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پرسـش دربـاره رابطـه سـنت و مدرنیسـم در الگوهـای معاصـر 
اسـالمی همچنـان بـه اشـکال گوناگـون مطـرح مـی شـود. ایـن 
پرسـش محتـوی بـر چالـش برانگیزتریـن موضوعـات شـناختی 
بعـد از مطـرح شـدن ایـده خیـزش در اندیشـه عربـی و اسـالمی 
اسـت. در الگـوی ایـران هـم ایـن جـدل وجـود دارد. ایـران در ایـن 
بحـث بـه دنبـال وارد کـردن دسـتاوردهای تجددگرایانـه جهانـی 
و بومـی سـازی جنبـه هـای گوناگـون دانـش و فنـاوری هـای 
پیشـرفته اسـت. حکومـت ایـران همچنیـن مـی کوشـد تا اندیشـه 
و مفاهیـم همسـو و الهـام گرفتـه از تـازه هـای تجـدد گرایـی مثل 
شـهروند مـداری و انتقـال قـدرت و تفکیـک قـوا و قراردادهـای 
اجتماعـی و سیاسـی و دموکراسـی و حاکمیـت را بـاز تولیـد 
کنـد و حتـی برخـی اصـول دموکراسـی غربـی مثـل مناظـره های 

تلویزیونـی را در انتخابـات اخیـر وارد کـرد.
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ــک  ــوان الگــوی ی ــه عن ــق دســتگاه رســانه ای خــود را ب ــران مــی کوشــد از طری حکومــت ای
حکومــت انقالبــی ضــد غــرب و بیــداری اســالمی اصیــل «جایگزیــن» تجــدد گرایــی غربــی 
معرفــی کنــد. البتــه مشــروعیت و مصداقیــت ایــن شــعار بــا توجــه بــه منطــق رژيــم حاکــم بــه 
شــدت زیــر ســوال رفتــه و در مناســبت هــا و برهــه هــای فــراوان در تقابــل بــا منطــق الگــوی 

انقالبــی قــرار گرفتــه اســت.

نخست: منطق انقالبی و قانون اساسی کشور
الگــوی حاکمیتــی ایــران رویــداد مهمــی در تاریــخ منطقــه بــه شــمار مــی رود. ســرنگونی 
رژیــم شــاه بــه خصــوص در اوایــل و بــه دالیــل فراوانــی یــک مــدل الهــام بخــش برای اســالم 
گرایــان به شــمار مــی رفت. جریــان هــای اســالم گــرا شــاهد تظاهــرات میلیونی مــردم برای 
ــات خــود  ــان مطالب ــه معترضــان در بی ــی وقف ــز و ب ســرنگونی شــاه و حرکــت مســالمت آمی
بودنــد. اما مســاله بــه اینجــا ختــم نشــد. حکومــت ایــران بعــد از انقــالب در عمــل از اهداف 
بلندپروازانــه و فرامرزی خــود پرده برداشــت که دامنــه آن به کشــورهای همســایه در منطقه 
رســید. اشــکال آرمان هــای حکومتی این اســت کــه این اهــداف بــه یــک مــدل ایدئولوژیکی و 
مذهبــی بــرای اعمــال قــدرت و صــدور آن بــه کشــورهای همســایه در منطقــه متکــی هســتند. 
افــزون بــر ایــن، ایــن سیســتم حکومتــی در عمــل بــه ســرکوب وحشــیانه منتقــدان و مخالفان 
خــود در کشــور پرداخــت و الگــوی هویــت مذهبــی دگــم را از طریــق رویکــرد حذفی و ســلطه 

جویــی و ادغــام بنیــان نهــاد.
ایــن مــدل حکومتــی بــا توجــه بــه ماهیــت تئوکراتیــک آن نتیجــه دیگــری جــز ایــن نخواهــد 
داشــت. حکومــت بــر آمــده از ایــن دیــدگاه گاه بــر پایــه «الگــوی آرمــان گــرا و تخیــل گــرا» و 
گاه بــر اســاس خصومــت ورزی واقــع گرایانــه و مناســبت هــای آن رفتار کــرده و ایــن رفتار 
در ســاختار ایدئولوژیــک نمــود پیــدا مــی کنــد. بــر همیــن مبنــا، «امامــت» بــه عنــوان یکــی از 
اصــول دیــن و نــه مذهــب در دیــدگاه تشــیع تعریف می شــود کــه ایمــان بــدون اصل انــگاری 
آن ناقــص اســت. امامــت در دیــدگاه شــیعی بــه عنــوان اصلــی کــه در متــون دینــی قید شــده 
و نــه به عنــوان یــک گزینــه اختیــاری مطــرح می شــود. بــر همیــن مبنــا، اگر امــام توســط رای 
ــز نیســت چــرا کــه امــام توســط خــدای متعــال و از  ــن شــود امامــت او جای همــه امــت تعیی
ــا امــام پیشــین منصــوب مــی شــود. امامــان معصــوم در نگــرش شــیعی  طریــق پیامبــر و ی
ادامــه دهنــده راه پیامبــر (صلــی اهللا علیــه و ســلم) و حاکمان الهــی و ادامــه دهنده و منشــا 
مشــروعیت حکومت اســالمی هســتند. حکومــت هایی کــه در عمــل به جــای امامــان معصوم 
ــد در نگــرش شــیعی «حکومــت هــای جــور و غصــب»  ــه دســت گرفتن ــی را ب زمــام حکمران
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هســتند و در نتیجــه تعامــل با ایــن حکومت هــای غیر مشــروع مگر بــه شــروطی ودر صورت 
لــزوم حــرام عنــوان شــد و شــیعیان بــه رویکــرد «تقیــه» روی آوردنــد.[1]

مســئله در فقــه شــیعی در عصــر غیبــت کبــری یعنــی غیبــت امــام دوازدهــم مطــرح شــد 
ــه نیابــت نگماشــته اســت. مفهــوم غیبــت محــور اندیشــه مذهبــی  چــرا کــه امــام کســی را ب
شــیعیان اســت که بر اســاس آن مهــدی در آخــر الزمان ظهــور کــرده و «جهــان پــر از ظلم و 
جــور را پــر از عــدل و داد مــی کنــد.» در ایــن دوره تنهــا امام معصــوم حــق حاکمیــت دارد. 
در عصــر «غیبــت» تشــکیل حکومــت جایــز نیســت و بدیــن ترتیــب تشــکیل حکومت اســالمی 
در ایــن دوره منتفــی بــوده و امامــت هــم در عصر غیبــت فاقــد اعتبار اســت. شــیعیان بعد از 
غیبــت امــام دوازدهــم بــا خــال مهمــی روبــرو شــدند و بدیــن ترتیــب ایــده اجتهــاد بیــن فقهای 
شــیعه مطــرح شــد.[2] اجتهــاد هیــچ گاه مــورد اجمــاع نبــوده اســت. یکــی از ایــن دیــدگاه ها 
«والیــت عامــه فقیــه» اســت. در ایــن نگــرش فقیــه جامــع الشــرایط در عصــر غیبــت بــر همــه 
امــور مــردم والیــت دارد و هــر کاری کــه از شــئون حکومــت در زمــان غیبــت امــام معصــوم 

اســت بــه فقیــه بازمــی گــردد.
خمینــی در ایــن طــرح تغییــر بنیادیــن ایجــاد نمــود کــه بســیار حائــز اهمیــت اســت یعنــی 
طــرح والیــت عامــه فقیــه از جنبــه فقهــی فراتــر رفتــه و پــا را بــه میــدان علــم کالم و مســائل 
اعتقــادی گذاشــت. بدیــن ترتیــب ایــن مفهــوم بــه عنــوان یکــی از اصــول دین و نــه فــروع دین 
مطرح شــد. فقیــه بنا بــه دیــدگاه فقهی و نظــرات اجتهــادی خمینــی به عنــوان «ولــی» در امر 

حکومــت در عصــر غیبــت شــناخته و از اختیــارات امــام معصــوم برخــوردار شــد.
خمینــی می گویــد «هــرگاه فقیــه واجد شــرایط بــه تشــکیل حکومــت اســالمی توفیــق یابد 
همان والیتــی را کــه پیامبر – صلــی اهللا علیــه و ســلم- و امیــر المومنیــن علی بن ابــی طالب 
در اداره جامعــه دارنــد او نیــز دارد.[3] » او افــزود «البتــه در ایــن زمینــه یــک تفــاوت وجــود 
دارد. والیــت امــام معصــوم «والیــت تکوینــی و الهــی» و والیــت فقیــه از «امــور قــراردادی و 
اعتبــاری» اســت.[4] بــر اســاس ایــن دیــدگاه، ولــی فقیــه «جانشــین امــام معصــوم در عصــر 
ــن بســتر نگــرش تئوریکــی و فقهــی  ــد.» [5] ای ــروی کنن ــد از وی پی ــت شــده و مــردم بای غیب

