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و دولت در  ینتعامل د یبرا ییالگو ی؛انتقاد یهنظر

 * یرانا یاسالم یجمهور

 

 1/5/69 تاریخ تأیید:     02/3/69 تاریخ دریافت:

 * یملک یعل 

 

از جمله دولت  ی،مختلف زندگ یها را در حوزه یندوباره د یتمرجع یانقالب اسالم

 ی،ررسمیو غ یرسم یو دولت در قالب الگوها ینمناسب رابطه د یینتب یمطرح کرد، ول

مقاله، ارائه  ینبه دنبال داشته است. هدف ا یو عمل ینظر یها نبوده و چالش یتموفق ینقر

و از  یدر حوزه عموم یکنش ارتباط یقو دولت از طر یندتبیین رابطۀ  یبرا یراهکار

دور از سلطه قدرت و ثروت است تا در کاربست آن  به ییوگو گفت یدموکراس یقطر

 یلیتحل یکردنوشتار با رو ین. ایزنددر عرصه دولت بپره یزتا یکهمختلف از  های یتعقالن

را  یوگو در حوزه عموم و گفت پردازد یم یبر کنش ارتباط یمبتن یِانتقاد یهنظر یینبه تب

 یو اقناع عموم یترضا یقو دولت در امور مبهم، از طر یند یوگو ا گفتت کند یم یشنهادپ

 باشد.

 

حوزه  ی،کنش ارتباط ی،انتقاد یهنظرجمهوری اسالمی، و دولت،  ینرابطه د :ها یدواژهکل

  .یعموم

                                                
و دولت در جمهوری اسالمی ایرران    ]الگوهای نظری مناسبات دینرگرفته از رسالۀ دکتری با عنوان این مقاله ب *

 .دفاع شد ماالسالم والمسلمین احمد واعظی است که در دانشگاه باقرالعلو و راهنمایی حجت

 .(ali_malaki70@yahoo.com) دانشگاه تفرش یاراستاد **
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 مقدمه .1

مناسبات دین و دولت  خصوصهای مختلفی در  اندیشه ،در تفکر سیاسی معاصر ایران

تجدد  ها میانو برخوردها  ترین جدال مهمیکی از گمان  بیمیان،  دراینشکل گرفته است. 

بسط و گسترش تجدد به کشورهای  آمده است. پدیداندیشه سنتی اسالمی در ایران  و

که  ای گونه هب ؛دوگانگی در تفکر سیاسی شده است سبب ،مختلف جهان و از جمله ایران

را های حاکم مانند قاجار و پهلوی را به چالش کشیده و هم اندیشه سیاسی شیعه  هم دولت

تجربه جدیدی  ،درباره سیاست و دولت به تکاپو واداشته است. با پیروزی انقالب اسالمی

مجدداً  ،نقش مذهب در سیاست و آمد پدیدگیری دولت مدرن  در ساخت قدرت و شکل

مدرن قرار  یهاشهیو در تقابل با اند یو اسالم یرانیا یهاشهیمطرح شد و به دنبال اند

 نیزهای مدرن را حتی اندیشه ،حوزه دولت پس از انقالب اسالمیگرفت. حضور مذهب در 

وجود سه نوع اندیشه سیاسی ایرانی، اسالمی و مدرن  .(15ص  ،1336، سعید) به چالش طلبید

آمدن  سبب پدیدهای عملی ناشی از سی سال حضور دین در عرصه دولت، و چالش

گیری  در شکل ؛ زیراالگوهای نظری مختلفی درباره مناسبات دین و دولت شده است

و  نیروهای مختلفی از اسالمی و مدرن در ائتالفی گسترده شرکت داشتند ،انقالب اسالمی

عقالنیت مدرن در حوزه دولت شکل  عقالنیت دینی و میانتعارضات  برخی بدین ترتیب،

  .گرفت

عقالنیت دیگروگو و تعامل عقالنیت دینی و  گفت  ، سببدر تدوین قانون اساسیها

آن است که طراحان  دهنده ای از دولت و نظام سیاسی شد و این نشان ترکیب پیچیده

مشکالت و . اند های اسالمی و مدرن بوده قانون اساسی به دنبال ایجاد سنتزی بین آموزه

در جامعه وجود داشته و  وارههمدر تعامل دین و دولت، های تئوریک و عملی  پیچیدگی

صورت نظری  اند به نتوانسته جمهوری اسالمی ایراندارد و الگوهای دین و دولت بعد از 

 1.اند رو شده ههای مختلفی روب با چالش ،لذا در عمل ؛این مشکالت را حل کنند
تواند از مشکالت نظری و عملی  مختلف در این زمینه می های عقالنیتوگوی  گفت

                                                
 ندهینما عنوان به هیمجر قوه و گذار قانون عنوان به مقننه قوه نیبمهوری اسالمی ایران ج نظام اول دهه در مثالً .1

 در نزاع نیا یاجتماع مقررات و قواعد حوزه در عتیشر ندهینما عنوان به نگهبان یشورا و مدرن دولت ییاجرا
 ؛بود... و یخارج تجارت کردن یدولت ان،یکارفرما یبرا خاص یهاتیمحدود جادیا دنبال به دولت ندهینما که گرفت
 .دانستیم شرع برخالف را ییهاتیمحدود نیچن شرع ندهینما که یدرحال

Comment [s1 :]باتاریخاینکتابدرکتابنامه

 آمدهاست.9731خواند؛آنجانمی
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وگو در این زمینه نیافت، با  بکاهد. ازآنجاکه نگارنده الگوی داخلی تئوریک برای گفت

سازی نظریه انتقادیِ مبتنی بر کنش ارتباطیِ منتج از مباحث  بازسازی، اصالح و بومی

وگو  وشیده است الگویی برای تعامل و گفتیورگن هابرماس، ک شناختی جامعهفلسفی و 

های قانون اساسی پیشنهاد کند.  های دینی و ظرفیت میان دین و دولت بر اساس ارزش

وگو بین عقالنیت دینی، مدرن و دیگر عقالنیت تواند گفت این نوآوری می را در ها

ری دین خیز و خاکستری، از طریق اقناع عمومی حل کند و تعارض ظاه مسئلههایحوزه

هدف علمی این پژوهش یافتن را با مفاهیم مدرنِ برگرفته از تجربه بشری برطرف سازد. 

ای  راهی برای تبیین رابطه دین و دولت در جمهوری اسالمی ایران است تا بتواند مقدمه

گوی الگوی رسمی و  های آتی باشد و هدف عملی آن ارائه راهی برای گفت برای کاوش

در این مقاله استفاده از روش در جمهوری اسالمی ایران است.  غیررسمی دین و دولت

 ای و تحلیل محتوا مورد توجه قرار گرفته است. کتابخانه

 مفاهیم پژوهش .2

 الف( دین و عقالنیت دینی

معنای کییش، آییین، طاعیت، انقییاد، اطاعیت       ( در لغت فارسی و عربی بهreligionدین )

و در اصیطالح در   ، ذییل دیین(  1331)معیین،  ده است کردن، رستگار شدن، اسالم و توحید آم 

های متفاوت تعریف شده است. علت این تعدد تعاریف، تنوع  صورت  های مختلف به گرایش

، تفاوت در مبیادی  (113، ص1336)توفیقی، ادیان، ناتوانی در یافتن وجه مشترک برای ادیان 

وجیه بیه موضیوعات علیوم     و تعرییف آن بیا ت   (116، ص1333)شجاعی زند،  اصولی و منطقی

 گوناگون بوده است. 

نهاد  برابرشود و مناسبات آن در عنوان یک نهاد در نظر گرفته می له دین بهمقادر این 

از واژه التیین  ( Institution) نهیاد  شیود. دولت در جمهوری اسالمی اییران بررسیی میی   

Institueye ای از حییات  جنبیه عنیی  ؛ یکردن گرفته شده است ی ساختن و مستقرامعن به

های گوناگونی بیر محیور آن پدیید     و سازمان بداستقرار یا ،هاییاجتماعی که بر پایه ارزش

های تولیدشده از دین که مستقر معنای مجموعه ارزش به است؛نهاد دین  ،مراد از دین آید.

