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تحول مفهوم سیاست در ایران معاصر؛ از مشروطه تا انقالب اسالمی
علیرضا

محمدعلیزاده8

تاریخ پذیرش8131/02/81 :

تاریخ دریافت8130/03/21 :

چکیده
سیاست به مفهوم قدرت است .کسب ،حفظ و توزیع قدرت از جمله مولفههایی است که همراه با مفهوم سیاست
به کار میروند .اما مفهوم سیاست در ایران معاصر با تحوالتی روبه رو شد که سوالهایی را نیز با خود به همراه
داشت که عبارتند از :مفهوم سیاست در ایران با چه تحوالتی پس از انقالب مشروطه تا به حال روبهرو شده است؟
سیاست در دوره مشروطه چه مفهومی دارد؟ سیاست در دوره پهلوی به چه مفهومی بوده است؟ سیاست در نظام
جمهوری اسالمی ایران چه مفهومی دارد؟ تلقی مسلط از مفهوم سیاست در دوره قبل از انقالب اسالمی (مشروطه
و پهلوی) ،تلقی غربگرایانه از سیاست بوده است ،در حالی که در دوره بعد از انقالب اسالمی (جمهوری اسالمی
ایران) در واکنش به دیدگاه غربگرایی افراطی دوره قبلی ،دیدگاه تلقی اسالمی و اخالقی از سیاست مسلط
میشود.
سیاست در دوره مشروطه از نظر اصالحطلبان سکوالر؛ تأسیس قانون اساسی و پارلمان به مانند اروپا بود ،حال آن
که در میان علمای اسالم ،سیاست در جهت مقابله با استبداد و جلوگیری از دخالت بیگانگان است ولی سیاست
در دوران پهلوی در جهت سکوالریزه کردن جامعه و در راستای غربی شدن ایران بوده است .در نهایت نیز
سیاست در جمهوری اسالمی ایران در جهت اسالم و مردم ساالری دینی است .روش تحقیق ،توصیفی و تحلیلی
است و جمعآوری اطالعات اسنادی و کتابخانهای میباشد.

واژه گان کلیدی :سیاست ،قدرت ،اخالق گرایی ،غربگرایی ،مردمساالری

 .۱کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی علوم و تحقیقات اسالمیSafear90@yahoo.com ،
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مقدمه
مفهوم سیاست در ایران همواره مفهومی انتزاعی ،سلیقه ای و جنجال برانگیز بوده اسـت .متأسـفانه کمتـر در ایـران بـه
مفهوم سیاست ،علمی نگاه شده است .بسیاری در ایـران بـه ایـن عقیـده هسـتند کـه سیاسـت علـم نیسـت و آن را در
قالب های هنر ،فن و مهارت ،استعداد ذاتی افراد و آگاهی نسبت به یک سری اطالعات عمومی از جامعه برداشت کردهانـد.
اما برای گم نشدن در این آشفته بازار ،تصمیم بر آن شد کـه مفهـوم سیاسـت را در جنبـه عملـیاش و در قالـب بررسـی
حکومتهایی که از مشروطه تا به حال در ایران بر سر کار آمدهاند بپردازیم تا بتوانیم با نگاهی علمی به سیاست (از باال بـه
پایین) با تحول مفهوم آن آشنا شویم .مقاله حاضر اشاره به آن دارد که تغییر و تحوالتی که مفهوم سیاست پس از انقـالب
مشروطه تا به حال دیده است ،اتفاقی نبوده بلکه وابسته به هم و به عبارتی واکنشی نسبت به گذشته بوده است.
با آغاز مشروطیت در ایران یکباره مفهوم سیاست از جنبه استبدادی آن (یعنی تمرکز قدرت در دست پادشاه) خارج شـد.
قدرت دیگر در انحصار یک شخص نیست بلکه مشروط بـه قـانون اسـت( .قـانونی کـه مصـوب نماینـدگان مـردم باشـد و
منعکس از افکار عمومی جامعه) اما مشکل بر سر آن بود که مشروطیت الگو و شـکل داخلـی همـراه بـا فرهنـگ ایرانـی
اسالمی به خود نگرفت و چون تقلیدی از شیوه و سبک غربی ـ اروپایی بود دچـار انحـراف شـد و نتوانسـت راهـش را بـه
درستی طی کند .در صورتی که اصالحات باید از درون باشد نه تقلیدی از غرب تا بـا فرهنـگ جامعـه ایرانـی تضـاد پیـدا
نکند .نتیجه امر این شد که خاندان قاجار با ضعف و اضمحالل روبهرو گردد و مداخالت قدرتهای خـارجی قـوت گیـرد و
کشور دچار آشفتگی و نابهسامانی شود و فضا به گونهای شکل گرفت تا تمام زحمات مشروطه خواهان نقش بر آب شـود و
با روی کار آمدن رضاخان ،ملت دوره استبدادی جدیدی را تجربه کند.
روی کار آمدن رژیم پهلوی چه در عصر رضاخان و چه در عصر محمدرضا ،بـا حمایـت خـارجی و بـدون پشـتیبانی ملـت
همراه بود .عمده اصالحات در رژیم پهلوی در جهت تقلید از غرب و همپیمانی با قدرتهای غربی بـود .ایـن اصـالحات در
جهت خدمت به مردم نبود هر چند که کشور را با تغییر و تحوالتی روبهرو کرد ولی وابسته به غرب بود .پس از این مردم
از تمام اصالحات و روشهای مبارزه با استبداد به شکل غربی ناامید شدند و با ظهور رهبر مبارزی چون امام خمینـی (ره)
که تئوری و ایدئولوژی هایش را از اسالم گرفته و از طرفی مرجع تقلید شیعیان بود و شکل جدیدی از حکومت اسـالمی را
مطرح می کرد ،اعتماد و حمایت مردم را به خود جلب کرد و نتیجه آن سرنگونی نظام  2500ساله پادشـاهی در ایـران و
روی کار آمدن نظام جمهوری اسالمی ایران بود .مباحث نظری سیاست به پنج بخش تقسیم و بررسی میشود:
 .8تعريف سیاست
واژه سیاست دارای معنای بسیاری است برخی از آنها ،از حکم راندن ،ریاست کردن ،اداره کردن ،مصـلحت کـردن ،تـدبیر
نمودن ،عدالت ،داوری ،تنبیه ،نگهداری و حراست است .به طور کلی در زبانهای التین ،معنای شرح اللفظی واژه بـه طـور
عمده به یکی از موارد زیر اتالق میگردد :اداره امور جامعه و کنترل و نظارت آن؛ برقـراری نظـم و امنیـت و تـأمین امـور
٤٤
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رفاهی جامعه؛ زیرکی ،تدبیر و مصلحت اندیشی در امور؛ مهارت و کاردانی؛ امور مربوط به حکومت ،حزب سیاسی یا حرفـه
و شغل و...؛(جمشیدی .)10 :8114 ،در حالی که در زبانهای فارسی و عربی در حوزه لغوی و شرح اللفظی این واژه دارای
معانی دهگانه زیر میباشد :حراست و پاسداری از چیزی (به طور کلـی نفـس ،شـج ،جامعـه و)...؛ فرمـانروایی ،حکومـت و
رعیتداری و اداره امور جامعه؛ مصلحت اندیشی؛ تدبیر و دوراندیشی؛ عـدالت و داوری بـر اسـاس عـدل؛ حیلـت ورزیـدن،
چارهسازی؛ تنبیه و مجازات؛ اصالح و سامان بخشیدن امور؛ هدایت و ارشاد ،انذار؛ پرورش مردم و راهیابی آنـان بـه سـوی
خیر برین یا سعادت دو جهان؛ (همان)
اما تعریف سیاست ،فقط به تعریف واژهای و شرح اللفظی آن خالصه نمی شود ،بلکه سیاست با مفاهیم عام و خاص آن نیز
شرح داده میشود .سیاست به مفهوم عام عبارت است از :هرگونه تصمیمگیری ،خط مشی ،طرح و برنامه داشتن جهت
اداره یا بهبود امور فردی و اجتماعی و هدایت آنان به سوی اهداف از پیش تعیین شده .سیاست به مفهوم خاص خود
عبارت است از :تدبیر و چاره جویی در اداره کشور جهت حفظ حاکمیت در دو مرحله امنیت خارجی و استقالل داخلی
(دارابکالیی .)83 :8110 ،سیاست به مفهوم خاص بسیار محدودتر از سیاست به مفهوم عام است ،چون سیاست به مفهوم
عام عبارت است از :هر نوع چاره جویی و تدبیر و داشتن خط مشی در اموری مانند کشورداری ،اداره یک مدرسه ،کارخانه
و یا حتی اداره منزل و خواه درباره امور اقتصادی ،تربیتی و فرهنگی و  ...در حالی که سیاست به مفهوم خاص اوالً به
شیوه کشورداری و ثانیاً به آن جنبه از کشورداری که در جهت حفظ استقالل و امنیت داخلی و خارجی است ،مربوط
میشود .از این رو امور سیاسی به معنای خاص آن ،اموری مانند مسائل مربوط به ساختار دولت و کشور ،تنظیم امور
جامعه و اداره آن ،رهبری اصناف و طبقات ،فعالیتهای حزب  ،روابط میان ملتها و دولتها را شامل میشود.
 .0سیاست از ديدگاه انديشمندان غربی
سیاست در غرب از دیرباز یعنی از یونان باستان تا غرب معاصر (اروپا و آمریکا) مورد توجه و کنکاش قرار گرفته اسـت .در
این حوزه به نظریات برخی از اندیشمندان صاحب نام غربی به طور چکیده و اجمالی در تعریف سیاسـت اشـاره مـیشـود.
ارسطو به جای تعریف سیاست به هدف آن توجه کرده است ،از دید او هدف سیاست رسیدن به خیر برین است و جامعـه
سیاسی ،جامعهای است که خیر برین را میجوید .او در کتاب سیاسـت مـینویسـد« :آن جامعـهای کـه بـاالتر از همـه و
فراگیرنده همه جوامع دیگر است خیر برین را میجوید و این جامعهای است که شهر یا اجتماع سیاسی نام دارد»(ارسطو،
 .)8 :8108در فلسفه سیاسی کالسیک منافع و مصلحت اجزا و افراد در درجه دوم اهمیت قـرار مـیگیـرد و دولـت دارای
غایتی واالتر از غایت جزئی و فردی است .بنابراین در این دیدگاه تجزیه انسان ،جامعه و دولت از یکـدیگر نادرسـت اسـت
(برزگر .)11 :8118 ،محققان و متفکرانی مانند هارولد السول ،چارلز مریام ،ماکس وبر ،برتراندراسل ،واتیکینس و هـانس
مورگنتا که بر سرشت پویای سیاست تأکید کردهاند معتقدند که قدرت مفهوم اساسی سیاست اسـت و همـه شـاخههـای
علم سیاست را به هم میپیوندند .کانون توجه دانشمندان علم سیاست در غرب عبارت است از:
شناخت مبارزه ای که در راه کسب ،حفظ قدرت ،اعمال قدرت یا نفوذ بر دیگـران یـا جلـوگیری از اعمـال آن وجـود دارد.
