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  نسبت سنجى ابعاد دين و هويت ملى
  در فلسفه سياسى آخوند خراسانى
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  چكيده
يكى از مهم ترين نظريه پردازان طرفدار نظام سياسى مشـروطيت در عصـر مشـروطه، آيـت اّهللاٰ 

فلسفه سياسى مرحوم آخوند خراسانى گويای تعاملى نظـری ميـان . محمد كاظم خراسانى مى باشد

تعامل ميان دو مفهوم مذكور در ارتباطى مسـتقيم بـا . با دين مى باشد مفهومى نوين چون هويت ملى

رو پـس از  در نوشـتار پـيش. در انديشه سياسى وی اسـت) اصولى، فقهى و فلسفى(سه پايه اساسى 

های هويت ملى در يك بستر نظری و مفهومى، بـه انطبـاق ايـن ابعـاد و  بررسى ابعاد دين و شاخصه

هايى  نسبت. ايم های تعاملى ميان آنها پرداخته مرحوم خراسانى و نسبتها در فلسفه سياسى  شاخصه

هـا در  ايـن انطبـاق. باشـد كه نشان دهنده انطباق ميان برخى ابعاد هويت ملى با برخى ابعاد دين مى

ای دين با بعد سياسى هويت ملى، بعد شـعائر دينـى بـا بعـد سياسـى  هايى هم چون بعد آموزه حوزه

  . شود شعائر دينى با بعد اجتماعى هويت ملى مشاهده مىهويت ملى و بعد 
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  مقدمه - 1
يكى از مهم ترين نقاط عطف در حوزه فلسفه سياسى انديشـمندان مسـلمان عصـر 

، دولت )1(هويت ملىه اين انديشمندان با مفاهيمى نوين هم چون مشروطيت به مواجه

گـذار مفهـومى ملـت در معنـای پيـروان . باز مى گردد ...ملى، ناسيوناليسم، پارلمان و

شريعت به مردم دارای سرزمين نقطه عزيمتى است بر آنچه در عصر مشروطيت، حوزه 

را و يا تقابل گرا ميان ديـن های نظريه پردازی گوناگونى در باب نسبت هايى تعامل گ

 نيـد نهـاد با نينو ميمفاه نيا انيم تعارضات نيتر ىاصل از. با هويت ملى ايجاد نمود

 مشـروطه، انقالب از شيپ تا. گردد ىبازم ىمل تيهو با ونديپ در نيد گاهيجا تحول به

 نيـد حافظ دولت بيترت نيبد. گرفت ىم نيد نهاد از را خود تيمشروع اساساً  دولت

 وقـوع اثـر در امـا. سـاخت ىمـ نيتضم مردم توده انيم در را نيد به یوفادار و بوده

 یمعنـا در ىملـ تيهو مفهوم طرح به كه مذكور انقالب یريگ شكل به منجر تحوالت

 نسـبت حـوزه در يىهـا چـالش د،يانجام ىعرف روشنفكران توسط ىمل و ىرمذهبيغ

آخونـد خراسـانى بـه عنـوان يكـى از . گردد ىم جاديا ىمل تيهو و نيد انيم ىميقد

بزرگترين مراجع تقليد حامى مشروطه با مشربى عقلى اصولى راه صـحيح مواجهـه بـا 

تجدد و مفاهيم مرتبط با آن را نه تقابل صرف و نه پذيرش بى چون و چرا بلكه بررسى 

. و نقد مفاهيم مذكور و انطباق آن با نهاد دين با رويكـردی تعامـل گـرا معرفـى نمـود

ها در حـوزه  نديشه های مرحوم آخوند خراسانى در اين راستا گويای برخى نوآوریا

بدين . هايى است كه ميان ابعاد گوناگونى از دين با هويت ملى برقرار نموده است نسبت

اش  سان طرح بهترين نظام سياسى مورد پيشنهاد خراسانى كه گويـای فلسـفه سياسـى

. مذكور در حوزه دين و هويت ملى مى باشد است، هم راستا و هم جهت با نسبت های

ترتيب دغدغه اساسى پژوهش حاضر تأملى نظری پيرامـون ايـن نسـبت هـا در  بدين
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  .فلسفه سياسى وی مى باشد

  

  مالحظاتى مفهومى و نظری در مورد دين و هويت ملى. 2
اساسًا جهت نسبت سنجى ميان مفاهيمى چون دين و هويت ملى به سبب انتزاعى و 

بـر ايـن اسـاس . های مرتبط با آن مى باشـيم ودن، نيازمند يافتن ابعاد و شاخصهكلى ب

اجماال ضمن بررسى مفهوم شناسانه دين و هويت ملى، ابعاد و شاخصـه هـای مفـاهيم 

مذكور را جهت روشن ساختن نسبت هـای آن در فلسـفه سياسـى آخونـد خراسـانى 

  .شناسيم بازمى

 

  يتهو-1-2

. قابل تقسيم است) يا اجتماعى(فردی و هويت جمعى ه دو نوع كلى هويت هويت ب

های گوناگون آن مورد توجه اسـت و  هويت فردی بيشتر در علم روان شناسى و شاخه

به مشخصه های فردی تمايز بخش فرد از ديگر افراد كه به وی تشـخص مـى بخشـد 

كـه  هويت جمعى در برابر هويت فردی قرار مى گيرد و همان هويتى است. اشاره دارد

فرد در جامعه و از طريق ارتباط با گروهها يا واحدهای اجتماعى موجـود در جامعـه 

و هويـت اجتمـاعى در » مـن كيسـتم؟«هويت فردی در پاسخ به . آن را كسب مى كند

ى گونـاگون يبدين سان عضويت افراد در گروههـا. آيد پديد مى» ما كيستيم؟«پاسخ به 

-323: 1393، اكبـری( .هويت جمعى مى بخشـدكه به مای جمعى اشاره دارد به آنها 

دو عنصر تمايز و تشابه در تعريف هويت هـای فـردی و جمعـى نشـان دهنـده ) 326

) 1383:٢١٧اوزكريملـى،( .باشـد  تفاوت و همانندی در تعريف اين دو نوع هويت مـى

هويت جمعى نيز دارای انواعى مانند هويت خـانوادگى، هويـت قـومى، هويـت ملـى، 

  .مى باشد) جهانى(المللى  ، هويت بينتىهويت امّ 
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بدين سان هويت ملى يكى از انواع هويت جمعى مى باشد و به باالترين سـطح آن 

 .اشاره داشته و به عنوان بارزترين مرجع هويت جمعى در عصر مدرن شناخته مى شود

كاربرد واژه اخير قدمت چندانى نداشته و نسبتًا متأخر است  )18: 1383بنى هاشمى، (

ايـن مفهـوم . و جايگزين اصطالحاتى نظير منش ملى و بعدها آگاهى ملى شـده اسـت

همگام با شكل گيری مفهوم ملت به معنای مدرن آن عمدتًا در قرون هجدهم، نـوزدهم 

و اوايل قرن بيستم ابتدا در اروپا و پس از آن به مشرق زمين و ساير سـرزمين هـا راه 

پژوهشگران هويت ملى را با پـنج بعـد مـورد  برخى) 50: 1388قوام و زرگر، ( .يافت

  :بررسى قرار داده اند

به كيفيت روابط اجتماعى فرد بـا نظـام كـالن اجتمـاعى مـى : عد اجتماعىب -الف 

 .پردازد

آگاهى مشترك افراد يك جامعه از گذشته تـاريخى و احسـاس : عد تاريخىب -ب 

بعد آن است كه افراد بايـد نكته مهم در اين . دلبستگى به آن و احساس هويت تاريخى

بـا يـادگيری . تفسير مشتركى از وقايع گذشته داشته باشند تـا دچـار تعـارض نشـوند

ها همواره احتـرام  ها و افسانه آموزند كه به برخى نمادها، اسطوره تاريخ، شهروندان مى

