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 شناختی در گفتمان انقالب اسالمی ایرانتهاجم فرهنگی و امنیت هستی

  / دانشگاه آزاد اسالمي، ايران، شاهرود ،دانشجوي دكتري علوم سياسي ـ مسائل ايرانسعيد اللهياري allahyarisa40@gmail.com 

 a.mohammadzadeh75@gmail.com تربيت مدرس دانشگاه ،دكتري علوم سياسيعلي محمدزاده / 

 shariati@modares.ac.ir دانشگاه تربيت مدرس ،استاديار گروه علوم سياسيشهروز شريعتي / 

 01/04/1400ـ پذيرش:  28/10/1399دريافت: 

 چكيده
ويژه در بعد اجتماعي و با محوريت فرهنگ و با پايان جنگ سرد، مفهوم امنيت، فراتر از بعد نظامي آن، به

رويکردي جديد است كه « شناختيامنيت هستي»هويت در كانون توجه انديشمندان قرار گرفت. نظرية 
الملل با تأكيد بر مالحظات هويتي مطرح شد. توسط جنيفر ميتزن در حيطة منازعات موجود در روابط بين

د در مباني ناپذير فرهنگ غرب با فرهنگ انقالب اسالمي ايران را باياساس، تضاد اجتناببراين
شناسي وجو كرد. هدف اين مقاله شناخت مباني هستيشناختي اين دو فرهنگ سياسي جستهستي

يابد. اين مقاله درصدد متعارض فرهنگ غرب با فرهنگ اسالمي است كه در فرايند تهاجم فرهنگي قوام مي
مثابة هنگ غرب را بهشناختي، چرا جمهوري اسالمي ايران فرپاسخ به اين پرسش است كه از منظر هستي

دهد هاي نظرية ميتزن نشان ميهاي اين مقاله با استفاده از آموزه؟ يافتهكنديك فرهنگ مهاجم تصور مي
اطميناني و ادراك ناامني در بي شناختي گفتمان انقالب اسالمي ايران با غرب متأثر ازكه نزاع هستي

واسطة تقابل مفاهيم عقل و جهل در اين دو غرب بهشناختي رهبران انقالب اسالمي در مواجهه با هستي
 ،شناختي از منظر گفتمان انقالب اسالمي در اين روياروييگفتمان است و هرگونه تأمين امنيت هستي

 هاي اسالمي است.منوط بر حفظ استقالل و هويت فکري و تأكيد بر حفظ صورت و محتواي آموزه
شناسي دو نظام انديشگي اي است كه با مقايسة مباني هستيمقايسهـ  تطبيقي ،روش تحقيق اين مقاله

هاي تأمين غرب و انقالب اسالمي، تعارض و ناسازگاري اين دو ساحت انديشگي را آشکار و بر تضمن
 شناختي جمهوري اسالمي ايران در روابط با غرب تأكيد دارد.امنيت هستي

  شناختي، تمدن غرب، جاهليت مدرن.نيت هستيفرهنگ سياسي، تهاجم فرهنگي، ام ها:كليدواژه
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 مقدمه

دليل اينکه عمدة تهديدها در رود. تا پيش از جنگ جهاني دوم بهشمار ميامنيت، نياز اصلي و حياتي جوامع انساني به

ز تحوالت شد؛ اما با آغاافزاري تعريف ميكرد، مفهوم امنيت تنها در بعد نظامي و سختشکل نظامي ظهور و بروز پيدا مي

بعدي به امنيت، گذاران مطالعات امنيتي مکتب كپنهاك، با انتقاد از نگاه تكاز پايه ،باري بوزانالملل، جديد در عرصة بين

محيطي و اجتماعي )فرهنگي( مورد مطالعه قرار داد )بوزان، مفهوم امنيت را در پنج بعد نظامي، اقتصادي، سياسي، زيست

رويکرد نويني « شناختيامنيت هستي»د گسترش مفهوم امنيت در بعد موسع آن، نظرية (. در فراين16-15 ، ص1378

الملل، با تأكيد بر بعد فرهنگي و هويتي امنيت مطرح در حيطة منازعات موجود در روابط بين جنيفر ميتزناست كه توسط 

دليل تضاد با مباني گفتماني انقالب اسالمي، در ويژه آمريکا بهگرديد. با پيروزي انقالب اسالمي، نظام سياسي غرب و به

ويژه رهبران انقالب اسالمي از ندگان و محققان، بهتقابل با نظام جمهوري اسالمي ايران قرار گرفت. بسياري از نويس

اند و همواره بر ضرورت ياد كرده ،هاي تاريخي داردعنوان جريان فکري مهاجم و متخاصم كه ريشهفرهنگ غرب به

نظامي اند. بر مبناي اين روايت، پس از پايان جنگ تحميلي و ناكارآمدي راهبرد مقابله با نفوذ فرهنگ بيگانه تأكيد نموده

را عليه نظام اسالمي « قدرت نرم»مشي مبتني بر افزاري در برخورد با جمهوري اسالمي، جبهة متحد غرب خطو سخت

بندي عظيم يك جبهه»و جامعة ايران در پيش گرفت. رهبر معظم انقالب اسالمي در توصيف اين راهبرد دشمنان، آن را 

مثل سيلي راه افتاده »توصيف كردند كه  ،ها همراه استقسام پشتوانهكه با سياست و صنعت و پول و انواع و ا« فرهنگي

تهاجم »تنها يك (. از منظر رهبر معظم انقالب، اين رويکرد دشمن، نه21/9/1368)بيانات رهبر انقالب، « تا با ما بجنگد...

رهبر انقالب، عام فرهنگي است )بيانات شبيخون فرهنگي، يك غارت فرهنگي و يك قتل»بلکه يك  ،«فرهنگي

بخش در ساخت شود: مباني تهديدزا و قوامبندي ميگونه صورتروي ايناساس پرسش پژوهش پيش(. براين22/4/1377

شناختي انقالب اسالمي ايران مبتني بر چه عناصري است؟ و چرا جمهوري اسالمي ايران فرهنگ غرب امنيت هستي

عنوان چارچوب نظري در به جنيفر ميتزنشناختي نظرية امنيت هستيكند؟ در نوشتار حاضر، را يك مهاجم توصيف مي

شناختي انقالب اسالمي الزم است به تبيين اساس براي فهم چرايي حساسيت امنيت هستينظر گرفته شده و براين

 ريشه تخاصم گفتمان انقالب اسالمي و مباني فکري غرب پرداخته شود.

 پيشينة پژوهش

هاي متعدد و متنوعي در حوزة امنيت، فرهنگ و تهاجم فرهنگي و تعداد نوشتار حاضر، پژوهشدر حيطة ادبيات موضوعي 

تري با از ميان تأليفاتي كه ارتباط نزديك .آمده استشناختي به مفهوم امنيت، به رشتة تحرير درمعدودي هم با نگاه هستي

 :توان اشاره كردبه موارد ذيل مي ،موضوع مقالة حاضر دارند

( به تشريح مفهوم فرهنگ، تبادل فرهنگي 1390)سياهپوش و آقاپور،  فرهنگ از منظر مقام معظم رهبريكتاب 

 و تهاجم فرهنگي از ديدگاه رهبري پرداخته است.
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( به تشريح 1375خواه، )هدايت هاي مقابله با آنها و راهها، عوامل و زمينهتهاجم فرهنگي: ابعاد، ويژگيكتاب 

 از زواياي مختلف، متناسب با عنوان كتاب پرداخته است. مفهوم تهاجم فرهنگي

( با طرح اين سؤال 1388)آشنا و اسماعيلي، « امنيت فرهنگي، مفهومي فراسوي امنيت ملي و امنيت انساني»مقالة 

هاي با اشاره به نظريه« توان بهره برد؟در جمهوري اسالمي از چه الگوي راهبردي در خصوص امنيت فرهنگي مي»كه 

 مطرح در حوزة مطالعات امنيتي، رويکرد اسالمي به امنيت فرهنگي و انساني را مورد بررسي قرار داده است.

