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 سخن پژوهشگاه
 

ـ و ضبط و مهار پد یزیر به منظور شناخت، برنامه[ یپژوهش در علوم انسان در  ]یانسـان  یهـا  دهی
ـ وح یهـا  ر و استفاده از عقل و آموزهیارناپذكان یضرورت بشر یسعادت واقع یراستا نـار  كدر  یانی
ل جوامـع، شـرط   یاص یها فرهنگ و ارزش و ینیع یها تیو در نظر گرفتن واقع یتجرب یها داده

 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نیا ییااركو  یینما ، واقعییایپو یاساس

ـ در گرو شناخت واقع یران اسالمیمد در جامعه اااركپژوهش  سـو و   یـك جامعـه از   یهـا  تی
ـ یفه فرهنگ ان مؤلیتر یو اساس یانیوح یها وزهآم  نیتر اسالم به عنوان متقن گـر  ید یاز سـو  یران

و  یاز آن در پژوهش، بـازنگر  یریگ و بهره یاسالم ق از معارفیق و عمیدق یرو، آگاه نیاست؛ از ا
 است. برخوردار یا ژهیگاه ویاز جا یو مسائل علوم انسان یمبان یساز یبوم

ـ یامـام خم  یاز سـو  یقـت راهبـرد  ین حقیتوجه به ا ، یاسـالم  یانگـذار جمهـور  یبن )ره(ین
 ییفراهم ساخت و بـا راهنمـا   1358حوزه و دانشگاه را در سال   یاركدفتر هم یریگ لكش نهیزم
ـ  ن نهـاد یدانشگاه، اد حوزه و یشان و همت اساتیا تیعنا و ـ  یعلم موفـق   ل گرفـت. تجربـه  كش
ـ گسترش فعال ینه را براینهاد، زم نیا  گسـترش  یب شـورا یآن فـراهم آورد و بـا تصـو    یهـا  تی

ـ « 1377در سـال   یعـال  آموزش ـ تأ »ده حـوزه و دانشـگاه  كپژوهش  1382 سـال  در س شـد و یس
ـ « به  »حـوزه و دانشـگاه  پژوهشـگاه  «بـه   1383سـال  در و  »دانشـگاه  حـوزه و  یمؤسسه پژوهش

  افت.ی  ارتقا
ـ   یرسـالت سـنگ   یفـا ینون در اكپژوهشگاه تا ـ    ین خـود خـدمات فراوان ارائـه   یبـه جوامـع علم

ـ توان به ته یم ه از آن جملهكاست  نموده ـ یتـاب و نشـر  كهـا   ف، ترجمـه و انتشـار ده  یه، تـأل ی  یه علم
  رد.ك  اشاره

 سه



  

هــای مصـوب بــرای دانشــجویان دوره   سرفصـل  از در اســالم مبــانی اندیشـه سیاســی كتـاب  
تـرین عنـاوین فرعـی     از برجسته» مبانی تفكرات سیاسی در قرآن«و » علوم سیاسی«كارشناسی رشته 

های مصوب برای دانشجویان رشته علـوم سیاسـی در مقطـع     باشد، كه از سرفصل می» فقه سیاسی«
توانـد منبعـی بـرای اسـتفاده      و جلدهای بعدی آن مـی  حاضر تابكارشناسی ارشد است. بنابراین ك

ویژه علوم و اندیشه  و فرهنگی به ییندمندان به مطالعات  دانشجویان یادشده و همچنین دیگر عالقه
  سیاسی باشد.

ـ  از استادان و صاحب ـ شـود بـا هم   ینظران ارجمند تقاضا م  یشـنهادها یو پ یی، راهنمـا یارك
ـ گـر آثـار مـورد ن   ین دیتاب حاضر و تدوكن پژوهشگاه را در جهت اصالح یخود، ا یاصالح از ی

  دهند. یاری یجامعه دانشگاه
ـ یدر پا ی االسـالم والمسـلمین آقـا    مؤلـف محتـرم اثـر حجـت    از  دانـد  یان پژوهشگاه الزم م

 اسـماعیل آقـای  االسالم والمسـلمین   محمدحسین اسكندری و نیز ارزیاب محترم جناب حجت
  اری نماید.زتشكر و سپاسگ ی)ئاب كالالوعد (دار صادق
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  مقدمه

  تبیین موضوع

گیرد. سرچشمه  تنیده اعضای آن با یكدیگر مایه و منشأ می جامعه از روابط متنوع، پیچیده و درهم
سو، نیازهای گونـاگون و رنگـارنگی اسـت كـه اعضـای       این روابط، از یكاصلی، درونی و روانی 

 و تعلـیم  ،همسر و فرزنـد  ،مسكن ،غذا ،جامعه نسبت به یكدیگر یا نسبت به چیزهایی مثل لباس
رفاه و رشد و توسـعه و شـغل و امثـال آنهـا      ،نظم و امنیت ،قدرت و ثروت ،شأن و احترام ،تربیت

تـالش و كوششـی اسـت كـه      ،د و توانایی خدادادی اعضـا و كـار  دارند و از سوی دیگر، استعدا
هـا اعضـای جامعـه را     از آنجا كه انسـان  های متنوع انجام دهند. ولی توانند در تأمین نیازمندی می

هایی نامحدود دارند و زندگی ایشان با زندگی غریزی و محـدود دیگـر    دهند، خواسته تشكیل می
ر نیازهای واقعی، در بسیاری از مواقـع، نیازهـای كـاذبی نیـز     حیوانات متفاوت است، طبعاً در كنا

د و انسان نه كامالً، قادر بـه تشـخیص نیازهـای واقعـی از نیازهـای      كن آنان را به خود مشغول می
رو اسـت كـه در دسـتیابی و     تواند به تأمین نیازهای واقعی قناعت كند. از این كاذب است و نه می

ورزد و اسـیر هـوا و هـوس     ویش است، زیاده از حد، حرص مـی آوری آنچه كه مورد نیاز خ جمع
  .گردد میدرگیری و كشمكش در جامعه  ،تزاحم ،شود و این حقیقت، منشأ تعارض می

های مادی خدادادی كه در طبیعت وجود دارد و مورد نیاز افـراد   از سوی دیگر كاالها و نعمت
قـدر   اعی، اغلب محدودنـد كـه طبعـا،ً هـر    های اجتم ها و موقعیت اند و نیز مقام و اعضای جامعه

تر و عرضه آنهـا كمتـر    ها افزون ها و موقعیت احساس نیاز مردم به آنها بیشتر و محدودیت آن كاال
تـر و   باشد، تعارض و تزاحم اعضا، بر سر تصاحب آنها بیشتر خواهـد بـود و طبعـاً، افـراد قـوی     

شـوند و   یری و جدال بـر ضـعفا پیـروز مـی    زورمندتر در این تعارض و تزاحم و در این میدان درگ
  .شوند میكنند و منشأ محرومیت آنان  ربایند، از دسترس ضعفا خارج می می ها را خواستنی
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دوستی و خداپرسـتی و دیگـر    نوع ،خواهی دیگری به نام عدالت های ولی، از آنجا كه حقیقت
مـداری   منـدی و قـانون   نظـام های فطری و متعالی كه در انسان وجود دارد، او را به سـوی   گرایش

یك اعضـا   و قانون، قلمرو حقوق و تكالیف یك كشاند تا در چارچوب آن نظام و حد و حدود می
های خدادادی و حق و حقـوق او   مندی از كاالها و نعمت مشخص شود و سهم هر عضو در بهره

ضـمن قـانون و نظـم و حـدود      منـدی از زنـدگی، در   ها و قلمـرو او در بهـره   از نعمتاستفاده در 
  مشخص شود.

 و فرهنـگ  ،سـو، بـر فكـر    همچنین، قانون و نظام زندگی اجتمـاعی در سـطح كـالن، از یـك    
بینی آن جامعه متكی است و از سوی دیگـر، حـاوی    تحلیل و جهان ،تفسیر ،اعتقادات و شناخت

دادن و قالـب   یك از آنها برای شـكل  تری است كه هر محدودتر و یكدست ،تر های كوچك نظام
هایی است كه به منظور تأمین نوع خاصی از نیازهای انسـانی و اجتمـاعی محقـق     زدن به فعالیت

تری مثـل: نظـام اقتصـادی، نظـام حقـوقی، نظـام قضـایی، نظـام          های كوچك خواهد شد؛ نظام
  . .و.. بهداشتی، نظام سیاسی

س پشتوانه فكری و طـرز اندیشـه خاصـی كـه بـه آن      ها براسا یك از این نظام ولی مسلّماً هر
هـای   د؛ نظام اقتصادی متكی بـر اندیشـه  یآ میشود به وجود  خاص و نیاز ویژه مربوط می موضوع

نیز برخواسته از افكـار و   ها و افكار حقوقی و نظام سیاسی اقتصادی، نظام حقوقی مبتنی بر اندیشه
ای از احكـام و   تـر، هـر نظـام، مجموعـه     ای سیاسی خواهد بود؛ یعنی، به عبارت روشنه اندیشه

هـا و   هـا و تفسـیرها و تحلیـل    بایدها و نبایدها و خوب و بدهایی است كه متناسب بـا شـناخت  
  گیرد. های مربوطه شكل می اندیشه

مـاعی هسـتند   های جزئی موجود در دل نظام كلی اجت یك از نظام هایی كه پشتوانه هر اندیشه
هـای   هـا و رنـگ   تواند به شـكل  سو، به تناسب مجرا،  منابع، ادلّه، مدارك و اسناد آن می نیز از یك

هـای فلسـفی،    هـای فقهـی، اندیشـه    متنوع و گوناگونی تجلی و تظـاهر پیـدا كنـد مثـل: اندیشـه     
  . .های علمی و تجربی و.. های كالمی و اندیشه اندیشه

هـم   وار بـه  ها نیز مثل هـر اندیشـه دیگـر، زنجیـر     این نوع اندیشهو از سوی دیگر، از آنجا كه 
یادشـده،  هـای   شـوند، درحقیقـت هـر مجموعـه از اندیشـه      اند و از یكدیگر زادوولد مـی  پیوسته

گیرند و بـه   ها و قواعد كلی، منشأ می و در ریشه و اساس، از تعداد معدودی اصول و پایه درنهایت
حركـت  و اصول و قواعدی كه قادرند انسان را در دستیابی به كمـال  شوند؛  تعبیری از آنها زاده می

