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Abstract 
In the present study, this article deals with the category of "religious social policy" in which 
one of its main components is "social injuries ". , In such a way that social policy is 
expected to design the social world in such a way that social injuries are minimal and 
limited, or that they are reduced if they are expanded or increased. But before the nature of 
a religious social policy and how it distinctly deals with social ills can be determined, it is 
necessary to look at and recognize the "conditions" and "contexts" that surround it and 
affect it. Therefore, in this article, an attempt has been made to identify and analyze such 
dominant and inclusive fields. Accordingly, the found fields are: "scientific-conceptual 
fields" which refer to religion and the acquisition of the meaning of terms; "Scientific-
theoretical fields" that look at religion and the creation of a theoretical approach; 
"Prescriptive-policy contexts" that address religion and the distinguishing element of the 
religious state; "Objective-external contexts" that look at religion and the globalization of 
social modernity; And the "objective-internal contexts" that govern religion and the post-
revolutionary social world. 
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چکیده
 آن، عمـدۀ قاتمتعل از یکی که شده پرداخته »دارانهم دین اجتماعی سیاست« مقولۀ به جهت  نآ از حاضر تحقیق در
 و تـدبیر ای گونـه به را اجتمـاعی جهـان رود می انتظار اجتماعی سیاست از که یطوراست.  »اجتماعی های آسیب«
 ،اند یافته فزونی و گسترش چنانچه یا و باشند داشته محدود و یاقل وضع آن، در اجتماعی های آسیب که کند حیاطر

 های آسـیب بـا آن متمـایز مواجهـۀ نحـوۀ و دارانـهم دین اجتمـاعی سیاسـت تیماه که این از پیش اام. دنیاب کاهش
 نظر گذارند، می اثر نآ بر و اند گرفته بر در را آن خود که ییها زمینه و شرایط به باید شود، مشخص و تعیین اجتماعی،

 تحلیـل و شناسـایی ای دربرگیرنـده و غالـب های زمینـه چنـین شده کوشیده مقاله این در رو، ازاین. شناخت و افکند
 در فتصـر و دیـن بـه نـاظر که »مفهومی ـ علمی های زمینه« :از اند عبارت شده یافته های زمینه اساس، براین. شوند
 های زمینـه« اسـت؛ نظری رهیافت لقخ و دین به ناظر که »ای نظریه ـ علمی های زمینه« است؛ اصطالحات معنای

 بـه نـاظر که »بیرونی ـ عینی های زمینه« است؛ دینی دولت تمایزبخش عنصر و دین به ناظر که »سیاستی ـ تجویزی
 پسـا اجتمـاعی جهـان و دیـن بـه نـاظر کـه »درونی ـ عینی های زمینه« و ،است اجتماعی دتجد یگر یجهان و دین

.است انقالب
 دینـی، اجتمـاعی علـم اجتمـاعی، آسیب انقالب، پسا اجتماعی جهان دارانه،م دین اجتماعی سیاست :ها کلیدواژه
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 مسئله بیان و مهمقد

 آن به نسبت باید و دارد تیاهم مختلفی جهات از گذرد، می چه »پساانقالب اجتماعی جهان« در که این
 به وابسته اش، بالندگی و تداوم و گیرد می نیرو ها آن از و دارد تکیه »مردم« به انقالب که این ازجمله ؛بود اسحس

برخاسته از  آغاز، از انقالب. هاست آن اجتماعی و عینی نمودهای و ظهورات و مردم درونی و باطنی واحوال اوضاع
. آورد صحنه به را خویش نیروهای و بسیج اجتماعی را تشکیل داد ،به اقتضای ضرورت و متن نیروهای مردمی بود

 ترتیب، این به. است باطل یرتصو ،آن هوادار و حامی اجتماعی نیروهای از مستقل انقالب، بقای و وجود روتص پس
 هرچهاست.  خورده  گره »انقالب پسا اجتماعی جهان« سرنوشت و تماهی به ،»انقالب« سرنوشت و تیماه

. شود می آشکار و روشن بیشتر اجتماعی، جهان به پرداختن تحتمی و تقطعی شود، درنگ و قمتع بیشتر باره، دراین
 ،یگاه یحت و کردند غفلت آن های تیواقع و اجتماعی جهان ازی گذشته ها دولت از بعضی حال، بااین

 و ها هلطم آن، انقالبی و اسالمی تهوی به که ندگرفت پیش در اجتماعی جهان طراحی و تدبیر برای را هایی سیاست
 از. هستیم گریبان به دست ها آن با ،اکنون تا که کرد هایی دشواری و ها چالش دچار را ما و رساند فراوان های گزند
 آن گریزناپذیر اصل تغییر، یعنی ؛است شدن حال در آن، هر و ستپویا و الیس یجهان انسانی، جهان دیگر،  سوی
 در خود خودی به هاارزش بنابراین، ؛ماند نمی پابرجا ضروری، طور به شد، بنا جهان این در که هرچه پس. است
 طرحی و شود اندیشیده ایچاره ،ها آن  ثبات و تداوم برای باید بلکه نیستند، مستقر و ماندگار اجتماعی، جهان
 تکاملی حرکت و ها ارزش روز و گسترش روزبه آسودگی مبنی بر رخ ندادن اتفاق ناخوشایند  خیال. ریزی گردد پی

 . است اجتماعی جهان از نادرست و خام یروتص ،جامعه

 هم و مستقیم تعامالت و مواجهات طریق از هم که ای خامنه الله آیت حضرت انقالب، معظم رهبر میان، دراین
 در دانست می و بود لعمط شفاف، و دقیق صورت به اجتماعی های تواقعی از د،متعد و عمتنو های گزارش واسطۀ به

 و کرد بیان »فرهنگی تهاجم« مفهوم قالب در را خود برداشت نخست، گام در گذرد، می چه ما اجتماعی جهان
کید و اصرار آن بر دهه دو حدود  در. نشد داده ایشان دغدغۀ و مطالبه به درخور و یجد پاسخ عمل، در اام ورزید، تأ
 کنونی زندگی سبک امراض و ها آفت و نگریست »زندگی سبک« مفهوم یۀزاو از را مسئله این له  معظم دیگر، مقطع

 دربارۀ تلخ ارقام و آمارها برخی که بود نگذشته مفهوم این عمر از سالی چند. شد اندیشی چاره خواهان و برشمرد را
 های آسیب« مفهوم قالب در که داد سوق تر انتقادی تحلیل و تفسیر سوی به را ایشان اجتماعی، جهان وضع

 به نسبت را ایشان انتقادی و چالشی نگاه اعالی حد قبلی، مفهوم دو با مقایسه در مفهوم این. گردید بیان »اجتماعی
 پی در را ایشان شخصی و خاص اهتمام نیز، عمل در و داد نشان اجتماعی جهان تلخ و ناخوشایند های تواقعی
 باطن، در و است نظری و مفهومی اندازی پوست از حاکی ظاهر، در که شده آغاز ای تازه مرحلۀ ترتیب، این به. داشت

 در. طلبد می ما از را خود اقتضائات و افکنده سایه ما بر اکنون مرحله، این. دهد می خبر متفاوتی مقطع شروع از
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 این و است اجتماعی های آسیب کنونی امروز جامعه ایرانی، مسئلۀ انقالب،پسا اجتماعی جهان مسائل انبوه میان
  کرده تهدید و مخاطره دچار را ما اجتماعی جهان و  یافته ای فزاینده روند اجتماعی های آسیب که است سبب بدان
 کنار را دیگران و برگزینیم را یکی و کنیم یابی تاولوی اجتماعی، مسائل میان در بخواهیم چنانچه ،گمان بی. است
 را آن بنیان اجتماعی، جهان در ها آسیب تفاعلی و حضور چون کنیم، انتخاب را اجتماعی های آسیب باید نهیم،
 با را ما ها آسیب سیالب و نرفته دست از زمان تا رو، ازاین. دده می سوق اضمحالل سوی به را آن و دنساز می ثبات بی

 . کرد بازسازی و اصالح را اجتماعی جهان و شد کار به دست باید ،است نبرده خود

 دارانه،م دین اجتماعی سیاست به معطوف های زمینه تحلیل و شناسایی از است عبارت رو، پیش مقالۀ مسئلۀ اام
:که ترتیب این به

؛است خراشیده را ما اجتماعی جهان که ست مشکلی ترین چالشی و ترین بنیادی اجتماعی، های آسیب. ١

 اعمال و ابداع و اجتماعی سیاست در نظرتجدید اجتماعی، های آسیب برطرف کردن راهکار ترین عمده. ٢
؛است دارانهم دین اجتماعی سیاست

 و علل سلسله آفرینی نقش بر مبتنی هم ،مسئله یک عنوان به دارانه،م دین اجتماعی سیاست اعمال و ابداع. ٣
؛هایی زمینه تفاعلی و حضور با مرتبط هم و است دالیلی

 سیاست امکان شرایط دارند، طتسل آن بر و اند برگرفته در را دارانهم دین اجتماعی سیاست که هایی زمینه. ٤
.آیند می به شمار دارانهم دین اجتماعی

: است ضلع سه محاصرۀ در مقاله این مسئله پس

؛شود مطالعه اندازی چشم چنین از مسئله بناست و است »اجتماعی سیاست« که معرفتی ضلع. ١

؛است اجتماعی سیاست قمتعل امر این و است »اجتماعی های آسیب« که موضوعی ضلع. ٢

.است »انقالب پسا اجتماعی جهان« که مکانی و زمانی ضلع. ٣

 عالج عمدۀ منطق و راهکار که شده پرداخته دارانهم دین اجتماعی سیاست مقولۀ به جهت ازآن مقاله این در
 و تدبیر ای گونه به را اجتماعی جهان رود می انتظار اجتماعی سیاست از که طوری به؛ است اجتماعی های آسیب
ه یافت فزونی و گسترش چنانچه یا باشند، داشته محدود و یاقل وضع اجتماعی های آسیب آن، در که کند طراحی
 آن متمایز مواجهۀ نحوۀ و دارانهم دین اجتماعی سیاست تماهی که این از پیش اام ،دنیاب کاهش و شوند مهار ،باشند

 اثر آن بر و دربرگرفته را آن خود که هایی زمینه به باید شود، مشخص و تعیین ،کنونی اجتماعی های آسیب با
 تحلیل و شناسایی ای، دربرگیرنده و غالب های زمینه چنین شده کوشیده رو، ازاین. شناخت و افکند نظر گذارند، می
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 در فتصر و دین« به ناظر که »مفهومی ـ علمی های زمینه« :از اند عبارت شده یافته  های زمینه اساس، براین. شوند
 است؛ »نظری رهیافت لقخ و دین« به ناظر که »ای نظریه ـ علمی های زمینه« است؛ »اصطالحات معنای

