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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 یخم امـام  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 یحوزه و دانشگاه، ا دیشان 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  »پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه   «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   از سرفصـل  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 می حاضر كتاب ،ینكارشناسی ارشد است. بنابرا

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

شـود بـا همكـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای       نظران ارجمند تقاضا مـی  از استادان و صاحب
وهشگاه را در جهت اصالح كتاب حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز     اصالحی خود، این پژ

  جامعه دانشگاهی یاری دهند.
االسـالم والمسـلمین آقـای     دانـد از مؤلـف محتـرم اثـر حجـت      در پایان پژوهشگاه الزم مـی 

 االسـالم والمسـلمین اسـماعیل    حجتآقای محمدحسین اسكندری و نیز ارزیاب محترم جناب 
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  مقدمه
  

از آنجا كه هر نظام سیاسی، صد در صد، تأمین اهداف پست و بلنـد انسـان در جامعـه را وجهـه     
ای عمیـق   قبل از هر چیز رابطه دهد، هستی هر نظام و فلسفه و اندیشه سیاسی میهمت خود قرار 

ای دارد و هر مكتب اجتماعی و متفكر سیاسی نظام سیاسی مـورد   شناسی ویژه و تنگاتنگ با انسان
ت وجودی و شناسی ویژه خود و نظر و تحلیل و برداشتی كه از انسان و ظرفی نظر خود را بر انسان

های زندگی انسان در جامعه را  كند و خصوصیات و خصلت نیازها و اهداف زندگیش دارد بنا می
  به عنوان مبانی اصلی اندیشه، فلسفه و نظام سیاسی خود مورد تأكید قرار خواهد داد.

شناسی، در عمـق ذهـن هـر اندیشـمند و      با انسان رابطه نظام سیاسی بلكه هر اندیشه سیاسی
انـد،   حتی بسیاری از كارگزاران سیاسی حضور دارد و بسیاری از ایشان بر آن تأكید و تصریح كرده

ز طبیعـت انسـان ـ امكانـات و     هـر شـرحی از سیاسـت بایـد ا    «اندیشـد كـه    ماكیاول چنین مـی 
ده دو امر است یكی آنكه بـه گمـان مـا    كنن هایش آغاز شود. برداشت ما از انسان معین محدودیت

  ».انسان شایسته چگونه حكومتی است و دیگر آنكه انسان توانایی ایجاد چگونه حكومتی را دارد
تنهـا   كننـد و برایشـان ارزش دارد نـه    های آدمیان، آنچـه كـه آرزو مـی    وی معتقد است: انگیزه

مشی حكمرانـی اسـت    ده خطكنن حكومت مناسب آن جامعه است بلكه تعیینكننده شكل  تعیین
  1.»كه مایل نیست قدرت خویش از كف دهد

تـر یعنـی    داند كه در عملكرد یك ماشین بـزرگ  ای می فرد از انسان را ماشین پیچیدههر « هابز
رو قبل از ارائه نظـام سیاسـی مـورد نظـر خـود بـه        كند؛ از این خاص خود را ایفا می دولت نقش

هـای اصـلی انسـان در هـر      رسد كه انگیزه ورزد و به این نتیجه می عه طبیعت آدمی اهتمام میمطال
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دانـد لكـن آن را    وی عقل را مخصوص انسان مـی  .ی شخصیطلب ا ترس است یا منفعتیاقدامی 
ـ   آورد زیرا آن را ابزاری معرفی می امتیازی برای انسان به حساب نمی ار دو انگیـزه  كند كـه در اختی

باشد. ویژگی حیوان را اعمال زور و فریبكاری و انسان را نوعی حیوان با این دو ویژگی  نامبرده می
گیرد كه تنهـا وسـیله    داند و نتیجه می كند یعنی در روابط اجتماعی زور را موجه حق می قلمداد می

ی حاكمیـت خـود بـه    ایجاد نظم در این صحنه اجتماعی پرآشوب، زور است و بر آن اساس تئور
كه به معنی حیوانی مخوف یا ماشینی هولنـاك اسـت و بـا زور و     1».كند ریزی می نام لویاتان را پی

  تواند به جای خود بنشاند. قدرت صد چندان خود هر فردی را می
جان الك هم با اعتراف به این رابطه، نظام سیاسی مورد نظر و متفاوت خود با نظـام سیاسـی   

گویـد:   كند. الك مـی  ریزی می پی شناسی هابز شناسی ویژه و متفاوت خود با انسان را بر انسان هابز
هـا هرچنـد    دارای حقوقی است و غایتی دارد گرچه دولت آنها را نشناسد و دولت» فطرw«هر فرد 

دم در مـر ل توجیه اسـت كـه   طور طبیعی ظاهر شوند، هستی آنها هنگامی از نظر اخالقی قاب كه به
گویـد: افـراد در    كنار آنها بتوانند قادر به درك غایات خود باشند و حقوقشان محترم شمرند او می

بایـد در وضـعیت برابـر باشـند و كسـی بـر دیگـری        طبیعت برابرند و حقوق یكسان دارند پس 
كنـد و توسـعه    فظـت مـی  كند بلكه محا آزادی را محدود نمیگوید: قانون،  فرمانروایی نكند. او می

  2».هایی كه قانون نیست آزادی هم نیست دهد زیرا در دولت می
شناسـی را   اكنون در این مقدمه كوتاه عرضم این نیسـت كـه سـخنان جـان الك دربـاره انسـان      

از انسان دارد كـه مطـابق    خاصیتوضیح دهم بلكه منظورم این است كه بگویم جان الك نیز تفسیر 
توان گفـت: هـر    طور كلی در یك جمله می دهد و به نظام سیاسی خاصی را ارائه میآن و بر مبنای آن 

  شناسی واقعی یا ادعایی استوار است. پژوه بر یك انسان از سوی هر سیاست نظام یا اندیشه سیاسی
اقعاً هست و یا طور كه و به این معنا كه یا واقعاً از ابتدا بدون هیچ غرضی و مرضی انسان را آن

شناسد و سپس یك نظام سیاسـی را   كند وجود و واقعیت دارد می طور كه او گمان می كم آن دست
سازد و یا اینكه یك نظام سیاسی را كه از آغاز پسند كرده و به  شناسی خود استوار می بر این انسان

  تحلیل كند. شناسی ادعایی توجیه و كند براساس یك انسان اش خوش آمده، سعی می سلیقه
هـای سیاسـی متنـوع و رنگـارنگی را در      های واقعی و ادعایی، نظـام  شناسی و تنوع این انسان

  نتیجه داده است. صحنه جهان و در تاریخ اندیشه سیاسی
                                                           

  به بعد. 195ر.ك: همان، ص. 2  به بعد.  108ر.ك: همان، ص. 1



 3       مقدمه

به اعتقاد ما وجود این رابطه، یك واقعیت آشكار است كه با هر عقل و خرد انسان به صورت 
در بعد اجتماعی نظام سیاسی را بـا ایـن رابطـه پیونـد     شود و هر دین و مكتبی  فطری دریافت می

ین كاملی است كه در همه شؤون فـردی و  دسو،  ای اسالم از یك طور ویژه دهد. از آن جمله به می
اعی، اقتصـادی و قضـایی و سیاسـی وارد شـده و دسـتورالعمل دارد و مـا هنگـامی كـه در         اجتم

خـوبی   كنـیم بـه   ویژه آیات و روایات دقـت مـی   منابع اسالمی بهدر نگریم و  های دینی می اندیشه
ای از آیات و روایـات بـه    رو، بخش عمده توانیم تأكید دین بر این رابطه را متوجه شویم از این می

كند و مرتبط بـا   ای معرفی می ناسی پرداخته و انسان را در بینش دینی با خصوصیات ویژهش انسان
كند و انسان را در صورت مخالفـت مـورد    ویژه در زمینه سیاسی صادر می هایی به آن دستورالعمل

  دهد. خطاب و عتاب قرار می
مبـانی  «. بـا عنـوان   اكنون در دست اقـدام داریـم   سان ما نیز در پروژه تحقیقاتی كه هم و بدین

» شناختی اندیشـه سیاسـی در اسـالم    مبانی انسان«در اسالم، عنوان بخش سوم را  اندیشه سیاسی
بنـدی   ها و خصوصیات انسان بپردازیم كه در صـورت  خصلتایم تا در آن به مواردی از  قرار داده

هـای دینـی را بـر آن     این مكتب الهی سیاستای دارند و  نظام سیاسی اسالم، تأثیر مبنایی و ریشه
مبانی فطری بنا نهاده است. لكن از آنجا كه منابع گسترده دینی آیـات، روایـات تـاریخ و بررسـی     

های دینی در درك این موضوع مؤثرنـد، بررسـی    علی و دیگر حكومت سیره عملی حكومت امام
و امیدواریم كه نویسندگان و پژوهشگران، بعـد از  كامل آن نیازمند حوصله و دقت بیشتری است 

های خود از نواقص این كار بكاهند و بر كمال و غنـای آن بیفزاینـد و    سنجی ها و نكته این با دقت
ها و تجربیـات خـود    گری به این كار بنگرند و با انتقال نظریات و دیدگاه با دید اغماض و هدایت

  مؤلف را در رفع نواقص آن كمك كنند.
 