خمینیســم حاکــم در امــور حکومتــی و کشــوری اســت.
انقــالب ایــران در ســال ۱۹۷۹ میــالدی (۱۳۵۷ خورشــیدی) بــر اثــر یــک خیــزش عظیــم 
مردمــی به پیــروزی رســید. ایــن قیــام موجــی از شــور و حماســه در جنبــش های اســالمگرا 
ایجــاد کــرد. نقــش آفرینــی خمینــی بــه عنــوان یــک رهبــر خــارج نشــین بــه همراهــی گروهــی 
از روحانیــون هــوادارش نقطــه تبلــور ایــن انقــالب بــود. اکثــر ایــن چهــره هــای روحانــی در 
داخل کشــور بودنــد و رهبــری خمینــی را قبــول داشــتند. البتــه نیروهای سیاســی با ســابقه 
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و ســازماندهی طوالنــی و گــروه هــای اپوزیســیون رژیم شــاه نیــز در انقــالب شــرکت کردند. 
ــا یکدیگــر اختــالف  ــی و خارجــی ب ــن گــروه هــا در برخــی سیاســت هــای داخل گرچــه ای
نظــر داشــتند امــا آنهــا در بدنــه «حکومــت انقالبــی» ادغــام و برخــی از آنهــا رفتــه رفتــه بــه 
اپوزیســیون بــی ریشــه تبدیــل شــدند. ایــن گــروه هــا بــا پیوســتن بــه حکومــت ایــن مجــال را 
پیــدا کردند تا به شــکل محــدود هم که شــده فعالیــت کننــد. اختالفــات داخلــی در دوره جنگ 
(ایران و عــراق) بــه اقتضــای شــرایط کاهش یافــت امــا بعــد از آن صــف آرایی هــا در طبقه 
سیاســی حاکــم آغاز شــد. جدا شــدن صفــوف بــا عــزل منتظــری از مقــام نایــب ولــی فقیه یا 
رهبــر پدیدار شــد. البتــه بعــد از آن دامنــه انشــقاقات و انشــعابات در بدنــه حکومــت در کلیه 

ســطوح افزایــش یافــت.
ــاح هــای سیاســی محافظــه کار و  ــد تصــور کــرد دو دســتگی کنونــی بیــن جن ــه نبای البت
اصــالح طلــب پدیــده تــازه ای در عرصــه سیاســت اســت. آگاهــان امــور سیاســی در ایــران 
بــه خوبــی مــی داننــد کــه ایــن دو دســتگی از همــان لحظــات اول بعــد از پیــروزی انقــالب بــا 
عناویــن و اشــکال گوناگونــی بــروز کرد. چنــد دســتگی و اختــالف نظر حتــی در تــالش های 
بنیانگــذار انقــالب بــرای تشــکیل حکومــت اســالمی هــم بــه چشــم مــی خــورد. حکومتــی کــه 
بــرای اولیــن بــار در قانــون اساســی اش اســالم بــه عنــوان دیــن رســمی و رویکــرد حکومتی 
و مبنــای قانــون قید شــده اســت. البته حکومــت کوشــیده تا مســاله معرفی اســالم بــه عنوان 
دین رســمی کشــور را بــا گفتمانــی معاصــر و متناســب با قانــون اساســی کشــورهای دیگر 
مطرح کنــد. البتــه ایــن کار ســاده ای نبود چــرا کــه قانــون اساســی در ســال ۱۹۷۹ میالدی 
ــالدی (۱۳۶۸ خورشــیدی) مــورد  ــن شــد و در ســال ۱۹۸۹ می (۱۳۵۸ خورشــیدی) تدوی

بازنگــری قــرار گرفــت و اصالحــات مهمــی بــدان اضافــه شــد.
همه پرســی نظــام جمهوری اســالمی برگزار شــد و بعــد از آن تــالش برای تدویــن قانون 
اساســی اســالمی در ســال ۱۹۷۹ میــالدی (۱۳۵۸ خورشــیدی) آغــاز شــد. در ایــن زمــان 
خمینــی و شــریعتمداری در خصــوص قانــون اساســی اختــالف نظــر پیــدا کردنــد. خمینــی 
بــه دنبــال برگــزاری همــه پرســی در خصــوص یــک قانــون اساســی اســالمی بــود کــه پیــش 
نویــس آن برگرفتــه از کتــاب «حکومت اســالمی» نوشــته خــود وی باشــد. برخی گــروه های 
سیاســی از شــریعتمداری طرفــداری مــی کردنــد. شــریعتمداری مــی گفــت کــه پیــش نویــس 
ــد در مجلــس موسســان کــه از طــرف مــردم تشــکیل مــی شــود مطــرح  ــون اساســی بای قان
شــود و قانون اساســی بعــد از تصویــب بــه رفرانــدوم گذاشــته شــود و انتخابــات بــرای راه 
انــدازی بقیــه دســتگاه حکومتــی جدیــد برگــزار گــردد.[6] ســرانجام تصمیــم بــر ایــن شــد تــا 
با «یــک راه حل میانــه» مجلــس ۷۵ نفره خبــرگان بــرای بررســی و تصویب و اصــالح پیش 



٣٥ فصلنامه پژوهش های ایرانی

گذار پر دست انداز جنگ ميان سنت و مدرنيسم در ايران

����� �� ������� � ��� ���� ��� ����� ��� �� ����

نویــس قانــون اساســی پیــش از بــه رای گذاشــتن آن تشــکیل شــود. ایــن پیــش نویس توســط 
خمینــی و هوادارانــش تنظیــم شــده بــود. در ایــن راســتا چندیــن شــرط بــرای کاندیداتــوری 
ــه شــد. امــا  ــت هــا در نظــر گرفت ــرای اقلی ــن کرســی هــم ب ــن و چندی ــرگان تعیی ــس خب مجل
ــرو  ــی روب ــا اعتــراض شــریعتمداری و جبهــه مل ــات ب ــز برگــزاری انتخاب ــن اقدامــات و نی ای
شــد و بــر اثــر آن کاندیــدای ایــن گــروه از انتخابــات مجلــس خبــرگان انصــراف داد. بدیــن 
ترتیــب، هــواداران خمینــی اکثریــت قاطــع کرســی هــا را در اختیــار گرفتــه و۱۳ نامــزد گروه 
اپوزیســیون بــه مجلــس راه یافتنــد. در آن زمــان، زمزمــه هایــی دربــاره تقلــب در انتخابات و 

فشــار و محدودیــت مطــرح شــد.[7]
ــالدی (۱۲۸۵  ــون اساســی ۱۹۰۶ می ــه قان ــد ب ــود کــه بای ــاور ب ــن ب ــر ای شــریعتمداری ب
خورشــیدی) بازگشــت و اصالحاتی متناســب بــا جمهــوری اســالمی در آن انجام شــود. به 
هر حــال ایــن پیشــنهاد پذیرفتــه نشــد و مجلس موسســان کــه نــام آن بــه «مجلس خبــرگان» 
تغییــر پیدا کــرد بــه منظــور تصویب متــن نهایــی قانــون اساســی وارد کار شــد و متــن قانون 

اساســی در ســال ۱۹۷۹ میــالدی (۱۳۵۸ خورشــیدی) منتشــر شــد.
ــه و  ــل برخــی نواقــص مــورد بازنگــری قــرار گرفت ــه دلی ده ســال بعــد قانــون اساســی ب
ــود افزایــش  ــون اساســی محــدود ب ــارات رئیــس جمهــور کــه در قان ــه اختی ــوط ب حــوزه مرب
یافــت. بنــا بــه ایــن اصالحــات ابــرازی بــرای حــل اختــالف بیــن جنــاح هــای حکومتــی بــه 
ویــژه مجلــس و شــورای نگهبــان تدویــن شــد. بخــش مربــوط بــه شــرایط و اختیــارات رهبری 
بــرای دوره بعــد از خمینــی تعدیــل شــد. در واقــع، همــه ایــن تغییــرات بنــا بــه رهنمودهــای 
خمینــی انجــام گرفــت. خمینــی در  آن زمان لــزوم انجــام برخــی تغییــرات در قانون اساســی 
را بــه علــی خامنــه ای (رهبــر کنونــی) گوشــزد کــرده بــود. ایــن تغییــرات بــه منظــور توســعه 
و افزایــش نقــاط مثبــت و اصــالح نقــاط منفــی جمهــوری اســالمی صــورت گرفــت.[8] در آن 
زمــان، نامــه ۱۷۰ نماینــده مجلــس خطــاب بــه خمینــی دربــاره لــزوم بازنگــری ســریع قانــون 
اساســی [9] منتشــر شــد کــه بــا رویکــرد خمینــی همســویی دارد. اصــالح قانــون اساســی 
در جــوالی ۱۹۸۹ میــالدی (مــرداد ۱۳۶۸ خورشــیدی) و بعــد از درگذشــت خمینــی بــه رای 

