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 بسمه تعالی

 

 دارند. ای استراتژیکرابطه مسجد و دولت

 

چِ ٍؽبیفی در لجبل هسبخذ دارد؟ هسدذ چِ  گیزد؟ دٍلت اسالهی راثغِ هسدذ ٍ دٍلت در چِ الگَیی لزار هی

ٍؽبیفی در لجبل دٍلت دارد؟ در ضزایظ فقلی ثبیذ چِ وبر وزد وِ هسدذ ٍ دٍلت ثتَاًٌذ در وٌبر ّن ثِ پیطزفت 

 1ووه وٌٌذ؟خبهقِ 

ای وِ ثبیذ ثب حسبسیت درثبرُ آى صحجت وزد. ایي ای استزاتژیه ٍ هْن است. راثغِراثغِ هسدذ ٍ دٍلت راثغِ

گیزد. الجتِ هَرد ثحث لزار هی ضٌبسی سیبسیضٌبسی فزٌّگ ٍ خبهقِسیبسی، خبهقِراثغِ در فلَم هختلفی ًؾیز فمِ

-ّبی هْن حَسُ هغبلقبت هسدذ ثِ ضوبر هیایي سهیٌِ اس آسیتدر حبل حبضز فمذاى هغبلقِ هٌسدن ٍ فلوی در 

ای هٌغمی ثیي دٍلت ٍ هسدذ عزاحی ًطذُ است ٍ ثِ لحبػ ّبی ایي حَسُ، ٌَّس راثغِآیذ. یقٌی در پژٍّص

 تئَریه اختالفبت سیبدی در ایي سهیٌِ ٍخَد دارد.

 ذ ثِ دٍلت ٍ ًگبُ دٍلت ثِ هسدذ.تَاى هَرد ثزرسی لزار داد: ًگبُ هسدایي راثغِ را اس دٍ هٌؾز هی

گیزی ًگبُ هسدذ ثِ دٍلت را ثبیذ در هجحث وبروزد سیبسی هسدذ خستدَ وزد. هسدذ اس سهبى ضىل  .1

ّبی حىَهت پیبهجز گزاهی اسالم)ظ( پبیِ»ّبی هختلف سیبسی ثَدُ است. آى تب وٌَى دارای وبروزد

ّبی سیبسی خَد را در هسدذ اًدبم ریشیزًبهًَِپبی هذیٌِ را در هسدذ هذیٌِ هحىن وزد ٍ ثسیبری اس ث

 2«داد.

 تقبدل ثخطی ثیي هزدم ٍ حبوویت»ضَد، یىی اس وبروزدّبی هْن سیبسی هسدذ وِ هتأسفبًِ ًبدیذُ گزفتِ هی

ّب ًذارد، ایي ؽزفیت را دارد وِ ثذٍى ّب ٍ لذرتاست. اس آى خب وِ هسدذ خبًِ خذاست ٍتقلك ثِ دٍلت« اسالهی

حشثی ٍ خٌبحی، هزوشی ثزای تقبدل ثخطی ثیي حبوویت ٍ هزدم ثبضذ. ثِ ایي گًَِ وِ اس یه عزف ثب ّبی اًگیشُ

حزف دل هزدم را ثِ هتَلیبى اهَر حىَهت ثزسبًذ ٍ اس عزف دیگز « داری اسالهیوٌتزل ٍ ًؾبرت ثز اهز حىَهت»

هبم خوبفتی وِ ؾبرت تَسظ اّبی ًؾبم اسالهی دفبؿ وٌذ. ایي ًثِ فٌَاى حبهی ٍ پطتیجبى حىَهت اس ارسش

هغزح ًطذُ است، اهب آثبر ٍ  خیلی گیزد.ایي وبروزد اگزچِ تب وٌَىآسادُ است، اًدبم هی ٍ رٍحبًی ًخجِ، فبدل

                                                           
اص شٌاختی ٍضؼیت کًٌَی هساجذ ایشاى بشسسی آسیب»کِ تَسط ًگاسًذُ با ػٌَاى  ت رکش شذُ ًگاّی بِ ًتایج پژٍّشی. بشای سسیذى بِ پاسخ سَاال1

این. دس ایي بشسسی با هشاجؼِ بِ چٌذ تي اص اساتیذ سطَح ػالی حَصُ ٍ کِ اص سال گزشتِ تا کٌَى اداهِ داسد، داشتِ« هٌظش ًخبگاى حَصٍی ٍ داًشگاّی

الی دس ایي صهیٌِ ّایی اجواساتیذ حَصُ ٍ داًشگاُ ٍضؼیت کًٌَی هساجذ ایشاى هَسد هطالؼِ آسیب شٌاساًِ قشاس گشفتِ است. دس ایي بشسسی بِ پاسخ

ّا دس هَسد دیذگاُ ایي بضسگَاساى ضبط شذُ ٍ دس ًضد ًگاسًذُ هحفَظ است. هطالب ایي ًَشتاس ًیض باصًَیسی ٍ تحلیل هحتَای هصاحبِاین. ًیض سسیذُ

 ایي هَضَع است. 