 بنابراين تاريخ مشترك بـه. ها و قهرمانانشان فخر و غرور ورزند بگذارند و بر پيروزی

 .يابى ملى تبديل مى گردد منبع اصلى هويت

 .نگرش نسبت به آب و خاك يا قلمرو سرزمينى: بعد جغرافيايى -ج 

مجموعه ذهنى مشتركى است كه در گذشته شكل گرفتـه و طـى : بعد فرهنگى -د 

بعـد ذهنـى،  عـالوه بـر. پذيری به نسل های بعدی منتقل گرديـده اسـت فرآيند جامعه

 .ى نيز است كه به آن ميراث فرهنگى گويندفرهنگ دارای بعد عين

افرادی كـه از لحـاظ . مهمترين مولفه هويت ملى بعد سياسى است: بعد سياسى -ه 

فيزيكى و قانونى عضو يك نظام يا ساختار سياسى هستند و داخل مرزهای ملى يـك 
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: همـان( .كشور زندگى مى كنند و از لحاظ روانى نيز خود را اعضای سيستم مى داننـد

303(   

جهت شناسايى و تميز هر يك از ابعاد فوق الذكر نيازمند توجه به مولفـه هـا و يـا 

عناصر سازنده هر يك از هويت های ملى اجتماعى، هويت ملى سياسى، هويـت ملـى 

) 20و19: 1387ابوالحسنى، ( 1در جدول . فرهنگى و هويت ملى جغرافيايى مى باشيم

  .لفه های آن آورده شده استابعاد گوناگون هويت ملى به همراه مو

  های آن ابعاد هويت ملى و شاخصه -1جدول 

  

  مؤلفه ها  مفاهيم

ــــى  ــــت مل هوي

  اجتماعى

 اعتقاد نسبت به وجود جامعه ملى ايرانى

 ضرورت وجود جامعه ملى ايرانى

 احساس عضويت در جامعه ملى ايرانى 

 تمايل به عضويت در جامعه ملى ايرانى

 ايرانىاحساس تعلق به جامعه ملى 

 تعهد به حفظ جامعه ملى ايرانى

 نگرش نسبت به ديگران متعلق به ملت

 باورهايى در باب ريشه های اجتماع ملى

 اعتقاد راجع به سرنوشت و آينده جامعه ملى

 احساس افتخار يا نفرت نسبت به عضويت در جامعه ملى

تمايل به پرداختن هزينه الزم برای عضـويت در جامعـه ملـى 

 ايران
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 ديگران به عنوان هم وطن پذيرش

  نگرش نسبت به مبانى هم بستگى و همكاری اجتماعى

اعتقاد به ضرورت وحدت و هم بستگى سياسـى و اجتمـاعى 

 كل جامعه سياسى ايران

 دفاع از يكپارچگى و هم بستگى سياسى

 جايگاه و نقش مردم در ارتباط با حكام در ساختار سياسى

  جايگاه و نقش خود در ساختار سياسى

ــــى  ــــت مل هوي

  تاريخى

 تعريف و تعيين دوره تاريخى ملت ايران

 احساس تعلق به دوره های تاريخى

  احساس افتخار و نفرت نسبت به تعلق و سابقه تاريخى

ـــت ـــى  هوي مل

  جغرافيايى

 تصور محدوده جغرافيايى ملت ايران

 نسبت به آب و خاك) مثبت يا منفى(نگرش 

 كره زمين نگرش نسبت به جايگاه سرزمين ايران در

نگرش مناسب يا نامناسـب بـودن سـرزمين بـرای زنـدگى و 

 سعادت

ارجح دانستن زندگى در كشـور خـود نسـبت بـه زنـدگى در 

 كشورهای ديگر

 دلبستگى و تعلق به سرزمين ايران

آمادگى برای دفاع از آب و خاك در زمان خطر و تعرض بـه 

 آن

 عالقمندی به يكپارچگى سرزمين در آينده
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ــن  احســاس آرامــش ــدگى در اي و آســايش در صــورت زن

  سرزمين، تربيت و نام گذاری فرزند

ــــى  ــــت مل هوي

  فرهنگى

 ارزشگذاری و قضاوت نسبت به ميراث گذشته

 اعتقاد نسبت به حفظ و تقويت ميراث فرهنگى

  اعتقاد و ارزشگذاری نسبت به زبان فارسى

 ارزشگذاری به ساختارهای سياسى گذشته  هويت ملى سياسى

ضرورت استقرار يك نظـام سياسـى واحـد بـر كـل اعتقاد به 

 جامعه ايران

عالقه قلبى به يك سيسـتم سياسـى دارای ارزش هـای همـه 

 پسند در كشور

 دفاع از يكپارچگى و همبستگى سياسى

 اعتقاد به وجود يك ساختار سياسى يكپارچه از تاريخ گذشته

 نوع ايدئولوژی سياسى مناسب برای نظام سياسى مطلوب آنها

 ساختار قدرت مناسب برای كشورنوع 

 نظام سياسى  منبع قدرت

جايگاه و نقش خود را در سيستم چگونه ارزيـابى مـى كننـد 

 )شهروند، رعيت، ساالر، حاكم(

 نگاه و نگرش نسبت به جايگاه و نقش حكام در جامعه

 نگرش نسبت به حكام گذشته در نظام های سياسى گذشته

 جايگاه كشور در نظام بين المللى

غلـط يـا (دفاع از تصميم گيری های سيستم سياسـى كشـور 
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 )درست

  حمايت از سياست های كالن كشور

با توجه به چند بعدی بودن مفهوم هويت به همان نسبت هويت ملـى نيـز از منظـر 

جغرافى . متخصصان علوم مختلف مورد بررسى و ارائه تعاريف نظری قرار گرفته است

بـر وحـدت فرهنگـى و تـاريخ مشـترك و انسـان  دانان بر سرزمين مشترك، فالسفه

شناسان، جامعه شناسان و روان شناسان اجتماعى بـر احساسـات مشـترك و آگـاهى 

  )30: 1378طالبى، ( .كيد كرده اندأجمعى در شكل گيری هويت ملى ت

اما نقطه تمايز ميان اين دو نوع هويت جمعى ارتباط هويت ملى بـا مفهـوم ملـت و 

در اين خصوص ابزاری به نام ناسيوناليسم در ظهـور، اسـتحكام، ملت بوده و  -دولت 

  ) 68: 1388قوام و زرگر، ( .كند تقويت و تداوم هويت ملى مهم ترين نقش را ايفا مى

  

  دين -2-2

ترين عوامل محـرك و تبيـين رفتـار انسـان چـه در  جا كه دين يكي از بزرگ از آن

ين مهم، اولين حوزه دلبستگي همـه حوزه های فردی و چه اجتماعى مى باشد، تبيين ا

 .هاي نظري در راستای مطالعه دين و به عنوان عنصری هويت بخش مى باشـد ديدگاه

مجموعه به هم پيوسته ای از باورها و انديشه هـای برگرفتـه از وحـى «دين به معنای 

كـه هـدف آن  مـى باشـدهى در رابطه با جهان، انسان، جامعه و جهان پس از مـرگ لا

زنجـانى، عميـد ( .»نسان به سوی روش بهتر زيستن و كامل تـر شـدن اسـتهدايت ا

، )2(شناسانه به دين در نظريه افرادی مانند نيل اسملسـر در رويكرد جامعه) 74: 1390

به جهت گيری ارزشى دين و حل و نظـم  )4(و فرد استراديت بك )3(فلورانس كالكون

با ايـن . و پيچيده توجه شده استدهى به مسائل مشترك انسانى به وسيله اصول منظم 
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تفاوت كه جهت گيری های ارزشى در دين به صورت چارچوب های مافوق طبيعى و 