  



  

  
  
  

  فصل سوم

  
  اسالم شناختی در اندیشه سیاسی مبانی انسان

  
شود؛ در بخش نخست مفاهیم كلی و نظری بررسی  دو بخش كلی مطرح می مطالب این فصل در

  شود. و در بخش دوم مصادیق و جزئیات ارائه می

  شناختی بخش نخست: مفاهیم و كلیات انسان

  مقدمه

بندی تـا حـدودی راهگشـا،     بر آنچه كه در بحث مقدماتی كتاب مطرح شد، در یك تقسیم افزون
شـود) از   طور كلی یا آنچه كه به سیاسـت اسـالم مربـوط مـی     را (به توان مبانی اندیشه سیاسی می

های مختلفی از مبانی اندیشه سیاسی اشاره كرد كـه   د و به دستهكربندی  زوایای دیگری نیز تقسیم
  شود: پرداخته میها  بندی در زیر به بعضی از تقسیم

ـ     1 ری از مـوارد بــه  لمان سیاسـت را در بسـیا  . از آنجـا كـه اندیشـمندان مسـلمان و غیــر مس
را به دو دسـته   توان مبانی اندیشه سیاسی می بنابراین اند؛ و فرمانبری تفسیر و معنا كرده فرماندهی

  تقسیم كرد:
نـی، آن  مربوط به فرماندهی و قانونگـذاری از بـاال اسـت؛ یع    یك دسته، مبانی اندیشه سیاسی

دسته از مبانی كه یك قانونگذار یا فرمانده به هنگام تقنین قانون یا در حین صدور فرمـان در نظـر   
طور كه در مباحث پیشین توضیح دادیـم، مسـئله تقنـین     گیرد یا باید در نظر بگیرد. زیرا، همان می

ـ  wفجأقوانین و صدور فرامین هم، مثل بسیاری از حقایق انسانی دیگر، چیزی نیست كه  و  ةًو دفع
هـای خاصـی    ها و پایـه  الوجود است كه از ریشه بدون مقدمه حاصل شود؛ بلكه حقیقتی تدریجی

افزایـد و   های خود می رویاند و سپس بر فروع و شاخ و برگ زند، ساقه می كند، جوانه می تغذیه می
  .است ای استوار های اصلی ویژه های آن بر اصول و اساس و پی همه فروع و شاخ و برگ
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پـذیری از پـایین و    مربوط به اطاعت و فرمـانبری یـا فرمـان    دسته دوم، مبانی اندیشه سیاسی
كـه چرایـی اطاعـت از قـانون قانونگـذاران و فرمـان        اسـت توسط شهروندان و اعضای جامعـه  
كنندگان و فرمـانبرداران یعنـی شـهروندان و     زیرا اطاعت ؛كند فرماندهان را در نظر آنان توجیه می
اصول  ،تصمیم ،آزادی ،اختیار ،خرد ،اندیشه ،هایی دارای عقل اعضای جامعه، به نوبه خود انسان

در فكـر و   بایـد ا و قدرت و قوت استدالل هستند كه ناگزیر قبل از هـر اقـدامی،   ه ارزش ،و عقاید
ای برای آن نزد خود و دیگران و نزد خلـق و خـالق    كننده ا بسنجند و دلیل قانعاندیشه خود، آن ر

خود داشته باشند كه طبعاً این ادلّه نزد هر كسی بر اصول و مبانی خاصی كه مـورد نظـر او اسـت    
  استوار خواهد بود.

هر  . از آنجا كه انسان، در همه مراحل زندگی و در همه موارد اقدامات و تصمیمات خود، از2
كنـد كـه در    رنگ و شكل كه باشد، در درون خویش، با دو حقیقـت مـؤثر و فعـال برخـورد مـی     

 اساسی دارند، سیاست و اندیشـه سیاسـی   هدایت، توجیه و كنترل اقدامات و تصمیمات او نقش
دهـی و كنتـرل    ز تأثیر و جهتطور كلی و مطلق و هم به صورت ویژه و مقید به اسالم، ا نیز هم، به

  آن دو عامل روحی و درونی در امان نیست.
ا هستند كه در همـه افعـال و حركـات و    ه ا و ارزشه ، بینشیادشدهمنظور از دو عامل درونی 

مبـانی اندیشـه    شـد بیان كنند. با توجه به آنچه  اساسی خاص خود را ایفا می تصمیمات ما نقش
شوند، به عبـارت   بینشی و ارزشی تقسیم می طور كلی و هم به شكل ویژه بر دو نوعِ هم به سیاسی

شـود   كنیم و برای ما روشن مـی  فهمیم و حقایقی كه درك می ها را كه می دیگر هم آنچه از واقعیت
های سیاسی ما، مؤثر خواهد بود و آنها را در مسیر خاصی هدایت خواهـد كـرد و هـم،     در اندیشه

  د دوست بداریم.داریم یا بای آنچه را كه مطلوب ما است و دوست می
. از آنجا كه انسان، از دو گونه زندگی برخوردار است یا زندگی او دارای دو جنبه اسـت كـه   3

و عمـومی   یكی گونه فردی و جنبه خصوصی زندگی او و دیگری گونه اجتماعی و زندگی جمعی
سی كلی یا اسالمی را بـه دو دسـته   توان از این زاویه نیز، مبانی اندیشه و اقدامات سیا ، میاستاو 

  :كرددیگر تقسیم 
فردمحـور و دسـته دیگـر، مبـانی اندیشـه سیاسـی        یك دسته از آنها، مبانی اندیشـه سیاسـی  

؛ در اینجا به عنوان یك مثال شـاخص و بـارز، دربـاره مبـانی اندیشـه و اقـدام       استمحور  جامعه
هـا و   آری مبـانی اندیشـه   ؛كنیم های اجتماعی تأكید می ، بر نقشطور ویژه محور، به سیاسی جامعه

هـای اجتمـاعی باشـند كـه طبعـاً تكـالیفی را ایجـاب         توانند از نوع نقش اقدامات سیاسی ما، می
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و به منظور تأمین اهدافی شكل گرفتـه   داردكنند؛ یعنی هر نقشی در جامعه تكالیفی را به دنبال  می
، ناگزیر از آن است كه به تكالیف مربوط به آن اقـدام  یرش آن نقشاست كه هر شخص آزاد، با پذ

اجتمـاعی یافتـه اسـت، فكـر و      كند و برای تحقّق اهدافی كه آن نقش، به منظور تحقق آنها اعتبار
هـای   از فرهنـگ  نقـش اندیشه و سیاست و تدبیر خود را به كار انـدازد. در اینجـا بـرای توضـیح     

  :كنیم استفاده میشناختی  شناختی یا جامعه وانر
شود، یك اصطالح  به آن اطالق می »الدور« و در زبان عربی "Role"كه در فرهنگ غرب  نقش

  گونه تعریف شده است: است كه این» یشناسی اجتماع روان«مربوط به 
هو ما یتوقعه المجتمع او االخرون او هو نفسه ان یقـوم بـه و یؤدی�ـه مـن واجبـات و دور الفرد؛ . «1

اعمال لنفسه و لذویه و مجتمعه، وفق مرکزه و م2انته ف1 المجتمع، و سابق اعداده و تأهیلـه، و ظروفـه 

 الخاصه االجتماعیه والمادیه والطبیعیه، و ام2انیـات الشخصـیه المختلفـه... والظـروف الحـال1 الـذی

  1».یقوم فیه بالدور، او یطلب منه اداؤه فیه
ند كـه بـرای خـود یـا     ریك فرد، رفتاری است كه جامعه یا دیگران یا خود او انتظار دا نقش«

هـای   ط خاص مـادی و طبیعـی و ویژگـی   یقدرت و شایستگی و شرا ،خاطر جایگاهه اش ب جامعه
الگو یا تیپ رفتاری كه كـودك یـا   « "Role" ».دشخصیتی گوناگونی كه دارد نسبت به آن اقدام كن
  2.»كند بزرگسال برحسب انتظارات دیگران انتخاب می

شـد   به تومار كاغذی گفته مـی  "Role"شده كه در آن  گرفتهاین واژه از هنر تئاتر قدیم فرانسه 
ی، معمـوالً بـه هـر الگـوی     شناسی اجتماع شد، در روان (وظیفه) بازیگر در آن نوشته می كه نقش

رود، بـه او آموختـه    شود كه به حقوق، تعهدات و وظایفی كه از كسی انتظار می رفتاری اطالق می
كنـد.   بـاط پیـدا مـی   شـود، ارت  های اجتماعی خاصی انجام آنها تشویق مـی  شود یا در موقعیت می

توان گفت كه نقش شخص دقیقاً چیزی است كه دیگران از او انتظـار دارنـد و پـس از     درواقع می
  3یادگیری و درونی شدن نقش، چیزی است كه خود شخص از خویشتن انتظار دارد.