ا هیا و رفتارهیای آدمییان ر   نگیرش  ،آشکار صورت نهان و و در جامعه به شود میو نهادینه 

منظور از عقالنیت دینی در این پژوهش، آن تجربه تاریخی است دهد.  تحت تأثیر قرار می

که در فرایند تأمل انسان در متون دینی مانند قرآن و روایات معصومان شکل گرفته است. 

صیورت بیدوی در    این عقالنیت ممکن است در برخی مفاهیم و دستاوردهای سیاسیی بیه  
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 ( قرار گیرد.برابر عقالنیت مدرن )جدید

 ب( دولت و عقالنیت مدرن

مانند سلطنت، اقتدار، حکومت،  ؛کار رفته است ی بهمختلفنی ادولت در زبان فارسی به مع

 .(001، ص1336)پهلوان، . قدرت، قوه مجریه، نظام اداری کشور، نظام سیاسی، سه قوه و ..

در یونان باستان  .به بعد رواج یافت شانزدهم میالدی ( از قرنstateمفهوم دولت )

( م1696ی1503بار آن را نیکولو ماکیاولی ) نخستینبردند. کار می را به pilisجای آن واژه  به

)عالم، . دولت دارای عناصر چهارگانه جمعیت، سرزمین، حکومت و حاکمیت است به کار برد

یک ای از افراد و نهادهاست که قوانین فائقه در  و در اصطالح مجموعه (133، ص1333

  .(13، ص1336)رنی، کند  کشور را وضع و با پشتوانه قدرت برتری که دارد، اجرا می
ادوار قبل  بایعنی امروزی یا آنچه در تمایز  modoمشتق از ریشه التینی  ،اصطالح مدرن

به کار و جدید  گذشتههای دوره میانشدن   لی. این واژه برای تمایز قایابدمی امعن ،رایج است
ته مدرنی .(11، ص1331)کهون،  شودای از زندگی اطالق میبه هر حوزهرود و می

(modernity) یندی انتقالی از یک شیوه دانش یا ساختار الگویی افر ،در بُعد اصلی خود
های سنتی درک و ای اساساً متفاوت و گسستن از روش هبه شیو (Paradigmatic) نظری

مدرنیته  .(35، ص1332)شرابی، است  و تفکرهای )علمی( جدید اندیشه به شیوه ،واقعیت
 Fredom to aud fredom) فردگرایی، آزادیلیبرالیسم، اومانیسم،  همچون یعناصر

from ،)حد و  گرایی، تقسیم کار اجتماعی، دولت مدرن و اصل ترقی و پیشرفت بی تجربه
شود  صورت عام و جهانی تصور می و اغلب به (6، ص1333)بشیریه، دارد حصر انسان 

جهانی درباره اداره سامان سیاسی  . مدرنیته، تجربه عقل انسانی این(6، ص1333)احمدی، 
جامعه و دولت است. عقالنیت مدرن یعنی عقالنیتی که از تجربه تاریخی انسان، متأثر از 

 دادن به حیات سیاسی پدید آمده است.  عقل بشری در سامان

 ش ارتباطی دین و دولت در حوزه عمومیکُن .3

شناختی و فلسفی هابرماس گرفته شده است،  که از مباحث جامعه نظریه کُنش ارتباطی

 عنوان الگوی تحلیل در مناسبات دین و دولت در ایران پیشنهاد شده است. این نظریه، به

ها و  وضعیتی است که در آن اختالف (؛formal ideal) صوری و شکلی است یحل راه

که در  شوند دور از اجبار حل می به نحوی عقالنی و از طریق ارتباطی کامالً برخوردها به

 . (65، ص1333)پیوزی، تواند غلبه پیدا کند  می ،آن، تنها نیروی استدالل بهتر

. نظریه کنش ارتباطی در (0و1، ج1336)هابر ماس، است  روش انتقادی بر کنش ارتباطی مبتنی
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-95، ص1336)بنتون و کرایب، های تفهمی است  شناسی پوزیتویستی و روش روشبرابر دو نوع 

 communicative) کُنش ارتباطیکند.  حال از مزایای هر دو استفاده می و درعین (163و120

action) که هدف آن رسیدن به هدف  گیرد قرار میشناسانه  در برابر کُنش غایت

 ,Jurgen Habermas) دانش تجربی استوار استبر بوده، )عقالنیت هدفمند یا ابزاری( 

 ،مخصوص انسان است. این نظریه ،شود نش ارتباطی که با واسطه زبان انجام می. کُ(1987

گیرد. عقالنیت از طریق زبان و  پارادایم زبان را در حالت کاربرد و سخن در نظر می

تکامل مثبت  ،باطیدربردارنده نوعی نظام اجتماعی دموکراتیک است و در حوزه کنش ارت

دانش معتبر، دانشی به شیوه دادرسی قضایی است که در  .(163، ص1335)هوالب،  یابد می

آید.  دست می وگوی دایمی به پرهیزد و با تفاهم و گفت های مطلق می آن، علم از قضاوت

ای با دیگران، در بستر  رهایی انسان از طریق خوداندیشی و خودفهمی، در ارتباط مفاهمه

 زه عمومی، دموکراتیک و غیرآمرانه است.حو

در این نظریه از مفاهیمی مانند جهان زیست، سیستم )نظام(، حوزه عمومی و 

آید که با هم ترکیب شده و کنش ارتباطی را  وگویی سخن به میان می دموکراسی گفت

 دهند. توضیح می

ز طریق آن ای است که ا عنوان یکی از عناصر کنش ارتباطی، وسیله جهان زیست به

؛ (112، ص1333)پیوزی، یابد  کنش ارتباطی در سه جهان طبیعت، جامعه و خود تحقق می

ای فراعلمی که وفاق و اجماع در کنش ارتباطی، مبتنی بر هنجارهای برگرفته از آن  حوزه

 .(93، ص1335)هوالب، آید  به دست می

زیست،  تأخر، جهانداری م مفهوم نظام )سیستم(، حکایت از آن دارد که در سرمایه

شود و در نوع خود،  مار میثهای بیرونی مانند قدرت سیاسی و پول است وسیله واسطه به

. سلطه سیاسی و مالی، کنش ارتباطی آزاد (56، ص1331)هابرماس، آورد  هایی پدید می بحران

 کند.  را در حوزه عمومی دچار خلل و رکود می

گیرد که در آن افکار عمومی  لت را دربرمیحوزه عمومی، قلمرو بین جامعه مدنی و دو

های عمومی  های آزاد، مطبوعات، رادیو، تلویزیون و مکان هایی مانند رسانه وسیله عرصه به

خانه ها، قهوه مانند مدارس، دانشگاه ؛ 05، ص1335)هوالب، گیرد  و مانند آن شکل میها

گیرد. در این  شکل می. کنش ارتباطی آزاد، در حوزه عمومی (56، ص1331میرسپاسی، 

هایشان، فرصت مساوی داشته باشند؛  نظریه، کنشگران باید در بیان نظرها و خواسته

قدرت و های تواند مورد پرسش قرار گیرد و ساختار هرگونه داعیه روایی نظری یا عملی می
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 ،1332وایت،)های ارتباطی منعی ایجاد کند  گروهی نباید در جدلهای فریب و آرمان

 . (101ص

معنای نهادی کردن نظریه و استدالل از طریق نظامی از  در این نظریه، دموکراسی به 

کند  گذاری تضمین می که حق مشارکت برابر را برای افراد در فرایند قانون حقوق است

وسیله  . بر اساس نظریه کنش ارتباطی، دین و دولت باید به(613، ص1333)لسناف، 

وگوها  سازی این گفت وگو و تعامل دایمی باشند و شفاف گفتهای مختلف در  عقالنیت

بر اینکه افزون دموکراسی  تواند راه را برای ایجاد رابطه مطلوب بین آن دو فراهم سازد. می

باید  نیزشود، در سطوح پایینی و فردی  با ایجاد نهادهای حزبی و نظام پارلمانی محقق می

ولی  ت،مشارکت مردم در زندگی سیاسی بوده اس ،مورد توجه قرار گیرد. هدف دموکراسی

تنها تعداد اندکی دارای تخصص هستند و  ،ای در دنیای مدرن با ظهور سیاستمداران حرفه

تواند پر کند. دموکراسی  این خأل را حوزه عمومی می .عموم مردم مشارکت ندارند

واه )اصالت خ وگویی در برابر دموکراسی لیبرال )اصالت حقوق فردی( و جمهوری گفت

نه  ،ای یا ارتباطی مبتنی است دموکراسی بر عقالنیت مفاهمه این .استحقوق جمعی( 

  عقالنیت ابزاری. 
خیز و  بر اساس کُنش ارتباطی، الگوهای نظری باید از ادعاهای مطلق در امور مسئله
رت صو مورد اختالف در حوزه دولت دست بردارند و ادعاهای خود را از طریق استدالل، به

شده که مبنای  صورت نهادینه ها به وگو در حوزه عمومی بیان کنند تا این استدالل گفت
 تفاهم دین و دولت است، مورد توجه قرار گیرد.

