فصلنامه علمي -پژوهشي «پژوهشنامه انقالب اسالمي»

Pažuhešhnâme-ye Enghelâbe Eslâmi

سال چهارم :شمارة  71زمستان 7931
صفحات93-05 :

A Quarterly Scientific – Research Journal
on Islamic Revolution
Vol 4, No 17, Winter 2016

الزامات راهبردي انقالب اسالمي براي علم سیاست

اصغر

افتخاری7

چکیده
بیان اين واقعیت كه بین نظام سیاسی و نوع دانش در هر جامعه ارتباطی وجود دارد كه استقرار و استمرار
قدرت را میسر و ممكن میسازد ،ما را به آنجا رهنمون میگردد تا از دانش سیاسی مطلوب در ايران
متناسب با آموزههای راهبردی انقالب اسالمی سؤال نمايیم .به عبارت ديگر انقالب اسالمی اقتضائات
خاص خود را دارد كه تمام حوزههای علمی و از آن جمله علم سیاست را تحت تأثیر قرار میدهد .از اين
منظر سؤال اصلی محقق آن است كه :تأثیرات راهبردی انقالب اسالمی در حوزه علم سیاست كدامند؟
جهت پاسخگويی به اين سؤال ،محقق با استفاده از روش تطبیقی ،نخست به تبیین مرزهای افتراق علم
سیاست اسالمی و سیاست سكوالر پرداخته و در نهايت الگوی ايرانی سیاست را پیشنهاد نموده است.
الگويی كه از چهار حیث تحت تأثیر آموزههای برآمده از ماهیت انقالب اسالمی قراردارد :نخست :هستی
شناسی كه جهانبینی دوبعدی اسالم را در مقابل جهانبینی تك بعدی سكوالر قرار میدهد؛ دوم :معرفت
شناسی كه رويكرد نرمافزارانه فرهنگ ايرانی را در مقابل رويكرد خشونت طلبانه مطرح میسازد؛ سوم:
غايت شناسی كه سعادتگرايی را به عنوان بديلی برای قدرت طلبی پیشنهاد مینمايد؛ چهارم :روش شناسی
كه اخالقگرايی را در مقابل ابزارگرايی مطرح و پیشنهاد مینمايد.
کلید واژهها :علم سیاست ،انقالب اسالمی ،اسالم ،ايران ،سكوالريزم.
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مقدمه
اگر چه سیاست دارای معانی متعددی است و بر امور متفاوتی چون پاس داشتن ملك ،حكم راندن بر
رعیت ،حكومت و رياست ،اداره كردن و تدبیر نمودن امور جامعه (درخشه)717 :7931 ،؛ توزيع اقتدارآمیز
ارزشها و منابع در اختیار میان افراد جامعه ( ،)Easton, 1979: 57-69تنظیم روابط قدرت يا چگونگی
و كیفیت توزيع قدرت ( )Schewarzmantel, 1987: 2-7داللت دارد؛ اما با تأمل در تعاريف ارائه شده
معلوم میشود كه قدرت بهعنوان نقطه مشترک اين ديدگاهها ،از جايگاه ويژهای در علم سیاست متعارف
برخوردار است و میتوان از آن به ركن اصلی شناخت و تعريف سیاست ياد نمود .اين در حالی است كه
انقالب اسالمی به دلیل تغییر مبانی و چارچوب  ،اصل باال (قدرت محوری) را نقد نموده و در نتیجه شاهد
شكلگیری رويكردی جديد در سیاست شناسی هستیم.
از اين منظر میتوان چنین ادعا نمود كه تلقی از سیاست تابعی از نوع نگرش افراد به مباحث كالن
هستی شناسی و معرفت شناسی میباشد .به عبارت ديگر اين كه ما جهان هستی را چگونه میبینیم ،در
اين كه سیاست را چه علمی بدانیم و برای آن چه رسالتی قائل باشیم ،مؤثر است .دلیل اين امر به
بومیگری مكانی سیاست بازمی گردد كه تأثیرپذيری سیاست از شرايط محیطی را ضروری میسازد (نك.
خواجه سروی .)91-90 :7933 ،اين موضوع در ارتباط با انقالب اسالمی ،اهمیت و ضرورتی دوچندان
میيابد؛ چنان كه درخشه و همكارانش با طرح ايده ماهیت تمدنی انقالب اسالمی ،نشان دادهاند كه وقوع
انقالب ايران در دو سطح معادالت و مناسبات سیاسی را تحت تأثیر قرار داده است (نك .درخشه: 7935 ،
.)01-50
نخست ،سطح نرمافزاری كه به بازسازی ساحت فلسفه سیاسی ناظر است و در نهايت اسالمی شدن
سیاست را درپی دارد.
