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چکیده

انقالب اسالمي ایران متأثر از عقالنيت اسالمِ شيعي ،در پيشبرد اهداف کالن
خود ،تمدن نوین اسالمي ،با چالشهایي مواجه است .چالشهای فكری و به
تعبيری «عقالنيت» ،بنيادیترین چالش ضد یك نظام فكری است .به نظر
ميرسد عقالنيت سكوالر ،بنيادیترین چالش پيشروی عقالنيت اسالم
تمدنگرا ،در زمينه و زمانه جمهوری اسالمي است .دراینراستا ،این نوشتار با
کاربست روش کيفي از نوع هرمنوتيك متنگرا درصدد پاسخ به این سؤال
است« :الیههای فكری و نمودهای اجتماعي چالش سكوالریسم با اسالم
تمدنگرا» چيست؟ یافتههای تحقيق بر این نكته تأکيد دارد که ریشه این چالش
در مسئله معرفت دیني است .تمایز دوگانه در امر شناخت ،منجر به داللتها و
تجویزهای سياسي -اجتماعي مختلفي در اصول و روند حكمراني در دوره
جمهوری اسالمي گردیده است .امكان یا امتناع علوم انساني اسالمي ،دیني یا
عرفي اداره کردن جامعه ،تاریخي بودن یا رسالت تمدني قائل شدن برای انقالب
اسالمي ،ذاتي یا عرضي بودن هنجارهای اسالم سياسي ،نظير استكبارستيزی ،از
مهمترین نمودهای اجتماعي این چالش است .اقناع فكری و اتقان نظری ،الزمه
فائق آمدن بر چالش سكوالریسم است که در این نوشتار اجماالً ازنظر اسالم
تمدنگرا به آن پرداخته شده است.
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وقوع انقالب اسالمي در سال  ،7931پيامآور ارزشها و هنجارهایي برای حيات
بشری بوده است که تحقق عيني و کامل آن منوط به طرح و ظهور عالمي (جهاني)
دیگر است .تأکيد مقام معظم رهبری (دامظله) بر ضرورت بسيج نخبگاني و همگاني
بر تشكيل تمدن نوین اسالمي مؤید این مدعاست« :خط کلي نظام اسالمي ،رسيدن
به تمدن اسالمي است» (بيانات  .)7910/91/71چرایي ضرورت تشكيل تمدن
اسالمي در دیدگاه ایشان به ایجاد شرایط الزم برای زندگي مؤمنانه ،حيات طيبه،
بازميگردد« :تمدّن اسالمي یعني آن فضایي که انسان در آن فضا ازلحاظ معنوی و
ازلحاظ مادّی ميتواند رشد کند و به غایات مطلوبي که خدای متعال او را برای آن
غایات خلق کرده است برساند» (بيانات .)7908/90/71
در رابطه با تمدن نوین اسالمي باید دو مالحظه مدنظر قرار داد؛ از یك سو،
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رسيدن به اهداف عالي انقالب اسالمي ،تمدن نوین اسالمي ،به سهولت ممكن
نيست؛ در این مسير ،جامعه انقالبي با دشواریها ،سنگاندازیها و دشمنيها مواجه
خواهد بود .اگر بهتسامح این طيف گسترده از نامالیمتها و تنگناها را «بحران/
چالش» بناميم ،ميتوانيم در یك تقسيمبندی کلي از دو نوع بحران در این مسير
سخن به ميان آورد .7 :بحران طبيعي :منظور بحراني است که ضرورتاً ریشه انساني
ندارد (مثل خشكسالي ،زلزله ،سيل و .8 )...بحران غيرطبيعي :منظور بحراني است
که نقش عامل انساني در پيشامد آن مشهود است (جنگ ،تحریم ،ترویج تفكر
التقاطي و .)...این بحران غيرطبيعي ميتواند در دو ساحت به وقوع بپيوندد :سپهر
نظر (ساحت تفكر و اندیشه) و عرصه عمل (ساحت سياسي ،اجتماعي ،اقتصادی و
فرهنگي) .انقالب اسالمي از بدو وقوع تاکنون با این بحرانها مواجه بوده و از برخي
از آنها بهسالمت عبور کرده است.
از سوی دیگر ،مقام معظم رهبری (دامظله) سير تكاملي (مراحل پنجگانه) برای
انقالب اسالمي قائلاند« :ما یك انقالب اسالمي داشتيم ،بعد نظام اسالمي تشكيل
دادیم ،مرحلة بعد تشكيل دولت اسالمي است ،مرحلة بعد تشكيل کشور اسالمي
است ،مرحلة بعد تشكيل تمدن بينالملل اسالمي است» (بيانات  )7929/92/90و
بر این نكته اذعان و تأکيد دارند که وضعيت تاریخي ما در مرحلة سوم یعني تشكيل

دولت اسالمي قرار دارد« :ما امروز در مرحلة دولت اسالمي و کشور اسالمي قرار
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داریم؛ باید دولت اسالمي را ایجاد کنيم .امروز دولت ما ،یعني مسئوالن قوة مجریه،
قوة قضایيه ،قوة مقننه ،که مجموع اینها دولت اسالمي است ،سهم خوبي از حقایق
اسالمي و ارزشهای اسالمي را دارد؛ اما کافي نيست» (بيانات  .)7929/92/90برای
عبور از این مرحله ،نخبگان و توده مردم نيازمند نقشآفریني ایجابي و سلبي هستند.
از جنبه ایجابي ،آنها باید دولت اسالمي را به معنای حقيقي محقق نمایند و از جنبه
سلبي ،باید بر بحرانهای پيشرو فائق آیند .به نظر ميرسد بتوان مهمترین و
چالشيترین بحران پيشروی جمهوری اسالمي را ازلحاظ ساحت فكری و عملي
«سكوالریسم» دانست؛ ازاینرو ،سؤال اصلي این مقاله چنين است« :الیههای فكری
و نمودهای اجتماعي چالش سكوالریسم با اسالم تمدنگرا چيست؟» .در این راستا،
تمرکز نویسندگان بر آراء و دیدگاههای امام خميني(ره) ،آیتاهلل جوادی املي و مقام
معظم رهبری (دامظله) بهعنوان نمایندگان فكری اسالم تمدنگرا و دیدگاههای
روش نویسندگان در پيشبرد مقاله ،هرمنوتيك متنمحور است .هرمنوتيك،
روشي برای فهم و ادراك و نه منحصراً متون نوشتاری و معنایي متن است (حریری،
 ،7923ص .)827از چهارسوی هرمنوتيكي یعني مؤلف ،مفسر ،متن و زمينه در
هرمنوتيك متنمحور ،اصالت بر «متن» اثر است .در راستای کاربست این روش
تالش شده است نخست ،به اصل متن متفكران و نه تفاسير موجود از آنها رجوع
شود؛ دوم ،به محكمات اندیشه متفكران اشاره شده است تا از هرگونه قرائت آزاد
و بيضابطه در تفسير متن جلوگيری شود؛ سوم ،در فرآیند روش هرمنوتيكي ،مفسر
تالش ميکند هموار با طي طریق کردن از جزء به کل و از کل به جزء به معنای
حقيقي متن نزد مؤلف دست یازد.
 .8پیشینه تحقیق