همچنین گفته شده است که سیاست درباره قدرت است یعنی مربـوط بـه توانـایی کـارگزاران ،کـارگزاریهـا و نهادهـای
٤٥
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اجتماعی برای حفظ یا تغییر محیط اجتماعی یا مادی خودشان ،مقوله ایست درباره منـابعی کـه شـالوده ایـن توانـایی را
تشکیل میدهند و نیروهایی که آن را اعمال میکنند و برآن تأثیر میگذارند(عالم.)23 :8110 ،
 .9سیاست از ديدگاه انديشمندان شرقی
در نگرش شرقی (ایرانی ـ اسالمی) سیاست از ریشه لغوی "س و س" آمده است و ساس به معنای دبّر یعنی تدبیر کـردن
است که منظور از آن تصمیم گرفتن آگاهانه یا ا روی اندیشه در مورد چیزی یا امری است(نائینی .)0 :8111 ،سیاسـت بـا
نگرش شرقی در حوزه اسالمی و ایرانی آن مورد بررسی قرار گرفته است و با اشاره به قرآن کریم و روایـاتی از اهـل بیـت
(ع) و علمای اسالم و همچنین نظریات اندیشمندان ،روشنفکران و اساتید شرقی از باستان تا معاصر ،موضوع مورد بررسـی
و پژوهش واقع شده است .بد نیست در اینجا به آیهای از قرآن مجید اشاره کنیم« :و جعلنا منهم أئمة یهـدون بأمرنـا لمـا
صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون»(سوره سجده /آیه .)24
در اینجا سخن از امامت به «أمرنا» آمده است که همان هدایت و راه بردن امور و رهبری و پیشوایی در طریق حـق اسـت.
به عبارتی در این آیه سیاست به نحوی که در باال اشاره شد یعنی هدایت ،رهبـری و پیشـوایی جامعـه اسـت .در حـدیث
نبوی سیاست بدینگونه معنی شده است« :و السیاسه و هو القیام علی الشیء بمـا یصـلحه» ،اداره هـر امـری یـا پـذیرش
مسئولیت آن برای به سامان آوردن تربیت و پرورش آن ،سیاست است»(مجلسی ،8103 ،ج  .)80 : 04گاه نیز سیاست به
مفهوم حراست ،پاسداری ،نگهبانی از امور ،افراد و اشیاء و ...آمده است ،برای نمونه حضرت علـی(ع) مـیفرمایـد« :سوسـوا
أنفسکم بالورع(»...محمدی ری شهری ،8111 ،ج .)101 : 1
فارابی در کتاب تحصیلالسعادة نیز «سیاست را راه رسیدن به سعادت حقیقی و کمال راستین مـیدانـد»(فـارابی:8104 ،
)0
ابونصر فارابی مطرح میسازد که« :وظایف حکومت یا ریاست این است که این افعال و سنن و شـیم و ملکـات و اخـالق را
در مدینهها و امتها مستقر سازد و بر استمرار آنها مراقبت نمایند و چنین ریاست یا حکـومتی تحقـق نمـییابـد مگـر بـا
نیروی خدمت و فضیلت پادشاهی و فرمانروایی است یا هر نام دیگری که مردم برایش برگزینند و سیاسـت تحقـق چنـین
خدمت و فضیلتی است» (فارابی .)800 :8101 ،فلسفه سیاسی فارابی بی آنکه فلسفه تصرف در عـالم و آدم باشـد در بـاب
سعادت انسانی از مجرای فضیلت است و نشان میدهد که راه ایجاد فضیلت در وجود انسان آن است کـه سـنن فاضـله در
شهرها رایج و شایع باشد و این کار ممکن نیست مگر به وسیله حکومتی که در پرتو آن این افعال در شهرها و میان مردم
رواج یابد و مدینه فاضله تحت ریاست فاضله محقق شود .زیرا میان کل هستی و کائنات یک سو و انسان و مدینـه فاضـله
از سوی دیگر سنخیت وجود دارد(برزگر.)11 :8118 ،
از دید غالب اندرز نامه نویسان و دیوانیان ،سیاست اداره کردن و به سامان آوردن جامعه است .در قابوس نامه آمـده اسـت:
«پس پادشاه که وی را فرمانروایی نبود ،او پادشاه نبود ،چنانکه میان او و دیگران فرق است کـه نظـامالملـک ملکـان انـدر
فرمانروایی باشد و فرمان روایی جزء سیاست نبود .پس در سیاست نمـودن تقصـیر نبایـد کـرد تـا امـر روان بـود و شـغلها
بیتقصیر»(زیاری.)212 :8101 ،
٤٦
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در نگرش فقهی و شریعتنامه نویسی که در اغلب موارد با نگرش اخالقی همراه میباشد و در ایـن مـوارد مـیتـوان آن را
نوعی رهیافت فقهی ـ اخالقی و نه فقهی صرف ًا نسبت به مسائل سیاسـی دانسـت .سیاسـت بـه مشـابه رهبـری و هـدایت
مردمان در راه راست و پیجویی کماالت انسانی در نظر گرفته شده است.
امام خمینی (ره) درباره سیاست چنین میگوید« :سیاست این است جامعه را هدایت کند و راه ببرد .تمام مصـالح جامعـه
را مدنظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد و اینها را هدایت کند به طرف آن چیزی که صالحشان اسـت.
صالح ملت است ،صالح افراد است و این مختص به انبیاست .دیگران این سیاست را نمیتوانند اداره بکنند این مختص بـه
انبیا و اولیاست و به تبع آنها به علمای بیدار اسالم»(صحیفه نور ،8108 ،ج .)281 :81
از دیدگاه علی شریعتی ،سیاست عبارت است از خودآگاهی انسان نسبت به محیط و جامعه و سرنوشت مشترک و زنـدگی
مشترک خود و جامعهای که در آن زندگی میکند(شریعتی.)88 :8114 ،
 .1تعريف علم سیاست
سیاست به عنوان یک رشته علمی همانند دیگر رشتههای علوم هدفش کشف قوانین حاکم بـر زنـدگی انسـان اسـت و در
اینجا زندگی سیاسی و به خدمت گرفتن آنها برای ساختن جامعهای پیشرفته ،به سـامان و بـا ثبـات اسـت(رنجبر:8112 ،
 .)1در این تعریف سیاست نیز به مانند علوم تجربی در نظر گرفته شده که قوانین ثابت آن جهت توسـعه و ثبـات جامعـه
باید احصاء شود .به عبارتی سیاست عبارت است از« :علم شناخت جامعه و پدیدههای اجتماعی و شناخت چگونگی سـیل
تحوالت آن»(منصوری )43 :8102 ،تفاوت این تعریف از سیاست با تعریف قبلی در این است که سیاست در حـوزه علـوم
اجتماعی لحاظ شده است و این نظر بر جدایی علوم اجتماعی از علوم اثباتی یا تجربی تأکید دارد زیرا سیاست؛ فاقـد یـک
سری قوانین ثابت ،قابل تجربه و تعمیمپذیر است .هارولد السول ،از دانشمندان علوم سیاسی در دنیای معاصر در بحـث از
دانش یا فن سیاست آن را دانش یا فنی میداند که به ما چنین میآموزد« :کـه مـیبـرد؟ چـه وقـت مـیبـرد؟ و چگونـه
میبرد؟»(جمشیدی.)10 :8114 ،
به عبارتی سیاست به مثابه تاکتیکی در خدمت سیاست مداران برای حصول به نتایج دلخـواه اسـت .علـم سیاسـت یعنـی
بحث علمی از حقایق سیاسی که در ذات خود یک هدف است زیرا که شناخت حقایق ،غایت تفکر انسان است .لکـن علـم
سیاست در عین حال وسیله ای است که یک هدف دیگر آن راهنمایی انسان در زندگی اجتماعی است(رنجبر .)1 :12 ،این
تعریف از سیاست کمی آرمان گرایانه است و سعی در پایبند کردن سیاسـت در چـارچوب اخـالق را دارد .از دیـدگاه دکتـر
عبدالرحمن عالم میتوان علم سیاست را نیز چنین تعریف نمود« :علم سیاسـت ،رشـتهای از آگـاهی اجتمـاعی اسـت کـه
وظیفه آن شناخت منظم اصول و قواعد حاکم بر روابط سیاسی میان نیروهای اجتماعی در داخل یک کشور و روابط میان
دولتها در عرصه بینالمللی است»(عالم .)23 :8110 ،با این تعریف ،سیاست شکل علمی بـه خـود مـیگیـرد و در نتیجـه
همگان توان فهم و تحلیل سیاست را ندارند زیرا وقتی سیاست به عنوان یک تخصص علمی پذیرفته شود فقط متخصصان
علم سیاست باید نسبت به تحوالت و مسائل این حـوزه نظـر دهنـد و سیاسـتمداران بـرای کسـب موفقیـت بایـد از ایـن
متخصصان جهت اخذ تصمیم صحیح در سیاست استفاده نمایند.
٤۷
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 .1مفهوم سیاست در عصر مشروطه
در حقیقت تحول مفهوم سیاست در ایران با مشروطه آغاز شد .مفهوم سیاست کـه در گذشـته جنبـه اسـتبدادی داشـت،
حال به سوی مردم برگشته بود و رنگ و بوی مردمساالرانه گرفته بود .مردم وارد گود شده بودند ،رهبـران آنهـا در برابـر
استبداد سینه سپر کرده بودند و بدینترتیب مفهوم سیاست در عمل برای اولین بار دچـار تحـول شـد .سیاسـت در دوره
مشروطه از نظر اصالحطلبان سکوالر؛ تأسیس قانون اساسی و پارلمان به مانند اروپـا بـود ،حـال آن کـه در میـان علمـای
اسالم ،سیاست در جهت مقابله با استبداد و جلوگیری از دخالت بیگانگان است و همین اختالف نظر منجر به یـک بحـث
مشهور و ناپایان رابطه دین و سیاست گشت.