 ـ عینی های زمینه« است؛ »دینی دولت تمایزبخش عنصر و دین« به ناظر که »سیاستی ـ تجویزی های زمینه«
 و دین« به ناظر که »درونی ـ عینی های زمینه« و است »اجتماعی دتجد گری جهانی و دین« به ناظر که »بیرونی
 .است »انقالب پسا اجتماعی جهان

 دیگر، بیان به است؛ اسالمی اجتماعی سیاست بندی صورت های زمینه این پژوهش، چیستی اصلی سؤال
 فضاهای و بسترها کدام درون در و ها زمینه چه اساس بر باید ما، کنونی جامعۀ در اسالمی اجتماعی سیاست
 های زمینه: «هستند چنین نیز فرعی های سؤال امتداد، همین در شود؟ بندی صورت و احیطر ناهمگون، و همگون
 به معطوف »ای نظریه ـ علمی های زمینه« هستند؟ چه اسالمی اجتماعی سیاست به معطوف »مفهومی ـ علمی

 چه اسالمی اجتماعی سیاست به معطوف »سیاستی ـ تجویزی های زمینه« ؟اند کدم اسالمی اجتماعی سیاست
 »درونی ـ عینی های زمینه« هستند؟ چه اسالمی اجتماعی سیاست به معطوف »بیرونی ـ عینی های زمینه« هستند؟
 ؟اند کدم اسالمی اجتماعی سیاست به معطوف

 ها ضرورت و ها هدف
کم  فروعات و اتجزئی سرگرم و ماند جا انقالب، نیاز و زمانه ضرورت از نباید تنها نه بار ینا گذشته، برخالف

 و عالج برای و کرد ایفا فکری و معرفتی نقش تکلیف، و تمسئولی احساس نهایت با باید که شد ای حاشیه و یرتأث
 مسیرهای به ناخواه خواه ،نشود چنین اگر و دید تدارک هایی طراحی و تدابیر ، اجتماعی جهان امراض و دردها درمان

 وخطا آزمون مسیر گذشته، های دهه طول در. انهدام و ویرانی منجر خواهد شد به که غلتید خواهیم ناپذیری بازگشت
 نباید بنابراین، ؛کرد عمل بیشتر سنجیدگی و پختگی با توان می اینک و اندوخته شده است بسیار های تجربه وپیموده 
 تکرار چندباره و دوباره را ایم پرداخته  هزینه ،ها آن کسب برای که ییها تجربه و شتگذا کنار را خود تاریخی حافظۀ
 دست از زودگذر های فرصت تا شود عمل حزم، فهم و پختگی نهایت با که است این جا به و منطقی انتظار. کنیم
. کرد شاییگ گره و گرفت پیش در را عالج مسیر معقول، شتاب با بایدکه  نیست تعلل و درنگ جایتنها  نه پس. نرود

 .است مسلط های زمینه مفهومی بازسازی طریق از امکان شرایط شناخت ،باره یندرا گام نخستین

 روش
 کالین، ؛١٣٩٤ رپکو،( ای رشته میان مطالعات اوصاف و اتخصوصی بر آن انطباق یلبه دل مقاله، این در
 ـ علمی های زمینه« شناسایی برای که این نخست. است شده استفاده روش چند از ،)١٣٨٧ موران، ؛١٣٨٩
 و مناسبات ای گونه به و شده  گرفته به کار نظری و منطقی تحلیل ،»سیاستی ـ تجویزی های زمینه« و »ای نظریه
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 که شود داده نشان تا اند شده شناخته نزدیک، و خویشاوند معرفتی های حوزه و معرفتی حوزۀ این میان تعامالت
 و »بیرونی ـ عینی های زمینه« بخش دو در. است ممقّو  و پیشینی بسترهای چه بر کیمت اسالمی، اجتماعی سیاست

 را مختلف های دیدگاه وء آرا و آوردهی رو ای کتابخانه مطالعات به ،سو یکاز  نگارنده ،»درونی ـ عینی های زمینه«
 های سیاست و شده یمودهپ روندهای انتقادی بررسی پایۀ بر دیگر،  سوی از و است گذرانده ازنظر ،باره یندرا

.است کرده یده سازمان را خود موضع شده، طراحی

مفهومی ارچوبچ
 عمل ت،عل مانند اگرچه که هستند بازدارنده یا کننده تسهیل و ذهنی یا عینی های تواقعی امر، یک یها زمینه

 را ها روند ها آن از غفلت و هستند رمؤث حال درعین اام داد، ارتقا تیعل وجودِی  همرتب به را ها آن توان نمی و کنند نمی
 نحوۀ و هستند شیئی بر محیط و شرفم که است هایی تیواقع ها، زمینه از مقصود دیگر، بیان به ؛کرد خواهد مختل
در  را ء یش و هستند طمسل و غالب وجودی، ازنظر اگرچه ها ینهزم پس. کنند می تعیین یحد تا را آن بودن
 اندیشیدن یبه معن ها، زمینه دربارۀ سخن گفتن پس. ندارند تمام و تام تمدخلی بودن، نحوۀ ازلحاظ اام ،گیرند یبرم

 و ها امتناع بلکه ندارند، داللت مقدورات و ها امکان بر فقط ها، زمینه هالبت. است شئ امکان شرایط دربارۀ
 انسان، از عملی و اقدام چه هست،آنچه  بستر در و واقع معال در دهند می نشان و کنند می روایت نیز را ها تمحدودی
 امکان، شرایط دربارۀ لتأم از ها، برداشت و تحلیل از بسیاری در. کرد ایجاد تغییر توان می اندازه چه تا و است ساخته
 برقرار قطعی، و قهری یعل ربط ،ها آن میان و شود می برشمرده دالیلی و علل نسنجیده، و پروا بی و شود می غفلت
شرایط که هستند ها زمینه این و اند وابسته نیز ها زمینه به بلکه دالیل، و علل به تنها نه ها، تواقعی آنکه حال شود، می

 . دکنن می مشخص را امکان

 نقش به نوعی به تا شده لحاظ زمینه عنوان به ،شود می خوانده اعدادی تعل ،اصطالح در آنچه اینجا در
 یکدیگر شبیه ت،مدخلی اصِل  در تعل و زمینه رو، ازاین .شود اشاره آن کنندۀ تعیین و مهم اام ،نپنها و غیرمستقیم

 شرایط زدن برهم راه که است کسی کننده اصالح و گیرد می صورت »ها زمینه« و »شرایط« در اصالح .هستند
 به پرداختن پس). ١٥٥ -١٥٤ص ،١٣٩٠ اردکانی، داوری( است یافته را اصالح راه گشایش و عقیم و نامناسب
 اساس،  این بر. است امر این از غفلت ما، زای مشکل خطای و است برخوردار فراوانی تیاهم از ها زمینه و شرایط
 خود حقیقی مشکالت طرح به کمتر ماکه  چنان است؛ »مشکالت نشناختن« ما، بزرگ مشکل که کرد اذعان باید
 که طوری به شناسند، می درمان و چاره مشکالت، برای همه که است این مسائل، از غفلت وجه یک. پردازیم می
 مسئله کمتر ما دیگر، عبارت به ؛است معلوم حلشان راه باشند، وهمی شاید و است نشده مطرح هنوز که مسائلی یحت

بر  و کنیم می منتشر و تهیه... و بیکاری و اعتیاد و قتل و خودکشی و طالق از ییآمارها تقلید، به بیشتر بلکه داریم،
.)١٥٢ص ،١٣٩٠ اردکانی، داوری( نهیم می علمی پژوهش و تحقیق نامآن،
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 اصطالحات معناي در فتصر و دین مفهومی؛ ـ علمی هاي زمینه .1
 است اجتماعی جهان حوزۀ در سیاسی تحاکمی های ریزی برنامه و تدابیر اجتماعی، سیاست از غرض .١-١

 بـه نـاظرکـه  اسـت رفـاه مقولـۀ بر مشتمل و گیرد یدر برم را آن معیشتی و یماد ساحات تنها نه هالبت که
 حاصـل کـه اسـت سیاسـت جهـت ازآن اجتمـاعی سیاسـت پس. هست نیز فرهنگی و معنوی ساحات
 که ستا اجتماعی ،جهت ازآن و ستا  اجتماعی جهان تدبیر و یطراح ینهٔ درزم  دولتی و رسمی تعقالنی
 جهـان« خـود بـه آن، گونـاگون نیازهـای و نهادهـا و اجتمـاعی جهـان عمتنو اضالع و شئون از مستقل

 تیاهم. پردازد می است، مردم های توده اجتماعی زندگی بستر و حملم که ای عرصه عنوان به »اجتماعی
 تمـام بـر اجتماعی، نهادی  عنوان به دولت. است دولت قدرت دامنۀ وسعت از ناشی اجتماعی، سیاست
 هـم ترتیب، این بـه. سازد خویش گذاری سیاست قمتعل را ها آن است قادر و گذارد می اثر دیگر نهادهای
 شـود می باعـث )١٥٥ص ،١٣٧٣ الور،( زندگی شئون همه در آن گستردۀ نفوذ هم و دولت حجم بزرگی
 به دهی جهت عمدۀ و اصلی بخش که طوری به باشد، »اجتماعی دگرگونی« ایجاد در قدرت منبع دولت،
 »دولـت« های خواسته و اقتضائات چارچوب در دارد، مقتدر و قوی دولت که ای جامعه هر در دگرگونی
 .)١٥٩ص ،١٣٧٣ الور،( شود می انجام

 و باشد آن کمیُح  و کمیِح  حقایق و معارف بر مبتنی و دین از برخاسته اجتماعی، سیاست که آنگاه
 اجتماعی سیاست بشمارد، اجتماعی جهان بازسازی و یجامعه پرداز بنیان و اساس را دین ترتیب، این به

 خاص دغدغۀ و تاسیحس از برخاسته دارانه،م دین اجتماعی سیاست یافتن تموضوعی. بود خواهد دارانهم دین
 فضای فاسد، اجتماعی فضای دهند می نشان عینی های تجربه. است اجتماعی جهان های تواقعی نسبت اسالم
 انسان در را ستپ های اندیشه رشد هزمین یتتقو موجب فاسد، روحی فضای و کند می فاسد را انسان روح
 دیگر،  طرف از و است شده اجتماعی سطح در اصالح به نسبت فراوانی اهتمام اسالم، در رو ازاین. شود می

 سازند می فراهم جامعه در را عملی فساد ینهزم کنند، نابود جامعه، در را متعالی های اندیشه خواهند می که افرادی
 .)١٧١ص ،١٣٩٥ مطهری،(