دوم ،سطح سختافزاری سیاست كه به اصالح و تغییر عمل سیاسی ناظر است و الگوی سیاست
ايرانی -اسالمی را عرضه میدارد.
با توجه به تحلیل باال ،در اين مقاله برآنیم تا اليههای تشكیل دهنده سیاست را در جمهوری اسالمی
ايران ،متناسب با ماهیت انقالب اسالمی شناسايی نموده و براساس آن اصول كالنی كه راهنمای تأسیس
سیاست بومی در ايران است را معرفی نمايیم .برای اين منظور محقق روش تطبیقی را در دستور كار
قرارداده و تالش دارد تا سیاست ايرانی را در چارچوب اصول انقالب اسالمی ،در چهار سطح اصلی (هستی
شناسی ،معرفت شناسی ،غايت شناسی و روش شناسی) و متمايز از سیاست سكوالر غربی ،شناسايی و
معرفی نمايد.
چارچوب مفهومي و تحلیلي
درک ظرايف و ويژگیهای هر مكتب علمی در گرو طراحی چارچوب تحلیلیای است كه بتواند نقاط
افتراق و اشتراک نظريههای مختلف را شناسايی و برجسته سازد .تنها در اين صورت است كه میتوان به
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تحلیل نقاط ضعف و قوت نظريههای مختلف و در نهايت ارزيابی جامعتر ديدگاهها نايل آمد .برای اين
منظور نگارنده در اين قسمت ،نخست چارچوب نظريی را پیشنهاد میكند كه دارای دو ركن اصلی است:
رکن اول :رابطه قدرت و دانش
سؤال از نحوه ارتباط دانش و قدرت از آن حیث مهم و تأثیرگذار است كه مكانیزم تأسیس و استمرار
نظامهای سیاسی را در عمل دستخوش تغییر و تحول میسازد .از اين منظر میتوان سه رويكرد را از
يكديگر تمییز داد:
الف .تقدم دانش بر قدرت
از اين منظر عمل سیاسی مبتنی بر عقالنیتی دانسته میشود كه با تغییر و تحول آن میتوان به اصالح
نظامهای سیاسی نايل آمد .برای همین هم است كه علم سیاست به درک ديدگاهها و دستگاههای فكری
تقلیل يافته و شاهد مرجعیت مطالعات نظری و انديشه شناسانه میباشیم (نك).
ب .تقدم قدرت بر دانش
در اين رويكرد ،دانش از محصوالت قدرت شمرده شده و به تعبیری میتوان دانش را آيینه تمای نمای
قدرت رد هر دوره معرفی نمود (نك .فیرحی.)79: 7913 ،
ج .تعامل قدرت و دانش
با عنايت به اينكه هر يك از دو رويكرد باال بخشی از واقعیت را نمايش میدهد ،میتوان الگوی تعامل را
مبنا قرارداد كه در آن دانش و قدرت سازنده يكديگر ارزيابی میشوند .اين مبنا با تجربه تاريخی در جهان
اسالم نیز انطباق بیشتری دارد (نك .رضوان.)7331 ،
با تأمل در رويكردهای مزبور مشخص میشود كه قدرت سیاسی بنا به داليل مختلف نیازمند تأمل و
دقت در نوع و ماهیت دانش سیاسی است .از آن جمله:
يك .دانش ،تصوير خاصی از نظام سیاسی را تولید و عرضه میدارد كه میتواند در استقرار و استمرار
آنها تأثیر گذارد.
دو .دانش ،سبك زندگی خاصی را تعريف مینمايد كه میتواند الگوی تعامل ملت و دولت را تحت تأثیر
قراردهد.
سه .دانش ،توقعات اجتماعی را تحت تأثیر قرارداده و از اين طريق ثبات سیاسی را متأثر میسازد.
چهار .دانش ،شاخصهای معرفتی و سنجههای ارزيابی مشخصی را مطرح میسازد كه میتواند آينده
نظامهای سیاسی را تحت تأثیر قرار دهد.
خالصه كالم آنكه انقالب اسالمی بهعنوان مؤسس يك نظام جديد در حوزه اداره جوامع اسالمی ،الزم
است به نوع و ماهیت دانش سیاسی ای كه در كشور شكل گرفته و در حال ترويج است؛ حساس باشد.
چرا كه نوع دانش سیاسی در ارتباطی دوسويه با نظام سیاسی میتواند ،زمینههای اقتدار و استمرار و يا
تضعیف و زوال آن را فراهم سازد.
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رکن دوم :انقالب اسالمي و ساخت معرفتي دانش سیاسي
دانش سیاسی بنا به ماهیت انقالب اسالمی دارای چهار اليه معرفتی و روشی است:
اليه اول :هستي شناسي سیاسي

