
روحانی سیاسی و 
سکوالریسم

تقی آزاد ارمکی

ــی،  ــوزه فرهنگ ــه در ح ــات ـ ن ــاد انتخاب ــه نه ــی ب ــوزه سیاس ــامی، در ح ــوری اس  جمه
گســتره ایــن محوریــت متنــوع  اجتماعــی و حــوزه دینــی ـ محوریــت داده اســت؛ هرچنــد 
کــه اهمیــت زیــاد انتخابــات  گونــه ای  مــی باشــد ولــی دربرخــی امــور محــدود اســت، بــه 
در ریاســت جمهــوری و محوریــت انــدک آن در مجلــس شــورای اســامی وهــم چنیــن 
نقــش حاشــیه ای انتخابــات در شــوراهای اســامی را شــاهدبودیم. باایــن نــگاه، نهــاد 
رســمی و مشــروع انتخابــات در جمهــوری اســامی، موجــب دگردیســی در فراینــد 
کــرده اســت. ایــن نهــاد، در نهادهــای  عمــل سیاســی شــده وتغییــرات بنیــادی نیــز 
دیگــر ماننــد نهــاد دیــن، سیاســت و ســایرنهادهای اجتماعــی نیــز تغییراتــی ایجــاد 
گــر داور و حاشــیه ای  کنــش  کــه در حــوزه دیــن ســبب شــده روحانیــت از  کــرده اســت، 

گــر اصلــی تغییــر جایــگاه دهــد.  کنــش  بــه 
   ایــن دگردیســی بنیادیــن در روحانیــت، ســبب شــد تــا بــه دگردیســی در حــوزه دیــن 
نــه در  کــه  بینجامدکــه نوعــی سکوالریســم اجتماعــی و سیاســی پدیدآیــد؛ چیــزی 

جمهــوری اســامی و نــه روحانیــت توقعــش می رفــت ودغدغــه اش را داشــتند.
اجتماعــی  علــوم  دانشــکده  واســتاد  شــناس  جامعــه  ارمکــی،  آزاد  تقــی  دکتــر       
کــه  گونــه تغییــرات و تحــوالت اجتماعــی پرداختــه  دانشــگاه تهــران، بــه بررســی ایــن 
ســبب شــده روحانیــت در امــر سیاســی از شــرکت تکلیف گرانــه در انتخابــات بــه حــق 

داشــتن حضــور درآن تمایــل یابنــد.۱
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بــه  کــدام  هــر  روحانــی  1396، دو  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  در 
کاندیــدای  نمایندگــی از یــک جنــاح نامزدشــدند و از دیگــر ســو، دو 
کــه جهانگیــری در  کاندیــدای بدلــی بودنــد، چنــان  غیرروحانــی نیــز 
کنش گــری  حاشــیه روحانــی و قالیبــاف در حاشــیه رئیســی بــود.  امــا 
گذشــته و بــا عنــوان  ایــن دو روحانــی درعرصــه انتخابــات متفــاوت از 
»حــق« بــود و نــه »تکلیــف«. از ایــن رو درجمهــوری اســالمی روحانیان 
گاهــی  کاندیداشــدند، اما جمهــوری  ریاســت  تصــدی  بــرای  زیــادی 
کــه  گرایانــه دیــده مــی شــد،  کنش هایــی بــا رویکــرد سیاســی وعمــل 
کــرد، نظیــر آقــای هاشــمی رفســنجانی و روحانــی  داوری را ســخت مــی 
کــه تفاوت هــای اساســی بین شــان وجــود داشــت؛ حتــی نــوع ورود 
آقــای ناطــق نــوری بــه انتخابــات 1376، نیــز متفــاوت بــود، چنــان 
کــه ناطــق نــوری بعــد از آن انتخابــات دیگــر بــه ایــن عرصــه واردنشــد؛ 
تکلیــف،  اســقاط  بــا  و  داشــته  تکلیفــی  می کــرد  احســاس  کــه  چرا
گردیســی در  کش گیــری نشــانی از  رخصــت یافتــه اســت. ایــن نــوع 