گذاشــته شــد و ۹۷.۳ درصــد مــردم بــه آن رای مثبــت دادنــد.
دو دســتگی در طبقــه سیاســی محافظــه کار در ایــران بعــد از ایــن رفرانــدوم بــروز کــرد. 
گروهــی تابع بــی چــون و چــرای رهبر شــدند و دســته دیگــر بــا گرایش هــای اصــالح طلبانه 
ــاف  ــی در اطی ــی و تجددگرای ــزان اصــالح طلب ــه و می ــد. دامن ــه ظهــور کردن و تجددگرایان
ــاح هــای  ــی در گــردآوری و مهــار تناقضــات و جن ــاوت اســت. گرچــه خمین ــن گــروه متف ای
گوناگــون موفــق بــود امــا جانشــین او در ایــن امــر شکســت خــورد. والیــت مطلقــه فقیــه یکی 
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ــون اساســی  ــه یکــی از اصــول قان ــه فقی ــت مطلق ــز اســت. والی از مســائل مناقشــه برانگی
جمهــوری اســالمی ایــران و مبنــای کلیــت حاکمیــت اســت. نقــد والیــت فقیــه بــا دو نگــرش 
محافظــه کارانــه و لیبــرال صــورت گرفتــه اســت. گروهــی از اصولگرایــان بــر ایــن باورنــد 
کــه والیــت مطلقــه در دوره غیبــت مفهومــی نــدارد و حکومــت اســالمی تنهــا بــا ظهــور امــام 
مهــدی مشــروعیت پیــدا مــی کنــد. ایــن عــده مــی گوینــد اینکــه نظــام جمهــوری اســالمی را 
دارای مشــروعیت اســالمی بدانیــم ایــن خدشــه بــه خــود شــریعت اســت. امــا اپوزیســیون 
اصــالح طلــب دارای گرایــش هــای لیبــرال مــی گوینــد در پیش نویــس قانــون اساســی مورد 
ــوده و اینهــا همــه توســط «گــروه بهشــتی» در  ــه نب ــت فقی ــچ نامــی از والی ــی هی نظــر خمین
مجلــس بــه ایــن پیــش نویــس اضافــه شــده انــد. بهشــتی رئیــس گــروه تنظیــم کننــده اصــول 
قانون اساســی بــود. گــروه های اپوزیســیون بــه دنبــال رها شــدن جمهوریــت از ســلطه گری 
ــه اســالم و نهــاد  ــرام ب ــه احت ــر پای ــک ب ــی دموکراتی ــه و تشــکیل سیســتم حکومت ــت فقی والی
روحانیــت هســتند. گرایــش این گــروه ها بــه جنبش مشــروطیت بــی شــباهت نیســت. انقالب 
مشــروطیت در ایــران در آغاز قرن بیســتم میــالدی (۱۲۸۵ خورشــیدی) اتفاق افتــاد. با این 
حال اما مناقشــه در حــد والیت فقیــه باقی نمانــد و به موضوعــات دیگر همچــون آزادی های 
عمومی و فردی و آزادی مطبوعات سیاســی و اختیــارات و نقش حکومــت در حوزه اقتصاد 
و توســعه و آمــوزش و هنــر و رســانه و سیاســت خارجــه و روابــط بــا غــرب و تنظیــم اولویــت 

هــای اســالمی و ملــی در سیاســت خارجــه و نقــش منطقــه ای ایــران کشــیده شــد.
می تــوان گفت قانون اساســی ایــران چکیده دیــدگاه خمینی در مناســبات کشــورداری و 
حاکمیت و ملــت و شــهروندی و دیگری اســت. قانون اساســی ایــران در واقع ثمــره حکومت 
ــن و نهادهــای  ــگ دی ــد تنگاتن ــه مــی باشــد و عامــل پیون ــت فقی ــه والی ــر نظری ــی ب ــی مبتن دین
ــون  ــون و حکومــت و نهادهــا و کارکردهــای حکومتــی اســت. کارکــرد قان مذهبــی و روحانی
اساســی ایران مانــع انتقال نــرم یــا دموکراتیک قــدرت میــان اصولگرایــان ســنتی و اصالح 

طلبــان لیبــرال مــی شــود.
«امام مهــدی بــی گمــان از نســل پیامبر ظهــور خواهــد کــرد و زمین مملــو از ظلــم و جور 
را پــر از عــدل و داد مــی کنــد.» ایــن ایــده محــوری در قانــون اساســی جمهــوری اســالمی 
اســت. قانــون اساســی ایــران پــا بــه پــای دکتریــن ظهــور «بسترســاز» ظهــور «امــام غایب» 
اســت و نظــام مهــدوی از بیشــترین مشــروعیت در همــه مســائل دینــی و دنیــوی برخــوردار 
بــوده و ایــن مشــروعیت نهایــی و بــی بروبرگــرد اســت. همــه قوانیــن اساســی و قراردادهــا 
و اصــول بــا ظهــور امــام دســتخوش تغییــر و اصــالح مــی شــوند. امــا وقــت ظهــور معلــوم 

نیســت.
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اصــل ۵ قانــون اساســی: «در زمــان غیبــت امــام مهــدی -کــه بیــش از ۱۰۰۰ ســال طــول 
کشــیده- والیــت امــر و امامــت بــر عهــده فقیــه عــادل و بــا تقــوا و آگاه بــه زمــان و شــجاع و 

مدیــر و مدبر اســت».
بــا ایــن اوصــاف، غیبــت «ولیعصــر» بــرای روحانیــون ایــران دردســر ســاز نیســت چــرا 
ــه» واجــد شــرایط واگــذار شــده اســت. همــه ویژگــی هــای  ــه «فقی ــری ب کــه مســئولیت رهب
ــل توجــه  ــه قاب ــر مفاهیمــی گل و گشــاد هســتند. نکت ــت و تدبی ــل شــجاعت و مدیری ــه مث فقی
اینکــه مقدمــه قانــون اساســی هــم بــه ایــن امــر تصریــح کــرده و گفتــه «قانــون اساســی بــا 
توجــه بــه محتــوای اســالمی انقــالب ایــران کــه حرکتــی بــرای پیــروزی تمامــی مســتضعفین 
بــر مســتکبرین بــود زمینــه تــداوم ایــن انقــالب را در داخــل و خــارج کشــور فراهــم مــی کند. 
تــا راه تشــکیل امــت واحــد جهانــی را همــوار کنــد (ان هــذه امتکــم امــه واحــده وانــا ربکــم 
ــوام  ــل محــروم و تحــت ســتم در تمــام جهــان ق ــارزه در نجــات مل ــدون) و اســتمرار مب فاعب
یابد.» ایــن مقدمه در واقع بســتر ســاز صــدور انقــالب و دخالــت در امــور کشــورهای دیگر 
و به کارگیری کلیه وســایل برای تشــکیل ســازمان هــای انقالبــی و عقیدتی (ارتش و ســپاه) 
اســت. همچنیــن در مقدمــه قانــون اساســی آمده اســت: «ارتــش و ســپاه پاســداران نــه تنها 
حفــظ و حراســت از مرزهــا بلکــه بــار رســالت مکتبــی یعنــی جهــاد در راه خــدا و مبــارزه در 

راه گســترش حاکمیــت قانــون خــدا در جهــان را نیــز عهــده دار خواهنــد شــد...»[10]
بــا تحلیــل و بررســی متــن قانــون اساســی بــه ایــن نتیجــه مــی رســیم کــه برخــی مفاهیــم 
و تعریــف هــای مــدرن در آن چپانــده شــده اســت. در اصــل اول قانــون اساســی آمده اســت 
حکومــت ایــران جمهــوری اســالمی اســت. ایــن بدیــن معناســت کــه یکــی از مفاهیم مــدرن و 
رایــج در نگــرش انقالبــی مــد نظــر گرفتــه شــده و ایــن حکومــت انقالبــی خــود را بــه عنــوان 
ــد. حــاال تصــوری کــه در اینجــا مطــرح  ــی جمهــوری معرفــی مــی کن ــک سیســتم حکومت ی
مــی شــود ایــن اســت کــه ارزش هایــی هماننــد حاکمیــت و شــهروندی و انتقــال قــدرت کــه 
همگــی مفاهیــم مــدرن و مــورد قبــول جامعــه بیــن الملــل هســتند در نگــرش حکومــت انقالبی 
رعایت می شــوند. عبــارت «جمهــوری اســالمی» در واقــع تنظیــم کننــده رابطه بیــن حکومت 
ــروی  ــا پی ــع موضــوع مهاجــرت و ی ــه مســلمانان اســت. در واق جمهــوری اســالمی و بقی
سیاســی مســلمانان با بــه کارگیری عبــارت «جمهــوری اســالمی» و نــه «خالفــت و امامت» 
منتفــی مــی شــود. امــا اجــرای اصــل صــدور انقــالب و فعالیــت هــای بــرون مــرزی ســپاه 
در عمــل ناقــض ایــن ادعاســت. از طــرف دیگــر، در قانــون اساســی بــه واژه «دموکراســی» 
اشــاره نشــده امــا دو شــرط دموکراســی مطــرح شــده اســت. البتــه قانــون اساســی ایــن دو 
شــرط را از مضمــون و ماهیتشــان تهی کــرده اســت. در قانون اساســی بــه بحــث انتخابات 
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و تفکیــک قوا اشــاره شــده اما شــرط هایی بــرای حــذف و برکنــاری نامزدهــا مد نظــر گرفته 
شــده اســت. در اصــل ۵۷ گفتــه شــده کــه قــوای ســه گانــه مســتقل از یکدیگر بــوده امــا آنها 

