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  ∗یوضیم عیدکتر محمدرح
  ∗∗محمد احمدوند ولی

  چكيده
مسلماً پرداختن به این    . دربارة سکوالریسم ) ره(ینی رویکرد نظري امام خم    مقالۀ حاضر پژوهشی است بر    

. سـت هاي گوناگون از آن، و فرایند سکوالریزاسیون ا       موضوع مستلزم تعریف سکوالریسم، تفاسیر و برداشت      
هـا و   دربارة شـاخص ) ره(ینی امام خم حضرت مقدمات به آرا و مبانی نظري  پژوهشگر ضمن بیان   ،از این رو  

، جدایی اخالق از سیاست، و جدایی دیـن       ي شدن دین، عقالنیت ابزار    ی سکوالریسم همچون خصوص   ینمبا
  .پردازد از سیاست می

 انقالب اسالمی اعتراضی بود .انقالب اسالمی نقطۀ عزیمت تحول در مبانی اندیشه در ایران معاصر است      
ن سؤاالت پاسـخ داده  یایسته است به اش. به نحوة تفکر، نحوة زندگی، و نوسازي سیاسی ـ اجتماعی سکوالر 

ن یادیـ  بنيسم تـضاد ی، با سکوالر)ره( حضرت امام خمینییعنیدئولوگ آن،  ی و ا  یشود که چرا انقالب اسالم    
دگاه یـ د  ازسم نگاشته شده است، امـا یدگاه اسالم دربارة سکوالر   ی از د  يتا کنون مقاالت و آثار متعدد     . داشتند

کند تا  ین مقاله تالش میپژوهشگر در ا.  بحث نشده استیستیشه سکوالرید انی دربارة مبان )ره(حضرت امام 
  . بپردازد)ره( امام حضرتدگاهین دییسم به تبیشۀ سکوالری اندیان و فهم مبانیبا ب

  

  ها کليد واژه
  .سکوالریسم، دیدگاه امام، جدایی دین از سیاست، جدایی دین از اخالق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )ره( خميني المللي امام عضو هيئت علمي دانشگاه بين ∗
  و انقالب اسالمي) ره( سازي در اسالم پژوهشکده امام خميني کارشناس ارشد انديشه ∗∗
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   بحثيچهارچوب مفهوم
گرایـی،    گرایی، اعتقاد به اصالت امور دنیوي، غیردین      ت به معناي عرف    در لغ  1سکوالریسم

  سکوالریسمها برخی از فرهنگ). advavced learner's: 1062(است و جدا شدن دین از دنیا 
هاي دیگر زندگی انسان  را تنظیم امور معاش از قبیل تعلیم و تربیت، سیاست، اخالق و جنبه          

برخی دیگر سکوالریـسم را مخالفـت بـا      . اند   تفسیر کرده  بدون درنظر گرفتن خداوند و دین     
 از این. اند شرع و مطالب دینی، روح دنیاداري، طرفداري از اصول دنیوي و عرفی تعریف کرده

 ها، تعلیمات شریعت، و مطالب دینی و طرفدار نگاه سکوالریست کسی است مخالف با آموزه
  ).4952: 5آریانپور، ج (اصول دنیوي و عرفی 

والریسم نوعی ایدئولوژي است که ریشه در اخالق طبیعی دارد و مبتنی بر وحـی و                سک
رو، مدافعان آن با نفی هرگونه اعتقاد به امـور ماوراءالطبیعـه،    از این  . امور مابعدالطبیعه نیست  

دهنـد   اصول غیردینی یا ضددینی را بنیاد اخالق شخصی و سازماندهی اجتماع قرار مـی   
  .)21: 1377ویلسون، (

گونـه کـه    گوید همان اف می. سکوالریسم ایدئولوژي واحدي نیست، بلکه چنان که برت 
 انواع متعدد سکوالریسم نیز وجود دارنـد، کـه هـر یـک           ،هستهاي متعددي     در جهان دین  

ها تقابـل   نقطۀ اشتراك همۀ آن. دهند ها و ساختار فلسفی متفاوتی را ارائه می       هنجارها، ارزش 
کنیم خـود     ها جهانی که در آن زندگی می        براي سکوالریست . م است میان دین و سکوالریس   

حـال  . پذیر است یعنی دنیا با استناد به خود فهیمدنی و استنباط. سرچشمۀ نهایی ارجاع است 
 با استناد و ارجاع بـه     است اما  یاب  آنکه براي دینداران زندگی در این جهان فهمیدنی و عقل         

ی معنا و ارزش حقیقی زندگی، حتی کل هستی را تنها بـا             براساس ایمان دین  . حقیقتی متعالی 
 در مجموع سکوالریسم نوعی ایدئولوژي. توان دریافت رجوع به حقیقتی برتر از کل جهان می

 )رفورمایـسون (غربی است، مربوط به دورة گذار از مقطع کهنه به نو که در نهضت اصـالح دیـن    
نفک از وحـی خـود سرچـشمۀ نهـایی          عقل م . به صورت ایمان به اصالت عقل تجلی یافت       

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  . Secularism 
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هاي این ایـدئولوژي   هرچند مقطع تاریخی رفورمایسون دورة جوانه زدن شاخه       . ارجاع است 
  .هاي فکري آن را در سنت سوفسطایی یونانی سراغ گرفت توان امتداد ریشه است، اما می

دیـن  سکوالریزاسیون فرایندي است که به عرفی و عقالنی شدن نهادهاي دینی، انفکاك             
). 19: 1377ویلـسون،  (هـاي اجتمـاعی اشـاره دارد     ز عرصـه از دنیا و به حاشیه راندن دین ا    