نظــام روحانیــت اســت.
کــه ایــن مــوارد  روحانیــت در ایــران، دچــار تغییــرات بنیــادی شــده 
و  دیــن  رواج  دغدغــه اش  کــه  روحانیتــی  اســت.  آن  از  نمونــه ای 
نظــارت در حــوزه دیــن و دیــن داری جامعــه بــوده از خــودش عبــور 
دغدغــه  صرفــًا  دیگــر  و  کــرده 

بــه  اســت.  جامعــه  ســاختن  دنبــال  بــه  نــدارد، بلکــه  دیــن  برپایــی 
درنهایــت  روحانیــت  کنش گــری  گفــت:  می تــوان  دلیــل،  همیــن 
اجتماعــی  و  فرهنگــی  سکوالریســم  بــه  سیاســی  سکوالریســم  از 
ــزاران  ــرا ه ــت تکلیف گ ــم روحانی ــه بدانی ک ــت  ــته اس ــد. بایس می انجام
کــه انتخابــات را بــه  منزلــه حقــی  شــرط و شــروط دارد، امــا روحانیتــی 
کــرده، هرگــز بــرای آمــدن شــرطی  بــرای حضــور سیاســی خــود انتخــاب 
کــه روحانیــت درطــول تاریــخ هــر  نمی گــذارد. ایــن درحالــی اســت، 
ــی  کنش ــده،  ــایع ش ــن ش ــف دی ــاری مخال ــرد رفت ــاس می ک ــت احس وق
کــه شــیخ فضــل اهلل در مشــروطه  تکلیف مدارانــه برمی گزیــد، چنــان 
کــه امــروز در  کنــش و رفتــار روحانیتــی  کــرد، امــا  بــه تکلیــف خــود عمــل 
کــه موقعیــت  انتخابــات شــرکت می کنــد ماننــد شــخصی مدرنــی اســت 

و جایگاهــی را در امــری سیاســی دنبــال می کنــد.
روحانیــت  بــا  را  کالســیک  روحانیــت  جایــگاه  کــه  اساســی  عنصــر 
کــه روحانیــت مــدرن تنهــا در  مــدرن متفــاوت می کنــد، ایــن اســت 

نهاد رسمی و مشروع انتخابات 
در جمهوری اسامی، موجب 
ــی در فـــرایـــنـــد عمل  ــردیـــسـ دگـ
ــیـــرات  ــیـ ــغـ ســـیـــاســـی شــــــده وتـ
ــرده اســــت. ایــن  ــ بــنــیــادی نــیــز ک
ــگــر  ــادهــــای دی ــهــ ــ ــاد، در ن ــ ــه ــ ن
مانند نــهــاد  دیـــن، سیاست و 
نیز  اجتماعی  ســایــرنــهــادهــای 
ــرده اســت،  ــ تــغــیــیــراتــی ایــجــاد ک
کــه در حـــوزه دیـــن ســبــب شــده 
ــر داور و  ــنــش گ ک روحـــانـــیـــت از 
ــه کــنــش گــر اصلی  حــاشــیــه ای ب

تغییر جایگاه دهد. 

ــیـــت در ایـــــــران، دچـــار  ــانـ روحـ
کــه این  تغییرات بنیادی شــده 
ــه ای از آن اســت.  ــمــون مــــوارد ن
روحـــانـــیـــتـــی کـــه دغـــدغـــه اش 
رواج دیـــن و نــظــارت در حــوزه 
دین و دین داری جامعه بوده از 
 
ً
خودش عبور کرده و دیگر صرفا

دغــدغــه بــرپــایــی دیـــن نـــدارد، 
بلکه به دنبال ساختن جامعه 
است. به همین دلیل، می توان 
ــــری روحــانــیــت  گــفــت: کــنــش گ
از ســـکـــوالریـــســـم  ــــت  ــای ــهــ ــ درن
ــکـــوالریـــســـم  ــه سـ ــ ســـیـــاســـی بـ
ــی  ــ ــاع ــ ــم ــ ــت ــ اج و  فــــرهــــنــــگــــی 