الف) رابطه دين و سیاست
رابطه دین و سیاست یکی از جنجال برانگیزترین مباحث تـاریخ سیاسـی ایـران بـوده و هسـت و خواهـد بـود .در اینجـا
نمیتوان فقط به مفهوم سیاست اکتفا کرد بلکه رابطه آن را با دین باید مورد بررسی قرار داد .این بحـث یکـی از مباحـث
داغ سیاسی غرب نیز بوده است .مسیحیت به جنبههای اجتماعی مذهب توجه کمتری داشته است ولی دین اسالم ،دینـی
باز ،با آیات و روایات فراوان در همه زمینهها به ویژه حوزه های اجتماعی و باألخص سیاست میباشد .البته در ایـن زمینـه
بعضیها معتقد به جدایی دین از سیاست در ایران هستند ولی عمده بحث آنها عدم دخالت روحانیـان در عرصـه سیاسـت
است تا نفی نقش دین در سیاست جهان اسالم .برخیها نیز معتقدند که دین و سیاست در یک مسیرند با توجـه بـه ایـن
که دین اسالم یک دین عقالنی است تا عرفانی ،عبادی محض و در عرصه سیاست عقالنیت نقـش اصـلی را برعهـده دارد.
پس دین ،مکمل سیاست است .از دیدگاه اسالم ،دین و دنیا نه تنها از همدیگر جدا نیستند ،بلکه با یکدیگر ارتباط دارنـد،
چرا که سعادت و کمال انسان در دنیا ،مقدمه برخورداری وی از کمال و سعادت در دنیای دیگـر اسـت .در نتیجـه ،همـان
طور که دین نمیتواند نسبت به مسألهای از مسائل اخروی بیاعتنا باشد ،نمیتواند نسبت به مسـئلهای از مسـائل دنیـوی
بیتوجه باشد (میر30 :8110،ـ )13
پیامبر اکرم(ص) ،در امر سیاست دخالت میکرد و رهبری توأمان دینی و سیاسی جامعه را در دسـت داشـت و در نتیجـه،
اسالم از بدو ظهور خود با سیاست آمیخته بوده است .بر این اساس میتوان گفت که مسلمانان برای دخالـت در سیاسـت
نه تنها منع شرعی ندارند ،بلکه واالترین شخصیت تاریخ از دیدگاه آنان که مطابق نص صـریح قـرآن ،اسـوه حسـنه بـرای
مسلمانان است ،فعالیتهای سیاسی نیز داشته است.
ب) تلقی غربگرايانه از سیاست در مشروطه
ظهور و فعالیت روشنفکران در ایران نه به معنی ظهور متفکرانی بود که نظریات انتقادی جامعه را عمدتاً در زمینـه ایرانـی
آن ساخته باشند ،بلکه آنان شاهدان و نـاظران فرهنـگ و تمـدن را پیشـرفتهای فنـی ،اجتمـاعی ،اقتصـادی اروپـا و نیـز
معیارهای زندگی و آموزش و منش اروپاییان بودند که گرچه در برابر نابسامانیهای سرزمین خود ،نقادانی توانا و زبردست
بودند؛ اما در ارائه طریق جهت برون رفتن از بنبستهای فرهنگـی و اجتمـاعی و فشـارهای فزاینـده سیاسـی بیگانگـان،
آنچنان که باید خالق نبودند و بیش از آن که نوآور باشند نوگرا بودند؛ که ناشی از عوامل اجتماعی تلقی غـرب گرایانـه از
٤۸
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سیاست است ،از اینرو نظام مشروطیت را که ریشه هـای عمیقـی در سـاختار اجتمـاعی ،تـاریخی ،فرهنگـی و معیارهـای
زندگی اروپایی داشت ،علتالعلل تمام پیشرفتهای چشمگیر غرب تلقی میکردند .آنان در بهترین حالت پیش از آنکـه در
پی ارائه راه حل منحصر به فردی برای برون رفت از بنبستهای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی خاص ایران باشـد در طـی
اخذ و اقتباس و سپس انطباق و حک و اصالح ایدئولوژیها و نظام های اجتماعی ـ سیاسی غرب بـا ویژگـیهـا و خطـوط
مهم و غیرقابل اغماض جامعه ایرانی بودند و ایـن بـه معنـای غفلـت از دقـایق و خطـوط مـبهم و نادیـدنی امـا مـؤثر در
جریانهای اجتماعی و سیاسی بود .مشروطه سال  1285ایران کـه دربرگیرنـده مـتمم قـانون اساسـی نیـز بـود محصـول
مصالحه شکننده علما با اصالحطلبان سکوالر بود ،اصالح طلبان سکوالر که قصد برپـایی مشـروطه سـلطنتی بـه سـبک و
سیاق کشورهای اروپایی را داشتند در راستای دستیابی به اهدافی که خود به تنهایی قادر به انجام آن نبود ،علماء را تحت
نفوذ خود درآوردند.
روشنفکرانی که تحت تأثیر الگوهای غربی در اصالحات بودند ،پس از انقالب مشروطه ،موفق به راهیابی در مجلس شـدند
و در سال اول فتح تهران (1288شمسی) حزبی به نام دموکرات عامیون را تأسـیس کردنـد .حـزب دمـوکرات بـا انگلـیس
روابط خوبی داشت و مأمورین بریتانیا در ایاالت از این حزب حمایت میکردند .برنامه حزبی دموکرات جدایی روحانیـت از
سیاست بود ،نظام اجباری را خواستار بودند ،همچنین از قانون منع احتکار ،تعلیم اجبـاری ،تـرجیح مالیـات غیرمسـتقیم،
تقسیم امالک بین رعایا حمایت داشتند .دموکرات ها حزب مقابل اجتماعیون اعتدالیون را ارتجاعی مـینامیدنـد .از جملـه
اعضاء دموکرات سیدحسن تقیزاده ،سلیمانمیرزا ،سیدرضا مساوات و حسینقلیخان نواب بودند ،روزنامـههـای مشـهوری
مثل ایران نو در تهران ،شفق در تبریز ،نوبهار در خراسـان را دمـوکراتهـا منتشـر مـیسـاختند و تمایـلشـان بـه غـرب
بود(مدنی ،8108 ،ج)03 :8
ج) تلقی اخالقگرايانه از سیاست در مشروطه
قبل از پرداختن به نظریات اخالقگرایان عصر مشروطه ،الزم به ذکر است که منظور از اخالقگرایی ،تقید و التـزام عملـی
به اسالم است .نهضت مشروطیت موج بزرگی بود که همه ابعاد جامعه را تحتالشعاع قرار داد و حـوزههـای دینـی نیـز از
ثمرات و عوارض آن نمی توانستند برکنار باشند .با توجه به اینکه خود زعما و پیشوایان روحـانی مؤسسـان اولیـه نهضـت
عدالتخانه و مبارزه علیه دربار و حکومت قاجار بودند ،لذا بعد از صدور فرمان مشـروطیت و تأسـیس مجلـس ،بحـثهـای
حقوقی ،فکری و سیاسی مشروطیت وارد حوزه های داخلی گردید و علمـای بـزرگ را در مـورد مفـاهیم جدیـد بـه تأمـل
انداخت و اجتهادهای گوناگون به منصه ظهور رسید .در این بین ،گروهی از علما از همان اوان کـار و بـهخصـوص بـا ورود
انگلستان و برخی بدبینانه از همکاری با مشروطهطلبان سرباز زدند .دسته دیگری از مقدسـان و علمـای بـزرگ نیـز مـرام
بی طرفی پیش گرفته و نه مخالفت و نه موافقت نموده با سکوت خود به سیاست نه تأییـد و نـه تکـذیب روی آوردنـد امـا
بیشتر علمای بزرگ و حوزههای فکری شیعه با عالقه ،مسائل و تحوالت مشروطه را پیگیری نمودند و ضمن دعوت مـردم
برای حضور در مشروطیت در امور مختلف نیز وارد شدند .این دسته از علما نیز به دو گروه تقسیم میشدند:
٤۹
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 .1علمای مشروعهخواه مشروطه که در رأس آنها شهید شیخ فضلاهلل نـوری قـرار داشـت .او در مراحـل اولیـه نهضـت
مشروطیت علیه استبداد ،در برقراری قانون و ضرورت عدالتخانه با نهضت همگـام بـود ،بعـد از ورود افـراد ناصـالح و غیـر
خوشنام به نهضت و با توجه به افراط برخی مطبوعات و همچنین اشتباهات مکرر مشروطه خواهان غربگرا ،خواهان انجـام
اصالحا ت اسالمی و دینی برای احتراز از غربی شدن مشروطه بود و اعتقاد داشـت کـه چـون مشـروطه و آزادی در ایـران
سابقه نداشته و استعداد تفسیرها و برداشتهای غیردینی در آن ها وجود دارد لذا بایـد بـه لفـظ مشـروطه ،مشـروعه نیـز
افزوده شود.
