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 پژوهشگاهسخن 
 

ـ و ضبط و مهار پد یزیر به منظور شناخت، برنامه[ یپژوهش در علوم انسان در  ]یانسـان  یهـا  دهی
ـ وح یها ر و استفاده از عقل و آموزهیارناپذكان یضرورت بشر یواقع سعادت 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 ییآاركو  یینما ، واقعییایپو یاساس

سـو و   یـك جامعـه از   یهـا  تیدر گرو شناخت واقع یران اسالمیمد در جامعه اآاركپژوهش 
گـر  ید یاز سـو  یرانیفه فرهنگ اترین مؤل های وحیانی و اساسی وزهآم  نیتر به عنوان متقن اسالم

و  یاز آن در پژوهش، بازنگر 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 توجه به ا ـ یخم امـام  یاز سـو  یقـت راهبـرد  ین حقی ، یاسـالم  یانگـذار جمهـور  یبن ین
 ییفراهم ساخت و بـا راهنمـا   1361حوزه و دانشگاه را در سال   یاركدفتر هم یریگ لكش نهیزم
موفـق   ل گرفـت. تجربـه  كشـ  یعلمـ  ن نهادیحوزه و دانشگاه، ا انادتشان و همت اسیا تیعنا و
ـ گسترش فعال ینه را براینهاد، زم نیا  گسـترش  یب شـورا یآن فـراهم آورد و بـا تصـو    یهـا  تی

 1382 سـال  در س شـد و یسـ تأ »ده حـوزه و دانشـگاه  كپژوهشـ « 1377در سـال   یعـال  آموزش
 »پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه   «بـه   1383سـال  در و  »دانشـگاه  حـوزه و  یمؤسسه پژوهشـ « به

  افت.ی ارتقا
ـ   یرسـالت سـنگ   یفاینون در اكپژوهشگاه تا ارائـه   یبـه جوامـع علمـ    ین خـود خـدمات فراوان

 یه علمـ یتـاب و نشـر  كهـا   ف، ترجمـه و انتشـار ده  یه، تألیتوان به ته یم ه از آن جملهكاست   نموده
  رد.ك  اشاره

 سه



تواند به عنوان  پژوهشی بنیادین در حوزه تحلیل و فرم نظریه سیاسی است و می حاضركتاب 
ویژه در حـوزه دانـش سیاسـی     پردازی در عرصه علوم سیاسی و به مبانی نظری برای فهم و نظریه

اسالمی مورد استفاده استادان و محققان دانشگاهی و حوزوی قرار گیـرد. همچنـین ایـن كتـاب     
بع درسی برای دروس فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی و نیز مباحـث مربـوط   تواند به عنوان من می

مـورد  » علـوم سیاسـی  «های سیاسی در دوره تحصـیالت تكمیلـی رشـته     به تحلیل و فهم نظریه
  استفاده قرار گیرد.

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

  جامعه دانشگاهی یاری دهند.
االسـالم دكتـر محمـد     مؤلف محترم اثر حجتهای  داند از تالش در پایان پژوهشگاه الزم می

ین دكتـر محمـد جـواد نـوروزی     االسـالم والمسـلم   و نیز ارزیابان محتـرم اثـر حجـت    شجاعیان
  طاهری سپاسگزاری كند. محمدرضا دكتر و

  
  
  
  
  

 چهار



  
  
  
  
  

  فهرست مطالب
  
  1   ......................................................................................................................................................................................................................   مقدمه

 
  5   ........................................................................................................................................................................   انسان تیاهم فصل اول:

  5   .........................................................................................................................................................................................................................   مقدمه

  5   ........................................................................................................................................   انسان تیماه یهایژگیو و هاانسان تنوع.1_1

  11   ........................................................................................................................................................   یفلسف یموضوع انسان، تیماه .2_1

  13   .............................................................................................................................................   انسان تیماه درباره مختلف اتینظر .3_1

  19   ..................................................................................................................................................   انسان تیماه درباره قضاوت اریمع .4_1

  20   ...........................................................................................................................................................................................................   یریگ جهینت
 

  23   .....................................................................................................................................   یاسیس هینظر و استیفصل دوم: س

  23   ......................................................................................................................................................................................................................   مقدمه

  24   ........................................................................................................................................................................................   استیس یستیچ .1_2

  26   .............................................................................................................................................................. دولت مثابه به استیس. 1_1_2

  28   ...............................................................................................................................................   یعموم امور مثابه به استیس. 2_1_2

  30   ............................................................................................................................................................   قدرت مثابه به استیس. 3_1_2

  32   ...........................................................................................................................................................................................   یاسیس هینظر .2_2

  37   ................................................................................................................   یاسیس هینظر نییتب در مختلف یكردهایرو. 1_2_2

  43   .....................................................................................................................................................   یاسیس هینظر یهایژگیو. 2_2_2

  48   ...............................................................................................................................................   ینید متون در یاسیس هینظر. 3_2_2

  50   ...........................................................................................................................................................................................................   یریگجهینت
 

  53   .....................................................................................................................   یاسیس هینظر و انسان تیاهفصل سوم: م

  53   ......................................................................................................................................................................................................................   مقدمه

  53   ...................................................................................................................................   یاسیس هینظر یبرا انسان تیماه تیاهم .1_3

 پنج



  55   ..........................................................................................................................   یاسیس هینظر و انسان تیماه ارتباط منتقدان .2_3

  57   ...........................................................................................................................................   ارسطو یاسیس هینظر و انسان تیماه .3_3

  60   ...........................................................................................................................................   یفاراب یاسیس هینظر و انسان تیماه .4_3

  67   ...............................................................................................................................................   هابز یاسیس هینظر و انسان تیماه .5_3

  72   ...........................................................................................................................................................................................................   یریگجهینت
 

  73   ..........................................................................   یاسیس هینظر یبرا انسان تیماه ستلزاماتفصل چهارم: ا

  73   ......................................................................................................................................................................................................................   مقدمه

  74   ...........................................................................................................................................................   سعادت هینظر و انسان تیماه .1_4

  78   .............................................................................................................................................................   یاسیس نظم و انسان تیماه .2_4

  83   ................................................................................................................................................................   یدموكراس و انسان تیماه .3_4

  86   .......................................................................................................................................................   یاسیس یبرابر و انسان تیماه .4_4

  92   .................................................................................................................................................   ییگرا اجتماع /فرد و انسان تیماه .5_4

  98   ............................................................................................................................................................   دولت اتیغا و انسان تیماه .6_4

  101   ........................................................................................................................................................................   حقوق و انسان تیماه .7_4

  103   ......................................................................................................................................   یاسیس یكارمحافظه و انسان تیماه .8_4

  107   ........................................................................................................................................................................................................   یریگجهینت
  

  111   ....................................................................................................................................................................................................................   منابع

  111   .......................................................................................................................................................................................................   یفارس منابع

  113   ...................................................................................................................................................................................................   یسیانگل منابع
 

  115   ..............................................................................................................................................................................................................   ها هینما

  115   .......................................................................................................................................................................................................... اعالم هینما

  116   ..............................................................................................................................................................................................   موضوعات هینما

 

 شش



  
  
  
  
  
  

  مقدمه
  

دارد، كمتر مورد توجه قـرار گرفتـه    برای دانش سیاسیانسان با وجود اهمیتی كه موضوع ماهیت 
، انـد  هبودن شمار كتب و مقاالتی كـه بـه ایـن ارتبـاط توجـه محـوری نشـان داد        است. محدود

تـوان در ایـن    مـی  شاید یكی از عللی كه؛ توجهی به این موضوع تحلیلی مهم است كمكنندۀ  بیان
 زمینه بیان كرد وضوحی است كه در ابتدای امر ممكن است برای محقق، به نظر آیـد. بـا وجـود   

و نظریـه سیاسـی یـك امـر بـدیهی و      انسان ، باید توجه توجه داشت كه نسبت میان ماهیت این
در قـرن  صل سوم كتـاب توضـیح داده شـده اسـت     گونه كه در ف هماننیست.  نیاز از استدالل بی

به ایـن معنـا كـه     ؛منكر این ارتباط شوند اند هدو مكتب بزرگ فكری تالش كرد كم دستبیستم، 
نظریه سیاسی مورد نظر خود را به  اند، هسیاسی تالش كرد تابعان و پیروان این دو مكتب فكری و

اصی از ماهیت بشر مبتنی نباشد. یكـی از  ای طرح و بسط دهند كه بر هیچ دیدگاه و تلقی خ گونه
متفكـر برجسـته ایـن مكتـب و دیگـری      » ژان پـل سـارتر  « ویژه به، این مكاتب اگزیستانسیالیسم