می انجامد. 
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کنــون بازیگــر اصلــی  جایــگاه نظــارت و داوری حضــور نــدارد، بلکــه ا
 ،1376 خــرداد  دوم  بــه  نیــز  تغییــِر جایــگاه  ایــن  آغــاز  اســت.  شــده 
کلیــت نظــام یک پارچگــی  کــه تــا پیــش از دوم خــرداد  برمی گــردد، چرا
گذاشــته بــود، امــا دوم خــرداد نشــان داد جریانــی  خــود را بــه نمایــش 
کــه  از نظــام می توانــد جــای خــود را بــه جریــان دیگــری بدهــد، چنــان 
درراســتای ایــن جابــه جایــی ماجــرای اصالح طلبــی و اصول گرایــی 
کــه پیــش از ایــن، جریــان اصالح طلبــی  خ نمــا شــد، همان گونــه  نیــز ر
درتطورجریان هــای  نداشــتند؛  جایگاهــی  چنــدان  اصول گرایــی  و 
داخــل نظــام اســالمی دوگانگــی چندانــی وجــود نداشــت و دوگانگــی 
و  کمونیســت ها  خلــق،  مجاهدیــن  نظیــر  غیرخودی هــا  بــا  تنهــا 
نهــاد  لطــف  بــه   ،1376 خــرداد  دوم  از  بود،کــه  ملی مذهبی هــا 
گذاشــتند. انتخابــات اصول گرایــی و اصالح طلبــی پــا بــه عرصــه رقابــت 
گرفتــن نهــاد انتخابــات، دغدغــه نهــاد روحانیــت باصبغــه  ــا قــدرت  ب
کــه  کــه داشــتند رســیدن بــه قــدرت بود،بــا ایــن تفــاوت  انقالب گــری 
رویکــرد روحانیــت از تکلیف گرایــی بــرای رســیدن بــه قــدرت بــه حــق 
کــه افتــاده ایــن  کــرد. در جامعــه ایرانــی امــروز اتفاقــی  محــوری تغییــر 
شــد،  تــوأم  اجتماعــی  امــر  بــا  سیاســی  امــر  در  جابه جایــی  کــه  بــود 
کــه ایــران تــا دیــروز صرفــًا دولــت و نظــام سیاســی داشــته   یعنــی ایــن 
کنش گــران بابرداشــت هــای متفــاوت از نهادهــای اجتماعــی  اســت؛ 
در ایــران فعــال بودنــد، امــا امــروز پدیــده جامعــه ایرانــی بــا مختصاتــی 

کــرده اســت. کــه بــه آن اشــاره مــی شــود ظهــور 
اســالمی«  »جمهــوری  و  اســالمی«  »انقــالب  اســت  ممکــن  زمانــی 
دارد »جمهــوری  احتمــال  بگذارنــد،  چنان کــه  تأثیــر  دیگــر  بــر یــک 
اســالمی« بــر »انقــالب اســالمی«  برتــری یابــد ویــا عکســش نیــز وجــود دارد. درایــن راســتا، ایده هــای اساســی 
در انقــالب چــه بودنــد؟ مــا شــعارهایی داشــتیم نظیر:«اســتقالل، آزادی، جمهــوری اســالمی«، »برابــری، 
گفتــه می شــد.  کلیشــه ای در انقــالب بــود و هــر دو هــم توأمــان  بــرادری، حکومــت عــدل علــی«؛ ایــن دو شــعار 
گفتــه می شــد: »برابــری، بــرادری، حکومــت عــدل علــی«، بعدهــا رســیدیم بــه شــعار »اســتقالل، آزادی،  اول 
گــر بــه ایــن دو شــعار هــم زمــان بنگریــم، بــه چهــار عنصــر اصلــی یعنــی: اســتقالل، آزادی  جمهــوری اســالمی«. ا
و دموکراســی؛ برابــری؛ عدالــت و توســعه مــی رســیم. ایــن خواســته هــا در انقــالب اســالمی درونــی شــد وچنــان 
کــه اســتقالل را رعایــت نمی کنــد، نظامــش برابــری و توســعه گرا نیســت و  کــه انتقادمــان بــه شــاه ایــن بــود 
وابســته بــه نظــام ســلطه امریکاســت و از دیگرســو، آزادی مدنــی و سیاســی هــم وجــود نداشــت. البتــه در آن 