 55: 31، هسجذ، استباطات ٍ تَسؼِ پایذاس، ًاهِ صادق شواس1336ُ ، هحسي. الَیشی2
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احیب وبروزد سیبسی هسدذ ثِ صَرت »علجذ هغبلقبت فلوی در هَرد آى، صَرت ثگیزد. ًتبیح لبثل تَخِ آى، هی

ّبی ثٌیبدیي سیبسی اسالم در ، ثذاى هقٌبست وِ فالٍُ ثز ایي وِ اًذیطِهستمل ٍ ثذٍى ٍاثستگی حشثی ٍ خٌبحی

وٌذ؛ هسبخذ، هحلی ثزای ًصیحت، اهزثِ هقزٍف ٍ ًْی اس هٌىز ثِ حىَهت ٍ دٍلت ثبضٌذ ٍ هسبخذ ًطز پیذا هی

ٍ ثتَاًذ  ًمطی تقبدل ثخص ثیي هزدم ٍ حىَهت ایدبد وٌذ. ّز هسدذ دارای اهبم خوبفتی ًخجِ، فبدل ٍ آسادُ ثبضذ

ثب ارسیبثی صحیح اس هسبئل وطَر ارتجبط هزدم ثب حىَهت را تمَیت وٌذ ٍ در صَرت ًیبس حزف دل هزدم را ثِ 

وٌذ؛ افتوبد هزدم ثِ حىَهت حىَهت ثزسبًذ. ایي اهز ثِ پَیبیی هسدذ ٍ ًؾبم خوَْری اسالهی ووه ضبیبًی هی

ًؾزاًی ًؾیز ضَد. اهزٍسُ صبحتثزای هزدم هیای حمیمی وٌذ ٍ هسدذ هحلی اهي ٍ خبًِافشایص پیذا هی

وٌٌذ. ایي ؽزفیت را هغزح هی« حَسُ فوَهی»، ثِ دًجبل تحمك ایي آرهبى ّستٌذ ٍ ًؾزیِ فیلسَف آلوبًی «ّبثزهبس»

تَاًذ چٌیي وبروزدی داضتِ ًْفتِ در هسبخذ در ّیچ هىبى، هقجذ ٍ یب دیٌی ٍخَد ًذارد ٍ تٌْب هسدذ است وِ هی

  1«ثبضذ.

گًَِ ًؾزاى، دٍلت ًجبیذ ّیچثِ اتفبق آراء صبحت»یه ًمغِ اضتزان ٍخَد دارد. ًگبُ دٍلت ثِ هسدذ در هَرد . 2

ّب دخبلتی در اهَر ادارُ هسدذ داضتِ ثبضذ. دخبلت دٍلت در ادارُ هسدذ آثبر ٍ ًتبیح هخزثی دارد، یىی اس آى

دٍلتی ثَدى ثخَرد ًبخَدآگبُ تقذاد خوقیت  فذم استمجبل فوَم هزدم ثِ هسدذ است. ّویي وِ هسدذی ثزچست

ضَد؛ سدگی هسبخذ ًیش هیضَد، ّوچٌیي ایي اهز سجت سیبستآى هسدذ ًسجت ثِ هسبخذ هزدهی ووتز هی

ّب غبلجب ثبّن هتفبٍت است ٍ ایي اهز سجت ثِ ّن خَردى رٍیىزد سیبسی هسبخذ در ّز دٍرُ اس رٍیىزدّبی دٍلت

  2«ثبیست خَّزُ هزدهی خَد را حفؼ وٌٌذ ٍ هزدم در ادارُ هسدذ سْین ثبضٌذ.ضَد. هسبخذ هیّب هیدٍلت

ّب هقتمذًذ دٍلت ثزخی دیذگبُ» اختالف ًؾزّبی هتقذدی ٍخَد دارد.اهب در هَرد ثَدخِ دّی دٍلت ثِ هسدذ 

وِ  داًٌذسبسی را یىی اس هصبدیك هصبلح فبهِ هیهسدذ ثِ اهز سبخت ٍ آثبداًی هسدذ است. اسالهی هَؽف