در رابطه با مسئله «سكوالریسم» تحقيقات گستردهای انجام شده است .بررسي
ادبيات علمي در رابطه با موضوع پژوهش حاضر بيانگر دو طيف آثار منتشر شده
است :الف .آثاری که به نقد مسئله سكوالریسم در دیدگاه امام خميني(ره) پرداخته
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عبدالكریم سروش و مجتهد شبستری بهعنوان نماینده فكری اسالم سكوالر است.

شده است؛ برای مثال ،عيوضي و احمدوند ( )7922در مقالهای با عنوان «دیدگاه
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حضرت امام خميني(ره) درباره مباني سكوالریسم» و یا ذبيحزاده ( )7908در
مقالهای با عنوان «امام خميني(ره) و اتخاذ رویكرد کالمي در به چالش کشيدن
گفتمان سياسي سكوالر» ازجمله این آثار هستند .ب .آثاری که مسئله سكوالریسم
را بهصورت عام در تفكر سياسي اسالم بررسي کرده است؛ برای مثال ،اميدی
( )7921در مقالهای با عنوان «چالشهای سكوالریستي و حيطه عمل حكومت
اسالمي» و کچویيان ( )7921در مقاله با عنوان «سكوالریزم و حكومت دیني؛ بررسي
انتقادی یك نظریه» به نقد و بررسي سكوالریسم پرداختهاند .این مقاله از چند حيث
حائز نوآوری است .7 :چالش عقالنيت دیني و سكوالر را در زمينه و زمانه جمهوری
اسالمي بررسي ميکند؛ ازاینرو ،صرفاً اندیشهای نيست بلكه نگاهي جامعهشناختي
نيز به مسئله پژوهش دارد؛  .8در این مقاله ،امتداد فكری چالش مذکور در حيات
اجتماعي و سياسي پيگيری ميشود و  .9ازلحاظ روش نيز مبتني بر خوانش
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هرمنوتيكي (متنگرا) است.
 .2عقالنیت؛ تأثیرها و تأثرها (مالحظات نظری)

آنچه در سپهر نظر ،عامل شناخت ماهيت یك تفكر و تفكيك آن از سایر مكاتب
فكری و در عرصه عمل ،به تفاوت در رفتارها و عملكردها منتهي ميشود ،مربوط
به مسئله عقالنيت است .برای این منظور تالش ميشود شاکله معنایي عقالنيت در
چارچوب مسئله پژوهش تعریف شود.
 .8-2عقالنیت و انواع آن

در تعریفي ساده و مبنایي ميتوان عقالنيت را «مبنای فكری عمل و ارزیابي» آن
دانست (الریجاني ،7901 ،ص .)721عقالنيت بر دو قسم است :عقالنيت نظری و
عقالنيت عملي .عقالنيت نظری یعني اینكه ميزان پایبندی به یك عقيده را با ميزان
قوتِ شواهد و قرائني که آن عقيده را تأیيد ميکند ،متناسب کرد؛ و عقالنيت عملي
یعني هر چه بيشتر مسائل را با اهداف برآمده از عقالنيت نظری متناسب و همسو
ساخت (.)Cf. Rescher, 1988, pp.1-16

 .2-2عقالنیت و شکلگیری تمدن
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در پاسخ به این سؤال که چه چيزی تمدنها را ميسازد و از یكدیگر متمایز ميکند،
پاسخهای متفاوتي داده شده است؛ اما به نظر ميرسد تمدنها با «عمومي ،فراگير و
همگاني شدن عقالنيتها» به وجود ميآیند و با تغيير عقالنيتها ،تغيير و با افول
آنها ،زوال ميیابند (الریجاني ،7901 ،ص)721؛ ازاینرو ،هرگونه اقدامي برای
شناخت ،تأسيس ،اصالح و تغيير تمدنها منوط به شناخت پایههای عقالنيتي است
که آن تمدن را شكل ميدهد.
 .9-2عقالنیت و منشأ حکمرانی

ازلحاظ منشأ حاکميت و حكمراني در یك تقسيمبندی کلي ميتوان از حاکميت
دیني یا غيردیني سخن گفت .متناسب با این امر ،در امر حكمراني عقالنيت سياسي
ميتواند سكوالر یا دیني باشد .عقالنيت سياسي سكوالر مبنای نظری و رفتاری
حكمراني را امری بشری و برعكس ،عقالنيت دیني مبنای نظری و رفتاری حكمراني
 .4-2عقالنیت و معرفت دینی

معرفت دیني ،مجموعه باورهای و شناختهای انسان از راه دین و درباره دین است
(رك .عليتبار فيروزجاني ،7920 ،ص .)90حسب منابع ،ابزار و داوری که در رابطه
با معرفت دیني توسط متفكران مسلمان انجام ميگيرد ،عقالنيت منتج از معرفت
دیني ،ميتواند عقالنيت سكوالر یا غيرسكوالر (دیني) باشد .این عقالنيت سكوالر
یا غيرسكوالر ،مبنای نظری رفتار فردی و اجتماعي انسان بوده و اساساً هرگونه
ارزیابي و موضعگيری در رابطه با حيات سياسي اجتماعي متأثر از آن است.
 .9داللتها و چالشهای معرفت دینی در عقالنیتِ اسالم تمدنگرا و عقالنیت سکوالر

نظر به اینكه جدال و تقابل عقالنيت سكوالر با عقالنيت غيرسكوالر (دیني) ریشه
در ادراك دین و دینداری دارد؛ ازاینرو ،مهمترین داللت عقالنيت اسالم تمدنگرا
ازنظر دینشناسي و معرفت دیني مورد بحث قرار ميگيرد.
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را امری الهي ميداند (رك .رسولي فيني و حسنيفر.)7903 ،