اش، راهنمایی كنند و مسیر مستقیم او را در ایـن حركـت،    به سوی هدف یا اهداف نهایی زندگی
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» مبـانی «هـای اساسـی    كلـی و پـی  هـا و قواعـد    اصطالح، به این اصول و ریشـه  ند. دركن روشن
های محكم و استوار بنا و ساختمانی هسـتند كـه بـر     یرساختها و ز شود كه به منزله پایه می گفته

شـود و منشـأ اسـتحكام و دوام آن خواهـد بـود و اگـر پـی         روی آن مبانی ساخته و پرداختـه مـی  
توانـد   مـی ای  ای و مبانی زیرین، محكم و استوار باشد، كمتر سیل و زلزله و اصول ریشه  ساختمان

  .كندویران  آن را
های جزئی را در زندگی اجتماعی ایجاب  گفته شد، تنوع نیازها، تنوع نظامطور كه  طبعاً، همان

هـا هـم در مبـانی متنـوع و      ها را به دنبال دارد و تنوع اندیشه ها نیز تنوع اندیشه كند، تنوع نظام می
و...  گوناگون ریشه دارد مثل: مبانی اندیشه اقتصادی، مبانی اندیشه حقوقی، مبانی اندیشه سیاسی

كه قبل از تفصیل است » مبانی اندیشه سیاسی در اسالم«و محور اصلی  موضوع كتابولی در این 
  بیان شود.و اهمیت آن توضیح داده اجمالی  باید به صورتو ورود در جزئیات و مصادیق 

  هدف تحقیق

انشگاه، طبعاً در مسیر یا جزئـی  هدف ما به عنوان پژوهشگر علوم سیاسی در پژوهشگاه حوزه و د
از اهداف كلی این پژوهشگاه خواهد بود كه پس از پیروزی انقالب اسالمی به منظـور تحقیـق در   

كه (اگر همه علـوم آنچنـان كـه     د؛ چراشعلوم انسانی، از زوایه خاص و نگاه ویژه اسالم تأسیس 
شناسـی و   اجتمـاعی یـا انسـان    چنین نباشند؛ ولـی) علـوم انسـانی و    اند این ها گمان كرده بعضی
فكـری و   ،مكتبی ،و انسانی، خواه و ناخواه، از تأثیرات دینی شناسی و دیگر علوم اجتماعی جامعه

شناسـی و   اعتقادی در امان نیستند و حتی، اگر ما كامالً، به دیگران اعتماد كنیم كه در ارائه انسـان 
انـد، همـان را    حق، آنچه را كه فهمیده غراض سیاسی نیستند و بهشناسی خود، تحت تأثیر ا جامعه

های كلی هر فرد یـا هـر مكتبـی از     اند؛ باز هم این بدیهی است كه تفسیرها و تحلیل به زبان آورده
دهـد و   كلیت جهان یا از انسان، تعریف و تحقیق و برداشت او را از سیاست، تحت تأثیر قرار مـی 

دهد كامالً، متفـاوت بـا تفسـیر     داشته باشد تفسیری از سیاست ارائه می المثل، اگر بینش مادی فی
  كند كامالً متفاوت با منابع و مبانی دینی آن. الهی آن و منابع و مبانی برای سیاست معرفی می

بنابراین، از آنجا كه وظیفه اصلی ما، تعریف و تحقیق و پژوهش و تبلیـغ در ابعـاد مختلـف اسـالم     
است و در مبانی سیاسی اسالم هم، جزئی از آن رسالت كلی است كه حوزه دینـی،  است، تحقیق در سی

هـای سیاسـی، جـزء     ویـژه مبـانی اندیشـه    و بـه  اندیشـه سیاسـی   اوالً:به عهده دارد؛ با این تفاوت كه 
المللـی اسـت    ترین ابعاد اسالمی و مؤثرترین عوامل تأثیرگذاری دین بر جامعه و روابط ملی و بین عمده



  شناختی ): مبانی هستی1(جاسالمدر اندیشه سیاسی  مبانی      4

  

توان آن را با بسیاری از ابعاد دیگر كه در این حـد از تـأثیر و فراگیـری و گسـترش نیسـتند،       و حتی نمی
  تر تلقی كنیم و به آن توجه كافی نكنیم. اهمیت از دیگر ابعاد، كممقایسه كرد؛ تا چه رسد كه آن را 

توان گفت: پیـروزی انقـالب اسـالمی كـه پـس از گذشـت        امروز، افزون بر موارد یادشده می ثانیاً:
پانزده قرن از صدر اسالم، با تكیه بر اصول اسالم و مبانی دینی، توانست ناباورانه در عصر مـا و در قـرن   

هـایی كـه بـر     ها و مكتب ها و مكاتب سیاسی دنیا را به چالش بكشد، نظام و یكم، نظام بیستم و بیست
همه زندگی مردم دنیا سایه افكنده بودند و با قدرت و هیمنه عجیب خـود، فكـر و ذهـن و سیاسـت و     

كردنـد كـه هـیچ     گری را در همه جای دنیا در انحصار خود درآورده بودند و گمان مـی  اقتصاد و نظامی
گونه اسـتقالل   تنها هیچ ای بدون رخصت و اجازه آنها قدرت كمترین پرواز و حركت را ندارد و نه دهپرن

سیاسی و اقتصادی برای مردمان دنیا قائل نبودند كه حتی، ذهن و فكر و دین و مقدسـات و اعتقـادات   
نویسـندگان و   آنان را در بند مرام و مقصود و اغراض خود درآورده بودنـد و طرفـداران و سـركردگان و   

هـم كوبیـده یـا مـورد      هـای دینـی را در   مزدورانشان كه با همه توان، دین و نهادهای دینـی و آمـوزش  
كردند كه برای دین هم در روزگار مـا جـان و رمقـی مانـده      گاه باور نمی توجهی قرار داده بودند، هیچ بی

و متنـوع جهـانی خـود بـه مـردم دنیـا       های وسیع  رو، پیوسته بر این نكته تأكید و در رسانه باشد؛ از این
  كردند كه دوران دین گذشته است یا دین، حكومت و سیاست و... ندارد. چنین تلقین و تبلیغ می

هـا و   ولی، پیروزی انقالب متكـی بـر اصـول اسـالمی، كـه تعجـب همـه سـركردگان نظـام         
ویژه اسـالم   ادیان و به های سیاسی رایج دنیا را برانگیخته بود، دوستان و پیروان و طرفداران مكتب

های سیاسی و مبانی آن حساس  اندیشه ویژه را، نسبت به شناخت بیشتر ابعاد گوناگون اسالم و به
د و روحیه تحقیق و تجسس را در آنها برانگیخت و طبعـاً پاسـخگویی بـه ایـن درخواسـت و      كر

ـ   توانـد   ه اسـالم، مـی  سیراب كردن این عطش فراگیر در میان مسلمانان و دلدادگان و متمـایالن ب
بهترین انگیزه محققانه و در عین حال مخلصانه و خداپسـندانه بـرای كسـانی باشـد كـه در ایـن       

 مجاهـدان  روی دارنـد؛ تـا راه پـیش    م برمـی گاگذارند و برای جهاد با دشمنان خدا  میدان قدم می
 در بصـیرت  و همدلی و وحدت كنند، روشنرا  طلبان شهادت و مؤمنان و مصلحان و اهللا سبیل فی

بـاك، بـر محـور     از میان خاكیان افالكی و خداجویان بی بزرگ آورند و ارتشی فراهم مؤمنان میان
محـور   و اسالم، برای تحقق اهداف بلند آنان، به تكـاپو وادارنـد و سیاسـت عـدالت     خدا و قرآن
  ند.كنسیاست استكباری تجاوزگران، نیرومند و مجهز  برابراسالم را در 

بر این، دستیابی به یك شناخت دقیق از مبانی كلی سیاسـی، مـا را در شـناخت روح و     افزون
 ،كامل تواند در تشكیل یك نظام سیاسی جوهره اصلی سیاست اسالم كمك خواهد كرد و نیز می
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تـر   تـر و صـحیح   كنیم و در استنباط دقیـق  كافی و متناسب با شرایط اجتماعی كه در آن زندگی می
های مقبول اجتماعی متناسب با اهداف و اصول اسالمی و تاحدودی  احكام و قوانین اسالم و نُرم

در شناخت درستی و نادرستی قوانین سیاسـی و اجتمـاعی، روشـنگر راه مصـلحان و محققـان و      
به امتیـازات   های سیاسی و توجه دادن زمامداران باشد و آنان را در ارزیابی و تطبیق و مقایسه نظام

د و خالصه آنكه نگاه از باال و به كلیات و اصـول و مبـانی اندیشـه و    كنیك توانمند  و نواقص هر
در جزئیـات   ورودتا  دهد مینظام سیاسی به شخص، سیطره و تسلط بیشتری برای درك آن نظام 

  و مطالعه قوانین و احكام خُرد و مربوط به رفتارهای سیاسی جزئی شهروندان.