مقّدس ترسيم مى شود و در انديشه هايى چون اومانيسم به شكلى فاقد قداسـت ارائـه 

در اين چارچوب شريعت به مجموعه مسائل دينى اعـّم از ) 75و  74: همان( .گردد مى

  )258: راغب اصفهانى، بى تا(ق و احكام گفته مى شود عقايد، اخال

و به تعبير عالمه طباطبايى از راه و روشى خاص برای يك امت يا پيـامبر صـحبت 

 .در حالى كه دين از روش عام الهـى نسـبت بـه همـه امتهـا بحـث مـى كنـد. مى كند

اديان قرآن شريعت را جزء جدانشدنى دين در همه  )166: 18ق، ج1417طباطبايى، (

رات وحـى و همـراه بـا عمـل را شـرط  )5(آسمانى دانسته
ّ
و انطباق اعتقادات با مقـر

  )6(.دينداری صحيح مى داند

بدين سان شاخص هميشگى و ماهوی دين انديشه ای نظام يافته در زمينـه جهـان 

 .بينى و شريعت با هدف رشد و تعالى انسان در زندگى اين دنيا و فرجام آن مـى باشـد

  )75: 1390انى، زنجعميد (

پس مخرج مشترك همگى اديان سعادت، رشد و كمال آدمى است و شرايع، احكام 

و سنن به دليل شرايط زمانى و مكانى و اقتضـائات تـاريخى، اجتمـاعى، اقتصـادی و 

فرهنگى هر عصر مى باشد كه بر اين اساس اولويتها و تعـابير هـر قـومى بـا ديگـری 

جهـت رسـيدن بـه سـعادت ) شرايع(های گوناگونى متفاوت بوده و به همان نسبت راه

قرآن از سويى حقيقت دين را يك چيز بيشتر نمـى دانـد . برای آنان ترسيم گشته است

و از سوی ديگـر ) )7(همانا دين نزد خدا تسليم شدن در برابر آن حقيقت متعالى است(

رافيـايى كثرت و تحول و تفاوت و تنوع شرايع را به عنوان يك واقعيت تـاريخى و جغ

حتـى در مـورد » )8(برای هر كدام از شما شريعت و روشـى قـرار داديـم«: مى پذيرد

» قـرار داديـم» امـر«سپس تو را بر شريعتى از «شريعت اسالم نيز به پيامبر مى فرمايد 

پس معلوم مى شود كه امر دين و غايت آن يكى است ولى از آن امر يگانه، محمد مثـل 
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بر شريعتى خاص مامور مـى شـود و امـا غايـت ... نوح و موسى و عيسى و ابراهيم و 

آنچه مهم است آن غايات است و شرايع هر يك متناسـب «بدين ترتيب  )9(.يكى است

هر چه پوسـته هـای . با مقتضيات و ويژگى های خاص وسيله ای برای نيل به آنهايند

امكـان اتحـاد نهادی شرايع، اصالت و انحصار نيابند و نظر به آن غايات مشترك باشد 

 )278و277: 1377فراستخواه، ( )10.(»بيشتر است

نكته ديگر در بررسى مفهومى و نظری دين توجه به مفاهيمى مانند مـذهب و فرقـه 

ق«كلمه فرقه در لغت از ريشة . مى باشد
ْ
به معناي جدا كردن، گرفته شـده اسـت و » َفر

ايـن كلمـه در اصـطالح،  )2523: 2ج ،1375معين، ( .اسم است براي گروهي از مردم

معنايي نزديك به معني لغوي دارد و به گروهي از مردم كه اعتقاد واحدي غير از اعتقـاد 

  )2523: 3ج: همان( .ديگران را انتخاب و دنبال كنند، اطالق مي شود

مثًال اگر عده اي از پيروان يك دين، اعتقاد خاصي غير از اعتقاد عمـوم پيـروان آن 

مذهب نيز به يكي از تيره ها و شعب . گفته مي شود» فرقه«آن عده  دين داشته باشند به

ماننـد (تواند بعد سـلوكى و عرفـانى  مذهب مى) 3976: همان( .يك دين گفته مي شود

مانند اصولى، اخباری در شيعه و يا حنفى، اسـماعيلى، مـالكى و (، بعد فقهى )نقشبنديه

داشـته ) ماننـد معتزلـه، اشـعری(مى و يا بعد اعتقادی و كال) حنبلى در ميان اهل سنت

هـای اعتقـادی  علم كالم در اين راستا به دفـاع از حـوزه) 71: 1375مشكور، ( .باشد

  )142: 1390فاخوری و جد، ( .مذكور با روش عقلى مى پردازد

بنابراين دين معنايى جامع داشته و مذهب اصول و تفسيرهای يـك ديـن را تبيـين 

به افرادي كه از يك ديـن جـدا شـده و عقيـده » فرقه«) 165: 1369مطهری، ( .كند مى

گفتـه مـي » مـذهب«خاصي دارند، اطالق مي شود و به اعتقاد و روش خاص آن هـا 

 )11(نينيان اسـمارتمانند برخى جامعه شناسان ) 350: 5ج ،1363طباطبايى، ( .شود

  :ازعبارتند  ابعادن اي. برای همگى اديان ابعاد مشتركى در نظر گرفته اند
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  ) به اضافه امور مربوط به آخرت( )١٢(اي، عقيدتي يا فلسفي ـ بُعد آموزهالف 

اين تعـاليم در نـوع . اين بعد اشاره به مجموعه تعاليم مرتبط با باورهای انسان دارد

. رفتار و جهت دهى به آنها تاثير اساسى داشته و حوزه عقيدتى دين را تشكيل مى دهد

  اشناسى، صفات و افعال خدا، ارتباط انسان با خدا و غيرهمانند خد

  

  )١٣(اي يا داستاني ـ بُعد اسطورهب 

منظور از بعد اسطوره ای دين، الهيات داستانى يا همـان مطالعـات ذات خداونـد و 

گـزاره هـايى كـه . های دينـى وارد شـده مـى باشـد حقيقت دينى آن گونه كه در قصه

. به بعـد اسـطوره ای ديـن اشـاره دارد و د عقيدتى نباشدبع به استدالل پذير و مربوط

انسان مانند شناسايى خدا، جهان و انسان اگر استدالل پذير باشـد بعـد  باورهای قلبى

  .عقيدتى و نه اسطوره ای دين را نشان مى دهد

  

   )١٤()فقهي(ـ بُعد اخالقي يا حقوقي ج 

كه تقريبا ميان اديـان مشـترك  اين بعد اشاره به بايدها و نبايدهای ِخردپذير داشته

تشكيل مى ) قسمت بعد(در واقع بايدها و نبايدهای خردگريز بعد عبادی دين را . است

  .دهد

  

  )١٥(ـ بُعد شعائر يا عمليد 

اين بعد به دستوراتى اشاره دارد كه در اديان به انجام آنها سفارش و راهنمايى شده 

دينى مربوط به آن نبود عقـل انسـان  بدين سان خردپذير نيست چون اگر تعاليم. است

  .توانايى دست يافتن به آنها را نداشت
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  )١٦(ـ بُعد تجربي يا احساسي  ه