  بوده است. ،در نیمه دوم قرن بیستم ویژه به ،معاصر لیبرالیسم
كه نسبت میان نظریه سیاسی و برداشـتی از ماهیـت انسـان را     پژوهش حاضر در پی آن است

عـام و نشـان دادن    طور بهپژوهش حاضر در پی تحلیل نظریه سیاسی سخن، كند. به دیگر  تبیین
اظ پژوهش حاضر را بـه لحـ   درنتیجه،ی است. پردازی سیاس نقش بنیادین ماهیت انسان در نظریه

قیاسـی و تحلیـل معنـای    های  استدالل كارگیری بهتوان پژوهشی تحلیلی دانست كه با  می روشی
 ۀگرفتـه دربـار   صـورت هـای   مات این ایده در بررسـی او استلزها  داللت پیگیریانسان و ت ماهی

  ایده اصلی مورد نظر خود را مستدل كند. ،سیاست و نظریه سیاسی در تالش است
فصل تنظیم شده است. فصل اول به بررسی ارائـه برداشـتی كلـی از    پژوهش حاضر در چهار 

اینكـه انسـان چگونـه     ،اختصـاص دارد  ماهیت انسان و جایگاه آن در مطالعـات علـوم انسـانی   
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هـا و   ترین مسئله بـرای دانـش   های بنیادینی برخوردار است، مهم ویژگیموجودی است و از چه 
فردی و اجتماعی اوست. علـوم انسـانی،    های مختلف حیات انسان در عرصهمعارف معطوف به 

های مختلف فكری و نظری در طول تاریخ حیات انسـان در ایـن    به این معنا برخواسته از تالش
  محوری است. پرسشعالم برای پاسخ به این 

ترین مفهوم در  مشخص كردن مفهوم ماهیت انسان به عنوان محوری ،هدف اصلی فصل اول
شـود موضـوع ماهیـت انسـان در      های مختلفی است كه موجب می پژوهش حاضر و طرح زمینه

ماهیـت انسـان و    ۀهـای طـرح آرای مختلـف دربـار     با اهمیت شود. همچنین زمینه علوم انسانی
یـت پاسـخ داده   جدی و بـا اهم  پرسششود به این  ها طرح و تالش می نگاهی كلی به این نظریه

توان انتظار داشت كه به یك نظریه واحد درباره ماهیت انسـان برسـیم. یـا اینكـه      شود كه آیا می
ای منسـجم و مـورد    انداز به دست آوردن نظریه چشم :گونه كه برخی پژوهشگران معتقدند همان

  ت.نیافتنی اس قبول میان اندیشمندان علوم انسانی در این زمینه كامالً مخدوش و دست
اسـت.  » نظریـه سیاسـی  « و» سیاسـت «بررسی دو مفهوم محـوری  دوم، موضوع اصلی فصل 

درباره  ،در علوم انسانی ،میز است و همچون بسیاری از مفاهیمآ مفهومی پیچیده و مناقشهسیاست 
 و نقـد  بررسـی هـا   ین ایـن تلقـی  تر مهمتلفی وجود دارد. در این فصل برخی از خمهای  آن نظریه

محـور و   محـور، رویكـرد قـدرت    سه رویكرد عمده در این زمینه شامل رویكـرد دولـت  شود.  می
امـا  ، یك از این رویكردها نقاط قوت و ضـعفی دارنـد   است. هر رویكرد معطوف به امور عمومی
از سـوی   دهـد.  مـی  قـرار استنتاج خود  و محور را مبنای استدالل پژوهش حاضر رویكردی دولت

مفهوم نظریه سیاسی توجه انحصاری به ویژگی توصیفی بـودن   در تبیین هیك رویكرد عمد دیگر،
امـا پـس از    ،شـد  می میانی قرن بیستم رویكرد غالب محسوبهای  آن است. این رویكرد در دهه

ی به میزان زیادی متحول شـد و  پردازی سیاس ریهفضای نظ فروپاشی برنامه سراسری پوزیتیویسم
های زندگی سیاسی تا  ها و آرمان ی به ارزشپردازی سیاس توجه به تجویز و معطوف دانستن نظریه

بنیادین حد زیادی مورد توجه قرار گرفت. اساس رویكرد پژوهش حاضر به نظریه سیاسی توجه 
به سوی عمـل سیاسـی هسـتند و در    كننده  سیاسی رهنمونهای  به این نكته است كه همه نظریه

 یات اجتماعی است. نظریـه سیاسـی را بایـد آن نـوع بررسـی و     در واقعمقصودشان ایجاد تحول 
دهنده  این موضوع نشان ،نبایدهای عرصه سیاست است تعمیقی دانست كه معطوف به بایدها و

دارند  جنبه هنجاری این مسائل عمدتاً ،شود می ت كه در نظریه سیاسی به آن پرداختهمسائلی اس
  ضوابط صحیحی هستند كه باید بر امور سیاسی حاكم باشند.كنندۀ  و بیان



  3      مقدمه

های معنایی دو اصطالح مهم در پژوهش حاضـر، یعنـی    پس از مشخص شدن مفهوم و جنبه
ی، پردازی سیاس بسیار مهمِ ربط و نسبت ماهیت انسان با نظریه سیاست و نظریه سیاسی، موضوع

هـر نظریـه سیاسـی    شود. مـدعای اصـلی در ایـن زمینـه آن اسـت كـه        در فصل سوم بررسی می
های بنیادین او را در درون خود مضمر و مسـتتر دارد.   درباره ماهیت انسان و ویژگیهایی  قضاوت
ـ   :عبـارت اسـت از   ارائه هر نظریه سیاسی درنتیجه،ی و زی سیاسپردا نظریه مالتی دربـاره  أارائـه ت
، چگونگی ارتباط قدرت سیاسی و حكومت، شكل مطلوب آن، مبانی و مبادی مشروعیت قدرت

. این موضوع همراه است با ارائه برداشتی از ماهیت ماوراء طبیعتجامعه و  قدرت سیاسی با فرد،
كه پیامدها و استلزامات اخالقی خاصی را برای فـرد،  هایی  ویژگیبنیادین او. های  ویژگیو انسان 

ارائـه  «معاصر، ، از فالسفه سیاسی و اخالقی جامعه و قدرت سیاسی دارد. به گفته السدر مكینتایر
را به همراه دارد. انتخاب یك شـكل  انسان و زندگی، تلقی خاصی از ماهیت  هر شكلی از حیات

بـر ایـن    .»مالزم یكدیگرندانسان خاص از حیات و زندگی و انتخاب یك دیدگاه درباره ماهیت 
را بـه كـار   انسـان  متفـاوتی از ماهیـت   هـای   پردازان سیاسی همیشه تلقی اساس، فالسفه و نظریه

تا مبنایی برای مشروعیت نوع خاصی از حكومت و قدرت سیاسی را در مقایسه با سایر  اند هگرفت
هـای   بندی ظـاهری گفتمـان   ممكن است در ساخت و صورتها  انواع آن، فراهم كنند. این تلقی

  گاه غایب نیستند. اما هیچ ،سیاسی، مشخص نباشند
ی همواره ایـن بـوده اسـت كـه هـر نـوع       پردازی سیاس نظریه های سنّت ین ویژگیتر یكی از مهم

سیاسی متناسب و مبتنی بر نظریه یا ارائه تبیینی از ماهیت انسـان    _  پردازی درباره نظام اجتماعی نظریه
یـك نظریـه خـاص طـرح و تجـویز       بوده است. نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، كه از سوی

ها و نیازهای او تناسـب داشـته باشـند. ایـن      شود، درنهایت، قرار است با ماهیت انسان، خواست می
  شود. انسان می» سعادت«هایی هستند كه تحقق آنها موجب  ها و حاجات همان خواست

ای نیـز بـا    ربط و نسبت ویژه بر این اساس، موضوع ماهیت انسان و جایگاهش در نظریه سیاسی،
بندی یك نظریه سیاسی تا آنجاسـت   دارد. اهمیت ماهیت انسان در ساختار و صورت نظریه سعادت

شـناختی مسـتتر در آن دانسـت. ایـن      توان، درواقع، نقد انسان كه نقد بنیادین هر نظریه سیاسی را می
 گرفته در نظریه و فلسفه سیاسـی  های صورت رزیو موضوع با وجود گذشت قرون متمادی از اندیشه
های پایانی قرن بیستم و اوایـل قـرن    ای كه در دهه همچنان اهمیت خود را حفظ كرده است. به گونه
 نوان دو جریان مهم در فلسفها به عه ن و لیبرالگرایا جاری میالدی، نقطۀ محوری منازعه میان اجتماع