 گیرد قرار اجتماعی سیاست کار دستور در باید که اجتماعی جهان به ناظر های سرفصل ترین مهم ازجمله. ٢-١
 های آسیب« باشد، داشته شده محاسبه و مشخص رویکرد و موضع آن، به نسبت اجتماعی، سیاست و

 صفت دیگر، عبارت به ؛است اجتماعی تیواقعیواقعیتی فردی که  نه اجتماعی، آسیب. است »اجتماعی
 اجتماعی بعد و صورت که است هایی تواقعی به ناظر و دارد قرار »فردی« صفت مقابل در »اجتماعی«

 امری که ـ جامعه نه ،گردد یبازم انسانی افراد به اجتماعی های آسیب ،یتدرنها که است درست. است یافته
 و دباش شده تبدیل »اجتماعی جریان« یک به باید آسیب که است این غرض اام ـ است اعتباری و انتزاعی
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 زندگی به منحصر و نداشته اجتماعی نتعی و داللت گونه هیچ که این نه شود، مشاهده زیادی افراد در
 . باشد افراد از ناچیزی ۀعد شخصِی 

 جهان در زیرا دارد؛ مستقیم ربط »اسالمی های ارزش« به ،ایران جامعۀ در اجتماعی های آسیب مطالعۀ .٣-١
 بافت در اغلب نیز ها ضد ارزش و شوند می معنا ها ضد ارزش عنوانبه اجتماعی های آسیب ما فرهنگی

 های آسیب« عنوانبه که ییها تیواقع دیگر، عبارت به ؛گردند می تعریف اسالمی ینیب جهان و رتفکّ 
 اموری یعنی هستند؛» ها ضد ارزش« اسالمی اتادبی در که هستند مقوالتی شوند، می شناخته »اجتماعی
 . کند دوری ها آن از باید مؤمن انسان که شوند می قلمداد زشت و مذموم

 باشد، تر عمیق و دارتر ریشه انسان، تشخصی در »دیانت« هراندازه که گرفت نتیجه توان میگفته  مطالب پیش از
 میان اوًال، پس ؛یافت خواهد کاهش اجتماعی، های آسیب قبیل از هایی لغزش و خطاها به انسان گرایش احتمال
 معکوس رابطۀ دیگر،  سوی از شدن »اجتماعی های آسیب« دچار و سو یکاز  »اسالمی های ارزش« به پایبندی
 از یهای پاره در داری یند شدنرقیق ما جامعۀ در اجتماعی های آسیب یافتن یفزون دیگر معنای ثانیاً  و است برقرار
 از هایی بخش عمل و اعتقاد در اسالمی های ارزش یافتنتنزل  و افول های سرچشمه از پرسش رو، ازاین. است جامعه
 . است اجتماعی های آسیب نسبی یافتنگسترش  و تراکم از پرسش دیگر صورت جامعه،

 و »ها مطلوب: «شوند می شناخته دست، ازاین هایی تخصوصی واسطۀبه که هستند اموری نیز، ها ارزش
 نبایدها از و دارند ها مذموم بر داللت ها ارزش ضد مقابل، در .هستند بایدها به ناظر و دهند  می نشان را »ها ترجیح«

 و رفتارها و عینی امور سطح در هم و دارند حضور عقاید و باورها و ذهنی امور سطح در هم کنند؛ می حکایت
 و دهند می نشان را غایات و مقاصد ها هدف که یا گونه به هستند، اه هدف و ها روش سلسله یک بر مشتمل،اعمال
 دارند متعال  خدای وضع و جعل در ریشه یا خاستگاه ازلحاظ .را ها هدف به رسیدن سازوکارهای و مسیرها ها، روش

 رفیع اتاعتباری و قراردادها حاصل یا دارد، پی در را انسان سعادت و کمال ،ها آن به التزام و شوند می خوانده دین و
 .هستند بشری و

 کارکرد از خالی و تزیینی و صوری امری اجتماعی، های آسیب مطالعۀ مقام در اسالمی انداز چشم کردن یینتع
 وجود قطعی تخصوصی چند اجتماعی، آسیب در. دهد می شکل را مطالعه فرجام و سرنوشت بلکه نیست، عملی
 و ذهنی های ارزش که جامعه هنجارهای با ناسازگاری و تعارض یلبه دل اجتماعی تواقعی یک که این نخست: دارد
 و الهی بینش در که است حالی در این .شود می خوانده آسیب است، اجتماعی جهان در اکثری و رایج عینی

. را اجتماعی جهان خود نه و داد قرار اجتماعی جهان سنجش و ارزیابی مالک و معیار را متعال یخدا باید توحیدی،
 تاکثری خواست از پیروی غربی، جامعۀ آرمان اام است، عمل و اعتقاد در حق از پیروی اسالمی، جامعۀ آرمان
 نیز اجتماعی های هدف در اختالف موجب آرمان، دو این اختالف. باطل چه و باشد حق خواست آن چه ؛است
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 هم که ستا  معنی بدان حقیقی، سعادت و است؛ انسان حقیقی سعادت اسالمی، جامعۀ هدف که طوری به شود، می
 جنبۀ هم و شود برآورده ندارد، باز متعال یخدا معرفت از را او که مقداری به انسان، بدنی و یماد های خواسته
 متعال یخدا معرفت به رسیدن برای ای مهمقد و وسیله باید انسان یماد های خواسته بلکه کند، اشباع تشمعنوی
 غرب در دینی های ارزش انگاشتن ای سلیقه و نامعقول یلبه دل همه این و )١٥٩ص ،١٣٩٢ ،٤ج طباطبایی،( باشد
 .)١٣٨٥ تریگ، ؛١٣٨١ پالنتینجا، ؛١٣٨٥ پاتنم، ؛١٣٧٨ بوردو،( است

نظري رهیافت لقخ و دین اي؛ نظریه ـ علمی هاي زمینه .2
 چـارچوب در اجتمـاعی جهان چنانچه که است این مدارانه دین اجتماعی سیاست نظری شالودۀ و اساس .١-٢

 رخـت آن از هـا آفت و ها آسیب آنگاه شود، احیطر و ایجاد ،حق و الهی دین کمیح و حکمی های هدایت
 اگـر مقابـل، نقطـۀ در .)۹٦: عـرافا( شـوند می نـازل آن بر دسیق و آسمانی نعمات و برکات و بندند برمی
 سخت مردم بر زندگی برنتابد، را الهی هدایت و گرداندی رو حق دین های آموزه و احکام از اجتماعی جهان

 و کننـد اعـراض ،متعـال یخـدا رذک و یاد از مردم چنانچه رو، ازاین). ١٢٤-١٢٣: طه( شد خواهد دشوار و
 های دشـواری و مصـائب از سـیلی خود خودبه شوند، خودخواهانه و محض یماد غایات و ها هوس گرفتار

 و هـا اختالل بـه اجتمـاعی نظـام و ردبـ خواهـد فـرو خـود در را جامعـه افراد که گیرد می شکل اجتماعی،
 های ریشـه از یکـی را آن باید و است کننده تعیین بسیار ت،واقعی این. شد خواهد مبتال بنیادی های پریشانی
 .شمرد کنونی اجتماعی جهان در اجتماعی های آسیب آمدن به وجود عمدۀ و اصلی

 غربـی اجتمـاعی علـم کـه هایی حلراه همه از توانیم نمی اسالمی، جامعۀ عنوان به ما افزود باید همچنین .٢-٢
 اسـاس بـر را خـود اجتمـاعی وضـع و کنیم استفاده ، کرده پیشنهاد اجتماعی های آسیب برطرف کردن برای

 بـه دعـوت ،زمـان هم صـورت به کـریم قرآن. کنیم بندی صورت و بازسازی ،نموده ارائه علم این که طرحی
 انسان که شمارد می »الهی غیر« امر هر را طاغوت و کند می »طاغوت« از اجتناب و »متعال یخدا« عبادت

 بـه اسـالم »سبیل نفی« اجتماعی هقاعد اساس بر دیگر،  سوی از). ۳۶: نحل( آوردی رو آن از »اطاعت« به
 نظامـات در را ها آن غلبه و سلطه و دهند قرار غیرمسلمانان تحت لوای را خود که دهد نمی اجازه مسلمانان
.)١٤١: نساء( بپذیرند اجتماعی

 در ها آموزه این داشتن با مسلمانان و رود می به شمار مسلمان مردم زندگی هفلسف اسالم، اجتماعی های آموزه
 در مسلمانان  هضم مانع که هاست آموزه این و کنند می »فرهنگی تشخصی و استقالل« احساس غربی، دتجد مقابل

 به که این از مسلمانان نسبت بهکریم، قرآن رو، ازاین). ٩٣ص ،١٣٨٧ مطهری،( است »غرب حریص هاضمه«
 والیت« پذیرفتن که یطور تابد، برنمی را آن و است اسحس تشد به نهند، گردن »غیرمسلمانان والیت«

.)٥١: مائده( کند می قلمداد ها آن به تعلق داشتن مثابه به را »غیرمسلمانان
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 و یمبنا پرداز از غفلت ولی خطاست، نظری های مسئله در توقف کردن و یزدگ یهنظر و اندیشی انتزاعی اگرچه
 اسالمی و مستقل پردازی نظریه به بنابراین،. نیست بجا و هموج ،روی یچه به نیز اسالمی مستقل یچارچوب ساز

 آن، اساس بر و بیابیم خویش اسالمی فکری تسن در را اجتماعی امراض عالج و درمان راه باید و نیازمندیم
 غربی جوامع که شویم می هایی بیماری و ها آفت همان گرفتار ،صورت ینا غیر در ؛ زیراکنیم تجویز و پردازی نسخه

 راه از جز انسان دردهای عالج. است داده قرار انحطاط و افول معرض در و برده فرو اجتماعی، بحران مرداب در را
 فراهم سازد، بیشتری های تجربه و کند رشد، تعقالنی ازلحاظ هراندازه انسان و نیست ممکن الهی دین به رجوع
 که است حقایق از دسته آن نمتضم که است این وحی تخصوصی چوننخواهد بود.  نیاز یباز وحی الهی  بازهم
 و متعال یخدا دعوت  اجابت رو، ازاین). ١٥١: بقره( ندارد دسترسی ها آن به انسان، مستقل شناخت و درک
 سوق انسانی لمعا به حیوانی معال از را او و شود می »انسان روحی و معنوی حیات« موجب ،)ص(اعظم رسول
 ؛زند می رقم را »بهطی حیات« انسان برای که است صالح عمل و متعال یخدا به ایمان این). ٢٤: أنفال( دهد می