آسيب در حوزة فرهنگي كشور  43(، با برشماري 1391)صالحي اميري،  شناسي فرهنگي در ايرانآسيبكتاب 

 كند.تأكيد مي« انسان فرهنگي»ساخت مبني بر  امام خميني همراه با پيشنهادهايي دربارة عمل براساس انديشة

شناختي در سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران حفظ هويت اسالمي و امنيت هستي»اي با عنوان مقاله

( با برشماري چهار اصل حفظ هويت اسالمي نظام 1395)طباطبايي و حجازي، « از منظر مقام معظم رهبري

هاي رهبري در هاي غيرمحارب، ديدگاهآميز با دولتروابط صلح ايران، نفي نظام سلطه، حمايت از مستضعفان و

 سياست خارجي را منعکس نموده است.

 دارد كههاي فرهنگ آمريکايي، اذعان مي( ضمن برشماري ويژگي1393)اسميت،  ارتباطات و فرهنگكتاب 

کا هيچ فرهنگ رقيب خود را ها در حال انجام است و آمريويژه آمريکا عليه ساير فرهنگتهاجم فرهنگي غرب به

 تحمل نخواهد كرد؛ خصوصاً فرهنگ اسالمي ايراني را.

امنيت »هاي ؛ مقاله(1389) اهلل مصباح يزديهاي آيتتهاجم فرهنگي: مجموعه سخنراني آثار ديگري همچون

اعي و فرهنگي راهبردهاي اجتم»؛ (1394)رستمي و غالمي،  «اي ايران و غربشناختي و استمرار مناقشة هستههستي

امنيت فرهنگي و راهبردهاي كالن آن در حوزه »؛ (1391)فاتحي،  «امنيت پايدار با تأكيد بر گفتمان انقالب اسالمي

الزامات » ؛(1391)رحمتي و ديگران،  «بررسي تأثير فرهنگ بر مقولة امنيت»؛ (1391)براتلو،  «مديريت فرهنگ

 امنيت فرهنگيو كتاب  (1393)شريعتي و عظيمي، « ان جنگ نرمراهبردي جمهوري اسالمي ايران در مديريت بحر

ها، تحقيقاتي هستند كه بر محور مفهوم امنيت فرهنگي در جمهوري اسالمي از منظر مؤلفه (1392)طاليي و ديگران، 

 اند.ها و مفاهيم نوشته شدهها، نقشالزامات، ضرورت

هايي دارد: اوالً با رويکردي به مطالعة امنيت نوآوري اوت است وهايي با ساير تحقيقات مشابه متفاين مقاله از جنبه

با تمركز بر چگونگي  ميتزنگيري از نظرية شناختي جمهوري اسالمي پرداخته كه بر تحکيم باورهاي دروني با بهرههستي

منظور سازي بهژي عاديها، اهداف و منافع خود و استراتتأثير درك از خويشتن، درك و فهم ثابت از هويت فردي، ارجحيت

ها، تکيه بر هويت را براي مقابله با تهاجم فرهنگي ها و اضطرابكنترل شناختي و معرفتي محيط تهديدزا و غلبه بر آشفتگي

كارگيري هاي مشابه دارد. ثانياً از نظر روشي نيز اين تحقيق با بهداند. لذا از اين جهت تمايز نظري با پژوهشضروري مي

هاي تدوين راهبرد امنيت هاي دو نظام انديشگي و فرهنگي غرب، تضمناي ضمن بيان تفاوتي ـ مقايسهروش تطبيق

 دهد.تر نشان ميشناسي را ملموسهاي مقابله و نيل به امنيت هستيفرهنگي جمهوري اسالمي ايران و شيوه
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 روش پژوهش

ويژه به ،رهبران فکري و سياسي انقالب اسالمي هايهاي قرآني و روايي و ديدگاهاين پژوهش با استناد به آموزه

اي، و با روش تحليل محتوا و گيري از منابع كتابخانهاي، با بهرهاهلل العظمي خامنهو آيت امامين انقالب، امام خميني

اي و با تکيه بر مباني كند و سپس با روش تجزيه و تحليل مقايسههاي نظري را گردآوري ميبرداري، دادهفيش

د و تفاوت دو گفتمان را برجسته دههاي نظري دو گفتمان غرب و انقالب اسالمي را تطبيق مينظري مقاله داده

نمايد. شناختي در برابر تهاجم فرهنگي غرب را ارائه ميسازد. در متن تحليل، تمهيدات دستيابي به امنيت هستيمي

گيرند و حقايقي از آن در موارد مختلف در كنار هم قرار مي ،اساس فکر در زمينة مقايسه اين است كه در اين روش

آيد. محقق در اين روش حدود فکر، علم، ارزش فلسفي تعاليم، جنبة مدنيت آن، ارزش ت ميساية اين عمل به دس

تشابهات،  ،اي(. بديهي است با استفاده از روش مقايسه190، ص 1381دهد )طاهري، اغراض و غايات و... را نشان مي

 گردد.تي تسهيل ميشود و شناسايي مبادي تهديد امنيتمايزات و تعارضات دو مباني فکري نمايان مي

 شناختيچارچوب نظري: امنيت هستي

اي متأخر در باب مفهوم امنيت است كه ناظر بر منازعات و مناقشات پايدار در ، ايده«شناختيامنيت هستي»نظرية 

مطرح گرديد. اين نظريه به  آنتوني گيدنزنخستين بار توسط شناختي نظريه امنيت هستي باشد.الملل ميروابط بين

پردازد كه امنيت هويتي كشورها را از طريق حفظ عزت، شرافت و غرور مذهبي و ملي تضمين منازعاتي مي

امنيت  ،از نظر وي كند.را پردازش نظري ميوجود انساني  امنيت ،تجدد و تشخصدر كتاب  گيدنزنمايد. مي

 ،طور مستقيم در حوزه ادراك شخص قرار ندارندتي آنهايي كه بهح ،وجودي نوعي احساس تداوم و نظم در رويدادها

جنيفر ، هويت از جايگاه بااليي برخوردار است. گيدنز(. در نظرية وجود انساني 323، ص 1378باشد )گيدنز، مي

گونگي الملل و با تمركز بر چ، اين نظريه را در سطح بينگيدنزشناختيِ كارگيري رهيافت نظرية هستيبا به ميتزن

 ميتزن(. 5، ص 2017مطرح كرد )ميتزن و الرسن، « سوژگي»و « كنش»گيري تأثير درك از خويشتن بر شکل

عالوه بر امنيت فيزيکي يا امنيت ساختار، شکل بنيادين ديگري از امنيت با عنوان امنيت »معتقد است كه: 

گران اجتماعي نياز به درك و فهم ثابت از شناختي وجود دارد؛ به اين معنا كه كشورها نيز مانند ساير كنشهستي

كننده ها، اهداف و منافع خود دارند و براي هرگونه كنش و اقدامي نيازمند يك هويت تعيينهويت فردي، ارجحيت

كنندة امنيت را عامل تهديد« اطميناني و عدم يقين عميقبي»، ميتزن(. 342، ص 2004ميتزن، )« هستند

دهد تا شناختي ناظر بر مقابله با تهديداتي است كه به فرد امکان و اجازه مييت هستيداند. امنشناختي ميهستي

اي كه شايد در آينده با آن مواجه شود، كنندهبتواند اميد و شهامت خود را در برابر هر نوع شرايط مخرب و تضعيف

كند كه ممکن است کي آن مطرح ميحفظ كند. در مجموع، اين نظريه، بعد ديگري از امنيت را فراتر از مفهوم فيزي

كنندة امنيت تواند تأمينآميز نيز مياين دو مفهوم در تعارض با يکديگر باشند؛ يعني حتي يك رابطة مناقشه
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شناختي باشد و كشورها عمالً منازعة پايدار و قطعي را بر وضعيت ناپايدار و عدم قطعيت و اطمينان ترجيح هستي

سازي، كند. از نگاه او عاديسازي استفاده ميعدم اطمينان و قطعيت از استراتژي عادي براي غلبه بر ميتزندهند. 