 .2علمای مشروطه خواه؛ این گروه از علما که دارای بیشترین نفوذ در بین مردم بودنـد ،همـواره از مشـروطیت پشـتیبانی
میکردند و به سرنوشت آن در تحقق اهداف دینی خوشبین و امیدوار بودند .علمای طراز اول و مراجع بزرگ کـه بـا ایـن
دیدگاه در مراحل مختلف مشروطیت حضور داشتند ،بیشترین ضربات را بر استبداد و ظلم وارد آوردند .از طرفـی ،در دوره
دوم مشروطیت نیز همواره خطر نفوذ خارجیان و عوامل و افکار آنان را آفتی مهـم در راه رسـیدن مشـروطیت بـه اهـداف
خود قلمداد می کردند .علمای بزرگی که در این گروه قرار میگیرند .عبارتند از آیتاهلل آخونـد مالمحمـدکاظم خراسـانی،
زعیم مذهبی سیاسی نهض ت مشروطیت در نجف اشرف به همراه دو نفر از مراجع بـزرگ ،مرحـوم آیـتاهلل شـیخ عبـداهلل
مازندرانی و میرزاحسین تهرانی .همچنین آیت اهلل میرزا محمـد حسـین نـائینی مشـهور بـه عالمـه نـائینی نیـز از جملـه
مجتهدان و علمای بزرگی بود که در آن زمان با نوشتن رساله مشهور «تنبیـهاالمـه و تنزیـهالملـه» کوشـید کـه مفـاهیم
مشروطیت و آزادی را به نحو مؤثری با مبانی دینی مورد بررسی قرار دهد .به همین دلیل از ایشان به عنوان نظریـهپـرداز
نجف در مشروطیت نام برده میشود(حقانی ،نجفی218 :8118 ،ـ .)210
د) پیامدهای مثبت تحول مفهوم سیاست در مشروطه
واضح است که تمامی اقدامات مشروطه خواهان در جهت تحول مفهوم سیاست در ایـران از نظـام سیاسـی اسـتبدادی بـه
نظام سیاسی نمایندگی و مردمی و منوط به قانون است ،اما وقتی مشـروطیت بـا اختالفـات داخلـی و غربگرایـی افراطـی
روشنفکران و خودباختگی شاه و نوکرانش روبهرو شد و از طرفی بیگانگـان در سرنوشـت سیاسـی کشـور دخالـت کردنـد،
مشروطه به پایان رسید و ایران دچار آشفتگی شد .اخالق گرایان که دیگر نمیتوانستند فعالیت سیاسی و اصـالحات خـود
را با نمایندگی در مجلس و یا مطبوعات و سایر راههای صلحآمیز ادامه دهند ،برای مقابله با استبداد و بیگانگان مجبور بـه
راهاندازی جنبشهایی علیه ظالمین و خائنین به وطن شدند .از جمله این نهضتها عبارتند از:
 .8نهضت جنگل به رهبری میرزا کوچکخان جنگلی
 .2قیام خیابانی در آذربایجان
 .1قیام محمدتقی خان پسیان
 .4قیام تنگستانیها و دشتستانیها
عملیات نظامی نهضتهای مذکور ،واکنش مناسبی بود به تجاوزات بیگانگان به کشور و ستم حکومت مرکـزی بـه ملـت و
در حقیقت این مبارزان اخالقگرا با عملکردشان بـر ضـعف هـای مجلـس سـرپوش گذاشـتند و بـرای رسـیدن بـه هـدف
٥۰
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مقدسشان جانشان را نثار خاک میهن نمودند .به عبارتی همه این نهضتها ،همان سیر تحول مفهوم سیاست در ایـران را
سپری کردند .سیاستی که مفهومش عالوه بر جنبه مردمی داشتن ،جدای از اخالق اسالمی نبود.
ه) پیامدهای منفی تحول مفهوم سیاست در مشروطه
اختالف بین علماء و روشنفکران مشروطهخواه ،منجر به تضعیف مجلس شد و وقتی مجلس ضعیف شد ،محمدعلی شـاهی
که خاندانش و کالً پادشاهان قبل مشروطیت و مجلس و التزام عملی به قانون در تمام امورات مملکتی عادت نداشتند ،بـه
خود اجازه میدهد تا با بیگانگان ،خانه ملت را به توپ ببندد و با گستاخی هرچه تمامتر نمایندگان را مجازات و بـه اعـدام
محکوم کند .از طرفی روشنفکران که سنگ غرب را به سینه میزدند و چه در قبـل از آغـاز مشـروطیت و چـه در چنـین
بحرانی ،سر از سفارتخانه های غربی درآوردند تا باز هم خود را زیر سؤال ببرند .این اقدام به قدری فاجعه بار بود که صدای
میهن دوستان اخالق گرایی چون ستارخان را درآورد .همه این عوامل منجر شد که اولین دوره نماینـدگی در مجلـس ،در
موعد مقررش پایان نگیرد .در اوائل جنگ جهانی اول ،ایران فقط از استقالل ،عنوانی داشت و در حالیکه بیطرفی خود را
اعالم کرده بود ،ارتش عثمانی آذربایجان را اشغال کرد ،سپس ارتش روسیه سرزمین اشغالی عثمـانی را خـود بـه تصـرف
درآورد و در نواحی غرب ایران عملیات جنگی انگلیس و روسیه با آلمان و عثمانی ادامه یافـت و بـاالخره شـمال ایـران در
تصرف قوای روسیه و جنوب در تصرف قوای انگلیس درآمد .همه این مسائل ناشی از عدم نظارت مجلس بر قوه مجریـه و
به عبارتی عدم کنترل صحیح کشور است و در واقع عدم وجود یک مجلس متحد و منسجم ،عاملی بر بیاهمیتی دسـتگاه
اجرایی به قانون و بدتر از آن به مشکالت ملت شده است .در واقع مملکت با آشفتگی سیاسی روبهرو شده اسـت .در سـال
 1298دولتمردان وقت مملکت را رسماً در چهارچوب قرارداد  1919به انگلیس سپردند.
بحث ناسیونالیسم به ناگهان در آغاز انقالب مشروطه پدید آمد و بسیاری از جوانان تحصیل کرده آشنا با اروپا (هرچند نـه
لزوماً تجددخواه) را به خود جذب کرد .بزرگترین مبلغان آن ،مردانی بودند مانند میرزا آقاخـان کرمـانی کـه خـود بسـیار
متأثر از فتحعلی آخوندزاده (آخوندوف) منتقد اجتمـاعی و ادبـی بـود .در نوشـتههـای آخونـدوف کمـابیش همـه عناصـر
ناسیونالیسم جدید ایرانی به چشم میخورد ،گرامیداشت شورانگیز ایران باستان ،شوق یکشنبه اروپایی شـدن ،احساسـات
تند ضد عربی و ضد اسالمی ،استهزای ادبیات قدیم فارسی و...
البته ملی گرایی در تضاد با غربگرایی است ولی در آن برهه از زمان در میان برخی از افرادی که متأسفانه قشر تحصیلکرده
جامعه بودند و در دانشگاه های اروپـایی درس خوانـده بودنـد بـا واژه ناسیونالیسـم کـه در اروپـا رایـج بـود ،آشـنا شـدند.
ناسیونالیسم در آنجا مفهومی سکوالر داشت ،چون کشورهای اروپایی از امپراطوری روم تجزیه شده بودند و قبالً بـه مـردم
آن ممالک امت می گفتند ،چون مسیحیت عامل پیوند آنان بود ،پس از کسب استقالل؛ نژاد و ملیت و غیر مـذهبی بـودن
عامل اتحاد آنان شد و ایرانیان به اروپا رفته به اشتباه تصور کردند که آنان نیز ،برای آنکه تعصـب خودشـان را بـه مـیهن
نشان دهند ،باید به مانند غربیان ضد مذهب ،ضد روحانی و به عبارتی ضد ارزشهای سنتی جامعـه شـوند و نتیجـه ایـن
تصور اشتباه از شرایط کشور و عدم آگاهی نسبت به اهمیت مشروطه و خطراتی که آن را تهدید مـیکنـد ،تحـول مفهـوم
سیاست در ایران را با مشکل و بنبست مواجه کردند .امام خمینی(ره) در این زمینه میفرمایند« :همه دیدید و نسل آتیـه
٥۱
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خواهد شنید که دست سیاستبازان پیرو شرق و غرب ،روحانیون کـه اسـاس مشـروطیت را بـا زحمـات و رنـجهـا بنیـان
گذاشتند از صحنه خارج کردند و روحانیون نیز فریب بازی سیاستبازان را خورده و دخالت در امـور کشـور و مسـلمین را
خارج از مقام خود انگاشتند و صحنه را به دست غرب زدگان سپردند و به سر مشروطیت و قانون اساسی و کشور و اسـالم
آن آوردند که جبرانش احتیاج به زمان طوالنی دارد»(موسوی خمینی.)81 :8101 ،
 .1مفهوم سیاست در عصر پهلوی
با این که مشروطیت مفهوم سیاست را از شکل استبدادی سنتیاش خارج و روند مردمگرایانهای به خود گرفتـه بـود ولـی
با غربگرایی افراطی میان روشنفکران ،این حرکت مردمی به بن بست رسید و منجر بـه آشـفتگی در سیاسـت شـد .نهایتـاً
مفهوم سیاست در عصر پهلوی با ظهور رضاخان دوباره به سمت استبداد بازگشت ،اما این استبداد با استبدادهای گذشـته
ایران تفاوت داشت ،چون سازوکار و ابزارش مدرن بود ،حتی نحوه حمایت بیگانگان از این رژیم نیز مغایر بـا گذشـته بـود.
پس مفهوم سیاست در ایران در دوران رژیم پهلوی همراه با استبداد مدرن بود .شاید ملت برای رسیدن به مـردمسـاالری
باید پس از مشروطه چنین دورانی را میگذراندند؛ اما ورود رضاخان به تاریخ سیاسی کشور بیانگر مسـائل مهمـی اسـت.
تاریخ به روشنی بیانگر چگونگی روی کار آمدن رضاخان بر اریکه قدرت در ایران است .مفهـوم سیاسـت بـا رضـا پهلـوی،
جنبه مردمی خود را از دست داد .رضاخان با فریب و حمایت انگلیس بر مسند قدرت نشست .در واقع با ظاهر شـدن او در
صحنه سیاسی کشور ،تمامی زحمات مشروطهگران برای رسیدن به مردمساالری و حاکمیت قانون به هدر رفت.
الف) تلقی مسلط غربگرايانه از سیاست در عصر رضاخان
پس از روی کار آمدن رضاخان و دیدارش با آتاتورک ،تمام فعالیتهای رضاخان در جهت تحول مفهوم سیاسـت در ایـران
به سمت و سوی اصالحات ،نمادها و عناوین غربی بود .در این دوران بود که تلقی غربگرایانـه از سیاسـت ،تلقـی غالـب از
مفهوم سیاست در ایران شد .جهت اثبات این نکته ،میتوان به موارد ذیل اشاره کرد.
 .8ناسیونالیسم رسمی
البته منظور رضاخان و عواملش از ناسیونالیسم میهن دوستی نبود چرا کـه ناسیونالیسـم مـدنظر آنـان فقـط مخـتص بـه
حکومت شوندگان بود نه حکومت کنندگان .رضاخان به واسطه مردم به قدرت نرسیده بود ،پس در میان مردم محبـوبیتی
نداشت و جدای از ملت بود .اما برای موجه جلوه دادن خود باید کاری میکرد ،ناسیونالیست جلوه دادن نیز در ایـن قالـب
بود ،زیرا که ناسیونالیسم رسمی وی ضد نژاد عرب و ترک بود و ناسیونالیسم رسمی فاقد هرگونه هویت مذهبی و تقلیـدی
از اروپا بود .در حقیقت ناسیونالیسم رسمی جز ایجاد شکاف قومیت در جامعه ثمری نداشـت و فقـط بـه تضـعیف مـذهب
می پرداخت .در صورتی که ایران دارای قومیتهای متنوعی است و با چنین ناسیونالیسمی نه نها وحدت ایجاد نمـیشـد،
بلکه تفرقه و اختالف نیز در جامعه تشدید مییافت .رضاخان تحت تأثیر آتاتورک قصد داشت یـک سـری اقـداماتی انجـام
دهد و خود را مطرح سازد ولی عواقب اینگونه بیتدبیریها ،چیزی جز درگیری با عشایر جهت یکجانشینی نبود.