 .8-9داللتها
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 .8-8-9معرفت دینی

قائالن به عقالنيت اسالمي بر این باورند که برای نائل آمدن به علم و معرفت باید
از دو منبع عقل و نقل توأمان در جایگاه مناسب ،بهموقع و به ميزان بهره جست .در
این نگاه اتكای صرف به نقل ،منتهي به نگاه متحجرانه و تبيين راکدانه و جامدانه
(نگاه تفریطي) و در نقطه مقابل ،اتكای صرف به عقل ،به این امر منتهي ميشود که
عقل را ميزان دین به شمار آورند و چنانچه چيزی از دین موافق با عقل نبود آن را
رد و بر بطالن آن تأکيد بنمایند (نگاه افراطي) .تأکيد صرف به عقل یا نقل منتهي به
عقالیت سكوالر ميشود .برخالف این دو دیدگاه ،در نگاه معتقدان به عقالنيت
اسالمي« ،عقل مصباح و چراغ دین و در کنار نقل ،منبع معرفت بشر از دین و کاشف
محتوای اعتقادی و اخالقي و قوانين فقهي و حقوقي دین است» (جوادی آملي،
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-7920ب ،ص)39؛ ازاینرو ،عقل و نقل با یكدیگر دو منبع معرفتشناسي دین را
تأمين ميکنند .در واقع دليل نقلي ،قول خدا را بيان ميکند و دليل عقلي ميتواند
فعل ،حكم و قانون تكویني و تدویني را کشف کند و در کنار دليل نقلي حجّت
شرعي به حساب آید (جوادی آملي-7920 ،ب ،ص.)03
 .2-8-9کارکرد دین

در باب جنبههای کارکردی دین ،دو دیدگاه حداقلي و حداکثری وجود دارد (رك.
مجتهدشبستری ،7927 ،ص77؛ سروش ،7912 ،ص .)779دیدگاه حداقلي منتسب
به عقالنيت سكوالر است .در این دیدگاه با محصور کردن دین در سعادت
اخروی ،منكر دخالت دین در عرصة اجتماع و امور سياسي ميشوند و بهاصطالح
دین را سكوالریزه ميکند (عباسي ،7929 ،ص .)791در دیدگاه حداکثری ،دینِ
حق در همه عرصهها و الیههای زندگي فردی و اجتماعي انسان حضور ،نفوذ و
برنامه دارد (ذوعلم ،7909 ،ص)07؛ بااینحال ،امام خميني(ره) در مورد جامعيت
اسالم ميفرمایند« :اسالم برای انسان پيش از آنكه نطفهاش منعقد شود تا پس از
آنکه به گور ميرود ،قانون وضع کرده است .همانطور که برای وظایف عبادی

قانون دارد ،برای امور اجتماعي و حكومتي قانون و راه و رسم دارد» (امام

95

خميني(ره) ،7907 ،ص.)78
 .9-8-9قلمرو دین

جماعتي از نواندیشان دیني که از عقالنيت سكوالریستي جانبداری ميکنند ،با
مطرح کردن بحث ذاتيات و عرضيات یا گوهر و صدف در دین ،تالش کردهاند به
تفكيك آموزههای دیني بپردازند؛ برای مثال ،سروش دراینباره چنين ميگوید:
«اسالم عقيدتي عين ذاتيات و اسالم تاریخي عين عرضيات و مسلماني در گرو
اعتقاد و التزام به ذاتيات» است (سروش ،7911 ،ص .)72در این نگاه احكام
اقتصادی و قضایي و سياسي دین مختص عصر نبوی بوده و برای امروز مسلمانان
کاربردی ندارد و مسلمانان امروز صرفاً باید پيام توحيد را از دین پذیرا باشند.
آیتاهلل جوادی آملي از طرفداران عقالیت اسالم تمدنگرا ،در نقد این دیدگاه چنين
ميفرمایند« :سراسر قرآن کریم گوهر و نور است 7نه اینكه بخشي از آن صدف و
گوهرهای فرعي است» (جوادی آملي ،7920 ،ص .)17در این دیدگاه برخالف
دیدگاه نواندیشان دیني ،احكام قضایي ،سياسي و اقتصادی اسالم فرازماني و
فرامكاني است و برای تمامي اعصار و مكانها واجد اعتبار و صالحيت است.
 .4-8-9انتظار بشر از دین

از محورهای دیگری که همواره ميان عقالنيت اسالمي و سكوالر مورد مناقشه است،
مسئله انتظار بشر از دین است .عقالنيت سكوالر بر این نكته تأکيد دارد که در دوره
مدرن ،دین تمامي نيازهای انسان مدرن را نميتواند برطرف کند و انتظار چنين
مسئلهای از دین ،انتظار گزافي خواهد بود (سروش ،7912 ،صص .)10-13در این
عقالنيت تنها بر بعد فردی دین و اینكه دین رابطه فرد و خداوند در امر معنوی را
ميتواند تأمين کند ،تأکيد ميگردد (مجتهدشبستری ،7927 ،ص .)70در مقابل
عقالنيت اسالمي با نقد این دیدگاه قائل به تفكيك انتظار صادق از انتظار کاذب بشر
است؛ برای مثال ،آیتاهلل جوادی آملي در یك تقسيمبندی کلي ،انتظار را به دو قسم
تفكيك ميکند« :انتظار صادق و حق و انتظار کاذب و باطل» .به اعتقاد ایشان ،از

الیههای فکری و نمودهای اجتماعی چالش سکوالریسم با اسالم تمدنگرا در جمهوری اسالمی

بينور باشد و بتوان آن را به دور انداخت بلكه راه رسيدن به گوهر و لبّ ،همين

منظر قرآن ،انتظار کاذب «امنيهای است که شيطان آن را به انسان القا و او را با آن
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سرگرم ميکند (لَأُمَنِِّيَنَِّهُمْ) ولي انتظار صادق ،انتظاری است که با واقعيت وجود
انسان هماهنگ و سازگار است؛ مانند انتظار لقای الهي که در برخي ادعيه ،خداوند
را اینگونه ميخوانيم (غایة المني)» .به اعتقاد ایشان ،برای تمييز انتظارات صادق از
کاذب ،نيازمند انسانشناسي دقيقي هستيم و دین الهي مميّز انتظارات صادق از کاذب
است (جوادی آملي-7920 ،الف ،صص .)82-81آیتاهلل جوادی آملي ،در تفكيكي
دیگر «انتظارات صادق» را دو قسم ميداند« :انتظارات اصلي و فرعي» .به باور ایشان،
انتظارات اصلي انسان در محور اعتقادات و انتظارات فرعي انسان در محور اموری
از قبيل اخالق ،اقتصاد ،بهداشت و  ...است (جوادی آملي-7920 ،الف ،ص)82؛
ازاینرو ،دین تنها پاسخگوی انتظارات صادق (اعم از اصلي و فرعي) و نه انتظارات
کاذب است .در این دیدگاه همانطور که اشاره شد ،برخي از انتظارات بشر ،کاذب

فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ایران ،سال دوم ،شماره اول (پیاپی  ،)5بهار 8931

و از القائات شيطاني است .ازاینجهت دین ،تنها به نيازهای صادق ،مفيد و مؤثر در
تعالي انسان پرداخته است.
 .2-9چالشها

در مقام نظر و عمل ،عقالنيت اسالم تمدنگرا بر داللتهای چهارگانه دینشناسانهای
(تأکيد بر معرفت دیني ،تأکيد بر دین حداکثری ،تأکيد بر گوهر بودن تمام دین و
تأکيد بر پاسخگویي به همه انتظارات صادق بشری) تأکيد دارد و با هر عقالنيتي که
داللتهای دینشناسانة متغایری داشته باشد ،در تضاد و تقابل است .باید توجه
داشت که برخي از عقالنيتها در حيات سياسي و اجتماعي فعال هستند و برخي
دیگر غيرفعال (رك .بصيرتمنش و دیگران)7901 ،؛ برای مثال ،در دهه  89و 99ش
عقالنيت اسالمي با عقالنيت مارکسيستي دچار چالش فكری و عملي بوده و در
حال حاضر با به حاشيه رفتن مارکسيسم ،چنين گسل چالشي فعال نيست (رك.
سرپرست سادات)7901 ،؛ ازاینرو ،ميتوان چالش فكری گفتمان انقالب اسالمي
را که بر اساس عقالنيت اسالم تمدنگرا استوار است ،با عقالنيتهای سكوالر
دانست که در زمينه و زمانه جمهوری اسالمي فعال هستند .مهمترین داللتهای
برآمده از تقابل دوگانه عقالنيت اسالم تمدنگرا با سكوالر را ميتوان در قالب

جدول زیر مشاهده کرد .این داللتهای معرفتي در عرصه عمل ،عميقتر شده و
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نمود واقعي و عينيتر خواهد یافت.
جدول شماره  .8الیههای چالش عقالنیت اسالمی با عقالنیت سکوالری
شاخصها

عقالنیت اسالمی

عقالنیت سکوالر

نگاه به معرفت

همروی عقل و نقل و تأکيد بر
«معرفت دیني»

تفكيك عقل و نقل و تأکيد بر
«معرفت بشری»

کارکرد دین

تأکيد بر دین حداقلي

تأکيد بر دین حداکثری

(اسالم معنوی و دولت
غيردیني)

(اسالم سياسي و دولت دیني)

تفكيك ذاتيات از عرضيات
(معتبر بودن تمامي احكام فردی

(فاقد اعتبار بودن احكام

و اجتماعي دین)

قضایي ،سياسي و اقتصادی
اسالم در عصر مدرن)

انتظارات بشر از پاسخ به همه انتظارات صادق بشری پاسخ به انتظارات فردی -الهي بشر
دین

(فردی -جمعي /مادی -معنوی)

(فردی -معنوی)

 .4نمودهای اجتماعی چالش سکوالریسم با انقالب اسالمی
 .8-4همذاتپنداری مسیحیت با اسالم انقالبی

برخي از روشنفكران سكوالر در تالشاند که بين اسالم انقالبي و مسيحيت
اینهماني ایجاد کنند و معتقدند سرنوشتي که بر سر مسيحيت آمده است ،بر سر
اسالم انقالبي در دوره جدید نيز ميآید .به باور آنها ،در قرونوسطي ،کليسا و
اصحاب آن منبع و منشأ مشروعيت قدرت سياسي پادشاهان بودند و رفتار و عملكرد
آنها و ورود مسيحيت به عرصه سياست زمينه سكوالر شدن مردم و نظام فكری و
اندیشگي در غرب شده است .تا زماني که مسيحيت در غرب حاکميت دیني داشت،

الیههای فکری و نمودهای اجتماعی چالش سکوالریسم با اسالم تمدنگرا در جمهوری اسالمی

قلمرو دین

تأکيد بر گوهر بودن تمامي دین

(صدف از گوهر)

عمالً مانع از پيشرفتهای علمي و ظهور مظاهر تمدن بوده است .تمدن
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ليبرالدموکراسي غرب که در حال حاضر تمدن مسلط جهاني است در بستری (زمينه
و زمانه) سكوالر به وجود آمد (رك .شمسيني غياثوند ،7908 ،صص)792-00؛
دراینراستا ،برخي از روشنفكران داخلي ،تالش متفكران اسالمي برای دیني کردن
علوم را همچون اقدامات کليسای کاتوليك در غرب ميدانند« :ضربهای که کليسای
کاتوليك از آزمایش ابطالکنندة نيوتن خورد ،ضربهای کمرشكن بود؛ اما این
سرنوشتي است که در انتظار هر باور دیني خواهد بود که مدعای کليسای کاتوليك
یا مشابه آن را تكرار کند» (پایا ،7920 ،ص)30؛ درحاليکه بين مسيحيت و اسالم
تفاوت ماهوی و جوهری وجود دارد؛ اسالم ذاتاً دیني سياسي و اجتماعي است،
حالآنكه مسيحيت ،در معنای کنوني ،دیني تجزیهگرا و سياست است و دین را در
دو حوزة متمایز از هم قرار ميدهد و به جدایي نهاد دین و دولت باور دارد .حكومت
در مسيحيت شر ناگزیر و در اسالم خير الهي تلقي ميشود و اساساً در اسالم وجود
فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ایران ،سال دوم ،شماره اول (پیاپی  ،)5بهار 8931