قابل طرح بوده و مربوط به كسانى است كـه » انتظار از دين«اين بعد در چارچوب 

مومنـان . دست يابى به غايت دين را در گروی پذيرش دين و دستورات آن مى داننـد

بعـد . از انجام عبادات را تماس با جهان نامرئى و ورود به آن بدانند ممكن است هدف

انتظار از ديـن توسـط ديـن بـاوران ديـن . تجربى دين به همين گروه مربوط مى شود

» تجربه دينـي«شناس دست يابى به يك تحول درونى، شهود و مكاشفه است كه همان 

ف دين را همان شهود و تجربـه باورمندان به اديان مختلف همگى غايت و هد. نام دارد

اين تجربه  .فراتر از بعد مادی انسان مى دانند) كه در هر دين تفسير متفاوتى دارد(دينى 

ديني و تحول دروني يا شهود، ممكن است از ديدگاه باورمندان بـه اديـان مختلـف بـه 

مشتركند ها در يك جهت  كم همة آن ولي دست .شود هاي مختلفي تفسير شود و مي گونه

و آن اين است كه غايت و هدف از دين كه همان شهود و تجربة ديني اسـت، فراتـر از 

تـوان  بُعد مادي انسان است، اگرچه تفسيرهاي مختلفي را براي همين امر مشـترك مـي

  .دارايه نمو

  

  )١٧(بُعد تشكيالتي يا اجتماعي -و 

بر جامعه تاثير گذاشـته اين بعد به شيوه ای كه دين در قالب نهادها و آموزه هايش 

بعد اجتماعى آثار و پيامدهای اجتماعى دين را مـد نظـر . و اجرا مى گردد، اشاره دارد

اين گونه جنبه ها گاهى به جنبه هـای اجتمـاعى محتـوا و گـوهر ديـن . قرار مى دهد

و گاهى به جنبه های اجتماعى مربوط به تحقـق ) مانند مسجد، كليسا و كنيسه و غيره(

مانند جنگ ها، كشمكش های سياسى اجتماعى، علل تقسـيم مـردم بـه (ن خارجى دي

  .اشاره دارد) من و كافر و غيرهؤم
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  )١٨(هاي مادي يا هنري ـ بُعد نمادز 

: ١٣٨٣حسينى شاهرودی به نقل از نينيان اسمارت، ( )١٩(ـ بُعد سياسي و اقتصاديح 

٥٥-٤٦(  

  

  سيری در فلسفه سياسى مرحوم آخوند خراسانى. 3

جهت بررسى انديشه سياسى آخوند خراسانى بايد به مهم ترين پايه انديشـه ورزی 

اگر وحيـد بهبهـانى . وی كه همان تفكر اصولى اش مى باشد دقت و توجه داشته باشيم

به عنوان مؤسس مكتب اصولى شهرت يافته است بدون ترديد بايد آخوند را به سـبب 

صولى در تمام طـول تـاريخ مكتـب تشـيع تأليف كتاب كفايه االصول بزرگترين فقيه ا

او ميراث دار سنت عقلى است كه از آن به اجتهاد ) 397: 9، ج1390حاتمى، . (دانست

. شود كه با فرارسيدن ايام غيبت به وسيله فقهای شـيعى شـكل گرفـت شيعى تعبير مى

 قواعـد از در اسـتفاده گسـترده خراسـانى رويكرد آخوند) 180: 1392ميراحمدی، (

بر اساس همين . اصول توانست اين علم را شكوفا و به اوج خود رساند علم در فلسفى

بنيادها وی توانست با رصد مسائل سياسى نوعى نظريه سياسى را نيز بر اين مبنـا پـى 

با ورود فلسـفه، عقـل و ملزومـات نظـری آن ماننـد اجتهـاد، در حـوزه . ريزی نمايد

. ابل انديشه اخبـاربون قـرار گرفـتفروعات شرعى مطرح گشته و درست در نقطه مق

تفكر اصولى با تأييد حجيت عقل و تأييد اجماع بالندگى و پويايى فقه شـيعه را ايجـاد 

كرده و راه مواجهه با تحوالت جديد مانند جنگ های ايران و روس، نهضـت تنبـاكو و 

 نآ از خـود انديشـه در بسيار ها اصولى كه مواردی از يكى. انقالب مشروطه را گشود

 كه ای مقدمه .هستند نوع دو خصوص اين در ها مقدمه .است واجب مقدمه برند مى بهره

 هـای مقدمـه. است مانند وضو گرفتن بـرای نمـاز كرده اشاره مستقيماً  آنها شريعت به
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 صريحًا اشاره نداشته است ماننـد ضـرورت تأسـيس آنها به شريعت كه هستند ديگری

  )190: 1372عنايت، . (مسلمانانجهت حفظ امنيت  اساسى قانون

آخوند خراسانى بر خالف نائينى اثر مستقلى درباب مشروطيت و نظريـه پـردازی 

نظريات آخونـد در بـاب مشـروطه از ) 253: 1، ج1393فيرحى، . (پيرامون آن ندارد

آرای اصولى فقهى و هم چنين نامه ها و تلگراف های وی در حمايت از مشروطه قابل 

سياسى آخوند توجه بـه سـه محـور ذيـل  های جهت واكاوی انديشه. شناسايى است

  : ضروری است

  پايه اصولى -الف

  )در امتداد مكتب شيخ انصاری(پايه فقهى -ب

  پايه فلسفى -ج

 صـاحب و نراقى احمد مال های انديشه مقابل در انصاری مرتضى شيخ های انديشه

 منصب سه انصاری شيخ آنكه توضيح. مى باشد فقيهان سياسى واليت مورد در جواهر

 مسـائل مـورد در دادن فتـوا يعنى »افتاء« اول منصب .گرفته است نظر در فقيه برای را

منصـب . اسـت هميشـگى و ثابت فقيه برای مقام اين و دارند نياز بدان مردم كه شرعى

به نظر شيخ اين امر نيز به سبب وجـود نصـوص فـراوان  قضاوت كه يعنى »قضاء« دوم

التصـرف فـى االنفـس و  واليـت«يـا » والء«سوم منصب . قابل اثبات است برای فقيه

 انفـس و امـوال تصـرف در واليـت هـيچكس اسـت معتقد انصاری كه شيخ» االموال

 و عقـل سنت، نص، چهارگانه بر اساس ادلّه معصوم امام و پيامبر مگر ندارد را ديگری

 را مردم مالى و جانى ىعرف شرعى امور تمامى در تصرف حق خدا جانب كه از اجماع

 اما باشد داشته واليت مردم مال و جان بر تواند نمى فقيه گويد مى انصاری شيخ. دارند

 مردم در صورت خواستن رای از سوی مردم، مال و جان در ديگران تصرفات مورد در

وی هم چنين قائل بدين امر است كه اساسًا تنهـا معصـومين . تواند اظهار نظر نمايد مى
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وی برای اولين بار تا . توانند دارای اختيار واليت عمومى در چارچوب شرع باشندمى 