"Role" یـك گـروه    گیری در یك اجتماع یا در انگاره یا قالب متشكل رفتار مربوط به یك موضع
  توان مفاهیم زیر را متمایز كرد: كه با انتظار گروه یا افراد، همبسته است. در زمینه این اصطالح می

                                                           
 .363و  362، صالثالثه ة، الطبعالنفس والتحلیل النفسی موسوعة علم، عبدالقادر. 1
  .شناسی مقدماتی جامعه، ونگ: یكر.. 2
 .1315ص ،2، جپزشكی شناسی روان فرهنگ جامع روان، پورافكاری. 3
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كه در آن موضع به شكل مقام، موقعیت یا مرتبه است. قالب رفتـار در ایـن    اجتماعی . نقش1
عیین شده است و فرض بر ایـن اسـت كـه دارای    نقش به وسیله توافق یا رضایت اعضای گروه ت

  1. برای گروه و به واسطه گروه است... ارزشی كنشی
وظایف و تكـالیف خاصـی    ،، حاوی یك قالب رفتاری و دربردارنده حقوقدر هر حال، نقش

است كه به صورت مشروح در جای خـود بیـان شـده و در ذهنیـت جامعـه وجـود دارد و ایـن        
  كند. وظایف و تكالیف اشاره می ،به همه آن حقوق اجماالًاصطالح 
 شناسـان، اجتمـاعی   رو بعضی از روان ، از عوامل عمده اجتماعی شدن افراد است؛ از ایننقش

تواند مـؤثر باشـد.    می آناند كه در هر مرحله، عامل خاصی در  شدن را به چند مرحله تقسیم كرده
و . اردگـذا  تمایز مـی  و اجتماعی شدن بعدی اجتماعی شدن اولیه میانم) 1966( برای مثال بریم«

شـود؛ بـرعكس    ی مشخص مـی های بنیاد كه اجتماعی شدن كودك، از راه كسب ارزش ویدگ می
 آثـاری اجتماعی شدن دوره بزرگسالی بر رفتارهای گوناگون مرتبط بـا نقـش تأكیـد دارد و دارای    

  2شود. خصوص محدود می های به های نقش است كه احتماالً بیشتر آن به بافت
یك نوع تعهد است كه منشأ ثبات رفتار اجتمـاعی و همسـانی   » نقش«توان گفت:  درواقع، می

شود و آینده جامعه و رفتارهـای مـورد انتظـار، از هـر عضـو در هـر        های متفاوت می آن در قالب
  .كند موقعیت را، تا حدود زیادی روشن و مشخص می

امعه از سوی مردم به دنبال دارد كه، كوتاه آمـدن در آن انتظـارات،   ، انتظاراتی را در جهر نقش
؛ چنان كه بسیاری از شود میمنشأ ضربات حیثیتی و صدمات موقعیتی و مقامی شخص در جامعه 

های عمده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، از نظر قانونی بر فردی كـه خـود را در آن موقعیـت     نقش
كه كوتاه آمدن از اقـدام   كند میش را ایفا كند، تكالیفی را تحمیل دهد و تصمیم دارد آن نق قرار می

تنها او را در معرض بازخواسـت و مؤاخـذه و حتـی اعمـال مجـازات از سـوی        به آن تكالیف، نه
بر این خود آن شـخص و   افزون؛ بلكه، دهد میبر عملكرد او را دارند قرار  كسانی كه حق نظارت

و  پایگـاه اجتمـاعی   شـوند و  مـی و اجتمـاعی مواجـه    امیان او با مشكالت سیاسیطرفداران و ح
شـناختی   دهند. تذكر این نكته الزم اسـت كـه اصـطالح روان    خود را از دست می قدرت سیاسی

توانـد   طور طبیعی مـی  به كتابعام و گسترده است؛ ولی، آنچه را كه در این  ی نقش، بسیاراجتماع
ـ   مورد توجه قرار گیرد، نقش نقـش   _؛ نقـش رهبـری   _: ماننـد هـایی   : نقـش اسـت ی هـای سیاس

                                                           
 .328، صشناسی لغتنامه روانمنصور و دیگران، . 1
 .125ص، یشناسی اجتماع روانراس و دیگران،  ر.ك:. 2
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تا برسد  مدیریت _؛ ریاست _؛ نقش قضاوت _؛ نقش وكالت _؛ نقش وزارت _ی؛ جمهور ریاست
  . های مختلف كارهای سیاسی و... در بخش به نقش كارمندی

  های شخصیتی فردی ی در خصلتگرای های جامعه ریشه

آنجا كه آنچه اصالتاً در جهان خارج وجود چشمگیرتری دارد، فرد یا افراد هسـتند كـه قبـل از    از 
، حقیقت و وجود خـود را در ذهـن افـراد متجلـی و متظـاهر      نظام و تشكیالت اجتماعی ،جامعه

هـای   جامعـه و نظـام   دهنـد و  دسـت هـم مـی    به سازند و درواقع، همین افراد هستند كه دست می
توانیم چنین نتیجه بگیـریم كـه    كنند، ما می ی و تشكیالت و نهادهای گوناگون را ایجاد میاجتماع
  و روان افراد، ریشه و جایگاه خاص خود را دارد. زیستی یا زندگی اجتماعی، در شخصیت جامعه

هـای شخصـیتی و    ستین سـؤال در ایـن بحـث، از همـین ریشـه     بنابراین، قبل از هر چیز، نخ
ی در درون افراد و اعضای جامعه خواهد بود و ما باید ببینیم چـه عوامـل   گرای شناختی جامعه روان

ن جامعـه و در  تی در نهاد انسان وجـود دارد كـه وی را در درو  شناخ های روان شخصیتی و گرایش
بـه تعریـف اصـطالح     دارد؟ در پاسخ به این سؤال، بر ما الزم است كه در آغاز كنار جمع نگه می

  توجهی داشته باشیم. و علل و عوامل و گرایشات شخصیتی شخصیت

  شخصیت

كنـد بـا یـك نـوع تنـاقض       گاهی انسان احساس می ی در تعریف شخصیتشناسی اجتماع در روان
پـذیری   اند كه شخصیت انسان در فراینـد جامعـه   شناسان اذعان كرده شود؛ بعضی از روان رو می روبه

گیـرد و   های جامعه را می آید؛ زیرا انسان در روابط متقابل اجتماعی با افراد دیگر، میراث به وجود می
ی را بـا  هـای زیسـت   سـائق  انسان نـاگزیر اسـت، خودمختـاری   «خورد...  به فرهنگ جامعه، پیوند می

های فرهنگ جامعه خویش مهار كند تا بتواند به عنوان یك عضـو   قیدهای آداب و رسوم و خواست
گونه كجروی از مـوازین فرهنگـی، مجـازات     سالم و مورد قبول جمع در جامعه زندگی كند؛ زیرا هر

هـا و    ی كـودك بـا ارزش  هـای زیسـت   های روانی و تظـاهرات سـائق   در پی دارد... هنگامی كه انگیزه
موازین فرهنگ جامعه انطباق یافت، شخصیت او شكل گرفتـه اسـت؛ بـه بیـان دیگـر شخصـیت       

  1».توافق یافته باشد ی با انتظارات جمعیهای شخص ید كه كششآ متعادل وقتی حاصل می
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فـرد   توان از این گفته استنباط و استخراج كرد، این اسـت كـه شخصـیت    آنچه كه آشكارا می
ساخته و پرداخته فرهنگ جامعه است كه شـاید ظـاهر ایـن سـخن بـا مكتـب اصـالت جامعـه         

پـذیری و تحـت    توان گفت: شخصیت فرد در فراینـد جامعـه   راستی می سازگارتر باشد؛ ولی آیا به
  آید؟ آید آنچنان كه از سخن فوق برمی تأثیر فرهنگ هر جامعه به وجود می

این نكته تأكید كنیم كه قبول داریم فرهنگ هر جامعـه در تغییـر و   جا باید بر  البته ما در همین
دهد؛  فرد مؤثر است و شخصیت افراد را تحت تأثیر قرار می تحول و دگرگونی و تكامل شخصیت

كه هر فرد، قبل از زندگی اجتماعی نیز  ی ایجاد شخصیت فرد نیست؛ چرااولی، این سخن به معن
دارد یـا   او است كه وی را یا در كنار جمـع نگـه مـی    و خصایل شخصیتی استدارای شخصیتی 

دارد و  شود. آری مسـلّماً هـر فـرد یـك نـوع اسـتقالل شخصـیتی        باعث گریز او از آن جامعه می
زنـدگی در  طور كلی یـا   خصوصیات شخصیتی او است كه سرنوشت وی را با زندگی اجتماعی به

  كند. كند و او را در این زمینه وادار به انتخاب خاصی می یك جامعه خاص مشخص می
، نسبت بـه جامعـه وجـود نداشـته باشـد و بـه گفتـه بـاال         مستقل هر فرد اگر این شخصیت