وحدت و یكپارچگي بين دین و دولت بهعنوان یك اصل مطرح ميشود (محدثي،
 ،7928صص.)19-92
با رجوع به متن آثار امام خميني(ره) این نكته قابل درك است که نقد
سكوالریسم از محكمات اندیشه ایشان است .در نقد این دیدگاه ،امام معتقدند که
اسالم برخالف مسيحيت ،فقط نماز و عبادت و دعا و رابطة شخصي با خداوند
نيست بلكه این تنها بخشي از احكام اسالم است؛ احكام سياسي و حكومتي در
اسالم ،جهت تدبير امور مملكت است (امام خميني(ره) ،7923 ،ص .)97ذاتي بودن
سياست در اسالم برخالف مسيحيت آنقدر مبرهن است که امام خميني(ره) با قسم
جالله از آن یاد ميکند« :واهلل اسالم تمامش سياست است .اسالم را بد معرفي
کردهاند .سياست مُدُن از اسالم سرچشمه ميگيرد .من از آن آخوندها نيستم که در
اینجا بنشينم و تسبيح دست بگيرم؛ من پاپ نيستم که فقط روزهای یكشنبه مراسمي
انجام دهم و بقيه اوقات برای خودم سلطاني باشم و به امور دیگر کاری نداشته
باشم» (امام خميني(ره)،7923 ،

ص.)819

 .2-4تفکیک و مرزبندی معرفت علمی و دینی
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از دیگر نمود عيني چالش سكوالریسم با اسالم انقالبي ،تفكيك و مرزبندی معرفت
علمي از معرفت دیني است که اساساً توسط برخي از روشنفكران تبليغ و ترویج
ميشود .این دیدگاه درنهایت مخالف اسالمي شدن علوم و دانشگاههاست؛ ازجمله
مخالفان نظریة علم دیني سروش است که این دیدگاه را مورد نقد و نفي قرار داده
و به عدم موفقيت اسالمي کردن علم معتقد است .وی با اشاره به تجربة ناگوار
مكتبي کردن علم در مسيحيت و شوروی بر این باور است کساني که به دنبال
اسالمي کردن علم هستند ،بدون توجه به این سابقة تاریخي به دنبال احيای مجدد
امری هستند که امتحانش را پس داده است (خسروپناه ،7921 ،ص.)20
یكي دیگر از مخالفان اسالمي کردن علوم بر این باور است که تالشهای
انجامشده در این زمينه بيحاصل بوده است« :در ابتدای پيروزی انقالب اسالمي در
ایران کساني ،صدای توليد علم اسالمي را بلند کردند و برای عملي ساختن ایدة
ضياءالحق که صدها ميليارد دالر از کيسة فتوت عربستان سعودی ،برای آنها هزینه
شده بود ،به هيچ جا نرسيد ،کوششهای همتایان ایراني آنان نيز ظاهراً بينتيجه ماند؛
چراکه شور و هيجان سالهای اوليه بعد از مدتي از ميان رفت و روشن نشد که
بودجههای مصرفشده صرف چه فعاليتهایي شد و چه نتایجي بر آن مترتب
گردید» (پایا ،7920 ،صص.)17-19
مقام معظم رهبری (دامظله) در نقد این دیدگاه با اشاره به این امر که بخش
اعظم علوم انساني کنوني علومي هستند که طي چند قرن اخير به وجود آمدهاند و
بهعنوان یك کاالی وارداتي به کشورمان وارد شده ،خواستار جداسازی ریشههای
غيردیني یا ضددیني این علوم و اتصال این علوم به سرچشمههای دیني و قرآني آن
شدند (بيانات  .)7900/99/97ایشان علوم انساني رایج کنوني را ذاتاً مسموم دانستند
که محتوای آن ،ماهيتاً در تضاد با نظام اسالمي است و بر اساس جهانبيني دیگری
غير از جهانبيني الهي بنا نهاده شده است و بهتبع اهداف دیگری را نيز دنبال ميکند؛
ازاینرو ،حوزههای علميّه و دانشمندان دیني را مكلف بر استخراج نظریات دیني از
متون اسالمي کردند و بر این باورند که علمای دیني که متخصص دینياند ،باید کار

الیههای فکری و نمودهای اجتماعی چالش سکوالریسم با اسالم تمدنگرا در جمهوری اسالمی

خود بودجههای قابلتوجهي را نيز دریافت کردند ،اما همانگونه که طرحهای ژنرال

نظریهپردازی سياسي و نظریهپردازی برای هر آنچه جهت ادارة یك کشور در نظام
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اسالمي نياز است را انجام دهند .در غير این صورت ،این خأل نظری با
نظریهپردازیهای مادی پر خواهد شد (بيانات .)7920/91/81
 .9-4تفسیر عصری از دین و تقدسزدایی از ارزشهای انقالب اسالمی

روشنفكران سكوالر با تفسير عصری از دین ،اسالم را یك دین غيرقدسي جلوه
ميدهند و برخي از احكام آن را مربوط به دوره پيامبر(ص) به شمار ميآورند
(سروش ،7912 ،ص .)12تفسير عصری از دین بدین معناست که اسالم ناظر بر
مقتضيات تاریخي و جغرافيایي حجاز مبعوث شده است و احكام آن فرامكاني و
فرازماني نيست .در این دیدگاه باید از اسالم تنها پيام توحيد را گرفت و مابقي
احكام سياسي ،اقتصادی و قضایي آن را همسو با عقالنيت مدرن تفسير کرد و
احكامي را که تفسيربردار نيست ،کنار گذاشت (مجتهدشبستری ،7927 ،صص-78
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)79؛ دراینراستا ،محسن کدیور طرح اسالم معنوی را بهعنوان بدیلي برای گفتمان
اسالم ناب محمدی(ص) در دنيای معاصر مطرح ميکند .وی با اعتقاد به تاریخي یا
سنتي بودن اسالم کنوني آن را نقد ميکند و بر این باور است که برای تحقق اسالم
معنوی و همچنين رفع تعارض دین با حقوق بشر ،باید این ابعاد مغفولمانده از
اسالم تاریخي یعني اعتقاد به جاودانگي احكام شرع ،نقلمحوری فقه اسالمي و عدم
توجه به عقل ،غيراخالقي بودن بعضي از احكام شرع و ...را رفع کرد (کدیور،
 ،7921صص.)87-72
افرادی دیگری همچون مجتهد شبستری معتقدند آن دسته از احكام موجود در
قرآن و سنت رسول اکرم(ص) که مربوط به معامالت و سياست هستند ،برخالف
نظر قائالن به قرائت فقهي -حكومتيِ دین (به تعبيری قائالن به اسالم انقالبي) ،ابدی
نيستند بلكه این احكام تنها قادر به تأمين مصالح موقت آن دوره و آن شرایط بودهاند.
وی در این زمينه ميگوید« :به نظر ما ،طرفداران قرائت رسمي حتي قرائت ارتدکس
را که به جامعه سنتي تعلق داشت ،نميتوانند درك کنند .آنها بهجای دادههای
تاریخي که باید مبنای اصلي شناخت قرائت ارتدکس باشد ،مفهومهای ذهني و
انتزاعي خود را که عمدتاً از سنت فلسفي یونان اخذ شده ،معيار قرائت قرار ميدهند.