شناسان از این واژه براي داللت بر فرایندهاي گوناگون خارج کردن مهار فضا، زمـان،                 جامعه
هـاي   تسهیالت و منابع از دست مراجع دینی و نشاندن اهداف و مقاصد این جهانی و روش        

 الگوهاي آیینی و نمادین کنش که به غایات ماوراء طبیعـی و دیگـر جهـانی               تجربی به جاي  
 این تعبیر بعدها براي داللت بر الگوي توسعۀ اجتماعی که جامعه         . بردند  توجه داشته بهره می   

شناسان اولیه مانند اگوست کنت آن را پیش از رواج تعبیر عرفی شدن مطـرح کـرده بودنـد                
شـود فرهنـگ، اندیـشه و آداب و رسـوم      وقتی گفته می«: یدگو آلن بیرو می  . تخصیص یافت 

هـاي دینـی و منـابع       شوند منظور این است که پیوندهایشان را بـا ارزش           جهانی غیردینی می  
  ).334: 1375آلن بیرو، (» کنند الهی قطع می

 مـذهبی  یهـا و آگـاه   از نظر ویلسون دنیاگرایی فراگردي است که طی آن نهادها، کـنش     
تواند زمینۀ  البته از دست رفتن زمینۀ اجتماعی می. دهند ی خود را از دست می     اهمیت اجتماع 

بدین ترتیب نفوذ دیـن در جامعـه       ). 293: 1377همیلتون،  (حذف اعتقادات خصوصی باشد     
رود و نامقـدس   شود، تا آنجا که سرانجام مقـدس از بـین مـی       رفته کم می    و تفکر فردي رفته   

کیوپیـت،  (توان دید  داق آشکار آن را در قرن دوازدهم می   گیرد که مص    یکسره جاي آن را می    
جـداانگاري دیـن و   «) 1377(اگر بخواهیم سکوالریزاسیون یا به تعبیر ویلسون        ) 293: 1376

هـاي   توان گفت فرایندي که طی آن وجدان دینی، فعالیـت      را به اجمال تعریف کنیم می     » دنیا
ایـن بـدان معنـا      . دهند   خود را از دست می     دینی، و نهادهاي دینی اعتبار و اهمیت اجتماعی       

کارکردهاي اساسـی آن در     . شود  است که دین در عملکرد نظام اجتماعی به حاشیه رانده می          
عملکرد جامعه با خارج شدن از زیر نفوذ و نظارت عواملی که اختـصاصاً بـه امـور مـاوراء                

ـ یاز وح با عقل مستقل یگردند و امور اجتماع ی میطبیعی عنایت دارند عرف   ، سـودانگار، ی، تجرب
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  .شود ی اداره ميو ابزار
 ت مـستقل یـ ت عقالنید بر محوریتوان در تأک ی سکوالریسم را م  یات مبان ین نظر یبا توجه به ا   

 استین، جدا کردن عرصۀ سیت دی کردن عرصۀ فعالی خصوصي، تالش براي و ابزاریاز وح
ـ  دیادامه به بررسدر . ن خالصه کردین و جدا کردن عرصۀ اخالق از دیاز د    حـضرت دگاهی

  : میپرداز ی مها ن شاخصیشان دربارة ای اي نظریو مبان) ره(ینیامام خم
  

  خميني و عقالنيت سكوالر امام
 شود، تـا جـایی     مهم سکوالریسم محسوب می    يها   از شاخص  یکیر خاص عقالنیت    یبه تعب 

ـ    زاویه از این . شناسند  که بعضی سکوالریسم را بدین معنا می       سان منفـک از معرفـت       عقل ان
 قادر یده از وحیبدین معنا که انسان با استفاده از عقل بر       . دینی سرچشمۀ نهایی ارجاع است    

رو، عقل به تنهایی معیار صـحت و سـقم همـۀ            از این . است همۀ مسائل را درك و حل کند       
 گرایی، اقتناع به نقـش ابـزاري، نفـی حقـایق ثابـت، جـدایی              محاسبه. شود  مسائل قلمداد می  

شود و حوزة فعالیت آن از  محوري از پیامدهاي عقل محسوب می       ، و انسان  »دانش از ارزش  «
ـ ن نوع نگاه به عقل در دی ایلذا بررس . شود  دایرة طبیعت خارج نمی    تـر مـستلزم    دگاه کـالن ی

مسلم است که در بستر ایـن تقابـل،         . بررسی تقابل عقالنیت سکوالر با عقالنیت دینی است       
  .گیرد بینی توحیدي مورد نقد جدي قرار می گاه دینی و جهانسکوالریسم از نظر

هـا، و    توان در سه سطح شـناخت، اخـالق و ارزش           هاي عقالنیت سکوالر را می      ویژگی
ترین ویژگی عقالنیت در مرتبۀ معرفت و شـناخت ابـزاري بـودن آن              مهم. عمل بررسی کرد  

آورد، بـه صـورت    ش به دسـت مـی  هایی را که از راه مشاهده و آزمای است، یعنی آدمی یافته   
 بایـد  ی کـه  نتایج.یابد  اه به سلسله نتایجی دست می     آموزد و از این ر      ادله و قواعد منطقی می    

ها شـود تـا بتوانـد قـدرت      عینیت یابد، یعنی موفق به کسب نوعی وفاق همگانی میان انسان     
رو، عقالنیـت   از ایـن . بینی آنچه را بالفعل موجود و مـشهود نیـست بـه انـسان ببخـشد       پیش