زیــر نظــر «والیــت مطلقــه امــر و امامــت امــت» هســتند.
ــه  ــون اساســی جنب ــم و اندیشــه تجددگــرا در بســیاری از اصــول قان ــع، مفاهی  در واق
عمومــی دارد امــا همه آنهــا جنبــه ظاهــری و فرمالیته داشــته و بســتر گســترده ای بــرای بی 
توجهــی و پایمــال کــردن آزادی هــای قیــد شــده در قانــون اساســی وجــود دارد. بــه عنــوان 
مثــال در اصــل ۲۴ آمــده اســت «نشــریات و مطبوعــات در بیــان مطالــب آزادنــد مگــر آنکــه 
مخــل بــه مبانــی اســالم یــا حقــوق عمومــی باشــد.» اصــل ۲۶ در ارتبــاط بــا آزادی فعالیــت 
احــزاب و جمعیــت هــا و انجمــن هــای سیاســی و صنفــی و انجمــن هــای اســالمی یــا اقلیت 
های دینی اســت اما «مشــروط بــه اینکــه اصــول اســتقالل و آزادی و وحــدت ملــی و موازین 
اســالمی و اســاس جمهــوری اســالمی را نقــض نکننــد.» در اصــل ۲۷ تشــکیل اجتماعــات 
و راه پیمایــی هــا آزاد شــناخته شــده به شــرط آنکــه «مخل بــه مبانــی اســالم نباشــد». البته 
همــه ایــن اصــول در حــد یــک تئــوری باقــی مانــده انــد و بــر اثــر قوانینــی کــه بعدهــا تنظیــم 
شــد از ماهیــت و مضمونشــان فــارغ شــدند. اصــول قانــون اساســی در بحــث اقلیــت هــا و 
شــهروندی و نقــش آفرینی زنــان مبهــم و غیر شــفاف بــوده و این حقــوق هم بــر اثــر قوانینی 
کــه بعدهــا تنظیم شــد از ماهیــت و مضمونشــان فــارغ شــدند و محدودیــت هایی بــرای نقش 
آفرینــی اقلیــت هــای غیــر مســلمانان در ســاختار حکومتــی در نظــر گرفتــه شــد. ایــن موانــع 
مشــارکت سیاســی زنان و حضــور و حقــوق مذاهب غیــر جعفــری در بدنه حکومــت و مراکز 

تصمیــم ســاز سیاســی را بــه شــدت محــدود کردنــد.
بنابرایــن، تــالش هــا بــرای محــدود کــردن وظایــف و اختیــارات رهبــر بــه جایــی نرســید. 
در اصــل ۱۱۰ به یــازده بنــد در خصــوص وظایــف و اختیارات رهبر اشــاره شــده اســت که 
برخــی از آنهــا عبارتنــد از: حــل اختــالف و تنظیــم روابــط قــوای ســه گانــه و نصــب و عزل و 
قبــول اســتعفای عالــی تریــن مقــام قــوه قضائیــه و امضــای حکــم ریاســت جمهــوری و عــزل 
رییــس جمهور و نصــب و عــزل و قبــول اســتعفای فقهای شــورای نگهبــان و تعیین سیاســت 
های کلــی نظام پــس از مشــورت با مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام. بدیــن ترتیب مــی توان 
گفــت پــای اختیــارات رهبــر تقریبــا بــه همــه حــوزه هــا بــاز شــده اســت. اصــل ۱۱۰ وظایــف 
و اختیــارات رهبــر را در یــازده مــورد شــرح داده اســت. رهبــری در ایــران مــادام العمــر و 
تــا زمانــی اســت کــه او از عهــده وظایــف خــود برنیایــد. در ایــن شــرایط، مجلــس خبــرگان 
ســریعا در جهــت تعییــن رهبر آینــده اقدام مــی کنــد.[11] نکتــه قابل توجه اینجاســت کــه رهبر 
مســئول تشــکیل «مجلــس تشــخیص مصلحــت نظــام» اســت اما قانــون اساســی بــه وظایف 
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ــه شــکل  ــه اشــاره نکــرده بلکــه در برخــی اصــول ب ــه طــور جداگان ــن نهــاد ب ــارات ای و اختی
پراکنــده بــه آن به عنــوان ارائــه کننــده مشــاوره به رهبر اشــاره شــده اســت. وظایــف مجلس 
تشــخیص مصلحــت نظــام در قانــون اساســی عبارتنــد از: تشــخیص مصلحــت در مــواردی 
کــه مصوبــه مجلــس شــورای اســالمی را شــورای نگهبــان خــالف موازین شــرع و یــا قانون 
اساســی بدانــد مثــال بررســی صالحیــت نامزدهــای ریاســت جمهــوری و تاییــد صالحیــت 
کاندیداهــای مناســب. بــا نگاهــی دقیــق بــه قانــون اساســی ایــران مشــخص مــی شــود کــه 
حکومــت در ایــران یــک حکومــت تئوکراتیــک و عقیدتــی بــوده کــه توســط رهبــری و آخوندهــا 

هدایــت مــی شــود و بقیــه قــوا در ایــن رژیــم تابع رهبــری هســتند.

 دوم: شکست اصالحات و مسیر �ر دست انداز تجددگرایی
ــه  امــا حکومــت ایــران دســتخوش تحــول خطرناکــی شــد. دامنــه دودســتگی سیاســی ب
صفــوف گروهــی رســید کــه جمهــوری اســالمی را در مرحله بعــد از چهــره های شــاخصی 
ــاری  ــالدی) (۱۲۹۸-۱۳۵۸ خورشــیدی) و برکن ــل مرتضــی مطهــری (۱۹۲۰-۱۹۷۹ می مث
ــت  ــالدی -۱۳۸۸ خورشــیدی) هدای ــات ۲۰۰۹ می ــی (وف ــب وقــت خمین حســین منتظــری نائ
کردنــد. گرچــه منتظری یکــی از مهــم تریــن فقهــای شــیعه و طــراح نظریــه «والیت فقیــه» بود 
و مدت بســیاری بــه تدریــس ایــن نظریه مشــغول بــود امــا او از صحنه سیاســت حذف شــد. 
منتظــری از معمــاران اصلــی انقــالب ایــران بود. بــا وجــودی کــه او رهبــر فعلی ایــن انقالب 
نبــود امــا در عمــل انقــالب را در داخــل کشــور هدایــت مــی کــرد و خمینــی رهبر انقــالب در 
ــه ایــران بعــد از پیــروزی انقــالب  خــارج کشــور بــود. منتظــری بعــد از بازگشــت خمینــی ب
۱۹۷۹ میــالدی (۱۳۵۷ خورشــیدی) رئیــس شــورای انقــالب شــد. او بعــد از آن بــه عنــوان 
فرمانــده کل و قائــم مقام رهبــری منصــوب گردید. منتظــری بعــد از ده ســال از خدمتگزاری 
بــه انقــالب در مســیر تقابــل بــا تمایــل رهبــر بــه حاکــم مطلــق و ظــل اهللا علــی االرض بــودن 
ــر ســر مســائلی همچــون آزادی و  ــا رهبــری ب ــاز ب قــرار گرفــت و وارد کشــمکش علنــی و ب
نحــوه رفتــار بــا بازداشــت شــدگان و زندانیــان و منتقدیــن سیاســی شــد. منتظــری توســط 
خمینــی عــزل شــد و بــه دســتور خمینــی بــه تدریــس در حــوزه علمیــه قــم تحــت تدابیر شــدید 
امنیتــی پرداخــت. ایــن اتفــاق چنــد ماهــی قبــل از درگذشــت خمینــی اتفــاق افتــاد. منتظــری 
ایــده تعیین علــی خامنــه ای بــه عنــوان جانشــین خمینــی و رهبــر شــدن وی را بــر نتابیــد. او 
برای چندیــن ســال در معرض انتقــاد و هجــوم خمینی قــرار داشــت و خمینــی در صالحیت 
علمی و سیاســی او شــک داشــت. او دوبــاره بــا اقدامــات تنبیهی شــدیدتری یعنی پنج ســال 
حبــس خانگــی و انــزوا و حصــر روبــرو شــد. امــا آیــت اهللا منتظــری نــه تنهــا در ایــن ســال 
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هــای حصــر ضعیــف نشــده بلکــه قــوی تــر و مصمــم تــر بــرای انتقــام از حکومــت و انتقــاد 
تندتــر از اقدامات خودســرانه نظام و ســرکوب مــردم و آزادی هــا و مطبوعات شــد. منتظری 
ضمن اعــالم حمایــت از اعتراضــات مردمی به تقلــب در نتایــج انتخابــات ریاســت جمهوری 
و پیروزی احمدی نــژاد بــرای بــار دوم در ۲۰۰۹ میالدی (۱۳۸۸ خورشــیدی) بــه حمایت از 
رهبــران جنبــش ســبز پرداختــه و از حکومــت به شــدت انتقــاد کــرد. منتظــری حکومــت را به 
ســرکوب وحشــیانه جوانان معترض متهم نموده و از ســران کشــور خواســت از پســت های 