دین و دولت در جمهوری اسالمی ایران،  تالئمبا توجه به مشکالت تئوریک و عملی 
 مدرنو  یدین عقالنیت .می دین و دولت در حوزه عمومی استیتعامل دا نگارنده پیشنهاد

آزاد و عاری از سلطه  یوگوی د و این ادعاها تنها در گفتدارنادعاهایی  ،در حوزه عمومی
وگوهای اقناعی در صحنه عمل سیاسی  صورت اجماع حاصل از گفت هقدرت و ثروت و ب

 دشو تر می روز پویاتر و چابک روزبه ،عقالنیت دینی ،صورت گیرد. دراین مورد توجه قرار می
وگو در حوزه  کند. گفت برداری می و از دستاوردهای تجربی انسان در حوزه دولت بهره

یعنی گسترش حوزه فرهنگ و حفظ آن از دستبرد هرگونه سلطه که این  ،عمومی
از طرح این  پیشکند.  ها هدایت می سوی تعامل عقالنیت ها را به وگوها، تعارض گفت

 کنیم. مرور میوگو  در حوزه گفتنش ارتباطی را مباحث، مفاهیم اصلی و کلیدی نظریه کُ
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 وگو در نظریه کُنش ارتباطی اصول گفت .4

گرایی را در  یعنی سلطه انحصاری اثبات ؛گرایی است دانشی فرااثبات ،شناسی انتقادی روش

های معتبر برای تحصیل  دانش تجربی را تنها یکی از شاخه پذیرد و علوم انسانی نمی

هایی که  های پیشین و مفهوم بر اعیان تجربه برحسب مقوله افزون داند. دانش معرفت می

شود و ذهن شناسا  تعریف می ،آورد به همراه میرا فکر و ادراکی  ،شناسی در هر عمل ذهن

با واسطه تجربه اجتماعی و فرهنگ پیشین  ،دارای خصلتی اجتماعی و پویاست. دانش

الگوهای مشترک او در کاربرد معمولی بر مبنای  ،آید. درک و شناخت انسان دست می به

دنیا را خلق و کشف  ،زبان در تعامل ارتباطی روزمره استوار است. انسان در فکر و در کُنش

، 1333)پیوزی،  شود کند و دانش در جریان این رابطه مولد بین ذهن و جهان متبلور می می

های یک  مینهکه ز هایی است فرض یکسری پیش ،. در نظریه کنش ارتباطی(05-01ص

 دهد. مقررات سازنده وضعیت آرمانی گفتار عبارت است از: وگوی معتبر را تشکیل می گفت

 وجو کند.  هر فردی که بتواند طرحی را پرس (1)

 واجدین شرایط زیر: (0)

 گفتار و کردار دارد، مجاز به شرکت در گفتمان است. تواناییهر فردی که  (الف

 وگو بگذارد.  ا به گفتهر فردی که بتواند طرحی ر (ب

 هایش را بگوید. هر فردی که بتواند نظرها، آرزوها و خواست (ج

چه از درون و چه از بیرون  ی اجبار از گفتن باز داشته شود ای نباید به هیچ گوینده (3)

 .(101، ص1332)وایت،  های مندرج در موارد الف و ب باز داشته شود و نباید از حق ی گفتمان

 کند: کنش عقالنی را مختل می برخی امور،

گویانه )مونولوگ( در اختالل کُنش ارتباطی تأثیر فراوان دارد؛ مانند  فردگرایی تک (1)

، 1333پیوزی، ) جامعه خصوصگرایانه در  های لیبرالی و فایده گویانه نظریه فردگرایی تک

داده تمییز  ،. دو نوع کنش معطوف به موفقیت و کنش معطوف به تفاهم(129-125ص

 .(123همان، ص)د آی دست میه شود که عقالنیت ارتباطی از طریق کُنش ارتباطی ب می

مصداق بزرگ سیاست و قدرت در جامعه است و عالیق خصوصی و متمایل  ،دولت (0)

از عوامل  ،. سلطه دولت بر فرهنگ و استفاده ابزاری از دینداردبه سرکوب رقبا و مخالفان 

 . آید به شمار میالنی کننده کُنش عق اصلی مختل

کننده کنش ارتباطی است. حوزه اقتصاد با واسطی به  ثروت از عوامل اصلی مختل (3)

به که گیرد  همانند حوزه سیاست با واسط قدرت، در برابر حوزه فرهنگ قرار می ،نام پول
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در را تواند عقالنیت ارتباطی  انجامد که به سهم خود می گسترش کُنش استراتژیک می

سیستم از جهان زیست مشترک جدا  ،صورت الشعاع قرار دهد. دراین ه فرهنگ تحتحوز

 پردازد.  و به سلطه و استعمار می شود می

مقاومت  ،سنتی در برابر ارتباطات آزاد ای و ی، قبیلهیها و رسوم اجتماعی ابتدا شکل (6)

  .(111همان، ص) شوند مانع عقالنیت تفاهمی می کنند و می

در  ویژه بهنمایی و تحریف زندگی اجتماعی،  ها به دلیل گزینش، بزرگ ایدئولوژی (5)

 اند؛ مانند داری، همواره عامل اختالل در کُنش ارتباطی بوده های سرمایه نخستین دوره

 پوزیتیویسم و مارکسیسم.

حلی است که  الگوی کُنش ارتباطی در تبیین مناسبات دین و دولت به دنبال ترسیم راه

ای که با گسترش  زمینه عقالنیت استراتژیک فراهم شود و هم موانع عقالنیت مفاهمه هم

آید، به استعمارزدایی از جهان زیست  سیستم از طریق قدرت سیاسی و اقتصادی فراهم می

 و گسترش عقالنیت ارتباطی در تعامل دین و دولت کمک کند.

 بازسازی نظریه کُنش ارتباطی در جامعه اسالمی .5

مرزهای یکدیگر را  ،هم در تعامل دایمی بادین و دولت س کُنش ارتباطی، دو نهاد اسا بر

شد در چه مواردی هژمونی با کدام نهاد است. در  روشن خواهند کرد و مشخص خواهد 

 های زیر انجام شده است: صورت هایی در کنش ارتباطی به این پژوهش بازسازی
این جامعه یکسری  شود و ی انجام میوگوهای دین و دولت در جامعه دین گفت (الف

شود. اگر دین از  وگو گذاشته نمی که به گفت دارددینی  ةشد مشترکات پذیرفته مقبوالت و
 شویم. صورت از کُنش ارتباطی خارج می دراین ،حوزه عمومی خارج شود

عقل بشری در جامعه اسالمی  ،در الگوی تعامل دین و دولت در عرصه عمومی (ب
 .کندمداخله  ،تواند در امور سیاسی که اموری اعتباری و تفسیرپذیر هستند می

هایی  پردازد که دین حاوی احکام، شریعت و ارزش می مسئلهبه این  بازسازی دیگر (ج
 برای تدبیر زندگی انسان در دنیاست. 

کننده عقالنیت ارتباطی و  مختل ،ثروت سلطه دولت و ،در نظریه کُنش ارتباطی (د
صورت سلطه  این سلطه بیشتر به ،ایران ویژه بهولی در جوامع شرقی و  ،ای است مفاهمه

لذا جهان زیست ایرانیان به استثمار حوزه سیاست درآمده و از کُنش  ؛دولتی بوده است
 ارتباطی محروم بوده است. 