  یك از این مكاتب بوده است.  شناختی هر و نظریه سیاسی معاصر، متمركز و معطوف به نظریه انسان
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بررسی ارتباط میان ماهیت انسان و نظریۀ سیاسی در فصـل پایـانی پـژوهش حاضـر، شـكل      
هشـت مـورد از اسـتلزامات و    كـم   گیرد. در این فصـل، دسـت   تری به خود می تر و واضح صریح
شـود. از   می ی تبیینپردازی سیاس های سیاسی هر نوع برداشتی از ماهیت انسان برای نظریه داللت

شـود،   مـی  از ماهیت انسان، موجبخاصی  تلقی و برداشتاین طریق، معلوم خواهد شد كه هر 
برای عرصه سیاست مطلوب باشد و ترتیبات و تنظیمات دیگری كه ترتیبات و تنظیمات خاصی 
بـرای  انسان نامطلوب فرض شود. محوریت داشتن موضوع ماهیت  ،با این تلقی هماهنگ نیست

، چهـارچوبی  انسانپرداز سیاسی از ماهیت  نظریات سیاسی به این معناست كه برداشت هر نظریه
 با شود. می بندی و در درون این چهارچوب صورت سبراساسیاسی  ۀآورد كه نظری می وجوده را ب

هـای   نفی تأثیر مؤلفه یی به معناپردازی سیاس ی برای نظریهشناس تأكید بر مبانی انسان ،وجود این
تواننـد   مـی  یشناخت یهمچنین هستی و شناس نكه دعاوی معرفتیا كما ،دیگر در این زمینه نیست

ی و پـردازی سیاسـ   در نظریـه  یانكـار  قابـل  ریكننده باشند و تأثیرات غ نییبرای نظریه سیاسی تع
  عنوان یك مبنا و نقطه عزیمت عمل كنند. اجتماعی داشته باشند و در این زمینه به

در  یا كننـده  نیـی ر تعینوبه خـود تـأث   نیز بهانسان شناختی و برداشت ما از ماهیت  مبانی انسان
درون آورد كـه   را فراهم مـی  یفضای ،درواقعبرداشت از ماهیت انسان، ی دارد. پردازی سیاس نظریه

ـ   ،گیـرد  آن فضا، نظریه سیاسی و تلقی و برداشت از سیاسـت، شـكل مـی    ی كـه درون  ماننـد ظرف
براسـاس   ،سیاسـت و امـور سیاسـی    رهتأمـل دربـا   درنتیجه،داده است. ی خویش مظروفی را جا

 ،شـود  ای كه در این فصـل بیـان مـی    گانه موارد هشتگیرد.  یصورت مانسان برداشت از ماهیت 
تواند براساس ایـن چهـارچوب    ابزاری تحلیلی برای هر پژوهشگر و محققی است كه می ،درواقع

بر تحلیل و افزون توان  تحلیل هر نظریه سیاسی بپردازد. از طریق این ابرازها همچنین می نظری به
بـه ایـن معنـا كـه نظریـه سیاسـی و        ،فهم، میزان انسجام درونی هر نظریه سیاسی را ارزیابی كرد

شناختی مضمر و مستتر در درون آن همانگ و سـازگار   های مختلف آن باید با دعاوی انسان جنبه
  برد. نظریه سیاسی از نوعی تناقص رنج می ،درواقع ،صورت این در غیر ،باشد

  



  
  
  

  فصل اول
  

  ماهیت انسان

  مقدمه
تـرین مسـئله بـرای     دارد، مهـم هـای بنیـادینی    اینكه انسان چگونه موجودی است و چه ویژگـی 

فـردی و اجتمـاعی اوسـت.     های گوناگون حیـات  ها و معارف معطوف به انسان در عرصه دانش
های مختلف فكری و نظری در طول تـاریخ حیـات    ، به این معنا برخواسته از تالشعلوم انسانی

تالش این فصل از پژوهش حاضـر، رسـیدن بـه     انسان برای پاسخ به این پرسش محوری است.
یك پاسخ قطعی و نهایی به این پرسش نیست، بلكه هدف اصلی ایـن فصـل، مشـخص كـردن     

هـای مختلفـی    ترین مفهوم در پژوهش حاضر و طرح زمینه مفهوم ماهیت انسان به عنوان محوری
همچنـین،   شود، موضوع ماهیـت انسـان در علـوم انسـانی بااهمیـت شـود.       است كه موجب می

شـود.   ها بررسی می های طرح آرای مختلف درباره ماهیت انسان و نگاهی كلی به این نظریه زمینه
شود به این پرسش جدی و بااهمیـت پاسـخ داده شـود كـه آیـا       در پایان این فصل نیز تالش می

  توان انتظار داشت كه به یك نظریه واحد درباره ماهیت انسان برسیم. می

  انسانهای ماهیت  ها و ویژگی .تنوع انسان1_1
توجه ما را به خود  ،در ابتدای امركم  كنیم، آنچه كه بیش از همه، دست میتوجه ها  انسانبه وقتی 
تنها اجتماعات انسـانی،   آید. نهبه چشم میها  تنوع و تفاوتی است كه درباره انسان ،كند می جلب

ها  یعنی خود انسان ،ندگان این اجتماعاتو حتی تعارضاتی دارند، بلكه سازها  با یكدیگر تفاوت
هـا   در مقایسه با یكدیگر، از اختالفات و تنوعات بسیاری برخوردار هستند. بخشی از تفاوت ،هم

به لحاظ زیست طبیعی ها  هاست. به این معنا كه انسان ی انسانشناخت زیستهای  مربوط به جنبه
شـبیه بـه   هـا   به لحاظ رنگ پوست، همه انسان ،به عنوان نمونه ،ندخود با یكدیگر اختالفاتی دار
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صـرفاً   اما همه اختالفات، ،كنند می یا تركیب صورت با یكدیگر فرق» قد«هم نیستند یا از لحاظ 
اخالقی و های  ویژگیجمله  از ،دیگرهای  بلكه عرصه ،ی نیستشناخت زیستهای  مربوط به جنبه

برخی دیگـر   ،خو و مهربان هستند ها نرم برخی انسان ؛كند می نیز با همدیگر فرقها،  انسانروحی 
  خشن و بداخالق.
با یكـدیگر   ،»نظریه خیر«دانند، یعنی از لحاظ  می از لحاظ آنچه كه با ارزشها  همچنین انسان

كننـد و   می برای رسیدن به آن تالش دانند و می اختالف دارند. برخی ثروتمند شدن را ارزش برتر
به عنوان خیر اخالقـی برتـر و   » ثروت«كنند تا به  می پوشی در این راه از رفاه و آسایش خود چشم

داننـد و در ایـن    مـی  و سلطه بر دیگران را خیر اخالقی قدرت برخی دیگر، ؛مورد نظرشان برسند
حتی قرب و نزدیكـی بـه پروردگـار خیرهـای      آزادی وكنند. شهرت، رفاه، لذت،  می راستا تالش

مسـائل   ۀقرار گیرنـد. دربـار  ها  توانند مبنای رفتاری انسان می هستند كه اخالقی متصور و ممكنی
از مـرگ نیـز در میـان    زنـدگی پـس   و  مربوط به خلقت انسان و همچنین مسائل مربوط به مـرگ 

  خورد. می مآرا و نظریات فراوانی به چشها  انسان
در عالم ها  فراوانی شد كه میان انسانهای  توان منكر تفاوت باید گفت كه نمی خالصه طور به

نیـز وجـود دارد؟ و آیـا ایـن     هـایی   اما آیا در این میان، مشـابهت یـا مشـابهت    ،واقع وجود دارد
 ،تركآنقدر با اهمیت هستند كه ما را به سوی یك برداشـت مشـترك یـا تقریبـاً مشـ     ها  مشابهت

معناسـت كـه    منفی باشد، ایـن بـدان  پرسش ها، رهنمون شود؟ اگر پاسخ ما به این  درباره انسان
هـای بسـیار   بلكه بـا انسـان   ؛خاص از موجودات به نام انسان مواجه نیستیم» نوع«اساساً با یك 

یم كـه اشـتراكات آنهـا    هسـت  رو روبـه ی، اخالقی و ارزشی شناخت متنوع و متفاوتی از لحاظ زیست
مشـترك در   یا چند ویژگی مشترك یا تقریباً توان از یك نمی اهمیت است كه حتی آنقدر كم و بی

