنيت  مردم،  و رهبري نقش اقتدار،  مشروعيت، مباني معرفتي، بانيم در اسالم

 و تحليالل  بالر عالوه ديدگاه اين  شخصيتهاي از برخي كه خصوصاً. نيست تسامح و اغماض قابل

 وبر ماكس انديشۀ مبناي بر هم  را اسالمي انقالب آرمانهاي و اهداف خود، آثار در عمل، عرصۀ

 اينگوناله  و ديالدگاه  ايالن  رسالد مالي  نظر به. اندكرده بخشيسامان و بازنويسي يزماييكار جنبش و

 نظرياله  يك ورود علمي نظر از كه چرا گرددمي محسوب شکني هنجار علمي فضاي در عملکرد

 تا  پذيردمي انجام ارزيابي و بررسي فهم، با بايد معمول طور به  فرهنگها ديگر به  فرهنگ يك از

 بررسالي  و شالناخت  صالدد  در نوشالتار  ايالن . نباشالد  بالاز  اجتماعي و نظري آسيبهاي  انواع بر راه

 تحليالل  در انطبالاقي  رويکرد با وبر كاريزماتيك نظريۀ كاربرد و انتقال كه است آسيبهايي ترين مهم

 انقالالب  از گرفتاله  انجالام  تحليلهالاي  كه است نکته اين  بيان به الزم. است داشته اسالمي انقالب

 شده يشناسگونه  يانتقاد و ترميمي انطباقي، گروه  سه در وبر كاريزماي نظريۀ  اسا  بر اسالمي

 ايالن  در كاله  ايگوناله  انقالالب،  از  تحليالل  گوناله  سه اين بين در اما(.  400:  139 4 قوي،) است
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 (3/2/70بيانات، «)فرهنگي است ۀچهر -انقالب ۀيعني آن بخش نمادين و چهر -انقالب ۀايم كه وجهما از اول گفته»  1
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 پالژوهش  اصلي پرسش و هدف مجموع در است انطباقي تحليل. گيردمي قرار نظر مورد پژوهش

 :از اند عبارت

 اسا  بر اسالمي  نقالبا  تحليل اجتماعي ۀعرص و نظري  يهاآسيب و تبيين شناخت :هدف

و  اهداف از عدول و ياز مبان  انحرافو   يرمس ييرموجب تغ  كهوبر است  كاريزماتيك نظريۀ

 .                  شد خواهد آرمانها

ريزماتيك ماكس وبر كا ۀايران بر اسا  نظري  انقالب اسالمي تحليل يهاآسيب  :اصلی پرسش

 ؟اند كدام

   پیشینۀ پژوهش 
در آمالده   يالر تحر ۀالذكر به رشالت  فوق ۀبررسي موضوع مورد نظر با سه گون دركه  آثاري جمله از

تطبيقي كاريزما )باله   ۀمطالع»عنوان با (  1374)يدكتري جهانبخش ايزد ۀرسالند از: ا است عبارت

 اولالين  از زمالاني  لحالا   باله  و داخلي منابع ميان از« مفهوم وبري( با رهبري انقالب اسالمي ايران

اصاللي   بحال  . اسالت  گرفته صورت اسالمي انقالب رهبري و وبر كاريزماي مورد در كه كارهايي

تطبيالق   شود اين است كه كاريزماي وبري با رهبري انقالب  اي كه از آن حاصل مي ايزدي و نتيجه

ريزماتيالك باله مفهالوم وبالري تفالاوت مالاهوي       و رهبران كا  بين رهبري انقالب اسالمي وكند  نمي

اصالالحات   يبرا يههفت نظر»  و مقالۀ( 1380) اصالحات موج هفت كتاب نيهمچنوجود دارد. 

او  آثالار  ايالن  از  در بخشالي  و تأليف ايران اجتماعي دربارۀ مسائلكه  ستحميدپارسانيا(« 1379)

آن پرداختاله   يامالدهاي الب و پانقال  يالل هالاي وبالر در تحل   الگو گرفتن از انديشه يچگونگ يينبه تب

تقليالل   ،اجتمالاعي  ياآساليبه  وبالري  انديشالۀ  براسا  امام حركت بررسي ايشان، يدگاهد در .است

گران در شکل رفرميستي دادن  و انتقادهاي تحليل ايشانهاي شخصي  حركت امام بر مدار ويژگي

هالاي    سازي جنالبش  عاديوارداتي را به دنبال خواهد داشت. مهدوي زادگان در كتاب  ۀبه انديش

( باله  1384)« وبالري  سيادت و خميني امام رهبري شيوۀ» مقالۀ و (1380) مردمي در ايران معاصر

 نويسالندگان  از برخالي  توسالط كاريزماي وبري  ۀاسا   نظريبرامام  رهبري يلتحل بررسي، و نقد

بيين رهبري و ارزيابي نظريه كاريزمايي در ت نقد  كتاب(  در 1385پرداخته است. اخوان كاظمي) 
 ويژگيهاي برشمردن با امام بر كاريزما نظريۀ تطبيق عدم ادلۀ ارائۀ در سعي وبر انديشۀ نقد با ،امام

ايران  انقالب اسالمي كتاب در هم( 1389)  كچويان. دارند امام انقالبي و فردي، اجتماعي علمي،
سالاير انقالبهالاي جهالان و نقالد     ها و تفاوتهاي انقالب ايالران بالا      به بررسي ويژگي ،و انفتاح تاريخ
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 ۀ( در مقالال  1378عطالارزاده )  . پردازد ميوبر   ۀرهبري آن بر اسا  نظري يتپذيري شخص انطباق

بالدون   كه گروهي دارد يم يانب ،«هدايت ديني امام خميني، انقالبي در مفهوم رهبري كاريزماتيك»

ع كاريزماتيالك در رهبالري   ي از نالو يهالا  توجه و گاه از سر عناد سعي در برجسته نمالودن ويژگالي  

 يالد كأت و تطبيق يکردموضوع با رو انجام گرفته در يپژوهشها از برخيطور كلي  هدارند. ب انقالب 

از  ي( و برخال انطبالاقي  ۀدر انقالب نگاشته شالده اسالت )گونال    ينيامام خم يزماييكار يتبر شخص

طور  هب ها و نوشته آثار اغلب(. در يانتقاد ۀ)گونينيامام  خم يزماييكار يتشخص پژوهشها در ردّ

طور اجمال اشاره  هزا ب يبآس پيامدهاي يانبه ب فقطمختلف  يقسمتها يدر البال يحيتلو يا يجزئ

 يانقالالب اسالالم   يالل تحل يشناسال  يبآسال » مستقل در پژوهشياسا   تاكنون   ينا شده است. بر

پالژوهش   يهالا  يافتهه ب يتبا عنا ينانجام نشده است. بنابرا« ماكس وبر يزماييكار يۀبراسا  نظر

 يالت اهم باشالد ضالرورت و   يمال  انقالالب  يآرمانها ، اهداف ويبر مبان متعدد يهايبآس يانگركه نما

انقالالب باله دليالل     يوبالر  يالل تحل ۀ؛ تالا  محمالل روشالنفکران   يالد نما يموضوع دو چندان م ۀمطالع

 .  گيرد قرار  يشناس آسيبهاي مختلف مورد  آسيب

   مفهومی چارچوب
 علالل،  مبالاني،  از مختلالف  منالابع  در خميني امام و توصيف كالم اسا بر پژوهش اين چارچوب

 از و عالدول  اسالت  گرديالده  مبتنالي  اسالمي انقالب بر عارض احتمالي و آسيبهاي آرمانها اهداف،

 امالام  ديالدگاه  در. اسالت  شالده  شالمرده  آساليب  شده، برده نام عناصر در امام نظر مورد ويژگيهاي

 از برگرفتاله  گرفالت  شالکل  ايالران،  در ،57 در سالال  مي،اسالال  انقالب قالب در كه تحولي خميني،

پيشالرفت  »بالود كاله    ايالن  امام ديدگاه .كند ايجاد بنيادي و گسترده تغييراتي توانست كه بود اسالم

(؛  271: 10ج ،1378امالام خمينالي   «)ملت ايران، مرهون آن تحولي بود كاله در نفالو  پيالدا شالد    

پيداسالت   نيالك فرهنگالي اسالت. چنانچاله     يانقالبال  ،ترديد انقالب ما بيش از هر چيالز  بنابراين بي

دهد، داراي ويژگيها و اثالرات   آن را فرهنگ تشکيل مي ۀدهند اي كه ماهيت و عوامل تشکيل پديده

اسالتقالل در   ۀدهنالد  ترين بعد تشالکيل  استقالل فرهنگي مهم ،رو غالب فرهنگي خواهد بود. از اين

نقالب هم نشان از دگرگالوني ارزشالهاي   است. چنانچه تحوالت فرهنگي پس از ا انقالب اسالمي

ند از وابسالتگي حکالام پهلالوي باله     ا عبارت خميني امام منظر از انقالب و عوامل عللجامعه دارد. 

 هستيم، مخالف او با ما كه شاه»  ،اسالم با مخالفت و استبدادي حکومت پهلوي ۀشيو وبيگانگان 

 مخالف شاه با جهت دو هر اين به ما و مذهبي امور با هم و است مخالف  اسالمي سياست با هم
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 او بالا  ايالران  مالردم  ۀهمال  جهالت  بالدين .. كالرده .  خيانتهالايي  مملکالت  باله  نسبت هم و .... هستيم

در قالب جمهالوري    اسالمي حکومت امام، نظر از (.170: 5 ج ،1378  خميني، امام.« )ندا مخالف

ت نيالز ماننالد افالراد جامعاله     رود كه به موجب آن دول شمار مي نوعي حکومت قانون به  ،1اسالمي

گالذاري   بالا سالاير حکومتهالا در نالوع قالانون       ترين فرق حکومت اسالالمي  اساسي تابع قانون است.

قدرت مقننه و اختيالار تشالريع قالوانين باله خداونالد       ،گذاري قانون ، آنهاست. در حکومت اسالمي

مالام  تالوان باله اجالرا گذاشالت) ا     مختص خداست. و هيچ قانوني را جز حکم شارع مقالد  نمالي  

 حالق  و نالدارد  كسالي  بالر  حکومت حق خدا جز كسي»در نظر ا مام خميني . (33: 1377 يني،خم

 الهالي  دينالي  حکومالت  مشالروعيت  رو، اين از .(233 :1377 ،خميني  امام.«)ندارد نيز گذاري قانون

 و آن جميالع شالنون   به حکومت و روند نمي شمار به ديني حکومت مشروعيت منبع مردم و است

 اكثالر  نکنالد،  پيالدا  شالرعيت  تعالالي  و تبارک خداوند و مقد  شرع قبل از تا »ارد د كه ارگانهايي

 بالدون  اگالر  و... بالود  خواهد شرعي مجوز بدون اجرائيه، و قضائيه و مقننه قوۀ به مربوط كارهاي

 ،ينالي )امالام خم ..«بالود  خواهالد  طالاغوتي  شنون جميع به دولت دهند، انجام را كارها الهي شرعيت

حکومت قانون الهالي بالر مالردم اسالت) امالام       حکومت اسالمي ،اين جهت (. از103 :17، ج1378

گالاه در ايالن اسالالمهاي تحريالف شالده تنهالا        ،امام  يدگاهد در(. 44  - 43: 17، ج1378 يني،خم

ايالن  » امام خميني .ماند كه از حقيقت اسالم و دين الهي خبري نيست ظواهري از ديانت باقي مي

وا را، كه عمالً هيچ مخالفتي با منافع مسالتکبران و طواغيالت   محت بي ۀاسالم تحريف شده متظاهران

چنالين   ايالن  ،نظالر ايشالان   در..(42: 17ج ،1378 خمينالي،  امالام «)نامالد  اسالم آمريکايي مالي  ،ندارد

 تبليغالات ريشاله در   وكه اسالم ناب محمدي است عدم جدائيش از سياست بديهي است  اسالمي

 ،1378خميني،  امام.«)است استعماري تبليغات از جداست دين از سياست شعار»استعماري دارد 

و عالدم آشالنايي بالا     2بيني مساللمين  سلطه، خود فروختگي شاهان مستبد، خود كم نظام (. 33: 4ج

 اساسالي  پايالۀ  عنالوان  به را سياست از دين جدايي عدم انديشۀ امامدارد.  3اصول اسالم ها و   آموزه

مقالارن بالا انکالار      ار تشالکيل حکومالت اسالالمي   انکال : »يالد فرما يمال  و داند مي اسالم سياسي فلسفۀ

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
 محتواي يعني اسالمي و دهد مي تشکيل را حکومت شکل و فرم جمهوري. هستيم اسالمي جمهوري خواستار ما 1

 (. 271: 10ج ،1378 خميني امام.« )است الهي قوانين كه فرم آن

 بودند چطور ديگران مگر كنيد، اداره را مملکت توانيد مي هم شما. آيدنمي بر ما از كاري كه آمده باورمان هم ما» 2

 (.127: فقيه واليت خميني، اهللروح) .«نيستيد شما كه

 (.234 :1تحريرالوسيله، ج خميني، اهلل روح.)است نشناخته را اسالم جداست سياست از دين كند توهم كه كسي 3
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« ت احکام و جاودانگي ديالن اسالت.  است و مقارن با انکار جامعيّ  ضرورت اجراي احکام اسالمي

امالام   )كاله نالابودي ملتهالا    بينالد  و براي آن آثار و تبعالاتي را مالي   (18:  20ج، 1378، ينيامام خم)

غفلالت و   ،(91: 21ج،  1378، نالي يمحدود شدن فقاهالت) امالام خم   ،(88:  18ج،  1378، ينيخم

تالرين آسيبهاسالت. امالام در     جمله مهم از (56: 15ج ،1378 خميني، امام)فراموشي احکام سياسي

و   طي مراحل انقالب، ارزش ويژه و اساسي براي مردم قائل بودند. ايشان مردم را سالتون، حالامي  

  مسنولين نظالام اسالالمي   دانستند تا حدي كه رأي مردم را اعتباربخش پشتيبان اصلي حکومت مي

با حضور مالردم در   هاي نظام اسالمي   دانند  اصالحات و تحکيم پايه نمودند و الزم مي قلمداد مي

 خويش، از طريق انتخاب مسنوالن و نظارت بر عملکرد آنان  مردم در سرنوشت ۀصحنه و مداخل

 در .(467: 18، ج1378 ،خمينالي )امالام  «مملکت به دست خود مردم باشالد  ۀبايد ادار»گيرد.   انجام

 هاليچ   تالا  شالود  مي نگريسته  «الهي تکليف»  از زاويۀ قدرت به اسالم، سياسي نظام در امام، انديشۀ

امام در آنچه  .ندهد قرار فروشي بزرگي و تفاخر و طلبي برتري وسيلۀ را آن نتواند قدرتي صاحب

ي مالردم  أو از آزادي و حق ررانند  مشروعيت الهي براي فقها سخن مي بيان شد، از حق شرعي و

امام بعد از تشالکيل دولالت    كنند. ييد اين حقانيت الهي استفاده ميأنيز به عنوان عامل مقبوليت و ت

اعتنايي نکرده، بر فقه سالنتي پافشالاري    بي ،به تحوالت و مقتضيات زمان و مکانبا توجه اسالمي، 

را با نگالاه اجتهالادي در تالزاحم     برگزينند و عنصر مصلحت در فقه پويا را« مصلحت»كنند عنصر 

براسالا   » ند. از نظر ايشالان دهي را در امور مسلمين ترجيح  مصالح، دخيل نموده و مصلحت اقو

شالوند و زمالان و مکالان     احکام بر مبناي فقه پويا به تبع تغيير و تحول موضوعاتشان متحالول مالي  

اسالالم مقالدم بالر حفالظ     و   حفظ مصلحت عمالومي »در اين ميان دارند و هميشه بايد   نقش مهمي

موضوع مصلحت و جايگالاه   .(467: 18، ج1378  ،خميني)امام « مصلحت شخص، هركس باشد.