سبسی است ثبیذ ثِ سبسی ٍ ثیوبرستبىعَر وِ دٍلت هَؽف ثِ راُّوبى .دٍلت هَؽف ثِ ایي اهَر است

 3داًذ.هی اسالهى حىَهت هسئَالى لغقى وبرّبى ٍ ٍؽبیف اس ًوبس را ى هسدذسبسی ّن ثپزداسد. لزآى ًیش البهِ

ّب در سهیي لذرت دّین ثِ ثزپبیی ًوبس الذام )وسبًی وِ اگز ثِ آى 4«الصاَلَٓ أَلبهَُا الْأَرِضِ فِی هَىٌََبُّنِ إِىْ الَذیيَ»

 وٌٌذ.(هی

                                                           
ى حَصٍی ٍ داًشگاّی، پایاى ًاهِ هقطغ کاسشٌاسی ا، بشسسی آسیب شٌاختی ٍضؼیت کًٌَی هساجذ ایشاى اص هٌظش ًخبگ1351صادُ، اهیشهسلن،کاشاًی .1

 اسشذ داًشگاُ باقشالؼلَم)ع(

 . ّواى2

 51ص  3، تفسیش ًَس، تْشاى، اًتشاسات هشکض دسسْایی اص قشآى، ج1333قشائتی، هحسي،  .3

 41(/ 22حج) .4



3 

 

هسدذ فمظ ثبیذ هزدهی ثبضذ. هزدم ثبیذ در اهز آثبداًی هسدذ هطبروت  دیذگبُ ثزخی دیگز هقتمذًذ در همبثل ایي

ٍاى ایي دیذگبُ ثِ ثزرسی گًَِ دخبلتی در اهز آثبداًی هسدذ داضتِ ثبضذ. پیزفقبل داضتِ ثبضٌذ ٍ دٍلت ًجبیذ ّیچ

ّب هقتمذًذ دٍلت ثِ خبی ووه هبلی ثِ هسدذ، ثبیذ ثِ اصالح آىاًذ.آثبر ٍ پیبهذّبی ایي اهز ًیش پزداختِ

ّبی التصبدی ثپزداسد ٍ ٍضقیت التصبدی هزدم را ثْجَد ثجخطذ. ٍلتی ٍضقیت التصبدی هزدم ثْجَد یبثذ سیزسبخت

ای وِ ثِ دیي خَد دارًذ ضبى ٍ فطك ٍ فاللِهبلی ضَد، هزدم ثِ تٌبست ٍسـ ٍ فبصلِ ثیي غٌی ٍ فمیز در خبهقِ ون

 وٌٌذ. هسبخذ خَد را آثبد هی

اس عزف دیگز دیذگبُ تلفیمی ٍ تزویجی ًیش ثب اختالف سلیمِ هَاخِ است. ایي اختالف سلیمِ هتَخِ هیشاى دخبلت 

است. یقٌی ثقضی هقتمذًذ ثِ خبی دٍلت ثبیذ دٍلت ٍ ّن چٌیي دخبلت حىَهت ثِ خبی دٍلت در التصبد هسدذ 

پیطٌْبد ایي گزٍُ ایي است وِ همذاری اس ثَدخِ حبصل اس  حىَهت اس اهَر التصبدی هسدذ پطتیجبًی وٌذ.

دیذ ٍی هدوَفِ هسبخذ آثزٍهٌذ ثزای ًؾبم اسالهی تب ثِ صالحذّبی ًفتی در اختیبر  ٍلی فمیِ لزار گیزد، درآه

ایي اهز در دّی ثِ هسدذ ّستٌذ ٍ هقتمذًذ اگز ش ثِ ضذت هخبلف دخبلت دٍلت در ثَدخِسبختِ ضَد. ایي گزٍُ ًی

 1«ضذ. رٍثزٍ خَاّذ در ایي سهیٌِ ضوبریثی ّبیدر ثلٌذ هذت ثب چبلص عَر لغـثِهذت خَاة دّذ وَتبُ

اختصبصی  ّبیدر حبل حبضز ثخطی اس هٌبثـ هبلی هسبخذ تَسظ ثَدخِ»دّذ، ٍضـ فقلی هسبخذ ًیش ًطبى هی

تَسیـ ضًَذگبى پژٍّص هذوَر هقتمذًذ: ثقضی اس هصبحجِضَد. ّب تأهیي هیّبی هبلی ضْزداریدٍلت ٍ ووه

ّب ثِ ثقضی هسبخذ است. ایي ثَدخِ ّبی دٍلتیّبی ووهّبی اختصبصی ثِ هسبخذ اس آسیتًبهتقبدل ثَدخِ