 .0سیاست تضعیف مذهب
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هنگامی که رضاخان به پادشاهی نرسیده بود ،خود را مسلمان متعصب معرفی کرده بود .چون آگاه بود مـذهب در ایـران
ریشه عمیقی دارد و اگر برخالف آن گام بردارد موفق نخواهد بود .به زیارت عتبات میرفت .در دستههای عـزاداری محـرم
شرکت میکرد و مجلس روضهخوانی تشکیل میداد .به همین جهت وقتی او خـود را حـامی مـذهب و مـروج آن معرفـی
میکرد ،کسی نمی توانست تردید کند .اما هنگامی که بر تخت پادشاهی نشست و صاحب قدرت شد نشـان داد کـه تمـام
این حرکات به خاطر فریب مردم بوده است .در واقع امپریالیسم انگلیس در دوران قاجار متوجه قدرت فوقالعاده مـذهب و
رهبران مذهبی در تحوالت سیاسی ـ اجتماعی ایران شده بود و امکان نفوذ و رسـوخ در آنهـا را نیـز مشـکل ،بلکـه غیـر
ممکن میدید .تجربه تلخ انگلیس و شکستهایی که این کشور در تحمیل خواستههای خود و کسب امتیـازات نامشـروع از
جمله در قراردادهای امتیاز رژی ،رویتر و قرارداد وثوقالدوله در اثر دخالت رهبران مذهبی متحمل شده بود ،این دولـت را
مصمم ساخت که در موقعیت استثنایی که در دوران حکومت رضاخان به دست آورده بود ،ضربه خـود را وارد کـرده و بـه
زعم خود برای همیشه اقتدار مذهب و نفوذ رهبران مذهبی را ریشهکن کند .جالب توجه است که اردشیر رپـورتر یکـی از
توصیههای مهمی که به رضاخان میکند ،مسأله مذهبزدایی است(محمدی.)00 :8100 ،
تمایل رضاشاه به از بین بردن روحانیت در واقع به این جهت بود که از سـوابق مبـارزه آنهـا در نهضـت تنبـاکو و نهضـت
مشروطیت ،مخالفت با قرارداد  1919و هم در انقالب  1920عـراق آگـاهی داشـت و اسـتعمارگران انگلـیس مخصوصـاً در
قضیه تنباکو و انقالب عراق مستقیماً خود را در برابر روحانیان ناتوان احساس کرده بودند و کوشش داشتند دیگـر مجـالی
به دخالت آنها در سیاست داده نشود و این بود که تفکیک دین از سیاسـت را یـک اصـل قـرار دادنـد(مـدنی ،8108،ج:8
 .)831رضاخان با گذاردن قانون لباس به شیوهای اروپایی ،به مردان توصیه کرد ،رده و کاله لبهدار جایگزین کـاله بـیلبـه
گردد که مسلمانان به سر میگذاردند ،به طوری که نمیتوانستند در هنگام نماز پیشانی خود را بـه زمـین بگذارنـد(آوری،
 .)02 :8103در مورد سیاست مذهبی رژیم پهلوی ،مانیفست تجددگرایان ،جدایی دین از دولت و حاشـیهای شـدن حـوزه
مذهبی بود و دولت نیز از اصل مذکور حمایت میکرد .از این دیدگاه در مدرنیته این روند بایستی بیهوده میشـد .بعـد از
جلوس رضاخان به سلطنت ،مبارزه برای تغییر لباس علماء (عبا و عمامه) و پایان بخشیدن بـه معافیـت طـالب از خـدمت
نظام وظیفه و اجبار طالب جوان به امتحانات اضافی به منظور ارزیابی وضعیت تحصیل آنان ،گرفتن کارکردهای اقتصـادی
و قضایی از علما و انتقال آن به نهادهای غیر روحانی دولت جدید بود که به شدت موقعیـت سیاسـی و اقتصـادی آنـان را
تضعیف نمود(مدنی ،8108 ،ج.)881 :8
این مسئله خود موجب روی آوردن طالب به نهادهای جدید ،در نتیجه کاهش تعداد طالب در مدارس مذهبی شد .عوامل
دیگری نیز به موقعیت روحانیا ن به عنوان نماینده سنت ،آسیب رساند .قوانینی کـه در اثـر مدرنیتـه پدیـدار شـده بـود و
عمدتاً از حقوق طبیعی انسان ناشی میشد .اهمیـت روحانیـان را در حـوزه هـای متفـاوت اجتمـاعی کـاهش داد(اشـرف،
نبوعزیزی .)888 :8102 ،همچنین اعزام پیدر پی دانشجویان ایرانی به اروپا از جمله این سیاستها بوده که دولت در جهت
جایگزینی فرهنگ اسالمی با فرهنگ اروپایی به کار میگرفت(محمدی.)01 :8100 ،
 .9کشف حجاب
٥۳
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رضاخان بعد از مراجعت از ترکیه سعی داشت بیش از پیش آداب و رسوم و خصوصیات غرب را در این کشور رواج دهـد و
هرگونه مانع را بردارد؛ برای این کار محتاج مقدمات بود .مجالس و جشنها و جلسات سخنرانی برپاشـد ،در تهـران و بعـد
در شهرهای شمال و سپس در سایر شهرها در راه کشف حجاب اقدام نمود ،ابتدا با وجـود سـابقه حجـاب ،کـار پیشـرفتی
نداشت ،تا اینکه در روز  17دی  1314در دانشسرای مقدماتی جشنی برپا شد و خود رضاخان نیز حاضـر گردیـد و زن و
دخترهایش بدون حجاب شرکت کردند و سعی نمودند به موضوع جنبه تبلیغات بدهنـد .در مهـر  1313دولـت بـا صـدور
اعالمیه ای مردم را برای پذیرش آموزگاران زن بی حجاب آماده کرداز این زمان بود که حجاب ممنوع اعالم شـد ،کسـبه از
فروش اجناس به زنان باحجاب منع شدند و زنان دارای حجاب ،حق ورود به خیابانها و یـا سـوار شـدن وسـایل نقلیـه را
نداشتند .برخی از زنان که حاضر نبودند ،حجاب خود را بردارند تا شهریور  1320از خانه بیرون نیامدند .امام خمینـی (ره)
در اینباره چنین میفرماید« :در آن زمان به اسم اینکه مـی خـواهیم نیمـی از جمعیـت ایـران را فعـال کنـیم ،آن شـقی
جنایتکار دست به یک جنایت زد و آن جنایت کشف حجاب بود و به جای اینکه نیمی از جمعیت ایران را فعـال کنـد آن
نیمه یک جنایت زد و آن جنایت کشف حجاب بود و به جای اینکه نیمی از جمعیت ایران را فعال کند آن نیمه دیگـری
که نیمه مردان بود به طور بسیار زیادی از فعالیت انداختند و این عروسکهایی که درسـت کردنـد و در همـه ادارات جـا
دادند و در همه خیابانها راه انداختند ،آنهایی که در ادارات بودند ،سایر افـرادی کـه در ادارات بودنـد را هـم از کارهـای
خودشان بازداشتند و آنهایی که در خیابانها رها بودند ،جوانهای ما را به فساد کشـاندند و فعالیـت جـوانهـای مـا را از
دست آنها گرفتند»(صحیفه نور ،8108 ،ج.)280 :80
ب) مظاهر تلقی غربگرايانه از سیاست در عصر محمدرضا پهلوی
محمدرضا پهلوی بازگشت خود به قدرت را مدیون غربی ها باألخص آمریکا در کودتای  21مرداد بود ،شاه از ابتدایی که بر
مسند قدرت نشست؛ خودباخته و غربگرا بود .محمدرضا با سلطه بر همه عرصههـای کشـور ،راه را بـرای انجـام اصـالحات
غربی خود هموار کرد که از جمله مظاهر تلقی غربگرایانه وی از سیاست اقدامات ذیل بود.
 .8ورود ايران به پیمان سنتو (بغداد)
این پیمان یک پیمان غربی بود که در منطقه خاورمیانه ایجاد شد جهت حفظ همپیمانان آمریکا (به عنـوان رهبـر جهـان
غرب) از خطر کمونیسم ،به عبارتی این پیمان ،قصد ایجاد یک کمربند ایمنی در منطقـه بـه جهـت مقابلـه بـا شـوروی را
داشت .استدالل ایران این بود که در دو جنگ جهانی گذشته بیطرفیش رعایت نشده و مورد تجاوز قرار گرفته و بنـابراین
باید در کنار غرب و جزء همپیمانان نظامی آنها باشد .در این زمینه امام خمینی(ره) فرمودند« :شما مالحظه میکنیـد کـه
 18میلیارد دالر اسلحه خریدند که برای آمریکا در مقابل رقیبش شوروی ،پایگاه بسازند .بـا پـول ایـن ملـت پایگـاه بـرای
آمریکا درست می کنند .مقداری هم به حلقوم آقای محمدرضا خان و عائلـه و کسـانی کـه بـه او مربـوط هسـتند ،ریختـه
میشود»(صحیفه نور ،8108 ،ج.)204 :8
 .2احزاب دولتی ملّیون و مردم
٥٤
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به راستی که حزب زمانی بوجود می آید که تأسیسش از پایین یعنی به واسطه ملت باشد نه از باال به واسطه دولت ،حـزب
از پایین با فعالیتهای سیاسی اش بر دولت و تصمیماتش تأثیر میگذارد .پس شاه ایجاد حـزب نکـرده بـود ،بلکـه شـعبه
سیاسی جهت دلخوشی و انجام دستوراتش تأسیس کرده بود .از طرفی شاه دوست داشت مانند غربیهـا ،خصوصـاً ایـاالت
متحده و انگلیس دو حزب مطرح و اصلی داشته باشد شاه فقط از الگوهای غربیاش تقلیـد کـرد .البتـه شـاه بعـدها بـرای
جبران اشتباهش در نظام دو حزبی تشریفاتی باز هم یک حزب تشریفاتی دیگر به نام رستاخیز جهـت تمرکـز در قـدرتش
در سال  1353به وجود آورد.