خود کنــاره گیــری کننــد چــرا کــه بــه درد حکومتــداری نمــی خورنــد.[12]
یکــی از نمونــه هــای آشــکار دو دســتگی بیــن جناحــی در انتخابــات ریاســت جمهــوری 
۱۹۹۷ میــالدی (۱۳۷۶ خورشــیدی) بــود. در جریــان تبلیغــات و کمپیــن هــای انتخاباتــی آن 
دوره اردوگاه اصــالح طلبــان اطیــاف گوناگــون حکومتــی از جملــه چهــره هــای شــاخص و 
معروفــی مثــل مهــدی کروبــی رئیس اســبق مجلــس و میــر حســین موســوی و محســن کدیور 
و مجتهــد شبســتری و عــزت اهللا ســحابی را در بــر مــی گرفــت. هاشــمی رفســنجانی هــم 
حمایــت خــود را از اصــالح طلبان اعــالم کــرد. در مقابــل ائتــالف گســترده اصــالح طلبان، 
همه گــروه هــای محافظــه کار از جملــه چهره های شــاخص و گــروه هــا و فرماندهان ارشــد 
ســابق ســپاه حمایــت خــود را از حجــت االســالم ناطــق نــوری اعــالم نمودنــد. مقــام هــای 
عالــی رتبــه ســپاهی بــر بخــش گســترده ای از نهادهــای عمومــی از جملــه شــهرداری هــا و 
اســتانداری هــا تســلط یافتنــد. اختالفــات عمــده ای بیــن دو جنــاح حکومتــی بــروز کــرده و 
منجر بــه ناکارآمــدی دولت خاتمــی که بــا رای اکثریــت مــردم روی کار آمــده بود شــد. مردم 
دچــار یــاس و ســرخوردگی شــدند و محافظــه کاران بــا سوءاســتفاده از ایــن فرصــت خــود 
ــات شــوراهای شــهر و  ــروزی چشــمگیری در انتخاب ــا پی ــاره ســازماندهی کــرده و ب را دوب
روســتا در ســال ۲۰۰۲ میالدی (۱۳۸۱ خورشــیدی) دوباره به صحنه بازگشــتند. یک ســال 
بعــد اصولگرایــان در انتخابــات مجلس اکثریت کرســی هــای مجلــس را در اختیــار گرفتند. 
تســلط اصولگرایــان بــر صحنــه سیاســی بــا روی کار آمــدن محمــود احمــدی نــژاد در ســال 

۲۰۰۵ میــالدی (۱۳۸۴ خورشــیدی) بــه نقطــه اوج خــود رســید.
ــرای از  ــات ریاســت جمهــوری در دوره اول ب ــژاد در تبلیغــات انتخاب رویکــرد احمــدی ن
میــان برداشــتن طبقــه حاکــم ســنتی کامــال مشــهود بــود. او در همایــش هــای انتخاباتــی از 
گســترش فســاد در طبقــه حاکم ســخن می گفــت. می تــوان گفت تســلط و قــدرت و یکــه تازی 
خامنه ای بــا اعالم اطاعــت بی چــون و چــرای احمــدی نــژاد از وی افزایش یافــت. همکاری 
بیــن رفســنجانی و رهبــر در دوره هشــت ســاله اول خامنــه ای مشــهود بــود امــا رابطــه بیــن 
خامنــه ای و خاتمــی در هشــت ســال بعــدی بــه تنــش گراییــد. تفاهــم واضــح میــان رهبــر و 
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احمــدی نــژاد در مســائل داخلــی و خارجــی از یــک ســو منجــر بــه کــم رنــگ شــدن فزاینــده 
نقــش فرماندهــان ســابق ســپاه و در راس آنهــا رفســنجانی شــده و از ســوی دیگــر برخــی 
چهــره هــای اصولگــرا مثــل قالیبــاف شــهردار تهــران و ناطق نــوری رئیــس ســابق مجلس و 

الریجانــی رئیــس کنونــی مجلــس را بــه انتقــاد از احمــدی نــژاد ســوق داد.
ــوری  ــت از کاندیدات ــان در اعــالم حمای ــدام اصــالح طلب ــوان گفــت اق ــن مــی ت بنابرای
میرحســین موســوی در برابــر احمــدی نــژاد در ســال ۲۰۰۹ میــالدی (۱۳۸۸ خورشــیدی) 
بســیار هوشــمندانه و حســاب شــده بــود. موســوی در میــان اصــالح طلبــان و اصولگرایــان 
به میانــه روی معــروف بود. اصــالح طلبــان با مطرح کــردن موســوی درصدد کســب حمایت 
پایــگاه رای مناطــق و حــوزه هــای اســتانی متعلــق بــه محافظــه کاران بودنــد. برخی شــواهد 
حاکــی از تقلــب در برخــی حــوزه هــای رای گیــری اســت. نتایــج ایــن تقلــب بــر کل انتخابات 
چــه بــود؟ آیــا احمــدی نــژاد واقعــا بــه ایــن آرا نیــاز داشــت؟ پرســش هــای فراوانــی در ایــن 
زمینه وجــود دارد. امــا نکته ای که جای شــک در آن نیســت این اســت کــه خیــزش و انفجار 
مردمــی در آن زمــان و درگیــری هــای خیابانــی در تهــران بیشــتر بــه بــروز دودســتگی هــای 
قدیمــی در طبقه حاکــم بســتگی دارد تا نتیجــه انتخابــات. اما تحول تــازه در خیــزش مردمی 
۸۸ ایــن بــود کــه رفســنجانی و جناحــی کــه در دوره احمــدی نــژاد بــه حاشــیه رفتــه بودنــد 
موضــع ضــد اعتراضــات در پیــش نگرفتنــد و بدیــن ترتیــب اینگونــه تصــور شــد کــه گویــی 
ایــن یــک نبــرد میــان رفســنجانی و خامنــه ای اســت. گفتنــی اســت کــه خامنــه ای بــه وضوح 

حمایــت خــود را در آن زمــان از احمــدی نــژاد اعــالم کــرد.
 مــی تــوان گفــت کشــمکش در ایــران در آن زمــان نبــرد میــان جنــاح هــای حکومتــی نبود 
کــه تقابــل میــان دو رویکــرد اصلــی بــود: رویکــرد اصــالح طلبانــه و تغییــر خــواه کــه توســط 
اعتــدال گرایــان حکومتــی هدایــت مــی شــد. گــروه هــای بــارزی از جنــاح اصولگــرا هــم بــه 
اردوگاه اصــالح طلبــان پیوســتند. ایــن ائتــالف معتقــد بــه لــزوم انجــام اصالحــات حکومتی 
بــود تــا بدیــن ترتیــب نظــام پــا بــه پــای تحــوالت داخلــی و خارجــی حرکــت و بایــد مصلحــت 
ــه کنــد. ایــن گــروه بــر ایــن باورنــد کــه رهبــر نــه خلیفــه خــدا در  گرایــی بــر ایدئولــوژی غلب
زمیــن و نــه معصــوم بــوده و بایــد از طریــق قانــون اساســی مــورد بازخواســت قــرار بگیــرد. 
ــه» و فرماندهــان ســپاهی و دســتگاه  ــی فقی ــری «ول ــه رهب ــان ب ــاح اصولگرای ــل جن در مقاب
حکومتــی کنونــی بــر اصــول ثابــت جمهــوری تاکیــد مــی کننــد و آن را غیــر قابــل تغییــر مــی 

ــد. دانن
ــالدی (۱۳۸۸ خورشــیدی)  ــات ریاســت جمهــوری ۲۰۰۹ می رویدادهــای بعــد از انتخاب
موقعیــت و جایگاه و خواســت رهبر جمهوری اســالمی را خدشــه دار کرد و ایــن تحول تازه 
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ای در نظام سیاســی ایران اســت. گروهــی از روحانیون حــوزه علمیه قم در جریــان حوادث 
پــس از انتخابات بر ایــن مســاله تاکید کردنــد که موضع گیــری رهبــر علیه اراده و خواســت 
مــردم صالحیــت وی را خدشــه دار مــی کنــد. ایــن بدیــن معناســت کــه مصداقیــت رهبــر در 
معرض شــبهه و شــک و تردید قــرار گرفتــه و جزمیــت و قطعیــت در خصــوص مصداقیت او 