 ...درحاليکه اگر قرائت ارتدکس را با روش پدیدارشناسي تاریخي مطالعه کنند،
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معلوم ميشود که احكام معامالت و سياسات تاریخمند بوده است؛ آن احكام
قضایای حقيقيه نبودهاند ،بلكه قضایای خارجيهای بودهاند که تنها مصالح موقت آن
عصر و محيط را تأمين ميکردهاند و اصالً غيرازاین ممكن نبوده است»
(مجتهدشبستری.9)7910( ،
از دیگر مصادیق تقدسزدایي سكوالرها از دین و ارزشهای انقالب اسالمي
ميتوان به دیدگاههای روشنفكرمآبانه در رابطه با حقوق زنان توجه نمود .برخي از
روشنفكران سكوالر ،با نقد دیدگاه اسالم نسبت به زنان ،قوانين مصوب بعد از
انقالب اسالمي در ایران برای زنان را تبعيضآميز ميداند و در این زمينه به قوانين
دیات و شهادت برای زنان اشاره ميکنند (عبادی ،7922 ،ص.)709
در نقد این دیدگاه که در قالب اسالم معنوی ،اسالم ایماني ،اسالم قدسي یا
اسالم رحماني در جامعه مطرح شده است؛ مقام معظم رهبری (دامظله) رهنمودهایي
است که سعي ميشود از طریق آن به اشاعة معارفي پرداخت که از ليبراليسم و غرب
نشئت گرفته است (بيانات  .)7901/91/89ایشان ميفرمایند« :گاهي یك شعارهایي
داده ميشود ،شعارهای بهظاهر اسالمي که باطناً اسالمي نيست؛ «اسالم رحماني»؛
خب ،کلمة قشنگي است ،هم اسالمش قشنگ است ،هم رحمانياش قشنگ است؛
امّا یعني چه؟ تعریف اسالم رحماني چيست؟  ...این اسالم رحماني یك کليدواژهای
است برای معارف نشئتگرفته از ليبراليسم ،یعني آن چيزی که در غرب به آن
ليبراليسم گفته ميشود» (بيانات  .)7901/91/89از منظر هرمنوتيكي ،فرازماني و
فرامكاني بودن احكام شریعت اسالمي در دیدگاه امام خميني(ره) از محكمات تفكر
اسالمي است؛ ازاینرو ،امام خميني(ره) نيز در نقد این دیدگاه ميفرمایند« :بدیهى
است ضرورت اجراى احكام ،که تشكيل حكومت رسول اکرم(ص) را الزم آورده،
منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست و پس از رحلت رسول اکرم(ص) نيز
ادامه دارد .طبق آیه شریفه ،احكام اسالم محدود به زمان و مكانى نيست و تا ابد
باقى و الزماالجراست ... 1.این حرف که قوانين اسالم تعطيلپذیر یا منحصر و

الیههای فکری و نمودهای اجتماعی چالش سکوالریسم با اسالم تمدنگرا در جمهوری اسالمی

دارند .از منظر مقام معظم رهبری (دامظله) اسالم رحماني یك شعار ظاهراً اسالمي

محدود به زمان یا مكانى است ،برخالف ضروریات اعتقادى اسالم است» (امام
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خميني(ره) ،7907 ،صص.)81-80
 .4-4تقلیل کارکرد دین و فروکاستن رسالت انقالب اسالمی

پيشتر گفته شد عقالنيت سكوالر مدافع قرائت حداقلي از اسالم است .بر اساس
دیدگاه اسالم حداقلي ،دین تنها بر یك رابطة معنوی بين انسان و خداوند متعال تأکيد
دارد و فقط قادر به تأمين سعادت اخروی است و هيچگونه ارتباطي با امور دنيایي و
زندگي اجتماعي انسان ندارد بلكه انسان خود با استمداد از عقل و خرد خویش
ميتواند مسائل و امور مربوط به عرصه اجتماع و سياست قبيل را اداره و مدیریت
نماید (خسروپناه ،7928 ،صص)09-20؛ برای مثال ،سروش ازجمله سكوالرهای
معتقد بر دین حداقلي است که در این زمينه چنين ميگوید« :کساني ميگویند که
جمع دو مصلحت دنيوی و اخروی در عرض هم ميکنيم و به یك تير دو نشانه
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ميزنيم .لكن هيهات که این راه بنبست است .توفيق در گرهگشایيهای دنيوی منوط
به آن است که مصالح نهایي در کار نباشد و قانون از روی پيامدهای عاجلش مورد
داوری قرار گيرد و اصالح شود نه از روی عواقب آجل آن» (سروش ،7923 ،ص.)39
یكي از فعاالن سياسي منتقد با طرح دیدگاههای مختلف خود به دنبال تقليل
دین و رسالت انقالب اسالمي است .وی به نقد روحية مبارزهگری در بين ایرانيان
پرداخته و معتقد است که چنين روحيهای در بين شيعيان وجود ندارد و بر
غيرسياسي بودن مذهب تشيع تأکيد دارد .وی ارزش آمریكاستيزی را منحصر به
یك مقطع زماني خاصي ميداند که اکنون دیگر به پایان رسيده و هماکنون در دنيا
شأن و ارزشي ندارد.