خـواهیم و خـوش    چنان که می    متجددانه چیزي بیش از ابزاري براي شکل دادن به جهان آن          
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بـه  . شوند  در متن عقالنیت ابزاري حقایق ثابت انکار می       ). 372: 1381ملکیان،  (داریم نیست   
از آنجا که عقالنیت سکوالر به دنبال سلطه یافتن بر جهان و هستی طبیعـی اسـت،        «: عبارتی

جوادي (» پردازد گر به دنبال کشف حقایق نیست، بلکه باالتر از آن به نفی حقایق ثابت می        دی
اعتمادي به وحی نشانۀ غالب عقالنیت سـکوالر در سـطح شـناخت               بی). 102: 1381آملی،  
بـه  . عقالنیت مدرن، با اعتماد به خود، وحی و شرع را به منزلۀ منبع معرفت انکار کرد      . است

هاي دیگر دربارة عـالم و آدم،   نظر از هرگونه وابستگی به ساخت که صرفعبارتی سعی کرد    
). 40: 1375غفـاري،  (سرنوشت و زندگی، دربارة دنیا و همۀ امور مرتبط با آن تصمیم بگیرد    

. شـود  ها مطرح مـی  در دومین سطح عقالنیت سکوالر، رویکرد آن نسبت به اخالق و ارزش        
ها از راه عقل است،       در سطح اخالق جدایی راه ارزش     هاي بارز عقالنیت سکوالر       از ویژگی 

بـه بیـان بهتـر    . شـود  یبه عبارتی حوزة عقالنیت غیرارزشی و حوزة اخـالق غیرعقالنـی مـ         
سلب حق قـضاوت نـسبت   . نام برد» ارزش از دانش«توان از این فرایند به جدا شدن راه          می

 ابزاري تنـزل یابـد کـه صـرفاً     ها از عقالنیت باعث شد عقالنیت مدرن به  ها و بدي    به خوبی 
هـا حقیقـت نداشـته، قـراردادي،         وقتی که ارزش  .  شود برداري  یابی به هدف بهره     براي دست 

بهره، دیگـر اخـالق    ریشه، نسبی، شخصی، و ذهنی باشند و از خاستگاه عینی و واقعی بی           بی
ري محـو   هاي دیگر عقالنیت سکوالر در این سطح انسان         از ویژگی . یک شوخی بیش نیست   

در سـطح نهـایی   . یعنی مرکز توجه این عقالنیت انسان و منـافع مـرتبط بـا آن اسـت           . است
عقالنیت سکوالر در عمل مبتنی بر تصمیم بر اساس وضع موجود و تالش بـراي شـناخت                 

  .وضعیت موجود است
 بینـی   باید گفت که از نظر شناختی عقالنیت در جهـان         ) ره(خمینی  دربارة دیدگاه حضرت امام   

بدین معنا کـه نـه تنهـا    . محور است و بنیادین فراتر از ادراکات حس و تجربه، حقیقت    دینی،  
جهـان  . کند، بلکه معتقد به وجـود حقـایق ثابـت اسـت         عقل شهودي و قدسی را انکار نمی      

با توجه بـه   ) ره(امام  حضرت  منحصر به عالم مادي نیست و مسلم است که حقایق از منظر             
 عقالنیتـی از جـنس دینـی    ،رو از ایـن  . ز حس و تجربه استبینی توحیدي وي فراتر ا  جهان
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در نامۀ تاریخی خود بـه گوربـاچف،       ) ره(حضرت امام خمینی  . برگرفته از حقایق برتر است    
 داند، البته بینی توحیدي را شامل حس و عقل می ضمن نقد معیارهاي شناختی سکوالر، جهان

  .پرداخته شدعقل نه بدان معنا که در بررسی سکوالریسم به آن 
دانستند و چیزي را کـه محـسوس    بینی خود را حسی می      مادیون معیار شناخت و جهان    «

نباشد از قلمرو علم خارج دانسته، هستی را همتاي ماده می داند و چیزي را که مـاده نـدارد             
قهراً جهان غیب مانند وجود خداوند تعالی و وحی و نبـوت و قیامـت را                . دانند  موجود نمی 

بینی الهی اعم از حس و    داند و در حالی که معیار شناخت حقایق در جهان           سانه می یکسره اف 
باشـد، اگرچـه محـسوس     باشد و چیزي که معقول باشد، داخل در قلمرو علـم مـی          عقل می 

توانـد موجـود      لذا هستی اعم از غیب و شهادت است و چیزي که ماده نـدارد، نمـی               . نباشد
ه مجرد استناد دارد، شناخت حسی نیـز بـر شـناخت            طور که موجودي مادي ب      باشد و همان  

بینی توحیدي شاخصۀ عقالنیت دینی       بنابراین، جهان ). نامه به گورباچف  (» عقلی متکی است  
در سطح شناخت فراتر از حس و تجربه مبتنی بر وحی و حقـایق ثابـت اسـت و شـناخت               

  .شود عقالنی در پرتو وحی متبلور می
 ، حذف اخالق»دانش از ارزش«ر که مبتنی بر جدایی باید گفت برخالف عقالنیت سکوال

واالي انسانی، تجزیۀ وحدت حیات معقول و تجزیۀ وحدت شخصیت اسـت، در عقالنیـت    
هـیچ  . دینی اخالق مفسر حیات معقول آدمی و عامل پیروزي انسان بر صفات حیوان اسـت           

وجـود   هاي اخالقی بـه  تواند با آن ابتهاج و سروري که در درون انسان        انبساط و نشاطی نمی   
ترین حسی است که   هاي اخالقی، عالی    احساس تکلیف مبتنی بر فضیلت    . آید برابري کند    می