پاسخ خواهـد   باشد، دو سؤال عمده و اصلی بی شخصیت فرد، زاده جامعه و مولود زندگی جمعی
تـر   شوند یا اگر دقیق یك سؤال این است كه چگونه افراد به سوی زندگی جمعی كشیده می ماند:

  كنند؟ كنند و خود را از تأثیر فرهنگ جامعه رها نمی بگوییم از زندگی جمعی دل نمی
عرض عریضی، متغیر و بـین   سؤال دیگر این است كه قضاوت افراد نسبت به جامعه در یك

بینـیم در   مخالفت صددرصد در نوسان است تا آنجـا كـه مـی    دو نقطه یعنی موافقت صددرصد و
ای از افراد به فرهنگ جامعه خود دلبستگی كامل دارند و با تمام وجـود از   عین آنكه بخش عمده

زننـد و در   آن مـی  شدت از آن گریزانند و گـاه تیشـه بـه ریشـه     كنند، بخش دیگری به آن دفاع می
آید و یكسـره فرهنـگ و نظـام و نهادهـای اجتمـاعی را       های انقالبی به وجود می مواردی حركت

گونـه   ایـن  ،آورد فـرد را فرهنـگ جامعـه بـه وجـود مـی       ؟ و اگر واقعاً شخصـیت كند دگرگون می
نـد داشـته باشـد؟    توا آن، چه توجیهی مـی  كردنهای فردی با فرهنگ جامعه و دگرگون  مخالفت

های گوناگون و متفـاوت   بر این چرا در جامعه واحد و فرهنگ اجتماعی یكسان شخصیت افزون
رغـم آنكـه در آغـاز سـخن، شخصـیت را       به، یادشدهدر گفتار  شود؟ بنابراین ظاهر میبا یكدیگر 

ـ  مولود فرهنگ جامعه دانسته، در پایان سخن، شخصیت را حاصل توافق كشش ی بـا  های شخص
ـ   كشـش  دهد قبـل از زنـدگی جمعـی    دانسته كه نشان می انتظارات جمعی ی یعنـی  هـای شخص

  .استشخصیتی وجود دارند و این سخن پایانی با آن سخن آغازی متناقض 
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فرد بـه سـاختار    اند: شخصیت شناسان گفته روانشاید به همین لحاظ باشد كه برخی دیگر از 
و بعضـی دیگـر شخصـیت را،     انـد  روانی او بستگی دارد و به عوامل ساختاری ثابت اشاره كـرده 

رشـد   داننـد یـا اینكـه    روش خاص هر فرد در جستجوی پیدا كردن و تفسیر معنایی زنـدگی مـی  
 و درجـاتی از تجربـه عـاطفی    ی، ورزیدگی در زبانهای متقابل انسان را وابسته به كنش شخصیت

ی و عوامـل  های متقابل انسان و كنش زندگی جمعی ۀ؛ یعنی، رشد شخصیت را زادندا قلمداد كرده
تـر بـه    رسد دقیـق  اند نه اصل وجود شخصیت افراد را و بعضی كه به نظر می جمعی دیگر دانسته
ـ  از منظومه شخصیت را سازمان پویایی«اند،  این مسئله نگریسته ی و بـدنی در درون فـرد   های روان

  1اند. دانسته» شود نظیر او با محیط می بیهمتا و  كه سبب سازگاری بی
 و هویـت  و منهـای جامعـه، دارای شخصـیت    در بینش اسالمی، فرد قبل از زنـدگی جمعـی  

توانـد و   گـاه نمـی   و هیچ است ی اوپذیر دارد كه اساس مسئولیت مستقلی است و جوهره مستقلی
كننـده گناهـان و    نباید اوضاع اجتماعی و شرایط محیطی را بهانه طرز رفتار خود و احیانـاً توجیـه  

  تر به آن اشاره خواهیم كرد. های خویش قرار دهد كه ما در بحث فطرت مفصل كجروی
هـای   و گـرایش  ی، شخصـیت شناسـی اجتمـاع   تـوان گفـت: از دیـد روان    با این وصف، مـی 

او بـا   و همزیسـتی  ی، ریشه و اساس رفتار فردی و از آن جمله، گـزینش زنـدگی جمعـی   شخصیت
كنـیم   شود به این حقیقت اشاره می نروشما  . در اینجا برای آنكه تا حدودی منظوراستدیگران 

ـ  ی، جمـع جـوی  مثـل سـلطه   كه تاكنون، چندین گرایش و صفت شخصـیتی  ـ  ی، گـروه گرای ی، گرای
طلبـی و امثـال آنهـا     ، دستگیری، عزت نفس، جـاه دشمنیی، دوستی و خواه ی، استقاللدوست نوع

توان گفت: تقریباً همـه آنهـا از قـوت و قـدرت ابعـاد اجتمـاعی        برای انسان شناخته شده كه می
 ی بدون وجود جامعه وهای شخصیت گرایش این یك از شخصیت انسان حكایت دارند؛ زیرا، هیچ

  تواند زمینه بروز و ظهور و مفهوم درستی داشته باشد. زندگی جمعی نمی
ـ  ر و اسـتقالل پذی و، سلطهج توان افراد را به سه بخش سلطه از یك زاویه، می ب تقسـیم كـرد؛   طل

هـا بـدون    ی انسان حكایت دارند؛ زیرا، وجـود ایـن خصـلت   گرای ولی این هر سه خصلت از جامعه
توان افراد را به سه دستۀ خواهان دوستی با دیگران یا دشـمنی   معنا است. از زاویه دیگر می جامعه بی

ی انسـان  گرای نیز از جامعه تفاوت تقسیم كرد؛ ولی باید گفت: این سه خصلت شخصیتی با آنها یا بی
ـ  ر یعنی جامعـه ت تری از یك گرایش اصیل های كوچك حكایت دارند؛ یعنی، فروع و شاخصه ی گرای
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ی گیـر  انسان هستند، از زاویه دیگر انسان یا خواهان معاشرت با دیگران یا انزواطلب است و گوشـه 
  ی انسان حكایت دارند.گرای كند كه این دو نیز از جامعه یرا انتخاب م

ستیز است كـه   ب یا ظالم و ستمكار و عدالتطل و مساوات از جهت دیگر، انسان یا عدالتخواه
ـ  های گونـاگونی از جامعـه   این دو نیز خصلت انسـان هسـتند و در صـورت دوم، افـراد یـا       یگرای

  و مورد تجاوز. ند یا مستضعفب و متجاوز و مستكبرطل قدرت
ـ  های مشابه، همه از جمع پس درحقیقت آنچه كه نام بردیم و بسیاری دیگر از خصلت ی گرای

ی در درون گرایــ هــای جمــع گونــه فــروع و شــاخه انه وجــود ایــنانســان حكایــت دارنــد و نشــ
  .استهای فردی اعضای جامعه  های شخصیتی و گرایش ها و خصلت خصوصیت

شـناختی بـر    توانیم از جهت انسان اسالم در همین آغاز می بنابراین، ما در بیان اندیشه سیاسی
كـه   و اندیشـه اصـالت فـردی    شه سیاسی اسالم تأكید كنیم؛ یعنی، فردمحورییكی از مبانی اندی

ترین مبانی اندیشه سیاسی در اسالم است و ما در آینده نزدیك بـه بعضـی    توان گفت: از عمده می
سیاسی اسـالم در ارتبـاط   و سپس به مبنای دیگر اندیشه  كنیم از ادلّه و آثار این طرز فكر اشاره می

توانـد مبتنـی بـر مبـانی      یك به نوبـه خـود مـی    پردازیم كه هر میی گریز ی یا جامعهگرای با جامعه
  گوناگون دیگری باشد.

  یگرای در قبال جامعه مسئولیت انسان

دیم، بــه ابعــاد كــری انســان مطــرح ی شخصــیتگرایــ در ارتبــاط بــا جامعــه اكنونتــ آنچــه را كــه
 اشد: ولـی از آنجـا كـه (بعـده     های روانی و فطری او مربوط می ها و گرایش ریشه ،شناختی انسان

اسـت، از نظـر    و مسئول ) انسان یك موجود مختار عاقل و مكلفداده خواهد شدبیشتر توضیح 
 و قـوانین الهـی   ها، مطابق موازین دینی دهی این گرایش ارزشی بر او است كه در هدایت و جهت

  خود را انجام دهد. ، نقشموجود در كتاب آسمانی
ای  1؛کـدْح(ا فَم&%َ$ق یـه  ر�ب�ِـ�ا�یه�ا ا����نس�انُ ا�نَّک کـاد�ح
 ا�لَـ�  یا«مثل:  آیات قرآنبرای توضیح بیشتر از 

آید كه  چنین برمی». انسان تو در تالش به سوی پرودگارت هستی و روزی او را مالقات خواهی كرد
است كه خواه و ناخواه در همه مراحـل در   انسان، درواقع، یك حركت جبری اصل حركت تكاملی