، بالا واكنشالهاي   «ايالران  جمهالوري اسالالمي  »سيس نظالام سياسالي  أآن در فقه سياسي شيعه در پي ت

يعه دستگاه فقهي ش «عرفي شدن» ديدگاه قائل به ،تحليلي بسيار متفاوتي همراه بود كه از آن ميان

از منظالر ايالن    نمايالد.  و تبديل شدن آن به يك دستگاه قانوني متعارف، بيشالتر جلالب توجاله مالي    

 گالردد كاله   اي مالي  تالازه  ۀواليت فقياله بالا طالرح عنصالر مصاللحت وارد مرحلال       ۀنظري ،نويسندگان

فقيه، برخالف قرائتهاي سالابق حالداقلي،    ۀواليت عام ۀبارز آن است. نظري ۀشاخص «گرايي عرفي»

وساليعي از موضالوعات    ۀاز اختيارات را براي فقيه به رسميت شناخته و عمالً دامنوسيعي  ۀگستر

اجتماعي را در ذيل فقه سياسي قرار داده است. آنچه اين نظريه را به سمت حداكثري و -سياسي

نظالام سياسالي باله     ۀدهالد، توانالايي ادار   استفاده از ظرفيتهاي فقه در شنون تمامي زندگي سوق مي
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ادي و معنوي مردم و هدايت آنها به سوي سعادت و كمال بر اسالا  ارزشالها   جهت تدبير امور م

حکومالت در نظالر مجتهالد واقعالي،     »در نظر امام خمينالي   ،هاي شريعت است. بر اين مبنا  و آموزه

عملي  ۀجنب ۀدهند زواياي زندگي بشريت است. حکومت نشان  فقه در تمامي  عملي تمامي ۀفلسف

و فرهنگالي اسالت. فقاله تنالوري       الت اجتماعي و سياسالي و نظالامي  معض فقه در برخورد با تمامي

در  .(218: 21ج، 1378انسان و اجتماع از گهواره تا گور است)امام خمينالي،   ۀواقعي و كامل ادار

با ارزشگذاري به نقالش زمالان و مکالان در     گيرد و زواياي زندگي را در برمي  فقه تمامي ،نظر امام

بر نيازهاي فردي، نيازهاي روز افزون نظام سياسي را هالم   عالوه تواند استنباط احکام است كه مي

 ريکي از مسائل بسيار مهم در دنياي پالر آشالوب كنالوني نقالش زمالان و مکالان د      » پاسخگو باشد. 

هالا و از عوامالل      لفهؤ(. از جمله م217: 2ج ،1378خميني،  امام.« )گيريهاست تصميم نوع و اجتهاد

فقه حداقلي و حداكثري را فراهم آورد و مانعي در  ۀگيري حوز تواند موجبات شکل اصلي كه مي

رويکرد برخي از فقيهان به فقه حداكثري باشد، ديدگاه آنان در خصوص منالابع شالريعت و فقاله    

در ايالن قضاليه   »توانالد   اسالتنباط كاله مالي    ۀچگونگي نگاه به عقل در حالوز  است، خصوصاً اسالمي

هاي زيادي مورد اقبال فقيهان شيعه قالرار گرفتاله و     دخالت جدي داشته باشد. اين عنصر در دوره

(.  94 :1389ايزدهالالي،  سالجاد «) فقاله برشالمرده شالده اسالت      ۀچهارگانال  ۀباله عنالوان يکالي از ادلال    

روشي دارد، چه آنکاله عقالل از   -منبعي ۀارزشمندي عقل بدين جهت است كه عقل ماهيت دوگان

اب و سالنت( مالورد عنايالت قالرار     سو به عنوان منبع شناخت احکام در كنار منالابع نقلالي )كتال    يك

اي بالراي فهالم منالابع ديگالر مالورد اسالتفاده واقالع         گيرد و در سوي ديگر، عقل به عنوان مؤلفه مي

هاي ديني، پيوند ناگسستني عقل و شرع و تأكيد بر آن   ت عقل در آموزهشود. با توجه به حجيّ مي

 اهالداف  ترين مهم جمله از مام،ا ديدگاه در .شاهديم را ينيامام خم خصوصاً در عبارات فقيهان و

 كاله  اسالت  اسالم جهاني نهضت ساز زمينه كه  است مسلمان امت وحدت استراتژي اسالم آرمان و

 مهالدوي  انقالالب  گيالري  شالکل  براي مناسب اي زمينه و ايجاد شده ناشي ايران اسالمي  انقالب از

 مقدماله  و بشود جهاني قالبان يك انقالب، اين كه اميدوارم» :فرمايد مي امام كه گونه همان. است

اداماله   . در( 131: 16ج ،1378 خمينالي،  امالام ) «باشالد  الال  الفالدا  لاله  ارواحنالا  ال اهلل بقيۀ ظهور براي

امالام   يدگاهد يمبنا برالذكر  فوق و عناصر اركانها را يبآس يو شاخصها يانقالب اسالم ويژگيهاي

 .    است شده آورده نمودار دو در
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    اسالمی انقالب هایویژگی میمفهو مدل 1 شماره نمودار

 

  

 اسالمی انقالب آسیب های  شاخصه مفهومی مدل 2 شمارۀ نمودار
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 پژوهش شناسی روش

 از  يريال گبهالره   بالا  1تركيبي )توصاليفي ال تحليلالي(    روش و يانتقاد يکرديرو با حاضر پژوهش 

 بالر  ايالران  اسالالمي  بانقالال  از شالده  ارائه يلهايتحل يشناسبيآس به  ياسناد و ياكتابخانه ۀويش

. اسالت  پرداختاله  پالژوهش  در شده نييتع  يارهايمع اسا  بر وبر ماكس يزمايكار ۀنظري  اسا 

 وبالر  كيال زماتيكار يمبنا بر اسالمي انقالب از ليتحل هايگونه انواع نيب از ،ابتدا در منظور نيبد

 نيالي تب رد،يال گيمال  قالرار  نظر مورد يشناسبيآس در كه« يطباقنا ۀگون( »يانتقاد ،يميترم ،يانطباق)

 نمالودار  در يمفهالوم  مالدل  دو قالالب  در نظالر  مورد يشاخصها و ويژگيها بعد ۀمرحل در و شده

 ۀنظالري  براسا  تطبيقي ۀگون به  انقالب از  تحليلها  براسا .  است دهيگرد ارائه 2،1  ۀشمار

 و نظالري  بهايآسالي    هالا پاياناماله  و مقالاالت  كتالب،  از اعالم  منالابع  در شالده  ارائه وبر كاريزماتيك

 ذكالر  قابالل  ۀنکت. است شده تحليل و توصيف و احصا اسالمي انقالب بر شده عارض اجتماعي

 اسالا   بالر  (1 شماره نمودار) انقالب  یآرمانها و اهداف ،يمبان از عدول و انحراف زانيم نکهيا

 در يشالناخت روش ۀمالحظ. شودمي شمرده بيآس  پژوهش نيا در ،( 2 شماره نمودار) شاخصها

 يالا  گرايالي حالس  شالناختي معرفالت  مبالاني  ًصرفا كه هنگامي تا كه است اين اسالمي انقالب تحليل

 و متالافيزيکي،  عقالل  و باشد غالب علمي جامعه بر  تحليل در گرايينسبي يا پوزيتيويستي رويکرد

 قالرار  توجاله  مالورد  معرفتالي  مبالاني  در شالناخت  منبع عنوان به الهي وحي همه از ترمهم و قدسي

 آساليب  معالرض  در آن بالا  متناسالب  روش و ماهيت به توجه عدم دليل هب  انقالب حليلت ،نگيرد

 .داشت خواهد قرار

   پژوهش های یافته

. باشالد  مالي  آن نقالد  و وبر كاريزماتيك نظريۀ از بح  نوبت اكنون نظري مقدمات از بح  از پس

 :  شود مي پرداخته نظريه اين طرح به ابتدا لذا

  وبر اتیککاریزم نظریۀ شناسیماهیت

و  فرهنگ در خصوصاً دور هاي  گذشته از مختلف، زبانهاي و فرهنگها در «كاريزما» واژۀ -1

 عطيعۀ» معني به كليسائي از منشأ «كاريزما» لغوي ريشۀ است. داشته كاربرد مسيحيت ادبيات

 ي ها   انديشه قالب در را واژه اين وبر كاربرد ماكس معاصر، در عصر و است «الهي

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
1 Analytical Descriptive 
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 شناسي جامعه در مفهوم يك قالب در خود، باورهاي با منطبق كاربردي خود شناسانه جامعه

 سلطۀ كه است جهت بدين.  (630-629 :1376كولب،و  گولد) است گرفته كار به سياسي،

 لغوي معناي جهت از. است منسوب( 1860 -1924) وبر آلماني افکار به كاريزماتيك

 يافتن موهبت معناي به عربي در شده، بيان متفاوتي نيمعا با مختلف، فرهنگهاي در كاريزما

 ايراني هاي اسطوره در و (98: 1378شيخاوندي، ) كرامت معناي به و ايزدي فيض از

 بسيار را فرهي فرواک، فرهود، فرنود، فريد، ،(فردا) فرداد فريدون، نامهاي در ،«فر»تركيبات،

 به وفور به و تحقيقات كتب اغلب در يفرهمند يا«فره» معناي به كاريزما .يافت توان مي

 مفهومي غناي دليل به كه است مفاهيمي  كاريزما ازجمله هم برخي نظر در خورد مي چشم

(. 11: 1393 فوالديان،) شود مي استفاده گوناگون و سطوح ها   مفهومي درحوزه ابهام شايد هم

 ترين مهم در و برده نام را كاريزمايي و ني عقال سنتي، اقتدار نوع سه خود آثار در وبر

 صفتي كاريزما:» كند مي توصيف را كاريزما گونه اين ،1جامعه و اقتصاد كتاب اثرخود،

 و شود ادعا اينکه يا باشد داشته وجود واقعاً است ممکن كه است شخص يك در العاده فوق

 چه و مفهوم در چه است، شدن عقالني مقابل نقطۀ «كاريزما» شود صرفاً فرض آن وجود يا

 توجه مورد خود سلوک و به خاطر صفات كه است شخصيتي «كاريزمائي» شخصيت معنا در

 روزمره» مکرر تناوب وبر، انديشۀ در. دارد نيز فلسفي اهميت نوعي و گيرد مي قرار تکريم و

 و مشخص سير يك وجود معني به اجتماعي _سياسي حيات «شدن كاريزمائي» و « 2شدن

 كاريزما مصاديق وبر، نظر در .( 23-22 :1374 ،وبر) است بشر يخيتار حيات روند در دائم

 كاريزماي مانند  قهرمانان( ناب الگوي) پيامبران سياسي، رهبران مانند مختلفي انواع شامل

 كه«  برسِکرها»» حتي جادويي كاريزماي مانند فردي هاي جاذبه دليل به كه افرادي و عقل

  ،«شامان» و همچنين شده مي منتسب مخدر داروهاي از هاستفاد به غلط به آنان حالت بيان

 شناسي جامعه .شود مي نيز شد، مي خلسه به ورود وسيله عنوان به غش دچار كه ساحري

 رايج، قضاوت طبق كه افرادي عنوان به سطح، يك در را اينها همۀ ارزشها، از فارغ وبري

 روزمره قلمرو از خارج كاريزمائي يادتبيند. س مي هستند، منجيان و پيامبران بزرگ، قهرمانان

 به و عقالئي، سيادت برخالف شدت به سيادت اين معنا، بدين. است دنيوي حيطۀ و

 است، غيرعقالئي اخص، طور به كاريزمائي، سيادت كه چرا است. بوروكراتيك خصوص

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
1  Weber. Economy and Society, 1968. 

2 Veralltaglichung= Routinization 
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 خصوصيات ترين مهم (.400: 1374 وبر،.« )است بيگانه قواعد همۀ با كه معني بدين

  اند: عبارت آن انواع در بركاريزماييره

مداري  يا انسان خدامحور اي اسطوره بيني جهان در چارچوب است ممکن كاريزما مأموريت -

 استنتاج نون قا احتماالً يا وحي قانون بر سلطه اقتدار و نوع بنابراين باشد، شده بندي فرمول

 تا( ص)پيامبر از وجود دارد؛ ممفهو اين مصاديق بين و متضادي فاحش تمايزات و اتکا شده

 عوام شود، در چهرۀ ظاهر مي گوناگوني هاي  در چهره و موسوليني، هيتلر مانند هاي  ديکتاتور

 ...و. انقالبي يا  نظامي قهرمان ديکتاتور، فريب،

 تقد  كه شخصي از بلکه سنن يا قواعد طريق از نه اطاعت، با كاريزمايي سلطۀ وبر، نظر در -

 و رهبر گردد مي اعمال شود، مي داده نسبت او به العاده فوق هاي ويژگي برخي يا قهرماني يا

 مريدانش رفاه تا است، فشار تحت خود پيروان طرف و از مسنول داده كه هايي وعده دليل به

 .آورد فراهم را

 سرشت كه است اين هدفش و بود خواهد رهبر مأموريت با همسو كاريزمايي سلطۀ ساختار -

 بايد يعني. نشود تبديل روزمره و عادي امري به تا كند حفظ را سلطه نوع اين موليمع غير

 موضوع اين. باشد ناپذير سازش و متعصبانه كامالً آن شرعي وظيفۀ و مأموريت دعوي

بايد  بلکه باشد رسمي  نبايد رهبر كاريزمايي سازمان( الف: است شرط پيش دو مستلزم

 . كنند فدا رهبر هدفهاي راه را در خود باشد كه افرادي از متشکل

 اقتصادي معمولي فعاليتهاي طريق از را خود نيازهاي نبايد مريدانش و كاريزمايي رهبر (ب

 از بايد است، نظامي اردوهاي رسم كه همچنان هستند، جنگجو گروهي آنها اگر. برآوردند

 بايد را جنگي نايمغ و كنند رفع را خود احتياجات گروه خارج اموال تاراج و غارت طريق

 با هستند آميز مسالمت گروهي چنانچه. دهند قرار استفاده مورد اشتراكي صورت به

 ساختار سلطۀ بنابراين برآورند، را خود نيازهاي پيشکشها هدايا و پذيرش و گري تکدي

 سلطۀ ساختار بايد شود ماندگار بخواهد كه صورتي در و ناپايدار است ساختاري كاريزمايي

عقالنيت  يا سنت به معطوف كه كاريزمايي فرايند تحول خود بگيرد، به را عقالني يا سنتي

 خود اصيل حالت و شکل در كاريزمائي سيادت:» گويد مي و جامعه اقتصاد در وبر است.