ساس تعامل دو عنصر کار و تکامل تاریخی جامعه بر ا ،شناسی انتقادی در معرفت (و
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 ،(63، ص1331، )نوذری گرفت ها و مذهب قرار می ها، سنت زبان بود و عقل در برابر اسطوره
و آن دو در برابر است گرایی و دنیاگرایی توجه شده  از ابتدا به عقل ،ولی در اندیشه اسالمی

 د. نشو داری تلقی نمی دین
 وگو در جامعه اسالمی اصول گفتالف( 

 های لیبرالیسم مانند مالکیت، فردگرایی، که دموکراسی لیبرال بر ارزش  گونه همان

های اسالمی اتکا  بر ارزش نیزآن مبتنی است، دموکراسی اسالمی  مانندسکوالریسم و 

گیرد.  های اجتماعی آن سرچشمه می دارد که از فرهنگ دینی، آداب و رسوم و ارزش

های مختلف  هستند که رفتارهای انسان را به شکلمعیارهایی  ،ها در هر جامعه ارزش

عبارت است از مجموعه اصول مکتبی که در  ،هر فرد  نظام ارزشی»کنند.  رهبری می

 .Milton Rokemch, 1968, p) «رود ها و حل مشکالت به کار می گیری انتخاب و تصمیم

13-33). 

شود  می انجام میهای اسال ارزش درون وگوی دین و دولت در حوزه عمومی در گفت

اصوالً مانند جوامع مدرن لیبرال تفاوت دارد و  ،های جوامع دیگر ها با ارزش که این ارزش

است که به ها در همین اصول ارزشی  دموکراسی دیگروجه تمایز دموکراسی دینی از 

 کنیم: برخی از آنها اشاره می

« هللال اله اال ا»و کلمه توحید  ،مبنا و اساس همه چیز در اسالم: دیتوح اصل یک ـ

های سیاسی انسان نباید با توحید منافات داشته  و کُنش (909ص، 1335 رضوی،)بناء است 

 باشد.

انسان بر اساس آیات مختلف قرآن، خلیفه و جانشین  انسان: یالله فةیخل اصل دو ـ

 .(32: بقره) و حق تعیین سرنوشت خود را دارد استخدا در روی زمین 

در  ،در حوزه عمومی او رفتارهای انسان و از جمله رفتارهای سیاسی :معاد اصل سه ـ

 .(32)آل عمران: خواهند داشت پاداش و کیفر  جهان آخرت

و  یدمورد تأک ،از گناهان داری یشتناسالم، خو یدر نظام ارزش :تقوا اصل چهار ـ

  .(163)بقره،  استفراوان  یهتوص

ولی  ،هم برابرند و کسی بر دیگری برتری ندارد با ها در دیدگاه عالمه طباطبایی انسان

شود تا کسی بر  گیری اجتماع مدنی می شکل سبب ،روحیه استخدام موجود در انسان

زندگی طیبه در جوار رحمت الهی و  آورندة فراهمدیگری سلطه نداشته باشد. تقوای الهی 

 ،اساس اینبر. (126-66ص، 6ج ب،-تا بی ؛026ص الف،-تا بی یی،)طباطبا سعادت انسان است
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مشورت، امر به معروف، نصیحت حاکمان، مدارا باید به  سیاسی خود های در فعالیت انسان

آن التزام داشته باشد و از گناهان فردی و  مانندو  داریبا دیگران، خیرخواهی، امانت

 ین، ایذاااسرار مؤمن یدروغ، غیبت، تهمت و افترا، استهزا، افشا همچوناجتماعی 

 پرهیزد. ب آن در حوزه عمومی مانندران، تجاوز به حقوق افراد و دیگ

 وگو  گفت ب( مسائل مورد

رابطه دین و دولت، یکسری امور مشترک و مورد اتفاق وجود دارد که از حوزه  بارهدر

اختالفی وجود ندارد. اموری که درباره رابطه دین و  ،زیرا در آن موارد است؛وگو خارج  گفت

 ،یا تنافی آن دو وجود داشته باشدظاهری ز باشد و ادعایی درباره تعارض خی لهئدولت مس

تر  های قوی آن ادعاهایی که استدالل ،در عمل و شود وگو گذاشته می به بحث و گفت

د. در جامعه نگیر مورد اقناع و اجماع مشترک و پذیرش جمعی قرار می ،دنباشداشته 

روت باشد تا کسانی که ادعاهایی درباره دین و آزاد از سلطه قدرت و ث یاسالمی باید فضای

  .با ارائه دلیل و استدالل بیان کنند آن را بتوانند ،دولت در موضوعات مختلف دارند

 عملاقناع عمومی  استدالل   وگو گفت زبان 

وگوکنندگان وجود دارد و آنان ضمن  تعامل و تفاهم بین گفت ،در کنش ارتباطی

کنندگان که شهروندان  کنند و مشارکت وگو را کشف می ها و قواعد گفت روش ،وگو گفت

 یابند. دست می یارتباط تواناییوگو به  با گفت ،جامعه هستند

 وگو در قانون اساسی معیارهای گفتج( 

وگو  تواند مبنایی برای گفت عنوان میثاق ملی می به ،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

وگوها  های دینی و شریعت اسالمی وجود دارد که گفت ارزش ،جامعه دینیدر یک  باشد.

وگو  لحاظ جامعه اسالمی مدل خاصی برای گفت تواند مخل مبانی دینی باشد. بدین نمی

در اینجا به برخی از آنها  .هم آمده است مهوری اسالمی ایراندارد که در قانون اساسی ج

 کنیم. اشاره می

 نظامجمهوری بودن یک ـ 

حاکم در  ،حکومتی است که اوالً ،گیرد جمهوری که در مقابل نظام سلطنتی قرار مینظام 

در دوره زمامداری  ،ثانیاً .شود صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی مردم انتخاب می آن به

 ندارد آنان برو امتیاز خاصی  استحاکم جامعه با دیگران برابر  ،ثالثاً .محدود استآن 

اکثریت  یاتکا به آرا با اداره امور کشور ،در جمهوری اسالمی .(53، ص1، ج1336)هاشمی، 

 غیرقابل تغییر است. ،اصل جمهوریت نظام و (9اصل اساسی، قانون) شود مردم انجام می

Comment [i2 :].اینترکیبهممفهومنیست 
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 اسالمی بودن نظامدو ـ 

در اموری که  ؛ ولی(6)همان، اصل است ناپذیردین اسالم دارای یکسری اصول ثابت و تغییر

 گذاری بپردازد. تواند به قانون ، انسان میاجازه داده استشرع 

 رسمی بودن مذهب شیعه اثنی عشریسه ـ 

امامی   مذهب رسمی در ایران، مذهب شیعه دوازده ،قانون اساسی و باور مردم اساسبر 

صورت  . قانون اساسی جمهوری اسالمی به(10)همان، اصلناپذیر است و این امر تغییر است

 .(133)همان، اصلرده است تغییر را بیان ک ی از باورهای غیرقابلیکسر ،صریح

 عمومی در حوزه وگو قانون اساسی بستری برای گفتد( 

بر نقش مردم و نیروهای اجتماعی در حکومت و دموکراتیک  تاحصر قانون اساسی به

تواند ضمانت  و مشورت تأکید دارد که می وگو گفتگیری از طریق  یند تصمیمابودن فر

. در اینجا صرفاً آوردرا فراهم  ها گذاری سیاستاجرای نقش مردم و نهادهای اجتماعی در 

 کنیم: به برخی از مباحث آن اشاره می

حکومت را از حقوق  تأکید کرده،حاکمیت الهی از طریق انسان بر قانون اساسی  (1)

کند که حقوق مردم را در  ر همه نهادهای حکومتی الزام میداند. این امر ب الهی مردم می

 جمهوری ،بر اساس اصول قانون اساسی .(59)همان، اصل حکومت به رسمیت بشناسند

صورت  همه امور کشور به بدین ترتیب،و  (133)همان، اصل نیست پذیرتغییر ،بودن نظام 

 .شود مستقیم یا غیرمستقیم با مشارکت مردم اداره می

که در قانون اساسی بر آن تصریح است  های مهم دموکراسی زادی یکی از مؤلفهآ (0)

)همان،  : آزادی بیان، قلم، مطبوعاتروست پیشِ موارد شامل و (60 -16)همان، اصولشده 

آزادی ، (03و09)همان، اصول های گروهی آزادی، (05)همان، اصل مصونیت از تجسس، (06اصل

 ،(36-33)همان، اصول های قضایی امنیت و آزادی، (03ن، اصل)هما تفتیش عقایداز فکر و منع 

 .(00)همان، اصل آزادی مسکن و شغل، آبرو ،امنیت جان، مال

شود  می سبب وگوهای عمومی سلطه دولت در گفت ،بر اساس کنش ارتباطی

هیچ مقامی حق » این مورد در قانون اساسی آمده است: دموکراسی با رکود مواجه شود.