را بـا  هـا   اشتراكی كه به عنوان یك نخ تسبیح یا حلقه وصل، بتواند انسـان  ،میان آنها سخن گفت
اگـر چنـین    ،جای دهـد » انسان«وجود تنوعات بسیار گسترده، در ذیل یك عنوان مشترك به نام 

ای را بپذیریم آن وقت امكان وجود دانش یا معرفتی درباره انسان بـه عنـوان علـم یـا علـوم       ایده
 از سـوی دیگـر، تقریبـاً   » هیـت انسـان   ما«سـو و همچنـین موضـوعی بـه عنـوان       از یك انسانی
اخالقـی و  هـای   برخـی ویژگـی   هـا، خصوصـاً   اما اگر معتقد باشیم برخی ویژگـی  ؛شود می منتفی
نام ها  توان از آنها به عنوان خصوصیت مشترك همه انسان می ی وجود دارند كهشناخت زیست غیر
ایـن   البتـه، ، شـود  می فراهم» ماهیت انسان«صورت زمینه برای نزدیك شدن به مفهوم  در آن ،برد

  ی چندان پیچیده نیست.شناخت موضوع به لحاظ زیست
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 هاینكـه همـ   ی خصوصیات مشترك نیز هسـتند، مـثالً  ها، دارای برخ با وجود تفاوتها  انسان
روند یا اینكه دارای دو گـوش، دو چشـم و دو دسـت هسـتند. موضـوع       می روی دوپای خود راه

اعتقادات و باورهاست. اعتقاد  ،و البته مورد بحث در پژوهش حاضر، خصوصیات اخالقی تر مهم
ای بـه   بنیاد نظری باور به ایـده كنندۀ  ها، هم فراهم مشترك میان انسانهای  ویژگیبه وجود برخی 

  مقصود از این اصطالح است.كننده  است و هم مشخص» ماهیت انسان«نام 
اجد وها  همان خصوصیات مشتركی كه همه انسان :ماهیت انسان به این معنا عبارت است از

اگر بخـواهیم   .گیرند می قرار» انسان«آن هستند و به دلیل برخورداری از آن است كه تحت عنوان 
دسـته از   آن :به زبان فلسفی سخن بگوییم، باید گفت مقصود از ماهیت انسان، عبـارت اسـت از  

ات خاص اجتماعی و تاریخی واجد آن هسـتند، بلكـه   ننه به واسطه تعیها  خصوصیاتی كه انسان
  هویت وجودی خویش از آن برخوردارند.و خصوصیاتی كه به دلیل ساختار  آن

 ،ی هسـتند یخواسـتار زیبـا   ها ماهیتاً گفته شود كه انسان ،به عنوان نمونه ،وقتی ،بر این اساس
ی یای است كه نسبت به زیبا به گونهها  مقصود آن است كه ساختار وجودی و خلقت همه انسان

ل ثـانوی از  یتواند به دلیل یا دال نمی ته به این بدان معنا نیست كه انسانالب ؛گرایش و تمایل دارند
ی، یهـا، در مصـادیق زیبـا    پرهیز كند. همچنین به آن معنا نیست كه همـه انسـان  ها  ییبرخی زیبا

هاسـت كـه بـدون     عام و مشترك میان انسان ویژگییك دهندۀ  بلكه نشان ،نگرش یكسانی دارند
كند و از چه نوع تربیـت فكـری و    می ای زندگی مشخص در چه جامعه توجه به اینكه یك انسان

اخالقی و تجربیات شخصی و اجتماعی برخوردار بوده است، در درون و در سـاختار وجـودی او   
نه به دلیل  ،طلب بودن و مانند آن قرار داده شده است. وقتی خودخواه بودن، مذهبی بودن، قدرت

ص وجـودی  یاجتماعی، بلكه به دلیل برخی دعاوی در زمینه خصافرهنگی و های  شرایط و زمینه
از اموری بحث شده است كه معطوف و مربـوط   درواقع،عام، به او اسناد داده شود،  طور بهانسان 

  به ماهیت انسان هستند.
به دلیل زندگی در یك محیط مذهبی، نسبت بـه مـذهب تمایـل     »الف«اگر مدعی شویم فرد 

ایـم و ایـن    ذهبی بودن را به ماهیـت و سـاختار وجـودی او اسـناد نـداده     صفت م درواقع، ،دارد
ـ  ،ایم مربوط ماهیت او ندانسته خصوصیت را  ۀاما اگر زندگی كردن در یك محیط مذهبی را، زمین

آنگـاه رویكـرد مـا بـه      ،یعنی تمایل به مذهب بدانیم ،فعال شدن و تحقیق یك خصیصه ماهوی
ند و تا حدودی به محدوده تلقـی ارائـه شـده از مفهـوم     ك می شكل دیگری پیدا ،موضوع مذهب

  شود. می ماهیت انسان نزدیك
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شـوند، از یـك    مـی  طبق آنچه گفته شده، خصوصیاتی كه مربوط به ماهیـت انسـان شـناخته   
به این معنا كه در هر كجـا كـه انسـان وجـود داشـته       ،دستنبرخوردار ه 1»لشمو جهان«خصلت 

ل بودن شمو مقصود از جهان. (Berry, 1986, p.58) نیز وجود خواهند داشتها  یژگیباشد، این و
 هـای كـامالً   از ویژگـی هـا   این نیست كه انسـان  ،شوند می صی كه به ماهیت انسان مربوطیخصا

بلكـه   ،وجـود نـدارد  هـا   یكسانی برخوردارند یا باید برخوردار باشند و تنوع و تفاوتی میان انسان
 لشـمو  مقصود آن است كه این تنوعات، موجب از بـین رفـتن خصوصـیات مشـترك و جهـان     

تـوان مشـخص كـرد كـه یـك خصـلت یـا ویژگـی خـاص،           مـی  اینكه چگونه ،البته ؛شود نمی
ص یخصـا  امـا صـرف بـاور بـه وجـود      ،بحـث دیگـری اسـت    2ل است یا محـدود شمو جهان
ماهیـت  «ها، بدون توجه به مصداق یا مصادیق آن، ما را به سمت مفهوم  ل برای انسانشمو جهان
  دهد. می سوق» انسان

» انتخـابی  غیر«شود آن است كه  می ویژگی دیگر امر یا اموری كه به ماهیت انسان نسبت داده
ساختار وجودی او به ودیعه نهاده شده است و انسان در این زمینه نقش در ها  ویژگیهستند. این 

ایـن  عملـی  تحقـق یـا عـدم تحقـق      ۀتـوان دربـار   مـی  هرچنـد  ؛ای بر عهده نـدارد  گرانه انتخاب
ص در سـاختار وجـودی   یامـا نفـس وجـود ایـن خصـا      ،كردبیان خصوصیات، علل مختلفی را 

ایـن زمینـه معتقـد باشـیم. البتـه اینكـه ایـن         در» ضـرورت «شود كه به ایده  می موجبها  انسان
بحـث دیگـری    ،یا هر علت دیگری در وجود انسان نهاده اسـت » طبیعت«یا » خدا«ص را یخصا

تربیتی در سطح فـردی  های  است. این خصوصیت موجب ضرورت هماهنگی و همسازی برنامه
ایـن  یعنـی   ،شـود  مـی  ه ماهیـت انسـان  اجتماعی و سیاسی با امور مربوط به بهای  دهی و سازمان

 هماهنگ باشد،انسان ص ماهوی یباید با خصا و تنظیمات فردی و اجتماعی هستند كهها  برنامه
بـه   ،دارد» فطرت«و محكمی با موضوع  بحث ماهیت انسان، ارتباط وثیق (Ibid, p.xiii)نه برعكس 

 تعریـف  3انسـان » فطـری «دعاوی مربوط به اقتضائات  براساس ماهیت انسان غالباً سخن، دیگر
  توان امور فطری دانست. می امور مربوط به ماهیت انسان را درنتیجه ،(While, 2003, p.2) شود می

در طول تـاریخ اندیشـه بشـری،     ،بسیار متنوعیهای  و برداشتها  درباره ماهیت انسان، تلقی
در آسـتانه  « :اند هكید كردأبرخی از نویسندگان ت این اختالفات به حدی است كه ،ارائه شده است

درباره ماهیت انسـان   و افالطون در عصر سقراطها  هزاره سوم، به توافق بیشتری از آنچه كه آتنی
                                                           
1. universal  2. local  

3. inbred human propensities 
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 توان برای این اخـتالف  می علل مختلفی را. (Trigg, 1999, p.183)» ام بدان رسیده بودند، نرسیده
كه موضوع ماهیت انسان، امـری نیسـت    ین علل آن استتر مهمیكی از  ،بسیار وسیع مطرح كرد