 شخصي شديداً اجتماعي مناسبات از عبارت سيادت اين. است غيرمعمول سرشتي داراي

 با تواند مي مناسبات اين. دارد بستگي كاريزمائي خصائص اثبات و اعتبار به كه است

 معتقدان، تجمع شکل به مثالً. بپرهيزند بودن گذرا و مدت كوتاه از خود، شدن دائمي
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، وبر)  غيره و ساالري( روحاني) هيروكراتيك سياسي، حزبي، سازمان مريدان، جنگجويان،
 پيدايشِ يا تولد در فقط كه كاريزمائي، سيادت سرشت صورت، اين در .(404- 402 :1374

 سنتي يا سيادت اين نتيجه، در. شود مي دگرگون عميقاً است، بوده خالص نمونه از خود

  شود. مي( قانوني)عقالئي يا گردد، مي

 بايد خود شايستگي دادن و نشان پيروان تکليف به دعوت و خود نشاندن كرسي به براي رهبر -

 الگوي بلکه ندارد پيروي جنبۀ پيروان و رهبر بين رابطۀ. بگذارد نمايش به را خود قدرت

 ترنر،) شود مي برخوردار هواخواهي از غنايم ازاي به رهبري آن در كه است مشتري  حامي

 رهبر از وچرا چون بدون و سو نگرندو يك متعصب نظر، تنگ افرادي مريدان .(41: 1379

    .(404- 402: 1374، وبر) يندنما فدامي او راه در را خود جان و كنند مي فرمانبرداري

 نسبي طور به كاريزمايي رهبران بحران، يك آغاز زمان در و حتي سياسي نسبي ثبات زمان در -

 بحران به تاريخي رويدادهاي و درازمدت ساختاري تغييرات كه هنگامي اما. اند منزوي

 قدرت كسب به موفق شايد تا آيند مي ميدان به مريدان بيانجامد، حاكم نظام مشروعيت

  .(19: 1379وبر، )  شوند سياسي

 حد در »: گويد مي وبر است بيگانه اقتصادي مالحظات با اخص، طور به خالص، كاريزماي  -

 معيشت تأمين بارز كامالً انواع گدائي يا زياد انعام و رشوه حتي ها، موقومه هدايا، بااليي،

 تأمين ديگر نوع ،(زور با همراه) آميز متمسال يا قهرآميز «غنيمت» ديگر طرف از. كاريزماست

 غيراقتصادي نيروي يك كاريزما عقاليي، اقتصادي فعاليت نظر  از است، كاريزمائي حوائجِ

 كامالً نگرش با تواند، مي او. كند مي طرد را دنيوي روزمرۀ روال در درگيري نوع هر او است،

  .(401 :1374 وبر،) كند تحمل را نامنظم و غيرمقرر اقتصادي فعاليت غيراحساسي،

مفهوم فره  از جاي كاريزما به عادت، برحسب اي، ترجمه و درآثار تأليفي :مفهومی مالحظۀ

كاريزماتيك )رهبر  ۀسلط، بعضي اوقات و مترادف مفهوم را اين دو و كنند استفاده مي

 كه است درحالي اين كنند مي ترجمه و رهبر فرهمندانهفرهمندانه  ۀبه سلط را كاريزماتيك(

 گفت بايد .(509-503: 1393 والديان،) ف«وجود دارد سلطه در اين دو نوع تفاوتهاي بنياديني»

 از شکلي فرهمندانه سلطۀ»كه است چرا مفهومي خلط و فرهمند كاريزما معناي پنداشتن يکي

 ن،فوالديا) «را نيز دارد كاريزماتيك از سلطۀ وجوهي آن ساختاري داليل به كه است سنتي سلطۀ

 تأثير زيادي مفهوم دو دانستن معنا هم نيست بعيد اينکه ما، بح  با مرتبط .(519- 512: 1393
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 .باشد داشته ايران در آن سازي بومي و پذيرش در

  انطباقی  گونۀ در وبر کاریزماتیک نظریۀ اساس بر اسالمی انقالب  تحلیل محوری عناصر 

 نقالش  وبالر  كاريزماتيك نظريۀ از  استفاده با گران يلتحل اسالمي،  انقالب  از تحليل گونه اين در

 گالذار  دوران از انقالالب  حركت و مسير پيروزي گيري، شکل و علل و شرايط رهبري نقش مردم،

 ويژگيهالاي  بالا  رهبري عنوان به امام و از اند كرده تحليل نظريه اين هاي  مؤلفه اسا  بر را تثبيت و

 اسا  بر و حاميان پيروان عنوان به مردم هاي  توده از و (94:  1380و  1374حجاريان)كاريزمايي

 بالا  را انقالالب  حركالت  مسير آينده، به انگارانه غايت نگاهي با و كنند مي ياد وبر و ادبيات مفاهيم

 اسالالمي  انقالالب  تحليل گونه اين اصلي شاخص بنابراين. اند كرده تحليل وبر نظريۀ از الگوگيري

 (مالردم  و امالام ) و عناصر ساختارها شرايط، از اعم ها   مؤلفه كليۀ كه است اين وبر نظريۀ اسا  بر

 سالوي  به جامعه سوق اسا  بر هم را انقالب جهت و كنند مي يابي مصداق  اسالمي انقالب را در

 انقالالب  حركالت  تحليالل،  اينگوناله  شخصاليتهاي  غالالب . گيرند مي نظر در غرب «عقالني قتدار ا»

 عقالنالي  اقتالدار  با كه غربي مدرن جوامع مانند عرفي جامعۀ به قدسي جامعۀ با گذر از را  اسالمي

 در ايالن  گرفتن قرار محوري عامل و كرده بيان  سنتي، جامعۀ به سوي حركت رود، نه مي پيش به

 امالام  و فالرامين  نظرات شدن اجرايي براسا  ايران جامعۀ درون از شده ايجاد ظرفيتهاي را مسير

 جامعالۀ  باله سالوي   حركت استلزامات و ديگر و نهادها تارهاساخ شده موجب كه دانند مي خميني

 .گالردد  مهيالا  اسالت ( 92: 1380 حجاريالان، ) «گالذار  دوران» آنهالا  تعبير به كه دوران اين در عرفي

 تحليالل  ايالن  در را تفکالر  ايالن  خاسالتگاه  هفتاد، دهۀ در گروه اين تأثيرگذار شخصيتهاي از برخي

 تالرين  مهالم  از يکالي  ايران هاي دانشگاه در غرب نحرافيا علوم»: اند وگفته دانند مي انقالب وبري،

(. 1388حجاريالان،  )اسالت  «سلطانيسالم  »دربالارۀ  وبالر  مالاكس  تنالوري  بالا  كشورمان انطباق شرايط

 انديشالالۀ بالالا آشالالنايي ايالالران، جامعالالۀ در دينالالي گيالالري انديشالالۀ روشالالنفکري  اوج بالالا حجاريالالان

 در ورود از بعالد ( 1388 ان،حجاريال ) مالدرن  هاي  انديشه با آن و تلفيق (1380حجاريان،)1سروش

كه  داري سرمايه نظام و مدرن عصر پيدايش او نگاه در. گمارد  مي همت پردازي تنوري به دانشگاه

 هنجارها باورها، بايد افتراق، در دوران كه است علت بدين خوانند مي فرا شدن عصري به را دين

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
كنالد    آغالاز مالي   كيان، ۀهنامدر ما اوجهت نقد نظرات ابتدا در در هايي راحجاريان با آشنايي نزديك با سروش تالش 1

و نظالرات سالروش    با او همراه شالده گيري از نظرات او مانند عصري شدن و.عرفي شدن دين و...  در ادامه با بهره اما

 آيد.  هاي مبنايي او به شمار مي  هم جزيي از آموخته



 

 

 

 

 
 1394هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال پنجم، شماره دوم، پايیز و زمستان  فصلنامه نظريه   302 

  

 

 عينيالت  و درونالي  موجالود  يتهايظرف به بايد و كرد تلقي دنيوي-مينوي بخش دو را در ارزشها و

 ارزشالها  فرسايش دنبال به اغلب عرفي دنياي به قدسي دنياي از اشيا عبور او، ديدگاه در. بخشند

 شالده هسالتيم و باله    قدسالي  مفاهيم باز تفسير شاهد كه است گذار دوران همين در و دهد مي رخ

 پديالد  آنهالا  فسالخ  از نعتمما و پيوندها و قراردادها تضمين براي دنيوي و عرفي قدرتهاي ناچار

: 1372 1پالور  صالح)  است -لوياتان مثالً – نوين مقتدر دولت آنها ترين مهم او نظر در كه آيند مي

پالردازي   تنالوري  «ديالن  شالدن  عرفالي » لالزوم  بر« مدني جامعۀ »به سوي حركت فرايند در او .(48

 باله  شالناختي جامعاله  هنگالا  بالا  حجاريان شرايط، اين در. شود  مي عمل وارد آن اسا  بر و كند مي

 نشاليب  و پرفراز مسير» گويد:  مي او .نمايد تبيين را آن شدن عرفي فرايند تا رفته شيعي فقه سراغ

حجاريالان،  « )دهالد مالي  نشالان  را شالدن  عرفي به تاريخي تمايل نوعي( تاكنون ابتدا از) شيعي فقه

عناصر   واجد را «فقيه مطلقه واليت» دكترين  كه است اين نويسنده اين ديگر تالش .(70: 1380

 در سالازي عرفالي  فراينالد  منظالر  اين از .(98-94: 1380 حجاريان،) نامد  مي شدن عرفي ساز زمينه

 ايالن  او نظالر  در. اسالت  «عرفالي  سالاحۀ  باله  قدسي ساحۀ از انتقال»از عبارت آن، تعريف ترينعام

 سالي قد ارزشالهاي  فرسالايش  نالوعي  بالا  همالواره  عرفالي  عرصۀ به عبور و قدسي حريم از خروج

 را خالود  ارزشالي  غايات هاپديده و اشيا كه معنا اين به(  72-71: 1380حجاريان، ) دارد مالزمت

 ميالان  سالاختاري  افتراق از است عبارت شدن عرفي ديگر معناي او، ديدگاه در. دهند مي دست از

 باله  ديالن  هم و شده حقوقي اعتباريات منشأ دولت هم فرايند، در اين. دين نهاد و سياسي ساخت

 مالدرن،  عصالر  در ديني دولت پديدۀ يعني دولت، و دين ادغام. شودمي مربوط خصوصي احتس

 نيالروي  در كاله  (95: 1380 حجاريالان، ) اسالت  شالدن  عرفالي  فراينالد  دهندۀشتاب عامل ترينمهم

 باله  مصلحت معناي پذيرش» يعني خميني ابتکار امام  ايشان اذعان به. دارد وجود امام كاريزمايي

: 1380 حجاريالان، ) «كنالد  عرفالي  سالرعت  به را قدسي دستگاه تواند مي كه بزاريا ترين مهم عنوان

 تالرين  مهم مدرن، عصر در ديني، دولت پديدۀ دورتر، انداز چشم در و است انتقال اين محور( 84

 سالاحت  دو بالا  فقيه واليت و(  79: 1380 حجاريان،) است شدن عرفي فرايند دهندۀ شتاب عامل

 ملالي  مصالالح  آن در كاله  مصلحت تشخيص مجمع» نهاد و مصلحت بنابر الخلقي يلي الربي،  يلي

 تعيالين  قالوم  عقالالي  عرف توسط مرسله صورت به فقهي، اصطالح به و، و بندي قيد هيچ بدون

 تالأثيرات  داراي كاله  اسالت  دولت سازوكار در عرف عنصر دخالت نهادينۀ و عملي شکل شود مي

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
 ت خود را منتشر كرده است .مقاال صالح پور    جهانگير نام مستعار(  با 1372)ماهنامه كياندر  حجاريان سعيد   1
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  قالانوني _ الهي مشروعيت دو با فقيه واليت او هديدگا در .(84: 1380 حجاريان،) .«است بنياديني

 نظالام  باله   را  فقاله  دسالتگاه   كاله  است«   كاتاليزوري» ترين مهم «مصلحت عنصر» از گيري بهره با

 توانالد  مالي  را تحولي هر شريعت دستگاه گفت توان مي ديدگاه اين در كند مي تبديل عرفي حقوق

 هضم خود نوبۀ به و كرده ميسر دين نهاد در را دولت و هضم (98: 1380 حجاريان،) باشد پذيرا

 عرفالي  تبلالور  محالوري  نکتۀ .(91: 1380 حجاريان،) است شده موجب نيز را دولت نهاد در دين

وجه  در را فقيه واليت حجاريان ديگر، سوي از. يابد مي تبلور فرايند اين براسا  كه است شدن

 از منبعال  ) ملالت  حقالوق  از را خالود  يتمشروع كه داند مي ملي حاكميت نمايندۀ «الخلقي يلي »

 ملت صداي او صداي و ملت قدرت از ناشي وي قدرت اساساً و گيرد مي( سرنوشت تعيين حق

 انتخالاب  سالمت  ايالن  باله  را او «قالرارداد » طالي  كاله  است « مردمي وكيل» وي ترتيب اين به. است

 گيرد مي قد  عالم از را خود مشروعيت ،«الرّبي يلي »وجه در فقيه ولي كه معني اين به. اند كرده

 الرّبالي  يلالي  امور در تواند مي مطلقاً و است اهلل رحمه معصوم سوي از( عام نصب به) منصوب و

 .كنالد  عرفالي  ملالي  منالافع  و مصالح مقتضاي به را آن و نمايد تصرف و دخل( فقه دستگاه يعني)

 تالزاحم  و وي تمشالروعي  منبالع  و فقياله  مطلقالۀ  واليالت  حول شبهات از بسياري توان مي بنابراين

واجالد   امام او، ديدگاه در .(86: 1380 حجاريان،) دانست منتفي را امام آراي اي پاره ميان ظاهري

 دولالت  گيالري  شالکل  و (184: 1379 حجاريان،) بوده( قانوني و كاريزمايي سنتي،) مشروعيت سه

 يعنالي  غالرب  ماننالد  بلکاله  اسالت  ديالن  ضد يا دين بي دولت كه نيست معنا اين به ايران در عرفي

 نهالاد  ديگالر  و ديالن  خود نه و دين نهاد يکي داريم، نهاد دو ما يعني است؛ و دولت كليسا افتراق

 اسالت  شالده  (عرفالي ) سکوالريزه جامعه گوييم مي كنند، پيدا افتراق هم از نهاد دو اين اگر دولت.

 رد عامالل  تالرين  محالوري  را فقياله  مطلقالۀ  واليالت  نقش كه رويکرد، اين .( 60: 1379 حجاريان،)

 1حالداقلي  دين به حداكثري كردن تبديل با هم ديني درون مکانيسم و بديل بي شدن عرفي فرايند

 او فراينالد تحليلالي   غايالت  كاله  اسالت  تحليالل  اين بر داند، مي فقهي دستگاه شدن عرفي مهياكنندۀ

  شخصاليتهاي  ديگالر  نظالر  در اسالت.  «ايران روشنفکري شدۀ سازي بومي مدني جامعۀ »به معطوف

 خمينالي  اهللآيت كاريزمايي اقتدار اسا  بر شد مستقر انقالب از پس كه نظامي  حليل،ت گونه اين

 فقياله  واليالت  نهاد در سنتي اقتدار و كاريزمايي اقتدار اساسي، قانون تصويب با گرچه بود استوار

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
وسط و حداقل آنگاه ادعا ايالن اسالت كاله     اگر سه مدل عمده براي دموكراسي قائل شويم، دموكراسي حداكثر، حد 1

دين »  1373، جهانگير صالح پورتواند با دين حداقل روايتي عصري از دين جمع شود)  دموكراسي حداقل احياناً مي

  (.134:  20 نماهنامه كيا  ،«دموكراتيك حکومتي
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 فقياله  واليالت  نظالر او  در. بالود  ايالران  در سياست محور دوران آن در رهبر شخص امّا شد، ادغام

 بيشالتر  هرچه كاريزمايي اقتدار ايران، در اما. شود  مي كاريزما كاهش موجب  و سنتي رعنص سمبل

 پيشتر كه تمييزي. گرديد تبديل حاكم روحاني طبقۀ اقتدار و به شده نهادينه فقيه واليت قالب در

  ايران در وي  منظر از. است شده محو تدريج به بود، ممکن سنتي اقتدار و كاريزمايي اقتدار ميان

 انتخابالات  از پس اما داشت، غلبه دموكراتيك و قانوني اقتدار بر سنتي اقتدار 1368-76 دوران در

 پديالد  فعالال  سياسالي  نيروهاي در كه ايتازه آرايش و چرخش با و 1376 سال جمهوري رياست

-آزادي و حقالوق  ضالامن  كاله  مفهومي به)گراييقانون و قانوني اقتدار به ايفزاينده به نحو و آمده

 شالرايط،  ايالن  در .شالد  رجالوع  نظام مشروعيت تأمين براي( باشد مدني ايجامعه در سياسي ايه

 و گرفالت  شدت آنها پشتيبان اجتماعي -سياسي نيروهاي و مشروعيت گانۀ سه مباني ميان منازعه

 مقاومتهالاي  و مخالفتهالا  بالا  قالانوني  اقتدار كه شکلي به. شد ظاهر مشروعيت در بحراني شکل به

 ايالن  نتيجالۀ » ديالدگاه  ايالن  در. است بوده مواجه كاريزمايي و سنتي اقتدار منابع سوي از ايعمده

 وكشالمکش  نالدارد  جايي اسالمي نظام حاكميت در گويا گرايي و قانون قانون كه است اين تحليل

 شالکل  باله  دموكراتيك و قانوني اقتدار و روحانيت سنتي اقتدار فقيه، واليت كاريزمايي اقتدار بين

 از كاريزمالايي  تفسالير  بالا  بشاليريه  تحليالل  (.78-80 :1379 بشاليريه، ) است شده ظاهر زايي بحران

 و قالانوني  اقتالدار  باله  و سالنتي  كاريزمالايي  اقتدار از چرخش به سيال نهايتاً فرايند يك در انقالب

 انقالب از بعد گفت توان  مي شد، بيان آنچه بنابر بندي، جمع يك در .گردد مي منتهي مدني جامعۀ

 سالال  انتخابالاتي  فضالاي  بسالتر  از ايران جامعۀ در مدني جامعۀ  يا عرفي جامعۀ رويجت و شهرت»

 تقليالل » آن مفهالوم  كالرد كاله   پيالدا  راه اجتماعي_سياسي گفتمانهاي صحنۀ به و برخاست (1376)