3

مقام معظم رهبری (دامظله) در نقد این دیدگاه معتقدند غرب و بهتبعِ آن
روشنفكران سكوالر ،پيوسته در تالش برای فروکاستن رسالت سياسي انقالب اسالمي
و تقليل آن به معنویت صرف است؛ آنان عمل برخي از مقدسمآبان مبني بر پرهيز از
سياست را بهعنوان وسيلهای در دست گرفتند و با تبليغات سوء خود به این مسئله
دامن زدند که باید دین و سياست را از هم جدا کنيد ،درحاليکه از منظر ایشان این
دو ،در اسالم با هم آميخته شدهاند و وحي الهي سرچشمه این دو است ،در اسالم هم

توجه به معنویت هست هم توجه به سياست و هریك از این دو در اسالم بدون هم،
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معنا ندارند (بيانات  .)7923/93/97همچنين در نقد دیدگاه روشنفكران ،امام
خميني(ره) دارای نگاه حداکثری به اسالم و احكام و قوانين اسالمي است و در این
زمينه اذعان دارند« :اسالم براى همة امور قانون و آداب آورده است .براى انسان پيش
از آنكه نطفهاش منعقد شود تا پس از آنكه به گور مىرود ،قانون وضع کرده است.
همانطور که براى وظایف عبادى قانون دارد ،براى امور اجتماعى و حكومتى ،قانون
و راه و رسم دارد .حقوق اسالم یك حقوق مترقى و متكامل و جامع است .کتابهاى
قطورى که از دیرزمان در زمينههاى مختلف حقوقى تدوین شده ،از احكام «قضا» و
«معامالت» و «حدود» و «قصاص» گرفته تا روابط بين ملتها و مقررات صلح و جنگ
و حقوق بينالملل عمومى و خصوصى ،شمهاى از احكام و نظامات اسالم است .هيچ
موضوع حياتى نيست که اسالم تكليفى براى آن مقرر نداشته و حكمى درباره آن نداده
باشد» (امام خميني(ره) ،7907 ،ص.)78
اتكاست که مقام معظم رهبری (دامظله) مسئله استكبارستيزی را یك امر جوهری و
ذاتي در اسالم ميداند که از گذشته تاکنون در مقابل والیت حق صفآرایي کرده
است« :استكبار یك واژة قرآني است که در قرآن دربارة امثال فرعون و گروههای
بدخواه و معارض حقِّ و حقيقت بهکار رفته است .استكبار در گذشته هم بوده است
تا امروز هم وجود دارد .استخوانبندی استكبار در همة دورهها یكي است؛ البتِّه شيوهها
و خصوصيّات و روشها در هر زماني تفاوت ميکند .امروز هم نظام استكباری وجود
دارد؛ رأس استكبار هم در دنيا ،دولت ایاالت متحده آمریكاست» (بيانات
 .)7908/92/80در این راستا ،امام خميني(ره) نيز توجه به «مصالح مستضعفان در قبال
مستكبران» در دنيای امروز را طریقه حضرت موسي(ع) بر ضد فرعون ،حضرت
ابراهيم(ع) در مقابل نمرود و پيامبر اکرم(ص) در مقابل قدرتمندان حجاز ميدانند.
ازنظر هرمنوتيكي مقابله استكبارستيزانه پيامبران در دعوت الهي نشانگر جاری و ساری
بودن احكام سياسي اسالم در زمان حال و آینده خواهد بود (امام خميني(ره)،7923 ،
ج ،1ص820؛ ج ،1ص70؛ همچنين ،رك .نادری ،7901 ،ص.)719-781

الیههای فکری و نمودهای اجتماعی چالش سکوالریسم با اسالم تمدنگرا در جمهوری اسالمی

برخالف منتقدان سياست استكبارستيزی ،از منظر هرمنوتيكي این نكته قابل

جدول شماره  .2نمودهای عینی چالش سکوالریسم با اسالم تمدنگرا
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نمودها

نمودهای عینی چالشهای عقالنیت اسالمی
با عقالنیت سکوالر و برخی از راهکارها
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داللت عقالنیت
سکوالر

نقد عقالنیت اسالمی

همذاتپنداری
مسيحيت با اسالم
انقالبي

یكي پنداشتن ماهيت و
فرجام ادیان (مسيحيت با
اسالم)

تفاوت جوهری و ماهوی
داشتن اسالم با مسيحيت

تفكيك و مرزبندی
معرفت علمي و دیني

امتناع شكلگيری یا توليد
علوم انساني اسالمي

امكان و ضرورت
شكلگيری علوم انساني
اسالمي

تفسير عصری از اسالم
و تقدسزدایي از
ارزشهای انقالب
اسالمي

پاسخگو نبودن اسالم عصر
نبوی برای مسائل انسان
مدرن و ضرورت خوانش
مدرن از اسالم
تأکيد بر کارکرد فردی
عبادی اسالم و لزوم اجتناب
از پيوند زدن ارزشهای
انقالب اسالمي با تفكر دیني
(مثالً مخالفت با
استكبارستيزی)

تقليل دین و رسالت
انقالب اسالمي

پاسخگو بودن اسالم ناب
محمدی برای تمامي اعصار
و مكانها
لزوم اهتمام به کارکردهای
اجتماعي دین و عملياتي
کردن ارزشها و هنجارهای
اسالمي در فضای رفتاری و
گفتماني انقالب اسالمي
(تأکيد بر استكبارستيزی)

جمعبندی

باید توجه داشت که تفاوت ماهوی انقالب اسالمي با سایر انقالبهای جهان ،در
محتوا و ماهيت دیني آن بوده و خواهد بود .صيانت از این امر ،منوط به شناخت
چالشهای انقالب اسالمي با دیدگاههای معارض و رقيب است .چالشهای فكری
که بر پایه عقالنيت استوارند ،یكي از بنيادیترین چالشهای نظام اجتماعي است.
عقالنيت اسالم تمدنگرا در مسير شكلگيری ،حفظ و تداوم گفتمان انقالب
اسالمي ،با عقالنيتهای معارض چالشهای فكری و عملي داشته است .بيتردید
عقالنيت سكوالر فعالترین عقالنيت معارض با عقالنيت اسالم تمدنگراست که
برای فائق آمدن بر آن ،شناخت الیههای فكری و نمودهای اجتماعي این چالش
الزم و ضروری است .اسالم تمدنگرا در زمينه و زمانه جمهوری اسالمي در راستای
اهداف تمدني (شكلگيری تمدن نوین اسالمي) سياستها و برنامههای کالني نظير
الگوی اسالمي ایراني پيشرفت ،علوم انساني اسالمي ،نهادینه کردن مردمساالری