 قدسی و بطی است، حاکم معنوی و الهی های ارزش آن در چون و ست ا جسمانی و یماد حیات از فراتر که حیاتی
.)٩٧: نحل( ست ا

 جهـان بازسـازی و اصـالح«ینـهٔ درزم دمتعـد های توصـیه و تجویزها سلسله شامل اسالم دیگر،  طرف از .٣-٢
 اجتمـاعی سیاست رکن و مبنا توانند می که است »اجتماعی جهان مطلوب و آرمانی صورت« و »اجتماعی

 غیرمسـلمانان والیـت پذیرش به نیازی مسلمانان اسالم، تجامعی و کمال باوجودو  گیرند قرار دارانهم دین
 مسـلمانان پـس است، مربوط انسان سعادت و هدایت به که ست ا چیزی هر کنندۀ بیان کریم، قرآن. ندارند

 یـک بـه یفـرو کـاه قابـل اسـالم). ٨٩: نحـل( هستند نیاز  بی و غنی کریم، قرآن معارف و تعالیم سایۀ در
 قالـب در اجتمـاعی جهـان هدربار تجویزی یا توصیفی هگزار هیچ کریم قرآن در و نیست اجتماعی رهیافت

 های مسـئله از بسـیاری حـال، بااین اامـ اسـت، نشـده بیـان اجتمـاعی علـم در رایج هندسۀ و اصطالحات
 اسـالم وسیع، انداز چشم یک در). ١٣ص ،١٣٩٠ مطهری،( است آن از استنباط و استخراج قابل اجتماعی،

 دسـتیابی حد تا را اسالم تعالیم و معارف توان می یعنی ؛است نظام ساز و مکتب ساز الهی دین یک عنوانبه
 در را اجتمـاعی های آسـیب و اسـالم میـان نسـبت مسئلۀ باید. داد تفصیل و بسط نگر، جامع مکتب یک به

 کـه را اسـالم اجتمـاعی نظـام اگـر ویژه بـه کنـیم، گیری نتیجه آن اقتضائات پرتو در و بنشانیم بستری چنین
 های آسـیب نظـامی، چنـین در که یمکن تأمل  و بگیریم نظر در است، اسالم عینی و عملی صورت نمایانگر
 به است، شده معرفی ها آن عالج و گیریپیش برای هایی روش و سازوکارها چه و دارند وضعی چه اجتماعی
 را احسـان و عـدل ،میکـر قرآن که نیا ازجمله ؛یافت خواهیم دست تر بینانه واقع و  منطقی تحلیل و برداشت

 کـریم، قـرآن همچنـین). ٩٠: نحـل( کنـد یمـ یمعرفـ یاجتماع جهان در یانسان مناسبات هقاعد عنوان به
 مناسـبات شـدن یانسان و عاطفی و تلطیف در که خواند فرامی خودمحوری از دوری و ایثار به را مسلمانان
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 و گیـرد می شـکل حداعال به اجتماعی همبستگی ای، جامعه چنین در). ٩: حشر( است رمؤث بسیار ،یانسان
 کـرد مطـرح تـوان می را دسـت ازاین دیگـری آیـات. دارند زدنی مثال عاطفی حادات و صالات یکدیگر با افراد

.)١٠-٩: حجرات ؛١٣٥-١٣٤: عمران آل(

 وجـدان کـه اسـت درست. است ـ اجتماعی چه و فردی چه ـ اخالق پشتوانۀ ،دین که این دیگر مهم نکتۀ .٤-٢
 قرآن در متعال یخدابه فرموده که  چنان؛ کند می حکم انسان به نیز خود الهی، یامرونه از منقطع اخالقی،

 و درونـی ادراکـات اساس بر را اخالقی عالی حقایق انسان، و شده القا و الهام انسان به تقوا، و فجور ،کریم
 انسـان در التـزام حس که باشد میان در ای انگیزه باید عمل مرحلۀ در حال بااین اام یابد، درمی خویش ذاتی
 و شـناخت مرحلـۀ میـان باید پس ؛باشد اتاخالقی به ملزم و دمقی عمل، مقام در ترتیب این به و گیرد شکل
 آن پـی در نیـز عملی التزام شناخت، به دستیابی صرف به که نکرد رتصو شد و تفکیکقائل به  عمل، مرحلۀ
.آمد خواهد

 چنین گوید، می سخن دیگر معال در انسان شقاوت یا سعادت از و است معاد و مبدأ به ناظر تعالیم که دین
 از آن همانند و شود دین جایگزین نقش، این ایفای برای نیست قادر دیگری عامل هیچ. کند می برطرف را خالئی
 و امیال تندباد برابر در کوه همچون را انسان که است الوثقی عروه حکم در دین). ۲٥٦: بقره( کند پشتیبانی اخالق
 را دل که متعال یخدا به ایمان جز را انسان نفسانی و هخودمداران های خواسته. گرداند می مقاوم شیطانی، های هوس
 مانند »استنماز ستون دین « عبارت ؟کند مهار تواند می یزیچه چ ،کند می تسلیم به وادار و سازد می رام و خاضع
 و گرداند می غالب شیطانی، و حیوانی اهایتمن تمام بر را انسان معنوی و عالی ارادۀ که است محکمی دستاویز
 حکم که نماز از سطحی و خام برداشت در شاید). ٤٥: عنکبوت( رهاند می ارهام نفس بردگی و بندگی از را انسان
 مهار در نقشی و گسسته اجتماعی، های تواقعی از که شود رتصو محض عبادی و شخصی عمل تنهااست،  الهی
 انسان زندگی شئون و ساحات همه که کرد فرض اساسی و اصل را نماز باید که درحالی ندارد، اجتماعی های آسیب

یأُوحِ  َما اْتلُ «آسیب یاد شده است:  بروزترین عامل بازدارنده  اصلی عنوان بهدر قرآن کریم از آن و  گیرد فرامی را

َالةَ  َوأَقِمِ  اْلِكتَابِ  ِمنَ  كَ یإِلَ  َالةَ  إِنَّ  الصَّ  شده وحی تو به کتاب این از را نچهآ ؛»َواْلُمْنَكر اْلفَْحَشاءِ  َعنِ  تَْنھَىٰ  الصَّ
). مولوی نیز ٤٥ :(عنکبوت دارد یبازم ناپسند کارهای و زشت، کارهای از نماز یقیناً  دار، برپا را نماز و بخوان است،

در اهمیت نماز چنین گفته است:

اهل نبود که را او برد.٣ آز باد شهوت، باد و خشم باد
)٣٧٩٥ بیت ششم، دفتر مولوی،( 
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 دینی دولت بخش زیتما عنصر و دین سیاستی؛ ـ تجویزي هاي زمینه .3

 تغذیـه فلسـفی هسرچشـم ایـن از شـده، مطـرح دمتجد غرب در که یدئولوژیکا یرغ و طرف بی دولت یهنظر .١-٣
 اجتمـاعی های پنداشـته و سـالیق جـز خاستگاهی و کنند نمی حکایت »ها تواقعی« از »ها ارزش« که کند می

 کـه هسـتند هایی خرافـه و اوهـام حکـم در و داشـت نخواهند پی در نیز حقیقی هنتیج و تأثیر رو، ازاین. ندارند
 ؛اند گشـته شـایع و کـرده تـن بـه قداست گاه و تمطلوبی لباس ،»یتعدم عقالن« و »گریزی استدالل« باوجود
 یـنبـه ا و شـود هـا ارزش از خاصـی طبقه و سنخ بودن بهتر یاحق  عیمد تواند نمی سیاسی تحاکمی بنابراین،
 به کاات و یزیگر یتواقع ازلحاظ ها ارزش ههم. بپردازد جامعه در ها آن به یدنبخش یترسم و ترویج به ،واسطه

 همه. ندارند برتری و ترجیح دیگری بر یک  هیچ و هستند یکسان ناپایدار، و غیرعقالنی های خواسته و تمایالت
 و هناموجـ هـا، ارزش هحـوز در دولت مداخله اساس،  این بر. هستند غیرواقعی و خیالی اندازه، یک به ها ارزش

 عمـومی هعرصـ و جامعه در »تامنی« و »آزادی« برقراری به دولت که است آن صواب طریق و بوده غیرمنطقی
 منطـق ایـن نیـز، یـتدرنها و بپردازنـد تالیـفع بـه فرهنگـی مختلف های نحله و ها گرایش آن در تا کند بسنده

 .  کرد خواهد انتخاب ها آن میان که است »عمومی افکار داوری« و »تقاضا و عرضه«

 و دارند همگون و مشابه تکالیف معیشتی، و یماد ساحات از بسیاری در سکوالر دولت و دینی دولت ازآنجاکه
 همین سکوالر، دولت به نسبت دینی دولت بخش یزتما عامل ترین عمده گفت باید کنند، می عمل یکسان صورت به

به  یفتکال ینتر از مهم یکیرا  آنو  داند می الهی های ارزش بسط و استقرار به موظف را خود دینی، دولت که است
 خالصه معیشتی و یماد ساحات به را خود های تمسئولی سکوالر، دولت که ست  ا حالی در اینو  آورد یشمار م

. است »موضع یب« و »تفاوت بی« ها آن به نسبت پس پندارد، می »نسبی« و »شخصی« را ها ارزش چون و کند می
 دولت جز چیزی تواند نمی کنونی، غرب در سکوالر دولت شکل ترین اصلی عنوان به لیبرال دولت ترتیب، این به
 دهد می بها فردی، های آزادی و حقوق به چیزی هر از بیش که )١١٥ص ،١٣٩٥ گری،( باشد »اقل« و »محدود«
 .)١١٧ص ،١٣٩٥ گری،(

 ایـن زیـرا اسـت؛ »دولت« تشکیل ،»اجتماع ساحت در اسالمی های ارزش یافتنتحقق « هالزم که است روشن .٢-٣
 هـا آن مبنـای بـر جامعـه در فرهنگـی و اقتصـادی و سیاسـی هـای نظام کـه شـوند می نهاده اجرا به گاهآن ها ارزش
 ییفرمـا حکم مجال ی،اسالم یها به ارزش سکوالر اجتماعی نظامات ،صورت ینا غیر در که باشند شده  یطراح

 محتـاج جامعـه، در اسـالمی هـای ارزش همه محقق ساختن دیگر، بیان به ؛و استقرار در بستر جامعه نخواهند داد
 رو، ازایـن). ١٨٣ص ،١٣٨٩ ،یـزدی مصـباح( اسـت دولت قدرت حد در »مقدورات« و »امکانات« سلسله یک