نـدگی فـردی و اجتمـاعی و خـانوادگی و در     خواب و بیداری و در غفلت و هوشیاری و در مرحله ز
  گاه قادر به توقف آن نیست. شود و انسان هیچ همه مراحل، این حركت جبری محقق می
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دهی، هدایت و كنترل آن در  جبری و غیر قابل توقف است، جهت ،ولی با اینكه اصل حركت
گرایشـات درونـی او    ۀهـای انسـان همگـی زاد    و از آنجا كه رفتارها و حركت استاختیار انسان 
یك از گرایشات درونی انسان، یك نوع رفتـار و حركـت درظـاهر زنـدگی او ایجـاد       هستند و هر

درونـی در روان   تگرچـه اصـل وجـود گرایشـا     ی بخش فوق ایـن اسـت كـه   اكند، طبعاً معن می
هـا و رفتارهـایی جبـراً در انسـان ایجـاد       ها، خدادادی و تكوینی و جبری اسـت و حركـت   انسان

  توان گفت خارج از كنترل انسان هستند. ولی، درنهایت نمی ؛كنند می
رو  نیز خارج از كنترل او نیستند و از این بر این اساس گرایشات روانی انسان به زندگی جمعی

 توانـد، صـبغۀ دینـی    دهـد مـی   است كه رفتارها و حركاتی را كه براساس این گرایشات انجام می
  پاداش و كیفر الهی باشد. ،نكوهش ،ساز ستایش و زمینه داشته و دارای ارزش اخالقی

 1اند كه اجتماعی زیستن بـار ارزشـی و اخالقـی دارد.    به همین لحاظ است كه بزرگان ما گفته
ـ     چون آن را خارج از كنترل و اختیار انسان نمی  دربـاره كیفیـت   یدانند؛ ولـی در پاسـخ بـه پرسش

و اینكه ارزش زندگی جمعی از دید اسالم مثبت است یا منفـی؟ از آیـات و    ارزش زندگی جمعی
كه ارزش زندگی جمعی به دو چیز بستگی دارد: نخست شرایط حاكم بـر   آید برمیروایات چنین 

های روانی كه او را وادار به زندگی  مل و انگیزهكند و دوم علل و عوا ای كه در آن زندگی می جامعه
با شرایط مطلوب دینـی و اخالقـی طبعـاً ارزش     ای ؛ یعنی، زندگی در جامعهكنند میدر آن جامعه 

ارزش منفـی خواهـد    اسـت، ای كه فاقد شـرایط دینـی و اخالقـی     مثبت دارد و زندگی در جامعه
ای هم كه شرایط مطلوب دینی را دارد، در صـورتی دارای   داشت. چنان كه حتی زندگی در جامعه

ارزش دینی و اخالقی مثبـت خواهـد بـود كـه شـخص در گـزینش و انتخـاب آن دارای انگیـزه         
؛ ولـی اگـر انگیـزه او از گـزینش زنـدگی جمعـی، نادرسـت،        ه باشدطلبان و كمال صحیح، عادالنه
ه باشد، هرچند كـه شـرایط آن جامعـه مطلـوب باشـد، ولـی       طلبان ه و ثروتطلبان ظالمانه، قدرت

  زندگی او در آن جامعه نامطلوب و دارای ارزش منفی خواهد بود.
بـه یـك قضـاوت و     ایات، در برخورد با مسئله زنـدگی جمعـی  بررسی آیات و رو بارو  از این

زنـدگی جمعـی را    توان چنین دریافت كـه قـرآن   توان دست یافت و نمی گذاری مطلق نمی ارزش
رغم آنكه اسالم یك آیین زنـدگی جمعـی اسـت     بهمطلقاً خوب یا مطلقاً بد قلمداد كرده باشد و 

حـدود و   ،قصاص ،تجارت ،قضاوت ،شهادت ،جهاد ،های اجتماعی مسئولیت ،وسط(كه از امت 
                                                           

  به بعد. 27، ص3، جاخالق در قرآن، یزدی ر.ك: مصباح. 1
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زند و به صد زبان مردم را  حقوق و دیگر حدود و قوانین اجتماعی دم می ،سیاست ،احكام ،دیات
كند) در  و تأسیس حكومت خداپسند و انسانی دعوت می به زندگی جمعی، تشكیل جامعه سالم

مفهوم ایـن   كند؛ ولی، مسلماً موارد مختلفی مسلمانان را دعوت به مهاجرت از جامعه خویش می
دعوت به دل كندن از زندگی جمعی و دل بستن به زندگی در انزوا و در غـار   ،دعوت به مهاجرت

انـد   رو گفته از این .استامعه به جامعه دیگر و جنگل نیست؛ بلكه، دعوت به مهاجرت از یك ج
بلكـه ارزش غیـری و نسـبی (در     ؛ارزش زندگی جمعی در اسالم، یك ارزش ذاتی و مطلق نیست

  1.استارتباط با جوامع مختلف) 
، گـرایش  ولی با توجه به مطالب باال باید بگوییم مفهوم گرایش انسان به جامعه و زندگی جمعی

جامعه به معنای اصطالحی خاص نیست و اصوالً، جامعه به معنای اصطالحی خـود كـه جنبـه     به
را  او هـای غریـزی   تواند در متن طبیعت انسان ریشه داشته و گـرایش  اعتباری و قراردادی دارد، نمی

به طرف خود جهت دهد، بلكه، ساخته انسان است بنابراین، منظور از گرایش به جامعـه و زنـدگی   
این است كه انسان دوست دارد با دیگران زندگی كند و مـأنوس باشـد و از تنهـایی گریـزان     جمعی 

  و شكل زندگی با دیگران را او با اتكا به عقل و خردورزی خود باید بسازد. است؛ ولی، كیفیت
حكـومتی   و مشـخص كـرده   را و صورت زنـدگی جمعـی   البته، اگر قبل از او دیگران كیفیت

ا و اخالق و قانون و روابط خاصی را بر زندگی خود ه تشكیل داده باشند و آداب و رسوم و ارزش
 ،خواهـد در آن جامعـه زنـدگی كنـد و دیـن      حاكم كرده باشند، در این صـورت فـردی كـه مـی    

آن شـكل و صـورت زنـدگی     بایـد ه باشد، ناگزیر های اسالمی را پذیرفت آداب و ارزش ،اعتقادات
های اسالمی بسنجد تا متوجه شود كـه اسـالم او را بـه چـه      ا و مالكه جمعی را با آداب و ارزش

كند یا به مهـاجرت از آن؟ آیـا او را بـه     آیا به زندگی در آن جامعه دعوت می ؟كند چیز دعوت می
كند یا به تغییر و دگرگـونی در آن؟ آیـا او را بـه حمایـت از آن      یتأیید و تثبیت آن جامعه دعوت م

كند یا به مبارزه و مخالفت با آن؟ و آیا او را به مخالفـت سیاسـی بـا آن جامعـه      جامعه دعوت می
  كند یا به درگیری نظامی با آن؟ دعوت می

بـه ایـن    ؛در اسالم باشـد  یل محكمی بر اصالت و محوریت فردتواند دال همه این مطالب می
وظایف عمومی و خصوصی و تكـالیف دینـی    بایدمعنا كه مخاطب اصلی اسالم افراد هستند كه 

یك از مراحل مختلف زندگی و در مواجهه با حاالت و شرایط گوناگون اجتماعی و  خود را در هر
                                                           

 همان.. 1
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اسـتواری   دالیـل د و نیز نانجام ده خوبی در برخورد با مراكز قدرت و گردانندگان و تأثیرگذاران به
بر رابطه اخالق و سیاست و اصـالت دیـن و اخـالق نسـبت بـه سیاسـت و اولویـت اهـداف و         

توانند در تغییـر و دگرگـونی سیاسـت و هماهنـگ      ی باشد كه خواه و ناخواه میهای اخالق ارزش
  د.نشدت تأثیرگذار باش ی بههای اخالق ساختن آن با اخالق و ارزش

  . مبنای اصالت فرد1

اسـت. عنـوان    اسالم، اندیشـه اصـالت فـردی    یكی از مبانی عمده نظام سیاسی و اندیشه سیاسی
؛ ولـی در  اسـت غیـره   اقتصـادی و  ،حقوقی ،دارای اصطالحات گوناگون فلسفی» اصالت فردی«

به عنوان یكی از مبانی مهـم اندیشـه سیاسـی، آن اسـت كـه      » اصالت فرد«اینجا منظور از اندیشه 
یـك اعضـای جامعـه اسـت و نسـبت بـه جامعـه و         تكالیف سیاسی در اصل متوجه فرد و یـك 

یف سیاسـی را بـا   تشكیالت اجتماعی تقدم و سبقت خواهد داشت؛ به این معنا كـه وقتـی تكـال   
سنجیم، درحقیقت، این تكالیف سیاسی اسـت كـه    ر میتشكیالت اجتماعی از جهت تقدم و تأخّ

قبل از تحقق جامعه و قبل از به وجود آمدن تشكیالت اجتماعی و انعقـاد نطفـه و هسـته اصـلی     
ت شود و خود، در به وجود آمدن جامعه و انعقـاد هسـته اولیـه و تشـكیال     می جامعه، متوجه فرد