از بیــن رفته اســت.
ــزون  ــن بیانگــر رشــد روز اف ــالدی (۱۳۸۸ خورشــیدی) همچنی حــوادث ســال ۲۰۰۹ می
نقــش نهادهــای نظامــی بــه ویــژه ســپاه بــرای دفــاع از نظــام و قــدرت سیاســی اصولگرایان 
ــان  ــان و نظامی ــود. تحــوالت بعــد از ســال ۱۳۸۸ حاکــی از ائتــالف و اتحــاد اصولگرای ب
اســت. حاال این دو جریــان به دو شــریک اصلــی تبدیل شــده انــد. بنابرایــن واگــذاری قدرت 
بــه تشــکیالت غیــر نظامــی در شــرایط کنونــی بعیــد بــه نظــر مــی رســد چــرا کــه نهادهــا و 
تشــکیالت حکومتــی بــا نظامی شــدن فاصلــه چندانــی ندارنــد و ایــن نهادهــا به دســت چهره 
هــای داری ســابقه نظامــی و امنیتــی به ویــژه ســرداران کهنــه کار ســپاه افتــاده اســت. مثال 
بیــش از ۶۰ درصــد نمایندگان ایــن دوره مجلــس با ســابقه نظامی و امنیتی هســتند. حســن 
ــالدی  ــات ریاســت جمهــوری ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ می ــدال گــرا- در انتخاب ــی –چهــره اعت روحان
(۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ خورشــیدی) بــه پیــروزی رســید و ایــن بیانگر پیــروزی قاطع اصــالح طلبان 
ــان و تنــش در  ــزون خفق ــان از رشــد روز اف ــی اصــالح طلب ــن دو دوره اســت. کامیاب در ای
جامعــه ایرانــی بــر اثــر سیاســت هــای ســخت گیرانــه اصولگرایــان حکایــت مــی کنــد. چــه 
اینکــه همیــن رویکردهــا کشــور را در یــک رشــته از بحران هــا گرفتــار کرده اســت. بــا اینکه 
پیــروزی اصــالح طلبــان در قالــب قانــون اساســی صــورت گرفــت امــا تجربــه دولــت خاتمــی 
هنــوز فرامــوش نشــده اســت. نهــاد دینــی و «دولــت عمیــق» در ایــن دوره ریاســت جمهــوری 
خاتمــی موفــق بــه مهــار و تضعیــف و توقــف مــوج اصــالح طلبــی شــد. تقابــل بیــن رویکــرد 
و برنامــه هــای رئیــس جمهــور بــه خصــوص اصــالح طلــب و نفــوذ گســترده ســپاه منجــر به 
کاهــش قــدرت رئیــس جمهــور و دولــت در تصمیــم گیــری اقتصــادی و سیاســی مــی شــود. 
ســپاه پاســداران بــا ایجــاد یــک «دولــت ســایه» بــه همــه ارگان هــا و منابــع حکومتــی تســلط 
پیــدا کــرده و خــارج از نظارت دولــت یــا نهادهــای حکومتی فعالیــت می کنــد و تنهــا زیر نظر 
بیــت رهبــری قــرار دارد. البتــه ایــن نقــش آفرینــی ســپاه بــرای عالــی تریــن مرجــع حکومتــی 
که بدون پــرده و بــه صراحــت از بیــم و هــراس خــود از رویکردهــای سیاســی و اقتصادی و 
فرهنگــی اصــالح طلبان ســخن مــی گویــد خوشــایند به نظــر می رســد. به همیــن دلیــل، نفوذ 
ســپاه از دیــدگاه رهبــر بــه خصــوص بعــد از افزایــش دخالــت هــای خارجــی ایــن نهــاد در 
عــراق و ســوریه و یمن بــه منزلــه ســوپاپ اطمینــان نظــام تعبیــر می شــود که مــی توانــد جان 
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تــازه ای به نقــش آفرینــی ســنتی ایــران بعــد از انقــالب ۱۹۷۹ میــالدی (۱۳۵۷ خورشــیدی) 
ببخشــد.

ــا تناقضــات  ــران» ب ــی در ای ــن اســت کــه «الگــوی حکومت تحــوالت جــاری بیانگــر ای
ســاختاری روبــرو شــده اســت. در این سیســتم نقــش آفرینــی به عنــوان یــک الگــوی انقالبی 
مطلــق بــا اســتناد بــه نظریــه والیــت فقیــه امــکان نــدارد کمــا اینکــه ایــن سیســتم نمــی توانــد 
خود را بــا الگــوی حکومتی به عنوان کشــوری بــا رویکــرد معاصــر و نهادهای توســعه یافته 
کــه در آن همه گــروه هــا بتواننــد فعالیت و نقــش آفرینــی کنند ســازگار کنــد. همه جریــان ها 
و نیروهــای سیاســی و غیــر سیاســی منتقــد و اپوزیســیونی کــه از نــگاه حکومــت جمهــوری 
اســالمی مخالف نظــام هســتند کنار گذاشــته شــدند. مســائلی کــه منجر بــه اختــالف و چند 
دســتگی در نیروهــای حکومتــی مــی شــود بعــد از انقــالب تــا کنــون حــل نشــده باقــی مانــده 
انــد. انقــالب فرزندانــش را یکــی پــس از دیگــری مــی خــورد. تــداوم ایــن شــرایط مثــل بمبــی 
اســت که مثل حوادث ۲۰۰۹ میــالدی (۱۳۸۸ خورشــیدی) در هــر لحظه ممکن اســت منفجر 
شــود. حکومت برای جلوگیــری از ایــن اتفاق بایــد بیان کننــده دیــدگاه های همه شــهروندان 
ــا کشــورهای  ــه حســن همجــواری ب باشــند و ضمــن رعایــت شــرط انتقــال واقعــی قــدرت ب

اســالمی و منطقــه ای همســایه پایبنــد باشــد.
ــران را مــورد بررســی  ای ــی بحــران حکومــت در  ایران اصغــر شــیرازی پژوهشــگر 
قــرار داده اســت. او بــه مهــم تریــن مشــکالتی کــه توســعه کشــور بعــد از انقــالب بــا آن هــا 
ــن  ــر ای ــد. شــیرازی ب ــن چالــش هــا را روز افــزون مــی خوان روبروســت اشــاره نمــوده و ای
باور اســت که مشــکالت نظــام ناشــی از تناقــض میــان الزامــات غیــر دموکراتیــک و الزامات 
دموکراتیــک نظــام اســت. ایــن تناقض بــر اثــر تقابــل بیــن دو ایــده عمــده و دو گانــه در قانون 
ــت فقهــا از ســوی دیگــر.  ــک ســو و حاکمی ــت مــردم از ی ــه وجــوده آمــده: حاکمی اساســی ب
فقیهــان بــه عنــوان نماینــدگان خــدا حکمرانــی مــی کننــد.[13] ایــن دوگانــه انــگاری منجــر بــه 
ــک  ــق نگــر (dogmatique) و گفتمــان پراگماتی ــک مطل ــن گفتمــان ایدئولوژی تصــادم بی
(pragmatique) مــی شــود و نظــام را از بازنگــری جامــع در خصــوص اندیشــه هــا 
و الگوهــای خــود بازمــی دارد. ایــن تجربــه مهــم بایــد توســط جنبــش اصالحــات در ایــران 
مــورد توجــه قــرار گرفتــه و نیز نظــام اســالمی و همــه نیروهــای اصولگــرا بایــد عمیقــا آن را 
مــد نظر قــرار دهنــد. البتــه ایــن تناقض تنهــا در ســایه نظــام حکومتــی مبتنــی بــر تعددگرایی 
ــوژی از چرخــه  ــن الگــوی حکومتــی ایدئول اصــالح شــدنی اســت، چــه اینکــه در ســایه چنی
مطلق گرایی خــارج و بــه مجموعــه ای از ارزش ها و اندیشــه هــا و ابزارهای بازخواســت و 
آزادی تبدیل مــی گــردد. آزادی هایی کــه به مردم مجــال نفس کشــیدن داده و بســتری برای 



فصلنامه پژوهش های ایرانی • شماره ویژه44

ایجــاد یــک حکومــت مردمــی و پیشــرفت و بهتــر شــدن حــال و روز مــردم و تدویــن برنامه ها 
و رویکردهــای مردمــی و بازنگــری آنهــا بــه طــور مســتمر فراهــم مــی کنــد. ایــن دو گفتمــان 
تفــاوت چشــمگیری بــا یکدیگــر دارنــد، چــه اینکــه یکــی بــر منطقــی مبتنــی اســت کــه امــکان 
ارتبــاط بیــن گــروه هــا در آن تقریبــا وجــود نــدارد. حــاال گرچــه در ایــن نــوع نگــرش بــرای 
اصــالح تالش شــده امــا در نهایت بــه ســمت «انــزوا» پیــش مــی رود. در مقابل امــا گفتمان 
دوم «ارتبــاط بــا دیگــری» و تعامــل با جهــان را مــد نظر قــرار مــی دهد. شــکاف بیــن این دو 

گفتمــان روز بــه روز افزایــش پیــدا مــی کنــد.