های مشروع را هرچند با وضع  آزادی ،نام حفظ استقالل و تمامیت ارضی کشورندارد به 

 .(6)همان، اصل «سلب نماید ،قوانین و مقررات

قوه مقننه . (9)همان، اصل گذاری از آن مردم است بر اساس قانون اساسی حق قانون (3)

. (59اصل)همان،  زند حق خدادادی مردم را در سرنوشت سیاسی و اجتماعی آنان رقم می
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کنند گذاری  صورت مستقیم قانون توانند به ل بسیار مهم کشور میئمردم همچنین در مسا

 . (56)همان، اصل

که از دستاوردهای عقالنیت است های سیاسی یکی از نهادهایی  احزاب و گروه (6)

 . (09)همان، اصلمدرن بوده و در قانون اساسی آمده است 

عنوان  عروف و نهی از منکر، شورا و مشورت بهامر به م هدر قانون اساسی ب (5)

 .(3و0)همان، اصول راهکارهایی برای نظارت بر قدرت و نفی سلطه پرداخته شده است

صورت  های آزاد از سلطه دولت به وجود رسانه ،یکی از نهادهای حوزه عمومی( 9)

اجتماعات و و تشکیل  (53)همان، اصل و سیما ، صدا(06)همان، اصل مطبوعات، انتشار کتب

توانند از انحصار اطالعات  می های غیردولتی . رسانهاست (03)همان، اصل ها راهپیمایی

 تسهیل کنند. جلوگیری و کنش ارتباطی را

 وگو در حوزه عمومی های دینی درباره گفت آموزهه( 

وگوی دین و  توان از آنها برای گفت ها در نصوص دینی وجود دارد که می برخی از آموزه

کنیم که  های دینی اشاره می به برخی از آموزه در ادامهدولت در حوزه عمومی بهره گرفت. 

 ند:ک به احیای حوزه عمومی کمک می

 شورا و مشورت یک ـ

ُ»فرماید:  قرآن کریم در توصیف مؤمنان می ْمَُوَأْمر  َُبیَنه  وَرى ُش  ْم  ،خداوند. (33)شوری:  «ه 

 ،های مؤمن را مورد ستایش قرار داده است که در امور فردی و اجتماعی خود انسان

ْمرُِ» :کنند مشورت می
َ
ْمُِفیُاأل َفِاذاُ»فرماید:  این آیه می و در ادامه (156)آل عمران:  «َوَشاِوْره 

لَُعَلیُاللهُِ گونه دلهره و نگرانی به خود راه نده  هیچ ،هنگام تنفیذ رأی اکثریتیعنی ؛ «َعَزمَتَُفَتوکَّ

 .(69، ص1333)معرفت،  کند تو را پشتیبانی می ،که خداوند و بر خداوند توکل کن

احکامی که از مقام والیت : »نویسد می سوره شوری 33عالمه طباطبایی ذیل آیه 

)طباطبایی،  «مسلمین صادر خواهد شدو با رعایت صالح اسالم و  ااز راه شور ،شود صادر می

دارای یک  ،آید که دین چنین برمی ،از مجموع آیات اجتماعی قرآن» .(06، ص(الف)تا بی

و افراد جامعه  است نظام اجتماعی است که خداوند اجرای آن را به عهده مردم قرار داده

از افراد تشکیل  صورت جمعی اقامه دین کنند. روشن است که جامعه به دلیل اینکه باید به

، جمالتدر این  .(00، ص6ب، ج-تا )همو، بی «عهده خود آنهاست شده است، اداره آن نیز بر

 .داند مناسبات دین و دولت را در حوزه عمومی قابل بررسی می ایشان

مشورت در امور سیاسی در حوزه عمومی به  و تنزیه الملة ةاالمه یتنبنائینی در اهلل  آیت
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رسول  . در نظر وی،(36، ص1330)نائینی،  کند نظر اکثریت در آن تأکید می اعمالبر توجه و 

وگو و رأی اکثریت  در عین معصوم بودن، وظیفه داشت امور سیاسی را با گفت خدا

 اداره کند.

 امر به معروف و نهی از منکر دو ـ

ی نظارت اصل امر به معروف و نهی از منکر از اموری است که در منابع اسالمی و فقه برا

: ها در حوزه عمومی مورد تأکید قرار گرفته است گیری ها و تصمیم بر دولت و نقد سیاست

نَكرُِ» وِفَُوُیْنَهْوَنَُعِنُاْلم  وَنُِباْلَمْعر  ر  وَنُِإَلیُاْلَخیِرَُوُیْأم  ٌةُیْدع  مَّ ْمُأ  نك  نُمِّ  .(126)آل عمران:  «َوْلَتك 

رابطه مردم با  کند: سه نوع رابطه را در جامعه تنظیم می ،امر به معروف و نهی از منکر

 رابطه مردم با دولت.و  رابطه دولت با مردم، یکدیگر

از واجبات  ،نائینی اصل امر به معروف و نهی از منکر را در برابر سلطه دولت اهلل آیت

، 1330)نائینی، د تا حقوق مردم در آن مورد اهتمام قرار گیراست ضروری دین برشمرده 

. مردم با وظیفه امر به معروف، حکومت را از تعدی در حقوق مشترکه و تحدید (193ص

نائینی از بحث امر به معروف در تحدید سلطه حاکم بر  .(35)همان، ص کنند آزادی منع می

های  وظیفه مردم آن است که زمینه .کند جهان زیست مسلمانان در دوره غیبت استفاده می

 . (36م، ص1665اهلل،  )فضل اسی افراد و نیروها را فراهم آورندمشارکت و رقابت سی

 اصل آزادی انسانسه ـ 

شمرده آزادی از امور فوق حق  ،آزادی از حقوق فطری انسان است و بلکه در نگاه برخی

سرچشمه از اراده فرد انسانی  ،. آزادی انسان در اسالم(133ق، ص1623)مطهری، شود  می

 شود.  با عقل انسانی فهم و درک می نیززیرا شریعت  گیرد؛ می

و آن  زدپردا میبه بحث آزادی سیاسی  تنزیه الملة ةتنبیه االمنائینی در کتاب  اهلل آیت

 . (56-51، ص1330)نائینی،  داند که قابل جعل و سلب نیست را امری جبلی و ذاتی انسان می

 «المسلمین الئمة النصیحة» اصل ـ چهار

یکی دیگر از اصولی است که از رابطه مردم با  ،مسلمانان نصیحت حاکمان از سوی

 تأکید حقوق مردم در نصیحت حاکمان بر حکومت اسالمی حکایت دارد. امام علی

 .(023البالغه، خطبه  )نهجفرماید می

به مفاهیم دیگری از نصوص دینی درباره بیعت،  ،وگو در حوزه عمومی درباره گفت

و نظایر  اصالةُاالباحةنظارت بر حکومت، اصل اتّباع احسن، سمحه و سهله بودن شریعت، 

از توضیح آنها خودداری  ،توان تمسک کرد که برای پرهیز از طوالنی شدن آنها می
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 .کنیم می

 حوزه عمومی در ایرانو( 

شود.  بر حوزه عمومی تأکید می ،ر جهان زیست و سیستمب افزون ،در نظریه کنش ارتباطی

، 1336کارتی،  )مک بین جامعه مدنی و دولت قرار دارد ،اگرچه حوزه عمومی در جوامع لیبرال