 ناشالي  قالوانين  از اطاعت به اجبار اكثريت، برابر در دولت مسنوليت آن در كه است دولت سيطرۀ

 گفتار، آزادي حزب، چند وجود آزاد، انتخاب عمومي، و مخفي آزادانۀ رأي حق اكثريت، ارادۀ از

 ديني، فردگرايالي،  پلوراليزم سکوالريزم، به نهايتاً كه گردد مي تأكيد آزاديها ساير و دين مطبوعات،

 و عملالي  اقدامات ،(مقدمه :1377 واعظي،) .«گردد مي منتهي ابزاري عقالنيت پذيرش و گرايي نفع

 رويکالردي  با مدني جامعۀ به سوي جامعه دادن و سوق شدن عرفي فرايند در ديدگاه اين اهداف

 جملاله  از ديالدگاه  ايالن  باله  قالائلين  پالژوهش  اين در كند. مي و كرده آفريني نقش سکوالر يا عرفي

 آن در جامعاله  انگالاري  عرفالي  قوي هايزمينه ترديد بي شوند. مي شمرده انقالب زاي آسيب عوامل

 زيالرا . دارد وجالود  دارنالد،  «مدرنيتاله  دغدغۀ» كه ديني و روشنفکران متجدد يروشنفکران از دسته

 ايالران،  در.» اسالت  جامعه و دين كردن عرفي يا  دنيوي آنان دغدغۀ شاهديم آنچه كه گفتيم طبق
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 اينکاله  ولالو  اسالت،  آمالده - شالدن  عرفي – سو اين به اخير دهۀ چند در ديني روشنفکري جريان

 ديالن  كالردن  دنيالوي  پي در ديني روشنفکري - اينکه دليل به. تاس نشده تنوريزه چنين اهدافش

 انقالالب  از عرفي و اهداف مباني با تحليلي ارائۀ آن، تبع و به( 11 :1378 سروش،)  .«است بوده

 روشالنفکري  از طيفالي  انديشالۀ  بر مروري با. است انقالب كاريزمايي تحليل پيامدهاي از يکي كه

 روشالنفکر  ديدگاه، اين در زيرا. آيد  مي نظر به ناپذير جتنابا و روشنفکر طبيعي شدن ديني، عرفي

 كردن از سکوالريزه و شکلي انگاري عرفي او ويژۀ كار» .دارد عهده بر ايدئولوژيکي رسالت ديني

. دارد حالداكثري  هالم  و حالداقلي  شالکلي  هالم  سکوالريزاساليون » كاله  اسالت  بالديهي . است جامعه

 حالداقلي،  سکوالريزاساليون  در ولالي  اسالت  الحاد و دين نفي معناي به حداكثري سکوالريزاسيون

 بساليار  جايگالاه  و تقليالل  آن نقالش  انسالاني،  هالاي  عرصاله  از بسالياري  در بلکاله  شود نمي نفي دين

  .(1: 1377 محمدي،) كند مي پيدا جديد دنياي در محدودي

   اسالمی انقالب درمورد وبر کاریزماتیک دیدگاه بررسی و نقد

 تحليالل  سالاختاري  و ظالاهري  هالاي   نظمي بي بر عالوه اجتماعي تتحوال از بعد اغلب جوامع، در 

 انقالالب، جامعالۀ   پيروزي از بعد. گيرند  مي قرار مختلف هاي و نظريه ها   انديشه معرض در انقالبها

 مبنالاي  بالر  راسالتا  ايالن  در مختلالف   هالاي  گالروه  و شخصاليتها  نبالود،  مستثني امر اين از هم ايران

 و علالوم  انقالالب  مطالعات حوزۀ در و مطرح مختلف هاي نظريه از گيري بهره با خود هاي  دغدغه

 بالر  تأكيالد  بالا  هالم  خميني امام مقطع، اين در. اند كرده بيان را خود عمل برنامۀ و تنوري اجتماعي

و  بقالا  و الزمالۀ  انقالب مميز وجه و معيار را« اسالميت عنصر» اسالمي انقالب ماهيت حفظ لزوم

 و گراهالا  ملي چپاولگر، بزرگ قدرتهاي خطر مختلف مراحل در ارهاب و كنند  مي بيان  آن استمرار

 از را اسالالمي  انقالالب  درصالددند  آنها كه كنند  مي بيان را نمايان روحاني و مصنوعي روشنفکران

 خواهالد ( التقالاط  و تغييالر ) انحالراف  دچار انقالب آيندۀ نتيجه در كه كنند دور آن اسالمي ماهيت

 اصيل هاي  انديشه انقالب، دوم دهۀ در مده، آ شرايط پديد از ستفادها با گروهي ميان، اين در .شد

 خالالف  بالر  و داده تطبيالق  غربالي  هالاي   مالدل  و هالا  نظريه برخي  اسا  بر را خميني امام  و ناب

 اسالالم  و حتالي  انقالالب  بالراي  آسيب بزرگترين را ناب اسالم مباني از عدول كه امام هاي  توصيه

 ايالن  در چالون  ولي. دادند قرار تحليلها و مبناي داده قرار الگو را ربغ شدۀ طي   مسير دانستند  مي

 اجبالار  باله  نداشالتند  اجرا آمادۀ مدنظرشان هاي  انديشه اسا  بر اي شده بومي« عمل برنامۀ»مقطع 

 مطلالوب  سوي به بود، امام نظر مورد كه ناب، اسالم از گذر درحال كشوري مثابه به ايران جامعۀ
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 ي هالا    پالروژه  هالدايت  بالراي  را« 1عمل راهنماي تنوري» گروه اين. شد حسوبم آنها گرفتۀ غير از

 خوان هم انقالب از بعد شرايط ظاهر با در كه وبر، تيك كاريزما نظريۀ از و بررسي نقد بدون خود

 تحليالل  از حاصله و اجتماعي نظري  آسيبهاي شناخت پژوهش اين هاي يافته. اند كرده اتخاذ بود،

 قسالمت  دو در اداماله  در كاله  است انطباقي  گونۀ ديدگاه در وبر كاريزماي ظريۀن براسا  انقالب

 هالاي  ويژگالي  مفهالومي  مالدل » مدل دو اسا  بر  اجتماعي آسيبهاي– ب و نظري آسيبهاي -الف

    آساليب  هالاي   شاخصه مفهومي مدل» آسيبها مالک شناخت  و (1 شمارۀ نمودار« )اسالمي انقالب

 آساليبها  از برخي تاكنون اينکه ذكر قابل نکتۀ شود. مي بيان  گفته شد، قبالً كه ،( 2 شمارۀ نمودار)

 مقتضالي  شالرايط  ايجالاد  و ديالدگاه  اين گسترش و تداوم صورت در نيز ديگر برخي و نموده رخ

و تغييالر   هالا،  شاخصاله  از عالدول  يالا  گالرفتن  زاويه تحليلها اين در آسيب معيار. آمد خواهد پديد

 دو اين با انقالب، تحليل انطباق عدم يا و انطباق چگونگي ديگر، بيان به. است انقالب ويژگيهاي

 .  بود خواهد تحليل بودن زا آسيب بيانگر مدل،

 (  مدنی جامعۀ به اسالمی جامعۀ از چرخش) نظری  آسیبهای (الف

 و ياساسال  قالانون انقالب اصول  ياسالم يمبانفاصله گرفتن از  ينظر يبهايشاخص آس نيترمهم

» آن اسالت.  يآرمانها و اهداف ،تشکيل حکومت اسالمي موضوع در خصوصاً مينيخامام  يدگاهد

دهد و اسالم  ما خواستار جمهوري اسالمي هستيم. جمهوري فرم و شکل حکومت را تشکيل مي

اتکا باله آثالار    با( كه 157: 4، ج1374امام خميني، « ) يعني محتواي آن فرم كه قوانين الهي است.

به چهار دهه  قريب وشده است  يانب  3 ۀدر نمودار شمار يفرع و ياصل يۀدر چند ال امام اجماالً

 جامعالۀ  از چرخش انقالب و جهتحركت  انطباقي گونۀ ديدگاه براسا از آن گذشته است. اما 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
 ۀخصالوص تشالکيل جبهال    با شروع موج اصالحات و باله و ...  ... بعد از ارتحال امام )ره( و آغاز دولت سازندگي » 1

كالار شالوم    هپردار دست ب عنوان نظريه هرفت كه ب از من توقع مي مشاركت كه به تنوري راهنماي عمل نياز داشت طبعاً

روهاي سياسي عرضه كنم تا راهنماي عمل حزبي قرار گيرد با مقالدمات  از شرايط جامعه، دولت و ني  وتحليلي علمي

هالاي مالا    كه مبناي تحليل ،پرداز آلماني قرن گذشته نظريه ،«وبر ماكس» ۀتوانم توضيح دهم كه چرا نظري فوق اكنون مي

تالرين ايالن    علت انحراف اين مواضع را تشالريح كالنم. يکالي از مهالم    .... قرار گرفت هيچ ربطي به شرايط ايران ندارد

وبالر   شود كه نظريات  سلطانيسم است بنابراين مالحظه مي ۀوبر دربار نظرات انطباق شرايط كشورمان با تنوري ماكس

در ايران كنوني هيچ كاربردي ندارد و من از سر غفلت بدون نگاه انتقادي به اين نظرات آنها را به شرايط كشالورمان  

 (.3/6/88فار ، ،  حجاريان )دادم متعمي
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 ماهيالت و وضالوح   تبيالين  در محوري كه نکتۀ شده است. چند بيان يمدن ۀجامع به سوي اسالمي

 ند از:  ا فت عبارتتوان گ مي يانطباق گونۀ تحليلهاي

 امام انديشۀ كانون و ناب اسالم تجلي بخش قوام عنصر امام در نظر كه فقيه، واليت نظريۀ: اول

 شود. مي محسوب مدني جامعۀ سوي به حركت در سازي عرفي حركت بخش شتاب است، خميني

  يايدن» مسير كشور طي توسعۀ و « عمل برنامۀ » در انطباقي گونۀ تحليلِ مبناي بر: دوم

 به الزم. است مدني جامعۀ انقالب از تحليل گونه اين شاخص شخصيتهاي تعبير به يا «مدرن

 يد خلع لزوم اسالم،  انگاشتن عصري و رأي به تفسير عبور از كانال در انديشه اين كه است ذكر

 جامعه و مديريت ريزي برنامه از فقه دانستن آمد ناكار جهت به تفسير دين از فن اهل كردن

  است. بوده ابزاري عقل به صرف تکيۀ آن كه حاصل ابراز يافت فرصت

 امام ۀانديش از كهخواهد بود  نيامدني  ۀجامع يسوه جامعه ب حركت سوق ۀالزم : سوم 

 تا ميباش داشته يتاريخ صرفاً يريتفسبايست   كه مبتني بر اسالم ناب بود از اين پس مي ينيخم

و امام  انقالب ازتحليل كاريزمايي  و تفسيراين گروه كه با  ظرمن ازظرفيتهاي الزم براي توسعه 

امام  قرائتو  انقالب اسالمي ماهيت حفظ بر دليلي تنها نه ،نگاه نوع اين درفراهم نمايد.  دارند

ي  از اسالم  كه به  احيا اسالم و سازندگي به معناي نوسازي با حفظ ارزشها و آرمانها ينيخم

مورد  «عمل ۀبرنام»اسا  برتحقق اهداف الزم است  يبراو نيست، بلکه  ودنبانجاميد   اسالمي مي

به عرفي شدن  غرب كه نهايتاً مسير تاشود  انجاممتفاوت  يريتفساهداف انقالب  ازنظر 

مبنا به نامي از انقالب در ظاهر و در كنه و باطن دور شدن  نيواقع بر ا به وشود  يط انجامد يم

 با ريمغاين نگاه پيشيني و عملکرد پسيني اين جريان فکري تا به امروز شود. ا  از آن بسنده مي

 .استمسير اصيلي مورد نظر امام و اهداف و آرمانهاي انقالب بوده 

 از بسياري ما، روشنفکرهاي افکار »:فرمايندمي امام كه گونههمانبگوييم  توانيم  مي مبنا اين بر

 و ندارند تنيّو  سو كه آنهايي حتي لهذا و آمريکاست هب وابسته است، غرب به وابسته افکار اين

-نمي درست را راه اينکه باب از خودشان مملکت به بکنند خدمت خواهندمي كه كنندمي خيال

 اين و دارند را وابستگي اين بگيريم، غرب از را چيز همه بايد ما كه است آسوده باورشان و ندآي

 باشيم، داشته را فرهنگي وابستگي ما اگر. داريم ما كه هاستوابستگي ۀهم سرمنشأ وابستگي

 همه هست، هم سياسي هست، هم اجتماعي وابستگي هست، هم اقتصادي وابستگي دنبالش

بارز اين نگرش گروهي از  مصداق .(59-55: 10 ،ج1378خميني،  امام) .«هست اينها

باور به دين، تا پيش از  درنامند و  مي«روشنفکر ديني »را  داند كه خو روشنفکران قرار گرفته
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انقالب اسالمي، نگاهشان معطوف به اسالم بوده است اما بعد از پيروزي انقالبي اسالمي، با 

اند تا آنجا كه تعارضي بين اسالم و دنياي  تحول مباني معرفتي دچار تطورات فکري عميقي شده

ان اين است كه بايد از ديدگاهش بينند و براي گذر به دنياي مدرن، مدني نمي ۀمدرن و جامع

كاتاليزور استفاده كرد و از طريق بازخواني  عنوان به هاي دين اسالم در دوران گذار آموزه

اين گروه  مدرن، روح جديدي به دين اسالم تزريق كرد. ۀتطبيق آن با انديش هاي اسالم و  آموزه

را به موضع انفعالي كشاند مداراني هستند كه شرايط فکري بعد از انقالب آنها  روشنفکران اسالم

ها بدون ليتحل نيا .ي در قرائت از اسالم گرديده استو همين امر باع  تحوالت معرفتي جدّ

 ۀجامع فرهنگ قانون، و مشروعيت أمنش در اسالمي ۀجامع و مدني ۀجامع تمايزاتتوجه به 

 و عقل نقش و ارزشمدني و  ۀجامع اسالمي و ۀگيري جامع شکل ۀ، فلسفمدني ۀجامع و اسالمي

بالشك  نکهيامهم  ۀنکتاست.  رفتهيانجام پذ مدني ۀجامع و( شيعه فرهنگ) اسالم در عقالنيت

 واسالمي به جامعه مدني، تغيير ماهيت، فرهنگ و اهداف انقالب است  ۀچرخش از جامع ۀنتيج

ام مطلوب ام ترين هدف انقالب و كه مهم ،توجه به چرخش از جامعه اسالمي با فرهنگ شيعي با

 است،وبر   ۀكه حاصل تحليل انقالب اسالمي بر اسا  نظري ،مدني ۀسوي جامع هب ،خميني بود

فرهنگ اسالمي  به دنبال خو اهد داشت كه به تغيير ماهيت انقالب و يكالن آسيبهايي اساسي و

مفهومي ارائه شده در نمودارهاي سه مدل  اسا  بر ترديد بي. ايران خواهد انجاميد ۀجامع

 ،)قوينيز انقالب خواهد شد و آرمانها  در اهداف و ل( اين تغيير ماهيت منجر به، تحو1،2،3)

ا نحراف و  كه است موجب راي يآسيبها هدفمند و عميق  تحوالت و تغيير اين .(506:  1394

اسالمي  آرمانها را نيز در پي خواهد داشت كه در آن صورت ديگر از ماهيت انقالبي و ازعدول 

، حاصل از تحليل آسيب ترينمهم اينرسد بتوان گفت  يمبه نظر  نخواهد ماند.جامعه اثري 

 2سکوالر يا 1عرفي دولت ،مدني ۀشاخص جامع ترين اصليكه چرا است. يوبري انقالب اسالم

از  ينيبا قرائت امام خم رياست  كه مغا «استياز س نيد ييجدا »ۀشياند يخرآ عبارت كه است

 انقالب است. يآرمانها و اهداف اسالم و

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
1 secular state 

عرفي شدن را به معناي سکوالر شدن، غير قد ، دنيوي، غيرديني، غيركليسايي، نامربوط به نهاد روحانيت يا  2

شود)محمدي،    كار برده مي هسکوالريزاسيون ب سکوالر و ۀنامربوط به دين تعريف  و اغلب با معادلهاي دو واژ

1378  :13). 
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   اجتماعی ۀعرصآسیبهای ( ب

 دليالل  باله  امالام،  نگالاه  در های امام خمینی بر مبنای اجتهادات شخص::   باز تفسیر اندیشه - 1 

عملي احکام است و بالدون آن   ۀ، فلسفحکومت فردي احکام بر اسالم اجتماعي دستورات كثرت

مکان و قواعالد   دو عنصر زمان و لزوم توجه به ،از سوي ديگر پذير نيست. و اجراي احکام امکان

هاي عقلي براي كشف و استنباط احکام تکليفي فالردي و    فقهي شيعه با روش اجتهاد بهترين ابزار

 ۀجامعال  ۀسياسي امالروز  –اجتماعي  ۀپاسخ به مسائل پيچيد انديشي و ترين شيوه براي چاره جامع

نظامهاي سياسالي حالاكم    ۀچيدتعمق در منابع و نصوص ديني و شناخت روابط پي ايران است. لذا

اداره و مديريت فقهالي بالا    وكه مدعي الگو بودن اسالم  ،بر دنيا ضروري است تا انقالب اسالمي

ظرفيتهالاي ديالن اسالالم الگالوي      ۀحکومت جهاني امت مسلمان است، بتواند با بهره گرفتن از هم

انديشي  مکانيزم چاره و يندافرانطباقي  ۀگون در نويسندگان آثار در اما مناسبي براي جهانيان باشد.