انصاری، . (زمان خويش، حوزه واليت خصوصى برای ائمه معصومين را نيز نمى پذيرد

جنبش تنباكو و آرای ميرزای شيرازی در راستای همـين ) 305-304، 9ج : ق1410

اين اسـت كـه پيـروان مكتـب شـيخ مسأله محوری . رويكرد فقهى قابل بررسى است

انصاری على رغم داشتن نگاهى سلبى و انتقادی به نهاد سـلطنت هـيچ گـاه در صـدد 

خراسـانى  آخوند های نوآوری با تنها مشروطيت در تحولى چنين .حذف آن برنيامدند

كاركرد عقـل نـزد آخونـد تـا . در رد نظام سلطنت و تأييد مشروطيت صورت پذيرفت

و هم رديف » كاشف«را نه در ذيل كتاب و سنت بلكه آن را » عقل«ی بدانجا است كه و

بر اين اساس جايى كه كتاب و سنت نباشـد عقـل كاشـف . دهد كتاب و سنت قرار مى

. حكم واقعى و نه دررديف ادلّه فقاهتى بلكه در رديف ادلّه اجتهـادی قـرار مـى گيـرد

استا دارای وجوه عقالنى و انديشه سياسى آخوند در همين ر) 523: 1386دريابيگى، (

 دو بـه را سلطنت خراسانى آخوند. استداللى در كنار وجوه دينى و شرعى گشته است

از نظـر وی حكومـت هـای غيـر . مشروعه و غير مشروعه تقسيم بندی مى كنـد نوع

در انديشه آخوند، تحقق نظام سياسى مشـروعه تنهـا . ظالمه يا عادله اند و يا مشروعه

وی انحصـار ) 48: 1378آقـانجفى، . (معصوم قابل تحقق مى باشـددر زمان حكومت 

 اينكه از حكومت مشروعه در حاكميت معصوم را از ضروريات مذهب اماميه دانسته و

بـر . نمايد مى شگفتى اند، اظهار كرده فراموش را دين ضروری اين علما از برخى چرا

 از. داد تـن مشروع غير حكومت يك به غيبت عصر در بايد اين اساس وی معتقد است

عادله كـه از نظـر  مشروعه غير حكومت بارز مصداق مشروطه حكومت خراسانى نظر

 غيرمشروع حكومت مطلقه را مصداق سلطنت وی حكومت .باشد مى شرع مجاز است،

 موضـوعات وی معتقـد اسـت. ظالم دانسته و بر اين اساس با آن به مقابله مى پـردازد

 واگـذار مسـلمين ثقـات و مسلمين عقالی به بايد غيبت زمان در حسبيه امور و عرفى
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در . مى كنـد معرفى ملى مشروطه، همان مجلس امر را نيز در عصر اين مصداق و گردد

در . باشـد اسـالمى تواند مى لحاظ كاركرد به غيبت دوره در حكومت خراسانى ديدگاه

 مملكـت ثغور و دحدو را نهى و اسالمى منكرات رعايت، را شرعى صورتى كه احكام

  .كند حفظ را اسالمى

همان طور كه مشاهده مى گردد خراسانى دخالت در امور حسبيه را تنهـا منحصـر 

داند بلكه دايره آن را گسـترش داده و شـامل عقـال و ثقـات  در دايره وظائف فقيه نمى

 بـه خراسـانى آخونـد نگـاه) 16-13: 1، ج1374حـائری، . (مسلمين نيز مـى دانـد

نظـام سياسـى  تأسـيس با اسالمى را جز احكام اجرای كه است جهت اين از مشروطه

 خراسـانى سياسـى نظريـه هـای بخـش ترين اصلى از. داند نمى پذير مشروطيت امكان

رويكرد اصلى آخوند در اين راسـتا . باشد مى شريعت احكام با مشروطه اصول انطباق

بـر دو كتـاب اللئـالى نوشتن تقريض . اخذ اصول مشروطه از احكام شريعت مى باشد

المربوطه فى وجوب المشروطه شيخ اسماعيل محالتى و تنبيه االّمه ميرزای نـائينى بـر 

وی در تقريظى دربـاره ) 489: 1374زرگری نژاد، . (همين اساس صورت گرفته است

  :معنای مشروطيت مى نويسد

 دواير و سلطنتى ادارات بودن مشروط و محدود از عبارت مملكت هر مشروطيت«

 آن رسـمى مـذهب طبـق بـر موضـوعه قوانين و حدود از تخطى عدم به است، دولتى

 خودسـری و رهـايى از عبـارت كه است دولت استبداديت آن مقابل طرف و .مملكت

 قـاهر بـر و مايريد حاكم و مايشاء فاعل و دولتى دواير و است سلطنتى آزادی و است

 ملـت هر آزادی و مملكت در است آنها بودن ارتكاب هر از بودن مسئول غير و رقائب

 در مقهوريتشـان عدم از عبارت به است، آن بر مبتنى سلطنتى مشروطيت اساس كه هم

 چـون و ...مليـه مشـروعيه احقـاق در مانعى بى و سلطنت خودسرانه تحكمات تحت

 حقيقتـاً  پس است، عشريه اثنا حقه طريقه و اسالم قويم دين همان ايران رسمى مذهب
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 بـر منطبـق قـوانين از ملـت و دولـت تجاوز عدم از عبارت ايران آزادی و مشروطيت

: 1، ج1362شريف كاشـانى،. (»بود خواهد ...مذهب از مستفداده عامه و خاصه احكام

251( 

زيـرا غايـت . خراسانى برای تمامى اين اصطالحات به ادله شرعى استناد مى ورزد

 و اصـلى هسـته. احكام اسالمى مى باشد انديشه وی در پذيرش نظام مشروطه اجرای

ــد سياســى انديشــه مركــزی  و مشــروطه ســلطنت پــذيرش مفهــوم خراســانى آخون

سـلطان  مطلقـه قدرت اين پذيرش در راستای محدودتر كردن. مى باشد پارلمانتاريسم

 هـم را مشـروطه اصـول انكـار توجيه مى گردد و بر همين اساس است كه خراسـانى

زيرا تعريـف خراسـانى از مشـروطه بـا . شمارد مى دين ضروريات ساير انكار رديف

زيرا همان طور كه اشاره شـد از نظـر . معنای غربى آن تفاوت های ماهوی بسيار دارد

آخوند خراسانى مشروطيت محدود كردن دولت به نقض قـوانينى اسـت كـه بـر طبـق 

گرافـى بـه وی طـى تل). 207: همان(مذهب رسمى كشور تعريف و منطبق گشته باشد 

» بيضـه اسـالم«نمايندگان مجلس بر اين امر تأكيد كـرده و هـدف مشـروطه را حفـظ 

  :معرفى مى نمايد

 ملـول اسـالم اهـل خاطر قاطبـه اسالمى ملى محترم مجلس مخالفين مخالفت از«

 دار و مسـكن بعـد بـا مـا كـه داريـم مى اعالم به اسالم به منتحلين و علما عموم گشته

 كـه مجلـس اين و نداريم نداشته و مسلمين عامه رفاه و اسالم بيضه حفظ جز منظوری

 و دولـت ترقـى و عمـوم آسايش برای واجب بلكه راجح عرفاً  و شرعاً  و عقالً  و قطعاً 

 جـايگزينى عنـوان را بـه مشروطه نظام همچنين آخوند) 1: ق1325بى نا، . (»...ملت

) 251: 1، ج1362كاشـانى،شـريف . (مى دانسـت استبدادی مطلقه سلطنت برای نظام

را رد كرده و تأسيس هر نوع حكومتى را مسـتلزم  مطلق رياست و وی هر نوع واليت

وی در اين راستا حكومت اسـتبدای . داند تقيد به حدود كه همان مشروطيت است، مى
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را منشأ همه فساد ها و ظلم ها معرفى كرده و مى گويد قبل از اين بايـد جهـت تقليـل 