کار نمی بردیــم، می گفتیــم: آزادی سیاســی.  زمــان، تعبیــر آزادی مدنــی بــه 
     بــا انقــالب، جمهــوری اســالمی اســتقرار یافــت و بــه اســتقالل رســیدیم. بــا ایــن حــال هــم چنــان بــه امریــکا 

ــگــاه  ــــه جــای عــنــصــر اســــاســــی ک
ــیـــک را بــا  کـــاسـ ــت  ــ ــی ــ ــان ــ روح
ــاوت  ــف ــت روحـــانـــیـــت مــــــدرن م
می کند، این است که روحانیت 
مــدرن تنها در جایگاه نظارت 
نــــــــدارد،  حــــضــــور  داوری  و 
ــر   اصــلــی  ــگـ ــازیـ ــون بـ ــنـ کـ بــلــکــه ا
شـــده اســــت. آغــــاز ایـــن تغییِر 
جـــایـــگـــاه نــیــز بـــه دوم خــــرداد 
ــه تا  ک ــردد، چــرا ــی گ ــرم 1376، ب
کلیت  خــــــرداد  دوم  از  ــش  ــی پ
نــظــام یــک پــارچــگــی خـــود را به 
ــود، امــا دوم  گذاشته ب نمایش 
ــانــی  خــــــرداد نـــشـــان داد جــری
ــای خــود  ــد جـ ــوان از نــظــام مــی ت
را بـــه جـــریـــان دیـــگـــری بــدهــد، 
که درراســتــای این جابه  چنان 
جایی ماجرای اصاح طلبی و 

خ نما شد، اصول گرایی نیز ر
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کــه می توانــد اســتقالل را مــورد مناقشــه قراردهــد  به عنــوان نظامــی 
و  می کنــد  ظهــور  »دشــمن«  بحــث  این جــا  در  داریــم  ســوء ظن 
کیــان جمهــوری اســالمی بــه میــان  مســئله حفاظــت و حراســت از 
مــی آیــد، امــا دو آرمــان در شــعارهایمان هســت، ولــی هنــوز در پــی 
کــه  آزادی، دموکراســی وعدالــت اجتماعــی هســتیم. این گونــه شــد 
و  اجتماعــی  و  سیاســی  ادبیــات  در  دوبــاره  اســالمی  انقــالب  آرمــان 
ــرا  ــت - اصول گ ــپ و راس ــای چ گروه ه ــی و  ــات سیاس ــوزه مناقش در ح
مســئله  امــروز  چنان کــه  می کنــد،  دوبــاره  ظهــور   - اصالح طلــب  و 
و  آزادی  و  می شــود  اصول گراهــا  کلیــدی  عنصــر  نابرابــری  و  عدالــت 
کلیــدی در مطالبــات اصالح طلبــان و تاحــدودی  دموکراســی، عنصــر 
گــردد. البتــه اعتدالیــون خیلــی بــه مقولــه توســعه  جریــان اعتــدال مــی 

کار دارنــد . 
     جامعــه ایرانــی بــا دگردیســی اجتماعــی، امــر اجتماعــی  تمام عیــار 
کــه مــا از ابتــدا اشــتباهی اســتراتژیک  کــرده اســت، بــه ایــن معنا ظهــور 
ــن  ــز روش ــتباه نی ــن اش ــای ای ــه پ ک ــت  ــم پیداس ــه ه گفت ــته ایم. نا داش
کــه  گروه هــای سیاســی حضــور داشــته اند؛ چرا فکــران، روحانیــان و 
از ابتــدا جامعــه ایرانــی را یــک جامعــه تاریخــی نپذیرفتیــم و جامعــه را 
کــه بچــه  مســلمان ها از 15  کردیــم؛ همان گونــه  خیلــی معاصــر تعریــف 
ــا 22 بهمــن1357، جامعــه را خیلــی معاصــر دیدنــد و  خــرداد 1342 ت
ج از متــن اســالمی بودنــد در جامعــه ایرانــی  کــه اندکــی خــار آن هایــی را 
کامــل  درنظــر نمی گرفتنــد. فهــم تاریخــی مــا در بــاره جامعــه ایرانــی 