در  سازي دسالتگاه ديالن و   جامعه ايران عرفي ۀسياسي امروز –اجتماعي  ۀپاسخ به مسائل پيچيد و

. اسالت  شالده  بيالان عملکرد امام خمينالي   اي و مبتني بر ظرفيتهاي انديشه ۀنتيجه عرفي شدن جامع

بالراي   «اجتهادي فقه شيعي مکانيزم» و روش از استفادهاول، دو ديدگاه  خصوص نيا در اينبنابر

مکالانيزم  » ،سياسالي امالروز جامعاله و دوم    –اجتمالاعي   ۀحل مسائل پيچيد پاسخ و انديشي و چاره

 ينالد افر شالناخت  بالا  كاله مالدني   ۀبراي استمرار حركت انقالب در مسير تحقق جامع« عرفي شدن

 انيشود ب يرا م (253: 1394 قوي،) است ريپذ امکان يانطباقعرفي شدن كه با استناد به آثار گروه 

و تبعات « هاي امام خميني بر مبناي اجتهادات شخصي افراد  تفسير انديشه باز»  ،انيم نيا دركرد. 

تحالوالت   امالام  ۀانديشال  در كه شود دقت بايد. بازشناسيمدوم الزم است   دگاهياسا  د برآن را 

 ۀبالع ذخيالر  اولالين من  قالرآن . اسالت  آن پويالاي  اصالول  وفقهي براسالا  ظرفيتهالاي درونالي ديالن     

 ۀتوان با تأمل و دقت در آيالات ايالن معجالز     شود و مي  ناپذيري در معارف ديني محسوب مي پايان

مناسالب شالنون مختلالف فالرد و جامعاله       ۀكارهاي نالو در ادار  الهي و كتب سعادت و حيات به راه

و فقاله سياسالي    دست يافت و بدون نياز به غير با تکيه بر منابع و ظرفيتهاي درون ديني خصوصاً

عوامالل بيرونالي ماننالد     ناله  ،انقالب اسالمي را تحليل نمالاييم  در منابع اسالمي، الفقه اصول دانش

 تفکيك به بايد امام هاي  انديشه درست شناخت براي انقالب تحليل در. كاريزما رهبر ينيآفر نقش

 اخالت پرد ايشالان  از مانالده  جالاي  بالر  آثالار  منظومه در متغير آراي و احکام از ثابت مباني و اصول



 

 

 

 

 
 1394هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال پنجم، شماره دوم، پايیز و زمستان  فصلنامه نظريه   310 

  

 

 2غيالر تالاريخي   نه رويکالرد صالرفاً   باشد و 1تاريخي - اجتهادي رويکرد با بايد شناسي امام يعني،

تفاوت برداشتهاسالت،   واكاوي و پذيرش فراواني آرا و رويکرد اجتهادي تفقه و ۀانجام شود. الزم

و  در حکومت اسالمي هميشه بايالد بالاب اجتهالاد بالاز باشالد     » فرمايد  كه خود امام نيز مي همچنان

مختلالف ولالو    ۀفقهي در زمين –كند كه نظريات اجتهادي   طبيعت انقالب و نظام همواره اقتضا مي

 امالام )« مخالف با يکديگر آزادانه عرضه شالود و كسالي تالوان و حالق جلالوگيري از آن را نالدارد      

 ،به طور مشخص ،سياسي امام و ۀاغلب آثاري كه در دفاع از انديش .(177: 21 ج ،1378، خميني

انالد و در   واليت فقيه منتشر شده، در چارچوب رويکردي غير تاريخي به موضوع نگريسته ۀنظري

اي منطقي از نو صالورتبندي   سياسي امام به عنوان دستگاه انديشه ۀانديش تااين آثار كوشيده شده 

 تحليل در. ردينظر قرار گ شود و تعارضهاي ظاهري با تمسك به مباني و تقييد اقوال معارض مدّ

 حالل  بالراي  كاله  اسالت  برخوردار پيچيدگيهايي از امام سياسي آراي و انديشه گفت توان  مي ينهاي

كوششالها بايالد گفالت     ۀ. درواقالع، عليالرغم همال   كردبسنده  3تاريخي غير رويکرد به توان نمي آنها

سياسي امام خمينالي ناكارآمالد    ۀتوضيحي شفاف و منسجم از انديش ئۀرويکرد غير تاريخي در ارا

ويژه در تبيين ديدگاه امام در مورد مبناي مشروعيت نظام اسالالمي يالا    هکالتي كه ببوده است. مش

اسالت باله نقالش     الزمواليت فقيه و نهاد دولت يا واليت فقيه و قانون اساسي وجالود دارد،   ۀرابط

اي  هاي ايشان بيشتر توجه و از رويکرد غير تاريخي تا اندازه  عامل زمان و مکان در تحليل انديشه

گوييم، ديدگاه مالا ديالدگاه تالاريخ و      سخن مي تاريخياز دوران  وقتيدقت شود  ديباشود. پرهيز 

اصالت امور تاريخي نيست، بلکه به دوران، توجهي فلسفي الزم است و ماهيت و طبيعالت دوران  

داريالم كاله دورانهالاي تالاريخي       اي ملحالو  مالي   را نه به اعتبار كون تاريخي بلکه به لحا  انديشه

در نظر نگارنده با دقت و بر اسا  رعايت نکات مالذكور  . سازد  از همديگر متمايز ميمتفاوت را 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
كوشالد ناله دليالل را باله علالت        گيالرد و مالي    د غير تاريخي و تاريخ باوري جاي ميرويکرد تاريخي در ميانه رويکر 1

انديشه و استدالل چشم بپوشد. رويکرد تالاريخي را در برابالر دو رويکالرد     ۀثير علل بر عرصأفروكاهد و نه از قوت ت

 .(13: 41ش 13 81 )باوي، نشانند  غير تاريخي و تاريخ باوري مي

هر انديشه، موقعيت تاريخي و وضالعيت سياسالي، اجتمالاعي،     است كه در مقام شناخت اين رويکرد، ايندر  نگاه  2

اقتصاد ي و فرهنگي حاكم بر او، فاقد اهميت و به شناخت آن نيازي نيست. انديشه تابع منطق استدالل و بالا تالاريخ   

 همان(.     ) نسبتي ندارد

شود به عقل انساني و انتخاب   است كه سبب ميمزيت اصلي رويکرد غير تاريخي، همانا اصالت بخشيدن به دليل  3

آگاهانه آن حرمت بنهدو تحوالت تاريخي در ارزيابي و سنجش نظريات علمي شاني ندارند و گذشت زمان براي 

 (11: 1381مقايسه تحليل و نقد آرا ، تعيين كننده نيست)باوي
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سازي در  و ظرفيت ايشاندرستي فهم شود و نه باز تفسير ديدگاه  هتواند ب  امام مي ۀاست كه انديش

 و ينالد افراجتهادات شخصي  مدني و ۀسازي در راستاي تحقق جامع يند عرفياايران در فر ۀجامع

 الًكاله اجمالا   آنچنان ،(84: 1380،حجاريان) شانيا شانياند هم گريد و حجاريان نظر مورد مکانيزم

 عنالاوين  از ناقص يا غلط تعريفهايي»با  حجاريان ينظر برخ دركه  چرا ،شد انيبح  ب يدر ابتدا

 ،عنصر مصلحت كه واليت فقيه و ۀبا كاتاليزور انگاشتن انديش 1«كالمي يا فقهي مفاهيم و اصولي

ديالدگاه امالام را در دوران گالذار باله      نقالش و  ،.اسالت  بوده خميني امام ابداع اصل ايناو  اشتباهِبه 

ابعاد مختلف  در و انگاشتهاساسي مکانيزم مورد نظر خود  هاي مهم و  لفهؤعنوان م همدني ب ۀجامع

هالاي امالام     ديدگاه ،او نظر در. استبراي عرفي شدن  نام برده  موجبيگيري از اين ابزارها را  بهره

 دربخالش   شتاب در منزلي از انقالبِ شخصي اجتهادات اسا  برعرفي شدن با ادبياتي  يندافر در

معيارها خود  مدني است. بدون شك اجتهادات شخصي و ۀمدرن يا جامع ۀمسير رسيدن به جامع

 و بالا اشالتباهاتي در روش  »كاله   انجامالد   مالي  خمينالي  امام هاي ديدگا تغيير به انطباقي ۀونگ ۀساخت

كند براي باز   زمينه را مستعد مي و (105: 1375 ،پورازغدي رحيم)«برداشت معنايي ممزوج است 

 دينالي  شخصاليت اي كاله از   گونه به اماماعتقادي  –فکري  ۀو ثابتات منظوم نابهاي   تفسير انديشه

 ارگالذ  دوران كاريزمالاي  رهبر يك عنوان به كه كند  مي متبلور را شخصيتي ۀشيع عميق فرهنگ در

عرفي شدن يالا سالکوالريزه كالردن ديالن نقالش       مسير در كه شود ياد او از مدني ۀجامع طريق در

 محوري دارد. 

 انقالب اول سالهاي در ما»: ایشان های اندیشه از عدول با خمینی امام از عبور تز -2

 را مينيخ[ امام] نظرات كنيم مي سعي ما...  شود نمي ختم دموكراسي به[ انقالب] راه اين فهميديم

 اين از تواند نمي كس هيچ درنهايت اما... نگيرد قرار دموكراسي با تضاد در كه كنيم تفسير نحوي به

 ،(134: 1381 گنجي،...«)است تاريخي تحول يك  اين. نگيرد قرار موزه در وي كه بشود مانع

 در و تنيس كارآمد ديگر است شيعه سنت و فقه به متکي كه خميني اهلل آيت اصول و مباني»

 «دارد وجود تعارضي امام انديشۀ و جديد مسائل بين و باشد جوابگو تواند نمي دنيا فعلي شرايط

 هستيم وظيفه انجام به مأمور ما گفته انقالب گذار بنيان كه است مشهور» ،(1378 اشکوري، يوسفي)

 وظيفه اين خواه. يمدهمي انجام را خود وظيفه فقط و نداريم كاري نتيجه به ما يعني اين نتيجه؛ نه

 با متناقض را آن و اشاره امام بيانات از ديگر ايجمله به آغاجري.« باشد نادرست خواه و درست

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
عريفهايي غلط يا ناقص از عناوين اصولي و تقريباً در همه موارد ي كه حجاريان استفاده كرده است ما شاهد ت» 1

 (105، ص1؛ ش 1375پورازغدي،  مفاهيم فقهي يا كالمي هستيم.) رحيم
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 نظام حفظ كه است گفته ديگري جاي در انقالب گذار بنيان»: كرد تأكيد و برشمرد گفتهپيش جملۀ

 .(1378 غاجري، آ)دهستن همديگر با آشکار تضاد در جمله دو اين كه است واجبات اوجب از

 خيلي ديگر سال چند است ممکن. كرديم تبديل نيافتني دست شخصيت يك به را امام ما متأسفانه»

 ها نوشته اينگونه براسا  .(1387 كيهان، خاتمي،)«شود طرح بايد امام نقادي بح . باشد شده دير

ديگر  ايران شرايط با آن بيقو تط وبر نظريۀ براسا  جامعه تحوالت فرايند در انقالب، راه تداوم در

 و گذارده را كنار سنت به بازگشت راه ايران در كاريزما و نبود آفريني نقش به قادر رهبركاريزما

 عبور تز لذا. بود حركت در مدني جامعۀ سوي به درحركت يعني تفسير اين در ديگر گزينۀ براسا 

درست كنيم،  واهيم يك مملکت اسالميخ كه فرموده بود: ما مي امام انديشۀ از و عدول شخصيت از

 اهداف تحقق مسير در (42 :  8ج  خميني، امام«) خواهيم يك مملکت غربي درست كنيم ما نمي

 هم اسالم بر مبتني اگر حتي امام هاي  انديشه در توقف الزم وبر نظريۀ و براسا  نظرشان مورد

 .كرد عبور آن از و بايد نيست  و نبوده جايز باشد

 در بح  انقالب وبريِ تحليل اسا  بر:  شدن عرفی فرایند در اسالم دین انگاری ابزاز-3

 صد در ديني تحوالت باالخص و فکري و سياسي تحوالت مثل برونزا تحوالت كه است اين

 ديني نهادهاي و است بوده مؤثر پديده اين رشد در يا داشته شدن عرفي سوي به رو اخير، سال

 را فرايند اين خود، گاه و هستند شدن عرفي حال در جامعۀ كليّت وازاتم به و كنار در ايران در

 عرفي روند پيگيري براي انقالب تحليل انطباقي گونۀ در فرايند اين تبيين براي. كنند  مي تسريع

 و نهادها دوگانۀ كاركرد. رفت ديني جريانهاي و نهادها سراغ به بايد همه از پيش شدن،

 زمان در زندگي و گذشته ميراث تداوم و حفظ دنبال به سو يك از كه است آن ديني جنبشهاي

 ناچار به بودن عصري و امروزي براي ديگر، سوي از و هستند ديني سنتهاي براسا  حال

. كند مي اراده عرفي مفهوم از موجود عرفي جهان كه الگوهايي با هم آن شوند،  مي عرفي و دنيوي

اينکه  اول. باشند برنهاده دو اين اند شده واقع تفصيل و بسط ردمو كه هايي برنهاده ترين مهم شايد

 خواهند  مي كه نيروهايي تمايل برخالف تحول اين و است تحول حال در سرعت به ايران جامعۀ

 خالف بر تحول اين دوم، و دارد شدن عرفي سوي به رو كنند قدسي و ديني را امور همۀ

 را آن و دارند آن برونزايي و بيروني بر مبادي هردو، تجددگرايان، و سنتگرايان در كه تأكيدي

 مقدورات و محدوديتها و فرايندها بر مبتني طبيعي تحول يك كنند  مي قلمداد تحميلي و وارداتي

 و ديني نهادهاي شدن عرفي فرايند در .(13:  1377 محمدي،)درونزاست معنا همين به و جامعه

 فرايند در ديني نهادهاي. شوند  مي عرفي نظارت نظام و ارزشها از بيشتري سرعت با روابط نظام
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 ادامه خويش حيات به جامعه در خواهند  مي چون پذيرند  مي را بازي قواعد سرعت به شدن عرفي

 نيز ديني نهادهاي شامل اين كه باشد راديکال تواند نمي مستقلي نهاد هيچ. دهند

 هويت وزمينه  پرتو در آنکه از بيش البانق رخداد بنابراين .(189 :1377 محمدي،)شود  مي

 شود مي فهم ابزاري دين نگاه با شدن عرفي فرايند در باشد شده ادراک خود تاريخي و اي انديشه

 .دارد و كاربرد

از آسيبهاي  يکينگاه تحقیرآمیز )غیر عقالنی ( به جایگاه، نقش و عملکرد مردم:  -4

دور از واقع و ه وبر نگرش نامناسب و ب ۀاجتماعي تحليل انقالب بر اسا  نظري ۀعرص

حامالن كاريزما  عملکرد پيروان و ۀجايگاه مردم است. در اين نظريه كلي آميز به نقش و توهين