: 1385كـديور، (كرديم  را محدود و حكومت مقيد به قانون را برپا مىظلم حكومت آن 

عدول از نظريه سلطنت مأذونه شرعى برای اولين بار و واگذاری آن به جمهـور ) 207

 ضـروری آنچه طبق بر«: باشد مسلمين از ديگر نكات قابل اهميت انديشه خراسانى مى

 جمهـور بـر الزمـان صاحب حضرت غيبت عصر در مسلمين حكومت كه است مذهب

يكـى ) 387: 1367افشـار،. (»كـرد نخـواهيم فروگذار االمكان كه حتى است مسلمين

وی در ايـن خصـوص مـى . ديگر از مفاهيم اساسى انديشه خراسانى، آزادی مى باشد

  : نويسد

 اسـت عبارت است آن بر مبتنى سلطنتى مشروطيت اساس كه هم ملت هر آزادی«

 احقـاق در مـانعى بـى و سـلطنت خودسـرانه تحقيقـات تحت مقبوليتشان در عدم از

 اثنـا حقـه طريقه و همان دين قويم اسالم ايران رسمى مذهب و چون ...مليه مشروعيه

 و دولـت تجـاوز عـدم از عبارت ايران آزادی و مشروطيت حقيقًت  پس است، عشريه

. »بـود خواهـد ...مـذهب از مسـتفاده عامـه و خاصـه احكام بر منطبقه قوانين از ملت

خراسانى بر اين اساس آزادی را در معنای از ميان ) 251: 1، ج1362شريف كاشانى،(

بردن استبداد و جلوگيری از تجاوز دولت به احكامى كه از مذهب برگرفته شده اسـت، 

از اين رو آزادی به هيچ وجه به معنـای آزادی از مـذهب نمـى باشـد بلكـه . مى داند

  .باشد در جهت اجرای آن مى برگرفته از آن، منطبق بر آن و

يكى ديگر از موارد مورد توجه آخوند توجه وی به دو وجـه تمـدن غربـى يعنـى 

وی ضمن تأييد وجوه مثبت اين تمـدن . وجوه كارشناسى و غيركارشناسى آن مى باشد

كه مغاير با احكام شرعى نبوده و در جهت ترقى مملكت مى تواند مورد اسـتفاده قـرار 

رزد اما با بعد منفى تمـدن مـذكور كـه پديـده شـوم اسـتعمار نيـز از گيرد تأكيد مى و

بـه عنـوان نمونـه پـس از اسـتقرار . ملزوماتش بوده است مخالفت و مبارزه مـى كنـد
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مشروطه دوم در جريان اولتيماتوم روسيه و ساكن شدن نيروهای روسى در اردبيـل در 

زم اجانـب در از ميـان جريان تلگرافى به علمای اردبيل نسبت به حضور اجانب و عـ

  ) 598: 2همان، ج. (بردن استقالل و شرف مملكت هشدار مى دهد

استدالل خراسانى در پذيرش وجه مثبت تمدن غربى بـر اسـاس تفكيـك احكـام 

بر اين اساس پذيرش وجوه مثبـت ايـن تمـدن كـه . باشد تأسيسى و امضايى اسالم مى

رفته مورد تأييد خراسانى قرار مـى نافى شريعت نبوده و عقل و عرف بشری آنها را پذي

نظام مشروطه نيز در چارچوب همين استدالل در منظومه فكری آخونـد مـورد . گيرد

اين امر راه برخورد درست با پديـده اسـتعمار و ). 562: 1386دريابيگى، (مداقه است 

. حوزه روابط خارجى با كشور را در منظومه فكری آخوند مشخص و هموار مـى كنـد

در راستای مبارزه با وجه منفى تمدن غرب طى تلگراف هايى همـواره ملـل  خراسانى

كـديور، (دانـد  اسالمى را به اتحاد و وحدت فراخوانده و آنها را يك ملـت واحـد مـى

و  عظـام مجتهـدين فتـاوی مـا بـين اتّفاق و آراء اتّحاد«و در اين راستا ) 256: 1385

جهـان مـى  مسـلمانان وحدت كليد ار »سنت اهل كرام علمای و جعفريه شيعه رؤسای

  )277: همان. (داند

  

  شاخصه های ابعاد دين در انديشه آخوند خراسانى -4
در انديشه آخوند خراسانى، به شاخصه هايى از دين كه نشان دهنده ابعاد متناظر با 

  :اين شاخصه ها و ابعاد متناظر با آن عبارتند از. آن مى باشند، اشاره شده است

  وزه ای و اعتقادیبعد آم -الف

  انكار مشروطيت به منزله انكار يكى از ضروريات دين

  بعد شعائر يا عملى-ب

پذيرش عقل به منزله دستگاه كاشف از حكـم و هـم رديـف بـا كتـاب و سـنت و 
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  مقبوليت آن در فرض عدم وجود كتاب و سنت 

بـه  بسط دايره امور حسبيه و موضوعات عرفى و واگذاری اين امور عالوه بر فقهـا

 عقال و ثقات مسلمين 

اجرای احكام اسالمى، حفظ اسالم، رفاه عامه مسلمانان و پيشرفت دولت و ملـت  

در سايه پذيرش نظام سياسى مشروطه به عنوان بهترين حكومت غير مشروع عادل بـا 

 كاركرد اسالمى

تأكيد بر تفكيك احكام امضـايى و تأسيسـى در اسـالم و پـذيرش نظـام سياسـى 

عنوان نظامى غير منافى با شريعت و عقل و منطبـق بـا احكـام امضـايى  مشروطيت به

  اسالم 

 

  شاخصه های ابعاد هويت ملى در فلسفه سياسى آخوند خراسانى - 5
  :هم چنين ابعاد و شاخصه های هويت ملى در انديشه آخوند خراسانى عبارتند از

  بعد سياسى هويت ملى-الف

بهترين نوع حكومت غير مشروع و تـأمين پذيرش نظام سياسى مشروطه به عنوان 

نـوع ايـدئولوژی مناسـب بـرای نظـام سياسـى (كننده ترقى و آسايش دولت و ملـت 

 )مطلوب

ارزش گـذاری (رّد مطلق نظام سلطنت مطلقه به عنوان منشأ استبداد، فساد و ظلـم 

 )به ساختارهای سياسى گذشته

مجلس شورای ملى مى  تأييد حاكميت جمهور و ثقات مسلمين كه تبلور عينى اش

 )نوع ساختار قدرت مناسب برای كشور(باشد 

 بعد اجتماعى هويت ملى-ب

تأكيد بر وحدت ميان اّمت اسالم و نفى تفرقه و شكاف مابين علمای شـيعه و اهـل 
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پـذيرش ديگـران بـه عنـوان هـم (سنت و ملت واحد انگاشتن تمامى مسلمانان جهان 

 )وطن

آزادی ملت و دولت در عـدم تجـاوز از اصـول  استبداد ستيزی در راستای پذيرش

 )جايگاه و نقش مردم در رابطه با حكام در ساختار سياسى(شريعت و احكام آن 

 بعد جغرافيايى هويت ملى-ج

تهديد انگاشتن استعمار به عنـوان عامـل نفـى اسـتقالل و شـرف مملكـت ايـران 

  )مندی نسبت به يكپارچگى سرزمين در آينده عالقه(

 

  نجى شاخصه های دين و هويت ملىنسبت س -6
انطباق ابعاد و شاخصه های دين و هويت ملى در انديشه آخونـد خراسـانى نشـان 

 :دهنده نسبت های تعاملى ذيل مى باشد

بـا بعـد سياسـى ) مشروطه به منزله ضروری ديـن(نسبت بعد آموزه ای دين -الف

  ) بنوع ايدئولوژی سياسى مناسب برای نظام سياسى مطلو(هويت ملى 

آخوند خراسانى بر اساس قاعده فقهى وجوب مقدمه واجب، نظام مشـروطه را بـه 

عنوان سازوكار اجرای شريعت و تقليل ظلم و استبداد در عصر خود معرفى نموده و بر 

. اساس همين قاعده نيز انكار آن را در حكم انكار يكى از ضروريات دين برمى شـمرد

به مشروطيت كه آن را تأمين كننـده آسـايش و  از اين جهت، تلقى شريعت مدارانه وی

ترقى دولت و ملت مى داند به خوبى انطباق بعد آموزه ای دين با بعـد سياسـى هويـت 

 .ملى كه ايدئولوژی مناسب را برای نظام سياسى مطلوب ترسيم مى كند نشان مى دهد

بـا بعـد ) بسط دايره دخـل و تصـرف در امـور حسـبه(نسبت بعد شعائر دينى -ب

  )نوع ساختار قدرت مناسب برای كشور(اسى هويت ملى سي

وی . آخوند خراسانى قائل به بسط دايره دخل و تصرف در امور حسبيه مـى باشـد
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در اين راستا به عقال و ثقات مسلمين نيز در كنار فقها مجوز دخالت در اين امـور مـى 