از لحاظ لغوی ،هستی شناسی ( ،)Ontologyعبارت است از علم يا فلسفه شناخت هستی (های:7930 ،
 .)751هستی شناسی معطوف است به ادعاها يا فرضهای رهیافتی خاص در پژوهش اجتماعی درباره
ماهیت اجتماعی يا سیاسی ،ادعاهايی درباره اينكه چه چیزی وجود دارد ،آن چیز شبیه چیست ،از چه
اجزايی تشكیل شده است و اين اجزا چه ارتباط يا اندركنشی با يكديگر دارند (.)Blaikie,1993:6
موضوع هستی شناسی پاسخ به اين سؤال مهم میباشد كه گستره عمل سیاسی تا به كجاست؟ بر اين
اساس میتوان بین دو رويكرد اصلی تفكیك قائل شد:
الف .هستی شناسی تك بعدی
در اين رويكرد هستی محدود به عالم ماده است و لذا سیاست علمی با گستره نفوذ امور دنیوی تعريف
میشود و بهطور مشخص از امور معنوی (مقید به اينكه در زمره دغدغههای اخروی هستند) منقطع
میگردد .نتیجه اين رويكرد عرفی گرايی (سكوالريسم) است كه در دانش رايج سیاسی غرب ظهور دارد
(رک .نواک .)7930 :اين رويكرد هستی شناسانه از منظر اسالمی مردود بوده و قرآن كريم در اين رابطه
میفرمايد :اينان همان كسانند كه آخرت را دادند و زندگى دنیا را خريدند .از عذابشان كاسته نگردد و كس
ياريشان نكند .7به عبارت ديگر اين رويكرد به دلیل صرف توجه به ابعاد مادی سیاست ،ناقص ارزيابی شده
و قادر به تنظیم تمامی وجوه سیاست نمیباشد.
ب .هستی شناسی دو بعدی
در اين رويكرد ،هستی دارای دو بعد دنیا/آخرت بوده و عمل فردی دارای آثاری دنیوی و اخروی بهصورت
همزمان است .مسئله ثواب و عقاب در اين رويكرد جايگاهی ويژه دارد و شاخص آن هم از طرف خالق
هستی تحت منشوری ويژه و توسط فرستادهای مخصوص به بشر اعالم شده است .نتیجه اتخاذ چنین
رويكردی ،شكلگیری نوعی علم سیاست است كه از اداره مطلوب امور دنیوی در ارتباط با اصول و
گزارههای هنجاری سخن میگويد« .هنجاری شدن» علم سیاست ،محصول انتخاب اين رويكرد است .بر
اين اساس مشخص میشود كه علم سیاست از حیث هستیشناسی در میانه پیوستاری از «نگرش تك
بعدی» تا «نگرش دو بعدی» سیر مینمايد (رک .خسروپناه و پناهی آزاد .)7933 ،با اين مبنا تأكید امام
خمینی(ره) مبنی بر اين كه انسان موجودی دو بعدی است كه میتواند يا معراج السالكین و يا اسفل
السافلین را تجربه نمايد (موسوی خمینی ،)57-73 :7915 ،معنادار بوده و نشان میدهد كه تمام وجوه
حیات انسان -و از آنجمله سیاست -میتواند با دو الگو و روايت (يا تك بعدی مبتنی بر منافع دنیوی و يا
دو بعدی مبتنی بر سعادت انسانی) فهم شود.
 .7اُولئِكَ الَّذينَ اشْتَرَوُا الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ فَال يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ ال هُمْ يُنْصَرُونَ (قرآن کريم ،سوره مبارکه بقره :آيه شريفه )68
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اليه دوم :معرفت شناسي سیاسي