ماهیـت انسـان چیـزی     ،دیگربیان به  ،كه صرفاً مربوط به مطالعه و بررسی از طریق آزمایش باشد
اشتی از بلكه ماهیت انسان و ارائه برد ،قابل كشف شدن باشد 1نیست كه صرفاً به صورت تجربی
 تری مورد مالحظه و توجـه قـرار   تر و وسیع متافیزیكی عمومی ۀآن در درون و در چهارچوب زمین

، اگر ما بتوانیم به صورت تجربـی ماهیـت یـك گیـاه را     برای نمونه .(Plant, 1991, p.23) گیرد می
بـرای رشـد   درباره اینكه ایـن نـوع گیـاه    هایی  توانیم از این امر، تبیین می آن وقت ،مشخص كنیم

توانیم بگویم چه مقدار آب نیـاز دارد، چـه    می ارائه دهیم. ،ی به چه نوع رفتاری نیاز داردیشكوفا
توانیم از برداشتی درباره ماهیـت   می و مانند آن. ما، به چه میزان نور نیاز دارد نوع خاكی الزم دارد

یم اگـر  یاستنتاج كنیم و بگـو آید، رژیم رفتاری درباره آن را  می دسته گیاه كه به صورت تجربی ب
اما دربـاره ماهیـت انسـان، موضـوع      ،باید از این رژیم تبعیت كند ،بخواهیم این گیاه شكوفا شود

هـای   متفاوت است. قطعاً یكی از رویكردهای ممكن و موجود آن اسـت كـه او را یكـی از گونـه    
انسـان، وجـودی سراسـر     بـرای  درواقـع، بسیار زیاد حیوانات بدانیم و های  حیوانی در میان گونه

دسته از اندیشمندانی كه چنین رویكردی را نسبت  اما در میان آن ؛معنوی قائل شویم مادی و غیر
بنیادین انسان، اختالف وجود دارد. ایـن  های  نیز درباره ویژگی اند، هبه ماهیت انسان انتخاب كرد

ای از امـور   خود، به این دلیل است كه ارائه برداشتی از ماهیت انسان در درون و زمینـه  ۀامر به نوب
  گیرد. می متافیزیكی صورت

به عبارت دیگر، این برداشت و تلقی ما از ماهیت آگاهی و معرفـت، جهـان و عـالم وجـود،     
رداشـت مـا از   نوع تلقـی و ب كنندۀ  های مورد قبول و موضوعاتی از این قبیل است كه تعیین ارزش

قابـل   ماهیت انسان است. اگر ماهیت انسان، مانند ماهیت یك گیاه از طریق مطالعه صرفاً تجربی
داشـته   2یشناخت توانست صرفاً جنبه روش می آنگاه اختالفات موجود در این زمینه ،دستیابی بود

برداشـتی كـه انسـان را     نیز دارد. تفاوت میانِ 3محتواییتر  مهمباره، جنبه  اما منازعه در این ،باشد
هـای   ای صـرف از اتـم   داند و برداشـتی كـه انسـان را مجموعـه     می مخلوق خدای قادر و متعال

شـده بـرای فهـم     گرفتـه  كـار  بههای  شناسی داند، فقط به دلیل اختالف در روش می چسبیده هم به
تری است  وسیعهای  متافیزیكی و قضاوتهای  تفاوت اصلی در زمینهبلكه  ،ماهیت انسان نیست

                                                           
1. empirically  2. methodologicol  

3. substantive 
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جهان، غایت آن و ماهیت معرفت و مانند آن وجود دارد. این  أكه درباره ماهیت عالم وجود، منش
امـا   ،توانند داشته باشـند  می ی نیزشناخت و اختالفات البته استلزامات و پیامدهای روشها  تفاوت

 ،هسـتند  كـه اساسـاً محتـوایی    ،تـر  تر و گسترده بلكه به اموری وسیع ،صرفاً اموری روشی نیستند
  شوند. می مربوط

تـوان از مطالعـات    نمـی  مطالعات مربـوط بـه انسـان    البته این بحث، به آن معنا نیست كه در
جدید، عمومـاً  های  به عنوان یكی از رشته» یشناس انانس« ۀاینكه در رشت كما ،استفاده كرد تجربی

زندگی او درون اجتماعات و اقوام مختلف در مقاطع مختلف تاریخی، های  مطالعه انسان و شیوه
ایـن رشـته كـه     ،گیـرد  مـی  بـه صـورتی اساسـاً تجربـی صـورت      ،در دوران ما قبل مدرن ویژه به

فرهنگـی،   _ ی اجتماعیشناس چهار زیرشاخه دارد: انسان ،شود می نیز نامیده ی عمومیشناس انسان
  ی.شناخت ی زبانناسش ی و انسانشناخت ی زیستشناس ی، انسانشناخت ی باستانناسش انسان

و ها  همانندی ؛پردازد می فرهنگی به بررسی جامعه و فرهنگ بشری _ ی اجتماعیشناس انسان
ی رفتـار و  شناخت باستان یشناس كند. انسان می اجتماعی و فرهنگی را توصیف و تبیینهای  تفاوت

كند.  می بازسازی و توصیف و تفسیر ،از طریق بقایای مادی آنها ،الگوهای فرهنگی گذشته بشر را
زمان و مكان است. ی انسان در راستای شناخت ی، تنوع زیستشناخت ی زیستشناس موضوع انسان

در زمینه و متن اجتماعی  ،بشریها  به عنوان یكی از ویژگی ،ی نیز زبانشناخت ی زبانشناس در انسان
  .)34_11، ص1386د (كتاك، شو میاش و در راستای زمان و مكان بررسی  و فرهنگی

علـوم دقیقـی   هـایی   كه عمدتاً با شیوه ،ای تجربیه از روشها  پیداست در همه این زیرشاخه
  شود. می استفاده ،مشترك است

 كـامالً ی به معنای ذكـر شـده،   شناس ماهیت انسان با انسان ۀبحث ما در پژوهش حاضر دربار
تفـاوتش بـا   استفاده شده است تـا   1»ماهیت انسان«از اصطالح  ،متفاوت است. بر همین اساس

هـای   شـد از روش بیـان  ی به معنایی كـه  شناس تر باشد. در انسان روشن» یشناس انسان«اصطالح 
 شود؛ موضوع مورد مطالعه نیز، انسان در یـك جامعـه و اجتمـاع    می كمك گرفته حسی و تجربی

طبیعـی   مختلف حیاتهای  صورت كه جنبه ت. بدینخاص، یا در یك محیط زیست خاص اس
تجربی های  درون اجتماعات و جوامع قدیم و جدید به مدد روشها  اجتماعی انسان _ و فرهنگی

پردازد؛  می هم» سیاست«ی به موضوع شناس انسان ۀد. البته رشتشو میای، مطالعه  و عمدتاً مشاهده
پردازد. در  می كه به موضوعاتی مانند نژاد، وراثت، تغذیه، زبان، جنسیت و جسم انسان گونه همان

                                                           
1. haman nature 
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ی امـر سیاسـی   شناسـ  ) یـا انسـان  1379ی سیاسـی (ریـویر،   شناسـ  این امر كه تحت عنوان انسان
دهی سیاسی در اجتماعـات مختلـف    شود، اشكال متنوع سازمان می ) مطرح1388كولن،  _ (ارژه

مـورد   ،شـده  بیـان یك از این مباحث، ماهیت انسان به معنـایی   اما در هیچ شود، می بشری بررسی
صورت كلـی و بـدون توجـه بـه مقطـع تـاریخی و       ه به این معنا كه انسان ب ،گیرد نمی توجه قرار

  گیرد. نمی مورد مطالعه قرار، فرهنگی و همچنین محیط زیستی كه در آن واقع شده

  ماهیت انسان، موضوعی فلسفی .2_1
معنا كه به امـور عـام و كلـی دربـاره      بدین ،موضوع ماهیت انسان موضوعی اساساً فلسفی است

 :پردازد. مقصود از تعین عبارت اسـت از  می از آنكه تعین یا تعینات خاصی پیدا كند،پیش انسان، 
پس مقصـود از اینكـه ماهیـت انسـان،      یا خصوصیاتی كه خارج از ذات قرار دارند.وصیت خص

آن است كه به بررسی انسان به صورت كلی و نه انسـانی كـه عضـو جامعـه      ،بحثی فلسفی است
پردازد. برخی  می كند، می محیطی خاصی زندگی _ خاص است یا در یك مقطع تاریخی یا زیست