تواند شامل آن هم باشد.  با توجه به طرح مباحث انتقادی در جامعه مدنی میولی  ،(0-1ص

)نوذری،  مردم و آزادی وجود داشته باشدآید که گرد هم آمدن  می پدیدحوزه عمومی زمانی 

های اجتماعی،  محدود کردن قدرت سیاسی است و در حوزه آن،کارکرد و  (699، ص1331

. در (05، ص1335)هوالب،  تواند وجود داشته باشد ادبی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی هم می

طریق نظامی از  وگو، استدالل و مناظره از ش ارتباطی، دموکراسی به شیوه گفتننظریه ک

، 1333)لسناف،  کند گذاری تضمین می حق مشارکت برابر و آزاد را برای فرد در قانون ،حقوق

در جهت مقابل  آید. دست میه مشروعیت از رضایت شهروندان ببدین ترتیب، و  (613ص

 ،ها و نهادهای حوزه عمومی شده رونق مکان سبب در حوزه عمومی وگوهای آزاد گفت ،آن

شود و دین با صبغه اجتماعی در دولت  اساس توافق و اجماع اتخاذ می ها بر یریگ تصمیم

 کند. مشارکت می

     دین اجتماع  دولت

آید و احکام  می پدیدصورت حکومت اجتماعی دینی  حکومت اسالمی به اساس، براین

لک اجتماعی و از باب مِ ،و در زمان غیبت شود اسالمی با مشورت عمومی اجرا می

طور حقوق مشترکه نوعیه به مسلمانان تعلق دارد. انتخاب حاکم در جامعه اسالمی  همین

 . (612، ص6، ج1335)رشاد،  با مسلمانان است

آن حوزه عمومی است که در جامعه اسالمی شکل  ،این پژوهش مطلوبحوزه عمومی 

. در دارد یهای گیویژو شرایط  ،حوزه عمومی جامعه لیبرال با رو، درمقایسه ازاینگیرد و  می

ها و اصول بدیهیِ  وگوها باید ارزش های دینی حاکم است و گفت ارزش ،جامعه اسالمی

 .عنوان امری مشترک و مفروض بپذیرد اصول بدیهی دین را به دیگرمانند توحید و  ،دین

مانند پرهیز از  ؛کند ها و شرایطی را در جامعه دینی تحمیل می محدودیت دلیل،به همین 

ایعات، دروغ، غیبت، تهمت و افترا، پرهیز از فحاشی و دشنام دادن به دیگران، نشر ش

در امور شخصی و حوزه خصوصی افراد، عدم نشر کتب ضالل، خیرخواهی نکردن تجسس 

ها  این محدودیت بیشتر امر به معروف و نهی از منکر که و دیگران، تولی و تبری، درباره

 شود. وسیله عقل هم پذیرفته می به
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 این نوشتار، و در شود های مختلف می حوزه عمومی همچنین شامل کارشناسان رشته

زیرا زندگی سیاسی به همه افراد جامعه  گیرد؛ دربرمیهم را کلیه شهروندان عادی جامعه 

 دارد.ط ارتبا

آن  ،حوزه عمومی در مناسبات دین و دولت در این پژوهش مدنظر است عنوان آنچه به

ای مرتبط  است که امور عمومی به همه مردم، اعم از شهروندان عادی و متخصصان حرفه

ها وظیفه عموم مردم  ها و مصلحت تشخیص ضرورت اجرای احکام اسالمی و و است

 کنیم. و نهادهای حوزه عمومی در ایران اشاره میهادر این بخش به برخی از مکان است.

 هیمعل یها حوزه و ونیروحان یک ـ

. آنان اند ها بوده عنوان نیروی قوی و فعال در برابر دولت در طول تاریخ شیعه به ونروحانی

 ی،)مطهراند  هها وابسته نبود با توجه به اینکه از نظر اقتصادی و مالی هیچ زمانی به دولت

عنوان  توانند به کنند، می مثل خمس و وقف امرار معاش می ،و از وجوه شرعی (19، ص1399

های علمیه با نظام جمهوری  تعامل حوزه  شیوه آیند. شمار  از جامعه مدنی به مهم نهادی

حل اقناعی برای آن پیشنهاد نشده  اسالمی یکی از مشکالت نظری و عملی است که راه

 ،های علمیه اساس نظریه کنش ارتباطی در حوزه عمومی، روحانیت و حوزه است. بر

)همو،  گیرند یک نهاد مدنی و علمی مورد توجه قرار می عنوان و به اند مستقل از دولت

 .(035و163، ص1335

نقش هدایتی و نظارتی روحانیت مورد توجه قرار  اهلل مرتضی مطهری آثار آیتدر 

حتی در  او. (059)همان، ص دهد که به فقها هم نقش نظارتی می گونه همان گرفته است؛

اجتهاد فارغ  ،. اجتهاد آزاد(039)همان، ص دهد یم ونشرایط مساوی، اولویت را به غیرروحانی

از سلطه سیاسی و اقتصادی و در راستای پویایی بخشیدن به فقه با توجه به مقتضیات 

وگو در حوزه عمومی را در  ند گفتنتوا های متعدد می به شیوه ونروحانی .زمان و مکان است

اداره  ت جمعه، جماعات ونهادهایی مانند امام آنان .دنبرابر قدرت دولتی تحقق بخش

از عناصر مهم حوزه عمومی در  استقالل از دولت،مساجد را برعهده دارند و در صورت 

 .شوند شمرده میجامعه 

 انیدانشگاه و ها دانشگاه دو ـ

در ایران بنای پیشرفت را  هستند.ها از نهادهای جامعه مدنی و زندگی دموکراتیک  دانشگاه

وگو  گفت ،این وضعیت .رود به نفع علوم فنی پیش می ،علوم بندی رتبه و دانند فناوری می

های علوم انسانی  . رشته(150-151ص، 1331 یرسپاسی،)م کند رنگ می در حوزه عمومی را کم
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نهاد دانشگاه  کنند. های غربی یا غیربومی استفاده می ها و تئوری پردازی ند از نظریها متهم

ها تعیین  ها را دولت ده است و ساختار رسمی دانشگاهدر ایران همواره در کنترل دولت بو

عاملی مهم در حوزه سیاسی و فرهنگی و طرف  ،بخش غیررسمی این نهاد اند. کرده

 است.وگو در حوزه عمومی بوده  گفت

 (یمدن جامعه) یاسیس یها گروه و احزاب سه ـ

و تکثرگرایی فرهنگی و  کنند میدنده دموکراسی عمل  عنوان چرخ احزاب سیاسی به

 ،های استبدادی سیاسی را با خود دارند. احزاب سیاسی همچنین با تمرکز قدرت در نظام

د. یکی از نهادهای مورد تأکید در قانون نکن مقابله و قدرت سیاسی را در جامعه توزیع می

احزاب سیاسی است که کاربست آنها از حیث نظری و  ،اساسی جمهوری اسالمی ایران

های  که برخی آن را نسخه ای گونه به ؛لی با دولت دینی مشکالتی را ایجاد کرده استعم

 .(05، ص1336، ها ارزش نامه هفته) دانند غربی برای جامعه دینی می

رسانی،  دادن به افکار عمومی، اطالع  مانند شکل بسیاریهای  احزاب دارای کارویژه

 دهندگان هستند دهی رأی پذیری و جهت ها برای مشارکت سیاسی، جامعه آموزش توده

را که از  یاسیس یها احزاب و گروه ی،قانون اساس ششماصل  (32، ص1333زاده،  )نقیب

 کند. یم طرحر یصورت ز به ،ت مدرن هستندیعقالن ینهادها
 مطبوعات و ها رسانه ـ چهار

 توانند در فضای آزاد، قدرت آیند و می می شمارها از ارکان دموکراسی به  مطبوعات و رسانه

ها  رسانه و حوزه عمومی را فعّال و بانشاط نگاه دارند.کنند سیاسی و اقتصادی را نقد 

از وضعیت را توانند سلطه سیستم را بر تحریف جهان زیست مردم و دور شدن جامعه  می

  به چالش بکشند.آن را و  نمایندل نقد ئاکالمی اید

 ها ران به آزادی مطبوعات و رسانهیا یاسالم یجمهور یقانون اساس گوندر اصول گونا

 مگر، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند»: خوانیم می 06اشاره شده است. در اصل 