معرفت شناسی ( )Epistemologyنظريهای درباره چگونگی كسب معرفت توسط انسان در مورد جهان
اطراف خود است و نیز اينكه چگونه ما به اين معرفت دست يافتهايم .اهمیت معرفت شناسی به آن است
كه مبنايی فلسفی برای مشخص نمودن معرفتهای ممكن و معیارهايی برای ارزيابی دانش معتبر در
اختیار محققان و دانش پژوهان قرار میدهد ( .)Crotty,1998: 8به بیان كوتاه اگر هستی شناس
میپرسد كه چه چیزی برای شناخت وجود دارد ،پرسش شناخت شناس اين است كه شرايط كسب
شناخت درباره آنچه وجود دارد چیست؟ در حالیكه هستی شناسی به مؤلفه ماهوی علم سیاست نظر دارد،
معرفت شناسی نمود عینی آن ماهیت را در عالم خارج تبیین مینمايد كه عموماً از آن به قدرت تعبیر
میشود .از اين منظر دو تصوير از قدرت قابل شناسايی است كه عبارتند از:
الف .رويكرد سختافزارانه (سیاست مبتنی بر زور)
منظور از «زور» ( )Forceگونهای از قدرت است كه بر «اجبار» و «تحمیل» استوار است .در اين الگو
قدرت به معنای كالسیك آن عبارت است از اينكه بازيگر «ب» ،بازيگر «الف» را به كاری وادارد كه در
غیر اين صورت بازيگر «الف» آن را انجام نمیداد (رک .دال .)7911 ،بر اين اساس زور منشأ قدرت به
شمار میرود و الگوی «الحق لمن غلب »7را در عرصه عمل سیاسی تأيید مینمايد.
ب .رويكرد نرمافزارانه (سیاست مبتنی بر توانمندی)
منظور از «توانمندی» ( )Capabilitiesگونهای از قدرت است كه با رضايت و همراهی آمیخته است و
لذا آن را مبنای تولید اقتدار ارزيابی مینمايند .برخالف الگوی پیشین كه بازيگر «الف» از روی اجبار و
اكراه به انجام دادن كاری اقدام مینمايد؛ در اين الگو بازيگر «الف» از روی میل و رغبت و با رضايت
كامل دست به انجام كاری میزند و بازيگر «ب» با درنظر گرفتن عاليق ،ظرفیتها ،خیر و صالح امری
معقول را بدون استفاده از زور و رعب و وحشت (بهعنوان عامل مشروعیتساز) از وی طلب مینمايد.
چنانكه مالحظه میشود ،علم سیاست از حیث معرفت شناسی در میانه پیوستاری از زور مداری تا
توانمندی سیر مینمايد (نای .)15-07 :7931 ،تعبیر امام خمینی(ره) در اين خصوص روشنگر است ،آنجا
كه میخوانیم« :اگر حكومتكنندگان كشورهای اسالمی نماينده مردم با ايمان و مجری احكام اسالمی
میبودند ،اختالفات جزئی را كنار میگذاشتند و متحد میشدند و يد واحده میبودند؛ ...در آن صورت
مشتی يهودی بدبخت كه عمال آمريكا و انگلیس و اجانبند ،نمیتوانستند اين كارها را بكنند» (موسوی
خمینی ،بی تا.)99 :

 .7منظور الگويی است كه در آن سیاست صرفاً با كاربست زور معنا و مفهوم می يابد.
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اليه سوم :غايت شناسي سیاسي