 .9اصالحات ارضی
امام خمینی(ره) در اینباره معتقد بود که «کشاورزی را با اسم اصالحات ارضی به کلی از بین بردند و بازار درسـت کردنـد
برای آمریکاییها ،برای آمریکایی که گندمهایش زیاد است ،آمریکا می خواهـد کـه ایـران بـا سـایر کشـورهایی کـه تحـت
نفوذش است کشاورزیش از بین برود تا محتاج به او بشوند چنانچه ما اآلن محتـاج هسـتیم همـه چیزمـان از خـارج بایـد
بیاید .دامداری را از بین بردند تا در گوشت محتاج به خارج باشیم و همینطور در ایـن پنجـاه سـال همـه چیزمـان را بـا
اسمهای فریبنده و اغفالکننده خراب کردهاند و از بین بردند»(صحیفه نور ،8110 ،ج .)211 :4در واقـع اصـالحات ارضـی
نیز ناشی از تلقی غربگرایانه از سیاست محمدرضا پهلوی بود ،اصالحات ارضی با فشار آمریکا انجام گرفت تـا کشـور تحـت
نفوذش به پایگاهی جهت فعالیت کمونیست ها تبدیل نشود .اصالحات ارضی هیچ سودی برای ملـت نداشـت و از اول هـم
در راستای افزایش حمایت غرب ،خصوصاً آمریکا از رژیم پهلوی مطرح شد.
 .1تصويب اليحه انجمنهای ايالتی و واليتی
در الیحه انجمنهای ایالتی و والیتی قید اسالم از شرایط انتخابکنندگان و انتخـابشـوندگان و همچنـین بـرای تصـدی
بسیاری از سمتهای مهم مملکتی مانند قضاوت صراحتاً حذف گردیده بود و همچنین در مراسـم سـوگند در مجلـس بـه
جای قرآن به کتاب آسمانی قید شده بود .همیشه غربگرایی افراطی چهره دینستیزی به خود میگیرد ،محمدرضا پهلـوی
هم از این امر مستثنی نبود ولی متوجه نبود که با این عمل ،دشمنی ملت را با رهبری توانمندی مثل امام خمینی(ره) بـه
جان خریده است.
 .1انقالب سفید شاه (اوج تلقی غربگرايانه از سیاست)
انقالب سفید شاه که در اصل برای جلب حمایت و خوشـایند آمریکـا طـرح و تنظـیم شـده بـود و بـه نظـر آمریکـاییهـا
می توانست منشأ یک تحول عمیق و اساسی در جامعه ایران باشد .در واقع نطفه خونینی را که به سقوط شاه مـیانجامیـد
در بطن خود داشت.درست است که انقالب سفید شاه ،اوج تلقی غربگرایانه وی از سیاسـت اسـت ولـی ایـن گونـه اوجهـا
همیشه به سقوط یک حکومت میانجامد .نقطه مقابـل ا یـن تلقـی از سیاسـت بـا انقـالب سـفید شـاه ،بـه رهبـری امـام
خمینی(ره) آغاز شد ولی غافل از اینکه دیگر تلقی اخالقگرایانه از سیاست موقـت و کوتـاه مـدت نبـود بلکـه زمینـهسـاز
انقالب اسالمی ایران شد.
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 .1طرح مصونیت مستشاران آمريکايی
دولت ایاالت متحده آمریکا ،از اوایل نخستوزیری اسداهلل علم ،ادامه حضور نظامیان آمریکایی کـه بـه عنـوان مستشـار در
ایران خدمت میکردند و اعضای خانواده آن ها را مشروطه به معافیت از شمول قوانین قضایی ایران کرده بـود .قبـول ایـن
درخواست یعنی معافیت نظامیان آمریکایی ،در صورت وقوع جرم در دادگاههای ایران به معنای احیای کاپیتوالسیون بـود
و به موجب آن دولت ایران حق رسیدگی به جرائم جنایی پرسنل نظامی آمریکایی را در قلمرو خود نداشت.
 .1روابط با اسرائیل
در حقیقت رابطه با اسرائیل نیز یکی از اقدامات غربگرایانه محمدرضا پهلوی بـود ،وی بـا ایـن کـار سـعی داشـت ،خـوش
خدمتیاش ر ا به اربابان غربی ثابت کند و بگوید که ما از جهان غرب جدا نیستیم .ایـن رابطـه در جهـت مقابلـه بـا تلقـی
اخالق گرایانه از سیاست است.
 .8ژاندارمی شاه در منطقه خاورمیانه
عالوه بر موارد یاد شده در غربگرایی افراطی محمدرضا پهلوی الزم به ذکر است که ژاندارم شدن شاه در منطقه خاورمیانه
نیز در راستای همان نگرش بود .اگر در گذشته پادشاهان قبلی سعی میکردند ،خود را ملی نشان دهنـد ولـی محمدرضـا
شاه علناً خود را همپیمان غرب معرفی میکرد و به طور عملی وارد قراردادهای بینالمللـی جهـت تـأمین منـافع غـرب و
مقابله با کمونیزم با آنها میشد ،از جمله پیمان سنتو و حاال ژاندارمی شاه ،خواستهای بود جهت پر ستیز نظـام پهلـوی و
پشتیبانی از منافع غرب (باألخص آمریکا در منطقه) .بعد از کودتای  28مرداد شاه به اسلحه و مهمات عالقـه فـراوان پیـدا
کرده بود ،وی از نظر تجهیزات نظامی خود به کمکهای آمریکا و انگلستان وابسـته بـود و اعطـای ایـن کمکهـا بـه بهانـه
مرزهای مشترک ایران با شوروی توجیه میشد .واضح است که ژاندارمی شاه در جهت تـأمین منـافع ملـی کشـور نبـوده
است.
 .1مفهوم سیاست در نظام جمهوری اسالمی ايران
برای اثبات اخالقی بودن سیاست در نظام جمهوری اسالمی ایران خوب است عوامل پیـروزی انقـالب اسـالمی را بررسـی
کنیم تا به این نکته پی ببریم.
 .8رهبری
 .1شخصیت؛ بـه ویـژه زنـدگی سـاده امـام خمینـی ( ره) و خـودداری از سـازش بـا شـاه اسـت .در کشـوری کـه بیشـتر
سیاستمدارانش در آسایش و رفاه به سر می بردند ،امام خمینی(ره) زندگی ریاضت منشـانهای داشـت و ماننـد تـودههـای
مردم ،رفاه مادی چندانی نداشت .در جامعه ای که رهبران سیاسی آن هزار چهره ،اهل زد و بند و خویشـاوند پرسـتهـای
اصالح ناپذیری بودند ،امام خمینی(ره) هرگونه سازش را رد می کـرد و همچـون مـرد خـدا کـه نـه در جسـتجوی قـدرت
ظاهری ،بلکه در پی اقتدار معنوی هستند ،عمل میکرد .در دههای که به داشتن سیاستمدارانی بـدگمان ،سسـت عنصـر،
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فاسد ،بدبین و ناسازگار معروف بود ،وی همچون فردی درستکار ،مبارز ،ثابتقـدم و مهمتـر از همـه فسـادناپذیر پـای بـه
میدان گذاشت.
 .2انتقادات امام از نظام پهلوی در امتیازات داده شده به غرب ،پیونـد پنهـانی و غیرمسـتقیم بـا اسـرائیل ،هزینـه بیهـوده
تسلیحاتی ،فساد رایج در میان بزرگان دولتی ،رکود و نابسامانی در بخش کشاورزی ،سرکوب روزنامهها و احـزاب سیاسـی.
تلقی اخالق گرایانه از سیاست برای بروز و ظهور خود به رهبری احتیاج داشت تا بتواند بر تلقی مقابلش غلبه کند .رهبری
که به خوبی با غربگرایی در مفهوم سیاست آشنا باشد و ضمن انتقاد از این مفهوم ،بتواند تلقی اخالقگرایانه در سیاست را
حاکم کند ،که همه این تواناییها در شخص امام خمینی(ره) جمع بود.
 .0مردم
اخالقگرایی در سیاست ،بدون حضور مردم ،هیچ وقت در ایران حاکم نمیشد .مردم ایران ،بـه شـدت مـذهبی هسـتند و
عزاداری آنان برای امام حسین(ع) در ماه محرم نمونه بارز این مسئله است .در این ایام ،در همه نقاط ایران شاهد هیئتهـا،
تکیهها ،دستهها و مراسمهای عزاداری در مساجد ،محالت و سایر اماکن مقدس میباشیم .حتی خیلـی از مـردم ایـران بـا
همه مشکالتی که دارند ،خود را مقید میکنند تا برای یکبار هم که شده جهت زیارت امام رضا(ع) به مشـهد سـفر کننـد
پس چنین مردمی آن هم در آن برهه از زمان که جامعه ایران کامالً به لحاظ اخالقی سالم و بـه لحـاظ مـذهبی متعصـب
بود ،چگونه میشد که خواهان جدایی اخالق از سیاست باشند .پس مردم به دنبال اخالقگرایی در سیاست بودند و اتفاقـاً
تلقی غربگرایانه از سیاست را غیراخالقی و غیر مذهبی می پنداشتند و با رهبری امام(ره) عزم خود را با مبارزه از این تلقی
مسلط از سیاست جزم کردند و توانستند تلقی مسلط از سیاست را اخالقگرایانـه کننـد .از دیـر زمـان مسـاجد در تـاریخ
مبارزات ملتهای مسلمان و بهویژه ایرانیان نقش حساس و مهمی در مبارزه با سیستمهای جابر حـاکم و نفـوذ بیگانگـان
داشته است .نقش مسجد در پیروزی تلقی اخالقگرایانه از سیاست ،غیرقابل انکار است .مردم اخـالقگـرا ،در مسـاجد بـه
فعالیتهای سیاسی پرداختند و به عبارتی مبارزات سیاسیشان نشئت گرفته از مرامی بود که به خـاطر حضـور در مسـاجد
کسب کرده بودند.
 .9ايدئولوژی
یکی از وظایف مهم رهبری ،ارائه ایدئولوژی انقالب است .ایدئولوژی انقالب برای برخورداری از مقبولیت وسـیع اجتمـاعی
باید در برگیرنده طرد و نفی نظام ارزشهای موجود و مطرود بوده و آینده مطلوبی را در پیش روی انقالبیون ترسیم کنـد.