شـود و   آوا مـی  اساسی دارد. این فرد است كه با دیگران هماهنگ و همفكر و هـم  بعدی آن نقش
دهنـد و   دسـت هـم مـی    بـه  گذارد و این افراد هستند كـه دسـت   با دیگران را می بنای همزیستی

دهند. این فرد است كه در پیشگاه خداونـد   سازمان و حكومت تشكیل می ،شوكت ،قوت ،قدرت
ای كـه در آن زنـدگی    خود را در قبال جامعه وظیفه شخصی بایددر هر حال  ومتعال مكلف است 

دقت تشخیص دهد و به تناسب وضعی كه بر جامعه حاكم است و نظامی كـه   كند كامالً، و با می
ط دارد، وظیفه خود را بشناسد و به تكـالیف الهـی خـود پایبنـد باشـد و هـیچ عـذر و        بر آن تسلّ

هایی كه بـه تناسـب شـرایط     تواند در شانه خالی كردن از زیر بار تكالیف و مسئولیت ای نمی بهانه
  .كندگوناگون اجتماعی متوجه او است، او را همراهی كند و رفتار ناصواب را توجیه 

گونه اوضاع اجتماعی و نظام سیاسی كـه   یك فرد مسلمان در قبال هر یعنی درحقیقت، وظیفه
و گاهی الهی و گاهی  و گاهی دموكراتیك (طبعاً گاهی عادالنه و گاهی ظالمانه و گاهی دیكتاتوری

توجـه بـه اخـالق اسـت)      ضد اخالق و گاهی بـی و گاهی اخالقی و گاهی  و استكباری طاغوتی
یـك از   كند حاكم باشد، یكسان نیست؛ بلكه، در قبال هر ای كه زندگی می ممكن است بر جامعه

  اوضاع مختلف، تكالیف خاص و متناسبی متوجه او خواهد بود.
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كمك و مساعدت و همكاری و حمایت از نظام حـاكم بـر جامعـه اسـت و      فرد گاهی وظیفه
اش تقیـه، گـاهی    نكند، گاهی وظیفه كوتاهیهیچ تالش و كوششی در تحكیم بنیاد جامعه از  باید

مبارزه منفی، گاهی مهاجرت و گاهی دیگر مبارزه مثبت است؛ چنان كـه گـاهی مبـارزه او شـكل     
فرهنگی، گاهی شكل سیاسی و حتی گاهی شكل نظامی باید داشته باشد. آنچه را كه گفتیم نتیجه 

بـا   دهد كه مكتب و نظـام سیاسـی اسـالم    اسالم است و نشان می در اندیشه سیاسی فردمحوری
هایی كه دولت و حكومت را در هر شرایطی، سرچشمه اصلی قانون و اطاعت هر دولتـی را   مكتب

  دانند تفاوت اساسی دارد. عملكردی، بر افراد الزم میگونه  در هر شرایطی و با هر اعتقاد و هر
خود بر این باورند كه درنهایت، حقـوق و نظـام حقـوقی، حقیقـت و     » شناسی حقوق«بعضی در 

ـ     گیرد و مسلّماً هر را از قدرت و اقتدار حاكم می و جوهر خود و اعتبار هویت ادی بـه  گـاه بـا دیـد م
گونـه   مسئله بنگریم و حقوق را از اخالق جدا بدانیم و میان آن دو شكافی عمیق برقـرار كنـیم، ایـن   

اظهار نظر امری كامالً طبیعی خواهد بود. به عنوان شاهد مثال تاریخی و برای روشن شـدن مسـئله،   
، دربـاره قـانون،   »الكیبیاس«كرده است كه در این مورد نقل » گزنفون«كنیم كه  به گفتگویی اشاره می

  كند. سؤال می» ماهیت قانون«رئیس دولت آتن داشته و از او درباره » پریكلس«گفتگویی با 
كننـد و   ب و وضع مـی آنچه كه مردم در مجلس تصوی گوید: قانون عبارت است از هر می پریكلس

... نـه  پرسد: اما اگر همانند الیگارشی می آنچه را كه باید یا نباید انجام شود تعیین كنند. مجدداً الكیبیاس
  مردم؛ بلكه اقلیتی جمع شوند و آنچه را كه باید یا نباید انجام پذیرد وضع كنند چه؟

گوید: هرچه را كه قدرت حاكم بر كشور وضع كند و هر فرمان و امـر   در پاسخ او می پریكلس
  شود. و نهی را كه صادر كند قانون نامیده می

 ها و دستورهای یك حاكم مستبد پرسد: یعنی حتی فرمان با تعجب می در اینجا او از پریكلس
كند و بایدها و  ظامی حكومت را تصاحب كرده است)، احكامی كه صادر می(كه با زور و قدرت ن

  كند به نظر شما قانون است؟ نبایدهایی كه تعیین و بر مردم تحمیل می
به عنوان حاكم وضع كند ایـن   دهد: بله، هرچه را كه یك فرمانروای مستبد پاسخ می پریكلس

  1. شود... ون نامیده میهم قان
                                                           

توسط  "Hans Kelsen"تألیف  Pure Theory of Lowترجمه كتاب  .12و  11، صنظریه حقوقی ناب، ر.ك: كلسن. 1
  اللهی نقل از: نعمت اسماعیل

Xenophon, Memorabilia, l.ii. 40-46, trans, George C. Calhoun, In Calhoun, Introdvetion to Greek Lagal 

Science (Oxford: Clarendon Press, 1944, repr. Scientid: A & Len, 1977). 
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خواهیم این دیدگاه را به  در اینجا درصدد نقل همه مطالب و گفتگوی دو طرف نیستیم و نمی
شخص خاصی نسبت دهیم؛ فقط منظور اشاره به این طرز فكـر و اندیشـه اسـت كـه در تـاریخ      

تش كـه باشـد فـرامین و دسـتورا     فلسفه حقوق و سیاست وجود داشته مبنی بر اینكه دولـت هـر  
شود و بسیاری از نویسـندگان مسـلمان    ا است و قانون نامیده میاالجر هرچه كه باشد معتبر و الزم

  اند.  یا عمالً طرفدار چنین طرز فكری بودهكه علماًرسد  به نظر میو غیر مسلمان 
توان از طرفداران ایـن طـرز فكـر قلمـداد      را می 1»هانس كلسن« ،دانان مشهور غرب از حقوق

و هـم از واقعیـت    را باید هم از فلسفه عـدالت و اخـالق   كرد كه معتقد است: علم خاص حقوق
و  حقـوق نـاب  «خـودش   این است كه بـه قـول   وی شناسی جدا كرد و منظور و جامعه اجتماعی

ی كـه در  هـای انسـانی و اجتمـاع    را نـه بـا اخـالق ارتبـاطی هسـت و نـه بـا واقعیـت        » خالص
  .است شناسی مورد بحث واقع شده جامعه

حقـوق  «و اتكایی كـه بـر اخـالق دارد و نظریـه     با را به دلیل ارتباط » حقوق طبیعی«او نظریه 
هـای اجتمـاعی و حقـایق     را به دلیل ارتباط با و اتكـایی كـه بـر واقعیـت     و پوزیتیویستی» تجربی
خود كـه بـه عنـوان شـكل دیگـری از      » ناب ینظریه حقوق«كند و در  شناختی دارد، رد می جامعه

پــذیرد و نــه  ی را مــیهــای اخالقــ مطــرح كــرده اســت، نــه محــدودیت حقــوق پوزیتیویســتی
كنند و درواقع، وی اخـالق   هایی را كه به نام واقعیت و از جانب طبیعت بر آن وارد می محدودیت

  اند. داند كه وارد محدوده حقوق شده عناصری بیگانه، اجنبی و غیر حقوقی می و واقعیت را
اصـطالح   یـا بـه  » بایـدها «و » هـا  هست«از كسانی است كه در آثار خود از جدایی بین  كلسن

  كند. زند و دفاع می دم می ی و ایدئولوژیبین جدایی میان جهان
هنجـار حقـوقی بـاالتر، بـه آن سـرایت      یك ، همیشه از یك هنجار حقوقی گوید: اعتبار او می

كند و پیوسته باید اعتبار یك قانون را با استناد و استدالل به یك قانون باالتر اثبـات كـرد و بـر     می
رسـیم بـه    شوند تا مـی  ، زنجیروار به هم مربوط میاعتبار قوانین و هنجارهای حقوقی این اساس،

نام دارد و » قانون اساسی«قوانین اجتماعی و هنجارهای حقوقی كه  تمامیسرچشمه اصلی اعتبار 
  هد.د ترین سطح هنجارها در یك نظام حقوقی را تشكیل می عالی

گفتیم جنبـه   درواقع، سخن اصلی ما در اینجا است و آنچه را كه تاكنون، درباره دیدگاه كلسن
  در ارتباط با مسئله مورد نظر، ذكر آن الزم بود. مقدماتی داشت و برای درك دیدگاه كلسن