  حقیقروش ت

هـای اجتمـاعی و    در زمینـه پدیـده  های موجود در ارتبـاط بـا تحقیـق و پـژوهش،      شناسی در روش
ــاعی   در ــوم اجتم ــدوده عل ــاگونی در   ، روشمح ــای گون ــاعی   ه ــوم اجتم ــول در عل ــاریخ تح ت

و  مقال مجال بحث و بررسی آنهـا نیسـت  اندیشمندان و اهل فن مطرح شده است كه در این  توسط
گونـه   شناسی سیاسی به صـورت نسـبتاً مفصـل بـه ایـن      ما در یك بخش مستقل زیر عنوان معرفت

عواملی كه  ها خالی از فایده نیست؛ ایم؛ ولی در اینجا نیز اشاره به بعضی از این روش مسائل پرداخته
شـأ  سبب شده است تا در بعضی از مقاطع تاریخی، طرفدارانی شـعارگونه از آن حمایـت كننـد و من   

  شناسی علمی شوند. هایی در جهان علم و دانش و فلسفه و روش ها و سوءتفاهم گمراهی
 ماننـد های مورد توجه محققان، روشی است كه در زبـان فارسـی بـا عنـاوینی      از جمله روش

شـود كـه    ی از آن یاد میگرای ی و تجربهگرای ی، تحصلرایگ ، اثبات، نظام تحققیمنطقی پوزیتیویسم
  ایم. سخن گفته هاتفصیل درباره آن ما نیز در جای خود به

و اجتماعی را تجربه حسـی قلمـداد    های معتبر در علوم طبیعی این مكتب یگانه مبدأ معرفت
كـه روش تحقیـق در علـوم    است ی گرفتار آمده زدگ ی یا علمگرایی افراط علم در نوعی كند و به می

ـ  ،كـافی  طبیعی را برای تحقیق در همه سطوح معرفتی حتی تحقیق در علوم اجتماعی د و راه كارام
هـای ادیـان و فلسـفه را     های وسیعی از معـارف و تقریبـاً همـه گـزاره     داند و حوزه انحصاری می

هـا و علـل    تـرین زمینـه   توان گفت: یكی از عمده كند كه می معنا و مهمل قلمداد می هایی بی گزاره
ی بر انـواع  گرای ی قبل از پیدایش تجربهی بوده است كه در مقاطع تاریخگرایی افراط ظهور آن، عقل

  1تحقیقی و پژوهشی تسلط داشته است. های فعالیتها و  پژوهش
                                                           

 .ها فرهنگ واژه . ر.ك: بیات و همكاران،1
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بودنـد؛ آنـان بـر ایـن اندیشـه       های شگرف علـوم طبیعـی   ن تحت تأثیر پیشرفتگرایا تجربه
رو بود كه آنـان بـه یـك     توان همین دستاوردها را یافت. از همین انسان نیز می كه در دانشِ بودند

  اندیشیدند. علم می
برایشان دانـش انسـان و طبیعـت چـه از نظـر ماهیـت و چـه از نظـر روش یكسـان بـود...           

  1ن به دنبال كشف قوانین حاكم بر رفتار انسانی بودند.گرایا تجربه
ی و عقالنیـت و...  پـذیر  ، تعمـیم  گرایـی  ی یعنی) عینیـت گرای (اثبات اصلی این پارادایمهای  ارزش

دارد و بـر جنبـه عینیـت     هـای تجربـی علـوم طبیعـی     است. اجماع بر این اسـت كـه ریشـه در روش   
ـ  ا با تكیه بر روشگر های اجتماعی مبتنی است. پژوهشگران اثبات واقعیت ی و تجربـی تحقیـق   های كم

  .  كنند... های آماری است جستجو می ها و بررسی ی دقیق را كه اغلب ناشی از تجربههای كم داده
دانند و در پی كشـف قـوانین    تبیین علمی و كشف قوانین طبیعی می ،هدف نهایی پژوهش را

و اجتماعی عینی اسـت و   ل در خصوص رفتار انسان هستند. معتقدند واقعیت فیزیكیشمو جهان
منظم و نظم نهفته در طبیعـت   كند و هدف علم نیز كشف الگوهای از الگوهای منظمی پیروی می

ها تحت تأثیر علل و عوامل عینـی، رفتـاری یكسـان و باثبـات دارنـد. از آنجـا كـه         است و انسان
  2دهد، مورد انتقاد است. های اجتماعی را تا حد اعداد تقلیل می ی، انسان و پدیدهگرای اثبات

  نقد و بررسی

ی وارد شده و بنیان آن را متزلزل كرده این است كـه اصـل   گرای تجربه. نخستین نقدی كه براساسِ 1
كنـد، خـودش یـك اصـل      پذیری كه درستی و صحت هر چیز را منوط و متوقف بر تجربه مـی  تحقیق
اسـت.   تجربـی و غیـر   ناپذیر و غیر قابل اثبات از طریق تجربه است؛ یعنی اصـلی غیـر تحلیلـی    تحقیق

؛ . قضـایای تحلیلـی  1انـد:   ای كـه بـرای احكـام و قضـایا بیـان كـرده       گانه بنابراین (براساس اقسام سه
بایـد حكمـی   ) این اصل نه تحلیلی است و نه علمی و اگر باشد (قضایای مهمل ← قضایای علمی .2

تـوان   ی جزء مهمالت باشد و چگونه مـی گرای و به زعمِ خود طرفداران تجربه نظیر احكام مابعدالطبیعه
معنا، اعتبار انحصاری و علمی تجربه را اثبـات و بـه مـدد یـك حكـم       و بی با تكیه بر یك قضیه مهمل

  3اعتبار كرد؛ و فلسفی، بنیاد فلسفه و مابعدالطبیعه را ویران و همه قضایای آن را بی بیعیمابعدالط
                                                           

  .5، ص2، جهای تحقیق در علوم اجتماعی روش. ر.ك: ساروخانی، 1
  .53ش ،شناسی علوم انسانی روش، »مبانی فلسفی مطالعات سازمانی در چهار پارادایم«ر و نجاری، پو . ر.ك: ابراهیم2
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را نیـز   ی تجربی، همه علوم حتـی علـوم طبیعـی   پذیر . اشكال دوم این است كه اصل اثبات2
تنهایی و بدون اتكای به  گاه، قادر نیست به كند؛ زیرا، تجربه و مشاهده موارد جزئی هیچ تهدید می

تـوان بـه    ه، قانون كلی تولید كنـد و بنـابراین، نمـی   التجرب یا اصول، قبل اصول عقلی و غیر تجربی
المثـل،   لكه، در هر موردی نیاز به مشاهده و تجربه مستقل است و فـی قوانین علمی اعتماد كرد؛ ب

پذیر است كـه   زمانی اثبات» شود هر فلزی در مجاورت با حرارت منبسط می«گوید:  قانونی كه می
های ناروای  پذیری مĤالً به تعمیم معیار اثبات همه فلزهای عالم قابل آزمایش باشند (به تعبیر پوپر

  گردد)؛ ستقرائی برمیا
، تغییرناپذیری قوانین علمی و تجربی مورد قبول ی یا پوزیتیویسمگرای . بعضی منتقدانِ تجربه3
 __ در دایره علوم اجتماعیباشد یا  اعم از آنكه در دایره علوم طبیعی _طور كلی _ ن را بهگرایا اثبات

پذیرند و معتقدند كه این سخن، ساده كردن بیش از حد واقعیت اسـت؛ زیـرا آنچـه كـه رخ      نمی
دهد همه واقعیت را دربر ندارد چون بخشی از استعدادها در جهان واقعیت وجود بالقوه دارد؛  می

نیافته و رخ نداده است. پس آنچه رخ داده و مبنای كشف قانون علمی از طریق  ولی، هنوز فعلیت
كـه وجـه بـالقوه     ا، همه واقعیت نیست؛ چراه تجربه و مشاهده است، برخالف نظر پوزیتیویست

 توان كه بعدها ممكن است آشكار شود. پس نمی 1واقعیت نیز چهره مهمی از واقعیت خواهد بود
بینیم كـه قـوانین    رو، در عمل هم می مدعی قوانین علمی غیر قابل تغییر فراگیر و ابدی شد؛ از این

، در بیان تجربی، پیوسته در معرض تغییر و تحول هستند. فیلسوف و عالمه بزرگوار شهید مطهری
 رچنـد كـه دارای ارزش عملـی   اند كه: قـوانین تجربـی (ه   این نقیصه قوانین علمی، چه زیبا گفته

هستند؛ یعنـی،   باشند؛ ولی) فاقد ارزش نظری ها مفید می هستند و در عمل، برای زندگی ما انسان
زیرا، دانش انسان نـاچیز   2توانند، صددرصد، برای ما بازگو كنند؛ واقعیت را آنچنان كه هست نمی

به همه آنچه كه در واقعیت و عینیت طبیعت جریان دارد، احاطـه كامـل   تواند نسبت  است و نمی
ها را از زوایای خاصی و با توجه به برخی از مشكالتی كـه تـاكنون    پیدا كند؛ بلكه پیوسته واقعیت

  دهد؛ در زندگی خود احساس كرده است مورد مطالعه قرار می
معتبـر   تجربـه را در علـوم طبیعـی    ،ا این است كه بر فرضه بر پوزیتیویست وارد دیگر نقد .4

ای باشـد بـر اعتبـار آن در علـوم      كننـده  تواند دلیل قـانع  بدانیم، اعتبار تجربه در علوم طبیعی نمی
ر این دو نوع علـم، متفـاوت   دانش د كه موضوع های اجتماعی؛ چرا و در رابطه با پدیده اجتماعی

                                                           
 .20ص، شناسی علوم انسانی روش، مجله »مبانی فلسفی مطالعات سازمان در چهار پارادایم«ر و نجاری، پو . ابراهیم1
 .78بینی اسالمی)، ص ای بر جهان (مقدمه 2، جمجموعه آثار، مطهری. 2
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هـای علـوم    های علوم اجتماعی برخالف رشـته  اند كه رشته است. در بیان این تفاوت چنین گفته
  طبیعی، دارای دوالیه جداگانه از واقعیت هستند و با آنها تفاوت اساسی دارند.

ـ        سخناین در توضیح  د باید بگوییم: ایـن منتقـدان معتقدنـد كـه در جهـان واقعیـت، دو بع
كنند، منظورشـان از بعـد    از آن دو یاد می و بعد غیر الزم جداگانه وجود دارد كه با اسامی بعد الزم

ها وجـود دارد و منظـور از بعـد غیـر      الزم واقعیت، آن بعد از واقعیت است كه مستقل از ما انسان
بـاور و   ،ارزش ،ها وابسته است مثـل دانـش   ست كه به ما انسانالزم واقعیت، آن بعد از واقعیت ا

ـ تنهـا واجـد بعـد الزم از دو بعـد      گفتمان علوم طبیعی گویند موضوع غیره و در ادامه می ده یادش
طبیعی،  طور هایی است كه نسبت به انسان استقالل كامل دارند و به یعنی بیانگر واقعیت ؛باشد می

كه كامالً، در اختیـار محقـق    آزمایش و مشاهده و تحقیق و پژوهش در آنها بسیار ساده است؛ چرا
  ؛ماهیت آن آگاه شود اتواند ب سادگی می است و به

و غیر الزم از واقعیـت را همـراه دارد؛    ، هر دو بعد الزمگفتمان در علوم اجتماعی ولی موضوع
های مـردم   ها و بینش های انسانی و اجتماعی به علم و اراده و ارزش زیرا، گرچه بخشی از واقعیت

هـا و اراده و علـم و آگـاهی و     هایی است كه به انسان ارتباط ندارند؛ ولی، بخش دیگر آن، واقعیت
بحـث دربـاره موضـوع تبیـین از جـنس همـان        انـد و درواقـع،   های آنان مرتبط ها و بینش ارزش
  هایی است كه در خود عمل تبیین وجود دارد. سازی مفهوم