چون وچرا  پيرواني مطيع و بي مراحل آن صرفاً مردم طي جنبش و .فاقد هرگونه عقالنيت است

تورات غير عقالني او را با غارتها و گردند تا دس  هاي عاطفي هستند كه گرد رهبري مي با كنش

حتي  هاي جنبش كاريزما نيست و  چون هدفي عقالني در اليه اطاعت كوركورانه سامان دهند و

برخاسته از  بخشي به خودش است كه آن هم صرفاً رهبر هم تصميماتش در راستاي مشروعيت

في  روابطدر  كاريزما ۀنظري اسا  بر اينکه اًمضاف ،استسنت و كنشهاي غير عقالني  عاطفي 

رات و مقرّ ۀمردم به دليل ذات جنبش كاريزما قانوني حاكم نيست كه تعين كنند مابين رهبر و

گرمابخش شمع وجود رهبر كاريزما هستند كه  هدف صرفاً اراده و بي مردم بي ،ها باشد مرز حد و

( 404- 402 :1374 ،وبر عاطفي تبلور بخشند) كند با احسا  و كنشهاي صرفاً  هرچه او اراده مي

 ارزش از ،اساسي قانون خصوصاً ،كشور قوانين و امام نظر براسا  در مردم نقش كهحالي در

 مردم عقالني آراى جمهورى اسالمى هم بر مبناي دين و ،سو ديگر از و است برخوردار ويژه

طريق انتخاب  و مشاركت از هستند برخوردار رفيع جايگاه از مردم نگاه اين در و گرفته قوام

ت مبتني بر تربيت عقالني اس اتکا بر عقالنيت متعالي و بامسنوالن و نظارت بر عملکرد آنان 

 (.237: 10،ج 1378خميني ،  امام)«.دمردم باش مملکت به دست خود ۀبايد ادار»

را  ديني برخي ظرفيتهاي انطباقي ديدگاه: دینی درون ظرفیتهای نادیده انگاری -5

 در وقتي اسالمي جمهوري است مدعي اغلب و داند مي شدن عرفي معناي ايبر كاتاليزوري

 ساختار اين شود، مي نهادينه جامعه در مدرن قالبهاي كاركردهاي و گيرد مي قرار مدرن ساختار

 پيامبر حکومت گفت بايد كه حالي در انجامد، مي شدن سکوالر يا شدن عرفي به قهري، طور به

 و معيار محور كه خميني امام قرائت با اسالمي جمهوري ارو ساخت اسالم صدر در( ص)

 آن هاي  و آموزه اسالم چراكه. مدعاست اين خالف تبلوربخش است تحقيق در اين شناسي آسيب
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 نيازهاي هم و مادي نيازهاي برابر در هم كه است الگوهايي و احکام و اصول قوانين، واجد

 با  زمان اين در و مقتضي نياز مورد و ساختارهاي اقالبه آن اسا  بر كه را اصولي و هم معنوي

 و مجلس مثالً تا نيست نظريه اين اسا  بر انقالب تحليل به و نيازي است واجد شرايط توجه

 اصل كه است بديهي مثال، براي. بدانيم مدرن جامعۀ و غرب از برگرفته ما را داشتن پارلمان

 اينکه نه است مختلف اشکال در مهم اين بر لدا ما( سنت و قرآن) نصوص از بسياري در شورا

 كه ايم يافته دست مهم اين به غرب در شده طي مسير دليل و به فرايند در اينکه دليل به ما

 علت غرب از اقتبا  گروه اين ديدگاه اسا  بر انقالب تحليل و مفهوم مضمون در متأسفانه

 اينکه از غافل است، مدرن جامعۀ اي،اقتض آن گفتۀ به ساختارهاي، و ديگر ساختار اين موجدۀ

و  شده كاربردي آنها از برخي هم اكنون هم كه است موجود اسالم در ظرفيتها گونه اين وفور به

 در اسالمي انقالب بايد كه گروهي نظر مورد ديدگاه بنابراين. است شده واقع مغفول هم بسياري

 جامعه گرفتۀ شکل نظام در مدرن ايساختاره براي توجيهي تا شود تحليل وبر معرفتي دستگاه

و  است ديني درون ظرفيتهاي اسا  بر ساختارها و قالبها اين تکوين كه گفت بايد باشيم داشته

 جامعۀ با قالب در است ممکن اگرچه كه گفت توان  مي هم اسالم و شناخت علمي انصاف با

 موجد نظام اسالميت روحو  اسالم و اصول مباني ترديد بي اما باشد داشته تشابه وجه مدرن

 و آرمانهاي و انقالب نظام اهداف پيشبرد راستاي در آنها كاركرد و حفظ قالبها اين بقاي و محتوا

 .انقالب است بر آسيبي انديشه اين خالف و است آن

با توجه به اينکه  پذیر کردن تطبیق امام با رهبران جنبشهای فاشیسم و نازیسم:امکان -6

اشکاالت  ،دانست  ه از تنوري دارويني نظام سياسي توتاليتري خود را طبيعي ميفاشيسم با استفاد

اي در تحليل انقالب  توجهي به اين نکات هنوز هم عده بسياري بر اين نظريه وارد است كه با بي

دهند بدون   موسوليني قرار مي با كاريزما ناميدن امام خميني ايشان را در رديف كاريزماي هيتلر و

اش نشر نگاه نژاد  داروينيسم اجتماعي، بنگرند كه ايده اي فاشيسم به عنوان نظريه ۀبه استفاداينکه 

که كاريزماتيك نبدون توجه به آ گروه نيكند. ا  نژادپرستي را ايجاب مي ۀبرتر است و اين ايد

نازيسم  نظر بسياري فاشيسم و درتنها موفقيتي نداشته است بلکه  نهعمل  ۀوبري در عرص

صحبت از رهبري كاريزمايي در تفکر وبري اغلب از مدل  هنگاممعموالً  است و آنل محصو

در تحليلهاي خود  ،شود توتاليتري و حکومت نازيستي و فاشيستي در آلمان و ايتاليا نام برده مي

اند. بدون اينکه  از امام خميني هم  با تعبير صرفاً رهبري كاريزماتيك نام برده ،بعد از انقالب

يشند آيا نيازي هست كه چنين تعبيري در مورد امام خميني جايگزين واليت فقيه گردد و بيند
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فرهنگي اسالم ناب مورد نظر امام خميني منطبق است. به نظر  هاي  ريشهچه ميزان اين مدل با 

هاي   هاي غربي و بومي كردن آن بدون عنايت به زمينه هرسد عاريت گرفتن مفاهيم و واژ مي

 نکهيا مضافاً دارد، بر در را يرهبران نينچنيانگاشتن امام با ا يکيآسيب  يفرهنگ و يمبو ،تاريخي

زنندگي  . وصف آسيبديانجام ديخواهآرام  به حذف استعمال مفاهيم اصيل اسالمي  آرام

واليت فقيه يك چيزي نيست كه  ۀقضي» دانند است كه نمي نيا از يناش امام ۀشياند براسا 

كرده باشد. واليت فقيه يك چيزي است كه خداي تبارک و تعالي درست  مجلس خبرگان ايجاد

 فقيه واليت ۀقضي كه ندارند اطالعي اصالً اينها... »؛ «كرده است، همان واليت رسول اهلل است.

 .(304: 10ج1378خميني،  امام) .«آورندنمي در سر فقيه واليت ته و سر از اصالً هست، چي

 بدون اي ه  عد (:ارزش به معطوف عقالنیت) کنشهای ارزشیغیر عقالنی جلوه دادن  -7

 انقالب اهداف و مباني خصوصاً ايران ۀجامع تاريخي و فرهنگي - فکري فضاي شرايط، به توجه

در  وبر هاي انديشه به دارند سعي ،است متفاوت بسيار وبر ۀنظري تکوين شرايط با كه ،اسالمي

اقتضائات آنها تفاوت ماهوي و  شرايط و که اين دوغافل از اين ،جويند تمسكتحليل انقالب 

مشروعيت، نقش رهبر  أمبنايي با يکديگر دارند چرا كه در نظر وبر مفاهيمي مانند قانون، منش

جامعه براسا  مبناي وحياني و عقالنيت متعالي در نظر گرفته نشده و اين  ۀكاريزما و لزوم ادار

بستهاي نظري در تطبيق مباني تنوريك اين  از اينکه بنغافل  آيد تمايزي اساسي به نظر مي نکته

باورهاي فطري و  ،اسالمي موجب مشکالت كاربردي خواهد بود. در غرب ۀها براي جامع انديشه

معقول انسان كه حل آن در گرو روي آوردن به عقالنيت برگرفته از وحي است نه عقالنيت منهاي 

رزش به فراموشي سپرده شده و اين تغافل موجب وحي يا به اصطالح وبر عقالنيت معطوف به ا

بندي  رغم اينکه در تقسيم علي ،بحرانهاي فکري و دروني بسياري شده است. در تفکرات وبر

شود ولي به دليل عدم  نام برده مي« كنش عقالني معطوف به ارزش»نوعي از كنشها  ،كنشها

ايرادات اصلي  يکي از نقصها  و شود و اين گذاري وبر، اين كنش اقتداري را شامل نمي ارزش

 ندا شناسي وبري است كه انديشمنداني همچون هابرما  و برايان ترنر و... به نقد آن پرداخته جامعه

 كنش عقالني معطوف به ارزش همان جايگاه عقالنيت متعالي را دارد. ،بسياريكه د ر نظر  چرا

ي به دليل نفوذ تفکرات غربي جوامع بشري و اسالم ۀاگرچه مدت مديدي اين تفکر از عرص

اي  برچيده شده بود، اما بعد از پيروزي انقالب اسالمي اين انديشه دوباره احيا شد و احتماالً عده

اند هنوز هم  را داشته  مدرنفکرات تكه بدون نظر در مباني غني اسالم اعالم انقياد در مقابل 

رغم  نگرند و علي بتني بر دين و وحي ميناباورانه به تجديد حيات عقالنيت قدسي يا عقالنيتي م
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تواند ياراني   كنند. كدام انسان منصف و كدام منطقي مي تجلي آشکار آن، اين موضوع را انکار مي

هاي ايران در   خيل شهداي ارزشمند و مردم مسلمان خارج از مرز مانند بهشتي، باهنر، چمران و

آوران علم و اجتهاد و از پيش قراوالن انقالب  نامامت مسلمان را كه برخي از آنها از جمله  ۀگستر

غير  تبعيتياند را تحت عنوان پيروان و حامالن كاريزما با  بوده دشانهاي خو  اسالمي در كشور

 كاريزمامطيع رهبر  يعاطفعقالني قرار دهد كه بدون هيچ عقالنيتي و فقط براسا  كنشهاي 

، جهان در انقالب و يعد از آن در مقاطع مختلف كهانيت هاي انس  اين اسوه يها اند. آيا رفتار بوده

جهاد، ايثار و شهادت   ۀمتعال در عرص مبناي عقالنيت قدسي وبر ،دفاع مقد  خصوصاً

خردورزي در ميان  وهاي بارز عقالنيت ارزشي   گوياي نمونه ،بوده است شاهداند  آفرين بوده نفش

با مبناي اسالم خير اما بر مبناي تحليل  يقيناً است؟ انکار قابل استپيروان امام خميني  و ياران

 .است انقالبآسيب  آغاز يبرا يا اين نقطه وبري پاسخ منفي و

اي است  مرحله «سازي عادي ۀدور»وبر ۀنظري در :گذار دورانسازی و  عادی ۀدورالقا  -8

نتي يا عقالني آن به سيادت س تبديل و دادهاز دست  راكاريزمايي شرايط  كاريزمايي  رهبركه 

سازي يعني گذار از يك وضعيت فوق طبيعي و غير  واقع فرايند عادي در .است ناپذير اجتناب

 جامعه از موقعيت انقالبي خارج  و ،مرحله نيا عقاليي به وضعيت طبيعي )سنتي يا قانوني( در

نقالب مواجه ا نديابودن امام در شرايطي در فر زمايكار صورت در ،رديگ يقرار م ديجد طيدر شرا

 ۀسازي انقالب را بعد از اتمام مرحل بيني فرايند عادي بايد وقوع پيش خواهيم شد كه اوالً

به  ،1كاريزمايي امام كرده باشيم يعني گذار از موقعيت كاريزمايي امام به موقعيت سنتي يا عقالني

دنيوي و تقديس مقد  به وضعيت غير انقالبي،  از يك موقعيت انقالبي، معنوي و» عبارت ديگر

اند غير  كه جهانيان شاهدش بوده يانقالب اسالم واقعيت كه حالي در .(86 :1378 ،بشيريه«)گريز

 خميني امام ۀانديش و راه به پايبندي و پيروي و عالقه كه شاهديم ما ،ديگر سوي ازاز اين است. 

كه  در حالي .دياب حتي بعد از فوت  ايشان هم نه تنها كاسته نشده بلکه هر روز افزايش مي

جانشيني  ۀمسنل ورحلت امام  مثالًانقالب  با فقدان شخص كاريزما  كاريزماييبراسا  تحليل 

اين  خالفشرايط بعد از رحلت امام  و وقايعكه  گرديد مي نمايانشکل حادي در جامعه  بايد 

به دليل ماهيت انقالب  با اين پيش فرض كه هر امر غير عادي  يوبر ليتحل. استايران بوده  در

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
 اتمام دوران كاريزما را مطرح كرده است وب ۀمرحل دوران گذار و  حجاريان، انطباقي گونۀ در گونه كه، همان 1

شرايط را براي اقتدار عقالني و  ،سوم ۀاست و در مرحل اي را براي امام نام برده گانه سه اقتدار  مراحلهم شيريه 
 بيند.  مدني مهيا مي ۀرسيدن به جامع
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له نترين مس مهم و گرفتخواهد  پيشدن را شيند عادي و روزمره اناپايدارش در نهايت فر

طور قهري در  هب هم امامرهبري كاريزمايي  رو . از ايناستسيادت كاريزمايي روزمره شدن 

. شود  انوني يا تركيبي از هر دو دگرگون ميق -يا عقاليي سازي به سيادت سنتي يند عاديافر

يند اتفاق افر نيا رهبري امام بايد بعد از ارتحال ايشان در ،تطبيق با انقالب ايران در نيبنابرا

نظام اسالمي ايران بعد از رحلت امام از فضاي » ، اما بايد گفت در نظر غالب انديشمندانفتديب

 داشتهرا در بر  هاييآسيب ،اين بحران القاي يقيناًگفتماني دوران رهبري ايشان فاصله نگرفته است. 