اگر اخالق واالي انسانی را حذف کنیم بـا موجـود پیچیـده و    . شود در درون بشر شکوفا می   
: 1375محمـدتقی جعفـري،   (خطرناکی روبرو خواهیم شد که خود را انـسان نامیـده اسـت          

و ) ص(با تأسی به سیرة حـضرت رسـول      ) ره(از این روست که حضرت امام خمینی      ). 125
غایـت بعثـت و نتیجـۀ    «: فرماینـد   توضیح حدیث مبارك انی بعثت التمم مکارم االخالق می        

و در احادیث شریفه مجمالً و مفـصالً بـه   . اکرام مکارم اخالق است   ) ص(االنبیا  دعوت خاتم 
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و اهمیت آن بیش از آن اسـت کـه   ... عارف ـ اهمیت دادند  بعد از م اخالق پیش از هر چیز ـ
قدر معلوم است که سرمایۀ حیات ابدي آخـرت حـصول        این. ما از عهدة بیان حق آن برآییم      

اخالق کریمه و اتصاف به مکارم اخالق است و آن بهشتی که به واسطۀ کرایم اخالقـی بـه                    
  ).511: 1376امام خمینی، (» شود که بهشت صفات است انسان عطا می

شـود کـه در    انسانیت انسان وقتی اعـاده مـی    ) ره(در عقالنیت دینی حضرت امام خمینی     
مفـسر آن اسـت بـر       ) ره(اسالمی که حضرت امام خمینی    . حصول اخالق کریمه کوشا باشد    

اندیش استوار است که انسان را نه تنها بر ماده کـه بـر نقـش خـویش مـسلط               حقیقتی متعال 
رو کـه    گرایـان سـکوالر از آن       مـاده ) ره( است که به نظر حضرت امام      این در حالی  . سازد  می

بـا دیـدي مـادي و    «: کننـد در نگـرش معرفتـی    اخالق و مکارم را از وجود انسان حذف می 
جـویی و   ها را با دیدهاي خود در سلطه نگرند و ارزش    محاسبات غلط به این پدیدة الهی می      

  ).42: 1373نی،امام خمی(» بینند هاي دیگر می استضعاف ملت
انـدیش    و عقـل معیـشت  ترین سطح عقالنیت در اسالم عقالنیت ابزاري     سومین و عادي  

ها مرتبط است به عقـل    عقالنیت در سطح عمل از آنجا که با معیشت و زندگی انسان           . است
محـور اسـت کـه در     در واقع در چـارچوب عقالنیـت معیـشت   . معاش هم تعبیر شده است   
گیـرد و مـشوق استحـصال هرچـه بیـشتر        رنگ و بوي مادي میعقالنیت سکوالر همه چیز 

نفس در عقالنیت سکوالر سـود و تمتـع   . شود سود و تمتع، فارغ از سود و زیان اخروي می     
رغـم بهـادادن و بـه رسـمیت       کند، در حالی که عقالنیت دینی علی        را به هر قیمتی طلب می     

 نـاظر بـه دنیـا و آخـرت دعـوت         شناختن لذایذ و منافع آدمی به نوعی تعادل در مالحظات         
اسالم ضـمن توجـه و   . دهد تري از سود و زیان توجه می      ها را به ابعاد وسیع      کند و انسان    می

در اینجاست که عنـصر  . کند اهتمام به تمتعات دنیوي، انسان را متوجه سود و زیان اصیل می        
عقالنـی اسـت و   دقیقاً عنصري ) ره(شود که از نظر حضرت امام خمینی     مسئولیت متبلور می  

 عـین   توجهی به آن سعادت و کمال به حدي در نزد وي حقیقی، جدي، و عینی است که بی       
سعادت و کمال انسان و جوامع تنها در گرو اطاعت از قوانین   «: سفاهت و جنون خواهد بود    
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الهی است که توسط انبیا به بشر ابالغ شده است و انحطاط و سقوط بشر بـه علـت سـلب                  
» بنابراین انسان باید علیه ایـن زنجیرهـا قیـام کنـد      . ها است   تسلیم در برابر انسان   آزادي او و    

  ).388 : 5همان، ج(
  

  و خصوصي شدن عرصة دين) ره(خميني حضرت امام
هاي سکوالریسم رویکردي فردگرایانه به دین است که کارکرد آن            یکی دیگر از شاخص   

 ، بنابراین، مذهبی و اجتماعی عمومداند نه عرصه  بشر میی زندگی خصوصيها را در عرصه
  .یابد اي شخصی میان انسان و خدا تقلیل می و دیانت به رابطه

خصوصی شدن دین در ایران جریانی سیاسی بود که در تضاد بـا فقاهـت سـکوالرهاي              
خـان متـأثر از جنـبش     معروف ماقبل یا در جریان انقالب مشروطه مانند آخوندزاده و ملکـم        

 خوانـدن  یبـا شـیطان  ) ره(ینیرو، حضرت امام خم     از این   . و ترویج کردند  سم بیان   یپروتستان
اخیراً هـم کـه راه شـرق و    «: پردازد این جریان، به تبیین این مسئله و رابطۀ آن با سیاست می       

 هاي اسالمی باز شد، این امر در اوج خودش قرار گرفت که اسالم، یک مسائل غرب به دولت
ست از اسالم جداسـت و نبایـد مـسلمانان در سیاسـت             شخصی بین بنده و خداست و سیا      