وجـود نـدارد، افـراد و اعضـای      آنهـا ها و مستقل از  واقعیت اجتماعی، خارج از آگاهی انسان
تـوان دانـش    بخشند و به تعریف افـراد از آن بسـتگی دارد و نمـی    جامعه هستند كه به آن معنا می

بر قوانین جبری ثابت، در خصـوص رفتـار    افزون د. علوم اجتماعیكران را در تجربه منحصر انس
كند كه به اختیار انسان بسـتگی دارد و (تنهـا) از    نیز تأكید می انسان، بر وجود قوانین تغییرپذیری

  طریق دانش عرفی قابل تفسیر است.
ای بیش نیست؛  ها، افسانه عاری از ارزش و مجرد از باورها و اعتقادات انسانو علم خالص و 

  1ها ممكن است درست یا نادرست باشند. هرچند كه این باورها و اعتقادات و ارزش
گرایانـه باشـد و مـا     گرچه این سخن كه علم عاری از ارزش، افسانه است، شاید مقداری افـراط 

طور كه بزرگان، علما، فیلسوفان و پژوهشـگران   ی بپذیریم؛ ولی، همانطور مطلق و كل نتوانیم آن را به
هـا و ابعـاد مختلفـی تركیـب      های موجود در جهان عینی، یكسان نیستند و از الیـه  اند: واقعیت گفته
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راحتـی در   اندیشی كرده، همه واقعیت را یكسان، سـاده و بـه   توان درباره آن، ساده اند، پس نمی شده
ی، خوشبختانه خداوند متعال آفریدگار جهان، آنچنان قدرت ادراكـی در انسـان   دسترس دانست؛ ول

دارنـد،   هـایی كـه در جهـان واقعیـت وجـود عینـی       قرار داده كه بسیار پیچیده است و به تعداد الیه
در بـه  های گوناگونی برخوردار است كه به كمـك آنهـا قـا    ادراكات انسان نیز از ابعاد مختلف و الیه

هـای گونـاگون طبیعـی،     هایی از ابعاد مختلـف واقعیـت و واقعیـت    دستیابی و كسب علوم و دانش
انسانی و اجتماعی است؛ هرچند كه سرانجام، بهره انسان از علـم و دانـش نسـبت بـه آنچـه را كـه       

  1».الْع�لْم� ا�ال� قَل�یال�و�م�ا اوت�یتُم م�ن�  ...«ناچیز خواهد بود  واقعیت دارد به گفته قرآن
گفتیم، به عنـوان مقدمـه، الزم بـود؛     آنچه را كه تاكنون درباره روش تحقیق در علوم اجتماعی

در آینده مطرح كنیم؛ تا حدودی، بـه آن  خواهیم  كه می موضوعاتیكه زمینه بحث و ورود در  چرا
تـر شـدن    كنـیم و بـرای روشـن    رو، ما در این رابطه، به همین مقدار بسنده می بستگی دارد. از این
  دهیم: های مناسب، چند نكته مهم را در اینجا مورد توجه قرار می زمینه بحث و روش

گفتیم، این است كه بحـث مـا در ایـن    تر  الف) نكته مهم و مورد توجه در اینجا همچنان كه قبل
(در ارتباط با اقتصـاد اسـالم    اقتصادناهایی از كتاب  در بخش گفتار آنچنان كه شهید محمدباقر صدر

نـد و در تنـاظر بـا آن دربـاره     ا ) گفتـه و كمونیسـم  و سوسیالیسـم  و مقایسه آن با اقتصاد كاپیتالیسـم 
و علـم اقتصـاد و    است (نه علوم اجتماعی های اجتماعی، یعنی، نظام اقتصادی، یا نظام سیاسی نظام

هـای روشـنی دارنـد؛ زیـرا      های اجتماعی با علوم اجتماعی تفاوت سیاست) و طبیعی است كه نظام
های اجتمـاعی مـرتبط و بیـان     ، حل مشكالت و توضیح پدیدهبه تفسیر موضوع ای علم در هر زمینه

كند؛ ولی نظام و سیستم روشی است كه یك جامعه بـا توجـه بـه علـوم،      علل و عوامل آنها اقدام می
  كند. های اجتماعی خود، برای حل مشكالت انتخاب می معارف، افكار و عقاید و ارزش

از همه چیز آزاد است و مبتنی و متكی بـر   ض آنكه واقعاً بپذیریم كه علم مطلقاًبنابراین، بر فر
اند)؛ ولـی در نظـام،    نپذیرفتهرا  این موضوعها  هیچ اصل فلسفی بینشی و ارزشی نیست (كه خیلی

  توان به دو امر ضروری اشاره كرد: می
 ،برخالف علم، مبتنـی و متكـی بـر علـوم     كه آن ،نخست :. نظام دو خصوصیت روشن دارد1

های قبلی است و برای یك جامعه ممكـن نیسـت كـه بـدون      ها و بینش معارف و عقاید و ارزش
دوم  ؛كند و نظـام خاصـی را بپـذیرد    بتخاندلیل، روش خاصی را برای حل مشكالت اجتماعی ا

                                                           
 .85. اسراء، 1
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ـ  وزیتیویسـت تـوان هماننـد پ   آنكه وجود نظام برای هر جامعه، امری ضروری اسـت و نمـی   ا و ه
ن، چشم خود را بر حقیقت بست و مدعی آزادی مطلق در این زمینه شد. در هر حـال،  گرایا تجربه

 آن فرد یا جامعه حل مشكالت زندگی با اتكای به ادلّه خاصی كه برای برایای،  هر فرد یا جامعه
  ؛گزیند ا برمیكننده است، روش خاصی ر قانع

، احكام و بایدها و نبایدها، خوب و ها و ادراكات عملی . نظام، درحقیقت، تركیبی از اندیشه2
هـا و عقایـد و    ها و بینش كه با اتكا به دانش استبد و واجب و حرام و مستحب و مكروه و مباح 

هـای مـورد قبـول جامعـه و      و ارزشجاری در جامعه و به منظـور تحقـق اهـداف     و افكار ساری
 انـد  كه از قدیم گفته توان گفت: منظور علما و بزرگان ظاهر میدرگیرد و  دستیابی به آنها، شكل می

طـور   است همین باشد كـه سیاسـت دینـی مكتبـی و اسـالمی بـه       سیاست از نوع حكمت عملی
گویـد نـه از    سخن مـی  ایدها و احكام عملیطبیعی، نظام است نه علم اصطالحی و تجربی و از ب

  .ها و حكمت نظری هست
معنا نیست كه بحث ما در این نوشته، منحصر در این احكام بایدها و نبایـدها   البته، این بدان

اسـت و   مبـانی اندیشـه سیاسـی   كـه بحـث مـا دربـاره      باشد؛ چرا ها و ادراكات عملی و اندیشه
هـا و   اسالم، اعم است و شـامل بسـیاری از بیـنش    كه در باال گفتیم: مبانی نظام سیاسی طور همان

تفصـیل بـه آن    ؛ چنان كه در آینـده بـه  شود میها  معارف و عقاید و نیز بسیاری از اهداف و ارزش
و همراه آنهـا و از لـوازم    پیوسته زاده حكمت نظری بر این، احكام عملی نافزو. خواهیم پرداخت

  غیر قابل تفكیك از آنها خواهند بود.
بار تصمیم ما بر آن اسـت   گونه بحث ممكن است: یك توان گفت دو ب) در مورد نظام نیز می

ای كه بسیاری  آن هم در جامعه ،ه اسالمی بحث كنیمجاری در جامع و كه درباره یك نظام ساری
ای از آنهـا واقعـاً، درد دیـن     انـد كـه هرچنـد عـده     از زمامداران، به نام اسالم بر آن حكومت كرده

و خداپرستی انگیزه اصلی آنان در تشكیل و تأسـیس   اند و اعتقاد و ایمان واقعی و باور دینی داشته
واقـع درد دیـن    اند كـه بـه   بوده است؛ ولی، مسلماً عده زیادی هم از ایشان بودهحكومت اسالمی 

اند؛ ولی، برای حكومت بر جامعـه مسـلمان،    بلكه بیشتر درد قدرت و حكومت داشته ؛اند نداشته
در توجیه قدرت و حكومت خود، بـه دیـن تمسـك جسـته و از دیـن و ایمـان و بـاور مردمـان         

طـور طبیعـی، بـا     ، بـه انـد  كرده ت و حكومت خود، استفاده ابزاریمسلمان، در مسیر تحكیم قدر
انـد كـه تـا حـد ممكـن       تالش داشـته خود  فریب و به كمك اطرافیان مردم توجه به جو اسالمی

  سایه دین توجیه كنند. بسیاری از رفتارهای نادرست خود را نیز به شكلی، زیر
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تصمیم ما بر این است كه سیستم سیاسی اسالم را از منـابع معتبـر   ولی در شكل دیگر بحث، 
علما و  ،باتقوا ،مؤمن ،آیات و روایات) و با توجه به دیدگاه كارشناسان مسلمان ،سنّت ،آن (كتاب

و مخلصـانه   انـد  وران دینی استخراج كنیم؛ كسانی كه در عین آنكه واقعاً درد دیـن داشـته   اندیشه
و  انـد  اند، معمـوالً هـم اشـتغال علمـی داشـته      یغ ابعاد مختلف اسالم گرفتهتصمیم به تبیین و تبل

مـدیریت و زمامـداری كوتـاه بـوده اسـت و       ،قـدرت  ،مشـاغل  ،نیز از مناصـب  آنها بیشتردست 
  د.كرها و نظام دینی، متهم  سادگی، آنان را در دفاع از دین و ایمان و ارزش توان به نمی

های رایج علمی اسـتفاده   كند و از روش می تفاوتقیق، در این صورت، بحث ما در روش تح
  خواهیم كرد.