به دنبال آن در فرصتی که در دوران تبعید در نجف اشرف برای امام خمینی(ره) حاصل گردید با طرح حکومت اسـالمی و
اصل والیت فقیه تحولی اساسی در نگرش به اسالم به عنوان یک ایدئولوژی پویا و قابـل پیـاده شـدن در عصـر حاضـر بـه
وجود آورد .در ارائه ایدئولوژی انقالب ابتدا میبایست حاکمیت موجود را نفی و طرد کرد و ارزشهای مسلط بر نظام را بـه
زیر سؤال کشید و این کاری بود که ابتدا رهبر انقالب به عنوان ایدئولوگ انقـالب انجـام داد .در شـرایطی کـه سـالهـای
متمادی تبلیغ شده بود که سلطان سایه خداست و اطاعت از سلطان ،اطاعت از خداسـت و یـا ایـنکـه سـلطنت ودیعـه و
موهبتی الهی است ،رهبر انقالب با نفی همه این ارزشها چنین میگوید« :این مواد قانون اساسی و متمم آن کـه مربـوط
٥۷
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به سلطنت و والیتعهدی و امثال آن است کجا از اسالم است؟ اینها همه ضد اسالمی است ،ناقض طـرز حکومـت و احکـام
اسالم است .سلطنت و والیتعهدی همان است که اسالم بر آن خط بطالن کشیده و بساط آن را در صدر اسالم در ایـران و
رم شرقی و مصر و یمن برانداخته است .رسول اکرم(ص) در مکاتیب مبارکش که به امپراتـوری رم شـرقی (هراکلیـوس) و
شاهنشاه ایران نوشته ،آن ها را دعوت کرده که از طرز حکومت شاهنشاهی و امپراتوری دست بردارند و بگذارند مردم خدای
یگانه و بی شریک را که سلطان حقیقی است بپرستند .سلطنت و والیتعهدی همان طرز حکومت شوم و باطلی اسـت کـه
حضرت سیدالشهدا(ع) برای جلوگیری از برقراری آن قیام فرمود و شهید شد»(موسوی خمینی.)88-80 :8100 ،
برای جایگزین شدن تلقی اخالق گرایانه از سیاست به جای تلقی غربگرایانه از سیاست ،باید حکومـت جـایگزین مشـخص
شود (نه مثل گذشته به یک سری اصالحات جزئی اکتفا کرد) باید رهبر را شناسایی کرد و در لوای او به مبارزات سیاسـی
پرداخت .مردم خواستار حکومت اسالمی بودند و رهبری امام خمینی(ره) را پذیرفته بودند .در مورد حـاکم و ولـی امـر در
نظام اسالمی آرای مردم تنها نقش فعلیت و به مرحله اجرا در آوردن اصل والیت فقیه را دارد .بدین معنا کـه والیـت امـر
مقامی است که از طرف خداوند به او داده شده است و ثبوت آن مشروط به آرای عمومی نیست ،اگر چه مردم هم او را به
رهبری و زعامت نپذیرند ولی عینیت و فعلیت بخشیدن والیت در گـرو آرا و پـذیرش عمـومی مـردم اسـت(طاهری خـرم
آبادی .)880 :8102 ،امام خمینی(ره) تلقی مسلط از سیاست را متحول میکند و بین تلقی اخالقگرایانـه و غربگرایانـه از
سیاست تفاوت قائل میشود.
الف) مظاهر تلقی اخالقگرايانه از سیاست در نظام جمهوری اسالمی ايران
اصول و بنیادهای نظری نظام جمهوری اسالمی ایران اخالق گراست ،برای احراز این موضوع به بررسی چهار حوزه در ایـن
نظام از دیدگاه امام خمینی(ره) خواهیم پرداخت:
 .8حوزه اعتقادی
« حکومت جمهوری اسالمی مورد نظر ما ،از رویه پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) الهـام خواهـد گرفـت و متکـی بـه آرای
عمومی ملت می باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آراء ملت تعیین خواهد گردیـد» (صـحیفه نـور ،8108 ،ج)20 : 1
البته تأکید امام خمینی(ره) بر هماهنگی مفهوم سیاست با اسالم به معنای نفی ایران نیست و حتـی منظـور امـام(ره) در
رهبری بر مردم ،انکار ملیت آنان نیست.
 .0سیاست داخلی
«ما تابع آراء ملت هستیم ،ملت ما هر طوری رأی داد ما هم از آنها تبعیت میکنیم ،ما حق نداریم .خدای تبارک و تعالی
به ما حق نداده است ،پیغمبر اسالم به ما حق نداده است که ما بـه ملتمـان یـک چیـزی را تحمیـل بکنیم(صـحیفه نـور،
 ،8108ج« .)20 : 1همه و همه ملت موظفند که نظارت کنند بر امور .نظارت کنند که اگر من یک پایم را کنـار گذاشـتم،
کج گذاشتم ،ملت موظف است که بگویند ،پایت را کج گذاشتی ،خودت را حفظ کن .مسئله ،مسئله مهم است ،همه ملـت
موظفند به اینکه نظارت داشته باشند در همه کارهایی که االن مربوط به اسالم است .اگر دیدند کـه یـک کمیتـه خـدای
نخواسته برخالف مقررات اسالم وارد عمل میکند ،بازاری باید اعتراض کند ،کشاورز باید اعتراض کند ،معممـین و علمـاء
٥۸
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با ید اعتراض کنند ،اعتراض کنند تا این کج را راست کنند .اگـر دیدنـد کـه یـک معمـم بـرخالف مـوازین اسـالم خـدای
نخواسته می خواهد عمل بکند ،همه موظفند که جلویش را بگیرند که امروز غیر روزهای دیگر است»(صحیفه نـور،8108 ،
ج« .)14-11 : 0همان طوری که هر آدمی خودش را موظف میداند که بچـه خـودش را ،اخـالق خـودش را اداره کنـد و
می رود دنبال اینکه اداره کند او را ،این احساس باید در ما پیدا بشود که این مملکت ،عائله ما هستند و خانه ماسـت .ایـن
خانه را باید صاحبخانه ها درستش بکننـد .صـاحبخانه هـم یکـی نیسـت ،دو تـا نیسـت ،همـهانـد ،ایـن طـور نیسـت کـه
صاحبخانهای داشته باشیم .همه ملت است ،همه کشور ،همه کشور مال همه ملت است»(صحیفه نور ،8108 ،ج.)11 : 1
توجه به آراء و اندیشه های مردم ،انتقاد نمودن مردم از مسئولین نظام و نظارت بر عملکرد آن ،احساس مسـئولیت نسـبت
به جامعه و تأکید بر اتحاد و اعتقادات ملت از تلقی اخالقگرایانه از سیاست در نظام جمهـوری اسـالمی ایـران محسـوب
می شود .از این رو مفهوم سیاست در جمهوری اسالمی با توجه به جنبه اخالقی آن ،در سیاست داخلـی نظـام نیـز نقـش
خود را ایفاء میکند.
 .9سیاست خارجی
مفهوم سیاست در جمهوری اسالمی چون جنبه اخالقگرایانه دارد ،ناخودآگاه اثر خود را نیـز در سیاسـت خـارجی نظـام
ایفاء میکند .از مهمترین پیروزی های انقالب اسالمی ،بیرون آمدن ایران از دایره نفوذ غرب به عنوان هـمپیمـان و مـدافع
منافع غرب در منطقه خلیج فارس است که این مسأله اساس سیاست روشن اسـالمی اسـت کـه در جهـت خیـر ایـران و
جهان عربی ـ اسالمی می کوشد .کامیابی انقالب ایران در رفتار سیاسی داخلی مشخص و سیاست خـارجی مسـتقل آن را
محل توجه جهانیان قرار داده است به ویژه محل توجه جهان عرب و اسالم است .مهمترین نقشی که انقـالب اسـالمی در
گستره عربی ـ اسالمی بارز میکند ،نقش فرهنگی اسالمی است .انقـالب اسـالمی ایـران پرچمـدار اسـالمگرایی کامـل در
مقابله با غرب است(ابوالنصر.)820 :8101 ،
امام خمینی(ره) تلقی اخالقگرایانهاش را در سیاست خارجی با اطمینان بخشی به دول اسـالمی چنـین بیـان مـیکننـد:
«کراراً مقامات و مسئوالن کشور به دولتهای اسالمی منطقه اعالم نمودند که جمهوری اسـالمی ایـران کـه محتـوای آن
براساس عدل اسالمی است و نسبت به آن با تمام جان متعهد است اجازه ندارد که به حریم دیگران ظلم و سـتم و تجـاوز
نماید و این تعهد الهی اساس نظام جمهوری اسالمی است( ».صحیفه نور ،8108،ج)201 : 80
یکی از مظاهر تلقی غربگرایانه از سیاست در عصر پهلوی ارتباط ایران با اسرائیل بود ،پس از انقـالب اسـالمی بـه واسـطه
تلقی اخالق گرایانه از سیاست ،ایران روابط سیاسی خود با رژیم غاصب صهیونیستی را قطع میکنـد .در ایـن راسـتا نظـام
سیاسی اخالقگرای ایران توجه خود را به حمایت سیاسی از مردم مظلوم فلسطین معطوف میکند و امام خمینـی(ره) در
این زمینه این چنین سخنرانی مینمایند« :اکنون مردم فلسطین به چه آرمانی تکیه کردهاند که بیمهابا و با دست خـالی
در برابر حمالت وحشیانه صهیونستها مقاومت میکنند .آیا تنها ،آوای وطنگرایـی اسـت کـه از وجـود آنـان دنیـایی از
صالبت آفریده است؟ آیا از درخت سیاست بازان خودفروخته است که بر دامن فلسطینیان میوه اسـتقامت و زیتـون نـور و
امید میریزد ،اگر این چنین بود :اینها که سال هاست در کنار فلسطینیان به نام ملـت فلسـطین نـان خـوردهانـد ،شـکی
٥۹
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نیست که این آوای اهللاکبر است ،آری فلسطین راه گم کرده خود را ،برائت ما (انقالب اسالمی) یافت و دیدیم کـه در ایـن
راه مبارزه چه طور حصارهای آهنین فرو ریخت و چگونه خون بر شمشیر و ایمان بر کفر و فریـاد بـر گلولـه پیـروز شـد و
چه طور خواب بنی اسرائیل در تصرف از نیل تا فرات آشفته شد امروز به همانگونه که فعالیـتهـای وسـیعی در سراسـر
جهان برای به سازش کشیدن ما با کفر و شرک در جریان است .برای خـاموش کـردن شـعلههـای خشـم ملـت مسـلمان
فلسطین نیز به همان شکل ادامه دارد و این تنها یک نمونه از پیشرفت انقـالب اسـت وحـال آنکـه معتقـدین بـه اصـول
انقالب اسالمی ما در سراسر جهان روبه فزونی نهاده است و ما این سرمایهها را سرمایههای بالقوه خـود (نظـام جمهـوری
اسالمی) تلقی میکنیم»(صحیفه نور ،8108 ،ج.)241 : 20
امام خمینی(ره) به عنوان یکی از رهبران شاخص جهان اسالم ،برای اشاعه تلقی اخالقگرایانه از سیاست؛ کاری بـزرگ در
حق ملت مظلوم فلسطین میکند و جمعه آخر ماه مبارک رمضان را روز قدس اعالم مینماید و همه مسلمانان و آزادگـان
دنیا را به راهپیمایی علیه سیاست های غیراخالقی اسرائیل ترغیب میکند .روز قدس هرسـاله ،روز نـاامنی بـرای اسـرائیل
است که متعاقب آن مسلمانان جهان را رودرروی رژیم اسرائیل قرار میدهد نظام جمهوری اسالمی ایـران در ادامـه تلقـی
اخالقگرایانهاش در سیاست خارجی؛ رسماً به حمایت از مظلومان جهان و برائت از ظالمان موجود دنیا میپردازد .سـخنان
امام خمینی(ره) در اینباره خود نمایانگر این مسئله است .با برائت از ظالمان ،شعار محوری انقالب اسالمی "نه شرقی ،نـه
غربی" که از اصول سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران می باشد نیز در همین راستا قابل فهم است .در واقع این شعار
نوعی نفی غیریت است که روی دیگر سکه اثبات خودیت و هویت است .این غیریت در قرائت تاریخی خود ،بلـوک شـرق،
کمونیسم و بلوک غرب ،لیبرالیسم و سرمایهداری بود .از این رو از آغاز انقالب تا تشکیل نظـام ،امـام بـر نفـی غیریـت بـه
عنوان شرط حفظ هویت تأکید می ورزد(برزگر)843 :8118 ،
 .1جنگ تحمیلی
واقعیت این است که در  1سال جنگ تحمیلی ،تلقی اخالقگرایانه از سیاست به وفور موج میزند .این اخالقگرایـی فقـط
مختص به مسئولین نظام جمهوری اسالمی نیست ،بلکه متعلق به مردم اخالق گرای ایران است .مردم در همه عرصههـای
جنگ حضور داشتند؛ از اعزام نیرو به جبههها با عنوان بسیجی و از کمکهای مالی در پشت صحنه جنگ؛ که همه ناشـی
از درک و فهم ملت از سیاست با تلقی اخالقگرایانهاش است.