گــر جامعــه ایــران  کــه اشــاره شــد، ا نبــود، زیــرا جامعــه ایرانــی یــک پدیــده تاریخــی اســت. باپیــش فــرض هایــی 
گــردن مــا می افتــدـ البتــه  گفــت: همــه چیــز معاصــر می شــود و بــر  تاریخــی نباشــد چــه اتفاقــی می افتــد؟ بایــد 
کــه بگوینــد همــه ایــن صفــات متعلــق بــه بچه مسلمان هاســت ـ در صورتــی  منتقــدان هــم ناخرســند نیســتند 
کــم، امضای  کــه نظــام جمهــوری اســالمی، متأثــر از رژیمــی دیگــر بوده اســت و شــاید 70 درصــد خصوصیات حا
کــج فهمــی درمــی آورد. بنابرایــن  گذشــته اســت و بایــد هــم ایــن چنیــن باشــد. تاریخــی دیــدن جامعــه، مــا را از 
کــه پدیــده تاریخــی بــوده، امــا ایــن موضــوع بــه رســمیت  حکومــت در ایــران تــن بــه جامعــه ای می دهــد 
شــناخته نشــده اســت. در ایــن راســتا، دغدغــه اصلــی اصالح طلبــان بــه پیش قراولــی متفکــران و اندیشــوران 
کــه همــواره ناظــر بــه جامعــه معاصرنــد دموکراســی و جامعــه مدنــی بــوده اســت، امــا مــردم ایــران ایــن  خویــش 
ج ننهادنــد، چنــان  اهــداف و آرمان هــا را - در برگــزاری چنــد انتخابــات ریاســت جمهــوری و مجلــس شــورا - ار
کــه اصولگرایــان نیــز صرفــًا بــه جامعــه معاصرتوجــه دارنــد - بــه رغــم آن کــه خودشــان را بــار بــر دیــن و ســنت مــی 
کــه در پژوهش هــای اجتماعــی  داننــد - جامعــه ایرانــی را نوعــی بی دیــن اســت، اعــالم می کنــد، همان گونــه 
گزارش هــای  بــه دســت آمــده نشــان مــی دهــد تنهــا 40 درصــد افــراد جامعــه ایرانــی نمــاز می خواننــد و بنابــر 

ــرادری، حکومت  ــ ــ  »بـــرابـــری، ب
ــدل عــلــی«، بعدها رسیدیم  ع
بــه شــعــار »اســتــقــال، آزادی، 
گـــر به  جــمــهــوری اســـامـــی«. ا
این دو شعار هم زمان بنگریم، 
ــه چــهــار عــنــصــر اصــلــی یعنی:  ب
آزادی و دموکراسی؛  استقال، 
بـــرابـــری؛ عــدالــت و تــوســعــه می 
ــا در  ــن خـــواســـتـــه هـ ــ ــم. ای ــیـ رسـ
ــی شد  ــ انـــقـــاب اســـامـــی درونـ
وچــنــان کــه انــتــقــادمــان بــه شاه 
که استقال را رعایت  ایــن بــود 
ــری و  ــرابـ نــمــی کــنــد، نــظــامــش بـ
ــرا نــیــســت و وابــســتــه  ــوســعــه گ ت
ــام ســلــطــه امــریــکــاســت  ــظ بـــه ن
ــگــرســو، آزادی مــدنــی و  و از دی

سیاسی هم وجود نداشت.
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حتــی  و  شــده  گیــر  فرا ایرانــی  جامعــه  در  اخالقــی  بحــران  مختلــف، 
ســاحت خانــواده را نیــز دربرگرفتــه اســت. بنابرایــن نتیجــه می گیریــم 
کــه اصول گرایــان نیــز در آرمان هــای خــود از همراهــی جامعــه ایــران 