 و دهدمي قرار معرفتي تهديدزا را تحت كنترل شناختي و كند؛ محيطعدم قطعيت راديکال را كنترل و نرم مي

 احساس كنشگران آن در كه كندمي فراهم را سازي، شرايطيعادي شود.پذير ميامکان اقدام و كنش ،بنابراين

از  و كندمي قطعيت را حل عدم از ناشي نظمي، اضطراب و آشفتگيكنند. اين استراتژي، بيمي شناختي اطمينان

 (.4-3، ص 2004ميتزن، ) كنند و مفهوم از خود و هويت را حفظ معنا تا كندمي مجاز را كنشگران طريق اين

ويژه نظام سياسي اياالت متحدة آمريکا با انقالب اسالمي ايران، به ،ي غربدهد كه روياروياين مقاله در ادامه نشان مي

 شناختي دو طرف را به مخاطره انداخته است.هاي تهديد هنجاري است كه امنيت هستياي معنايي بر پايهدر واقع منازعه

 گفتمان غرب در برابر گفتمان انقالب اسالمي

شناختي كه بر تضمين امنيت هويتي از طريق مالحظة شرم و حفظ عزت، شرافت و غرور ملي امنيت هستي بر مبناي نظرية

تبع آن، فرهنگ توان دريافت كه آنچه هويت انقالب اسالمي و بهمي ،(39-38، ص 2004گيدنز، )و مذهبي تأكيد دارد 

يا خصومت انقالب « غير»ترين مهم عنوانكند، مباني انديشگي سازندة تمدن غرب است كه بهجامعة ايران را تهديد مي

اي از محسوسات كه غرب با ساخت زيستي مدرن و نگاه مادي، سبك زندگي آدمي را در ورطهشود؛ چرااسالمي تلقي مي

 جدا ساخته است. ،داندمي« معقوالت»هاي اسالمي، برده و او را از آنچه آموزه فرو

گرا به تبيين موضوع عقل و جهل ت كه با انتقاد از جريان فکري مادياسالمي اس ، از پيشگامان فلسفةابونصر فارابي

هايي كه معقوالت را در جهت معتقد است انسان فارابيداند. فضايل و جهل را مولد رذايل مي پردازد و عقل را سرچشمةمي

(. 122، ص 1364داوري اردكاني، توانند به سعادت نهايي نايل آيند )اند كه ميگيرند، صاحبان فطرت سليمكار ميدرست به

به سعادت حقيقي كه همانا برائت از ماده و  نسبت»هاي جاهليه در اين است كه مردمان، ويژگي كلي مدينه فارابيدر باور 

 (.343، ص 1376)ناظرزاده كرماني، « انداند و لذا به جهان مادي آويختهمادي است، جاهلاتصال به جهان غير

آورد. وي تمدن سخن به ميان مي« جاهليت مدرن»انديشمندان اسالمي است كه از اصطالح نيز از محمد قطب 

شناختي جاهليت، داند. وي ابتدا با تبيين بُعد هستيهاي عصر جاهليت عربي ميغرب را در ساحت و ماهيت مشابه ويژگي

تيابي جاهليت قرن بيستم به علم و دانش دس»گويد: داند و ميصراحت جهل ميمقابل اسالم و فرامين شريعت را به نقطة

شود و به وسيلة دانشي آن امکان دستيابي به لذايذ مادي فراهم مي وسيلةسبب فزوني قدرت سرشار مادي شده كه به

 (.74، ص 1359)قطب، « نمايدهمگان را مقهور قدرت خويش ساخته و تظاهر به حق مي ،كه در اختيار دارد

گرايانة تفکر غرب را ريشة اصلي مسخ هويت انسان در بيانات مختلف خود، اصول و مباني مادي امام خميني

توان داند. اين معنا را ميبيني توحيدي و ايمان به قدرت مطلق خالق يکتا ميدانسته و سعادت جوامع بشري را در جهان

 فرمايند:از روي آوردن به غرب مشاهده كرد كه مي و تأكيد ايشان به پرهيز گورباچفبه  در قسمتي از نامه معروف امام
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استناد دارد، شناخت حسي نيز به شناخت عقلي متكي است... « مجرد»كه موجود مادي به طور... و همان

خواهد دانيد كه انسان ميخواهد و شما خوب ميطور مطلق ميانسان در فطرت خود هر كمالي را به

دل نبسته است... قدرت مطلق و علم مطلق  ،قدرتي كه ناقص استقدرت مطلق جهان باشد و به هيچ 

 (.224، ص 1جالف، 1378موسوي خميني، بايد باشد تا آدمي دل به آن ببندد.... )

ساحتي از انسان است كه در آن توسعة مادي به هر ، چالش اصلي انسان مدرن، در تعريف تكم راحلاز منظر اما

 پذيرد.صورت مي ،گير و ترويج فسادهاي عالمه استعمارگري، جنگاز جمل ،ايقيمتي و با هر هزينه

آمريکا،  ويژه اياالت متحدةبه ،نيز در بررسي نظام انديشگي و اَعمال سياسي تمدن غرب ايالعظمي خامنهاهللآيت

سازي و تعميق اين آمدگيرد. با اين تفاوت كه رهبر انقالب با روزبهره مي« جاهليت مدرن» از واژة محمد قطبهمچون 

هاي الزامات و بايسته ،عنوان بديل مطرح نمودهرا به« تمدن نوين اسالمي»ساخت  مفهوم، با نگاهي اثباتي و تبشيري مسئلة

افروزي، استيالء غرب شامل جنگ هاي جاهالنةبارزترين ويژگي ،ايالعظمي خامنهاهللآيتكنند. از منظر آن را تدقيق مي

 (.16/2/1395راني و تالش براي به حداكثر رساندن لذات مادي است )بيانات رهبر انقالب، ي و شهوتباروبندبي

 كنند:يم علم روز تصريح با مدرن جاهليت سنجي مياننسبت در رهبر انقالب

 مجهز و مسلح، جاهليت امروز كه است اين قرآن تعبيربه اول صدر جاهليت با جاهليت اين فرق

 شده ايوسيله، باشد بايد انسان رستگاري ةماي كه علم يعني ؛دانش سالح به، علم سالح به است

 دارند زور دنيا به امروز كه كساني آن بشري. جوامع بدبختي براي، انسان روزيتيره براي است

، دارند كه سالحي اين .گويندمي زور دارند كه است خود دانش هايفراورده به تكيه با، گويندمي

ابزارهاي ، دارند كه امنيتي ابزارهاي، دارند كه عاتيالاط ابزارهاي ؛است دانش ةوردآفر و شدهساخته

غضب  و شهوت همان خدمت در آنها ةهم .است علم هايوردهآفر اينها، دارند كه تبليغاتي عظيم

 (.26/2/1394، رهبر انقالب است )بيانات

اسالمي پيداست، اين است كه جاهليت مدرن را بايستي در مباني فکري آنچه از فحواي كالم انديشمندان و رهبران انقالب 

زدايي از انسان و جامعه در جو كرد كه در شکل تهاجم فرهنگي و با هدف معنويتوگفتمان و سبك زندگي غربي جست

هاي اقه در بنيانمد ،هماوردي ذاتي با انقالب اسالمي جريان دارد و تهديدي هنجاري را متوجه آن ساخته است. بنابراين

 اي تمدن غرب ضروري است.انديشه

 اي تمدن غربهاي انديشهبنيان

زدا هاي انحصارطلبانه، علمگريدنبال نهضت پروتستانتيسم كه پاسخي به افراطيتوان گفت، بهغرب مي از منظر تاريخ انديشة

حدي كه براي دنيا و هاي رهبران پروتستانتيسم با اصالت بيانديشهگريز كاتوليسم بود، مدرنيته نيز مسير تفريط را پيمود. و عقل

 ،اي كه از مذهب اراده كردندهاي مادي سوق دادند؛ چه آنکه در برداشت جديد و وارونهطلبيفرد قائل شدند، آدمي را به مسير جاه

دنبال تغييراتي كه در ( و به67، ص 1388ر، عنوان رضايت خداوند تفسير نمودند )وبهاي دنيوي، ثروت و توانگري را بهپيروزي
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عقل خودبنياد شکل گرفت كه  طلبانه بر پايةمدارانه و توسعههاي دنياگرايانه، انسانمذهبي رخ داده بود، آرام آرام انديشه رويکرد

ق، روابط اجتماعي و... در ترتيب، علم، فناوري، اخالگرايي صرف داد. بديندر آن غايت الهيِ رياضتمندانه جاي خود را به مادي

ساحتي را به خودپرستي و خودبيني و عصيان عليه اديان الهي متمايل خدمت توسعة بُعد جسماني انسان قرار گرفت تا انسان تك

روي آورد. علم در « عالم غيب»و « غيب عالم»سازد. كوشش انسان مدرن غربي در طلب دنيا تا جايي پيش رفت كه به نفي 