ها در همان مسجدها محبوس باشـند         دخالت کنند و نباید روحانیون وارد سیاست شوند، آن        
. و همه کارشان این باشد که بروند نماز بخوانند و چند کلمه هم دعا کنند و برگردنـد منـزل          

هـاي شـرق و     امروز کـه دولـت    اي بوده است که از صدر اسالم ریشه دارد و           این یک نقشه  
  ).232: 16همان، ج(» اند، به اوج خود رسیده است غرب در مقابل اسالم ایستاده

ضمن بیان تفاوت معنا و کارکرد مـذهب در فرهنـگ اسـالمی،    ) ره(حضرت امام خمینی  
افته شخصی مابین انسان و خدا بلکـه آن را جـامع سیـستم و    یمذهب را نه یک رابطۀ تقلیل   

داند که براي همۀ ابعـاد و شـئون گونـاگون              و فرهنگی می   یاسیاعی، اقتصادي، س  نظام اجتم 
هاي حاکم در جامعه      مذهب اسالم از هنگام ظهورش متوفی نظام      «. زندگی انسان برنامه دارد   

 اجتماعی اقتصادي و فرهنگی است که براي تمـامی         بوده است و خود داراي سیستم و نظام       
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توان   البته می ). 263: 4همان، ج (» اجتماعی قوانین خاصی دارد   ابعاد و شئون زندگی فردي و       
هـاي   انسان سـاحت . هاي وجودي انسان تبیین کرد    جامعیت دین را با توجه به تعدد ساحت       

ویژه اسالم، با هـدف   همۀ ادیان الهی، به. ها را بپرورد و رشد دهد متعدد دارد که باید همۀ آن     
داوند و با آگاهی از همۀ نیازهـاي بـشر، در هـر زمـان     اند و خ پرورش این ابعاد پدیدار شده    

انـسان چـون یـک    «: دینی جامع فرو فرستاده است تا انسان به هدف کمالی خود نائل شـود          
اند که آن همـه احتیاجـات انـسان را ـ       همه چیز دارد، انبیا آمده مجموعه است که احتیاج به

انسان اگر عمل بکند، بـه سـعادت تمـام    هرچه احتیاج دارد انسان ـ براي انسان بیان کنند که  
  ).190: 4همان، ج(» رسد می

اند و همۀ پیامبران آنچـه را مردمـان بـه     بدین ترتیب همۀ ادیان در زمان خود، جامع بوده      
 انبیا هم همان چیزهایی که مربوط به روح و مربوط به مقامات«. اند اند، بیان کرده آن نیاز داشته

هـر دینـی    ). 237: 3همـان، ج  (» انـد   بیه است، براي ما بیان کـرده      عقلیه و مربوط به مراکز غی     
زمانی جامعیت داشته است تا دین اسالم که امتداد و کمال ادیـان ابراهیمـی اسـت و در آن                    

هم آن  «: هاي برآوردن آن نیازها دقیقاً معین شده است         بینی شده و راه     همۀ نیازهاي بشر پیش   
در ترقیـات انـسان و تکامـل انـسان اسـت، در      چیزهایی که وظایف شخصیه است و دخیل      

سنت و در کتاب بیان شده است و هم آن چیزهایی که مربوط بـه اجتمـاع و امـور سیاسـی          
 ما یک همچو«بینیم  با این نگرش است که می). همان(» است و تنظیم و تربیت اجتماع است  

 و همه چیز ما کتابی داریم که مصالح شخصی، مصالح اجتماعی، مصالح سیاسی، کشورداري       
کمترین تردیدي دربـارة جامعیـت اسـالم و کاسـتن از           ). 423 : 18همان، ج   (» در آن هست  

 کنند در اینکه بخورند هایی که اسالم را خالصه می  آن«. گسترة آن، به معناي نفی اسالم است      
 اي بگیرند و در گرفتاري این ملت، در گرفتاري   و بخوابند و یک نمازي بخوانند و یک روزه        

: 14همـان، ج (» ها مسلم نیـستند  این جامعه دخالت نکنند، به حسب روایت رسول اکرم، این     
اسالم آیینی فقط ناظر به نیازهـاي روحـی و   «) ره(از نظر حضرت امام خمینی). 527 ـ   528

 شخصی نیست بلکه در اسالم براي این انسانی که همه چیز است، یعنی از طبیعت تا ماوراي



  ، سال دهم، دوره سوم، شماره ششمنامه پژوهش فرهنگي  ■  ١١٠

  

  ).9: 4همان، ج(» هیت مراتب دارد، اسالم تز دارد، برنامه دارد اسالمطبیعت تا عالم ال
ن نـه تنهـا یـک رابطـۀ         یاوالً از نگاه ایشان د    ) ره(با توجه به اندیشۀ حضرت امام خمینی      

 شخصی تقلیل یافته مابین انسان و خدا نیست، بلکه در وحدت آشکار با سیاست جامع شئون
بین رهبري دین و رهبـري سیاسـی وجـود    ما تناقضی اًیثان. گوناگون فردي ـ اجتماعی است 

ـ  سکوالريادیـ  بنين به شدت با مبنا   یت د ی اعتقاد به جامع   ين، امام بر مبنا   یبنابرا. ندارد سم، ی
  . ن، به مخالفت برخاسته استی کردن عرصۀ دی خصوصیعنی

  
  خميني و جدايي دين از عرصة سياست امام

 سم و نتیجۀ تبعی ایدئولوژيی سکوالرياه ز از شاخصیموضوع جدایی دین از سیاست ن  
با ایـن حـال موضـوع جـدایی دیـن از      . شود سکوالریسم و فرایند سکوالریزاسیون تلقی می     