مان به منزله گسترش دايره شموليت اين دخل و تصرف منجر به پذيرش نهاد پارل. دهد

بدين سان شاهد نسبت تعاملى بعد شعائر دينى با . تبلور عينى اين جمهوريت مى گردد

مختصات مذكور با بعد سياسى هويت ملى با شاخصه نوع ساختار قدرت مناسب برای 

 . كشور در آرای آخوند خراسانى مى باشيم

ا بعد سياسى ب) مشروطه به عنوان ضامن اجرای شريعت(نسبت بعد شعائر دينى -ج

  )گذاری نسبت به ساختارهای سياسى گذشته ارزش(هويت ملى 

يكى از موارد ديگری كه انطباق نسبت ميان هويت ملى و ديـن در انديشـه آخونـد 

ضـامن اجـرای (خراسانى را نشان مى دهد نظريه پـردازی وی در تأييـد مشـروطيت 

انطبـاق . مانان مى باشدبه عنوان زمينه ای جهت ترقى و رفاه عامه مسل) احكام شرعى

. مذكور از جهت رّد ساختار سياسى سلطنت مطلقه و غير شرعى دانستن آن مـى باشـد

از اين رو تأييد مشروطيت مبنايى شرعى يافته و رّد سلطنت مطلقه نيز به عنوان منشـأ 

بدين سان پذيرش و نفى مـذكور . فساد و ظلم به شدت از سوی شريعت نفى مى گردد

و بعد سياسى هويت » احكام و شعائر دينى«يان اين بعد دين با شاخصه انطباقى است م

 .»ارزش گذاری نسبت به ساختارهای سياسى گذشته«ملى با شاخصه 

با بعد سياسى هويت ) تفكيك احكام امضايى و تأسيسى(نسبت بعد شعائر دينى -د

  )نوع ساختار قدرت مناسب برای كشور(ملى 

ام امضـايى و تأسيسـى اسـالم و پـذيرش امـور استدالل خراسانى در جدايى احك

عقاليى و غير شرعى در اسالم در دايره احكام تأسيسـى، بـه پـذيرش مشـروطيت از 

بدين سان پذيرش مشروطيت در آرای اين فقيه برجسـته . حيث مذكور منجر مى گردد

به عنوان بهترين نوع حكومت و زمينه ساز پيشرفت و ترقى دولـت و ملـت حـاكى از 

نوع سـاختار «ى است ميان بعد شعائر دينى با بعد سياسى هويت ملى با شاخصه انطباق
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 »قدرت مناسب برای كشور

با بعـد اجتمـاعى هويـت ) تأكيد براجرای قوانين شرعى(نسبت بعد شعائر دينى -ه

عالقـه منـدی نسـبت بـه (و ) پذيرش ديگران به عنوان هم وطن(های  ملى با شاخصه

 )يكپارچگى سرزمين در آينده

همان طور كه بارها در انديشه آخوند اشاره گشت، در نظام انديشه ورزی آخونـد، 

بـر ايـن اسـاس بـر ضـرورت . اصل بر حفظ اسالم و اجرای قوانين شريعت مى باشد

. وحدت ميان تمامى مسلمانان و پرهيز از شكاف و انشقاق فرقـه ای تأكيـد مـى ورزد

نان جهان بر طبق نظريه اّمـت واحـده انگاری تمامى مسلما تأكيد مذكور بر اساس ملت

انطباق ميان بعد شعائری دين اسـالم و بعـد سياسـى هويـت ملـى بـا . قرآنى مى باشد

عمق رويكرد آخوند بـه شـريعت را بـه » پذيرش ديگران به عنوان هم وطن«شاخصه 

از اين جهت پذيرش مشروطيت به هيچ عنـوان گـذار از نظريـه . خوبى نشان مى دهد

از همين رو است كـه وی مشـروطه را . به معنای جديد را نشان نمى دهداّمت به ملت 

از همـين جهـت نيـز . نيز نه نظامى مشروع بلكه غيرمشروع عادل به حساب مى آورد

وی تهديد ايران به عنوان يكى از اجزای اّمـت اسـالم توسـط اسـتعمارگران را منـافى 

اين امـر گويـای . وم مى كنداستقالل و شرف اين مملكت دانسته و آن را به شدت محك

انطباق ديگری است ميان بعد شعائر دينى بـا بعـد سياسـى هويـت ملـى بـا شاخصـه 

  »عالقمندی نسبت به يكپارچگى سرزمين در آينده«

 

  گيری نتيجه
پردازان طرفدار  ترين نظريه آيت اّهللاٰ محمد كاظم خراسانى به عنوان يكى از برجسته

های ابعاد گونـاگونى از  گرايانه به شاخصه تعاملنظام سياسى مشروطيت، با رويكردی 

بدين صورت كـه . دين و هويت ملى طرحى پويا از فلسفه سياسى مشروطيت ارائه كرد
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در فلسفه سياسى وی دين و هويت ملى نه به عنوان مفاهيمى متضاد بلكـه در سـنتزی 

ايى از مفهومى، فلسفه سياسى شگرفى پديد آورده كه در آن ميان ابعـاد و شاخصـه هـ

نسـبت هـای مـذكور بـه . هويت ملى و دين نسبت هايى تعاملى برقـرار گشـته اسـت

  :اختصار عبارتند از

بـا بعـد سياسـى ) مشروطه به منزله ضروری دين(نسبت بعد آموزه ای دين  -الف 

 ) نوع ايدئولوژی سياسى مناسب برای نظام سياسى مطلوب(هويت ملى 

بـا بعـد ) دخل و تصـرف در امـور حسـبهبسط دايره (نسبت بعد شعائر دينى  -ب

  )نوع ساختار قدرت مناسب برای كشور(سياسى هويت ملى 

بـا بعـد ) مشروطه به عنوان ضـامن اجـرای شـريعت(نسبت بعد شعائر دينى  -ج 

  )ارزش گذاری نسبت به ساختارهای سياسى گذشته(سياسى هويت ملى 

بـا بعـد سياسـى ) ىتفكيك احكام امضـايى و تأسيسـ(نسبت بعد شعائر دينى  -د 

  )نوع ساختار قدرت مناسب برای كشور(هويت ملى 

با بعد اجتمـاعى هويـت ) تأكيد براجرای قوانين شرعى(نسبت بعد شعائر دينى  -ه 

عالقـه منـدی نسـبت بـه (و ) پذيرش ديگران به عنوان هم وطن(های  ملى با شاخصه

  )يكپارچگى سرزمين در آينده

  

  ها نوشت پى
1.National identity 

2 Nail jsmelser 

3 Felorance kluckhon  

4 Fred stroditbeck  

 شَ . 5
َ
َ  عَ ر ، خداونـد بـر شـما )13شوری آيـه ..... (ليكينا اِ وحَ الّذی اَ نوحًا وَ  هِ ّصى بِ ما وَ  ينِ الدّ  نَ م مِ كُ ل
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ر فرمود به آن گونه 
ّ
كه انسان ها از دين، شريعتى كه آئين بهتر زيستن را به شما ارائه مى دهد مقر