 اسـالمی، های ارزش محقق ساختن مقام برای مؤمنان بضاعت از شود، بسنده دولت از فروتر قدرتی به که هراندازه
 .بخشید قتحق جامعه در توان می را ها ارزش این از اندکی شمار تنها و شود می کاسته
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 مراقب باید است، خودش سعادت مسئول و کند می تدبیر را خود که نظر آن از فرد هر که است این یکل هقاعد
 که نظر آن از نیز اجتماع مسئوالن حال، درعین اام دهد، می قرار هایی اندیشه چه معرض در را باشد که آن خود ذهن
 ،١٣٨٩ مطهری،( باشند اجتماع روحی و معنوی مصارف مراقب باید دارند، دست در را جامعه امور تدبیر زمام
 ای »وسیله« و »ابزار« حکم در بلکه ندارد، غایی و ذاتی منزلت دولت، اسالم، سیاسی یشهاند در پس). ٢١٨ص
.است »اسالمی های ارزش« همان که است دیگری منظور و مقصد به رسیدن برای

 در بر فمتوق هایش آموزه یافتنتحقق  چون بلکه نیست، دولت برپایی و تشکیل پی در ذاتی صورتبه اسالم،
 به محض ابزاری نگاه اسالم، ترتیب، این به. کند می پیدا تموضوعی دولتی، حکمرانی پس است، دولت گرفتن اختیار
 دولت وجودی هفلسف ازآنجاکه پس. گمارد می الهی های ارزش به خدمت را آن ، وسیله همچون و دارد دولت

 های ارزش همچنین، و است اسالمی های ارزش استقرار و بسط راستای در تکاملی و رشتابپ حرکت اسالمی،
در  نیز را آن فرهنگی و معنوی ابعاد و اضالع انسان، جمعی زندگی یماد ابعاد و اضالع افزون بر اسالمی

 اسالم فرهنگی و معنوی های ارزش است فمکل اسالمی، دولتو  است اخیر دسته آن از اصالت بلکه ،گیرند یبرم
 متمایز سکوالر، دولت از را آن که است اسالمی دولت تکلیف ترین عالی و ترین مهم این و سازد قمحق جامعه در را
 سخن برای توان می که استداللی). ٦٨-٦٧ص ،١٣٨٦ ،مصباح یزدی ؛١٨١ص ،١٣٨٩ ،مصباح یزدی( سازد می

 برای ابزاری و َمرکب فقط جسم، و است روح به وابسته انسان تیانسان ،سو یکاز  که است این کرد، مطرح یادشده،
 موقتی منزل جز ایدن زندگی و است آخرتی و ابدی اتیح انسان، قییحق اتیح دیگر،  سوی از و است، روح تکامل

 از شتریب اریبس داشت، معنوی مصالح به نسبت باید که ای دغدغه ،یلدل ینبه هم. ستین آخرت برای ماتیمقد و
. )٣٣٩ص ،١٣٨٧ ،مصباح یزدی( است یماد مصالح دربارۀ نگرانی

 کمتر مقصدی به و ورزید اصرار »اسالمی دولت« برپایی مقوله بر خود نهضت در (ره)خمینی امام رو، ازاین
 و خودش میان کار، تقسیم نوعی که کرد می رتصّو  تروحانیّ  قبل، های دوره در که  درحالی نشد، راضی آن از

 بر نظارت و جامعه اسالمی تعلیم و تربیت را خودش یفهوظ که است این آن و کرده برقرار دیگر اجتماعی طبقات
 تشکیل پی در باید دیگر اجتماعی طبقات پنداشت می و دانست می منکرازنهی و معروفبهامر حد در جامعه
 هر باشد، فاسد دولت که هنگامی تا که یافت دست صواب یجهنت این به (ره)خمینی امام. باشند اسالمی دولت
 ؛بود خواهد »فایده کم« یا و »فایده بی« اسالمی، های ارزش ترویج و بسط برای جامعه در اصالحی اقدام

 در ناپذیر اجتناب و ضروری مرحله ـ دولت فتصر یعنی ـ اساسی و بنیادین اجتماعی دگرگونی این ایجاد بنابراین،
 ازجمله یاسالم یجمهور و یاسالم انقالب .)٢٦ -٢٧ص ،١٣٩٣ مطهری،( است الهی های ارزش اجرای مسیر
.هستند یکل حکم نیا قیمصاد

 مطهری،( است جامعه در اسالمی های ارزش برقراری ،شهدف که یدگرگونیعنی نوع از  »اسالمی انقالب«
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 دولت، از شکل این در که دارد آن بر داللت ،»اسالمی  جمهوری« ترکیب در »اسالمی« هکلم و )٩٢ص ،١٣٩٣
 هر از پیش و بیش اسالمی انقالب ن،یبنابرا ؛)٢٥٤ص ،١٣٩٣ مطهری،( است حاکم اسالمی های آموزه و اصول
 غایات و ها خصلت اگرچه اسالمی انقالب .است »فرهنگی انقالب« انقالب سیاسی یا اقتصادی که یک یک نه چیز

 جامعه افراد »روحی و معنوی استکمال« پی در »لیاو« و »صالیا« صورتبه اام دارد، نیز اقتصادی و سیاسی
 بر که تأثیری به سبب و دارند فرعی هجنب ،آن برای مقاصد سایر و است »یاسالم یها ارزش« یافتنتحقق  واسطۀ به

 . )٣٥٦ص ،١٣٩١ یزدی، مصباح( یابند می تموضوعی نهند، می اصلی جنبه

 ه،یآ نیا). ٤١: حج( است شده دانسته الهی فرهنگی نظام استقرار ن،متمک مؤمنین تکلیف کریم، قرآن در .٣-٣
 و نباشد اوصاف نیا واجد آنان، از فردی است ممکن زیرا آنان؛ فرد فرد نه و است »نیمؤمن نوع«از  یفیتوص
 هـر طبـع و صـهیخص بـه زیـرا اسـت؛ »امـتیق روز تا مسلمانان هعام نیمؤمن« مؤمنین، نوع از غرض البته

 نیتمک« از رادم. دیآ به وجود بعد هاقرن که هرچند است »مسلمان« که جهت ازآن ،کند می اشاره مسلمانی
 کـه را کـاری هـر که یطور کند؛ »رومندین« نیزم در را شانیا متعال یخدا که است نیا »نیزم در مؤمنان

 ایـ مـانعی چیهـ و باشـند آزاد بخواهند، که زندگی قسم هر کردن یاراخت در و دهند، انجام بتوانند بخواهند،
 بـه وجـود »صالح جامعۀ« یک کنند، دایپ نمکت ن،یزم در مؤمنان اگر پس. شود آنان راه سد نتواند مزاحمی

 از اگر و ردیگ می انجام منکرازنهی و معروفبهامر و شود می داده زکات و داشته به پا نماز آن، در که آورند می
 بـاب در دو نیـا کـه اسـت جهـتنیبد برد، نام را زکات مالی، امور ههم انیم از و نماز عبادات، همه انیم

 و دولـت کـریم، قـرآن ازنظـر همچنـین). ٥٤٧-٥٤٦ص ،١٣٩٢ ،١٤ ج طباطبـائی،( هستند عمده خود،
 در همگـی جامعـه، در تیـامن و نظـم استقرار قبیل از انسان، معیشتی و یماد زندگی به ناظر که آن تکالیف
 آن، در که حکومتی استقرار پس). ٣٥٠ص ،١٣٩٠ ،یزدی مصباح( دیتوح گسترش یبرا است مهمقد حکم
 هـدف و است ابزار و مهمقد گردد، می لیتبد شیآسا و تیامن به ها نگرانی و ها ترس و دارد وجود یماد رفاه
 بـه و شـوند كیـنزد متعـال یخـدا بـه بیشـتر هرچه ها انسان که است نیا اسالمی، دولت برپایی از یینها

 .)٥٦: اتیذار( بپردازند او پرستش

 ،یاسـالم جامعـه حاکم مقام در شانیا که دارد وجود )ع(امیر حضرت از تیروا نیچند البالغه، نهج در .٤-٣
 البالغـه، نهج( اند شـده یاسـیس حـاکم توسط یاسالم یها تسن یایاح و یعموم فرهنگ اصالح خواستار
 از فـارغ یعنـی ،یطورکل بـه اسـالمی های هـدف ههمـ برای را اتییکل ها، عبارت این). ١٢٩ص ،١٣١ خطبه
 پـس). ٢٨ص ،١٣٩٣ مطهـری،( کنند می مشخص ندارد، دیگر زمان که دارد اتیخصوصی یهرزمان که این

 همچنـین. کنـد دنبال را مقاصدی و ها آرمان چنین همواره باید است، اسالمی که جهت ازآن اسالمی دولت
) ضیرع یا( سطحی و تدریجی که آن از اعم ؛است »افساد« مقابل نقطۀ اسالمی، اتادبی در »اصالح« واژۀ
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 ،١٣٩٣ مطهـری،( نـدارد قـرار انقـالب مقابـل در اصالح اینجا در پس. باشد )جوهری( بنیادی و دفعی یا
 اسـت اسـالمی احکام مطلق به ناظر ،»دودکح من هلطعالم قامت و« عبارت در نیز »حدود« واژۀ). ٢٩ص
. )٣١ص ،١٣٩٣ مطهری،( هاست آن برپاداشتن دار عهده اسالمی، دولت که

اجتماعی دتجد يگر یجهان و دین بیرونی؛ ـ عینی هاي زمینه .4
بسط منظور به را شدن جهانی نظریه و نوسازی نظریه ،ترقی نظریه سه تاکنون، گیری شکل آغاز از دمتجد غرب .١-٤

 محـض روایت عیمد و داد نسبت عینی های تواقعی به را ها آن اام کرد، پرداخته و ساخته جهان، گسترۀ در خود
 حرکـت از تفسـیری بـر مبتنی و شد مطرح دتجد هلیاو دوران در ی،ترق هنظری. شد جاری حقایق از طرفانه بی و

 قلمـداد آن سـوی به را بشری جوامع ههم صیرورت و داشت داللت غربی نتمد اعتبار بر که بود انسان تاریخی
 اقتـدار سیطرۀ حفظ در را خود سهم آن، طریق از اجتماعی علم عالمان که بود تالشی ،نوسازی نظریه. نمود می

 طبقـات پیـدایی زمینه طرف، ازیک ،نوسازی نظریه). ٦٠ص ،١٣٨٣ کچویان،( کردند ایفا دتجد بسط و غرب
 مـانع کـه اسـتدالل ایـن بـا را دینـی نهادهـای و دیـن دیگر،  طرف از و کند، می فراهم را غربی تذهنی با جدید