كید اصلی خود را روش أو در این میان ت اند هرا فلسفی دانستانسان از نویسندگان موضوع ماهیت 
متمركـز   1عقلـی  یعنی بر استدالل اند، هقرار داد ،گیرند می ای كه معموالً فالسفه از آن بهره و شیوه

ذاتشـان، فلسـفی هسـتند. آنهـا صـرفاً نتیجـه        براسـاس درباره ماهیت انسـان،  ها  ایده«: اند هشد
هسـتند كـه بـه     عمومیهایی  و تلقیها  بلكه برداشت ،دن) نیستهای مبتنی بر علم (تجربی تیواقع

كه لئـو   گونه هماناین، اگر  با وجود. (Trigg, 1999, p.3) »اند هدست آمده واسطه استدالل عقلی ب
را معرفت نسبت بـه امـور كلـی و كـل      كند، فلسفه می كیدأت ،ف سیاسی معاصرولسی، فاشتروس
 وقت مقصود ما از فلسفی بودن مباحـث مربـوط بـه ماهیـت انسـان وضـوح بیشـتری        بدانیم، آن

  كند: می كیدأباره ت در این یابد. اشتروس می
معرفت نسبت بـه   3،جویی معرفت كلی پی :عبارت است از 2به عنوان جستجوی حكمت فلسفه

جسـتجو معرفـت دربـاره     ... 5»همه اشـیا «گویند  می همچنین 4»كل«كل... فالسفه به جای 
به معنی جستجو برای معرفت نسبت به خدا، جهان و انسان. یا بـه عبـارت بهتـر،    » اشیاهمه «

 »كـل «در تمامیـت خودشـان، همـان    هـا   ماهیت اشیا، ماهیت هجستجو برای معرفت نسبت ب
  .(Strauss, 1988, p.11) هستند

                                                           
1. rational argument  2. wisdom  

3. universal knowledge  4. the whole  

5. all things 
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گاه بخواهیم درباه ماهیت اشیا و از جمله انسـان بحـث كنـیم، بحـث مـا       هرسخن، به دیگر 
اسـت (مطهـری،   » بما هو موجـود «زیرا ماهیت از عوارض و احكام موجود  ؛اساساً فلسفی است

بحث  در این ،دشواگر حركت یك جسم خاص بررسی و مطالعه  ،نمونه برای ،)133، ص1390
كلی و نه حركت یك جسم  طور بهاما اگر خود موضوع حركت  ،موضوع علم فیزیك قرار دارددر 

، امـور بـه   در فلسـفه بنـابراین،  موضوع اساساً یك موضـوع فلسـفی اسـت.     شود،خاص بررسی 
كه از ماهیت انسان ارائه شده هایی  توان برداشت می . بر این اساس،شوند میصورت كلی بررسی 

، مثل وحی دیگریهای  بهره گرفته نشده و از ابزار 1ها، از عقل انسان و در طرح این برداشت است
ها  هرچند، این تلقی ؛اساساً فلسفی دانستهای  برداشت استفاده شده، را و یا حتی تجربی شهود

  ست آمده باشند.ده از منبعی غیر از عقل بشر ب
پرسش عمده در اینجا آن است كه آیا موضوع ماهیت انسان بحثی نظری است یا بحثـی عملـی؟   

معتقدند: مباحث مربـوط بـه ماهیـت     3و مفاهیم عملی 2برخی با تمایز قائل شدن میان مفاهیم نظری
، (Berry, 1986, p.29)های نظری دارد  ای عملی است و كمتر جنبه انسان، بیشتر یك پرسش و مسئله

آیـا موضـوع ماهیـت    «تواند به روشن شدن این پرسش كـه   می ارسطو در اینجا، مدد گرفتن از فلسفه
  كمك كند.» یا عملی؟ انسان، یك بحث نظری است

ایـن   4اسـت،  ارسطو، تحلیل ماهیت جوهری اشیاهای محوری و مسلط در فلسفۀ  یكی از جنبه
شود. به نظـر ارسـطو،    مشخص می 5ماهیت جوهری از طریق كشف كار ویژه، هدف یا غایت شیء

 8جـویی و جسـتجوی حقیقـت    است، هدف این تعقل، پی 7یا تعقل 6ماهیت جوهری انسان تفكر
این مسئله،  10.و حقایق عملی 9است. در این میان نیز دو دسته از حقایق وجود دارند: حقایق نظری

 یـا فلسـفه   همان موضوعی است كه در فلسفۀ اسالمی و به تبعیت از ارسطو تحت عنوان حكمـت 
اند، موضوع  نظری و حكمت یا فلسفه عملی مطرح شده است، شاید علت اینكه برخی تالش كرده

در اصطالح فلسفه اسالمی خارج و  ماهیت انسان را از حیطه حقایق نظری یا همان حكمت نظری
جای دهند، این بوده است كه بر جنبـه عملـی و معطـوف     آن را جز حقایق عملی یا حكمت عملی

                                                           
1. human reason  2. theoretical concepts  

3. practical concepts  4. essential nature of things  

5. telos  6. think  

7. reason  8. the truth  

9. truths of theory  10. truths of practice  
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وسیله، راه برای استنتاجات سیاسـی و اجتمـاعی     بودن آن بر كردار و رفتار انسان تأكید كنند تا بدین
ای درباره ماهیـت انسـان عبـارت     ارائه نظریه«از موضوعات مربوط به ماهیت انسان هموارتر شود: 

بنابراین، به همین دلیل است كه ماهیت انسـان   1اره رفتار انسان،است از: طرح دعاوی مشخص درب
رسـد ایـن دیـدگاه، بـر برداشـتی       ، اما به نظـر مـی  (Berry, 1986, p.33)» یك موضوع سیاسی است

  كند: در این زمینه تأكید می نادرست از حكمت نظری استوار است، شهید مطهری
عبارت است از: حكمتی كه باید آن را دانسـت و   نظری حكمتممكن است ابتدا پنداشته شود كه 

عبارت است از: آگاهی بر اموری كـه در عمـل بـه كـار      آید... و حكمت عملی در عمل به كار نمی
اسـت.  آید... ولی این تصور باطل است. معیار حكمت نظری و حكمت عملی چیـزی دیگـری    می

توان معیار برای حكمت نظری وحكمت عملی ذكر كنیم این است كـه حكمـت    آنچه در اینجا می
نظری عبارت از علم به احوال اشیا آنچنان كه هستند یا خواهند بود. ولی حكمـت عملـی عبـارت    
 است از: علم به اینكه افعال بشر (افعال اختیاری او) چگونه و به چه منوال خوب است و باید باشـد 

هـا سـخن   »است«ها و »هست«و چگونه و به چه منوال بد است و نباید باشد... حكمت نظری از 
  ).164و  163، ص1390ها (مطهری، »شاید و نشاید«ها و »باید«گوید و حكمت عملی از  می

 یـا حقـایق نظـری    نظـری  رسد موضوع ماهیت انسان، جزء مباحث حكمت می به نظر ،بنابراین
ها  اما آنچه در این میان مطرح است آن است كه این حقیقت یا حقایق نظری، دارای پیامد ،است

همـان امـوری هسـتند كـه      درواقـع،  ،خاص نیز هستند. ایـن اسـتلزامات   و استلزامات هنجاری
هـای   ماهیت انسان پیامـد «كند:  می نمایان اجتماعی موضوع ماهیت انسان را _ سیاسیهای  جنبه

یعنی اینكه ماهیت  ،شوند می توصیف 3یا معنوی 2هنجاری دارد كه امروزه، نوعاً به عنوان اخالقی
پیامدهایی دارد كه تكلیف مشخصی را بر ما  ،ها چگونه باید رفتار كنند انسان، درباره اینكه انسان

ی یویژه یـا اهـداف انسـان، تلقـی از شـكوفا      یت، كار، تلقی از ماهسخن كند. به دیگر می تحمیل
  .(White, 2003, p.4)» اوست

  نظریات مختلف درباره ماهیت انسان .3_1
در تعـارض بـا    ،ها، البتـه  این نظریه بیشتروجود دارد كه  یفراوانهای  درباره ماهیت انسان، نظریه

ـ زندگی خود و به طرق مختلف  ۀ، به نوبها یكدیگر نیز هستند. این نظریه  ثیر قـرار أبشر را تحت ت
                                                           
1. human conduct  2. moral  

3. ethical 



  ماهیت انسان و نظریه سیاسی      14

دهند. بعید است یك مكتب فكری جامع و كاملی وجود داشته باشد كه در آن اظهـار نظـری    می
درباره ماهیت انسان صورت نگرفته باشد. به نسبت تنوع مكاتب فكری بشـر در   یصریح یا ضمن