 .....به نوح و

ِ نوا بِ آمَ  الّذينَ  نونَ ؤمِ ا المُ نّمَ اِ . 6 َ  ٍع جامِ  مرٍ ى اَ لَ عَ  هُ عَ ذا كانوا مَ و اِ  هِ سولِ و رَ  اّهللاٰ ّ بوا حَ ذهَ م يَ ل نور ( نوهُ ذِ أستَ ى يَ ت

ى هستند كه به خدا و رسول او ايمان آورده اند و هرگاه كه در كنـار نمنان راستين آناؤ، م)62آيه 

با امر عمومى قرار دارند موقعيتشـان را تـرك نمـى كننـد مگـر آنكـه از پيـامبر پيامبر در رابطه 

 .استجازه نمايند

ِ اِالسالم . 7  )19آل عمران آيه (إن الّديِن ِعنَداّهللاٰ

ُ  ل كُ لِ . 8  )67حج آيه ( كوهم ناسِ هُ  كاً نسَ لنا مَ عَ جَ  ۀٍ مّ ا

 شَ . 9
َ
َ  عَ ر عيسـى  موسى وَ  وَ  براهيمَ اِ  هِ ينا بِ صّ ما وَ  وَ  ليكَ ينا اِ وحَ الّذی اَ نوحًا وَ  هِ ّصى بِ ما وَ  ينِ الدّ  نَ م مِ كُ ل

 فَ تَ ال تَ وَ  ينَ قيموا الد ن اَ أ
ّ
 )13شوری آيه ( ....يهِ قوا فِ ر

َ  وَ  نهاجاً مِ  وَ  ۀً رعَ م شِ نكُ لنا مِ عَ جَ  ل كُ لِ . 10 ُ  و شاءَ ل َ  اّهللاٰ ُ كُ لَ عَ جَ ل ُ يَ ن لِ لكِ وَ  ۀً دَ واحِ  ۀً مّ م ا ُ وَ بل م تـيكُ ءاى مـا م ِفـك

َ اِ  يراتِ قوالخَ بِ استَ فَ  ِ ل ُ فَ  ميعاً م جَ كُ عُ رِج مَ  ى اّهللاٰ ُ ب نَ ي ُ م ِكُ ئ ُ بما ك  ) 48آيه  مائده( فونَ لِ ختَ تَ  يهِ م فِ نت

11 Ninian Smart 

12 Doctrinal or philosophical "including eschatological 

13 Mythic or narrative 

14 Ethical or legal 

15 Ritual or practical  

16 Experiential or emotional 

17 Organizational or social  

18 Material or artistic/symbolic 

19 cf.Wallace Jr.'W.J'Political and economic 
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  منابع
  

 شاكری،.ع.ر: كوشش به العالم، الملك آيۀ احوال فى االسالم حيات ،)1378(آقا نجفى قوچانى،  -1

  .هفت نشر تهران،

: ، مقاله مؤلفه های هويت ملى بـا رويكـردی پژوهشـى، تهـران)1387(ابوالحسنى، سيد رحيم،  -2

  .4، شماره 38دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، دوره 
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  .زرين
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  .ىفرهنگ و ىعلم انتشارات شركت

 مؤسسـۀ بيـروت، كالنتـر، محّمد سيد: تحقيق نهم، جلد المكاسب، ،)ق1410(مرتضى،  انصاری، -6

  .للمطبوعات النور

 ، ران ه ت ، ىـ م اسـ ق  ىـ ل دع م ح م ترجمه سم،يوناليناس یها هينظر ،)1383(، اوموت ، ى ل م یر اوزك -7

  . ى ران یا  دن م ت ، ى ل م  ات ع طال م  ه مؤسس

، فرايند ملت سازی در خاورميانـه، در كتـاب خاورميانـه، ويـژه )1383(بنى هاشمى، ميرقاسم،  -8

 ابـرار ىالمللـ نيب قاتيتحق و مطالعات ىفرهنگ سسهؤممسائل و چالش های خاورميانه، تهران، 

  .تهران معاصر

  .69 شماره اول، سال يوميه، المتين ، حبل)ق1325( نام، بى -9

انديشـه سياسـى متفكـران «در كتـاب » آخونـد خراسـانى«، مقالـه )1390(حاتمى، حسـين،  -10
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  . فرهنگى و اجتماعى

، تعريف و خاستگاه دين، مشهد، )1383(حسينى شاهرودی، سيد مرتضى و تجری، سيد جواد،  -11

  .نشر آفتاب دانش

 مجلـس كتابخانـه تهـران، اول، جلد مجلس، و روحانيت اسناد ،)1374(عبدالحسين،  حائری، -12

   .اسالمى شورای

 ،)گفتـار مجموعـه( ايـران مشـروطيت نهضت و خراسانى آخوند ،)1386(محسن،  دريابيگى، -13

 .انسانى علوم و تحقيقات مؤسسه انتشارات تهران،

 .كوير نشر تهران، مشروطيت، رسائل ،)1374(غالمحسين  نژاد، زرگری -14

 اتحاديـه منصوره كوشش به روزگار، در اتفاقيه واقعات ،)1362(مهدی،  محّمد كاشانى، شريف -15

   .ايران تاريخ نشر تهران، سعدونديان، سيروس و

 ،يىابتـدا ىليتحصـ یهـا دوره دختر آموزان دانش ىمل تيهو تحول ،)1378(، نهيسك ،ىطالب -16

 علـوم دانشكده ،تهران ،ىتيترب علوم ارشد ىكارشناس نامه انيپا تهران، شهر متوسطه و يىراهنما

   .مدرس تيترب دانشگاه ،ىانسان

 ىاالعمـ مؤسسـه هجدهم، جلد زان،يالم ريتفس ىف زانيالم ،)ق1417(، نيمحمدحس ،يىطباطبا -17

   .ىاالول ۀالطبع ،روتيب للمطبوعات،

 ،ىهمدان یموسو محمدباقر ترجمه پنجم، جلد زان،يالم ريتفس ،)1363(ين، محمدحس ،يىطباطبا -18

   .ىاسالم انتشارات دفتر قم، هيعلم حوزه نيمدرس جامعه ،قم

 انتشـارات سـازمان تهـران، اسـالم، سياسـى انديشـه مبانى ،)1390(عباسعلى،  عميد زنجانى، -19

  .اسالمى انديشه و فرهنگ پژوهشگاه

 تهـران، خرمشاهى، الدين بهاء ترجمه معاصر، اسالم در سياسى ، انديشه)1372(حميد،  عنايت، -20

   .خوارزمى انتشارات

 ،ىتـيآ عبدالمحمد ترجمه ،ىاسالم جهان در فلسفه خيتار ،)1390(، ليجر،خل و حنا ،یفاخور -21
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  .ىفرهنگ و ىعلم انتشارات شركت ،تهران

  .انتشار ىسهام شركت ،تهران) مقاالت مجموعه( جامعه و نيد ).1377(، مقصود فراستخواه، -22

) مشـروطه فقـه و سياسى فقه( اول جلد معاصر، ايران در سياست و فقه ،)1393(داود،  فيرحى، -23

  .نى انتشارات تهران،

 الملـل، نيبـ روابط هينظر و یساز ملت ،یساز دولت ،)1388(، نيافش زرگر، و ىعبدالعل قوام، -24

 آزاد دانشـگاه انتشـارات ،تهـران هـا، ملـت دولـت جهان مطالعه و فهم یبرا ىليتحل ىچارچوب

  .قاتيتحق و علوم واحد ،ىاسالم

 محّمـد مـال آخونـد آثـار در سياسى قطعات(خراسانى  نامه سياست ).1385(محسن،  كديور، -25

  .كوير انتشارات تهران، )كفايه صاحب خراسانى كاظم
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