هـای سیاسـی اسـالم اسـت و بـا توجـه بـه بنـد ب،          ج) از آنجا كه بحث ما دربـاره مبـانی اندیشـه   
 اند، از زوایای اند و پا به این میدان گذاشته های سیاسی پرداخته اندیشمندان و علمایی كه به بیان اندیشه

شناسی، بـه توضـیح    های مختلف فقه، فلسفه، كالم و جامعه مسئله نگریسته و در رشتهمختلفی به این 
اند، طبیعـی اسـت كـه در تحقیـق و پـژوهش از       های مختلف آن اهتمام ورزیده مشكالت و حل عقده

معتبـر فقهـی،   هـای   یعنی، روش ها های رایج در این رشته توان از روش اسالم می مبانی اندیشه سیاسی
  وران پرداخت. شناسی، استفاده كرد و به نقل، تحلیل و نقد مبانی اندیشه فلسفی، كالمی و جامعه

، بـرای اسـتفاده در كـار    های رایج سیاسی و علوم اجتمـاعی  از اینجا است كه ما در كنار روش
ی نیـز  شـناخت  متنوع فقهی، فلسفی و كالمـی و جامعـه  های  ، از روشتحقیقی خود در این موضوع

  .شویم مند می بهره
اند: تفـاوت اساسـی میـان فلسـفۀ سیاسـت و علـم        پژوهان گفته طور كه سیاست بنابراین همان

هـای قبلـی    سیاست در این است كه در فلسفه سیاست تصمیم بر پیاده كردن مبادی، اصول و ارزش
پیش مقبول و مفروض گرفته شده و افزون بر این بایـد از عمومیـت، كلیـت و گسـترش     است كه از 

هایی هـدایت كنـد كـه     برخوردار باشد. تأكید فلسفه سیاست بر این است كه ما را به اصول و ارزش
كننده وظایف و تكالیف دولت هستند تا با اقدام به آنها بتوانـد بـه اهـداف و غایـات و فلسـفه       بیان

دست یابد. تالش و اهتمام یك فیلسوف سیاسـی، بـر اصـول و اهـداف و غایـات و       وجودی خود
هـا، اصـول، اهـداف اسـت؛      ، جهان ارزششود و جهان فلسفه سیاسی های دولت متمركز می ارزش

چنـان   1های سیاسی اسـت.  ها و حركت ها و تالش ولی جهان علم سیاست، جهان حوادث و پدیده
                                                           

 .48، ص2، چعلم السیاسه. ر.ك: صعب، 1
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ن در فلسفه سیاسی خود بر اصل عدالت، ارسطو بر اصل خیر عمومی و مصالح جمعـی و  كه افالطو
  كنند. خلدون بر اصل عصبیت و جان الك بر اصل آزادی تأكید می ابن

اصـول و   ،براساس این اصطالح كه در تمییز فلسفه سیاسـت، از علـم سیاسـت، بـر اهـداف     
اسالمی را كـه در شـعب مختلـف فقهـی،      توان گفت: آنچه از سیاست كند، می ها تأكید می ارزش
بندی میان علم سیاست و فلسفه سیاسـت،   توان در این تقسیم فلسفی و... مطرح شده، می ،كالمی

  جزء فلسفه سیاست برشمرد.
پژوهـان در تعریـف و توضـیح فلسـفه      تـوان گفـت: سیاسـت    با توجه به آنچه كه گذشت می

اند كه علمـا و بزرگـان مـا، در توضـیح      د كردهسیاست و تفاوت آن با علم سیاست بر چیزی تأكی
رسـیم   اند. و ما از این تقارن به این نتیجه می نظام و تفاوت آن با علم سیاست مورد تأكید قرار داده

كننده بایدها و راهكارهـای زنـدگی    های سیاسی را كه بیان ها و سیستم كه فیلسوفان سیاسی، نظام
دهنـد و درواقـع از    سازند و شكل می سفی محقق میمشی سیاسی است، به روش فل جمعی و خط

كنـد و ایـن همـان     و اصول و اهـدف آن تحقیـق مـی    درباره نظام سیاسی نظر آنها فلسفه سیاسی
 حقیقتی است كه اندیشمندان مسلمان نیز بر آن تأكید كرده و سیاست را از نـوع حكمـت عملـی   

ها و احكام و حـالل و حـرام آن،    اند؛ ولی از آنجا كه نظام سیاسی اسالم و اصول و ارزش برشمرده
دهند كه همه آنها در یـك رشـته خـاص مـورد تحقیـق و تبیـین قـرار         ای را تشكیل می مجموعه

ـ  های مختلفی و به های مختلف آن در رشته گیرد؛ بلكه، بخش نمی الم طور عمده در رشته فقه و ك
تـوان گفـت: آنچـه از     گیرنـد، مـی   شناسی مورد تحقیق و بررسی قرار می و فلسفه اسالمی و جامعه

گیـرد، درواقـع، معـادل     سیاست اسالمی كه در فقه و كالم و فلسفه اسالمی مورد بررسی قرار مـی 
پژوهان، بـه نـام فلسـفه سیاسـی مـورد بررسـی قـرار         همان چیزی است كه در اصطالح سیاست

 كنند و حد و در این حقیقت و هدف مشتركند كه همه آنها درباره نظام سیاسی تحقیق می دریگ می
  .استی جدید آن كامالً جدا و متمایز امرز آنها از علم سیاست به معن و

كه،  البته سخن یادشده به این معنا نیست كه اصوالً، نظام، هیچ ارتباطی با علم نداشته باشد؛ چرا
از علم سیاسی كامالً جدا و متمایز است؛ ولی هر نظامی، مبتنی و متكی بر مبـادی   گرچه نظام سیاسی

تواننـد علمـی،    هـا مـی   ها و اصولی خواهد بود كه این مبـادی، اصـول و ارزش   و برخواسته از ارزش
خـاذ  اند كه در سیاست به عنوان اصول موضوعه یا مبـادی ات  فلسفی یا اخالقی باشند؛ یعنی، اصولی

هـای   هـا، رشـته   شود؛ ولی، محل تحقیق و تفحص و دقت و بررسی و اعتبـار آن اصـول و ارزش   می
ویژه، چون هدف مـا در ایـن    های مختلف علمی و به دیگری خواهد بود مثل اخالق، فلسفه یا رشته
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گونـه مبـانی،    ر تحقیق ایناسالم است؛ طبعاً، د نوشته تحقیق و پژوهش درباره مبانی اندیشه سیاسی
های مختلف علمی مراجعه كنیم و از  طور متناوب و متناسب به اخالق، فلسفه و رشته ناگزیریم كه به

  یك از آنها در توضیح آنها استفاده كنیم. ها و افكار اهل فن و برجستگان هر اندیشه

  سؤاالت اصلی و فرعی این تحقیق

و به تبع  »اسالم چیست؟ مبانی اندیشه سیاسی«كه  استاین ترین سؤال تحقیق  نخستین و اصلی
  شود: های ذیل مطرح می این سؤال پرسش

  هستند؟آیا مبانی اندیشۀ سیاسی، در یك سطح یا در سطوح مختلف قابل طرح 
اندیشـه   شود كـه مبـانی قریـب    در صورت طرح مبانی در سطوح مختلف، این سؤال مطرح می

انـد   آن كدام؟ و نیز این سؤال كه مبانی اختصاصی اندیشه سیاسی كدام اند و مبانی بعید كدام سیاسی
  های مربوط به دیگر ابعاد اجتماعی كدام هستند؟ و مبانی مشترك اندیشه سیاسی با اندیشه
ـ    سؤال دیگر اینكه آیا مبانی اندیشۀ س د یـا بینشـی و یـا تركیبـی از     یاسـی جنبـه ارزشـی دارن

  باشند؟ می دو آن
ی شـناخت  مبـانی انسـان   اینكـه  كند مثـل  های دیگری نیز در این میدان جلب توجه می پرسش

انـد و مبـانی    اندیشـۀ سیاسـی اسـالم كـدام     یشناخت مبانی جامعه اند؟ اسالم كدام اندیشه سیاسی
  ؟هستند ی اندیشۀ سیاسی اسالم كدامشناخت جهان

ـ بسیار مهم هسـتند كـه در ایـن ك    یادشدههای  در هر حال پرسش بیشـترین اهتمـام بـر     بات
سماء و مربی انسان و  اعال مدبر ارض و پاسخگویی به آنها خواهد بود و امید است كه خدای علی

هایی درخور  صدری عنایت كند كه بتواند پاسخ جامعه انسانی، به نویسنده، قدرت و توان و شرح
های پیچیده، از آیات و روایات و دیگر منابع دینی و براساس عقل و درایـت و بیـنش    این پرسش

را،  و سیاسـت علـوی   خدادادی، استخراج و استنباط كند و تشنگان معارف اسالم ناب محمدی
اللّهـی، از جرعـه    ستیز روح در جامعه دینی و نظام جمهوری و اسالمی و در تمدن نوبنیاد و دشمن

  بیت و انوار عترت بنوشاند. و معارف اهل گوارای علوم قرآن

  فرضیات این تحقیق

در ضـمن  نیز رسد و در آینده  به نظر می از همین ابتدای تحقیقاز جملۀ فرضیات و مفروضاتی كه 
  ند از:ا تحقیق مسجل خواهد شد عبارت
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  در اسالم است؛ ترین مبانی اندیشه سیاسی های كالن اخالقی، از جمله مهم . اهداف و ارزش1
اسالم در یك سطح نیستند؛ بلكه در سطوح مختلفی قرار دارند كه از  . مبانی اندیشه سیاسی2

  شوند؛ ترین تا دورترین مبانی را شامل می نزدیك
و مشـترك بـا    اندیشـه سیاسـی   شناختی اسالم جـزء مبـانی بعیـد    . اصول اعتقادی و هستی3

  ؛استها در دیگر ابعاد اجتماعی  اندیشه
و از مبـانی   تـرین مبـانی اندیشـه سیاسـی     ی جزء مهمشناخت ی و جامعهشناخت . اصول انسان4

  .استای مربوط به دیگر ابعاد اجتماعی ه آن و مشترك میان اندیشه سیاسی و اندیشه متوسط
كنیم كه این تحقیق فعالیتی بسیار پردامنه و در عین حـال پیچیـده    در پایان، این نكته را یادآوری می

ای در خصـوص آن   رسد هنـوز چنـدان كـار شایسـته و بایسـته      سابقه است، آنچنان كه به نظر می و بی
  پردازد. می رهایی است كه به این موضوعتوان گفت جزء نخستین كا انجام نشده است و می

توانـد توجـه خواننـدگان را بیشـتر      نو و جدید خواهد بود كه هرچند می طبعاً، نتیجه این كار
سابقه است اوالً اقدام بـه ایـن كـار و بـه      های نخست و كم جلب كند؛ ولی از آنجا كه جزء تجربه