 ۀجايگزيني جامع ومدني  ۀخي با اين باور در پي هموار كردن مسير جامعبر اينکهجمله آن  از كه

 تا اند كه جامعه را اسالمي در مر احل مختلف بازتابها و واكنشهايي داشته ۀجاي جامع هعرفي ب

 گونه اين تهايشخصي از برخي اعتراف به ومقاومت مدني و حتي براندازي سوق داده  ۀمرحل

   1.وبري عامل اين وقايع بوده است تحليل ،از انقالب ليتحل

 نظام و کاریزمایینگاه تقلیلی به انقالب اسالمی با مشابه انگاری شرایط اقتداریابی  -9

كاريزما در  ۀگيري نظري و ريمون آرون( شکل يدنزگ يآنتونبراسا  اظهار وبرشناسان ) :اسالمی

به وضعيت و مشکالت آلمان در عصر وبر بوده است. او كه از  ليمالع وبر، عکس ۀانديش

 ،گرايان بود و براي عظمت، وحدت و نيرومندي دولت آلمان اهميت زيادي قايل بود ملي

ورزيد و   به پاسداري ميراث امپراطوري آلمان عشق مي بلکهدلبستگي به آرمانهاي ليبرالها نداشت 

اجرايي و قبول مسنوليتهاي  ۀفق باشد تا بتواند در حوزهاي فردي مو در صدد بود كه در راه

به جايي  چه وي عمالًاگركليدي، اصالحات خود را براي ارتقاي كشورش به اجرا بگذارد 

گيري رهبري كاريزما در  كه شرايط آلمان يکي از عوامل مهم شکل گفتتوان   نرسيد اما مي

در حال بحران در آلمان شکل ديگر هاي  همانند بسياري از نظري هماوست. اين نظريه  ۀانديش

 ۀبخش است كه به عقيد كه وبر به دنبال يك رهبر يا الگوي ناب نجات يزمان يعني ؛گيرد  مي

عملکرد رهبران آلماني شد  ۀهاي او تافند  اي هرگز اين آرمان او به حقيقت نپيوست و بافته عده

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
وبر در ايران كنوني هيچ كاربردي ندارد و من از سر غفلت بدون نگاه  شود كه نظريات ماكس بنابراين مالحظه مي». 2

اگالر قالرار اسالت نظالرات امثالال پارسالونز،       در ضالمن   دادم. مانتقادي به اين نظرات آنها را به شرايط كشورمان تعمالي 

جا بگذارد كه در حوادث اخير ديديم كه هم امنيت ملي را به خطر انداخت و  هوبر يا هابرما  آثاري از خود ب ماكس

نقاط اعوجاج  بايد تجديد نظري در راه طي شده انجام دهيم و قطعاً ،اقتصادي تزلزل ايجاد نمود ۀهم در اركان توسع

خداي نالاكرده باله    هاي صعب العبورتري روبرو و با گردنه ،اگر اين كارها صورت نگيرد. ناسايي كنيمو انحراف را ش

 (. 3/6/88، خبرگزاري فار ، حجاريان «. )دي دچار خواهيم شيها فتنه
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شناسي باقي ماند. از جمله ديگر عواملي  جامعههاي او در تاريخ   اما اين انديشه در البالي نوشته

هاي او در  ثر است. مطالعات و ديدگاهؤوبر م ۀگيري كاريزماتيك در انديش كه بر شکل

او آمده است.  شناسي اديانجامعه ۀمجموعه مقاالتي دربارشناسي ديني است كه در كتاب  جامعه

كم تحليل  ش كما ت و نيرومنديكه كشورش عظمت، وحد يها و در شرايط وبر با اين انديشه

آل، و ساختاري است كه  يك تيپ ايده ۀسوي ارائ هرسيدن به يك آلمان مقتدر ب رود با آرمانِ  مي

با واقعيت  ،منتقدين ايشان ۀبراسا  گفت ،با شرايط آلمان مطابقت داشته باشد. اما اين مدل وبر

واقعيت ساخته شده كه به لحا  عضي از عناصر بعيني هم مطابقت نداشته است، ولي براسا  

توان آن را در واقعيت پيدا كرد.  منطقي، يك كل دقيق و منسجمي را شکل داده كه هرگز نمي

روشي  صرفاً کهفرضي، بل نه كامالً واقعي است و آل نه كامالً تيپ ايده»اين  ۀاقدام وبر به ارائ

ت كه با يك مورد خالف، ابطال آل يك نظريه نيس تيپ ايده .براي فهم پديدارهاي اجتماعي است

ۀ هاي اجتماعي و تاريخي است كه از مجموع  گيري پديده اندازه ۀشود، بلکه مدلي ذهني و وسيل

رغم اين  علي. (272: 1383 ديگران، وعليزاده «)هاي تجربي و عيني ساخته شده است  واقعيت

 امام هاي  دغدغه و رهبري جايگاه و ايران انقالب متفاوت گيري شکل شرايط به توجه با ونکات 

 و حکومت تشکيل يعني اهداف و مباني در افتراق نقاط ديگر سوياز  آلمان شرايط با انقالب در

 خصوصاًم، اسال جهان و داخل در شيعي فرهنگ گسترش و بسط و الهي احکام سازي پياده

 و تاريخي تهاييتفاو از حاكي ،است بوده قدسي و متعال عقالنيت بر مبتني كه امام رهبري روش

 و شرايط در تدقيق بدون گذشت كه گونههمان اي ه  عد ،است معرفتي تفاوتهاي و فرهنگي

عنوان  با ترعيوسخود او براي آلمان و حتي با نگاهي  كه وبر مدل اين از تفاوتها اين خصوصاً

مدل » وبه اين نظريه  كهرغم تمامي انتقاداتي  علي كند و  مي ادي غرب يبرا« قفس آهنين»

 اين اگراند. چه بسا  گرفتهكار  هنظريه را در تحليل ب اين ،رانيا درشده است، « كاريزماي وبر

اين امام عملکرد جملهآن  از كه بود خواهد آسيبهايي موجب ،نگيرد قرار عنايت مورد تمايزات

 كنشهاي و اهداف يا عقالني غير نيروكاريزماي انقالب پيروزي عامل كه شود  مي نگريسته گونه

 بوده وبري آرماني نگاه يك با 1357 سال در ايران كشور وضعيت تغيير صرفاً راستاي در عاطفي

 اهداف با پهلوي دولت فساد و ستيزي ظلم مقابل در قيام براي الهي تکليف ارزشمندي منهاي

. سازي قوانين الهي اسالم و بسط فرهنگ شيعي است راستاي پياده در ينياسالم ناب امام خم

آرمانها و نگاه غايت  به اهداف و آنترديد اين نگاه تقليلي به نهضت امام موجب تعميم  بي

 چندان خواهد نمود. اش خواهد بود كه آسيب را دو مدارانه
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 آنچه: ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون موضوعات برخی به حداقلی رویکرد -10

 گذاري قانون و قانون منشأ حکومتهاست ساير از ديني حکومت تمايز باع  عناصر همۀ از بيش

 به تشريع اختيار و مقنّنه قدرت. »است خداوند آن از منحصراً گذاري قانون حق اسالم، در. است

 اجرا مورد به توان نمي شارع حکم جز را قانوني هيچ و... يافته اختصاص متعال خداوند

 افراد مانند هم دولت و مردمهمۀ  حکومت اين موجب به(  33: 1377خميني،   امام.«)گذاشت

 قانون حکومت بر هم خميني امام بيان در ديگري مؤلفۀ هر از بيش. باشند قانون تابع بايد جامعه

 اسالم قوانين كه حرف اين»و  شود  مي حکومتي مقامات خودرأيي از مانع كه شده تأكيد

 اسالم اعتقادي تضروريا خالف بر است مکاني يا زمان به محدود و منحصر يا پذير تعطيل

 محوريت لزوم بيانگر1( 4) اصول اساسي قانون اسا  اين بر .(100:  1374 خميني،  امام.«)است

 در صريحاً نيز را حاكم اختيارات و مسنوليت اينکه است، مضافاً و قوانين نظام در الهي قانون

 وبري تحليل اما كرده، بيان  هم را مردم وظايف و حقوق و همچنين بيان(  110 ،57 ،5) اصول

 همۀ بر چهارم اصل حاكميت لزوم به توجه از فارغ برخي تفسير در كه گرديده موجب انقالب

 قانون محوري اصل گرفتن ناديده يقيناً. گيرد قرار 2 56 اصل الشعاع تحت اساسي قانون اصول

 اين كردن معنا الخلقي يلي و قانون در انسان مطلق حاكميت به( 56) اصل و تفسير( 4) اساسي

 الهي، و نه است ملي حاكميت امام واليي رهبري كه گردد تفسير اين با منطبق كه طوري به اصل

 كه است هدفمند و عميق بسيار آسيبي و( اساسي قانون)  انقالب ثمرۀ ترين مهم به حداقلي نگاه

 .كرد خواهد جدا مباني و  اسالمي  ماهيت از را انقالب

 از گرفته نشنت كه مطرح موضوعات از يکي: اسالمی فمینیسم اندیشۀ ترویج و تبلور -11

 اصالحات، دولت آمدن كار روي خصوصاً دوم، دهۀ در ورود از بعد ايران در مدني جامعۀ طرح

 گرايشي عام، طور به انديشه، اين تبلور بر عالوه. بود فمينيسم  جنبش انديشۀ بازخواني مسنلۀ بود

 ديني دولت حاكميت با ايران در احزاب و ها گروه از برخي و انزن از اي عدّه هاي خواسته با كه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
، جزايي، مالي، نيو مقررات مد نينقوا كليه»تأكيد اصل چهارم  لزوم  حاكميت اسالم بر تمامي قوانين است  1

 يااصل بر اطالق  ينا. باشد مياسال ينبراسا  مواز يدبا ينهاا غيرو  سياسي، مي، نظاهنگيدي، اداري، فراقتصا

 «تحاكم اس يگرو مقررات د نينو قوا سياصول قانون اسا ۀعموم هم

حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته »  2

تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و  يچ كس نمياست. ه

 « كند. آيد اعمال مي ملت اين حقّ خدا داد را از طرقي كه در اصول بعد مي
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با   جريان اين .رسيد ظهور منصۀ كه به بود «اسالمي فمينيست» داشت بيشتري سنخيت هم

 هاي انديشه با آن تطبيق در اسالم از جديدي خوانش درصدد اسالمي  فمينيست هاي رهيافت

 هاي چهره بارزترين. بود شده آغاز مصر، صوصاًخ عربي، كشورهاي از پيشتر كه بود فمينيستي

 بارال ، اسما ودود، آمنه مرنيسي، فاطمه مانند هايي شخصيت عرب جهان در اسالمي فمينيست

 تحوالت و تغييرات رغم علي اسالمي، انقالب از بعد اكنون. هستند شيخ سعديه و حسين رفعت

 مقصد ها گروه از برخي زنان وضعيت ارتقا جهت در قوانين و ديگر اساسي قانون در بنيادي

 عنوان تحت غرب مدرن پست فضاي با تطبيق در ديني متون تفسير باز را خود نظر مورد

 در اسالمي فمينيست عنوان اين با گرايشات اين. دادند مي قرار اسالمي فمينيست هاي  انديشه

 معرفتي و اي انديشه اتتطور با آن ادبيات گفت توان مي و دارد دهه چهار از كمتر عمري جهان

 متفاوت تفسير ارائۀ براي فمينيسم و اسالم از گيري بهره آن ادعاي مركزي هستۀ كه است همراه

 فمينيست كه است دهه دو به قريب هم ايران در و اوست حقوق و زن جايگاه از سنتي نگاه با

 و ورناليستيو ژ علمي نشريات مختلف قالبهاي و در مطرح را خود هويت توانسته اسالمي

 هاي انديشه و ترويج و گسترش بسط به مجازي فضاي از استفاده با و ها گروه احزاب، تشکيل

 متون تفسيري باز با اسالم در سنتي روشهاي از متفاوت شناسي روش با همچنين. بپردازد خود

 و با ديني روشنفکران حركت با همراه فمينيستي هاي  انديشه با منطبق زن، از تفسيري ديني،

 ادعاي و نمايد رخ ايران جامعۀ در ها گروه اين نظر مورد و روشهاي و مباني اصول از گيري بهره

 نقد سنت، بر مبني تفاسير نقد سنتي، فقه شناسي روش نقد و اسالم بر تکيه با كه دارند را اين

 الزم تهاداج باب بودن مفتوح به توجه و با معرفتي مباني و ساختار نقد اسالمي، نگاري تاريخ

 اين كه است اين اساسي نکتۀ. گيرد انجام زنان مسائل عرصۀ در هايي بازنگري و اجتهادات است

 است، مدرن جامعه فرزند كه فمينيستي، هاي نگاه به معطوف جديد خوانش ارائۀ و بازخواني

 در «اسالمي فمينيست» انديشۀ تکوين با فمينيسم و اسالم بين سازگاري تا گيرد مي صورت بايد

 است فمينيستي آرمانها و روشها، تاكتيکها اهداف، مباني، در كه اسالمي. آيد وجود به زنان عرصۀ

 پست فمينيست و حداقلي اسالم مبناي بر اسالمي نوين خوانش است؛ اسالمي ظاهر نظر در ولي

 در كه شد خواهد اسالم از فمينيستي تفسيري گر نشان اسالمي فمينيست اسا  اين بر. مدرن

 عرصۀ در عيني تبلور تا بيند مي مهيّا را زمينه انقالب دوم دهه دوم نيمۀ به ورود از بعد ايران

 برخي بازكند. جايي خود براي زنان حقوق از دفاع ت ادبيا اشاعۀ با و كند آغاز را ايران اجتماعي

 تساوي به قاداعت و عقلي عدالت نه عرفي عدالت به اعتقاد مانند اسالمي فمينيسم فکري مباني از
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 در را خود شموليت گذشت، جامعه شدن عرفي تبيين در آنچه حقوق، براسا  تشابه عين در

 نشان معرفتي و فکري تطورات و ساختاري تحوالت در تأثيرگذاري با جامعه ابعاد و اجزا تمامي

 نسخه شركت، شهال سردبيري به زنان، ماهنامۀ شاهديم ايران در ما هم زنان عرصۀ در كه دهد مي

 در كه دوم، جنس و نشريۀ دخت ايران نامۀ هفته ،امروز زنان ماهنامۀ كيان، ديني روشنفکري زنانۀ

 جريان موازات به مقطع اين در بود، هفتاد دهۀ در و خارج داخل فمينيستهاي اتصال حلقۀ واقع

 مدني جامعۀ گفتمان از گرفتن بهره با كه فمينيستي جريان. كنند مي كار به آغاز ديني روشنفکري

 متنوع هاي گروه ما»كه  كند مي تأكيد بود كرده پيدا و توسعه رشد ايران در آن موازات به و

 جنبش سطح به را ايراني زنان پوستي زير حركتهاي ، و آرام صدا بي توانستيم زنان جنبش

ني، خراسا احمدي«) شويم اثرگذار كشورمان مدني جامعۀ در آرام آرام و دهيم ارتقا اجتماعي

 با اسالم بازتفسير لزوم با مقصد اسالمي فمينيست انديشۀ گذشت بيشتر كه آنگونه (. 322: 1391

 خواهان است، زنان عرصۀ در مدرن دنياي محصول كه فمينيستي، هاي آموزه با منطبق خوانش

 تا است زنان موضوع در خميني امام نگاه و اسالمي اصيل فرهنگ بر مبتني تفاسير جايگزين

 راستاي در شيعه فقه پويايي از ابزاري استفادۀ با فمينيستي هاي آموزه براسا  قوانين در گريبازن

 .گيرد قرار مدّنظر قوانين سازي عرفي

 ماهيت ترديد بدون :اساسی قانون در مندرج اسالم جهانی آرمانهای از عدول -12

 مقدمۀ از بخشي در كه تاس آن و جهاني داخلي و آرمانهاي اهداف مبناي ايران انقالب اسالمي

 جريان در ما ملّت... » :است آمده چنين «اسالم در حکومت شيوۀ» عنوان تحت اساسي قانون

 خود بيگانه فکري هاي آميزه از و شد زدوده طاغوتي زنگارهاي و غبارها از خود انقالبي تکامل

 با كه آن است بر اكنون و بازگشت اسالمي اصيل بيني جهان و فکري مواضع به و نمود پاک را

 حکومت تشکيل با انقالب، پيروزي بعد از .«كند بنا را خود( اسوه) نمونه جامعۀ اسالمي موازين

 حاكميت راستاي در آن كردن پياده اسالمي و قوانين وضع و اسالمي جمهوري قالب در سالمي ا

 و سلطه ظامن كردن و مغلوب زدن كنار طريق از مختلف ابعاد در عدالت بسط و اسالم قانون

 براي سازي زمينه. است «مسلمان امت براي اسالمي اسوۀ جامعۀ» بناي هدف با جهاني استکبار

 مسلمانان و همگرايي و وحدت بيدارسازي و انقالب صدور با آرمان اين تحقق سوي به كت حر

 و سازي زمينه در بودن پيشرو دليل به اسالمي ايران. است اسالم جهاني حکومت راستاي در

 اميرلو، قوي،)  و مسلمانان اسالم جهان ظرفيتهاي از گرفتن و بهره مسلمانان همگرايي ايجاد

 و اين مسير اين در را بسياري و اعمالي اعالمي اقدامات تقنيني، اقدامات بر عالوه (161 :1394
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 ندبتوا اسالمي بيني جهان به توجه با بايد مسلمان امت اينکه بر مضاف است، گرفته پيش آرمان

 تواند  مي اسالمي اسوۀ جامعۀ ارائۀ .كند ايفا نقش كارگزار يك عنوان به پيشرو جهاني هندسۀ در

 با كه باشد عرصه اين در جهانيان براي ايران مردم و مسلمان امت آرمانهاي با متناسب الگويي

 زيپيرو خميني امام انديشۀ در .است گرفته شتاب مسير اين در حركت ايران اسالمي انقالب

 دولت تا است زمين روي بر صالحان و مستضعفان حاكميت به رسيدن براي الگويي انقالب

 حکومت تشکيل براي سازي زمينه مهم ابعاد از يکي. شود  تشکيل اسالم جهان در اسالمي بزرگ