                                                           
1. Hans Kelsen 
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داند و توسـل بـه    را از اخالق و واقعیت جدا می (با توجه به اینكه حقوق ناب كلسن اینجادر 
ممنـوع و نـاروا    هنجارهـای اجتمـاعی   اخالق و عدالت و نیز استناد به واقعیت را در اثبات اعتبار

را در قانون سطح بـاالتر آن جسـتجو    شمرد و تنها راه اثبات اعتبار هر هنجار و قانون اجتماعی می
ترین سـطح هنجارهـای اجتمـاعی بـا      و به قول خود، عالی كند) در اثبات اعتبار قانون اساسی می

ـ   تواند اعتبار آن را از ارزش شود؛ زیرا نه می مشكل مواجه می ـ  هـای اخالق د و نـه از  ی دریافـت كن
كـه   باالتر؛ چرا شناختی و نه از هنجارها و قوانین اجتماعی های اجتماعی و حقایق جامعه واقعیت

قانون اساسی است، به عنوان باالترین سطح هنجارهـای اجتمـاعی كـه طبعـاً در      بارهما در بحث
  توان به هنجارها و قوانین باالتر استناد كرد. اثبات اعتبار آن، دیگر نمی

ناچار و صـرفاً بـا    وی به شود، سؤال می قانون اساسی درباره اعتبار در اینجا است كه وقتی از كلسن
، وجود قانون اساسـی را الزم و اعتبـار آن را محـرز    استناد به پرهیز از اوضاع و احوال و افكار آنارشیستی

حـاكم بـر    معنا است كه او اعتبار قانون اساسی را صرفاً، با اتكا بـه قـدرت سیاسـی    داند و این بدان می
گیـرد و نـه از    نه اعتبار خود را از اخـالق مـی  » قانون اساسی«كند؛ یعنی او معتقد است  جامعه اثبات می

  2».1با آنارشیسم«گیرد به دلیل مخالفت  واقعیت؛ بلكه، اعتبار خود را فقط و فقط از قدرت حاكم می
ومت مخالف است و وجود حكومت به هر شكل آن بـرای او  فقط با فقدان حك بنابراین، كلسن

تفاوتی ندارد، همین كه اجماالً حكومتی در رأس جامعه باشد و قانونی وضع كند و نظمی بر جامعـه  
نیـز كـه در بـاالترین     مستقر و نظامی بر رفتار مردمان تحمیل و حاكم كند كافی است و قانون اساسی

 تواند مستند به هنجارهای باالتری باشد (و به عقیده كلسـن  است و نمی سطح هنجارهای اجتماعی
  گیرد. خود را از قدرت حاكم و حاكم قدرتمند می از اخالق و واقعیت هم بیگانه است) فقط اعتبار

هـای   توان وجود حقوق را همانند وجـود واقعیـت   خوبی واقف است كه نمی به» ابنظریۀ ن«
دانـان از   : در جایی كه حقـوق دگوی مادی طبیعی و قوانین حاكم بر آنها اثبات كرد... و در ادامه می

  3بینند. آورند، چیزی جز قدرت عریان را نمی حقوق سخن به میان می
                                                           

و قـدرت   ای سیاسی است كـه عقیـده دارد مرجعیـت    جنبش و نظریه«ستیزی در اصطالح  یا سروری آنارشیسم. 1
مـدعای كـانونی    گونه دولـت... اسـت، ...   در هر شكلی ناالزم و ناپسند است و لذا خواهان برافتادن هر سیاسی

 گونـه  هـر  ؛ بلكـه، تنها قدرت و مرجعیت سیاسـی  آنارشیسم دشمنی با حكومت سیاسی است اما با این حال نه
 .)ها فرهنگ واژه، و دیگران، بیات(» تابد... ی را برنمییافته دینی و اجتماع قدرت سازمان

 .24و  23، 20ویژه صفحات  ، بهبه بعد 14ر.ك: همان، مقدمه استنلی پولسون، ص. 2
  .24ر.ك: همان، ص. 3
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گوید: دولت یك نظام اجبـارگر   انگاری سنّتی حقوق و دولت مخالف است و می با دوگانه كلسن
رو با از بـین بـردن    است كه باید با نظام حقوقی یكی باشد؛ دولت (همان) نظام حقوقی است. از این

  1شود. منجر می مشروعیت انگاری حقوق و دولت، به تخریب كامل... ایدئولوژی دوگانه
مخـالف بـا اشـكال     كه آن را به عنوان یك شكل پوزیتیویسـت  در این دیدگاه، هانس كلسن

كند، خوب و بد و بایـد و   مطرح می» و خالص حقوق ناب«سنّتی حقوق پوزیتیویست و با عنوان 
داند كه هر فردی به عنوان عضوی از اعضـای   نباید را ساخته و پرداخته دولت و قدرت حاكم می

دولت و قدرت باشد و از سـوی   ،چشم و گوش بسته، آن را بپذیرد و مطیع نظام حاكم بایددولت 
كنـد؛ زیـرا، اصـوالً     تلقـی مـی   دیگر، وی اصوالً ارزیابی حقوقی دولت و قدرت حاكم را ناممكن

دانـد. بنـابراین، از    حقوق یعنی، دولت و مشروعیت را ذاتاً و اساساً زاده دولت و قدرت حاكم می
هـا و   توان هیچ دولتی را با انگ مشروع بودن یا نبـودن، متفـاوت بـا دیگـر قـدرت      این زاویه نمی

باشـد یـا مسـتبد،     موكراتیـك های مختلف (اعم از اینكه دولـت د  دولت میانها دانست و  دولت
گرا باشد یا ضد اخالقی، الهی باشد یـا مـادی) از جهـت مشـروع      اقلیت باشد یا اكثریت، اخالق

چون اصوالً، سرچشمه هر مشـروعیت و هـر قـانون و هـر حـق و       ؛توان فرقی قائل بود بودن نمی
  تكلیفی، خود قدرت حاكم خواهد بود.

را  آن تـر و آشـكارتر   مطرح كـردیم، شـكل عریـان    ما درباره دیدگاه كلسن درواقع، آنچه را كه
اند كـه حـاكم را برتـر از قـانون و از      كردهمطرح  و هابز نویسندگان و فیلسوفان سیاسی چون بدن

ـ  قـانون قیود و حدود و تكالیف قانونی، مطلق و رها دانسته و او را  قلمـداد   2زسـا  ش یـا قـانون  بخ
اند؛ آنچنان كه همه شهروندان را در هر صورت، ملزم به اطاعت از پادشاه دانسته و حكـم او   كرده

  اند. منزله حكم خداوند تلقی كردهه را ب
  گوید: میهای حاكمیت  در بیان نشانه بدن

نخستین نشانه شهریار حاكم، قدرت وضع قوانین عمومی و خصوصی برای مردم است، بـدون  
  . آنكه به رضایت و تصویب مقامی برتر یا فروتر از خود نیازمند باشد...

شود و اقتدار خود را از كسی كه برترین قـدرت را دارا اسـت    یك قانون در یك لحظه وضع می
حقیقی قانون و نیز عرف هر دو متكی بر قدرت شـهریار حـاكم اسـت.    . اقتدار  .كند.. كسب می

  3ناپذیر است. د انتقالدان قدرتی كه حاكم را منبع قانون می

                                                           
  .147_137ر.ك: همان، ص. 1

2. law giver-law maker 

  .67و  66، ص، قسمت اول2ج، خداوندان اندیشه سیاسیر.ك: جونز، . 3
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  گوید: نیز می هابز
نیست؛ بلكه، حكم و فرمان حاكم است بر كسی كه پیشاپیش ملزم  طور كلی نظر مشورتی قانون به

 شـخص ... اسـت  حـاكم  شـخص  صرفاً ها دولت همه در قانونگذار به اطاعت از وی شده باشد. ...
  1.سخ كندفتواند قانونی را  كس جز حاكم نمی به همین دلیل هیچ است قانونگذار تنها حاكم،

  نقد و نظر

؛ ولـی در  خـواهیم كـرد  تفصیل بررسی  های دیگری به را به مناسبت و هابز های بدن البته، دیدگاه
بـه عنـوان یكـی از مبـانی اندیشـه      » اندیشه اصالت فرد«اینجا با توجه به مطالبی كه در ارتباط با 

و با  كنیم ذكر میمطالبی  آنهازاویه در ارزیابی مطالب منقول از شود و از این  اسالم ارائه می سیاسی
های اسالمی، این طرز فكر را از جهات مختلفی مـورد   روایی و آموزش و متون رجوع به آیات قرآن

  دهیم: سؤال و تردید قرار می
ای آفریده است كـه پـس از خلقـت، قـادر بـه       را به گونه خداوند فرزندان آدم . از دید قرآن1

و توحیـد و ربوبیـت او هسـتند و قـادر بـه       مشاهده نفس و حقیقت خویش و نیز معرفت به خدا
و  اند كه قبل از هر دولت و قدرت و جامعـه و حكومـت و قـانونی، ایـن خـدا      درك این حقیقت

و حـالل و حـرام او و    اوو قـانون   كه مطیـع خـدا   بایدحاكم خواهد بود و  است كه بر او اوقانون 
  ؛چون و چرا و مطلق فرامین و امر و نهی او باشند تسلیم بی