  ؛حوصله و تالش و رنج و زحمت فراوان بستگی داردكمال و نتیجه رساندن آن به صبر و 
تواند با عوارضی همراه باشد و از بخشی از نواقص و كمبودها عاری نباشد كـه طبعـاً،    و ثانیاً، می

و علمـا و   های بعدی و كارهایی كه دیگر پژوهشـگران سیاسـی و محققـان علـوم اجتمـاعی      تجربه
توانـد در برطـرف كـردن آن عـوارض و      دهنـد، مـی   اوم و تكامل آن انجام میمتفكران اسالمی در تد

حساس را به غایت قصـوا و كمـال    ترمیم آن نواقص و كمبودها مؤثر باشد و تحقیق در این موضوع
كه جامعه مسلمان، هنوز در آغاز راه است و تـالش و زحمـت فـراوان     تر كند؛ چرا نهایی آن نزدیك

یك باال رود و بـه سـطح فوقـانی یـك      به تا بتواند از نردبان اهداف این تحقیق عمیق، یك الزم است
  ی دست یابد.های ناب اسالم تمدن عالی اسالمی و الهی صعود كند و به افكار و اندیشه

ی و ناب محمـد های  ترین سطوح تمدن اسالمی و افكار و اندیشه هرچند كه دستیابی به عالی
معارف روشن الهی بسیار دشوار است و علماً و عمالً با مشكالت فراوانـی همـراه خواهـد بـود؛     
ولی، آب دریا را اگر نتوان كشید هم به قدر تشنگی باید چشـید و هـر كسـی بـه قـدر توانـایی و       

معـارف،  كند؛ ولی در هر حال این  اشت میمتناسب با شرایط اجتماعی خود، حقایقی را از آن برد
ها درگذرد و با موانع بزرگ و كوچـك   ها و بیابان همچون رودی خروشان از نهرها و رودخانه باید

 و ها را از دست بدهد و درنهایـت، صـاف   ها و ابهامات و تیرگی تدریج ناخالصی برخورد كند و به
  د.زالل و روشن و گوارا در اختیار آیندگان قرار گیر



  

  
  
  

  فصل نخست

  
  مفاهیم و كلیات

  
و مصـادیق  د در بیـان  وست در اینجا قبـل از تفصـیل و ور  ا كه قبل از این وعده دادیم، الزم چنان

محور اصلی  كه عنوان و در اسالم مبانی اندیشه سیاسی به توضیح اجمالی و شرح مفهومجزئیات 
  .بحث ماست، بپردازیم

  در اسالم مبانی اندیشه سیاسی

ـ      طور كه گفته شد موضوع همان ه بحث، این عنوان كلی است كه از چنـد كلمـه تركیـب شـده ك
یك از این كلمات در لغت یا اصطالح مفهوم یـا   هر اسالم. و اندیشه سیاسی مبانی؛ اند از: عبارت

عنـوان تـا حـد زیـادی از توضـیح      این مفاهیم خاصی دارند كه الزم است به منظور روشن شدن 
م گـا بنابراین، در نخسـتین  كلماتی كه در تركیب آن به كار رفته و بیان مفاهیم آنها، كمك بگیریم. 

  دهیم: اجمال توضیح می یك از این كلمات را به هر

  اسالم �

اسالم در لغت، مصدر اَسلم است و در كلمه سلَم ریشه دارد و در مجموعه مفـاهیم مختلفـی كـه    
هـا؛ اطاعـت و    گونه كلمات ذكر شده به مفاهیم بری بودن یا شـدن از آفـات و بیمـاری    برای این

  1.رسیم می جویی با دیگران همزیستی و مسالمت و ؛انقیاد
تنها در میان مسلمانان، بلكه در جهان، این كلمه به صورت علَم و اسم خـاص بـه    اكنون نه ولی هم

شود كه پیامبر خاتم(ص) از سوی خداونـد و از طریـق وحـی     رود و بر دین و مكتبی اطالق می كار می
                                                           

؛ گروهی از العین ؛ فراهیدی،مقاییس اللغه بن فارس، ؛ احمدلسان العرب منظور، های لغت مثل ابن . ر.ك: فرهنگ1
  . ..و. معجم الوسیطنویسندگان، 
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نام اسالم بر ایـن دیـن و نقـل آن از وضـعیت گذشـته و       بر بشر عرضه داشته است؛ هرچند كه اطالق
دهد كه مفاهیم این كلمه یعنی سالمتی، همزیسـتی و انقیـاد، در    مفهوم قبلی به مسمای فعلی، نشان می

ویژه دین خاتم، كـامالً مـؤثر بـوده     این نقل و نامگذاری بعدی و در اطالق كلمۀ یادشده بر دین خدا به
ی دین، به منظور تداعی آن مفاهیم از این اسم با مسمای جدید و پـی بـردن   است و انتخاب این نام برا

به وجود این سه عنصر اصلی، در دین خدا، انجام گرفته اسـت تـا غیـر مسـتقیم، ایـن حقیقـت را بـه        
هـای جسـمی و روحـی و     ها و بیمـاری  كس از دین خدا پیروی كند هم از آفت دیگران القا كند كه هر
جویی و همزیستی عادالنه بـا دیگـران در او زنـده     كند، هم روح مسالمت پیدا می روانی بسیاری عافیت

  شود. شود و هم روحیه انقیاد و اطاعت از احكام و دستورهای الهی در او ایجاد می می
بنابراین در اطالق این نام بر دین خدا تردیدی نیست؛ چیزی كه هست امروزه در میان اهل دیـن و  

اط با گستره دین، محدوده دخالت آن در زندگی فرد و جامعـه و عمـق مـادی و    سیاست و فكر در ارتب
ای تعیـین   آید و برای آن، قلمرو و محدوده شود و از آن تعاریفی به عمل می معنوی آن، سخنانی گفته می

ـ  تقـدر  ریشـه و زادۀ هواهـای نفسـانی    شود كـه در بسـیاری از مـوارد، خودسـاخته و بـی      می ی و طلب
  اساس است. اندوزی، خط و ربط سیاسی، منافع گروهی و طبقاتی یا اوهام و خیاالت واهی و بی ثروت

غرضی كه واقعاً در پی شناختن و شناساندن دین باشـد و هـوای دیگـری در     رو، هر عاقل بی از این
ین مخفی و بـه نـام دیـن القـا كنـد،      سر نداشته باشد و نخواهد اغراض دیگر خود را در پشت چهره د

كـه   متوجه این حقیقت خواهد شد كه تنها راه شناختن دین، خود دین و منابع معتبر دینی است؛ چـرا 
كند. پـس تنهـا راه    گوید، خود را معرفی و حد و مرز و قلمرو خود را مشخص می دین، خود، سخن می

  بیت(ع) خواهد بود. و روایات معصومان و اهل شناختن و معرفی دین، رجوع به آیات قرآن
تـوان ایـن    شـده دیـن، در طـول تـاریخ مـی      از مجموعه آیات و روایات و دیگر منابع شناخته

از جهـت سیاسـی قـانون زنـدگی      ،حقیقت را دریافت كه اسالم كه دین انقیاد و خداپرستی است
سفیر و فرستاده او بـر جامعـه    انسانی و آیین زندگی اجتماعی او از سوی خداوند است كه توسط

شود كه حد و مرز تاریخی و قلمرو جمعیتی و ابعاد دخالت آن در زنـدگی اجتمـاعی را    عرضه می
  توان در چند بند بیان كرد: می

  الف) توسعه تاریخی اسالم
 ترین عنصر دین خدا، توحیـد  ترین و محوری توان گفت: اساسی در بیان توسعه تاریخی اسالم می

بـه آن   ست كه همه پیـامبران و سـفرای الهـی   وو اقرار به یگانگی خداوند و تسلیم شدن به اراده ا
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اند و كلمه ال اله اال اهللا، اصل مشتركی اسـت كـه همـه انبیـای الهـی مـردم را بـه آن         دعوت كرده
  دهد. خوانده، اساس و پایه اصلی دین خدا را تشكیل می

به بعد كـه بـه شـرح دعـوت و بیـان مـرام انبیـای الهـی          59، در سوره اعراف از آیه رو از این
انـد، همـین كلمـه     ترین و یگانه اصلی كه همه آنان به آن دعـوت كـرده   پرداخته، نخستین و مهم

  است: توحید
  ؛»...ه� م�ا لَ;:م م�9ن* ا�لَـه7 غَیر0ه0قَو"م� اع*ب0دُواْ ال/. یاا,ر*س�لْنَا نُوح%ا ا�لَ$ قَو"م�ه� فَقَال�  لَقَدْ«
  ؛»ال/9ه� م�ا لَ;:م م�9ن* ا�لَـه7 غَیر0ه0 ا,فَالC تَتَّقُونَ اع*ب0دُواْع�ادٍ ا,خَاه0م* ه0وداً قَال� یا قَو"م�  و�ا�لَ$«
  ؛»...ال/9ه� م�ا لَ;:م م�9ن* ا�لَـه7 غَیر0ه0 دُواْاع*ب0ثَم0ود� ا,خَاه0م* ص�ال�ح%ا قَال� یا قَو"م�  و�ا�لَ$«
  1»....اع*ب0دُواْ ال/9ه� م�ا لَ;:م م�9ن* ا�لَـه7 غَیر0ه0 قَو"م�م�دْین� ا,خَاه0م* شُع�یب%ا قَال� یا  و�ا�لَ$«

و در یك كلمـه همـه انبیـا و در رأس همـه، پیـامبر       (ع)و عیسی همچنان كه حضرت موسی
 انـد.  دعوت كرده ترین اصل به توحید ترین محور و بنیادی به عنوان نخستین و اساسی (ص)خاتم

  عن ابائه عن النبی(ص) نقل است كه فرمود: عیون اخبار الرضا(ع)چنان كه از كتاب 
امـام   2اال اللّه فاذا قالوها فقد حرُم علَی دماؤهم و اموالهم؛امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا ال اله 
كند كه فرمود: من مأمورم با مردم مبارزه كنم تا وقتی كه  رضا(ع) از پدرانش از پیامبر خدا نقل می

  ند.ك را به زبان آورند و چون این كلمه را گفتند جان و مال آنان بر من حرمت پیدا می كلمه توحید