 روایـت ،شـدن جهانی نظریـه). ٦٢ص ،١٣٨٣ کچویـان،( دهنـد می سـوق حاشیه به است، نوسازی فرهنگی
 نوپدیـد تواقعی یک شدن،جهانی). ٦٠ص ،١٣٨٣ کچویان،( است نوسازی نظریه و ترقی نظریه از ای زیرکانه

 م،بـری می رسـ بـه آن در کـه جهانی در مکان و زمان کنیم می احساس ما که است دهه چندین است؛ واضح و
. است شده تنیدههمدر و مرتبط یکدیگر، به بسیار جهانی، گسترۀ در ها انسان مناسبات و متراکم، و فشرده بسیار
 رونـد اامـ اند، نشـده منهـدم طورکل بـه یمل های تهوی و دارند وجود تمل ـ دولت واحدهای همچنان اگرچه
 جهـانی، عرصـه در فرهنگی های جریان. گذرد می جهان در ازآنچه است رمتأث ت،شدبه ها، تهوی گیری شکل

 فرهنگی اقتدار و درنوردیده را یمل حصارهای و تیهوی مرزهای که هستند برخوردار نفوذی و قدرت چنان آن از
.اند شکسته را یمل و بومی فرهنگی یها سازمان و ها دولت

 جوامع وزن و سهم که است این از عبارت آن و شده ساز مسئله نیز آن که دارد نیز دیگری عدب ت،واقعی این .٢-٤
 ذات کـه دمتجـد غـرب زیـرا نـدارد؛ تناسـبی کمتـرین بلکـه نیسـت، مشابه و یکسان شدنجهانی روند در

 غربـی به را شدنجهانی و ربوده دیگر جوامع از را ها فرصت و امکانات تمام دارد، طلبانه سلطه و استکباری
 در و غـرب آن سوی یک در که گرفته شکل دوقطبی فضایی جهانی، توضعی این در. است کاهیده فرو شدن
  یا گونه به خویش، ثروت و قدرت بر تکیه با خود را ینظام ارزش غرب. داردقرار  جوامع سایر ، آن دیگر سوی
 تتبعی به ملزم همگان گویی و شود می انگاشته معیار جا همه در غربی رتفک که  کرده طمسل جهان سراسر بر
 توانسته غرب اام است، ارزشی های نظام دیگر و غرب ارزشی نظام میان نزاع گرفته،شکل نزاع. هستند آن از
 غربـی غیر ارزشی های نظام و گرداند قمحق را غرب ارزشی نظام سازی جهانی شدن،جهانی روند قالب در
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 بـه ارزشـی، های نظام سایر بر غرب ارزشی نظام قتفو ولی ،سازد خارج معادالت، و مناسبات هصحن از را
 هفلسف با یک هیچ ،اند آورده پدید را غربی فرهنگ های بنیان که هایی ارزش. نیست آن صدق و تحقانی دلیل

 از را اوکـه  آورنـد نمی دنبـال بـه انسان برای را سعادت و کمال تنها نه و نیستند سازگار انسان زندگی حقیقی
 . کنند می دور یزن زندگی اعالی هدف

 هـای فرهنگ تعـالی و رشـد و مشـترک فرهنگـی عناصـر اعـتالی جـایبـه فرهنـگ منحنی ما، دوران در .٣-٤
 قـوس ایـن. هسـتند صنعتی جوامع آن، عطف هنقط که دهد می نشان را سقوطی و نزول جوامع، اختصاصی

 هـای تالش و تکاپوهـا همـه بسـتن کـار بـه ،آن معنی و شده گذارینام »جدید فرهنگ« اصطالح با نزولی
 جعفـری،( اسـت انسـانی واالی اخـالق از مردم کردن دور و حیوانی غرایز همه اشباع ترویج برای فرهنگی
 و گرفتـه شـکل د،تجـد دوره در کـه اسـت غربـی فرهنگ جدید، فرهنگ کامل مصداق). ٢٢٤ص ،١٣٩٢
 مصـالح از فـارغ آزادی ،دنیـازدگی: دارد تکیه مبانی این بر غربی امروز فرهنگ. است یافته ادامه نیز تاکنون
 تجربه گرایی، عمل ،گری خدعه و بازی نیرنگ منفعت، اصالت ت،لذ اصالت قدرت، اصالت انسانی، عالی
 ). ١٨٠-١٨٦ص ،١٣٩٢ جعفری،( اخالقی ابتذال و زدگی

 در را معاصـر انسـان آورانـه، فن های پیشـرفت طریق از انسانی جوامع میان فرهنگی ارتباطات یافتن گسترش
 فرهنگـی تعـامالت و هـا تماس و ارتباطـات اگر که است این مهم ،حال درعین. است داده قرار ای سابقه بی وضع
 را هایی نابسـامانی و معضـالت قوی، بسیار احتمالبه باشد، منطقی محاسبات و تاسیحس از فارغ جوامع، میان
 فرهنگـی، محصوالت و مواد قالب در امروز آنچه هر که است دلیل بدان حکم، این. آورد خواهد پدید جوامع در

 فرهنگـی هـای تواقعی ورود از باید بنابراین، ؛پذیرد نمی انسان فطری احساسات و عقل شود، می منتشر و عرضه
 نشـود کشـیده نـابودی بـه انسـانی، تحیثیـ و شـرف و اصیل های فرهنگ تا کرد جلوگیری اخالقی ضد و مبتذل

معنا کـه  ینبد ؛میکن حفاظت خود یفرهنگ جهان از مینتوانست ما حال،نیباا). ٢١١ -٢١٢ص ،١٣٩٢ جعفری،(
 بـه زیـن یفرهنگ دتجد. آورند وجود به یدوگانگ و تعارض و کنند نفوذ آن درون به گانهیب یها ارزش مینده اجازه
 بـه کـه کرد ییها بحران و ها چالش دستخوش را ما جامعه و آورد را ها آفت و ها بیآس از یهاسلسله خود، همراه
 .اند افتهی زین یفزون وضع، نیا افتنی تداوم دلیل

 انقالب پسا اجتماعی جهان و دین درونی؛ ـ عینی هاي زمینه .5

 اجتمـاعی جهان و کرد ایجاد ایرانی انسان باطنی عوالم در دسیق و معنوی های شایشگ اسالمی، انقالب .١-٥
 جهـان در بـزرگ، اجتمـاعی انقـالب این. داد سوق دینی های ارزش غلبه و الهی ساحت سوی به را ایرانیان
 بـود؛ الهـی انبیـای راتتـذک و معـارف از برخاسته معنایی های جهان نوع از که داشت قرار خاصی معنایی
 و غافـل هـای فطرت الهـی، اولیـای تکـاملی و تاریخی حرکت امتداد در توانست ره)(خمینی امامکه  چنان
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 قلیـانی و جوشـش بـه خـویش، دنبـال بـه را جامعـه و سازد بیدار را فضیلت و حقیقت طلب در اام فته،خ
 .درآورد ساز تاریخ و مهارنشدنی

 از برخاسته که معنی این به بود؛ الهی انبیای نهضت سنخ از ینهضت انجامید، انقالب به که  ایران مردم نهضت
 یرتذک هرگاه که طوری به است، انسان فطرت اعماق در آن شۀیر که بود »آگاهی خدا« ای »یاله یخودآگاه«
 ،یداریب نیا سازد، داریب است، اش شهیر و اصل به کمح در که متعال خدای به را انسان یفطر شعور امبرانه،یپ

 به تعهد هاست،ارزش هسرسلسل که متعال خدای به بستگی دل و انجامد می جمیل ذات به بستگی دل به خود، به خود
.)٦٤ص ،١٣٩٤ مطهری،( آورد یم وجود به او در را افاضه و یفداکار و عدل و کمال

 در یافـت، متجسـ اسـالمی انقـالب در کـه این بر افزون منطق، یک مثابه به گرایی ارزش و اندیشی معنوی .٢-٥
 فرهنگـی، و تـاریخی بستر این در. بود غالب اجتماعی مناسبات بر و کرد پیدا تداوم نیز انقالبی پسا هجامع
 یمتجل را انقالب معنایی جهان از تری عمیق و بیشتر های الیه که گرفت شکل نیز دیگری اجتماعی تواقعی
 نیروهـای و آمـد وجـود بـه ارزشی حقایق از انبوهی ساله، هشت فضای این در. بود سمقد دفاع آن و نمود

 در ترتیب، این به. آورند پدید را انسانی و معنوی عالی های ارزش از عظیمی هگنجین و ذخیره توانستند رزمنده
ارزش دیگر، بیان بـه ؛گرفـت شـکل یافته تعین هایارزش از عظیم ای گنجینه س،مقد دفاع سال هشت طول
 جهـان؛ زیـرا کردند پیدا عینی صورت انسانی، مناسبات از بریده و اجتماعی تواقعی از مهجور ذهنی های

 وجـود از ،ازاین پـیش تاریخی دوره در هاارزش اگرچه. خوردند پیوند عمل به و کردند آمیزی رنگ را معنایی
 سـال هشـت ایـن اثـر در اامـ باشـد، هـا آن هآفریننـد سمقـد دفاع که نبود گونه این و بودند برخوردار ذهنی

 دفـاع ،نظـر ایـن از. شـدند دیـده امـروز تواقعی در و کردند پیدا مصداقی و عینی وجود نبرد، و مجاهدت
 هاارزش تراکم و غلظت دیگر،  سوی از و است آوراعجاب ارزشی هایپیام و معانی حامل سو یک از سمقّد 
 تحمیلـی جنـگ اسالمی، انقالب کنار در هرحال به. افکند می حیرت به را انسان اجتماعی، تواقعی این در
شد. معنوی فرهنگی ثروت به وجود آمدن سبب نیز

 از یمهمـ یهـا بخش میـان در احسـاس و درک ایـن ره)(خمینی امام رحلت و سمقد دفاع یافتن پایان با .٣-٥
 گرفت قرار ها ارزش از گرفتن فاصله مسیر در جامعه، که گرفت شکل اجتماعی گران تحلیل و فکری نخبگان

 ممتـاز و خـاص تیشخصـ. کرد حرکت ها ارزش ضد سوی به نامحسوس، یحد تا و تدریجی صورتبه و
 از بسـیاری بـرای الزامـاتی و اقتضـائات انقـالب، رأس در ایشـان حضـور اصـل که بود چنان خمینی امام

 و یـیآراصـف شهامت ایشان، بدیل یمنزلت ب که معنی ینداشت؛ به ا دنبال به اجتماعی و سیاسی نیروهای
 پس. کرد می یلناخواه، به نظر غالب تبد خواه را ایشان سخن و ستاند می دیگران از را تقابل و خوانی مخالف