و تلویزیون  رادیو و بهطور  و همین «به مبانی اسالم یا حقوق عمومی باشد آنکه مخلّ

 .(135اساسی، اصل )قانون اره شده استافکار مختلف اشآزاد نقش آن در بیان 

 یمدن مشارکت در دیجد یا واسطه عنوانبه نترنت،یا ـ پنج

تواند بر روابط اجتماعی و سیاسی تأثیر بگذارد و  ای که می عنوان واسطه به اینترنت

تواند  مطرح است و می ،های جدید سیاست داشته باشد جدیدی در شکل های نوآوری

)اکسفورد و  به شمار آید نظری مفاهیم جامعه مدنی و فضای عمومیعنوان چارچوب  به

Comment [i3 :].نیامدهاست 
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 ؛دهد شبکه به عرصه جدیدی از سیاست اجازه حضور می ،. در اصل(135، ص1333هاگینز، 

عنوان یک فضای عمومی گسترده یا گسترش حوزه عمومی است. جامعه  یعنی شبکه به

های جمعی و  و بازسازی هویت ذهنی ساحتبرای فضای ارتباطاتی است که  ،مدنی

. محدودسازی امکان استفاده از اطالعات (163)همان، ص کند ها عمل می همبستگی

تواند حوزه  می ،گیرد که با اغراض امنیتی و فرهنگی صورت  مجازیهایو شبکه اینترنتی

 فزایش دهد.ابر جهان زیست را و سلطه سیستم  زدعمومی را محدود سا

 بیمذه های هیئت ـ شش

 گرد امام حسین ویژه بهو  عزاداری ائمه برای ها گروهی از مردم هستند که تئهی

این  .اندازند ها راه می ها و خیابان عزاداری را در کوچه های  هشوند و دست هم جمع می

ها  شوند و از قدرت سیاسی در همه دوره صورت خودجوش تشکیل می نهادهای مردمی به

توانند در  نوعی می و به شوند شمرده میاز نیروهای حوزه عمومی آنان  مستقل هستند.

 ساخت فرهنگ عمومی نقش داشته باشند.

 ها استادیوم و ورزشی مراکزـ  هفت

که افراد  توگوها و دیدارهاس جایی برای گفت ،ورزش پرداختن بهبر  افزوناماکن ورزشی 

 گفته پیشبر نهادها و مراکز  ونافز کنند. هم دیدار می صورت صنفی و طبقاتی با همختلف ب

ها و  ها و مجامع فرهنگی، انجمن های فشار، کانون توان به گروه می ،در حوزه عمومی

نهادهای اجتماعی و شوراها، تجمعات تفریحی و  ،ای و صنفی، سندیکاها های حرفه تشکل

های  یتها، جمع ها و شهرستان ها، نشریات استان ها، اجتماعات و راهپیمایی خانه قهوه

ها،  صنفی و سیاسی، نهادها و تجمعات مذهبی مانند مساجد، منابر، تکایا و حسینیه

 .ها عنوان دیگر در حوزه عمومی و جامعه مدنی اشاره کرد سفیدان و عشایر و ده ریش

 مسائل دین و دولت در حوزه عمومی  .6

توان مطرح کرد که  مسائل متعدد و متنوعی درباره تعامل دین و دولت در حوزه عمومی می
گذاری انسان، جایگاه مجلس، ماهیت  امکان قانونکنیم:  در اینجا به برخی از آنها اشاره می

انتخابات و رأی مردم در حکومت اسالمی، دموکراسی و جمهوریت، رابطه حقوق و 
طور دین و علم، جمعی بودن یا فردی بودن حکومت  و همینشریعت، رابطه دین و عقل 

در اسالم، رابطه دین و آزادی، رابطه آزادی با شریعت و عبودیت، رابطه حاکم اسالمی با 
های فشار و  شوراها و حقوق مردم، رابطه دین با نهادهای جدید سیاسی مانند احزاب، گروه

عرفی در قضاوت، سازوکار استفاده از  گیری از نهادهای مدرن و محاکم مانند آن، بهره

Comment [i4 :]ساخت 
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ضرورت و مصلحت در حکومت اسالمی، تفکیک حوزه عمومی از حوزه خصوصی، شکل 
 . ها موضوع کلی و جزئی دیگر حکومت در اسالم و ده

کنیم.  های عینی ذکر می عنوان مثال در پایان برخی از مسائل عملی در این زمینه را به
گذار و قوه مجریه  عنوان قانون اسالمی ایران، بین قوه مقننه بهدر دهه اول نظام جمهوری 

عنوان نماینده شریعت در حوزه  عنوان نماینده اجرایی دولت مدرن و شورای نگهبان به به
قواعد و مقررات اجتماعی این نزاع در گرفت که نماینده دولت به دنبال ایجاد 

که  جارت خارجی و... بود؛ درحالیهای خاص برای کارفرمایان، دولتی کردن تمحدودیت
نبودن معیاری برای دینی دانست. هایی را برخالف شرع مینماینده دین چنین محدودیت

های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، یافتن جایگزینی برای احکام قضایی نظیر بودن فعالیت
اجتهاد  قصاص، حدود و دیات، برابری دیه اهل کتاب و مسلمانان، تقلیل شرایط قاضی از

سوی مالیات  وسیله خمس و زکات به به آشنایی با فقه و حتی حقوق، گذر از اداره کشور به
 و... برخی از مشکالت در حوزه عملی هستند.

  نتیجه .7

توان الگویی برای تبیین مناسب رابط دین و دولت در  پرسش اصلی آن بود که آیا می

های  غیررسمی ارائه کرد تا چالشجمهوری اسالمی ایران در راستای الگوهای رسمی و 

ارائه الگویی برای تعامل نظری و عملی آن دو را حل نماید. از این رو، این مقاله در پی 

وگویی  دین و دولت از طریق کنش ارتباطی در حوزه عمومی، و از طریق دموکراسیِ گفت

تازی در  یکه مختلف، ازهایدور از سلطه قدرت و ثروت بود تا در کاربست آن عقالنیت به

عرصه دولت بپرهیزند. این نوشتار با رویکرد تحلیلی به تبیین نظریه انتقادیِ مبتنی بر 

وگو در حوزه عمومی را پیشنهاد  کنش ارتباطی پرداخت و با تشریح اجزاء و ابعاد آن، گفت

وگوی دین و دولت در امور مبهم از طریق رضایت و اقناع عمومی باشد.  کرد؛ تا گفت

های دین اسالم، قانون اساسی  سازی آن، از ظرفیت ه در این راستا و در جهت بومینویسند

  و نهادهای حوزه عمومی ایران بهره گرفت.
در این مقاله بر اساس نظریه انتقادی مبتنی بر کنش ارتباطی هابرماس و بازسازی و 

سازی آن، الگویی برای تعامل دین و دولت در حوزه عمومی ارائه کردیم و به این  بومی
توان فضایی برای  های دین اسالم و قانون اساسی می نتیجه رسیدیم که بر اساس ظرفیت

خیز و خاکستری در حوزه دین و  اقناع عمومی در موارد مسئلهوگوی آزاد و رسیدن به  گفت
 پژوهشو تجویزهای نظری و عملی  هابرخی از مزایا، پیشنهاد، در پایاندولت ترسیم کرد. 
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ارائه  مهوری اسالمی ایرانای بهتر در تعامل دین و دولت در ج برای ترسیم رابطهرا حاضر 
 :کنیم می

حوزه دین در جمهوری اسالمی  ،در نتیجه هستند؛دین و دولت در تعامل دایمی ( 1)
دولت به کارهای خود می با یحال در تعامل دا درعین در فضای ارتباطات آزاد و ،ایران

 .پردازد می
جای تأکید  به مهوری اسالمی ایرانطرفداران الگوهای مختلف دین و دولت در ج( 0)

ها  طرح دیدگاه ایربطرفه،  یکایهو تکیه بر دیدگاه ها ها، تضادها و اختالف بر کشمکش

 برایو  تالش کنندفارغ از سلطه دولت و ثروت  ،های گروهی رسانه در فضایی آزاد و با

در جهت رسیدن به تعادل و تفاهم اجتماعی و در نتیجه  ،یافتن عالیق مشترک و عمومی

ئل . حل مسابکوشندهای متعدد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی  دوری از بحران