 اندیشۀ. شود سیاست صفت و برچسبی است که همراه سکوالریسم و نماد بارز آن قلمداد می
ایی سکوالریـسم  تر از پید هاي بسیار پیش جدایی دین از سیاست در جهان مسیحیت به زمان      

ـئون گونـاگون              . گردد  برمی  در واقع با سقوط حکومت کلیسا و کوتاهی دست آن از دخالت در ش
زندگی و حیات سیاسی، محدود شدن وظیفۀ کلیسا در رسیدگی به امور مـذهبی، معنـوي و            

» لیبرالیـسم «و » اومانیـسم «اخالقی، و همراه با آن رشد و شکوفایی مکاتب غربـی از جملـه               
  .هاي سیاست و اجتماع قدرت یافت عدم دخالت دین در عرصهاندیشه 

هاي گوناگون اجتماع را از دست        ز خود در ساحت   یدر سکوالریسم دین جایگاه اقتدارآم    
در دنیـاي  » جـدایی دیـن از سیاسـت   «. کنـد  دهد و بیشتر جنبۀ فردي و شخصی پیدا مـی    می

 ها به تشکیل ور این اندیشه ظه. معاصر غرب آشکارترین نمود سکوالریزه شدن اجتماع است       
هایی در جهان غرب منجر شد که خود را ملتزم به مقررات دینی در سطح اجتماع،                  حکومت

این امر در بیشتر کشورهاي اسالمی نیـز فراگیـر        . دیدند  سیاست داخلی، و امور خارجی نمی     
 عمـالً   به طوري که امروزه بسیاري از این کشورها یا به طور رسمی سکوالر هستند یـا               . شد

  ).12: 1380خواجه سروي، (کنند   می به شیوة الئیکی حکومت را اداره
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از علل پیدایی اندیشۀ جدایی دین از سیاست در بـستر دیانـت مـسیحیت ارائـۀ کارنامـه        
اي جـز سـرخوردگی و    اند و نتیجه افراد به ظاهر دینداري است که به نام دین حکومت کرده   

 :گوید یکی از روشنفکران مسلمان طرفدار این نظریه می. ستها از دین درپی نداشته ا یأس آن
ها و حاکمیت قهار کلیساي کاتولیک بر پادشاهان و اشراف            هزار سال ریاست بالمنازع پاپ    «

ماندگی و اختناق افکار      مردم اروپاي قرون وسطی یادگاري جز جهل و تاریکی، رکود، عقب          
 فرار از دین و خدا و بازگـشت بـه           ضمن آنکه سرخوردگی و   . وحشتناك به جاي نگذاشت   

 ولی آیا حکومت دین و شریعت. »وجود آورد که با تجدد مذهبی همراه بود فرهنگ یونانی به
 کـه در  یهـاي مهمـ   از توطئه«ماندگی و اختناق است؟  اسالمی نیز ادامۀ جهل، تاریکی، عقب 

ارا بـه چـشم   ویژه پـس از پیـروزي انقـالب آشـک      هاي معاصر به    قرن اخیر خصوصاً در دهه    
هـا، خـصوصاً ملـت        دار با ابعاد گوناگون براي مأیوس نمودن ملـت          خورد، تبلیغات دامنه    می

گاهی ناشیانه و با صراحت بر اینکـه احکـام اسـالم یـک دیـن      . فداکار ایران، از اسالم است 
 شـود کـشور   ارتجاعی است و با هر نوآوري و مظاهر تمدن مخالف است و در عصر حاضر نمی        

دن جهانی و مظاهر آن کناره گیرد و امثال این تبلیغات احمقانـه، و گـاهی موذیانـه،                  ما از تم  
آمیز، به گونه طرفداري از قداست اسالم که اسالم و دیگر ادیان آسـمانی سـرو کـار            شیطنت

 دارند با معنویات و تهذیب نفوس و تحذیر از مقامات دنیایی و دعوت به ترك دنیا و اشتغال 
 کند و حکومت و ادعیه که انسان را به خداي متعالی نزدیک و از دنیا دور میبه عبادات، اذکار 

ها تمام بـراي   داري به خالف آن مقصد و مقصود بزرگ است، چه این         و سیاست و سررشته   
  ).بند پ: 1373امام خمینی، (» تعمیر دنیاست و آن مخالف مسلک انبیا عظام است

که دیانـت بایـد از سیاسـت جـدا      این«: اردضمن نقد این جریان باور د   ) ره(حضرت امام 
و با پرداختن به جوانـب      ). 33: 4خمینی، ج   امام(» اند  استعمارگران گفته و شایع کرده    ... باشد  

گوناگون این نظریه به صراحت جدایی دیـن از سیاسـت و حکومـت از معنویـات را نفـی                    
رت او انطبـاق کامـل   سازد که دین برنامۀ زندگی انسان است کـه بـا فطـ    کند و مطرح می     می

  او را نادیده بگیرد وگرنه ناقص خواهدیهاي انسان   تواند نیازها و خواست     بنابراین، نمی . دارد
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از این نگاه دین صرفاً معنویات محض نیست، بلکه براي انسان از گهـواره تـا گـور، از                   . بود
  ).200 :6همان، ج(گیري نطفۀ انسان تا جهان آخرت، طرح و برنامه دارد  آغاز شکل

ـ ا. تفهیم پیوند دین و سیاست اسـت      ) ره(هاي ارزندة حضرت امام خمینی      از تالش  شان ی
ها اندیشۀ جدایی دین از سیاست  بـه   در حالی دست به این حرکت عظیم فکري زد که سال  