منظور از «غايت» هدف نهايی و جامعی است كه تمامی اهداف خرد و میانه بازيگران با توجه به آن
تعريف میشوند (رک .التهانوی .)7331 ،غايت علم سیاست را در چارچوب تفكیك هستی شناسی صورت
گرفته ،میتوان در غالب دو مفهوم اساسی بیان نمود:
الف .منفعت طلبی
رويكردهای عرف گرا به سیاست با توجه به نگاه نظام هستی به انسان ،در نهايت نوعی اومانیسم را مطرح
مینمايند كه در آن تأمین منافع عینی و دنیوی انسان دارای اصالت و اولويت است .در نتیجه چنین
رويكردی ،علم سیاست موظف است فارغ از التزامات اخالقی و يا هنجاری ،امكان تحقق اين غايت را
فراهم سازد .از آنجايی كه در اين نوع نگاه تنها ماده اصالت داشته است ،امور غیر مادی و معنوی ،تنها در
زمانی كه بتوانند در دستیابی به اهداف مادی (لذت) مثمر ثمر باشند از اهمیت برخوردار میشوند و به
خودی خود فاقد اصالت و ارزش میباشند (رک .جونز .)137-055 :7939 ،بر اين اساس اخالق هم اهمیت
خود را بهعنوان محور عمل انسانی از دست میدهد و تنها در رابطه با تأمین نیازها و كسب منافع مادی
است كه به مالک درستی عمل تبديل میشود.
ب .سعادت طلبی
در رويكردهای غیر عرفیگرا (و بهطور مشخص رويكرد هنجاری اسالمی) ،اساساً قدرت سیاسی موظف
است نسبت به تأمین منافع دنیوی و مصالح اخروی شهروندان اقدام نموده و فضای مناسبی را برای حیات
سیاسی -اجتماعی آنها فراهم سازد؛ بهگونهای كه امكان تحصیل سعادت نیز وجود داشته باشد (رک .مراد،
 .)7335در اين رويكرد ،قدرت به خودی خود ،فاقد اصالت است و زمانی اهمیت میيابد كه در خدمت نیل
ان سانها به سعادت قرار گیرد .علت اصلی اين امر اين است كه عبوديت و اطاعت از فرامین خالق باری
تعالی كه هدف از خلقت بشر میباشد در صورت استفاده صحیح از قدرت سیاسی و زمینه سازی آن محقق
میشود (نك :افتخاری و ديگران :7935 ،بهويژه فصول 7و  .)5امام خمینی(ره) در اين خصوص فرموده
اند« :در حقیقت مهمترين وظیفه انبیا برقراركردن يك نظام عادالنه اجتماعی از طريق اجرای قوانین و
احكام است ،كه البته با بیان احكام و نشر تعالیم و عقائد الهی مالزمه دارد» (موسوی خمینی ،بی تا :الست
فقیه.)11 :
اليه چهارم :روش شناسي سیاسي

در اين بحث منظور ما از روش شناسی ،ابزارهايی است كه به واسطه آنها درباره شیوههای مناسب برای
واقعیت بخشیدن به توانايی تحصیل شناخت درباره آنچه وجود دارد ،میانديشیم (های.)753 :7930 ،
روش ( )Methodدر اين تلقی به معنای شیوههای اتخاذ شده از سوی كارگزاران يا جامعه يا نهادهای
مختلف اجتماعی برای نیل به اهداف تعريف شده برای سیاست میباشد و در اين صورت میتوان
روشهای مطرح در علم سیاست را به دو گروه اصلی تقسیم نمود:
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الف .روش غیر اخالقی
با توجه به اينكه در مقام معرفت شناسی -غايت شناسی سیاست ،چه نوع رويكردی را اتخاذ كنیم انتخاب
ما در حوزه روش نیز دستخوش تغییر و تحول خواهد شد .بديهی است در روريكردهای مبتنی بر زور و
منفعت محور ،اخالقی بر عرصه سیاست عملی و نظری حاكم خواهد شد كه «دستيابی به منافع» را
مالک ارزيابی اعمال و نظريهها میداند .اين اخالق (در قیاس با اصول و مبانی مكاتب هنجاری در عرصه
سیاست) در واقع نوعی ضد اخالق است؛ چراكه در آن همه چیز فدای تأمین منافع مادی آن هم با استفاده
از هر وسیلهای میگردد .ذكر اين مطلب نیز حائز اهمیت است كه در اين رويكرد بعضاً برای دستیابی به
اهداف مادی ،از ابزارهای معنوی نیز بهره گرفته میشود 7و سیاستمداران برای تحقق اهداف خود ،از لباس
دين نیز استفاده ابزاری میكنند (رک .ماكیاولی 7911،و  .)7933اما نكته مهم آن است كه شأن اخالق در
اين روش ،ابزاری است و از اين حیث موضوع نقد میباشد.
ب .روش اخالقی
اين روش در واقع از مبانی نظريه توانمند سازی و سعادت طلبانه در حوزه معرفت شناسی ناشی شده است.
به اين صورت كه ذات اخالقیات و همچنین اصول اخالقی و رعايت آن دارای اصالت است و هم اهداف و
هم ابزار و وسايل سیاسی بايستی مورد تأيید حوزه اخالق قرار گیرند (نك .مطهری .)7915،به عبارت
ديگر در اين روش حتی اگر هدف اتخاذ شده ،اخالقی هم باشد ،نمیتوان برای دستيابی به آن از
ابزارهای غیر اخالقی استفاده نمود( .رک .كیانی )7933 ،از اين حیث سیره سیاسی امام خمینی(ره)
روشنگر است ،آنجا كه ايشان در عین بهرهمندی از قدرت خطاب به افراد و گروههای مختلف میفرمايند:
«عزيزان من ،پیش من رهبری مطرح نیست .برادری مطرح است .خدای تبارک و تعالی در قرآن كريم ما
را برادر خوانده است ...من خدمتگزار شما باشم بهتر است تا اسم رهبری» (صحیفه امام ،ج905 :77؛ نك.
مؤسسه قدر واليت .)7939
انقالب اسالمي و رهاسازي علم سیاست
هدف محقق در اين قسمت بیان گزارههايی است كه مستند به سطوح بیان شده ،امكان تأسیس علم
سیاست بومی متناسب با اصول و مبادی انقالب اسالمی ،را فراهم میسازد .به عبارت ديگر علم سیاست
متعارف بايستی در چهار حوزه از اصول و مبانی علم غربی سیاست رها گردد تا بتواند در تعاملی مثبت و
سازنده با انقالب اسالمی قرارگیرد:
 .1رها سازي سیاست از سکوالريزم