هايي كه ريشه در تورات به آساني انکار شد. با توجه به داستان ،خالصه گشت و آنچه غيرقابل مشاهده بود مشاهده و حس

موردنظر مدرنيسم  دين مانع رشد و توسعة ،پسندد )تورات، فصل آفرينش(؛ در نتيجهخداوند آگاهي آدمي را نمي ،تحريفي دارد

واقعي كردند از طريق تعطيلي خِرَد، توهماتي غيرشدند كه تالش ميمعرفي  طلبيهاي جاهپيامبران انسان ،بود. به همين دليل

كه انسان تنها جهاني است؛ چراگري سود و منفعت اينمحاسبه ،شودعقل و خِرَد تعريف مي مثابةرا به خورد آدمي دهند. آنچه به

(. 483، ص 2، ج1388ه نبايد راه داشته باشد )جونز، ديگري در اين نگا فزوني سود و لذت بوده و هيچ انديشة بايد در انديشة

بينشي دواليه مشتمل بر فيزيك و متافيزيك، رابطة دين  مثابةتوان گفت كه در اين فرايند، سکوالريسم بهاجمال ميبنابراين به

آيد. حال كه نيسم پديد ميدهد و اوماكند. در پي اين تحوالت انديشگي، انسانِ ياغي خود را محور قرار ميو دنيا را قطع مي

شود )فدايي گرايي ثمرة اين بينش ميگرايي و طبيعتگرايي افراطي، علمانسان محور شد، عقل او تنها اتکاي اوست؛ لذا عقل

اما در قالب مدرن آن در  ،( و گفتمان انقالب اسالمي، چنين بينش و رويکردي را همان جاهليت40ـ18، ص 1393مهرباني، 

در قياس با « غير»عنوان ساز غرب بهشناختي و تمدنهاي هستيرو در ادامه، بررسي مصاديق جهل در بنياناين. ازآوردنظر مي

 گيرد.اي انقالب اسالمي مورد ارزيابي قرار مينظام انديشه

 شناختي انقالب اسالميسكوالريسم و امنيت هستي

شود؛ سپس تفاوت آن با مفهوم موسع آن، تعريف مي براي درك و بسط مفهومي بحث، ابتدا سکوالريسم در مفهوم

يابد. سکوالريسم گردد و در پرتو اين توضيح بنيادين، بحث توسعه ميمجموعة آن يعني سکوالريزاسيون نمايان ميزير

، است )عليزاده« هاي غيردينيباور به انتقال مرجعيت از نهادهاي ديني به اشخاص يا سازمان»معناي در يك تعريف به

طور توان جهان را بهنگرشي است كه براساس آن مي»تر، سکوالريسم عبارت از: (. در تعريفي موسع259، ص 1386

شناسي اصالت را (. اين مفهوم از نظر هستي146، ص 1384)ميراحمدي، « كامل و تنها با استفاده از خود جهان شناخت

شناسيِ مناسب خود هماهنگ شناسي و معرفتشناسي كه با انسانيدهد و اين نوع از هستجهاني ميبه امور دنيوي و اين

 ،(. از يك منظر8، ص 1384شناسي است كه صورتي معنوي و ديني دارد )پارسانيا، در قبال نوع ديگري از هستي ،است

فهم حقايق،  اند از: اقتناع به نقش ابزاري عقل، نفي حقايق ثابت، ميسر نبودنهاي عقالنيت سکوالريسم عبارتويژگي

، ص 1384نفي عقل قدسي و عملي( )فصيحي، اتکايي عقل و اعتماد به عقالنيت عرفي )اعتمادي به وحي، خودبي

هاي تجربي و عقالني از طريق فرايند بيني و ايدئولوژي است كه با روشسکوالريسم يك جهان ،(. بنابراين268ـ267

 نديشگي خود است.دنبال نهادينه كردن نظام اسکوالريزاسيون به 
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جوامع از سلطة كليسا خارج  ،سکوالريزاسيون يك فرايند است؛ فرايندي تاريخي كه در آن ،كه اشاره شدچنان

(. 146، ص 1384تدريج تصرفات كليسا از آن گرفته و به نهادهاي مدني و عرفي سپرده شد )ميراحمدي، شدند و به

هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي اشاره دارد كه با ن جامعه در حوزهبنابراين سکوالريزاسيون به فرايند سکوالر شد

سکوالريسم بسيار  ،شود. از اين منظرهاي هدفمند محقق ميتمهيداتي از طريق نهادها، ايستارها و و هنجارسازي

کوالر بار آمد؛ دليل قرائت كاتوليسمي از رابطه دين و دنيا، سفراتر از جدايي بين دين و سياست است. انسان غربي، به

پس ميان آسمان و «. حق قيصر را به قيصر و حق مسيح را به مسيح واگذاريد»بايد هاي مسيحي ميكه در آموزهچرا

 ،(. در اين حال149، ص 1381زند، طور كامل جداست )شجاعياي نيست و امر قدسي از امر عرفي بهزمين رابطه

درنگ خود را از زندگي دنيوي هاي زيست بشري را پاسخ دهد و بيشتواند چالنمي ،كندديني كه دنيا را طرد مي

شکل گرفت، رويکرد دوالية « مدرسيون»با عنوان  آگوستينو  آكوئيناسسازد. تفکر فلسفي كه از سوي منزوي مي

تواند آرمان خود را در گفت و اينکه مؤمن مسيحي نميالهوتي و ناسوتي داشت كه از شهر خدا در آسمان سخن مي

 (.35، ص 7، ج1388روي زمين بيابد )فاستر، 

يابد و اين در دنيا كاركرد مي تحليل محتواي گفتمان انقالب اسالمي بيانگر اين نکته است كه دين ،در اين حال

شناسي معنوي است كه شناختي انقالب اسالمي يك هستيمعناي نفي سکوالريسم است؛ زيرا مبناي هستيبه

شناسي معنوي اصالت به شود. به تعبيري، در هستيبراساس آن نسبت امر سياسي با امر قدسي و مذهبي تبيين مي

بر اين  ،شودياد مي« غيب»ساحتي از هستي كه از آن با عنوان  ،اين نگاهشود. در هستي متعالي و قدسي داده مي

مانع  ،كه غفلت از آن هستي معنويايگونهكننده است؛ بهبه آن معنابخش و تعيين محيط بوده و نسبت ،جهان و عالم

دنيوي در همة  (. بنابراين در شناخت جهان مادي و8، ص 1384شود )پارسانيا، از شناخت حقيقت اين جهان مي

 ضروري و اولي است. ،شناسي قدسي و متعالياز جمله ساحت امر سياسي، شناخت هستي ،هاحوزه

شناسي ايستار و نوعي طرز تلقي است كه سکوالريسم در برابر امر قدسي و هستي ،محوريت جهان و عالم دنيوي

 ،جهاني از منظر فلسفة غربابعاد زندگي اينكند. اين تفکيك و دوگانگي در همة معنوي منبعث از دين، برجسته مي

سازي شدت متأثر از اين دوگانهويژه در دويست سال گذشته ترويج شده است. حوزة سياست و چيستي امر سياسي بهبه

حذر نگه داشته شده است؛ اما در نگرش اسالمي كه امر قدسي محيط بوده و پيوسته از نزديك شدن به امر ديني بر

 ي و هدايتگر آن است، سياست و ديانت بدون نسبت و رابطه نيستند.بر امر دنيو

بر لزوم  ،مقايسه كرده« مغز و پوست»و « روح و بدن»نسبت ميان دين و سياست را با نسبت  مطهريشهيد 

اهتمام اسالم به امر سياست و حکومت و جهاد و قوانين »كند و معتقد است: پيوند ميان اين دو با هم تأكيد مي

يعني توحيد و معارف روحي و اخالقي و عدالت اجتماعي و مساوات و عواطف  ،براي حفظ مواريث معنوي ،سيسيا

عنوان امري مفهوم مواريث معنوي به ،مطهري شهيدرو در بيان اين(. از21، ص 1371)مطهري، « انساني است

 بخش دارد.نقشي هدايتگر و مصونيت ،قدسي
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گذار يك نظام مبتني بر موازين ديني از اسالم، كامالً سياسي است؛ آنجا عنوان بنيانبه قرائت امام خميني