بنـابراین، از نگـاه ایـشان       . همت سکوالرها در میان مسلمانان حتی روحانیون شایع شده بود         
ناپـذیري، بلکـه انطبـاق و یکـی      پیوندي فراتر از انفکاك» سیاست«و » یند«تعریف دو متغیر  

  .بودن دارند
 سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد، تمام مصالح« : در تعریف سیاست

ها را هدایت کنـد    جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد و این                
ه صالحشان است، مصالح ملت است، صالح افراد است و این مختص به طرف آن چیزي ک    

این مختص به انبیا و اولیاست و بـه  . توانند اداره کنند دیگران این سیاست را نمی. به انبیاست 
 تعریف دین را همان سیاستی). 184: خمینی امام(» ]تعلق دارد[ها به علماي بیدار اسالم  تبع آن

دهد و تمام چیزهایی که به صالح ملت اسـت و بـه      ینجا حرکت می  مردم را از ا   «داند که     می
برد که صالح مردم است که همان صراط المستقیم  ها را از آن راه می      صالح مردم است و آن    

  ).168: 4امام خمینی، ج(» است
ـ  با چنین تعریفی از دین و سیاست دیانت همان سیاست است و پیوند آن              تلقـی  یها ذات

 فلسفه عملی تمام فقه، در تمامی زوایاي زندگی بشریت است، حکومت.. .حکومت «. شود می
دهندة جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضالت اجتماعی، سیاسی، نظـامی، و         نشان

» فقه تئوري واقعی و کامل ادارة انسان و اجتمـاع از گهـواره تـا گـور اسـت                 .  است فرهنگی
  ).218: 13همان، ج(

 چون.  جدا از مسائل سیاسی و زندگی سیاسی مسلمانان فرض کردتوان دین اسالم را نمی
والیت در طـول تـاریخ   . اسالم فقط قانونگذار نیست، بلکه برنامه و تشکیالت حکومتی دارد   

تأکیـد  ) ره(حضرت امام خمینـی . تنها براي بیان احکام نبوده است بلکه براي حکومت است      
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 است، قوة مجریه هم قـرار داده اسـت و ولـی    طور که جعل قوانین کرده     اسالم همان «: دارند
بینـی    از نگاه تبلیغات استعماري، خـودکم     ). 218: همان(» باشد  امر متصدي اجراي قوانین می    

 شعار«. مسلمانان و عدم آشنایی با اسالم از عوامل پیدایی مسئلۀ جدایی دین از سیاست است
هـا   بعضی در حوزه«). 33: 4همان، ج(» سیاست از دین جداست از تبلیغات استعماري است      

امام (» از ما ساخته نیست   ) سیاست(اند، مرتب در گوش هم می خوانند که این کارها             نشسته
امـام  (» اند  واهللا اسالم تمامش سیاست است، اسالم را بد معرفی کرده         «). 126: 1374خمینی،  
  ).65: 1خمینی، ج

  
  خميني و جدايي اخالق از سياست امام

باید میان قواعد   . هاي سکوالریسم جدایی اخالق از سیاست است        یکی دیگر از شاخص   
اخالق و الزامات سیاست تفاوت قائل شد و لذا اخالق و معنویت نه به سبب نفس عمل یـا     

شود و در واقع   کنش بلکه براساس اصول مادي یعنی در نظر گرفتن منافع و مضار تعیین می             
براسـاس  .  برخالف منافع و مطامع ما نباشـد  شود که   عمل اخالقی تا جایی در نظر گرفته می       

شود، توجه به اخالق در سیاست به شکـست           گرایی سیاسی خوانده می     این رویکرد که واقع   
پدرخوانده این نظریـه ماکیـاولی، فیلـسوف ایتالیـایی،          . در عرصۀ حکومت منجر خواهد شد     

ه آن را بـراي شـهریار     داند، ولی پایبندي ب     وي اگرچه اخالق را الزمۀ زندگی افراد می       . است
هر کس که بخواهد در همـه  «. دارد کند و او را از خطر تقوا برحذر می        خطرناك توصیف می  

» ...حال پرهیزگار باشد، در میان این همه ناپرهیزگاران سرنوشتی جز ناکامی نخواهد داشـت             
  ).1374ماکیاولی، (

، ولی پایبنـدي بـه     پیمانی شهریار مطلوب است     از نظر وي هرچند که وفاداري و درست       
هاي دوران زندگی ما را چنان آموخته است کـه            آزمون«. آن در عرصۀ سیاست مخرب است     

انـد   کرداري را به چیزي نشمارده    اند که راست    اند، آنان بوده    شهریارانی که کارهاي گران کرده    
انـد    کـرده اند و سرانجام بر آنان که راسـتی پیـشه   و با حیله و نیرنگ آدمیان را به بازي گرفته     
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 درمجموع ایدئولوژي سکوالر در عرصۀ سیاست با نفی هرگونه). 1210: همان(» اند چیره شده
  .گذارد قواعد اخالقی، مهار اسب سیاست را تا گذشتن از مرزهاي کامروایی به خود می

بر آن است که اگر انسان به خـود واگذاشـته شـود در بنـد                ) ره(اما حضرت امام خمینی   
هـاي   اي مادي اسیر خواهد بود و هرگونه نظام تربیتی و سیاسی حتـی نظـام       شهوات و نیازه  

 حال آنکه اساس هر چیز معنویت است. صحیح از پرورش ابعاد معنوي او ناتوان خواهند بود
از نظر ایـشان  . و با اصالح و پرورش این بعد در انسان همۀ مشکالت دیگر حل خواهد شد      