شود كه اساس دین و ركن اساسـی   ها آیه و روایت دیگر استفاده می و ده یادشدهاز آیات و روایت 
شـریعت اسـت كـه زیـر      عمل به، اطاعت از دستورات خداوند و اسالم، اعتراف به كلمه توحید

  شود. راهم میآمیز آنان ف سایه آن تأمین امنیت جانی و مالی افراد و زمینه همزیستی مسالمت
هـا الزم   بنابراین، اساس اسالم، اطاعت از خداوند و انقیاد از دستورات الهی است و بر انسـان 

است كه تسلیم خدا باشند چنان كه همه موجودات، تسلیم او هستند و نباید آیین و مرام دیگری 
ال/9ه� یب*غُونَ و�لَـه0 ا,س*ـلَم�  دِینJ ا,فَغَیر�«فرماید:  برای روش زندگی و همزیستی خود برگزینند چنان كه می

ر حـالی كـه   خواهنـد د  آیا دینی غیر دین خدا را مـی  3؛...و�كQر*ه%ام�ن ف�$ الس.م�او�اتِ و�االNر*ضJ طَو"ع%ا 
و در آیـه دیگـری   » آنچه در آسمان و زمـین اسـت، خـواه و نـاخواه، تسـلیم او خواهـد بـود        هر
 4؛...ح�ن�یفًـا ا�ب*ـر�اه�یم�دِینًـا م�9م.ـن* ا,س*ـلَم� و�ج*ه�ـه0 للـه و�ه0ـو� م0ح*س�ـنU واتَّب�ـع� م�لَّـةَ  ا,ح*س�ـن0 و�م�ـن*«فرماید:  می

                                                           
 .85 و 73، 65، 59. اعراف، 1
 .231، ص4ج ،سفینة البحار و مدینة الحكم واآلثار. قمی، 2
   .125نساء، . 4   .83عمران،  آل. 3
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سـلیم خـدا كنـد، نیكوكـار باشـد و      كسی از جهت دین بهتر از آن كس اسـت كـه خـود را ت    چه
م�ـن* ا,س*ـلَم� و�ج*ه�ـه0  ب�لَـ$«گویـد:   و در آیه دیگر مـی » پیروی كند روی از آیین ابراهیم اعتدال و میانه با

بلـی آن كـس كـه خـود را      1؛ا,ج*ر0ه0 ع�ندَ ر�ب9ِه� و�ال\ خَـو"فU ع�لَـیهِم* و�ال\ ه0ـم* یح*ز�نُـونَ فَلَه0و�ه0و� م0ح*س�نU  ل�لّه�
هی بـر  وخدا كرد و نیكوكار بود پاداش او نزد پروردگارش خواهد بود و هـیچ تـرس و انـد    تسلیم

  ».نیست  او
گونـاگون و   هـای اجتمـاعی متنـوع،    بنابراین، گرچه دین مفهوم وسیعی دارد و به همـه آیـین  

شود؛ یعنـی،   شود؛ ولی، اسالم، نامی است كه فقط بر دین خدا اطالق می نقیض، اطالق می و ضد
دینی كه در طول تاریخ توسط سفرای  الهی و انبیای ابراهیمی، از طرف خداونـد بـر بشـر عرضـه     

  شده است.
سو، بسیار گسترده است و بر همه ادیان توحیدی كـه توسـط پیـامبران     بنابراین، اسالم از یك

گویـد:   در دعـای خـود مـی    چنـان كـه ابـراهیم    ؛شـود  هی بر بشر عرضه شده است اطالق مـی ال
را دو مسـلمان و فرزنـدانمان را امتـی مسـلمان بـرای خـود قـرار         پروردگارا من و اسـماعیل  بار«

كننـد كـه خداونـد دیـن      سـفارش مـی  فرزنـدان خـود توصـیه و    بـه   و یعقوب و ابراهیم« 2،»بده
فرمایـد:   و چنـان كـه خداونـد مـی     3،»(اسالم) را برایتان برگزید پس جـز مسـلمان نمیریـد    خود

ام ایمان بیاورید گفتنـد ایمـان آوردیـم و     هنگامی كه وحی كردم به حواریون كه به من و فرستاده«
  4».گواه باش كه ما مسلمانیم

یك امر نسبی و مقید است و در هـر زمـان، تنهـا بـه دینـی اطـالق       اسالم دیگر ولی، از سوی 
ده است؛ زیرا، هـر كسـی   كرشود كه پیامبر عصر و حجت زمان از سوی خداوند بر بشر عرضه  می

در صـورتی كـه بـه لحـاظ      __ كه بخواهد واقعاً تسلیم امر خدا باشد، نـاگزیر الزم اسـت و بایـد   
های تكوینی در زندگی انسان، در دین خدا و احكام و فرامین الهـی   تحوالت اجتماعی و دگرگونی

از پیـامبر جدیـدتر و دیـن     __ جدید آمدی تری توسط پیامبر نیز تغییراتی حاصل شد و دین كامل
تر پیروی كند و درنهایت، دین خاتم را آیین زندگی فردی و اجتماعی خـود قـرار دهـد و از     كامل

  پیامبر آخرالزمان پیروی كند.
                                                           

 .112بقره، . 1
 ).128(بقره، » ا)نت� التَّو4اب� الر�ح
یم� ا/نَّکا-م�ةً م,س�ل
م�ةً لَّ� و�ا)رِنَا م�نَاس
%نَا و�تُب� ع�لَینَآ  ذُر�ِیت
نَاو�اج�ع�لْنَا م�س�ل
م�ین� لَ� و�م
ن  ر�ب�نَا. «2
�ه� اص�طَف7َ لَ%م� الدِّین� فَال< تَم�وتُن� إَ یابِه�ا ا/ب�ر�اه
یم� ب�ن
یه
 و�یع�قُوب�  و�و�ص�7. «3E7 ا/نَّ ال
 ).132(بقره، » م,س�ل
م�ونَ و�ا)نتُمالG ب�ن
 ).111(مائده، » بِا)نَّنَا م�س�ل
م�ونَ و�اشْه�دْا/ل7َ الْح�و�ارِیین� ا)نْ آم
نُواْ بِی و�بِر�س�ول
7 قَالُو�اْ آم�نَّا  ا)وIح�یت� و�ا/ذْ. «4
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  ب) گستره جمعیتی جامعه اسالمی
و اطاعـت و تسـلیم امـر خـدا بـودن،       بر توحیـد  افزون، در اسالم شداشاره  تر پیشطور كه  همان

جویی و همزیستی و خودداری از اخالل در زندگی و امنیت دیگـران هـم وجـود     مفهوم مسالمت
  اند. قرآنی به آن پرداخته های دارد كه هم اهل لغت به آن اشاره كرده و هم فرهنگ

االسالم الدخول فـ� السـلّم و هـو ان یسـلم کـل : «گویند نی میآهای قر چنان كه بعضی از فرهنگ

آمیـز اسـت بـه ایـن      اسالم داخل شدن در زنـدگی مسـالمت   1؛واحد منهما ان یناله من الم صاحبه
  ».یك از گزند دیگری در امان باشد صورت كه هر

المسلم من سلم الناس مـن یـده و لسـانه یـا المسـلم مـن : «فرماید نیز در این زمینه می (ص)پیامبر

او در  مسلمان كسی است كه دیگـر مسـلمانان از دسـت و زبـان     2؛سلم المسلمون من لسانه و یده
االسـالم یحقـن بـه الـدم و «از امام صادق نقل است كه فرمود:  محاسنكتاب و نیز در ». امان باشند

اسالم آیینی است كه بـا آن جـان افـراد     3؛تؤد/ی به االمانة و یستحل/ به الفروج والثواب عل� االیمان
د؛ شـو  مـی هاشان ادا و زیر سایه آن رابطه رسمی و مشروع زناشویی برقـرار   ماند، امانت مصون می

  ».زاء ایمان خواهد بودإ ولی، ثواب و پاداش اخروی ب
االسالم هو الظاهر الذی علیه الناس، شـهادة ان «در روایت دیگری از آن حضرت نقل است كه: 

ال>/ـه(ص) و اقـام الصـالة و ایتـاء الزکـاة و حـج البیـت و صـیام شـهر  و ان محمـداً رسـول  اله اال ال>/هاال

د، شهادت بـه  اسالم آن آیین و شریعت ظاهری است كه مردم بدان پایبندن 4؛رمضان فهذا االسالم
وحدانیت خدا و رسالت محمد(ص) و برپا داشتن نماز و دادن زكـات و انجـام مناسـك حـج و     

  ».روزه ماه رمضان، این اسالم است
ما در ارتباط با دیـن خـدا بـه     ،شود بنابراین، چنان كه از آیات و روایات استنباط و استفاده می

ـ   رسیم میدو حقیقت و به دو الیۀ از دین  و  اسـت ه و چهـره و سـطح ظـاهری دیـن     كه یكـی الی
دیگری بعد مخفی و الیه باطنی و چهره روحی و روانی و پوشیده آن و این دو چهره، تأثیر فـراوان  

برای توضیح این دو بعد دینی یك روایت جالب و جامع از امام  .و چشمگیری بر زندگی ما دارند
  :فرمودكنیم كه  نقل می (ع)صادق

                                                           
  .240، صالمفردات فی غریب القرآن. راغب اصفهانی، 1
  .186ص  2و ج 8، ص1بخاری، ج صحیح؛ 163، ص2احمد، ج مسند؛ 239، صمعانی االخبار. صدوق، 2
 ؛ به نقل از: محاسن.232، ص4ج ،سفینة البحار و مدینة الحكم واآلثار. قمی، 3

 .كافی. همان به نقل از 4
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ال+*ــه والتصــدیق برســوله(ص) بـه حقنــت الــدّماء و علیــه جــرت المنــاکح  االسـالم شــهادة ال الــه اال
ن الهدی و ما یثبت ف3 القلوب مـن صـفة االسـالم و و عل3 ظاهره جماعة الناس واالیما والمواریث

ما ظهرت من العمل به. واالیمان ارفع من االسالم بدرجـة ان االیمـان یشـارک االسـالم فـ3 الظـاهر 
و  اسالم شهادت به توحیـد  1؛واالسالم ال یشارک االیمان ف3 الباطن و ان اجتمعا ف3 القول والصـفه

ماننـد   ها محفوظ می كنند و جان ها حرمت پیدا می ه خداست كه بدان خونتصدیق به رسالت فرستاد
كند و جماعتی از مردم بر ظـاهر دیـن    جریان زناشویی و ارث در چارچوب آن شكل و نظم پیدا می و

كنند؛ ولی ایمان عبارت است از هدایت واقعی و آنچه كه از صفت اسـالمی در دل ثابـت و    زندگی می
عمل و رفتار به آن، كه در اعضا ظاهر شود و ایمان یك مرتبه از اسـالم بـاالتر    راسخ شود و آنچه از

كه ایمان با اسالم در شكل ظاهر مشترك و مشابه است ولـی اسـالم بـا ایمـان در دل و      است؛ چرا
  باطن مشاركت و مشابهتی ندارد، گرچه در صفت ظاهری و گفته مشابهت داشته باشد.