منظور از اين اصل ،تالزم همراهی دين و سیاست است؛ به گونهای كه سیاست خود را مقید به اصول و

 .7در مورد تمسك خلفای عباسی به دين و دين مداری به عنوان ابزاری برای مشروعیت بخشی به قدرت رک .ابن اثیر ،ج:7935 ،3
 9110 -9111و طبرسی.903-901 :7919 ،
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حدود بیان شده از سوی شارع بداند .سید حسین نصر با تأكید بر نقش راهبردی «واقعیت بینهايت» در
واقع بیان میدارد كه سیاست نمیتواند تابع صرف خواستههای گذران و متحول افراد و يا حتی نخبگان
باشد:
«امروزه همواره بحث از تغییر و تحول و دگرگونی است .گروهی ...میكوشند تا همه اموور را نسوبی و
مطابق زمانه خويش سازند[ ...به زعم ايشان] انسان بايد همه حقايق را تسلیم تمايالت و سبك و سلیقه
اين عصر كند -هر چقدر اين سلیقه كج باشد[ ...اما] انسان موجودی است كه اساساً تغییر نكرده و عمق
روح او مانند اجدادش در مقابل واقعیتی بینهايت قرار گرفته است و او خود محكوم به جستجوی معنی
در اين ايام گذران زندگی است» (نصر 513 :7917 ،و.)507

بر اين اساس«دين» و «سكوالريزم» را نبايد صرفاً به مثابة دو مفهوم بسیط -ولو با اهمیت بسیار زياد
در زندگانی انسان -ارزيابی كرد ،بلكه اين دو از آن نظر كه دو نظام معنايی متفاوت برای حیات انسان
ترسیم میكنند ،پايهگذار دو سپهر متفاوت در زندگی انسان هستند .بهعبارت ديگر میتوان آنها را مولّد
دوگونه از «ساست» دانست كه يكی «دنیاوی» و ديگری «قُدسی» است (نك .كمالی اردكانی و
همكاران 93-9 : 7931 ،و  .)901-971بر اين اساس مستند به تجربه حكومت اسالمی در عصر نبوی و
علوی ،میتوان چنین اظهار داشت كه رهاسازی سیاست از قید و بند سكوالريزم ،گام نخست برای ورود
به عرصه سیاست مطلوب در حوزه اسالمی به شمار میآيد (نك .درخشه.)735-791 :7931 ،
 .2رهاسازي سیاست از قدرت محوري