سوم: بازگشت به �ویای صدور انقالب و هویت گرایی جدید
ــان  ــا نوشــیدن «جــام زهــر» توســط خمینــی و پای سیاســت راهبــردی صــدور انقــالب ب
جنــگ ایــران و عــراق در ســال ۱۹۸۸ میــالدی (۱۳۶۷ خورشــیدی) دچــار ضربــه ســنگین و 
برای مدتــی متوقف شــد. اما اجــرای این سیاســت بــر اثر تحــوالت بیــن المللــی و منطقه ای 

دوبــاره بــا شــدت و قاطعیــت هــر چــه تمــام تــر از ســر گرفته شــد.
در واقــع، آنچــه در آن زمــان دربــاره صــدور انقــالب گفته شــد خیال پــردازی نبــود. حاال 
درســت اســت که مــردم در برخــی اوقــات تفکــر انقالبــی را بــه عنــوان اندیشــه اصیــل دنبال 
مــی کننــد امــا اگــر تفکــرات انقالبــی توســط یــک سیســتم حکومتــی بــه عنــوان اندیشــه غالب 
بــه رســمیت شــناخته شــده و نهادهــای حکومتــی بــر ایــن مبنــا شــکل بگیرند ایــن فاجعــه بار 
خواهــد بــود. اینکــه ایــن تفکــر انقالبــی مثــل مــدل حکومتــی در ایــران بــه عنــوان یــک الگــوی 
هویتــی ایدئولــوژی زده و مذهــب زده وارد فعالیــت شــود و طــرف هــا و کشــورهای سیاســت 
ــن  ــد در ای ــن تفکــر بپردازن ــغ ای ــج و تبلی ــه تروی ــط هــای مشــابه ب زده و مذهــب زده در محی
شــرایط بســتر و پایــگاه مردمــی طرفــدار ایــن تفکــر تنهــا در محیــط هــای «همگــرا» فراهــم 
مــی شــود. همانگونــه کــه مالحظــه مــی کنیــم حکومــت ایــران بــه دخالــت و ترویــج در میــان 
شــیعیان اثنــا عشــری در همــه کشــورهای جهــان بــه ویــژه کشــورهای عربــی همســایه مــی 
پردازد. ایــن رویکــرد عمال منجر بــه دامــن زدن به اختــالف های مذهبی و دو دســتگی شــده 
و وابســتگی هــا و پیوندهای مشــترک یک جامعــه کم رنــگ شــده و پیوندهای مبتنــی بر هویت 
طلبــی فراگیــر و شــکننده ملــی بین افــراد از بیــن رفتــه و تعصــب و اقلیت هــای مذهــب زده و 
ایدئولــوژی زده در جوامــع حاکــم مــی شــود. ســرانجام ایــن جوامــع در مســیر جنــگ و تنش 

هــای فرقــه ای و مذهبــی قــرار مــی گیرنــد.
 خالصــه اینکه اصــل صــدور انقــالب در مــدل حکومتــی ایران بــه آرمانــی بــرای «هویت 
گرایــی» فــرا ملــی و فــرا مــرزی و فــرا قــاره ای تبدیــل شــده اســت. حکومــت ایــران بــرای 
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دســت یابــی بــه ایــن هــدف حاکمیــت ملــی کشــورهای نوپــای منطقــه کــه مرزهــای آنهــا بعــد 
ــده  ــل قــرن گذشــته ترســیم شــده را نادی ــدی در اوای ــدی و تقســیم بن از برنامــه هــای مرزبن
مــی گیــرد. مرزهایــی کــه حــد و حــدود منافــع قــدرت هــا را بــر پایــه تــوازن قــوا بعــد از جنگ 
جهانــی اول تعییــن کرد. پــروژه صــدور انقالب بــا توجه بــه ماهیــت ایدئولوژیــک و مذهبی آن 
در مســیر تقابــل بــا نظریــه «پایــان ایدئولــوژی هــا» و همســو با نظریــه «برخــورد تمــدن ها» 
قــرار گرفتــه اســت. حداکثــر قــدرت زایشــی در ایــن الگــو وجــود دارد. ایــن الگــو بــر مبنــای 
دیالتیــک ائتــالف بــا گــروه هــای همگــون و فاصلــه گرفتــن از گــروه هــای غیــر همگــون رشــد 
و تکثیــر پیــدا می کنــد. ایــن یکــی از «اســتراتژی هــای هویتــی» بــوده کــه در کشــمکش ها و 

چالــش هــا و در مرزهــای تنــوع گرایــی و اختــالف نظــر فعــال مــی شــود.
ــی» کــه در  ــه «فضــای حیات ــا نظری ــوژی زده ب ــی مذهــب زده و ایدئول ــت گرای ــن هوی ای
پایــان قــرن نوزدهــم مطــرح شــد تفــاوت دارد. اندیشــه هــای اســتعماری مبتنــی بــر توســعه 
ــی  ــن الملل ــی شــدند و ســرانجام نظــام بی ــگ جهان ــه دو جن ــی در آن زمــان منجــر ب طلب
جدیــدی بــر پایــه فضاهــای حیاتــی جهانــی شــکل گرفــت. عامــل اقتصــادی یــا ژئواکونومــی 
(Geo-economic) در ایــن میــان یــک نقــش محــوری اســت. توزیــع مناطــق نفــوذ بیــن 
قــدرت هــای بــزرگ در آن زمــان بــر پایــه ژئوپلیتیــک قدیــم و موازنــه قــدرت بیــن الملــل انجــام 
شــد و مرزها و نقشــه جغرافیایی کشــورها و فضــای نفوذ آنها ترســیم شــد. امــا آن مرزها 
و نقشــه هــا با توجــه بــه تحــوالت جهانی شــدن بیــش از هر زمــان دیگــر شــکننده بــه نظر می 

رســند.
 حکومت ایــران در چنین شــرایطی گفتمان هویت گرایانــه و مذهــب زده و ایدئولوژی زده 
را در نظر گرفــت. مداخلــه جویی ایــران در نبردهــای خونین عــراق و ســوریه و یمــن و لبنان 
آشــکار و علنــی اســت. ایــن نبردهــا حاکــی از شــکل گیــری تشــکیالت هویــت گــرا و مذهــب 
زده و ایدئولوژی زده اســت. این تشــکالت بــا برخورداری از نیروهای شــبه نظامی به شــکل 
فراملــی فعالیــت مــی کننــد. ضمنــا ارگان هــای قدرتمنــد مــوازی یــا هســمو بــا حکومــت هــا 
هم شــکل گرفتــه انــد. ایــن ارگان ها و تشــکیالت بــا شــعارها و پرچــم های گــروه های شــبه 
نظامــی از همــه کشــورها بــرای پیکار بــه منطقــه اعــزام شــده اند. گرچــه ایــن نیروهــای چند 
ملیتــی در قالب «حشــد شــعبی» یــا نیروهــای «مقاومــت» فعالیت مــی کنند امــا القــاب و نام 
آنهــا مثــل کربالیــی گویــای هویت فرقــه ای یــا مذهبــی آنــان اســت. انگیــزه اصلی مشــارکت 
«شــیعیان هزاره افغانســتان» یــا نیروهای ایرانــی زیر پرچــم ســپاه پاســداران در نبردهای 
ــدارد.  ــد مقــدس» ن ــاع از «مراق ــی دف ــا حت ــاع از خــود و ی ــه مقاومــت و دف ــه ربطــی ب منطق
شــعارهایی از قبیــل «تــا زینب دو بــار بــه اســارت گرفتــه نشــود» و فریاد «مــرگ بــر آمریکا 
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و مــرگ بــر اســرائیل» و «لبیــک یــا حســین» تنهــا سرپوشــی هســتند کــه حکایــت از ماهیــت 
کشــمکش واقعــی دارد. ایــن کشــمکش گویــای دشــوار بــودن گــذار نــرم به ســوی اصــالح و 

تجددگرایــی در ســایه حکومــت تئوکراتیــک برخــوردار از مصونیــت الهی اســت.

چهارم: چه چیزی از خمینیسم باقی مانده است؟
بــی تردیــد همــه جنبــش هــای انقالبــی بــا ســر و صــدا و حرکــت عظیــم مردمی روی ســر 
کار مــی آینــد امــا در مرحلــه بعــدی درگیــر کشــمکش بــر ســر قــدرت مــی شــوند. دوره اول 
قــدرت گیــری جنبــش هــای انقالبــی سرشــار از آمــال و آرزوهــا و ایــده هــای آرمــان گرایانه 
ــی روی مــی  ــر تشــکیک و منفعــت گرای ــی ب ــه گفتمــان مبتن ــه بعــدی ب اســت امــا در مرحل
ــه انقــالب ایــران و در جنبــش هــای انقالبــی فــراوان دیگــری  آورنــد. ایــن دو دوره در تجرب
رخ داد. کمــا اینکــه تاریــخ شــاهد الگوهــای فــراوان انقالبــی بــوده کــه در آن ها سیاســت بر 

ایدئولــوژی غلبــه نمــوده و آمــال و آرزوهــای اتوپیایــی بــر بــاد رفتــه اســت.
همــه چیــز در ایــران بعــد از انقــالب و همزمــان بــا جهانــی شــدن و واقــع گرایــی تغییــر 
ــارای  ــی ی ــت هــای اینترنت ــال داشــت. محدودی ــه دنب ــاوری را ب ــه فن ــاد ب ــه اعتی کــرد. مدرنیت
ــران از  ــی از کارب ــاوری را نداشــت چــه اینکــه تعــداد فراوان ــه فن ــری از دسترســی ب جلوگی
نــرم افزارهــای فیلتــر شــکن اســتفاده مــی کننــد. نیمــی از ایرانیــان دســت کــم عضــو یکــی 
از شــبکه هــای اجتماعــی هســتند. تلگــرام در لیســت محبــوب تریــن شــبکه هــای اجتماعــی 
در ایــران بــوده و ۲۰ میلیــون کاربــر در ایــران دارد. کاربــران ایرانــی از لحــاظ اســتفاده از 
ــر «فیســبوک»  ــر کارب ــون نف ــه دوازدهــم در جهــان هســتند. ۸ میلی «اینســتاگرام» در مرتب
هســتند. در واقــع، نســل کنونــی بعــد از انقــالب ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) کــه نــه تجربــه انقــالب و نــه 
جنــگ ایــران و عــراق (۱۹۸۰-۱۹۸۸ میــالدی) (۱۳۵۹-۱۳۶۷ خورشــیدی) را به چشــم خود 
دیــده انــد دیگــر مجــذوب گفتمــان صــدور انقــالب نمــی شــوند و بیشــتر بــه تامیــن آینــده و 
مســائل روزمــره زندگــی و نیازمنــدی هــای خــود تمایــل دارنــد. اظهــارات حــاج علــی اکبــری 
رئیــس ســازمان ملــی جوانــان کــه در مطبوعات ایــران منتشــر شــد گویــای نگرانــی حاکمیت 