بازمانده انــد.
کــه اشــاره شــد، رابطــه مردم با نظام سیاســی،  گــی هایــی        بــا ایــن ویژ
کاســب کارانه ســبب می شــود  کاســب کارانه خواهــد بــود. ایــن نــگاه 
روحانیــت در امــر سیاســی از شــرکت تکلیف گرانــه در انتخابــات، بــه 
حــق داشــتن حضــور در انتخابــات تمایــل یابــد. نماینــده مجلــس بــه 
کــه او در  مــردم وعــده و امتیــاز می دهــد تــا بــه او رأی دهنــد، درحالــی 
انجــام معاملــه ای بــا جامعــه معامله گــر اســت. جامعــه نیــز بنــا بــه نیــاز 
ذاتــی خودمی گویــد: یارانــه را افزایــش بــده، امنیــت زن و بچــه ام در 
ــو رأی دهــم.  ــه ت ــا ب بیــرون حفــظ شــود و آنتن هایــم را جمــع نکــن، ت
کــه دینــی و انقالبــی بــوده و نهاد هایــی چــون روحانیــت و  جامعــه ای 

ــاره معامله گــر شــده اســت.  بســیج داشــته، یک ب
ــما  ــیدم، ش ــران پرس ــردم در ای ــف م ــات مختل ــی از طبق       در پژوهش
ــد  ــد؟ هفتاددرص ــی می دانی ــه اجتماع ــدام طبق ک ــه  ــق ب ــود را متعل خ
کــه  مــردم خــود را متعلــق بــه طبقــه متوســط می دانســتند؛ در صورتــی 

ایــن چنیــن نیســت و بیــش از هفتاددرصــد مــردم متعلــق بــه طبقــه پاییــن جامعــه هســتند. 
ــام انقالبــی منزلــت  ــون نظ ــاده اســت، چ ــاق افت ــی در ایــن جامعــه اتف ــر تقلــب طبقات ــی ب     ایــن نگــره، مبتن
مســتضعفان  برابــر  در  انقــالب، مســتکبران  ایدئولــوژی  اســت. بنابــر  نپذیرفتــه  را  ایرانــی  جامعــه  طبقاتــی 
کــم مــی شــدند و روحانیــان و هــم روشــن فکران مــروج  ــا پیــروزی انقــالب، مســتضعفان بایــد حا بوده انــد و ب
اصلــی ایــن ایدئولــوژی انقــالب بوده انــد، امــا در غیــاب جامعه شناســی، تقلبــی ایــن چنینــی در فرهنــگ 
ــر  گ ــرایط ا ــن ش ــا ای کند،ب ــی  ــط معرف ــه متوس ــود را طبق ــل دارد خ ــتر تمای ــه بیش ــت و جامع ــاده اس ــاق افت اتف
طبقــه متوســط بازیگــری نکنــد ارزش هــای طبقــه متوســط بازیگــری می کنــد، ســپس ایــن بازیگــری امــکان 

ــی آورد. ــم م ــه را فراه ــا جامع ــی ب ــام سیاس ــردم و نظ ــت، م ــن دول ــه بی معامل
کنــد و روحانیــت نیــز درپــی آن مــی       طبقــه متوســط ســعی می کنــد دامنــه ارزش هــا و مخاطبانــش را بیشــتر 
کــه مخاطبــان خــود را از ایــن طبقــه متوســط بیفزایــد. برخــی از نــزاع روحانیــت و روشــن فکــری دینــی  کوشــد 
کــه بخشــی از روحانیــت  کار نیســت. از آن جــا  در ایــران نیــز بــه ایــن موضــوع برمی گــردد و دعــوای محتــوا در 
کاهــش  تصــور می کنــد مخاطبــان خــود را از دســت داده انــد تــالش دارنــد مخاطبــان روشــن فکران دینــی را 
گیرشــدن ارزش هــای طبقــه متوســط بــه ایــن نــوع مخاطب یابی هــا و مخاطب طلبی هــا  دهنــد. بنابرایــن فرا