مختلـف از ماهیـت   های  نه وجود دارد. تلقیاین زمی ها و نظریات مختلفی در طول تاریخ، دیدگاه
تـوانیم ایـن كارهـا را     مـی  های مختلف درباره اینكه ما باید چه بكنیم و چگونه به دیدگاه انسان،

  انجامد. ، میانجام دهیم
دانند كه از روح خـود در او دمیـده    می ، بشر را مخلوق خدای متعالاسالم ویژه به ،ادیان الهی

تـوانیم   مـی  تواند بگوید ما چه می او بنابراین،ر خدای قادر متعال، ما را خلق كرده است، اگ ،است
م. در مقابـل، اگـر مـا محصـول     یباشیم و چه باید باشیم و ما باید در این زمینه از او كمـك بگیـر  

 ،در این صورت هیچ راهی وجود ندارد ،بخش نیست مان رضایت بینیم زندگی می جامعه هستیم و
تـوانیم از   نمـی  متحول شود و تغییر پیدا كند. اگر ما بنیاناً آزاد هسـتیم و  انسانی، ۀمگر اینكه جامع

هایمان را با آگاهی كامل در زمینه  باید این را بپذیریم و انتخاب ،ضرورت انتخاب فردی فرار كنیم
اگـر   ؛(Stevenson & Haberman, 1998, p.4)صورت دهیم اینكه چه چیزی را باید انجام دهیم، 

كنـد   می ی ما برای تعیینشناخت زیست طبیعتاینكه  هایمان هستیم و یا قد باشیم محصول ژنعمت
  یك شیوه و انتظام خاصی رفتار كنیم. براساسباید  ،كه چگونه فكر كنیم و عمل كنیم

 ،بنـدی كـرد   معیارها مختلفی تقسـیم  براساستوان  می های مربوط به ماهیت انسان را دیدگاه
كار رفته اسـت را مـورد   ه بها  كه در این نظریه ای شناختی آن است كه معرفتها  این شیوه یكی از

تـوان چهـار رویكـرد را از یكـدیگر تمییـز داد: رویكردهـای        ، مـی این اساس توجه قرار دهیم. بر
، 1384و تاریخی و رویكردهای دینی (گرامـی،   تجربیهای  عرفانی، رویكردهای فلسفی، رویكرد

 بندی بین رویكرد دینی با مثالً رویكـرد فلسـفی تفـاوت قائـل     وقتی در این تقسیم ،البته ،)25ص
بلكـه مقصـود    ،شویم، مقصود این نیست كه این در رویكرد با هـم ضـرورتاً تعارضـی دارنـد     می

ص بنیـادین  ییفی از ماهیت انسان و خصایك از این دو برای ارائه تعر تفاوت روشی است كه هر
  .اند هاو، از آن بهره برد

شود. انسان در این عـالم بـه همـه     می كیدأقلبی تهای  و دریافت در رویكرد عرفانی، بر شهود
تواند به علم حضـوری دسـت    می امور علم حصولی دارد و صرفاً درباره حاالت خود و خداوند،

پیرامـون خـود از طریـق     اشـیای قلبی است. علم انسـان بـه   های  و دریافتشهود  ۀیابد كه نتیج
در حالی كه علم انسان بـه   ،شود می و تصاویری است كه در ذهن او از آن اشیا حاصلها  صورت

ص بنیادین یو خصاانسان ماهیت  ،در این رویكرد ،خودش نوعی دریافت و وجدان درونی است
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شـود.   مـی  به همین دلیـل، ادراكـی اصـیل محسـوب     ؛شود می او از طریق كشف و شهود حاصل
اما مهم آن است كه  ،ممكن نیستها  ای هرچند در عمل برای همه انسان دستیابی به چنین نظریه

ولو اینكه در عمل، شـمار   ،ها میسر است بینی و شهود برای همه انسان به لحاظ نظری، این درون
  دست پیدا كنند. بتوانند به چنین حقایقیها  اندكی از انسان

ن صـورت كـه ارائـه تببینـی از     یشود. بد می كیدأعقلی ت در رویكرد فلسفی، بر روش استدالل
و  گیرد. تقریباً همه فالسفه بزرگ در جهان اسالم می صورت ماهیت انسان، از طریق عقل و تعقل

از ماهیت انسان را به صورت صـریح یـا   هایی  عقل، برداشت به مدد ،بسیاری از فالسفه در غرب
، ، الك، هـابز ، مالصـدرا ، بـوعلی ، فـارابی ، ارسطوای مانند افالطون . فالسفهاند هضمنی ارائه كرد

هـای   البتـه در بحـث  ، توان در این دسـته جـای داد   می و بسیاری از فالسفه دیگر را ، هگلكانت
داننـد   مـی  »حیـوان نـاطق  «یونان، معمـوالً انسـان را    فلسفی در جهان اسالم، به تبعیت از فلسفه

  ).27و  26، ص1384(گرامی، 
شناسـی و   هسـتند. علـومی ماننـد روان    ماهیـت بشـر، علـوم تجربـی     منبع سوم برای تبیـین 

در همـه ایـن علـوم،     انـد،  هفراوانی در زمینه شناخت انسان ارائـه كـرد  های  شناسی آگاهی جامعه
آزمایشـگاهی  ی هـا  مورد اتكا مشاهده، حس و تجربه است. در برخی مـوارد از روش  های روش

ولی در همـه اینهـا اسـاس همـان      ،شناسی های باستان شود و در برخی موارد از روش می استفاده
  تجربه است.

شود كه مبنای  می محسوب» وحی«شیوه  ،یك منبع بسیار مهم دیگر در زمینه شناخت ماهیت
شناخت انسـان،   ۀ، در زمیناند هبشر نازل شد ادیان الهی است. ادیان الهی از آنجا كه برای سعادت

ین موضوع ادیان پس از خدا، انسان است. ادیان الهـی در  تر مهم. اند همباحث بسیاری مطرح كرد
ص بنیادین او، سعادت و راه رسیدن بـه آن  ی، چگونگی و هدف آفرینش انسان و خصاأزمینه مبد

  .)29و  28، ص1384(گرامی،  ندا مطالب مهمی را برای بشر ارائه كرده
مربوط به ماهیت انسان ارائه كرد. از جمله های  دیگری نیز از نظریه های  بندی توان تقسیم می
را به دو دسته كلی منكران و موافقان سرشت و ماهیت یكسان برای همـه  ها  توان نظریه می اینكه
گرایـان از جملـه    و تـاریخ  ماركسیسم و بندی كرد. مكاتبی مانند اگزیستانسیالیسم تقسیمها  انسان

  ).108(همان، ص منكران سرشت و ماهیت واحدی برای انسان هستند
دوران هـای   هـا، یكـی از ویژگـی    و ماهیت ثابت برای همه انسان رسد نفی طبیعت می به نظر
مربوط به سرشـت  های  نظریه ،. در گذشتهرود به شمار می ،ویژه در فضای تمدنی غرب معاصر، به
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تـاریخی   بر سرشت ثابت و تغییرناپذیر و غیـر  ، حداقلانسان، با وجود اختالفات بسیار زیادشان
طبیعـت انسـان    مسئله تزلزلی در ،اما در دوران معاصر ،كردند می كیدأص انسان تیبرخی از خصا

» طبیعـت تـاریخی انسـان   «كنار گذاشته شده و اندیشه  رخ داد و ثبات و یكنواختی در این مفهوم
مطـرح شـد كـه     تاریخ هگل و فلسفه نضج گرفته است. در قرن نوزدهم، اندیشه تحولی داروین

تب ماركس و مك یثابت قائل بودند. آرا غیر درواقعنی تاریخی و أاینها نیز برای طبیعت انسان، ش
ارزیـابی كـرد. اندیشـه طبیعـت تـاریخی انسـان در دوران        را نیز باید در همین راسـتا  ماركسیسم

تـرین   از بـزرگ  ،سارتر ؛فلسفی و علمی نفوذ كرده استهای  معاصر، به اشكال مختلفی در نظریه
اش را بـا نفـی    نیز چنـین دیـدگاهی دارد. او اندیشـه    ،اندیشمندان اگزیستانسیالیست قرن بیستم

ـ      می گونه مفهوم ثابت وجوهری در باب طبیعت انسان آغاز هر ر كند، بـه جـای طبیعـت انسـان ب
 زنـد  مـی  یخی، پیونـد رتـا هـای   موقیعت انسان را به دوره مسئله كند و می كیدأت» موقعیت انسان«