 نبـود؛ مسـاعد و فـراهم انقالب ارزشی خط از خروج برای اجتماعی و سیاسی زمینه ایشان، حیات دوره در
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 متضاد و مغایر های دیدگاه بیان جسارت دگراندیشان، اغلب که بود چنان (ره)خمینی امام ابهت و اقتدار زیرا
 علـت بـه خمینـی، امام رحلت از پس اام ،)٣٨ص ،١٣٩١ ،مصباح یزدی( دیدند نمی خود در را انقالب با

نظـرات  طـرح بـرای اجتمـاعی و یاسـیگردد و بسـتر س برمی ورق ساز، تاریخ و خاص تیفقدان آن شخص
الت و تحو دستخوش ایدئولوژیک، و فکری فضای رو، ینازا ؛شود می فراهم تجدیدنظرطلبانه و یشانهدگراند
 امـام یگر،د عبارت بـه. گـردد می ضـعیف و یقها، رقارزش تحاکمی ،ها آن اثر در که شود می هایی یدگرگون
 معنـوی، و نفسانی یهامجاهدت با هم که بود تیشخصی چون؛ داشت معنوی و روحی سیطرۀ (ره)خمینی
 آبدیـده اجتمـاعی، و سیاسـی شـیرین و تلخ حوادث هکور در سال هشتاد به نزدیک هم و بود ساخته را خود
 شـود، می مسـتقر ایشان از پس که کسی بنابراین، ؛داشت خود در ساله٣٠ مبارزات بهای گران هتجرب و شده

 اعتبـار و منزلت صاحب ایشان، مانند ابتدا همانند در باشد، شایسته و باتجربه و خودساخته که هم هراندازه
 تـر شـوندرنـگ کم تـدریج به اسـالمی هـای ارزش شـدند موجب دیگر، عوامل کنار در عامل این. شود نمی

.)٣٩ص، ١٣٩١ ،مصباح یزدی(

 گرایی راست بر مبتنی اقتصادی های سیاست غربی،ه توسع الگوی از اجرایی کارگزاران تأثیرپذیری با دوره این در
 و یمعرفتمسائل  از زان جامعهیرران و برنامهیمد هم، این بر  افزون). ٤٠١ص ،١٣٩٢ پارسانیا،( شد رایج

استفاده شد  یهاهیاز همان نظر ،رانیا هت جامعیل انقالب و وضعیهم در تحل و کردندغفلت  ،انقالب کیدئولوژیا
 ی، برخازجمله ؛گرفته شد کار بهغرب  یاسیس ۀشیم در انددو ین مسائل بعد از جنگ جهانییل و تبیتحل یکه برا

و  یبوم یاجتماع یها استیسن و ییانقالب را تب ینظر و یفکر چارچوبد یکه با یو راهبرد یقاتیمراکز تحق
ها و  لیبسط و گسترش تحل هسرچشم و کانون به شان، خودکنندم یجامعه را ترس یفرهنگ یبرخاسته از بسترها

 تأیید را موضع این نیز دیگر های تحلیل ).٨٥-٨٦ص ،١٣٩٠ پارسانیا،( شدند لیتبد دنظرطلبانهیتجد یزهایتجو
.)١٣٧٦ پور،عیرف ؛١٣٩١ آوینی، ؛١٣٩٠ آوینی،( کنند می

 و کرد اشاره مریمسوره  ٥٩و  ٥٨ات آی به ،انقالب رهبر عنوان به ای خامنه الله آیت تاریخی، دوره همین در
 و »ها هوس« دنبال به و سو یک از است نماز آن، مظهر که »تمعنوی و متعال خدای رذک« از شدن دور فرمود:

 پس. ست ا الهی های ارزش دارم و مسیر از اسالمی هجامع انحراف اصلی عامل دو ،دیگر سوی از رفتن »اتیماد«
 و تکلیف به هتوج جایبه اگر و شود ضعیف یا برود بین از »خواهی آرمان« هروحی و فکر اسالمی، هجامع در چنانچه
 و ثروت آوری جمع و دنیا اتیماد کسب در دیگران از که باشد دغدغه و اندیشه این در فردی هر الهی آرمان و وظیفه
 اشتباه ،»ییگرا یماد« با را »سازندگی« ای، هعد امروز. شد خواهد دگرگون چیزهمه نیفتد، عقب ،شخصی التتجم
 خودشان سازندگی، اسم به ای هعد اام محروم، طبقات از حمایت و جامعه کردن آباد عنیی سازندگی چون اند؛ گرفته

.)١٣٧١ ای، خامنه الله آیت( کنند می »پرستی هماد و ایدن و پول در غرق« را
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 ،»اجتمـاعی سیاسـت« عنوان بـه ای مقولـه درآمد، اجرا به اخیر های دهه طول در که توسعه های برنامه در .٤-٥
:است بوده دست ازاین تنگناهایی و معضالت به مبتال

؛شد واقع مهجور و مغفول ،طورکلی به. ١

 یـا اقتصـاد زیـرا بـود؛ رنگ کم و رقیق بسیار و نشد، انگاشته متن، و اصل و داشت فرعی و ای حاشیه منزلت. ٢
؛گرفتند قرار هتوج کانون در سیاست

 بود وارداتی و سکوالر و داشت دتجد سوی به رو و نبود انقالب مقاصد و سرشت با مطابق و همخوان چندان. ٣
؛بود متناقض و چندپاره و نداشت واحدی نظری آبشخور کم، دست یا و

؛پرداخت نمی ها سرچشمه و ها ریشه به و داشت ظاهربین و گرا معلول گیری جهت. ٤

؛داشت میل حقوقی، و آمرانه رویکرد سوی به و بود منعی و سلبی. ٥

؛نداشت ماندگاری و دوام و ثبات و شد  تغییر دچار ها، دولت تغییر با. ٦

 نـه و داشـت مشخصـی و واحـد یمتـول نه اقدام، و اجرا همرحل در چه و پردازی نظریه و تولید همرحل در چه. ٧
.کردند  عمل یکپارچه و هماهنگ بودند، آن درگیر که دیدمتع نهادهای

 د،تجد جهان همچون و )٢٦٩ص ،١٣٩١ ،اردکانی داوری( است »دتجد« توسعۀ ،»توسعه« حقیقت، در
 ورطۀ به یا گردیده انکار یا پدیدار، و حـس حـدود از  بـیرون  جهان آن، در و  است سکوالر یقلمرو به محدود
 و گرایانه واقـع دغدغۀ تنها را جهانی این زندگی دغدغۀ ،دتجد  همچون توسعه.است شده سپرده غفلت و فراموشی
 در زیرا ؛کند می نفی را روحی تـعالی و آخرت  دغدغۀ ازجمله دیگری، دغدغۀ هر و ساخته  لمـبد انـسان اصیل
). ١١٦ص ،١٣٨٤ کچویان،( گیرد نمی مفروض را یابد می ربـط  زنـدگی  ایـن  به ازآنچه غیر میلی یا نیرو انسان،
 تا آغاز از توسعه بسیار، شعارهای و ها ـاظیلف برخالف و است  توسعه برای موردنیاز فنی علم ترین محوری اقتصاد،
 فشار که هستند موجوداتی توسعه، اقتصاد ارجاعی چارچوب در ها انسان. نیست اقتصادی توسعۀ جـز چـیزی پایان،

 تقابلی سازد، می حیوانات  سایر  از متمایز را ها انسان آنچه. کند می بـیشتر سـود خـواهان را ها آن ی،ماد  نیازهای
.)١١٨ص ،١٣٨٤ کچویان،( باشد داشته پی در را سود بیشترین که است ای گزینه انتخاب برای عقالنی محاسبۀ

 کـه ایم گرفتـه قـرار لیبرالـ  اسالمی های دولت یابی قدرت و استقرار از سوز فرصت و تکراری ای چرخه در ما .٥-٥
 سـویی بـه را نهادهـا و هـا جریان سـایر تواند می و دارد فراوانی اختیارات دولت، ازآنجاکه و ندارد توقف گویی
 آن شـتاب از و زنـد می لطمه انقالب، تکاملی حرکت به بیشتر مسئله این است، آن خواهان خود که دهد سوق
 نیز »دمتجد هطبق« تدریج،به آورد، می پدید را خود با متناسب اجتماعی هطبق لیبرال، دولت ازآنجاکه. کاهد می
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 از ناشی تیهوی معضل فرهنگی، لحاظ به هم و اجتماعی لحاظ به هم دیگر، بیان به ؛شد تتقوی یا گرفت شکل
.است درآمده ما تاریخی شرایط از بخشی صورت به دی،تجد تهوی زیرا ؛دارد تیاهم ما برای دتجد

 و کرده لمتحو را ما توانست خود، تاریخی توسعه روند در غرب که است این مسئله اجتماعی، انداز چشم از
 ،اندکی افراد تنها ما میان در کرد، آغاز را گری جهانی روند غرب، که هنگامی .کند تحمیل ما بر را کنونی شرایط
 جدید، نهادهای ایجاد و بومی ساختارهای تخریب راستای در غرب های تالش اامّ  بودند، دیتجد تهوی خواهان

پیدا  ادامه روند این و گرفتند شکل ،دتجد هوادار رقیِق  اجتماعی های الیه که داد تغییر را اوضاع ای گونه به تدریج به
 تبدیل ،دتجد هیافت ساخت و دار ریشه اجتماعی هبدن به و کردند رشد و یافته گسترش  ها الیه این امروز و کرد

 دهند، می نشان ایران در یهویت مختلف های گفتمان تاریخی تطور که گونه همان نیز فرهنگی انداز چشم از. شدند
 ،١٣٨٧ کچویان،( دارند تمایل دموکراسی، و آزادی قبیل از دیتجد های ارزش به نسبت جامعه از مهم یبخش
.)٢٧٧-٢٧٦ص

 حاکم ما اجتماعی جهان بر »هنجاری تضاد« وضع و است ریخته درهم جامعه، از ییها پاره در ما تهوی .٦-٥
 در کـه ییها تتشـت و ها تناقض از و است نهفته ما  تیهوی های چالش در ، اجتماعی معضالت هریش. است

 خویشـتن از کـه اسـت سـده یک از بیش ما. گیرد می سرچشمه گرفته، شکل مان فرهنگی جمعی تشخصی
 دیتجــد نیروهــای. گریبانیم به دســت د،تجــد های یتعــد و هــا تحمیل بــا و ایم افتــاده دور ،خــود فرهنگــی

 و نـزاع ایـن. کننـد مسـتحیل د،تجـد در و دهنـد عبـورمـا  اسـالمی تسـن از طریق هر به را ما خواهند می
 حـال، بااین. اسـت گذشـته سدۀ در ما اجتماعی های تنش و التتحو از بسیاری هشالود و زیربنا کشمکش،