مهمترين وجه انتقادی سیاست اسالمی را نظريه قدرت شكل میدهد .در حالیكه سیاست عرفی با نقش
محوری قدرت معنا میيابد و به تعبیر واقعگرايان ،سیاست به راهكارهای دستيابی ،حفظ و توسعه قدرت
تقلیل میيابد (هالستی :7939 ،بهويژه  75تا )15؛ در گفتمان اسالمی قدرت اصوالً ارزش راهبردی ندارد و
بیشتر ابزاری مهم برای تحقق اهداف راهبردی معرفی میشود (مهدوی 13: 7935 ،تا  .)39براين اساس
میتوان چنین اظهار داشت كه نظام آموزش علم سیاست مطابق با تجربه انقالب اسالمی نیازمند بازنگری
است تا بتواند شكل بومی يافته و از ارزش كاربردی برخوردار گردد (نك .جمعی از نويسندگان-9 :7933 ،
 73و  .)503-517دلیل اين امر آن است كه:
اوالً .سیاست اسالمی بر بنیاد قدرت طلبی استوار نیست و لذا نظريه سیاست اسالمی بايد با مفهوم و يا
مفاهیم بديل ديگری تعريف گردد كه در ادامه پیشنهاد محقق میآيد.
ثانیاً .معنای گزاره حاضر نفی قدرت محوری و نه تأكید بر بیارزشی قدرت است .به عبارت ديگر نقش
ابزاری قدرت در سیاست اسالمی پذيرفته شده است.
مطابق اين بینش تنها قدرتی معتبر و ارزشمند است كه مقید به اصول دينی و مبتنی بر معرفت و آگاهی
باشد ،اين تلقی با قدرت برآمده از زور كه قادر به تحمیل خود و نه پذيرش آگاهانه از سوی مخاطب است،
متفاوت است .در نتیجه سیاست اسالمی با نظريه قدرت در چارچوب قابل فهم میباشد و نه با نظريه
قدرت مبتنی بر توان وادارسازی مخاطبان.
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 .3رهاسازي سیاست از منفعت طلبي

اگرچه بحثهای فلسفی در خصوص غايت سیاست متعدد و متفاوت میباشد (نك .كوئینتن:7917 ،
فصول 1و  3و75؛ همپتن :7935،فصول 5و ،)9اما چنین بهنظر میرسد كه ادعای مرجعیت و اهمیت
بالمنازع منافع از اقبال بیشتری برخوردار است؛ بهگونهای كه در سیاست داخلی و خارجی از تأمین منافع
بهعنوان غايت اصلی سیاست ورزی ياد میشود (نك .كلینتون :7913 ،بهويژه فصل  .)5اين غايت شناسی
بر نوعی انسان شناسی استوار است كه در آن انسان موجودی خودخواه شناسانده میشود كه پیوسته درپی
تحصیل منافع خويش است و برای اين منظور از اقدامات فردی و يا جمعیای كه متضمن نفع خودش
باشد ،استقبال مینمايد.
تلقی مزبور با نگرش اسالمی كه در آن به جای نفع ساده و تك بعدی انسان ،از خیر و مصالح آدمی
سخن گفته میشود كه در آن دو بعد اساسی لحاظ شده ،كامالً متفاوت است( .نك .درخشه :7931 ،بهويژه
فصول  9و :)1
اول .خیر حاصل آمده از ناحیه تنظیم رابطه انسان با خداوند متعال كه در قالب عبداللهی تجلی میيابد و
بر تمامی شوؤن سیاست غلبه دارد .در واقع سیاست بايد تقويت و توسعه زمینههای عبادت و افزايش التزام
به احكام الهی را در پی داشته باشد .بنابراين تدبیر امور اجتماعی بدور از ديانت از نظر اسالم ،سیاست
ارزيابی نمیشود ،چون خیر اصلی كه در تحصیل رضايتاهلل است را در پی ندارد.
دوم .نفع حاصل آمده از تنظیم رابطه افراد با ديگران و نهادهای سیاسی و اجتماعی درون جامعه .اين
وجه از سیاست اسالمی از حیث ظاهر شبیه سیاست متعارف است و در آن عمارت و آبادانی جامعه دنبال
میشود .البته غرض در اين بعد از سیاست يكسان نیست ،اما نتیجه ظاهری مشابه است.
در نتیجه اين تحول مشاهده میشود ،در سیاست اسالمی ماهیتی جمعی مالک است كه در آن خیر
عموم كه همان نیل به سعادت همگان باشد ،محوريت دارد .با اين تعريف سیاست در نگرش اسالمی علم
نیل به سعادت جمعی است .به عبارت ديگر اين كه افراد چگونه بايد عمل نمايند تا به سعادت برسند،
موضوع سیاست نیست بلكه چگونه بايد انديشه و عمل نمود كه همگان به سعادت رهنمون شوند ،مهم
است .با اين تفسیر نوعی مسئولیت نسبت به جمع حاصل میآيد (كلكم راع و كلكم مسئول عن رعیته) كه
موضوع سیاست اسالمی بوده و از منفعت صرف افراد يا گروهها و احزاب متفاوت میباشد.
 .4رها سازي سیاست از بداخالقي