 فرمايند:كه مي

قدر آيه و روايت كه در سياست وارد شده است، در عبادت وارد نشده است. شما از پنجاه و چند ... آن

اش ه عبادات است؛ باقيهفت، هشت تايش كتابي است كه مربوط ب ،كنيدكتاب فقه ر ا كه مالحظه مي

طور چيزهاست. ما همة آنها را گذاشتيم كنار و يك مربوط به سياسات و اجتماعيات و معاشرات و اين

اند به ما كه ما هم باورمان آمده است بُعد را، ُبعد ضعيفش را گرفتيم. اسالم را همچو بد معرفي كرده

آخوند!... اسالم دين سياست است؛ كه اسالم به سياست چه؟ سياست مال قيصر و محراب مال 

 (.21، ص 5الف، ج 1378موسوي خميني، حكومت دارد )

سياسي از جمله امر سياسي، تلقي غير ،بخشي دين در امور دنيويكنندگي و مصونيتلذا با توجه به خاصيت هدايت

 برانگيز است.قابل قبول و تعجبغير بودن از اسالم براي امام

آراي فلسفي امام  ويژهبخشي آن در گفتمان انقالب اسالمي و بهدليل الهامنيز بهتألهين صدرالمانديشة فلسفي 

هرگاه سياست از شريعت اطاعت كند، ظاهر »گويد: ميصدرالمتألهين باشد. ناظر بر امتزاج دين و سياست مي ،خميني

طرف كل و در رند و تحرك اجزا بهگيمعقوالت قرار مي گردد؛ محسوسات در سايةعالم هماهنگ با باطن آن مي

گيرد كه محذور به كند. رغبت در جهت فاعليت، و زهادت در جهت منفعليتي قرار ميهماهنگي با كل حركت مي

 (.496، ص 1366، صدرالمتألهين)« دهدفضل راحت خود و ارتعاب به فضيلت خود انجام مي

 گويند:داند و ميا طرحي از سوي استعمارگران ميانديشة جدايي دين و سياست ر اياهلل العظمي خامنهآيت

، كنند كه دين نبايد به امور سياسي بپردازدچنين عنوان مي طرفداري از دين كساني كه با چهرة... 

عليه حاكميت اسالم و حيات مجدد  خبر ندارند كه اين شگرد جديد تبليغات استكباري و استعماري

يعني ، ايادي استبداد، كنند. اولهاست كه مطرح ميياست را قرناسالم است. البته جدايي دين از س

هر كاري  خواستند آزادانهقدرتمنداني كه زمام امور جامعه را مستبدانه در دست داشتند و مي

خواستند احكام اسالمي مطرح كردند و بديهي است كه نمي، خواهند با ملت و كشور انجام دهندمي

اولين ، حكام و سالطين مستبد در امر حكومت آنها دخالتي بكنند. لذا، و مناديان احكام اسالمي

شوند. قبل از استعمارگران و قبل از محسوب مي« جدايي دين از سياست»پيشروان فكر انحرافيِ 

كساني كه بر اين كشور و بر ديگر ، دشمنان خارجي و قبل از طراحان سياسي صهيونيسم و ديگران

دين از  مروج و منادي اين فكر بودند كه، مستبدانه حكومت كردندها سال، كشورهاي اسالمي

 (.18/2/1375، سياست جداست )بيانات رهبر انقالب

ها دخالت دارد زندگي انسان جمهوري اسالمي عمالً اثبات كرد و نشان داد كه دين در صحنه»... فرمايند: ايشان همچنين مي

 (.14/3/1372)بيانات رهبر انقالب، « در كنج معبدها، فقط به عبادت مشغول شوند هاو دين مقدس اسالم نيامده است تا انسان

گيري دهد كه اين فرايند از مرحلة شکلشدن در ايران نشان ميمطالعة روند تاريخي سکوالريزاسيون و عرفي

هاي فرهنگي و بنياندوره پهلوي اول(، همواره هاي ايران از روس( تا مرحلة حاكميت )قاجار و شکست )اوايل دورة
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گيري و پيروزي انقالب اسالمي را بايستي مرحلة برخورد تفکر رو شکلاينو از هويت اسالمي و ايراني را تهديد كرده

انقالب اسالمي و يکي از عوامل « دگرِ»مثابة توان بهسکوالريسم را مي ،اسالمي با سکوالريسم دانست. از اين منظر

 شناختي انقالب ارزيابي كرد.يمهم تهديد عليه امنيت هست

 شناختي انقالب اسالمياومانيسم و امنيت هستي

بنياد فرهنگ و تمدن غربي را ساخته است )شفيعي  ،گرداني از مسيحيتاومانيسم در سير تاريخي خود پس از روي

يك شيوة »اومانيسم را ، لويكجهاني است. اصالت از آن انسان اين ،(. در تفکر اومانيستي37، ص 1388سروستاني، 

كند و تعريف مي ،«شماردفکري و حالتي روحي كه شخصيت انسان و شکوفايي كامل وي را بر همه چيز مقدم مي

، ص 1998آيد )لويك، شمار ميهاي دنياي جديد بهمعتقد است كه اين معناي اومانيسم، يکي از مباني و زيرساخت

نهد و او شود كه ارزش يا مقام انسان را ارج ميجنبشي فلسفي و ادبي معرفي مي»(. در تعريفي ديگر، اومانيسم 528

، 2006دهد )اباگنانو، طبيعت آدمي را موضوع قرار مي نساني و حدود و عاليقشناسد و سرشت ارا ميزان همه چيز مي

هاي مختلف علمي و دهد و عرصهشکل مي« مداريانسان»(. هستة اصلي انديشة اومانيسم جديد را 70ـ69ص 

عي، معتقدند كه الطبيها با نفي هرگونه حيات ماوراءفلسفي و ديني در غرب متأثر از اين انديشه بوده است. اومانيست

باشد. در اين و قسمتى از طبيعت است؛ هرچند داراى ابعاد خاصى چون آزادى مي« خودپيدايش»انسان موجودي 

بينش، شکافى بين ذهن انسان و بدن او نيست و شخصيت يا روح انسان جايگاه خاصى ندارد و هيج حق انحصارى 

ها به آن لى نيست و اين از اصولي است كه همة اومانيستصورت كيا جايگاه خاصى براى وجود انسانى در عالم به

(. عدم اعتقاد به غرض و غايت براي كل هستي و تأكيد بر وجود نظام مکانيکي 51ـ50، ص 1994كورتز، ) پايبندند

ها تنها انسان نه( نيز مؤيد آن است كه از نظر اومانيست37، ص 1397)باربور،  اسپينوزاو رياضي براي جهان از سوي 

گردد. از منظر فلسفي، اصالت فرد و اصالت بلکه خود، جزئي از طبيعت محسوب مي ،قدرت تسلط بر طبيعت را دارد

باشد. مطابق نيازي از وحي آسماني ميگرايي محض و بيمعناي علمعقل نيز ثمرة رشد تفکر اومانيستي است كه به

 زيانباري راو رساندن وي به مقام خدايي، تبعات  محوريناومانيسم در انسا ةافراط انديشگفتمان انقالب اسالمي، 

( ياد 30)بقره:  اهللخليفةعنوان با آنکه قرآن كريم از انسان به ،. به بيان بهتراست جوامع انساني در پي داشتهبراي 

ت جهان مسخر كند و با اينکه انسان از ديدگاه قرآن چنان ارزش و مقامي دارد كه به فرمان خداوند همة مخلوقامي

، صفاي نفس فرد مطيع است كه مشتاق جمال ذات انسانمالك ارزش و فضيلت اما  ،(33-32او هستند )ابراهيم: 

 (.242، ص 13، ج1374)طباطبائي،  الهي بوده و در عبوديت داراي خلوص است

 قرار دارد. امام خميني محور همة امور عالم است و در مركز دايرة هستياومانيسم، انسان يشناختاز ديدگاه هستي

 فرمايد:بعدي به انسان و در مذمت نگرش افراطي غرب، ميدليل نگاه تكبا رد تلويحي تفکر اومانيستي به
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كه حاليدر ؛بزرگ صنعتي اداره كنند ةبشري را نظير يك كارخان ةخواهند جامعرهبران فكري مي

)موسوي  معنوي و روح عرفاني استها تشكيل شده است كه داراي بعد ها از انسانجامعه

 (.410، ص 5الف، ج1378خميني، 

است، آن  ل اولياءو مجاهدت و مكاشفت كم  آنچه مقصد ذاتي و غايت بعثت و دعوت انبياء

است كه انسان طبيعي لحمي حيواني بشري، انساني الهوتي، الهي، رباني، روحاني شود و افق 

« پيوند به هم شود و اين كمال حقيقت معرفت است، ولكثرت به افق وحدت متصل شود و آخر و ا

 (.297، ص 1368)موسوي خميني، 

 فرمايد:داند و ميمحوري در اسالم را متمايز از نگاه غربي به انسان ميانسان ايالعظمي خامنهاهللآيت

متفاوت است. بكلي با اومانيسم اروپاي قرون هجده و نوزده ، محوري در بينش اسالميالبته انسان ...