 و اسـالمی های هـدف خـدمت به مسیرها و مجراها همه انقالب، پسا دوره در که دارد وجود شایعی رتصو
 میـان در دیگـری دعـوت دینی، دعوت جز و شده تبلیغ دینی های ارزش و دین جا، همه در و درآمده انقالبی
  غیرواقعـی و آمیز مبالغـه سخت تصویری، چنین آمد، پیشین سطور در آنچه اساس بر آنکه حال است، نبوده

 اسـالمی جمهـوری نظـام بـا کـه مطلب این القای که است این آن، کردن وپرداخته ساخته از هدف و ستا
 دعـوت راسـتای در هـا آن گـرفتن کار  به و فرهنگی، و تبلیغی های اهرم همه داشتن اختیار در باوجود ایران،
 تر نزدیـک دینـی هـای ارزش به تنها نه ایرانیان، اجتماعی جهان و خورده شکست و مانده ناکام دین، به مردم
). ١٣٩٢ ،پـور جالیـی ؛١٣٨٧ فاضـلی،( اسـت گرفتـه بیشـتری هفاصل ها آن از گذشته، به نسبتکه  نشده

 امکانـات و مقـدورات همه از که است این دارد، وجود یادشده استدالل در که ناصوابی فرض پیش نخستین
 سـاختارهای همـه کـه درحالی اسـت، شـده استفاده مردم دینی فرهنگ تعمیق و ارتقا راستای در ساختاری،
 ،هـا آن در کـه نیست گونه این و اند درنیامده انقالبی و اسالمی برداشت و نگاه فتصر به ،عمل در اجتماعی

.باشد دینی های ارزش با غلبه
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گیري نتیجه
 ای پـاره و دارد وجود دارانهم دین اجتماعی سیاست کردن وپرداخته ساخته برای مناسبی های زمینه نظری، لحاظ از. ١

 همچنان ما ،حال بااین اام باشد، نشده برداشته گامی هیچ که نیست گونه این و رسیده تفعلی به نیز ها زمینه این از
 بایـد چگونه علمی، و معرفتی هجنب از دانیم نمی و نیستیم روبرو نمدو و مشخص نظری رهیافت و دستگاه یک با
 و غربـی های نظریـه از اقتبـاس و یربردا گرتـه موجب یا تاکنون نقص، این. شویم مواجه اجتماعی های آسیب با

است. نظری پشتوانۀ فاقد و بوده قشری های برنامه ساز سبب یا و شده ترجمه موج گیری شکل

 امکان سوی به رونه رو به امتناع که  حاصل، و برآیند ی،جد های چالش و تنگناها باوجود نیز، عملی ازلحاظ. ٢
 هـا دولت قبیل این و رسیده خودش تتمامی به ایران، در دیتجد های دولت استقرار هتجرب ،طرف ازیک. دارد
 مواجـه درونی های چالش و ها مخالفت با نیز شدن جهانی دیگر، طرف از و اند شده روبرو اجتماعی بحران با

 تـاروپود در انقالبـی هجامعـ و انقـالب کردن هضم برای فراوانی های تالش گذشته، هده طول در. است شده
.نیافت ققتح درنهایت ،انحالل و ادغام اام پذیرفت، صورت جهانی ساختار

 رونـدهای هادام با و هستیم بنیادی و ساختاری های چرخش محتاج سخت ،دوالیه هر در که نیست تردیدی. ٣
 بایـد اگـر. نخـواهیم بـود خویش اجتماعی جهان در اساسی دگرگونی قادر به ایجاد کنونی، شتاب کم و رقیق

 و هـا آرمان و اسـت روان و جاری ت،واقعی و زمان بستر در که بدانیم تاریخی غیر و تدریجی امری را انقالب
 طریـق از بایـد پـس .یابنـد می قتحقـ انقـالب، تـداوم هواسـط به و تدریج بهکه  وقوع هلحظ در نه مقاصدش،

 ایـن به و کنیم فراهم دارانهم دین اجتماعی سیاست نتعی و قتحق برای را زمینه ساختارها، در انقالبی التتحو
.بزداییم اجتماعی جهان متن از را اجتماعی های آسیب واسطه،

منابع
یم قرآن- .فوالدوند دمهدیمحم ترجمۀ، کر
 .فرهنگی و علمی: تهران، یدیشه جعفر سید ترجمه ،البالغه نهج، )١٣٩٢( ،رضی سید-
 تهران: واحه.، آغازی بر یک پایان، )١٣٩٠( ،آوینی، مرتضی-
 تهران: واحه.، دوش به های خانه حلزون، )١٣٩١( ـــــــــــــــ ،-
 نشـر: تهـران، امامی سید کاووس ترجمۀ، اجتماعی دگرگونی دربارۀ هایی دیدگاه، )١٣٧٣( ،رابرت الور،، اچ-

 .دانشگاهی
 .نی: تهران، احمدی عبدالوهاب ترجمۀ، لیبرالیسم، )١٣٧٨(، ژرژ بوردو،-
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 .مرکز: تهران، فاطمی فریدون ترجمۀ، ارزش/ تواقعی دوگانگی، )١٣٨٥(، هیلری پاتنم،-
 .کتاب بوستان: قم، عمل و یهفت موج اصالحات: نسبت تئور ، )١٣٩٠( ،حمید پارسانیا،-
 .معارف: تهران، اسالمی انقالب در پژوهشی پیمانه؛ حدیث، )١٣٩٢(،  ـــــــــــــــ-
 .اشراق: قم، جعفری بهناز ترجمۀ، ایمان و عقل، )١٣٨١(، الوین پالنتینجا،-
.اسالمی فرهنگ و علوم پژوهشگاه: قم، قنبری حسن ترجمۀ، ایمان و تعقالنی، )١٣٨٥(، راجر تریگ،-
 .آثار نشر و تنظیم مؤسسۀ: تهران، پیشرو فرهنگ پیرو، فرهنگ، )١٣٩٢( ،محمدتقی جعفری،-
 .علم: تهران، مدرن کژ جامعۀ ،ایران شناسی جامعه، )١٣٩٢( ،حمیدرضا پور،  جالیی-
 رسـانی اطالع یگـاهپا، جیبسـ مقاومـت یرویدار فرماندهان نیدر د، )١٣٧١(، علی سید ای، خامنه] الله آیت[-

.١٣٧١ تیر ٢٢، اسالمی انقالب پژوهشی ـ فرهنگی مؤسسۀ
 .سخن: تهران، ایران در تربیت و تعلیم دربارۀ، )١٣٩٠(، رضا ،اردکانی داوری-
 .رستا: تهران، دتجد دشوار راه و ما، )١٣٩١(،  ـــــــــــــــ-
یه ای؛ رشته میان پژوهش، )١٣٩٤(        .اف آلن   رپکو،- : تهـران، دیگـران و پـور علوی محسن ترجمۀ، فرآیند و نظر

 .اجتماعی و فرهنگی مطالعات پژوهشکدۀ
 .انتشار سهامی شرکت: تهران، تضاد و توسعه ،)١٣٧٦(، فرامرز پور، عیرف-
: قـم، ١٤ ج، همـدانی موسـوی محمدباقر سید ترجمۀ، المیزان تفسیر، )١٣٩٢( ،محمدحسین سید طباطبائی،-

 .اسالمی تبلیغات دفتر
 مطالعـات و شناسـی انسان رویکـردی ایران؛ فرهنگ شدن امروزی یا مدرن، )١٣٨٧( ،الله نعمت فاضلی،-

 .اجتماعی و فرهنگی مطالعات پژوهشکدۀ: تهران، فرهنگی
.کتاب بوستان: قم، ایران معمایی تماهی در کندوکاو، )١٣٨٣(، حسین کچویان،-
 .١٢٦-١٠٣ ص ،٣ش، یاس راهبرد ۀفصلنام، »ویرانگر سرابی توسعه؛ گفتمان«، )١٣٨٤( ،ـــــــــــــــ -
، دتجـد مابعد و دتجد با کشاکش در ایرانی ایران؛ تیهوی های گفتمان تطورات، )١٣٨٧( ،ـــــــــــــــ -

 .نی: تهران
 گیری، شـکل بـرای الگـویی عـالی؛ آمـوزش در ای رشـته میان فرهنـگ، )١٣٨٩( ،تامپسـون جولی کالین،-

 پژوهشـکدۀ: تهـران، پـور موسـی اللـه نعمت و  زاده اعتمـادی اللـه هـدایت ترجمۀ، تداوم و بخشی استحکام
 .اجتماعی و فرهنگی مطالعات

 .ناهید: تهران، بهشتی علیرضا ترجمۀ، لیبرالیسم، )١٣٩٥( ،جان گری،-
یه، )١٣٨٦(، دتقیمحم زدی،ی  مصباح- .نییخم امام ۀقم: مؤسس، ٢ج ، اسالم یاسیس نظر



اسالمی اجتماعی سیاست بندی صورت های زمینه

۲۳۰

یه، )١٣٨٧(، ـــــــــــــــ -  .نییخم امام ۀقم: مؤسس ،١ج ، حقوقی اسالم نظر
 .خمینی امام مؤسسۀ: قم، قرآن در سیاست و حقوق، )١٣٨٩(، ـــــــــــــــ -
 .اسالمی تبلیغات سازمان: تهران، قرآن دیدگاه از تاریخ و جامعه، )١٣٩١(، ـــــــــــــــ -
 .صدرا: تهران، نظام حقوق زن در اسالم، )١٣٨٧(، مرتضی مطهری،-
 .صدرا: تهران، ١ ج، اندرزها و ها حکمت، )١٣٨٩( ،ـــــــــــــــ -
 .صدرا: تهران، تاریخ و جامعه، ٥ ج، اسالمی بینی جهان بر ای مهمقد، )١٣٩٠( ،ـــــــــــــــ -
 .صدرا: تهران، ایران اسالمی انقالب آینده، )١٣٩٣( ،ـــــــــــــــ -
.صدرا: تهران، ریاخ ۀدر صدسال یاسالم یها نهضت یاجمال یبررس، )١٣٩٤( ،ـــــــــــــــ -
 .صدرا تهران،، گری یماد به گرایش علل، )١٣٩٥( ،ـــــــــــــــ -
.اجتماعی و فرهنگی مطالعات پژوهشکدۀ: تهران، حاتمی داود ترجمۀ ،رشتگی میان، )١٣٨٧( ،جو موران،-
تهران: امیرکبیر.، معنوی مثنوی، )١٣٩١( ،دمحم  نیالد جاللمولوی، -