آمیـز و   زنـدگی مسـالمت   و اسـالم یعنـی انقیـاد و اطاعـت از خـدا     این روایت به دو بعد عمـده  
 د و نشان از تركیب جامعه دینی از دو الیه بسـیار متفـاوت دارد:  ننك میهمزیستی اجتماعی اشاره 

  نخست مؤمنان واقعی؛ دوم مسلمانان ظاهری.
جامعه اسالم در چهره ظاهری همان آیین زندگی اجتماعی است و تنظیم روابط میان اعضای 

دهد و امنیت جانی و مالی و عرضی و آبرویی و ناموسی همه اعضـای جامعـه    اسالمی را نتیجه می
  كند. العاده تأمین می اسالمی را با قوت و قدرت فوق

تری را شـامل   تر و گسترده اسالم به این معنا اعم از ایمان است و تركیب جمعیتی بسیار وسیع
آمیـز دارنـد.    مسلمانان ظاهری در كنار یكدیگر زندگی مسالمتشود كه در آن مؤمنان واقعی و  می

بـا ایمـان    انـد و از افـراد   هایی از نفاق در جامعه اسالمی، از مؤمنان واقعی تا كسانی كه دارای رگه
انـد. مگـر آنكـه نفـاق و      قوی تا افراد با ایمان ضـعیف، همـه و همـه، اعضـای جامعـه اسـالمی      

قصد برانـدازی دیـن و نظـام اسـالمی را داشـته باشـند و بـه         اعتقادی آنان در حدی باشد كه بی
  جویی خارج شوند. كارهایی علیه آن اقدام كنند؛ یعنی، از آن حالت همزیستی و مسالمت

فرمایـد:   اند چنـان كـه مـی    گذاشته تفاوتاسالم و ایمان  میاناز اینجاست كه آیات و روایات 
 تُط�یع0ـواا�cdeیم�ـانُ ف�ـ$ قُلُـوبِ;:م* و�ا�ن  قُولُوا ا,س*لَم*نَا و�لَم.ا یدْخُلJ و�لَ;�نم�نُوا اNcdeع*ر�اب0 آم�نَّا قُل لَّم* تُو_ قَالَتِ«

اعراب گفتند ایمان آوردیم، به آنان بگـو شـما ایمـان     2؛...ا,ع*م�ال�;:م* شَیىhاال/.ه� و�ر�س0ولَهcQe 0 یل�تْك:م م�9ن* 
های شما وارد نشده است و اگر خـدا و   ایم؛ ولی هنوز ایمان در دل اید بگویید اسالم آورده نیاورده

  ».رسول خدا را اطاعت كنید از اعمال شما هیچ نكاهد
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هـا را تـأمین    آری اسالم آثار ظاهری دارد و مصالح و اهداف زندگی اجتماعی و مادی انسـان 
طور  كند؛ ولی ایمان تأثیر معنوی و پاداش اخروی نیز به دنبال خواهد داشت. پس اسالم همان می
  :آمده استهای قرآنی  بعضی از فرهنگدر چنان كه  اعم از ایمان است. یاد شدكه 

ع عل3 ضربین: احدهما دون االیمان و هو االعتراف باللسان و به یحقن الدم االسالم ف3 الشر
م� تُو	م�نُـوا «حOصOل معه االعتقاد ام لم یحصل و ایاه قصد بقوله (قالت االعراب امنا الخ:  قُـل لـَّ

  .»قُولُوا ا�س�لَم�نَا و�لَ��ن
والثان3 فوق االیمان و هو ان یSون مع االعتراف، اعتقاد بالقلب و وفاء بالفعل و استسالم 

اسالم در اصطالح شرع دو قسم است: یكـی آنكـه قبـل از     1؛لله ف3 جمع ما قض3 و قدر الـخ
ایمان باشد كه عبارت است از اعتراف به زبان و بدان جان محفوظ ماند، خواه همراه اعتقاد هم 

  كند. سوره حجرات بدان اشاره می 14اشد یا نباشد كه خداوند در آیه ب
و همراه اعتراف زبانی و اعتقاد قلبی و تعهـد عملـی و    دارددوم آن است كه فوق ایمان قرار 

  آنچه كه حكم و تقدیر كند. اطاعت از خدا است در هر

كه اعضـای اصـلی آن را   شود  بنابراین جامعه اسالمی از یك تركیب جمعیتی گسترده تشكیل می
خواه مسلمانانی كه ایمـان و اعتقـاد واقعـی بـه خـدا و       ؛دهند م تشكیل میاع یامعنه مسلمانان ب

قیامت داشته باشند و به انگیزه ایمان و اعتقاد به خدا از دستورات شـریعت پیـروی كننـد و چـه     
اند؛ هرچند كـه ممكـن    طور كامل تسلیم احكام الهی اند و به ظاهر مطیع شریعت مسلمانانی كه به

المثل، منافع مـادی زنـدگی،    است انگیزه آنان از اطاعت دستورات شرع، ایمان واقعی نباشد و فی
های دیگری جز ایمان و اعتقاد، تسلیم احكـام   ایشان را وادار به اطاعت از شریعت كند و با انگیزه

و اعضـای درجـه دو و فرعـی    الهی باشند یا ایمانی ضعیف داشته باشند یا به عادت اطاعت كنند 
اند؛ ولـی   ظاهر هم، اسالم را نپذیرفته تنها ایمان ندارند؛ بلكه به های غیر مسلمان كه نه آن را اقلیت

ـ خواه دشمنی و جنگ و مبارزه و ناسازگاری با مسلمانان و اسالم ندارنـد؛ بلكـه، مـی    د در كنـار  ن
در چارچوب عهد و پیمان و قـرارداد  مسلمانان همزیستی داشته باشند و زیر سایه دولت اسالمی 

خاصی به نام عقد ذمه، به زندگی خود ادامه دهند و به آداب و دستورات دینی خود پایبند باشند؛ 
اند، آن شریعتی را كه به  تر، شریعت اسالم را پذیرفته یعنی، آنان نیز تا حدی هرچند بسیار ضعیف

انـد، تـابع    پیمان ذمه و پیمانی كه با مسلمانان بستهدهد تا در كنار عمل و تعهد به  ایشان اجازه می
توان گفت: درواقع تركیب جمعیتی جامعـه اسـالمی را، سـه     بنابراین می احكام دین خود باشند.

  دهد: گروه یا سه طبقه یا سه جامعه تشكیل می
                                                           

 .المفردات فی غریب القرآن. راغب اصفهانی، 1



  شناختی ): مبانی هستی1(جاسالمدر اندیشه سیاسی  مبانی      22

  

 تـرین اعضـای جامعـه    اصلی به عنوان. طبقه و گروه اول جامعه، مسلمانان واقعی یا مؤمنان 1
  ؛هستنداسالمی 

بخـش دیگـری از اعضـای اصـلی     بـه عنـوان   . طبقه و گروه دوم جامعه، مسلمانان ظاهری 2
  ؛هستندجامعه اسالمی 

كـه در چـارچوب عقـد و     هسـتند . طبقه و گروه سوم كفار ذمی یعنی آن گروه از اهل كتاب 3
  اند. آمیز با مسلمانان را پذیرفته پیمان ذمه همزیستی و زندگی مسالمت

  ) قلمرو دخالت اسالم در ابعاد زندگی اجتماعیج
شناسـان   اسالم، به داللت آیات و روایات و كتب مختلف فقهی و به شهادت اندیشمندان و اسالم

بزرگ، در طول قرون متمادی و تجربه تاریخی كه صدها سال در اداره جوامـع مختلـف و ایجـاد    
اد زندگی فردی و اجتماعی انسـان طـرح   های سیاسی داشته است، دینی است كه در همه ابع نظام

بینـی خـود تفسـیر و تحلیـل و      كه با اصول و اسـاس جهـان  دارد ای  و برنامه و نظام و قانون ویژه
كـم، همـاهنگی    دهد، سازش و هماهنگی واقعی یـا دسـت   اعتقادی كه از جهان و انسان ارائه می

  .ردادعایی دا
در مـورد روابـط و حقـوق     ،حقوقی و قضـایی دارد  نظام و اقتصادی، نظام نظام سیاسیاسالم 

، در مـورد  دارد ل و جنگ و جهاد و صلح و مسالمت با ملل دیگر، برنامه و نظـام خاصـی  المل بین
و برنامـه و   ، روابط متقابل همسران و ارتباط والدین و فرزنـدان و بـالعكس طـرح   حقوق خانواده

نظام دارد، در ارتباط با تجارت، تولید، كشاورزی، بهداشت، آمـوزش و پـرورش و غیـره، همـه و     
  همه، سخن و برنامه دارد.

توان گفت: اسالم در همه ابعاد زندگی فردی و اجتمـاعی، حقـوقی و اقتصـادی و     بنابراین می
توان از منـابع اصـلی    مه آنها را میسیاسی و قضایی و دیگر ابعاد، طرح و برنامه و سخن دارد كه ه

وران، از ایـن منـابع اصـلی بـه      آن، یعنی كتاب و سنّت و آنچه كه در طول تاریخ، توسـط اندیشـه  
كمك عقل دینی استخراج و استنباط شده، در فقه و فلسفه و كالم و یا از سیره زمامدارانی كـه بـه   

  اند، دریافت. نام اسالم حكومت كرده
 ،به این معنا نیست كه اسالم از آغاز، در همـه مـوارد، تنهـا قـوانین ثابـت      یادشدهالبته سخن 

های اجتمـاعی   ارائه كرده باشد كه مسلمانان با وجود همه دگرگونی بدون تغییرجامد و خشك و 
كـه   و تحوالت علمی و تغییرات جاری در همه ابعاد زندگی، ملزم به اطاعت از آنها باشـند؛ چـرا  