در خصــوص تهدیــد آفریــن بــودن تحــوالت جــاری اســت.[14]
ــران همــواره در خصــوص «تهاجــم فرهنگــی و غربزدگــی» هشــدار مــی  ســران ای
دادنــد امــا امــروز همــه در زندگــی روزمــره خــود بــا کاالهــای مصرفــی غربــی و بــازی هــای 
ــن زن و مــرد مواجــه  ــع نقــش بی ــی و الگــوی غــرب در توزی ــری و ارزش هــای زیبای کامپیوت
هســتند. حــاال درســت اســت کــه فرهنــگ ایرانــی فرهنــگ محکــم و جــا افتــاده ای اســت امــا 
رویایــی کــه پــدران انقــالب وعــده داده بودنــد رنــگ باختــه اســت. الگوهــای تجددگرایــی در 
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جامعــه ایران رخنــه کــرده و رویای مهاجــرت افزایــش یافته اســت. برخی گــزارش ها حاکی 
از این اســت که بــا توجه بــه رشــد ۱۳.۵ درصــدی بیــکاری در ده ســال گذشــته و دو میلیون 
و ۲۰۰ هــزار فــارغ التحصیــل بیــکار دارای مــدرک تحصیلــی بــاال در ســال ۲۰۱۵ میــالدی 
(۱۳۹۴ خورشــیدی) ۶۴ درصــد دانشــجویان ایــران تمایل به مهاجــرت دارند. حاال درســت 
اســت کــه حکومــت بــرای توســعه سیســتم آموزشــی بــه ویــژه آمــوزش عالــی همــت گماشــته 
و بــرای دسترســی قشــر نیازمنــد و مناطــق دوردســت بــه آمــوزش تــالش هــای جانفرســایی 
مبذول داشــته امــا ایــن رویکــرد نتایجــی بــه دنبــال داشــته از جملــه اینکــه اســتقالل عقیده و 
اندیشــه در میــان جوانــان گســترش یافــت و محیــط علمــی و تربیتــی تنهــا بــه مســائل مذهبی 
محدود نشــده اســت. مهــم تــر اینکــه فرهنگ بر خــالف گذشــته دیگــر ابــزاری بــرای ترویج و 

بســیج عقایــد بــه شــمار نمــی رود.

پایان
دو دیــدگاه در ایــن زمینــه وجــود دارد. دیــدگاه نخســت توســط علیرضــا شــجاعی زنــد 
اســتاد دانشــگاه در ایــران در کتــاب «دیــن در زمــان و زمینــه مــدرن» مطــرح شــده اســت.
ــان دارد.  ــه واقعــی جری ــک مدرنیت ــداران ی ــن و در زندگــی دین ــاور نویســنده، در دی ــه ب [15] ب
گرچــه ایــن مدرنیتــه ســاده بــوده امــا خــود را بــه عنــوان یــک تجربــه متفــاوت و الگــوی قابــل 
پیروی توســط جوامــع دیگــر مطرح مــی کنــد. او در واقع بــه چارچــوب تئوریک نظریــه ماکس 
ــات پروتســتانی و پیدایــش ســرمایه  ــان اخالقی ــد می ــر مــی گوی ــد. وب ــر اســتناد مــی کن وب
ــد کــه  ــه اســتدالل مــی کن ــن گون ــن رابطــه مســتقیم و اســتوار وجــود دارد. او ای داری نوی
میــان دیــن و مدرنیتــه نوعــی همزیســتی وجــود دارد. امــا او در عیــن حــال بــه تفــاوت هایــی 
میــان پروتستانتیســم مســیحی و روح ســرمایه داری اشــاره مــی کنــد. چــه مــا در اینجــا بــا 
دیــن تجزیئــی روبــرو هســتیم کــه آن جوامــع را در قالــب یــک رونــد ناخودآگاهانــه بــه ســوی 
ــه هــای مدرنیتــه ســوق داد. امــا در مــدل حکومــت  ــا یکــی از جنب همزیســتی و ســازگاری ب
ــن  ــه وجــود دارد. در ای ــد بســیار آگاهان ــت خــواه و رون ــن تمامی ــک دی ــران ی اســالمی در ای
الگو تالش هــای فراوان بــرای گســترش دینــداری فراگیــر – و احتمــاال ایدئولــوژی زده- در 
میــان افــراد و گروه هــا انجــام شــده و بــه مــوازات آن اقداماتی بــرای ارتقــای ســطح زندگی 
صورت مــی گیــرد. ایــن رویکــرد دو گانــه موجــب محتــاط بــودن حکومــت در خط مشــی خود 

بــه ویــژه نحــوه مدرنیزاســیون کنونــی شــده اســت.
نگــرش دوم در کتــاب «هویــت چهــل تکــه»  داریــوش شــایگان اندیشــمند ایرانــی مطــرح 
شــده اســت. نویســنده کتــاب معتقــد اســت کــه راه حــل کنونــی دو تکــه شــدن بیــن دو بعــد 
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ــت چهــل  ــه «هوی ــن امــر ب ــی. وی از ای ــده آل گرای ــالت و ای ــی اســت: نیازهــا و تمای اصل
تکــه» تعبیــر مــی کنــد کــه دچــار افســون شــده و تــوان ادامــه مســیر را نــدارد چــرا کــه فاقــد 
تکامــل وجــودی اســت. به همیــن دلیــل انســان بــه «تفکــر ســیار» روی مــی آورد. ایــن فرآیند 
ــت  ــک کلی ــد و در ی ــه یکدیگــر وصــل مــی کن ــوده کــه دو جهــان دور از هــم را ب ناخــودآگاه ب
منســجم ادغــام مــی کنــد. تفکــر ســیار ممکــن اســت بــه دو شــیوه متناقــض صــورت بگیــرد 
اما نتیجــه تقریبــا یکی اســت. شــیوه اول همــان افســون زدگی گفتمــان نــو در برابــر گفتمان 
ســنتی و شــیوه دوم افســون زدگی گفتمان ســنتی در برابر گفتمان نــو. در بخــش اول نتیجه 
غربزدگــی یــا غربگرایــی و در بخــش دوم نتیجــه اســالم زدگــی مــی شــود. [16] البتــه ایــن دو 
فرآینــد متناقــض بــه نظــر مــی رســند امــا از دیــدگاه شــایگان هــر دو بــه یــک چیــز ختــم مــی 
شــود و آن چنــد پارگــی و اختــالل اســت. چــرا؟ زیــرا «محتوایــی» کــه بــر آن گفتمــان نــو یــا 
ســنتی اضافــه شــود دیگــر بــه حالــت ســابق خــود یعنــی نــو یــا ســنتی برنمــی گــردد بلکــه به 
یــک «محتــوای» دو گانــه و بــه میــدان پراکنــده و تشــویش تبدیــل مــی شــود. در دو حالــت ما 
بــا دیــدگاه چهــل تکــه ای از واقعیــت و نگــرش مبهــم و پرنوســانی روبــرو هســتیم گویــی کــه 
ایــن دیــدگاه روبــروی آینــه ای شکســته قــرار گرفتــه اســت. به هــر حــال ایــن دیــدگاه در همه 

شــرایط بــا واقعیــت انطبــاق نــدارد.
ایــن دو دیــدگاه توســط دو اندیشــمند ایرانــی مقیم غــرب مطرح شــده انــد. گرچــه دیدگاه 
نخســت کمی محتاطانه بــه نظر می رســد امــا خــوش بینانه تــر اســت. در مقابل دیــدگاه دوم 
احتمال همزیســتی بین حکومــت تئوکراتیــک و کهنوتی و مدرنیســم را بعید شــمرده و خوش 
ــج  ــا نتای ــاط اســت ام ــد و ارتب ــدگاه احتمــال پیون ــری دارد. نقطــه اشــتراک دو دی ــی کمت بین
ایــن تالقــی نامشــخص بــوده و تاثیــر آن در تعییــن فرآیندهــا و جهــت گیــری هــای حکومــت 
تئوکراتیــک گوناگــون و متعــدد خواهد بــود. به هرحــال واقعیــت و ضــرورت هــای آن قوی تر 

از همــه احتمــاالت هســتند.
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