دیني ،مقاومت اسالمي ،اقتصاد مقاومتي ،تبيين و ترویج سبك زندگي اسالمي را در
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امر حكمراني ،در دستور کار قرار داده است .این سياستها و برنامهها همواره از
جانب برخي از روشنفكران و نخبگان فكری مورد نقد و انتقاد قرار گرفته است .در
این نوشتار تالش شد ریشه نگاههای انتقادی و داللتهای اجتماعي آن مورد واکاوی
قرار گيرد .بر این اساس ميتوان اذعان کرد رویكرد و نگاه سكوالریستي منتقد
آنقدر متقين دیدگاه روشنفكران در نقد برنامهها و سياستهای حاکميتي جمهوری
اسالمي است .تفاوت در مباني و دیدگاههای نظری ،ماهيتاً متفاوت با اختالفات
ناشي از سالیق مدیریتي و اجرایي ،منتقدان و مخالفان حكومت است .برای فائق
آمدن بر چالشهای فكری و نظری که ریشه در عقالنيتهای معارض دارند؛ گام
اول ،مجاهدت فكری و گفتمان سازی علمي مستدل بر دليل و برهان برای توجيه
مدعا و اقناع افكار عمومي است.
یادداشتها

« .8وَألضِلَّنَّهُمْ وَألمَنِِّيَنَّهُمْ وَآلمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِِّكُنَّ آذَانَ األنْعَامِ وَآلمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ یَتَّخِذِ
الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا» (نساء.)770:
زیباکالم،

3. https: //www.noormags.ir/view/fa/articlepage/38016
www.zibakalam.com 2. 7907/97/99

 .1آیات 38 :سوره ابراهيم؛  8سوره یونس؛  10سوره حج؛  19سوره احزاب و  19سوره یس.
کتابنامه

اميدی ،مهدی (« .)7921چالشهای سكوالریستي و حيطه عمل حكومت اسالمي»،
فصلنامه معرفت ،ش.781
بصيرتمنش ،حميد؛ مالیي تواني ،عليرضا و باوریان ،فریده (« .)7901بررسي روند
جدایي جریان مليگرا از ائتالف انقالبي در دوران تثبيت و نهادسازی پس از پيروزی
انقالب اسالمي» ،فصلنامه جامعهشناسي سياسي ایران.729-733 ،)9(7 ،
بيانات مقام معظم رهبری در سایت

. Khamenei.ir
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« .7قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ» (مائده.)73:

پایا ،علي (« .)7920مالحظاتي نقادانه درباره دو مفهوم علم دیني و علم بومي» ،مجله
حكمت و فلسفه ،سال سوم ،ش.10-90 ،9-8
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امام خميني(ره) ،چ.82
ذبيحزاده ،علينقي (« .)7908امام خميني(ره) و اتخاذ رویكرد کالمي در به چالش کشيدن
گفتمان سياسي سكوالر» ،معرفت سياسي ،سال پنجم ،بهار و تابستان ،ش( 7پياپي .)0
ذوعلم ،علي (« .)7909دین حداقلي و دین حداکثری و نسبت آن با سكوالریسم :انسان
بهجای خدا» ،ماهنامه زمانه ،ش.07-30 ،88-87
رسولي فيني ،مهدی و حسنيفر ،عبدالرحمن (« .)7903مباني و چارچوبهای عقالنيت
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 ،7907/97/99در.www.zibakalam.com :
سرپرست سادات ،سيد ابراهيم (« .)7901الگوشناسي و بازشناسي انتقادی مردمساالری

نزد جریان سياسي سوسياليسم ایراني دورة پهلوی دوم» ،فصلنامه جامعهشناسي سياسي
ایران.780-07 ،)8(7 ،
سروش ،عبدالكریم (« .)7911ذاتي و عروضي در دین» ،مجله کيان ،ش.18
سروش ،عبدالكریم ( .)7912بسط تجربه نبوی ،تهران :مؤسسه فرهنگي صراط.

سروش ،عبدالكریم ( .)7923بسط تجربه نبوی؛ مجموعه کالم جدید ،1-تهران :مؤسسه

47

فرهنگي صراط.
شمسيني غياثوند ،حسن (« .)7908سكوالریسم در گفتمان روشنفكران دهه چهارم
انقالب اسالمي ایران» ،مطالعات انقالب اسالمي ،پایيز ،ش.91
عبادی ،شيرین (« .)7922زنان را در این سالها محدود کردند» ،مجله بازتاب اندیشه،
ش.700-790 ،790
عباسي ،ولياهلل (« .)7929نظریه دین حداکثری؛ درآمدی بر قلمرو گستره دین از منظر
استاد مطهری» ،مجله علمي -ترویجي قبسات ،ش.708-799 ،97-99
عليتبار فيروزجایي ،رمضان (« .)7920ارزش و اعتبار معرفت دیني از منظر جریانهای
فكری» ،معرفت کالمي سال اول ،ش.9
عيوضي ،محمدرحيم؛ و احمدوند ،وليمحمد (« .)7922دیدگاه حضرت امام خميني(ره)
دربارة مباني سكوالریسم» ،فصلنامه فرهنگ -ارتباطات ،دوره  ،79ش ( 0پياپي .)92
کچویيان ،حسين (« .)7921سكوالریزم و حكومت دیني :بررسي انتقادی یك نظریه»،

کدیور ،محسن (« .)7921نواندیشي دیني طریقت است ،نه موضوع» ،مجله بازتاب
اندیشه ،ش.83-72 ،791
الریجاني ،محمدجواد ( .)7901نقد دینداری و مدرنيسم ،تهران :اطالعات.
مجتهدشبستری ،محمد (« .)7910نقدی بر قرائت رسمي از دین» .مجله بازتاب اندیشه،
شماره  .78در:

https: //www.noormags.ir/view/fa/articlepage/38016/

مجتهدشبستری ،محمد ( .)7927نقدی بر قرائت رسمي از دین ،تهران :طرح نو.
محدثي ،حسن (« .)7928آیا اسالم تمایز جوهری با مسيحيت دارد؟ نقدی بر یك دیدگاه
در  9کتاب» ،مجله اخبار ادیان ،ش.13-92 ،7
نادری ،مهدی (« .)7901مباني و مستندات سياست استكبارستيزی در دیدگاه امام
خميني(ره)» ،مجله مطالعات بيداری اسالمي ،سال چهارم ،ش.719-781 ،2
نقد نظرات زیباکالم« ،علل مبارزه با استكبار» ،مشاهده در :سایت پرسمان :7909/97/3
www.siasi.porsemani.ir

Rescher, Nicholas (1988), Rationality, Oxford, 1-16.

الیههای فکری و نمودهای اجتماعی چالش سکوالریسم با اسالم تمدنگرا در جمهوری اسالمی

نشریه علوم سياسي ،زمستان ،ش( 1پياپي .)98