 در خميني است. امام اسالمي انقالب و آرمانهاي دستاوردها از و حراست حفظ مهدوي، جهاني

 فرزندان شما به قرآن، افتخار پر مکتب به تمسك و متعال خداوند تأييد با من» گويد: مي باره اين

 ادامه ملي و اسالمي بزرگ نهضت اينکه شرط به دهم؛ مي نهايي پيروزي مژدۀ اسالم، عزيز

 و بشود جهاني انقالب يك انقالب اين كه اميدوارم»؛ (112:    2ج ، 1378خميني،   امام...« )يابد

 عنايت با(. 131: 16ج ،1378 خميني، امام) «باشد ال الفدا له ارواحنا ال اهلل بقيۀ ظهور رايب مقدمه

 مقطع، اين در ايران اسالمي و جامعۀ مردم خطير و مسنوليت اصيل و آرمان اهداف اين به

 كنند مي تالش مدني جامعۀ تشکيل و براي كرده تحليل را انقالب وبر نظريۀ براسا  كه گروهي

 سؤال جاي شد، بيان پيش مطالب در كه جهانيان، و مسلمان امّت و اسوۀ اسالمي معۀجا و نه

 و كشور اساسي قانون آرمانهاي از گرداندن روي جز و رفتارها ها انديشه اين آيا كه است

 است اسالمي نظام رهبري و باور انديشه و در مسلمان مردم و جان قلب در كه است آرمانهايي

 و اسالم انقالب براي  كالن آسيبي آرمانها اين به ها و نوشته گفتار عمل، در كردن پشت يقيناً و

 .بود خواهد

                    گیری نتیجه و بندی جمع

 انقالالب  مهالم  آساليبهاي  از يکي كه نتيجه اين به پژوهش، در شده برشمرده آسيبهاي در تدقيق با

 علالت  باله  انقالالب  پيالروان  و دوسالتان  ريالق ط از اغلالب   كه است بيگانه هاي انديشه نفوذ اسالمي

 شده بيگانه هاي انديشه و نظريات سلسله يك مجذوب اسالمي انقالب و مباني با اسالم ناآشنايي

 خمينالي  امام كالم.  نمايند مي عرضه و دهند مي  اسالمي رنگ را نظريات آن ناآگاهانه يا آگاهانه و

 خواهالد  مالي  خالارجي  هالر  مخالالفيم،  بکند خارج هب وابسته را ما كه دانشگاهي با ما :»فرمودند كه

 بالار  مسالتقل  را ما جوانهاي مغزهاي بتوانند اساتيد آن كه خواهيم مي را دانشگاهي اساتيد ما. باشد

 خالواهيم  مي ما. نباشند هم زاده تقي و نباشند آتاتورک نايستند، غرب به رو نباشند، غربي بياورند،
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 تحصاليل  خودمالان  را خودمان حوايج تمام ديگر سال دچن از بعد كه باشيم داشته دانشگاهي يك

 مغزهالاي  وابسالتگي  مخالفيم آن با ما كه را چيزي آن و نداريم مخالفتي هيچ تخصص با ما. كنيم

 هاليچ  باله  »بنالابراين  (.232: 14ج ،1377 خميني، امام) «است غرب و شرق خارج، به ما جوانهاي

تغييالر   اصالح، تکامل، بايستي روشها در اما نيست؛ جايز ارزشها از و عدول مباني از عدول وجه

 زا آساليب  هاي انديشه نفوذ راه تا« باشد ما هميشگي هاي و برنامه دائمي  كارهاي جزو خطا، و رفع

 مواجه آن الزم شرايط و در علمي و بررسي نقد ضرورت صورت در ورود صورت و در مسدود

 پالژوهش  اين نتايج جمله از .شود داشته گاهن مصون احتمالي آسيبهاي از انقالب تا كنيم و مقابله

 حفالظ  طريالق  تالرين  آنها، مهم كردن و مسدود  نفوذ آسيبها هاي راه و آسيبها شناخت كه است اين

 رويکالرد  يا گراييحس شناختيمعرفت مباني صرفاً كه هنگامي  و تا است انقالب اسالمي ماهيت

 يالا عقالل   متافيزيکي و عقل باشد، غالب و دانشگاهي علمي جامعۀ بر گرايي نسبي و پوزيتيويستي

 قالرار  توجاله  مالورد  معرفتالي  مباني در شناخت منبع عنوان به الهي وحي همه، از مهمتر و، قدسي

 خواهالد  قالرار  آساليب  معرض در آن ماهيت به توجه عدم دليل به اسالمي انقالب تحليلهاي نگيرد

 بالا  متناسالب  روشي با و آيد عمل به الزم دقت موضوع شناسي در روش بايد اينکه و ديگر داشت

 زندۀ موجود و پديده يك عنوان به انقالب به اينکه، سوم و گردد تحليل اسالمي انقالب موضوع

 راه در و كالافي  الزم و ظرفيتهالاي  عناصالر  كاله  اسالمي آرمانهاي به دستيابي هدف با حيات داراي

 نکالات،  ايالن  به جهيتو بي صورت در بالشك. شود نگريسته است واجد را اهداف آن به رسيدن

 كاله  گونه همان بنابراين،. بود خواهيم شاهد را انقالب اسالمي ماهيت از انحراف و التقاط يا تغيير

 انقالالب  اين بودن ربط بي شد، بيان(  چهارم فصل) پژوهش گران طي تحليل از برخي اعترافدر 

 برگيرنالدۀ  در اش رثمالره وب كاريزماتيالك  نظريۀ اسا  بر انقالب تحليلو   وبر كاريزماي نظريۀ به

 تحالت  آنهالا  ترين مهم و شد آشکار وضوح به و مهم اساسي نکتۀ اين كه است  بسياري آسيبهاي

  .شد تبيين و برشمرده پژوهش طي اجتماعي عرصۀ و نظري آسيبهاي عنوان

شرايط نابسامان عصر خود از جهت تحوالت فکري  در اوضاع و وبر ديگر اين كه مهم نتيجۀ

خالص خود  ۀ، نمونمختلف يها   جنبشهاي برخاسته از انديشه اصمات اجتماعي وتخ خصوصاً و

آرماني انگاشتن، در قالب روشي براي تحقيق  نظر از عينيت يافتن و اصالً صرف – كاريزما –را 

وجه مشتركي  ساختگي، هيچ ۀآرماني بودن اين نمون»: كند تفحص در كنشهاي اجتماعي بيان مي و

مثالي هيچ عنصر سرمشق قرار گرفتني ندارد و  ۀآنچه بايد باشد، ندارد. نمون با كمال مطلوب يا

عملي براي كنش اشتباه كرد. تنها  ۀشناختي و نه با يك قاعد نبايد آن را نه با يك مدل ارزش
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 از .(60: 1374 وبر،)فضيلت آن، فضيلت منطقي است نه اخالقي، و از هرگونه ارزيابي مبراست 

 و عقالنيت كاريزما بوروكراسي، داري، سرمايه روحيۀ چون وم صاديقي مقوالت »وبر نظر

تمامي  كه ساخت ذهني قالبي آنها از توان مي يعني. هستند خالص انواع نوع، از هايي نمونه

 انديشيدن گونه اين الزاماً تر اينکه، مهم باشد. داشته خود در را نظر مورد مقولۀ ممکن ويژگيهاي 

 منطبق كه كنيم تحليل مختلف، هاي  متغير از نظر صرف را اجتماعي هاي كنش اي گونه به بايد كه

 انواع اين كه بسا چه. نيست برخوردار  علمي و جايگاه ارزش باشد از وبر خالص انواع اين با

: 1368 كوزر،)«نکند پيدا عينيت متمايز و مباني شرايط دليل به هيچگاه عمل عرصۀ در خالص

و  واقع مغفول نکتۀ اين كه شاهديم انقالب تحليل در مفهوم اين كاربرد رد تدقيق با اما(.  306

 برخي اصلي عامل نکتۀ و همين است شده گرفته بهره وبري كاريزماي از نو و مفهومي قالبي با

اينکه  حاصل. كند مي چندان دو را ايران در كاربرد نظريه در بازنگري ضرورت كه آسيبهاست از

شناسي مبتني بر اسالم، بهترين چارچوب براي  انسان شناسي و هستي اسي،نش به معرفت توجه

 اجتماعي به همراه خردورزي و ساحت روابط انساني و در يتحليل انقالب اسالم تبيين و

گردد تا  ارزشگذاري اين نگاه است كه موجب مي ترديد استحکام و عقالنيت ديني است. بي

ادبيات تحليلي متفاوت ارائه شده به  هي رفيع باشد وق نگاه مبتني بر دين اسالم در جايگاتفوّ

 موردآنها  يتوجه به آسيبها بدون ها يدگاهد ينگونها كماكان.  اما  يردالشعاع  قرار گ تحت يجتدر

 گيرد. مي قرار استفاده

   منابع  

 باقر پرهام، ترجمۀ  مراحل اساسي سير انديشه در جامعه شناسي، (،1382) آرون، ريمون

 فرهنگي. و علمي تشاراتان ان:تهر

 ،6648.7 ۀشمار رسالت، روزنامه ،30/11/1387 هاشم آغاجري. 

 تهران: ولبخندها، اشکها از روايتي زنان؛ جنبش بهار (،1391نوشين ) خراساني، احمدي 

 مؤلف.

 ،محمدي و ابراهيم گل دوانقالب، ترجمۀاحمد بين (، ايران1392يرواند ) آبراهاميان  

   ي.ن نشر فتاحي، تهران:
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 ( 1389ايزدهي، سجاد،) « نظام به نسبت روحانيت فقهي ديدگاه در بسطي و قبض 

: فراتي، قم عبدالوهاب اهتمام، به اسالمي و انقالب روحانيت مقاالت مجموعه ،«سياسي

 اسالمي. فرهنگ و علوم پژوهشگاه

 ،صلنامهف ،«خميني امام سياسي انديشه مطالعۀ شناسي روش در تأملي» ،(1381) محمد باوي 

 . 5: 41 شماره مصباح،

 ،نشر مؤسسۀ سياسي، تهران: علوم در جديد هاينظريه در سيري (،1378حسين ) بشيريه 

 نوين. علو

 ،(اسالمي جمهوري دورۀ) ايران سياسي شناسيجامعه بر ايديباچه (،1381حسين ) بشيريه، 

 معاصر.    نگاه تهران:

 ،ني نشر :هرانت ،سياسي شناسيجامه (،1379) حسين بشيريه. 

 نشر علوم  ۀسسؤم :سياسي در ايران، تهران ۀمدني و توسع ۀجامع (،1378) بشيريه، حسين

 .نوين

 ،1379 مركز، نشر تهران: ترجمۀ سعيدوصالي، ، اسالم و وبر ماكس (،1379برايان ) ترنر. 

  مازيار. تهران: انتشارات اجتماعي، علوم فرهنگ (،1376كولب ). ل ويليام گولد جوليو   

 ،انقالب واقعيت با تطبيق در كاريزماتيك نظريۀ ارزيابي»  ،(1377)  محمد علي حاضري 

 .27: ،8ش مدر ، نشريه ،« ايران اسالمي

 ذكر نشر اصالحات، تهران: تاوان (،1379سعيد ) ، حجاريان . 

  انتشارات  طرح نوتهران: ، بازاري شاهد تا قدسي شاهد از،  (1380)حجاريان، سعيد.  

 نگار. نقش تهران: امروز، ايران و مدني جامعه ،(1377) سعيد انحجاري 

 ،اول ش متين، پژوهشنامۀ ،«خميني امام رهبري نظريۀ بررسي»  ،(1377) سعيد حجاريان. 

 ،فقه تا جواهري فقه از) گذر دوران فقيه خميني؛ امام»  ،(1376) سعيد حجاريان 

 46 كيان ماهنامۀ ،(«المصلحه

 ،20: 24 كيان ماهنامۀ ،«شيعه فقه شدن عرفي فرايند»  ،(1374) سعيد حجاريان.  

 ،نوروز روزنامۀ ،22/12/1380 سعيد حجاريان. 

 ،خبرگزاري« اتهامات به رسيدگي دادگاه چهارمين دفاعيات متن»، 3/6/88سعيد  حجاريان ، 

 .8806030459 خبر كد فار ،

 ،19190 ش كيهان، روزنامۀ ،7/3/1387 محمدرضا خاتمي. 
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 ،و تنظيم مؤسسه ، تهران:1378 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،11 ج نور، صحيفه اهلل، روح خميني 

 خميني. امام آثار نشر

 ،آثار نشر و تنظيم مؤسسه تهران: اسالمي، فقيه،حکومت واليت (،1377اهلل ) روح خميني 

 .خميني امام

 ،مؤسسۀ ،(تبيان)پنجم دفتر خميني، امام پيام و كالم در ناب اسالم (،1374اهلل ) روح خميني 

 خميني. امام آثار نشر و تنظيم

 كتاب ،« اسالمي حکومت ترازوي در مصلحت و عرف» ،(1375) حسن پورازغدي، رحيم 

 .85: انديشه فرهنگي مؤسسه ،1 شماره نقد،

 ،11: 40ش توانا، مجلۀ ،«پروتستانيسم و شريعتي» ،(1378)  الکريم عبد سروش. 

 شركت: تهران اسالمي، شرق و مسيحي غرب در شدن عرفي (،1383عليرضا ) زند، شجاعي 

 الملل. بين نشر و چاپ

 ( جامعه1374شيخاوندي، داور ،) مرنديز. گناباد: وبر، ماكس شناسي 

 كيان، ماهنامه ،« ايدئولوژي از تر فربه نظريۀ بر نقدي»  ،(1372) جهانگير پور، صالح 

 .46: 15شماره

 ۀسسه پژوهشي حوزؤم شناسي معرفت،هعجام (،1383) همکاران عليزاده،عبدالرضا و 

 دانشگاه.

 ( 1393فوالديان، مجيد ،)«انقالب تاريخي تطبيقي مطالعۀ ملي كاريزماي شناسي جامعه 

  .تهران دانشگاه دكترا رسالۀ، «اسالمي انقالب و مشروطه

 ،زنان، قلمرو در ايران اسالمي جمهوري نظام كارآمدي بر درآمدي ،(1394) نيره قوي 

 .معارف نشر: تهران

 ،كاريزماتيك نظريۀ اسا  بر انقالب تحليل شناسي و آسيب بازخواني»(، 1394) نيره قوي 

 معارف. دكترا، دانشگاه ، رساله«وبر ماكس

 ،كالن راهبرد در ا.ا.ج نقش و ها ويژگي بازشناسي» ،(1394)  علي اميرلو، و نيره قوي 

 169: 41 ش ي،اسالم انقالب مطالعات ،«مسلمان امت همگرايي و وحدت

 ،ثالثي، تهران:  ترجمۀ محسن شناسي، جامعه بزرگان انديشۀ و زندگي (،1368لوئيس ) كوزر

 علمي. انتشارات

 ( 1391كچويان، حسين،) سوره انتشارات: تهران تاريخ، انفتاح و ايران اسالمي انقالب. 
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 ( 1373گيدنز، آنتوني،) ني نشر تهران: صبوري، ترجمۀ منوچهر شناسي،جامعه. 

 ،نو طرح تهران: آزادي، اييميك (،1381اكبر ) گنجي. 

 ،قطره نشر تهران: عرفي، گرو در دل قدسي آستان سر بر (،1377مجيد ) محمدي. 

 ،مركز نشر تهران: موانع، و نظري بسترهاي ايراني مدني جامعۀ (،1378مجيد ) محمدي. 

 ،تهران ران،عبا  منوچهري و ديگترجمۀ  اقتصاد و جامعه،   (،1374ماكس ) وبر: 

 انتشارات مولي.

 ،تهران: انتشارات تدين، احمد و موقن ترجمۀ يداهلل آزادي، و عقالنيت (،1379) ماكس وبر 

 .هرمس

 ،اسالمي. و معارف فرهنگ پژوهشگاه ديني، جامعۀ و مدني جامعۀ (،1377حمد ) واعظي 

 ،اسالمى  تا ايران  تانباس  از ايران  و ديندارى  شهريارى  فرهى  آيين ،(1381) محمد مددپور ، 

 . فرهنگى  و مطالعات  انسانى  علوم  پژوهشگاه تهران:

 