اما اينها فقط در ؛ محوري استهم اسمش انساناين يك چيز ديگر است. آن، آن يك چيز ديگر است

اَلم »يك چيز ديگر است: ، اساساً اومانيسم اروپايي نيست، محورى اسالماند. انساناسم شبيه هم

البالغه و آثار (. كسي كه قرآن و نهج20 :)لقمان« تَرَوا َان  اهلله َسخهر لكُم ما في السّموات و ما فِي األرض

بر ، تمام اين چرخ و فلك آفرينش، كند كه از نظر اسالمخوبي پيدا مياين تلقي را به، ديني را نگاه كند

 .(12/9/1379، رهبر انقالب بيانات) چرخدمحور وجود انسان مي

نه  ،دانددهد، انسان خود را جايگزين خدا ميتشکيل ميمحوري اومانيسم كه شالودة تفکر غربي را اساس، در انسانبراين

شناختي تهديدي هنجاري براي امنيت (؛ و بدون شك چنين تلقي از انسان از منظر هستي1393جانشين خدا )جوادي آملي، 

براين نيل رود. بناشمار ميشناختي انقالب اسالمي كه بر خدامحوري انسان و عنصر معنويت و اخالق تأكيد دارد، بههستي

كارگيري علم و دانش در راستاي مستلزم به ،افزاريعالوه بر تمهيدات نظامي و سخت ،شناختي در برابر غرببه امنيت هستي

هاي معنوي تمدن و فرهنگ ايراني اسالمي است. اميدوار ساختن انسان به تضمين نيازهاي رستگاري انسان بر مبناي سرمايه

ورزي و مديريت مجموعة چگونگي سياست ،زيع عادالنه امکانات و منابع است. در اين راستامادي و معنوي او بر مدار تو

بسيار حياتي است: در غير اين  ،نظام سياسي كه بتواند حيات طيبة مبتني بر امر قدسي را براي انسان عمالً نهادينه سازد

 كند.انسان جامعة اسالمي هم همان مسير انسان غربي را طي مي ،صورت

 شناختي انقالب اسالميقل خودبنياد و امنيت هستيع

گرايي هاي عقلشناسي و در قالب نظريهدر حوزة معرفت ،گرايي محض و كافي دانستن عقل انسان براي دريافت حقيقتعقل

ايي خرد به توان بيني افراطي نسبتبا خوش الكو  بيکنگرايي و نيز تجربه نيتز باليپس من هستم( و  ،انديشم)مي دكارت

داند. هاي ماوراي طبيعي را تالشي بيهوده ميوجو براي رسيدن به معرفتآدمي در يافتن حقيقت، تجلي يافته است و جست

هاي شوند و معرفت ديني و حقيقت، تحت تأثير دانشها ميخود معيار شناخت حقايق و ارزش، افراد انسانيدر اين نگرش، 

ها اومانيست ،اساس(. براين409، ص 1373سروش، گيرد )فلسفه و علوم انساني قرار ميديگر مثل علوم اجتماعي، طبيعي، 

اي خارج از دايرة عقل و تجربة حسي مانند خدا، معاد، فرشتگان و هر عقيده ،شناختي هرگونه موجود فراطبيعيدر بعد هستي

 دانند.ها از اين مفاهيم ميتن فکر انسانئال را آزاد ساخكنند و الزمه يك زندگي ايدرا جهل و خرافات قلمداد مي
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از منظر  ،شودكه از آن به خودبنيادي انسان در هستي تعبير مي ،گراييدر نظرية سوبژكتيويسم يا ذهن

دين هم متکي بر انسان است. در اصالت  ،گذاري امور اخالقي، انسان است. بر اين مبناشناختي، معيار ارزشهستي

تواند كاشف حق باشد. پس از عصر تنهايي ميوحي نخواهد بود؛ بلکه عقل به ،استعقل، آنچه كاشف حقيقت 

كار رفت، مطرح شد كه عقل در فرانسه بهالمعارف دائرةرنسانس، در اصالت عقل ولتري كه از سوي نويسندگان 

، 1389بود )غفاري،  تنهايي و بدون نياز به غيرخودش، متضمن تحصيل ترقي، آزادي، برابري و سعادت انسان خواهدبه

با استناد به وقوع دو جنگ جهاني  ،كينگزلي مارتينازجمله  ،اين در حالي است كه برخي انديشمندان(. 105ـ101ص 

« معنا بودن همه چيزبي»از اين شيوة فکري با عبارت  ،اول و دوم، كه در زمان حاكميت ايدئولوژي اومانيستي رخ داد

رسد و به انسان اجازه انگاري دربارة فلسفة حيات انسان ميم در اينجا به نيهيليسم و پوچگويد: اومانيسكند و ميياد مي

 (.243ـ240ص ، 1393تواند انجام دهد )براون، چه ميهر ،آميزدهد كه در اين وضع فاجعهمي

د، كلمة كه بيش از پنجاه مورطوريجايگاه رفيع و ارزشمندي قائل است به« عقل»در اين حال، اسالم براي 

دليل نقص در مراتب ها را به تعقل فراخوانده است؛ اما بهو انسانه كار رفتهاي مختلف در قرآن كريم بههعقل با صيغ»

»... . وجودي، انسان موجودي جايزالخطا تلقي شده كه ممکن است صالح و فساد خود را به درستي تشخيص ندهد

(. 216 )بقره:« رٌ لَّکُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّکُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَوَعَسَى أَن تَکْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْ

، ص 3، ج1383جوادي آملي، ) «كُلُّ ما حَکَمَ بِهِ الْعَقْلُ حَکَمَ بِهِ الشَّرْع»چند كه براساس قاعدة اين، اسالم هربنابر

نياز از قدرت ماورايي كه عقل انسان را بيـ گرايي مطلق را ولي عقل ،اي قائل استانسان جايگاه ويژه( براي خرَد 475

 ندااسالم در باب رابطة عقل و دين بر آن است كه عقل و دين دو موهبت الهيرو اينشمارد. ازمردود ميـ داند مي

عقل دين را و دين عقل  تواند به سعادت جاودانه برسد.يعقل و دين م آدمي بااست و كه خداوند به بشر ارزاني داشته 

ا لّالعقل اِ لُکمَال يَ» :فرمود منقول است كه (. از امام حسين119، ص 3، ج1383جوادي آملي، ند )كرا تأييد مي

حيانى تعقل و از طريق علم و، شناخت حقايق(. لذا از ديدگاه اسالم، 127، ص 78ج ق، 1403، )مجلسي« الحقّ باتّباعِ

 .حقايق ناتوان است ةخود از فهم همخودىشود و عقل بهمي ميسر

، در اركان تفکر و تمدن اسالمي، عقالنيت در كنار نوگرايي و سماحت اسالمي ايالعظمي خامنهاهللآيتاز منظر 

هاي اصلي از پايهعقالنيت به مفهوم اسالمي و مقابل جهالت، »( و 14/11/1390، رهبر انقالب گيرد )بياناتقرار مي

(. ايشان در ارتباط با 2/4/1390 رهبر انقالب، )بيانات« جامعة اسالمي و در عرض ايمان، مجاهدت و عزت است

 جايگاه عقل و نسبت آن با دين معتقدند:

قدرت تفكر را در يك جامعه ؛ شوراندن قدرت تفكر است بر ؛عقل است «ةاثار» اولين كار پيامبر مكرم