ّبی دٍلت ثِ هسبخذ ضقیف ضْزّب ٍ خِگیزد. سْن لبثل تَخْی اس ثَدثیطتز ٍ ثِ ثقضی ووتز اختصبظ هی

-ثَدى ایي هسبخذ در فقبلیتگیزد. هقیبر لَییبثذ ٍ  ثیطتز آى ثِ هسبخذ لَی ضْز تقلك هیرٍستبّب اختصبظ ًوی

 2«است. ّبّبی فزٌّگی ًیست ثلىِ ثِ لحبػ سبختوبى سبسی، گٌجذ، هٌبرُ ٍ آییٌِ وبری آى

دّذ، ایي است وِ درصذی اس پَل ًفت ٍ هٌبثـ ٍ سٍدتز ًتیدِ هی رسذتز ثِ ًؾز هیچِ هٌغمیآى ًتیدِ سخي:

خَدوفب ثب تَخِ ثِ ًیبس وطَر  عجیقی تَسظ ٍلی فمیِ ثِ آثبداًی فیشیىی هسبخذ ٍ ایدبد هسبخذ آثزٍهٌذ ٍ

یبثی ّبی سبخت هسدذ را فزاّن وٌذ. یقٌی دٍلت ثِ اهَری هبًٌذ ووه ثِ هحیظ. دٍلت ًیش سهیٌِیبثذاختصبظ 

هسبخذ ٍ لزار دادى هسدذ در ثْتزیي ًمغِ ضْز، تذٍیي الگَی ضْز اسالهی، اختصبظ فضبی هٌبست ثزای هسبخذ 

ّب ٍ ٍسارت هسىي ثزای ارسیبثی ٍ ووه ثِ هٌْذسی سبختوبى هسدذ ثبضذ. دٍلت ٍ ّوچٌیي ّوىبری ضْزداری

ی هزدم صزف ًوبیذ. اس عزف ثِ خبی اختصبظ ثَدخِ ثِ هسبخذ، ثیطتز سقی خَد را در رفـ هطىالت التصبد

سبسی ضَد وِ هزدم اًگیشُ پیذا وٌٌذ وِ اٍج فاللِ ٍ ٌّز خَد را ثزای سبخت هسبخذ ای فزٌّگگًَِدیگز ثِ

وبر گیزًذ، تب خَّزُ هزدهی هسدذ اس ثیي ًزٍد ٍ پیًَذ هزدم ٍ هسدذ پیًَذی ثزخبستِ اس حس عزاس اسالهی ثِ

                                                           
 صادُ، ّواىاًی. کاش1

 . ّواى 2
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ایي راّىبر فَایذ ٍ آثبر هثجتی ّن ثزای هسبخذ ٍ ّن ثزای ًؾبم ٍ اًمالة خَاّی هزدم ثبضذ. خذاخَیی ٍ هقٌَیت

ّب هٌبثـ هبلی هسبخذ را ّب تمَیت وبروزد سیبسی هسدذ است وِ پیص اس ایي گفتِ ضذ. اگز دٍلتدارد. یىی اس آى

-غز سیبستّب ثبضذ. ّوچٌیي خگز دٍلتتَاى اًتؾبر داضت وِ رٍحبًی هسدذ هٌتمذ ٍ ًصیحتتأهیي وٌٌذ ًوی

ّبی تأهیي ثَدخِ تَسظ ٍلی فمیِ، تأهیي هبلی رٍحبًی ٍ اهبم رٍد. اس عزف دیگز یىی اس ثخصسدگی ًیش اس ثیي هی

-دارد ثِ ًؾز هی خوبفت هسدذ است. اسایي رٍ اهبم خوبفت ثزای اهزثِ هقزٍف ٍ ًْی اس هٌىز ثِ هزدم ًیش پطتَاًِ

 م است وِ تٌْب در هسبخذ اخزایی است. رسذ ایي ًمغِ تقبدل ثیي حبوویت، دٍلت ٍ هزد

ّبی ًمذی هزدم ثِ . ووه2. خیزیي هسدذ سبس 1وٌٌذ: هزدم ًیش ثِ دٍ صَرت در اهز آثبداًی هسدذ هطبروت هی

  . هسبخذ هحل یب ضْز خَد
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 حَسٍی ٍ داًطگبّی، پبیبى ًبهِ همغـ وبرضٌبسی ارضذ داًطگبُ ثبلزالقلَم)ؿ(

 وش رسیذگی ثِ اهَرهسبخذهٌجـ: دفتز هغبلقبت ٍ پژٍّطْبی هز