نتیجهگیری
به غربگرایی دوران مشروطه و پهلوی و اخالق گرایی نظام جمهوری اسالمی ایران اشاره شد که هدف از این مقاله ،تحلیـل
رابطه بین فرضیات لحاظ شده در سه دوره مذکور بود .ادعای این مقاله آن است که نظام اخالقی دینی جمهوری اسـالمی
ایران در واکنش به غربگرایی افراطی(در دوران مشروطه و پهلوی) ظهـور و بـروز پیـدا کـرده اسـت .از نظـر ملـت ایـران،
اخالقگرایی در چارچوب دین اسالم معنا پیدا میکند نه جدای از آن ،چون ملت ایران یک ملت اخالقی اسـالمی اسـت و
مذهب در ریشه و ذات آنها قرار دارد .اعتقاد مردم به اسالم (نمونه آن در ماه مبارک رمضان و محرمالحـرام) قابـل رتیـت
٦۰

فصلنامه اختصاصی پژوهشنامه انديشه معاصر ،سال دوم ،شماره  ،0بهار 8938

است ،مخصوصاً در آن دوران اعتقادات ملت ،استوار و راسخ است ،پس راه نجات سیاستی که دچار غربگرایی افراطی شـده
را در سیاست اخالقی (همگام با اسالم نه جدای از آن) دیدند .به خوبی مشخص است که حضـور مـردم ایـران در انقـالب
مشروطه به خاطر حمایت علماء از مشروطیت بود و شکست آن به خاطر عقبنشینی مردم به جهت غربگرایی بود که در
آن دوران اصالحات را به بنبست کشانید .حضور مردم در نهضت ملی شدن صنعت نفت به خاطر ورود آیتاهلل کاشانی بـه
عرصه مبارزه با استبداد و استعمار بود و کودتای  28مرداد نتیجه جدایی مردم از این نهضت به خاطر دوری سران ملـی از
مذهب و عدم توجه شان به روحانیون بود ،پیروزی انقالب اسالمی ایران نیز به خاطر اعتقـادات محکـم مـردم بـه اسـالم و
اعتماد بینظیرشان به مرجع تقلید و رهبر مبارزشان امام خمینی(ره) بود .توجه و استفاده از دستاوردهای غـرب در حـوزه
علم ،تکنولوژی و صنعت با استقبال مردم روبه رو شد ولی در حوزه فرهنگ ـ ایدئولوژی و سیاست ،جامعه با بحران روبهرو
شد.
کسی با کشیدن خط آهن ،تأسیس فرودگاهها ،راهها ،جادهها ،ورود تلفن ،تلویزیون و  ...که توسط مسئولین کشور حتی
با کمک غربیها در قبل از انقالب انجام شد ،مخالفت نکرد ،عمده انتقادات و اعتراضات به غربگرایی در حوزه اندیشه،
ایدئولوژی و به عبارتی در جنبه نرمافزاری قضیه بود نه جنبه سختافزاری آن .مطمئناً اگر تحول در مفهوم سیاست در
ایران معاصر با شکست و به عبارتی با غربگرایی افراطی نظامهای آن زمان مواجه نمیشد ما شاهد این تلقی از سیاست در
نظام جمهوری اسالمی ایران نبودیم ،بنابراین باید پذیرفت تحول در مفهوم سیاست در ایران بیارتباط با یکدیگر نیست و
به هم پیوسته و متصل است ،درحقیقت تلقی اخالقی اسالمی از سیاست در نظام جمهوری اسالمی ایران؛ واکنشی به
تلقی غربگرایانه از سیاست در دوران قبل از انقالب (مشروطه و پهلوی) بود.
منابع و مآخذ
آوری ،پیتر( ،)8103تاريخ معاصر ايران ،ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی ،تهران :مؤسسه مطبوعاتی عطایی.
ابوالنصر ،فیصل( ،)8101رويارويی غربگرايی و اسالمگرايی ،مترجم حجتاهلل رودکی ،تهران :مرکز چاپ و انتشارات
وزارت امور خارجه.
ارسطو( ،)8108سیاست ،ترجمه حمید عنایت ،تهران :انتشارات و آموزش انقالب اسالمی ،چاپ سوم.
اشرف ،احمد و نبوعزیزی ،علی(« ،)8102طبقات اجتماعی در دوره پهلوی» ،راهبرد ،سال  ،2شماره .2
برزگر ،ابراهیم(« ،)18مفهوم غایت در اندیشه سیاسی غرب و اسالم» ،مجله پژوهش حقوق و سیاست ،ش  ،0بهار و
تابستان.
جمشیدی ،محمدحسین ( ،)8114روش شناسی شناخت انديشههای سیاسی ،تهران :کلبه معرفت.
خرمآبادی ،طاهری( ،)8102واليت فقیه يا حاکمیت ملت اسالمی ،تهران :سحاب.
دارابکالیی ،اسماعیل( ،)8110نگرش بر فلسفه سیاسی اسالم ،قم :انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم.
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رنجبر ،مقصود(زمستان « ،)8112بحران علم سیاست در ایران» ،نشريه علوم سیاسی ،سال  ،0شماره .24
سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی( ،)8108صحیفه نور ،تهران :انتشارات اسالمی 22 ،جلد.
شریعتی ،علی( ،)8114تاريخ اديان ،تهران :انتشارات انجمن اسالمی دانشجویان.
عالم ،عبدالرحمان( ،)8110بنیادهای علم سیاست ،تهران :نشر نی ،چاپ هفتم.
فارابی ،ابونصر( ،)8101احیاء علوم ،ترجمه حسین خدیوجم ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ سوم.
فارابی ،ابونصر( ،)8104تحصیلالسعادة ،ترجمه حسین خدیو جم ،بیروت :دارالمکتب الهالل.
کیکاوس زیاری ،عنصرالمعالی( ،)8101قابوس نامه ،به اهتمام غالمحسین یوسفی ،تهران :انتشارات بنگاه ترجمه و نشر
کتاب.
مجلسی ،محمد باقر(  ،)8103بحار األنوار ،تهران :انتشارات کتاب فروشی اسالمیه  ،جلد .04
محمدی ،منوچهر( ،)8100مروری بر سیاست خارجی ايران در دوران پهلوی ،تهران :نشر دادگستر.
محمدی ریشهری ،محمد( ،)8111میزانالحکمه ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
جلد.1
مدنی ،جالل الدین( ،)8108تاريخ سیاسی معاصر ايران ،تهران :دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ ،2جلد.2
منصوری ،جواد( ،)8102شناخت و تحلیل سیاسی ،مشهد :آستان قدس رضوی.
موسوی خمینی ،روحاهلل( ،)8100رساله نوین(مسائل سیاسی وحقوقی) ،ترجمه عبدالکریم بیآزار شیرازی ،تهران :مؤسسه
انجام کتاب.
نائینی ،محمدحسین(  ،)8111تنبیه االمه و تنزيه المله ،تهران :شرکت سهامی انتشار ،چاپ پنجم.
نجفی ،موسی ،حقانی ،موسی( ،)8118تاریخ تحوالت سیاسی ایران :بررسی مؤلفههای دين ،حاکمیت ،مدرنیت و
تکوين دولت  -ملت در گستره هويت ملی ايران ،تهران :مؤسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر.
میر ،ایرج( ،)8110رابطه دين و سیاست :تفسیرهای امام محمد غزالی و خواجه نصیرالدين طوسی از پیوند دين
و سیاست ،تهران :نشر نی.
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