انسان را به دين  ؛دهدل مشكالت است. عقل است كه انسان را به دين راهبرد ميحال  ، ينتقويت كردن. ا

عقل است كه انسان را از اعمال  ؛كندعقل است كه انسان را در مقابل خدا به عبوديت وادار مي ؛كشاندمي

 (.29/4/1388، البرهبر انق بياناتعقل اين است ). دارددادن به دنيا بازمي آميز و دلسفيهانه و جهالت
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، عقل ابزاري هاعقل در تعبير برخي غربيتفاوت ماهوي وجود دارد.  از آن هابين عقل اصيل و تعبير غربي ،اما از نگاه رهبري

 ( و عقل در تعابير اسالمي، عقل1/12/1380ِ، رهبر انقالب )بيانات و مادي است و ريشه در تفکرات اومانيسم و نفسانيت دارد

منظور . بنابراين بهكشد و در كنار منابع اصيل ديگر، همانند وحي الهي قرار داردكه ما را به خالق هستي مي است ييگشاراه

بايد بستر همزيستي دو منبع شناخت عقل و وحي، تعيين قلمرو، ضرورت و  ،شناختي در اين زمينهارتقاي امنيت هستي

آمدي اين ابزار شناخت را در همنشيني با يکديگر در حل مسائل جامعه بخشي اين دو منبع در حوزة نظر و عمل و كاراولويت

خود تهديد امنيت  ،چالش كشيد. بديهي است كه ناتواني در انجام اين مهمنشان داد و خوانش عقالنيت ابزاري غرب را به

 ناپذيري است.شناختي جبرانهستي

 شناختي انقالب اسالميپلوراليسم و امنيت هستي

از مباني مکتب ليبراليسم و مدرنيتة غربي است. شرايط حاكم بر جهان مسيحيت و  ،در وجوه مختلف آنپلوراليسم 

به دين را فراهم ساخت. انگاري نسبتزمينة پيدايش پلوراليسم يا كثرت ،انحصارگرايي ديني كليسا در نيمة قرن بيستم

هاي متعدد و متکثر براي رسيدن به نجات و رستگاري )هيگ، نگري، به معنا ي اعتقاد به راهپلوراليسم ديني، در مقابل وحدت

هاي يك واقعيت هستند و بنابراين ها چهرهشناسي مطرح شد؛ با اين ايده كه همه ديندر ساحت هستي ،(69، ص 1387

هاي ما وع فهمفکران ايراني، پلوراليسم در قالب ايدة تنباشند. در بين برخي روشنهاي مختلف منتهي به يك واقعيت ميراه

( تعريف شد. پلوراليسم در حيطة سياست نيز ادارة 15ـ12، ص 1376از متون ديني و تنوع تفسيرها از تجارب ديني )سروش، 

اين نوع از پلوراليسم، اقتدار همگاني در ميان (. براساس 7، ص 1376نهد )غرويان، انديش ميجامعه را بر عهدة عقل كثرت

كنند و دولت، تنها به حفظ توازن عنوان مکمل همديگر عمل ميها بهو اين گروه شودمي پخش ع،وهاي متعدد و متنگروه

 .حاكميت مطلق در دست دولت يا هيچ فرد يا نهادي نيست ،(. بنابراين1393كند )كرباسيان، ميطبيعي ميان آنها بسنده 

هاي فکري موجود در جامعه، ها، مذاهب و نحلهنگكثرت و تعدد فره نرسميت شناختضمن تأكيد بر به، پلوراليسم فرهنگي

 دهدهاي متعدد همديگر را مورد توجه قرار ميرفتارهاي اجتماعي و تحمل انديشه ةن در حيطابه حقوق مخالف شتناحترام گذا

به  ،با ساقط كردن جزميت باورهاي اخالقي و انداختن آن به ورطة تشکيك با اتکا بر شکاكيت ،و در حيطة اخالق )همان(؛

كند و انگاري ارزشي و نفي ضوابط عام و ثابت ارتزاق مياز نسبي ،اين نوع پلوراليسم مرج فکري رسيده است.ويك هرج

پذيرد كه گذارد، بلکه در پرتو گذر زمان نيز ميمي هاي اخالقي در مختصات جغرافيايي صحهتنها به پذيرش تکثر در مرامنه

شناختي )همان(. در حيطة معرفت كنند و كثرت طولي و تنوع تطوري داشته باشندهاي اخالقي رنگ و شکل عوض ميارزش

وارد  داند و بر آن است كه آنچه از راه حسواقعيات را غير از درك بشري مي رد وشناختي اتکا دابر شکاكيت معرفتنيز 

همين  گردد. بهآميزي ميو رنگ شودميگيري قالب، ذهني ةساختهاي پيششود، با يك رشته قالبدستگاه ادراك مي

معرفت، هيچ  ةهمين نسبيت ادعايي موجود در عرص ةواسطرسد و بهكه هست، نميگونهواقع، آن گاه بهجهت، انسان هيچ

 )همان(. ان حقيقت مطلق بر ديگران تحميل كندعنواي را بهفرد يا گروهي حق ندارد ايده
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صراحت (، به19عمران: )آل« اِنّ الدّين عِندَاللّهِ االِسالم» آيات قرآنى افزون بر داللت بر انحصار دين حق در اسالم

ه قرآن، كند. از ديدگاباشد، در تضاد است و آن را ابطال مىهاي پلوراليسم ميفرضگرايي كه از مبانى و پيشبا نسبيت

دستور به  (. همچنين قرآن كريم در موارد ديگري مانند32 جاثيه:؛ 66 پذير است )نحل:امکان« حقيقت»رسيدن به 

(، و اسالم ديني براي همة 120بقره:؛ 85 عمران:لآعنوان تنها دين حق )عدم قبول غيراسالم و معرفي اسالم به

 بر حقانيت اسالم و بطالن نظرية پلوراليسم صحه گذاشته است. ،(27 تکوير:؛ 158 اعراف:؛ 28 ها )سبا:انسان

شناسي گفتمان انقالب اسالمي، در شرايطي كه گفتمان تمدن غرب با تالطم اخالقي مطابق با مباني هستي

سوي سعادت و كمال مطلوب پديد ها و اديان مختلف ساختة بشر، با ادعاي هدايت انسان بهمواجه بوده است، آيين

خداوند پيامبراني را مبعوث نمود تا آيين حق  ،دانستند. در اين حالحق مي كه هر كدام آيين خود را برطوري؛ بهآمدند

 فرمايد:مي مؤمنان عليبا اديان انحرافي و باطل مبارزه كنند. امير ،را به بشر ابالغ كرده
ا نشناختند و براي او شريك و حقش ر عهد و ميثاق الهي خويش را شكستند گاه كه بيشتر افراد بشرآن

خداوند ، آنان را از معرفت خداوند گمراه ساختند و راه عبادت او را قطع كردند و انباز برگزيدند و شياطين

 .خطبه اول(، 1379، البالغه)نهج« تبليغ رسالت پيمان گرفت پيامبراني را برگزيد و از آنان بر وحي و

( در نقد نظرية پلوالريسم 79، واقعه: 75، انعام: 160ياتي از قرآن كريم ازجمله )صافات: در تفسير آ طباطبائي عالمه ،در اين حال

گرايان قرار گرفته استـ  اختالف در مراتب قرآني را اختالف در عرض هاي ديني متعارضـ  كه مورد استناد كثرتو كثرت

 (.195، ص 3، ج1374كنند )طباطبائي، ا درك ميهاي مختلف آن رداند كه فهمداند؛ بلکه اختالف معاني را طولي مينمي

طور تلويحي مسئلة پلوراليسم را مورد توجه قرار داده است. ايشان به ،با استناد به داليل عقلي و نقلي امام خميني

فرمايند: ( مي85عمران: )آل« مِنَ الْخَاسِرِينَ. اآلخِرَةِوَ مَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِساْلَمِ دِينا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي »در تقرير آية 

 (.307، ص ب1378)موسوي خميني، « شدآمد، اين آيه درست نمياگر دين ديگري غير از اسالم مي»

معناي تسليم در برابر خدا يا هر ديني نيست؛ بلکه مقصود فقط به« اسالم»توان دريافت كه مي از اين تعبير امام

 ،(17، ج1376)حرعاملي، « ااَلِسالمُ يَعلوُا وَ ال يُعليَ عَلَيه»همچنين با اشاره به حديث راحل  . اماماست« دين اسالم»