مشكل جهان معاصر را دوگانه اخالقی -غیراخالقی شكل میدهد كه در نتیجه آن پارهای از مقوالت به
حوزه اخالق و برخی مانند سیاست به حوزه غیر اخالقیات راه يافتهاند (نك .سیمبر :7935 ،فصل  1بهويژه
 551تا  .)579اين تلقی از سیاست آسیبهای متعددی را به دنبال داشته كه از آن جمله میتوان به اثباتی
شدن سیاست و استحاله اصول و هنجارهای فرهنگی ياد نمود .شايان ذكر است كه در اين نوع از سیاست
هنجارها و اصول مبنايی ضرورتاً نفی نمیشوند ،بلكه بالعكس ضمن حفظ آنها ،بر تبعیتشان از اهداف
سیاسی تأكید میشود .به عبارت ديگر سیاست مولد اخالق و نه مولود آن دانسته میشود .نتیجه آنكه
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بداخالقی داللت بر وضعیتی دارد كه در آن اصول اخالقی بر قاعده اهداف سیاسی طراحی میشود .اين در
حالی است كه در گفتمان اسالمی اخالق اصالت دارد و سیاست تابع آن بايد باشد (نك .افتخاری.)7935 ،
نتیجهگیري
با توجه به اينكه آينده انقالب اسالمی به میزان زيادی متأثر از دانش سیاسیای است كه در حال ترويج
میباشد ،سؤال از بايستههای علم سیاست در ايران با هدف تضمین آينده بالنده جمهوری اسالمی يك
ضرورت به شمار میآيد .در اين ارتباط ديدگاههای موجود را میتوان به دو گروه اصلی تقسیم نمود:
اول .انديشه گرانی كه قايل به بازخوانی نظريههای متعارف سیاست در چارچوب گفتمان انقالب
اسالمی هستند .در نتیجه اين اقدام نسخههای اسالمی در چارچوب علم سیاست متعارف تولید میشود كه
نتیجه آن بحران كارآمدی و زوال جمهوری اسالمی در بلند مدت است.
دوم .انديشه گرانی كه برای نظريههای سیاست متعارف مستندات اسالمی ارائه مینمايند .در نتیجه اين
پیشنهاد ما شاهد توسعه نظرات غربی با صبغه اسالمی هستیم؛ رويكردی كه به استحاله جمهوری اسالمی
در میان مدت منجر خواهد شد.
اين در حالی است كه نگارنده هیچيك از دو راهكار پیشنهادی را جامع ارزيابی ننموده و بر اين باور
است كه تفاوت ماهوی انقالب اسالمی با ساير گفتمانهای موجود ،اقتضای تولید دانش جديدی را دارد
كه بتواند در تعاملی سازنده با نظام سیاسی ايران قرارگیرد .برای اين منظور بررسی تطبیقیای صورت
پذيرفته كه مرزهای تفاوت اين دو مكتب را روشن مینمايد.
بررسی تطبیقی دو جهانبینی اسالمی و غربی نشان میدهد كه ما با دو علم متفاوت از سیاست روبرو
هستیم و در ورای شباهتهای صوريی كه بعضاً ديده میشود ،اصول معرفت شناختی و انسان شناختیای
وجود دارد كه مانع از يكسان انگاری علم سیاست ايرانی با سیاست متعارف میشود .از آنچه در مقاله بدان
پرداخته شد میتوان اين طور نتیجه گرفت كه اصوالً سیاست در ايران ،تحت تأثیر انقالب اسالمی ،دچار
نوعی تحول مفهومی شده و نقطه ثقل آن از قدرت به سعادت تغییر جهت داده است .در اين رويكر جديد
سیاست در خدمت سعادت جمعی است و قدرت صرفاً وسیلهای جهت نیل جامعه به سعادت دنیا و آخرت
میباشد .با اين تفسیر برای نیل به نظريه سیاست بومی در ايران ،الزم است تا سیاست متعارف از چهار
حیث خود را قید و بند اصول گفتمان رايج رها سازد:
اول .رهاسازی سیاست از سكوالريزم؛ دوم .رهاسازی سیاست از قدرت طلبی؛ سوم .رهاسازی سیاست از
منفعت طلبی؛ چهارم .رهاسازی سیاست از بد اخالقی.
در صورت تجربه نمودن اين چهار اصل راهبردی است كه جمهوری اسالمی در ايران خواهد توانست
آينده اقتدارآمیز خويش را تضمن نمايد .در غیر اين صورت میتوان ادعا نمود كه دانش سیاسی به
سازوكاری منفی و مخرب برای قدرت تبديل خواهد شد كه میتواند آينده نظام را با مخاطره روبرو سازد.
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