مــی انجامــد.
کــه درجامعــه مــا دموکراســی بــه معنــای اجتماعــی محقــق نشــده و فقــط آن را در حــوزه         از آن جایــی 
جمعیــت  بــا  امــروزه  انتخابــات  در  شــرکت کنندگان  جمعیــت  یافــت، ترکیــب  می تــوان  انتخابــات  سیاســی 

ــتــدا جــامــعــه ایـــرانـــی را یک  از اب
و  نپذیرفتیم  تــاریــخــی  جــامــعــه 
تعریف  معاصر  خیلی  را  جامعه 
ــه کـــه بچه  ــون کـــردیـــم؛ هــمــان گ
 مسلمان ها از 15 خــرداد 1342 
ــا 22 بـــهـــمـــن1357، جــامــعــه  تـ
را خــیــلــی مــعــاصــر دیـــدنـــد و آن 
ج از متن  هایی را که اندکی خار
اسامی بودند در جامعه ایرانی 
درنظر نمی گرفتند. فهم تاریخی 
کامل  ما در بــاره جامعه ایــرانــی 
نــبــود، زیـــرا جامعه ایــرانــی یک 

پدیده تاریخی است. 
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ــر تقلب  ــره، مــبــتــنــی بـ ــگـ ــن نـ ــ  ای
اتفاق  جامعه  ایــن  در  طبقاتی 
ــون نــظــام  ــ افــــتــــاده اســــــت، چـ
انقابی منزلت طبقاتی جامعه 
ایرانی را نپذیرفته اســت. بنابر 
ایدئولوژی انقاب، مستکبران 
در برابر مستضعفان بوده اند و 
با پیروزی انقاب، مستضعفان 
کــــم مـــــی شــــدنــــد و  بــــایــــد حــــا
روحــانــیــان و هــم روشــن فکران 
مـــروج اصــلــی ایـــن ایــدئــولــوژی 
انقاب بــوده انــد، امــا در غیاب 
ایــن  تقلبی  جــامــعــه شــنــاســی، 
چنینی در فرهنگ اتفاق افتاده 
اســـت و جــامــعــه بیشتر تمایل 
ــود را طــبــقــه مــتــوســط  ــ دارد خ

معرفی کند

گذشــته  کــه در  کســتری یــا بی صــدا و بالتکلیــف رقــم می خــورد،  خا
کــه جامعــه حضــور خــود  کنــون  هرگــز بــه آنــان اعتنایــی نمی کردنــد. ا
دســته بندی های  و  گروه هــا  بــه  دیگــر  و  کــرده  اعــالم  عیــار  تمــام  را 
را  هفتاددرصــد، خــود  حــدود  نــدارد، جمعیتــی  اعتنایــی  سیاســی 
بســیار مؤثــر نشــان می دهنــد. روحانــی حاضــر در انتخابــات نیــز  در 
کــه  کنش گــری می کنــد، چنــان  ایــن حــوزه از سیاســت و انتخابــات 
ــات ریاســت جمهــوری اخیــر   ــا رقیبــش در انتخاب نمــاد اصول گرایــی ی
هیچ کــدام بــه اخــالق و دیــن تمســک ننمودنــد و حتــی آن را عنصــر 
گفتمــان خــود تلقــی نکردنــد، بلکــه آنــان نیــز دغدغــه خویــش  مرکــزی 
گفــت:  کردنــد. از ایــن رو، می تــوان  را مبــارزه بــا فقــر و نابرابــری اعــالم 
در  امــروز  گــر  وا اســت  شــده  اجتماعــی  امــر  مغلــوب  سیاســت  حــوزه 
انتخابــات امــر اجتماعــی بــر امــر سیاســی غلبــه دارد، درگذشــته امــر 

ــود. ــب ب ــی غال ــر اجتماع ــر ام ــی ب سیاس

پی نوشت:
کــه در ســال  کنش گــری روحانیــت  ــات و  ۱. برگرفتــه از سلســله نشســت های انتخاب
۱۳۹۶  در مرکــز مطالعــات اجتماعــی و تمدنــی پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســالمی 

برگــزار شــد.