دین و دولت به فضایی عاری از پرخاشگری، افترا، تکفیر، محکوم کردن پیشین الگوهای 

 آن نیاز دارد. مانند سویه، استبداد دینی و دولتی و هجوم روانی و یک ،رقیب، جوسازی
وگوی آزاد از  راه غلبه بر عقالنیت ابزاری و رسیدن به عقالنیت تفاهمی، گفت( 3)

وگو در متن جهان زیست مبتنی بر عقالنیت  با امکان گفت .سلطه در حوزه عمومی است
توان به مناسبات دین و دولت در ایران  می دینی،ها و فرهنگ  تفاهمی و معطوف به ارزش

 افکند. نظر معاصر 
شود؛ زیرا دولت با عقل  افول تدریجی آن می سبب دخالت دولت در حوزه عمومی( 6)

سوی عالیق خصوصی و در نتیجه از میان برداشتن رقبا و مخالفان  گر خود، به محاسبه
 دارد. میل 
تواند در اداره جامعه  مندی از عقالنیت در صورت عدم تعارض با شریعت می بهره (5) 

فراهم  دینی -عقالنی راه برای پذیرش دولت و نهادهای  ،نتیجه در ؛مورد توجه قرار گیرد
 شود. می

. وگوست گیری دموکراسی در عرصه عمومی از طریق گفت شکل دیگر، پیشنهاد (9)
راهی برای حل عادالنه مناقشات و رسیدن به  ،وگویی بحث و مناظره در دموکراسی گفت

های حوزه دولت را  های متعدد اجتماعی و بحران تفاهم و تعادل اجتماعی است و بحران
 دهد.  کاهش می

تقیم یا غیرمستقیم از طریق انتخابات صورت مس ات دولتی بهمهمه مسئوالن و مقا (3)
آزاد و شفاف انتخاب شوند و همه مسئوالن حکومتی در همه امور از طریق نهادهای 

 می باشند.یمردمی تحت نظارت مستمر و دا
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صورت شفاف و از  اطالعات به در راستای عقالنیت ارتباطی شهروندان، اخبار و( 3)
  .تی خصوصی در اختیار مردم قرار گیردهای جمعی مختلف و متنوع و ح طریق رسانه

گذاری  کند قانون بر اساس الگوی تعامل دین و دولت، عقالنیت ارتباطی اقتضا می (6)
به وسیله مردم و از طریق مجلس انجام شود و به بهانه  ،در همه امور مربوط به کشور

ریق سنجی نیز از ط گذاری مخالفت نشود، بلکه مصلحت ها با قانون سنجی مصلحت
 . صورت پذیردنمایندگان مردم 

کند نهادهای نظارتی  اقتضا می ،گذاری های عمومی در قانون تجلی یافتن اراده (12)
 همانند شورای نگهبان در راستای اقناع افکار عمومی رفتار کنند.

 منابع .8

 .کریم قرآن -

 .، ترجمه فیض االسالمنهج البالغه -

 .نشر مرکز ،، تهرانیانتقادشه یته و اندیمدرن(، 7711) بابک احمدی، -

، تهران، پژوهشکده سیاست و جدید های رسانه(، 7731اکسفورد، بری و ریچارد هاگینز ) -

 مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

 .، قم: دفتر تبلیغات اسالمیتجدد یشناسبر جامعه یدرآمد(، 7711) حسین بشیریه، -

 اسالم مقاالت مجموعهدر:  ،«اقتصادی توسعه اسالمی رویکرد»(، 7711بناء رضوی، مهدی ) -
 ، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.توسعه و

پرست و محمود  ، ترجمه شهناز مسمیاجتماعی علوم فلسفه(، 7731بنتون، تد و یان کرایب ) -

 متحد، تهران، نشر آگه.

 و.ینشر ک پهلوان، تهران:، ترجمه چنگیز نظریه دولت در ایران، 7731لمپتون، ان. کی. اس،  -

 .هرمس ،، ترجمه احمد تدین، تهرانورگن هابرماسی ،(7713پیوزی، مایکل ) -

 ، تهران، سمت.بزرگ ادیان با آشنایی (،7711توفیقی، حسین ) -

دفتر نشر فرهنگ  ،نصری، تهران هلل، تدوین عبدانیفلسفه د(، 7713) جعفری، محمدتقی -

 .اسالمی

 .انتشارات رجاء ،، قمنه معرفتیعت در آیشر(، 7711هلل )جوادی آملی، عبدا -

 ، قم، سماء قلم.طباطبایی عالمه محضر در(، 7731رشاد، محمدحسین ) -

، ترجمه لیال سازگار، تهران، مرکز نشر آشنایی با علم سیاست حکومت؛(، 7711رنی، آستین ) -

 دانشگاهی.
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، ترجمه غالمرضا گرایی اسالمهراس بنیادین، اروپامداری و ظهور  (،7711) سعید، بابی -

 انتشارات دانشگاه تهران. ،جمشیدیها و موسی عنبری، تهران

 ، تهران: نشر نی.نید یشناس جامعه ،(7733) زند، علیرضاشجاعی -

 .کویر ،، ترجمه سید احمد موثقی، تهراندیجد یپدر ساالر(، 7731) شرابی، هشام -

، تهران، شرکت روحانیت و مرجعیت درباره بحثی، الف(ـ  تا )بیطباطبایی، محمدحسین  -

 سهامی انتشار.

 ، تهران، انتشارات محمدی. ترجمه تفسیر المیزان، ب(ـ  تا )بیطباطبایی، محمدحسین  -

 .نشر نی ،، تهراناستیعلم س یادهایبن(، 7731) ناعبدالرحم عالم، -

، بیروت، مؤسسه االسالم السیاسی الفکر فی تأمالتم(، 7111اهلل، محمدحسین ) فضل -

 دراسات االسالمیه.

 .ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون -

 ،، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهرانسمیسم تا پست مدرنیاز مدرن(، 7737) کهون، الرنس -

 .نشر نی

، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران، بیستم قرن سیاسی فیلسوفان(، 7731لسناف، مایکل ایچ ) -

 .نشر ماهی

 تهران، دانشگاه شهید بهشتی. ،.ا.ا.ج اساسی حقوق(، 7711هاشمی، محمد ) -

 ، تهران، انتشارات صدرا.ایران اسالمی انقالب آینده(، 7731مطهری، مرتضی ) -

 تهران، حکمت. ،اسالمی اقتصاد مبانی اجمالی بررسیق(، 7117ـــــ ) -

 ، تهران، انتشارات صدرا، چاپ هشتم.اخیر ساله صد در اسالمی هاینهضت(، 7711ـــــ ) -

 ، قم، التمهید.فقیه والیت(، 7711معرفت، محمدهادی ) -

 ، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم.فرهنگ فارسی(، 7717معین، محمد ) -

 ران.یمؤسسه ا ،، تهرانی، ترجمه کمال پوالدیکنش ارتباط نظریه(، 7731) تامس ی،کارت مک -

 .، تهران، طرح نوحقیقت یا دموکراسی(، 7737میرسپاسی، علی ) -

 ، قم، بوستان کتاب.المله تنزیه و االمه تنبیه(، 7731نائینی، محمدحسین ) -

 .شماره اول 7711 ،ها ارزش نامه هفته -

 .، تهران، نشر دادگسترامروز جوامع در آن عملکرد و سیاسی حزب(، 7713زاده، احمد ) نقیب -

 .نشر چشمه ،، تهرانهابرماس یبازخوان(، 7737نوذری، حسینعلی ) -

، ترجمه مدرن داری سرمایه دولت تئوری مشروعیت، بحران(، 7737هابرماس، یورگن ) -
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 ، نشر نی.تهران

، ترجمه محمد ییر هابرماس؛ خرد، عدالت و نوگرایاخ یهانوشته(، 7731) استیون وایت، -

  .قطره ،حریری اکبری، تهران
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shapiro Boston: Beacon Press. 
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 the theory of communicative action, vol. 2: life world and ,(1987) ـــــ  -

system: a critqe of functionalist reason, trans by: thomasMaccarthy 

Boston: beacon press. 

- Milton, Rokemch (1968) "A theory of organization and chnge with value 

attitude systems", Jurnal of Social Issues, 1968, 24. 
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