 ه اگر حل نشود جهان در سراشیبی سقوط خواهدمعضل جهان امروز معضل اخالقی است ک
آن چیـزي  ... برد انحراف اخالقی است  آن چیزي که دارد سیارة ما را به سراشیبی می     «: رفت

هایی است کـه   برد آن انحطاط   ها و این کشور ما را به سراشیبی سقوط می           که دارد این انسان   
: 16امـام خمینـی، ج  (» کنـد  ا مـی در این کشور ما و در کارهاي این حکومت دارد تحقق پید          

 ناپـذیر   بنابراین، خاستگاه هر رویکرد سیاسی باید اخالق باشد و توجه به معنویت اجتنـاب             ). 104
تـأمین  «معنویات است و سیاست بدون اخـالق از هـدایت مردمـان و              » اساس«چون  . است

  ).217 : 13همان، ج (آنان ناتوان است » مصالح حقیقی
رود که به صراحت اخالق و سیاسـت دینـی را یکـی               ا پیش می  تا آنج ) ره(حضرت امام 

 همین حکمی که در. اش هم سیاسی است اسالم احکام اخالقی«: ورزد  شمارد و تأکید می می
یـک حکـم اجتمـاعی    . قرآن آمده است مؤمنین برادر هستند، این یک حکم اخالقـی اسـت          

  ).23: 3همان، ج(» یک حکم سیاسی است. است
در باب اخالق و سیاست درهـم تنیـده   ) ره( جوهر اندیشۀ حضرت امام در مجموع اینکه  

را هم در سطح فردي و هم در سـطح  ... کشی  عدالتی، حق   ایشان دروغ، ظلم، بی   . شده است 
حاکم اسالمی باید بکوشد تا همواره پایبند اصـول اخـالق باشـد و از               . دانند  اجتماعی بد می  

 برد نهضت و با توجه می و با حفظ نهضت و با پیششما با رفتار اسال«: حدود آن تجاوز نکند
کند، با رفتار و اخالق اسالمی این قدرت را کـه   به اینکه خداي تبارك و تعالی ما را تأیید می  

  ).35: همان(» شما را به پیروزي رسانده است حفظ کنید



 ١١٥  ■  مدربارة مباني سکوالريس) ره(ديدگاه حضرت امام خميني

  

  يجمع بند
ا اسـت  ین از دنی و جدا شدن دییگرا نیردی، غيویسم مترادف با اصالت امور دن     یسکوالر

 ونیزاسـ یسکوالر.  اسـت ینـ یعت، و مطالب دیمات شریها، تعل  آن مخالفت با آموزه  يدئولوژیکه ا 
ه یا و بـه حاشـ  یـ ن از دنی، انفکاك دینی دي شدن نهادهای و عقالنی است که به عرف   يندیفرا

 زت مستقل ایت عقالنی بر محورید خاصینجامد و تأک ا ی می اجتماع يها  ن از عرصه  یراندن د 
است از ی عرصۀ اخالق و سيت و جداسازی عرصۀ فعال يساز  ی خصوص ي و تالش برا   یوح

 خـود بـه گوربـاچف       یخیسم در نامۀ تار   ی سکوالر یبا نقد مبان  ) ره(ینیامام خم . کند  ین م ید
ـ  سکوالري نه عقل به معنـا ، البتهداند ی را اعم از حس و عقل م   يدی توح ینیب  جهان .  آنیتسی

  .کند ی می متعالیقتی ناب و حقيل، سودی اصیانیسود و زایشان انسان را متوجه 
است که از ی اخالق از س   یی دربارة جدا  یستی تفکر سکوالر  ی، با نقد مبان   )ره(حضرت امام 

ـ  بایاسـ یکـرد س یکند که خاستگاه هر رو یشود، اشاره م  یاول آغاز م  یماک د اخـالق باشـد و   ی
است بدون اخالق از یات است و سیر است، چون اساس معنو یناپذ  ت اجتناب یتوجه به معنو  

  .ت مردمان ناتوان استیهدا
است و نقش ین از س ی د یی روند جدا  یده است تا به بررس    یپژوهشگر در ادامۀ مقاله کوش    

 استیکند که س یاشاره م) ره(دگاه حضرت امامیدر ضمن به د.  بپردازدیسا و مکاتب غرب یکل
دار اسـالم  یـ  بيا و بـه تبـع آن علمـا   یبت جامعه، مصالح ملت و جامعه، مختص به ان یرا هدا 

  .کند یاست را گوشزد میانت و سی دیوند ذاتی پیفین تعریدر واقع با چن. داند یم
 )ص(در واقع پس از رسول اکرم.  خواندیطانین را شی شدن دیخصوص) ره(حضرت امام

 انـد کـه    حاکم بـر آن بـوده  يها ژه حکومتیو ف بهی ضعيها   ناپاك و عقل   يها  تاکنون دست 
معنا ان متفاوت بودن یضمن ب ) ره(حضرت امام . مردم را منحرف و متوجه مسائل جزیی کنند       

 میـان انـسان و خـدا بلکـه     ی خصوصاي ه آن را نه رابطیو کارکرد مذهب در فرهنگ اسالم     
. دانـد   یمـ  ی در همۀ ابعاد و شئون متعدد زندگ       ی و فرهنگ  ي، اقتصاد یستم و نظام اجتماع   یس

  . ندارد وجودیاسی سي و رهبری مذهبين رهبری بیگونه تناقض چیهکند که  یسپس اشاره م
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