، خداوند از روزی كه انسان را آفریده است، وی را در حدی از استوا و اعتـدال  . از دید قرآن2
؛ یعنی، استده است و او قادر به درك خوب و بد كرها را به وی الهام  دیها و ب قرار داده و خوبی

افـراد و اعضـای جامعـه تـا      ،قبل از تشكیل هر دولت و انعقاد هر قدرت و تأسیس هر حكومـت 
ای مصـالح و مفاسـد زنـدگی     حدودی قادر به درك خوب و بد و باید و نباید هستند و تـا انـدازه  

ئن هستند كـه قـانون و هنجارهـای رفتـار اجتمـاعی و غیـر       دهند و مطم خویش را تشخیص می
  های آن، در متن زندگی و عمق اعمال و رفتار انسانی وجود دارد. ها و خواستگاه اجتماعی یا زمینه
هـا زاده قـدرت و    و احكام و باید و نبایـد  توان گفت: قانون و هنجارهای رفتاری بنابراین نمی

چنـدانی بـین    تفـاوت كـه در ایـن جهـت     ؛ چرااستدولت هستند و تنها دولت قادر به درك آن 
دولت و قدرت حاكم، با افراد نیست و اصوالً درك دولت و تشكیالت حكومتی، از خوب و بد و 

، چیزی جز معدل و حاصل جمع افراد نیست. تنها فرقی كـه دولـت   باید و نباید و احكام رفتاری
                                                           

1. Hobbes, Leviathan, p.140-154. 
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با فرد در این جهت دارد این است كه چون دولت حاصل توافـق و تـراكم آرای افـراد و اعضـای     
یـك   حكم و تحمیل اراده خود بر دیگران، نسبت بـه یـك   ، قدرت بیشتری در تنفیذاستزیادی 

تـر   تواند بـه اجـرا درآورد و آسـان    ورات و بایدها و نبایدها را بهتر میافراد دارد، پس احكام و دست
تـوان گفـت: دولـت و حكومـت، همیشـه       تواند بر دیگران تحمیل كند و در یك جملـه، مـی   می

خصلت اجرایی دارد و در این جهت تفاوتی میان فرد و دولت نیست كه پیوسته بایـد گـوش بـه    
  فرمان یك فرمانده واقعی برتر باشند.

بنابراین، خصلت دولت و كارامـدی آن در اجـرای احكـام و دسـتورات و بایـدها و نبایـدها       
كه وجود احكام و دستورات و بایدها و نبایدها از جهت ثبوتی، مبتنی  ، نه در تولید آنها؛ چرااست

بر مصالح و مفاسد واقعی و متكی بـر حسـن و قـبح عقلـی یـا ذاتـی موجـود در مـتن اعمـال و          
انـد و   ست كه موضوع آن بایـدها و نبایـدها و متعلـق احكـام و فـرامین و دسـتورات      رفتارهایی ا

و آنچه را » بد واقعی«قلمداد كند » بد«تواند بگوید آنچه را كه دولت به دلخواه خود  كس نمی هیچ
كه خوب قلمداد كند خوب واقعی خواهد بـود یـا خواهـد شـد؛ خـوب و بـد بـودن رفتارهـای         

انسان، یك مطلب گزافه و دلخواهانه نیست و دولت هـم اگـر بخواهـد     اجتماعی و غیر اجتماعی
براساس مصالح و مفاسد واقعی و بـا توجـه و    بایدخوب و بد و باید و نباید را تعیین كند، ناگزیر 

د كناتكا بر حسن و قبح ذاتی و آثار و ثمرات رفتارها و اعمال اجتماعی، آنها را كشف و مشخص 
تـر   است نه تولیدی و نه دلخواهانـه و اگـر دقیـق    اری یك نوع كار اكتشافیو درواقع، كار قانونگذ

  بگوییم مبانی واقعی دارد.
گـی   گونـه  ترین دلیل بر دوگانگی قـانون و دولـت و دو   آنچه را كه در باال گفتیم بهترین و قوی

بـرد.   قانون و دولت را زیر سـؤال مـی   در مورد قانون و قدرت خواهد بود و وحدت ادعایی كلسن
ها برخواسته و حاصل تمایالت جمعی و هواهـای   توان گفت قدرت از تراكم خواسته درواقع، می

هایی است كـه در   ها و بدی نفسانی است؛ ولی، قانون مظهر مصالح و مفاسد واقعی و تجلی خوبی
د و كشـف و تشـخیص و تعیـین    های اجتماعی و رفتارهای متقابل انسانی وجود دار متن واقعیت

آنها كاری عقالنی و تجلی ادراكات انسانی است و بر ایـن اسـاس، دو حقیقـت متمـایز و دو امـر      
  جدای از هم خواهند بود.

نكته قابل مالحظه دیگری كه در اینجا باید بر آن تأكید كرد این است كه در بسـیاری از مـوارد و   
فردی یا جمعی، قادر بـه درك مصـالح و    عقل عادی ویژه، از تشخیص مصادیق و جزئیات، حتی به

هایی همراه است و از سوی دیگر تحت تأثیر  سو با محدودیت مفاسد واقعی نیست؛ زیرا عقل از یك
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بسا كه این تأثّر از خلوص ادراكـات   گیرد و چه محیط خانواده و جامعه و منافع و مضار خود قرار می
نباشد حجاب از چهره حقیقت ناب و خالص بردارد. توضیح بیشتر اینكه عقل اوالً آن بكاهد و قادر 

طـور   نگر است و از درك جزئیات و مصادیق عاجز و ناتوان است، خوبی عدل و بدی ظلم را بـه  كلی
روشنی دریافـت   توان به فهمد؛ ولی، به دلیل این همه اختالف در بیان مصادیق و جزئیات می كلی می

دی در بیان مصادیق و جزئیات عدل و ظلم عاجز و ناتوانند و باید در این زمینه از وحـی  كه عقول عا
اند  گفته رو علما فهمد (و از این طور كلی می كمك گرفت. وجوب و ضرورت اطاعت از خداوند را به

؛ ولی، از درك بیشتر احكام و مولوی نیست؛ بلكه ارشاد به حكم عقل است) حكم اطیعواهللا در قرآن
اوامر و نواهی خداوند و چگونگی اطاعت از خداوند ناتوان است. همچنین، عقل ممكن است قـادر  

كند و در این میـدان   به درك آثار مادی رفتار باشد؛ ولی، آثار معنوی و اخروی رفتار را غالباً درك نمی
طور كه گفتیم، این است كه  عیب دیگر، هماننیازمند استمداد و استعانت از وحی است و درنهایت، 

 به جز در برخی از افراد خودساخته و رهاشده از هوا و هـوس، اسـیر هـوای نفـس      عقل عادی غالباً
و بانـدی خـویش اسـت و ایـن      است و تحت تأثیر منافع شخصی و شخصیتی و حزبـی و گروهـی  

  وتار خواهد كرد. ز موارد چهره حقیقت را در نزد عقل، تیرهوضعیت، در بسیاری ا
در كشف قانون و درك مصالح و مفاسد واقعی موجـود   رو، بشر اعم از فرد و جامعه، اثباتاً،  از این

در رفتارها و روابط اجتماعی، استقالل كامل ندارد و نیازمند وحی اسـت و بایـد دسـت خـود را بـه      
  و قوانین واقعی را از آن طریق بشناسد. بنابراین، این افراد هستند كه:سوی انبیای الهی دراز كند 

و  و عقالنـی خـدادادی خـود و نیـز تحـت تـأثیر تعـالیم انبیـا         با اتكـا بـه درك فطـری    ،اوالً
دهنـد و قـوانین    های وحی، مصالح زندگی اجتماعی خود را تـا حـدودی تشـخیص مـی     آموزش

به منظور تأمین مصالح زندگی خود، به تشكیل دولـت و تأسـیس    ،ثانیاًكنند؛  رفتاری را كشف می
 براسـاس هـوس و  دهند تا به دلخواه خـود و   دولت را تشكیل نمی ،ثالثاًكنند؛  حكومت اقدام می

ـ دهند، حكم صـادر كن  همان مصالح و مفاسد واقعی كه افراد اجماالً تشخیص می توجه به بی د و ن
 ش باشد؛ زیرا، حـاكم بخ ز و قانونسا گویند: قانون و همفكرانش می ند و آنچنان كه هابزنفرمان برا

  ز باشد.سا نیست تا قانون ش باشد و خدابخ نیست تا قانون، منبع قانون مورد نظر هابز
هـا و هواهـای نفسـانی كـور و      خواسـته  ،ها خود زاده میل باید توجه داشت كه قدرت، خودبه

ی احكامی عاری از بصیرت و بینش است و بنابراین، باید در دست عقل و وحی قرار گیرد و مجر
االمـری و حسـن و قـبح ذاتـی      باشد كه در متن واقعیت و مبتنی و متكی بر مصالح و مفاسد نفس

  شود. است كه توسط عقل یا وحی كشف می