باشد؛ زيرا اش گرويدن پيروان اديان ديگر به اسالم ميكند كه الزمهيکي از معاني حديث مزبور را اين معنا ذكر مي

وقتي به حجج و براهين اسالم نظر كنند، پيش نور هدايت آن  ،چه عقول بشر ترقي كند و ادراكات آنها زياد گرددهر

 (.201، ص ب1378تر شوند و حجتي در عالم غلبه بر آن نکند )موسوي خميني، خاضع

فَاِن ءامَنوا بِمِثلِ ما »كند. ايشان با اشاره به آية ، اسالم نظرية پلوراليسم را رد ميايالعظمي خامنهاهللآيتاز منظر 

كنند آنهايي كه ترويج مي»فرمايند: ( مي37)بقره: « فَقَدِ اهتَدَوا وَ اِن تَوَلَّوا فَاِنَّما هُم في شِقاقٍ فَسَيَکفيکَهُمُ اهلل بهءامَنتُم 

به قرآن مراجعه  ،تجليل كرده است، پس قائل به پلوراليسم است و حضرت عيسي كه اسالم چون از حضرت موسي

رهبر  )بيانات« كننداطالعي و از روي غفلت، يك مطلبي را ذكر ميكنند. از روي بيكنند؛ متون اسالمي را مالحظه 

، در تمام وجوه آن، تهديدي براي امنيت «جهالت»مثابة پلوراليسم به ،(. مطابق آنچه گفته شد1393 /19/10، انقالب

شناسي قدسي شناسي و انساني، معرفتشناسرو با ابتنا بر هستياينرود. ازشمار ميشناختي مبتني بر توحيد بههستي

 مقابله كرد. ،ويژه پلوراليسم ديني غربيبه ،بومي و متعارضبايد با پلوراليسم غير
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 گيرينتيجه

مورد توجه انديشمندان  ،ويژه بعد فرهنگي و هويتيپس از پايان جنگ جهاني دوم، مفهوم امنيت در بعد موسع آن، به

شناختي، رويکرد جديدي است كه شکل بنيادين هوم امنيت، نظرية امنيت هستيقرار گرفت. در فرايند گسترش مف

كند. اين نظريه، به تحليل منازعاتي در يديگري از امنيت را با تأكيد بر امنيت هويتي و با محوريت فرهنگ مطرح م

اما امنيت هويتي كشور را  ،پردازد كه ممکن است در بعد فيزيکي، تهديداتي را در پي نداشته باشدالملل ميروابط بين

داند كه از شناختي ميرا عامل تهديدكنندة امنيت هستي« اطميناني و عدم يقين عميقبي»، ميتزندچار خدشه كند. 

 آن فائق آمد. توان برطريق روالمند كردن روابط با ديگران مي

هاي ترين مؤلفهيل محتوايي مهمشناختي، با برشماري و تحلاين مقاله كوشيد تا در چارچوب نظرية امنيت هستي

هاي گفتمان انقالب اسالمي، تضمن بخش از منظرزا و قوامو از طرفي شناسايي عناصر امنيت ،شناسي غربهستي

نتيجة بحث در دو  ،شناختي جمهوري اسالمي را شناسايي كند. بنابراينالگوي راهبردي براي ساخت امنيت هستي

 شود:بندي ميسطح صورت

بودن »شناسي متعارض دو طرف از تخاصم بين ايران و غرب را بايستي در هستي هاي تقابل:اسايي ريشهالف( شن

گري، مثابة اباحيزدايي و انسان گرايي افراطي بهوجو كرد. مدرنيسم غربي بر مبناي اومانيسم، معنويتجست« در جهان

بنياد، عقالنيت عرفي و دهد؛ با ابتنا به عقل خودنفي غايت براي هستي و نفي حيات اخروي را مورد توجه قرار مي

هاي ضمن پذيرش شيوه ،داند؛ بر مبناي پلوراليسم ديني و معرفتي و اخالقيابزاري را در شناخت حقيقت كافي مي

گذارد. فرايند انگاري ارزشي و تنوع اخالقي صحه ميبر نسبي ،متکثر نيل به رستگاري و نفي حقيقت مطلق

هاي ها و شيوهسازي مباني تمدن غربي، در ايستارها، هنجارها، كنشمثابة ابزاري براي نهادينهبه سکوالريزاسيون

هويت « نبودن»كار گرفته شده است كه در نهايت منجر به زندگي انسان، در قالب تهاجم فرهنگي از سوي غرب به

شناسي معنوي و قدسي مي بر مبناي هستيخواهد شد. در مقابل، انقالب اسال« غير»و بحران معنا در برابر « خود»

در مسير روحاني شدن انسان  ،بعدي بودن انسانگرايي با تکيه بر معنويت و نفي تكاز منظر انسان ،منبعث از اسالم

 ،بيني اسالميمثابة جانشين خداوند در زمين معتقد است. از منظر عقالنيت بر مبناي جهاندر همة ابعاد وجودي آن به

د بر تفکر و تعقل، دستيازي به ساير مجاري معرفت از جمله وحي و شهود را براي نيل به حقيقت ضروري ضمن تأكي

 ،گيرد. از منظر پلوراليسم اعتقاديكار ميآنها را به ،هاي زندگي روزمرهداند و در تبيين مسائل مستحدثه و دغدغهمي

ها معرفي كرده و با اين وجود به دين حق براي همة انسان پذير دانسته و دين اسالم رااسالم نيل به حقيقت را امکان

كه در ـ عالوه در بيانات امامين انقالب با تأسي به آيات قرآن كريم پيامبران و پيروان آنها احترام گذاشته است. به

بناي مباني پلوراليسم اعتقادي و اخالقي غرب تخطئه شده است. نهايتاً انقالب اسالمي بر مـ متن اشاره شد 

 ،داند و تبعاً براي امر قدسي و امر سياسيشناسي معنوي، امر قدسي را محيط بر امر دنيوي و هدايتگر آن ميهستي

 كند.وحدت قلمرو قائل است و از اين منظر سکوالريسم را نفي مي
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نيازمند محيط ادراكيِ ، كنشگر ايراني ميتزنزايي در برابر تهاجم فرهنگي: براساس نظرية ب( شيوة مقابله و امنيت

شود. آن را به حداقل برساند و منجر به تشتت اهداف آن  تواند كارگزاريمرج معنايي، ميونظمي و هرجباثبات است و بي

بايد در رسيدن به فهم ثابتي از هويت فردي و  ،شناسي معنوي انقالب كه به آنها اشاره شدمباني هستي ،در اين رهگذر

هاي فرهنگي و تمدني خود نزد كنشگر و شهروند ايراني كمك كند. اين مباني فرهنگي و ها و داشتهاجتماعي، ارجحيت

، ميتزنتعبير به ،سازي و عادي شدنهاي امامين انقالب براي روالمندهاي ملي و ديدگاهتمدني منبعث از اسالم، ارزش

هدايت  ،سي، فرهنگي و آموزشي دارد كه غايت آنگذاري، استراتژي و هنجارسازي از سوي نهادهاي سيانياز به سياست

شده، عدم قطعيت باشد. نهادينه شدن وضعيت ترسيمسمت سعادت و تقرب به ساحت الهي و زيست مؤمنانه ميجامعه به

كند. و محيط تهديدزا را كنترل مي ،اثر نمودهشناسي و وجودي نظام انديشگي انقالب اسالمي را بيبه عناصر هستينسبت

خود نياز به آرامش سياسي و ترويج  ،سازي مباني انديشگيمنظور نيل به نهادينه شدن و عاديچنين بسترسازي بههم

وفق  ،هاي سياسي داخل و كاركرد نهادهاي آموزشي و فرهنگي و تبليغي دارد. از منظري ديگروگو ميان نگرشگفت

هرچند در حيطة ميدان و با وجود فقدان قدرت و توان  ،شناختي غرب، هماوردي، مقاومت و انکار هستيميتزنديدگاه 

اما از  ،كندهاي سياسي، محدوديت و تهديدهايي را متوجه نظام سياسي جمهوري اسالمي ميالزم براي تحقق آرمان

 شناسي كشور را در برابر فرهنگ غرب تضمين كند.تواند امنيت هستيجهتي مي
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