كـه بـرای انسـان، ماهیـت     هـایی را   ظریـه ). از سوی دیگر، ن198و  197ص ،1368(استیونسن، 
دسـته از نظریـاتی كـه معتقـد بـه       آن :توان به دو دسته كلی تقسیم كرد ، میمشتركی قائل هستند

و اندیشـه   ، هابزیهای ماكیاول توان به دیدگاه می بدذاتی و دیوسرشتی بشر هستند كه در این زمینه
دسـته دیگـر نظریـاتی اسـت كـه       ؛اشـاره كـرد  » سـتین گناه نخ«مسیحیت تحریف شده و آموزه 

و  اسـالم  ویـژه  بـه  ،ی انسان اعتقاد دارند. فالسفه الهی، ادیـان توحیـدی  سرشت به نیك ،درمجموع
  ).108، ص1384(گرامی،  توان در این دسته جای داد می را ،اندیشمندانی مانند جان الك

ود، اعتقاد به یكسانی ر به شمار میین فالسفه سیاسی مدرن نخستكه از  ،یماكیاول ،نمونه برای
ایـن یكسـانی    ؛داردهـا   و مكـان هـا   زمـان  ۀدر جوامع سیاسی مختلف و در همها  سرشت انسان

ضـعیف، قـانون    شود كه جنگ و ستیزه و حكومت قوی بر می موجبی، ماكیاول به نظر ،سرشت
در رفتارهایشان ها  جوامع مختلف بشری باشد. به این دلیل كه انسان حاكم در طول تاریخاصلی 

ی و سـت ود ، مـال ها هستند. عشق به بـدعت، مهـر، تـرس    و هوس ااسیر عاطفه و احساسات و هو
  اند. حاكمها  انسانكه بر رفتار  هستندی از جمله انگیزه و عواطفی طلب جاه

 آزادی را برای آنها  انسان :برد و معتقد است می ی نامخواه آزادی ۀهمچنین از انگیز یماكیاول
خواهند كه فارغ از منع و دخالت دیگران به دلخواه خود زندگی كنند و در پی تحقق و آمـال و   می

بایـد دیگـران را از    ،شكل مستقل باشند ینكه بدینها برای ا اما چون انسان ،آرزوهای خود باشند
شود. حتی كسانی  می ی عامل میل به فرمانروایی بر دیگرانخواه استقالل خود محرم كنند، آزادی

در پـی تسـلط بـر دیگـران      ،سـرانجام  ،كنند و جز ایـن، آرزو و هـدفی ندارنـد    می كه تنها زندگی
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، یماكیـاول دیـدگاه  ناپذیر اسـت. از   امری اجتناب ها جنگ میان افراد و دولت درنتیجه،آیند.  میبر
شود كه آنها همگی از  نمی ولی این یكسانی سرشت موجب ،ها، همه سرشتی یكسان دارند انسان

فرمـانبردار   ،در اقدامات سیاسـی خـود   ویژه ها، به بلكه به این دلیل كه انسان ،مند شوند عقل بهره
خیـزد،   نیز چـون از خودپرسـتی برمـی   ها  نفسانی خود هستند و این هوسی ها و خواهش هوس

). 163_160، ص1377كشانند (عنایت،  می جنگ با همنوعان خود سرانجام انسان را به ستیزه و
ـ هـا   او، سرشـت انسـان  از دیدگاه بنابراین،  ـ ای اسـت كـه پیكـار و جنـگ را بـه جز      گونـه ه ب ی ئ
باید با یكدیگر بجنگنـد و تحـول    ابرای بقها  كرده است. انسانناپذیر از تاریخ بشر مبدل  اجتناب

تواند بشـر را از   ، نمیتاریخ و تنوع اجتماعات و تصویب قوانین عادالنه و حتی پایبندی به اخالق
در ایـن پیكـار تـاریخی، فقـط      ،معتقـد اسـت   ماكیاولیاین وضع منازعه و درگیری نجات دهد. 

 ،بند مالحظـات اخالقـی باشـند   یتوانگران و زیركان پیروز خواهند شد و پایان كار رهبرانی كه پا
  ).163، صهمانشكست و زبونی است (

پـردازی   تـاریخ نظریـه   در هـایش  اندیشـه دارد و  یمتفكر دیگری كه دیدگاهی شبیه ماكیـاول 
او بینشی سراسر مادی از سرشت انسـان دارد.   ،ی بسیار با اهمیت است، توماس هابز استسیاس

های دیگر اوسـت و   انسانی، ناشی از حركت مغز و اندامهای  و اندیشه به عقیده او، حتی عواطف
ـ   سرچشمه هر احساس، جسم یا شیئی خارجی است كه بر انـدام متناسـب بـا هـر    «  ثیرأحـس ت

های انسان نیز در حكم ابزارهـای دسـتگاهی خودكـار     شود. اندام می و موجب حركت» گذارد می
  .)208و  207، صهمانهستند (

داند، منكر آزادی رفتـار اوسـت و    می هستی انسان را سراسر مادی و مكانیكی هابزاز آنجا كه 
خـود، در   طبیعـت  براسـاس داند. به نظر او، آدمیـان   می این امور را محكوم علل مادی و خارجی

امیدی برابر را برای نیل به ها  های بدنی و ذهنی باهم برابرند و این برابری طبیعی در انسان توانایی
آورد. هر فردی در پی بقای خویش است. به نظر هابز، علت وجـود   می غایات و اهدافشان فراهم

در نهاد بشر سه علت اصـلی  «را باید در ماهیت آنها جستجو كرد: ها  انسان جنگ و ستیزه در میان
 1(كاپلسـتون،  »چشمی، دوم بدگمانی، سـوم خودپسـندی   یابیم: نخست هم می جویی برای ستیزه

در  باشـند. هـابز   شود ذاتاً جویای قـدرت  می ها، موجب خودپرستی ذاتی انسان ،)46، ص1375
اول  ۀآدمیزادگان را در درج من میل عمومی« كند: می كیدأ، در این زمینه تلویاتانكتاب معروفش، 

                                                           
1. Fredrik Charles Copleston 
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دانم. این میلی است كه فقـط   می قراری در جستجوی قدرت و باز هم قدرت خواهشی دائم و بی
حاكم اسـت و ارزش هـر فضـیلتی     میل به قدرت بر زندگی آدمی بنابراین، .»نشیند میفرو با مرگ

  شود. می سنجیده ،مین قدرت داردأسهمی كه در ت برحسب
داند و رقابـت   می های خویش و خواهش ، آدمیزادگان را اسیر عواطفیهابز نیز مانند ماكیاول

تـوز و بـدخواه    كینهآورد و  میبار ها، آنان را تشنه قدرت این عواطف و خواهش یآنها برای ارضا
ایـن دشـمنی    ،، یعنی در وضعی كه قانون و دولتی در كار نباشـد كند. در وضع طبیعی می یكدیگر
جنـگ همـه بـر    «گیرند كه هابز آن را  می كند و همه در برابر دیگران رفتاری را در پیش می طغیان

  .)212_210، ص1377نامد (عنایت،  می »ضد همه
دانند و از انسـان بـه عنـوان     می گر، فالسفه الهی كه ویژگی ممتاز انسان را عقل اواز سوی دی

ی اسـت  ی، عقل نیروهتلقی مثبتی از سرشت انسان دارند. از این دیدگا ،كنند می یاد» حیوان ناطق«
ان بـرای  انسـان را تحـت كنتـرل درآورد و راهنمـای انسـ     های  كه قادر است همه امیال و گرایش

اگـر انسـان    ،ت اسـت سرشـ  گاه ادیان الهی، انسان موجودی پاكدیدباشد. از  رسیدن به سعادت
ناپذیر بود، ارسال رسوالن و انزال كتب الهی كاری بیهـوده بـود. آزادی،    و هدایت موجودی شرور

 ،كنـد. از نگـاه دینـی، انسـان     می سرشت انسان معنا پیداتكالیف و ابتال براساس نگاهی مثبت به 
  .)113و  112، ص1384، دارای كرامت ذاتی و مسجود فرشتگان است (گرامی، خدا ۀخلیف

گفتگـوی خداونـد بـا    كننـده   سـوره بقـره كـه كـه مطـرح      33تـا   30رسـد آیـات    می به نظر
ی او از نگـاه قـرآن كـریم    سرشـت  اره انسان و نیكدیدگاهی مثبت دربكننده  ییدأاست، ت فرشتگان

 و فاسـد  است. خداوند در این آیات، سخن فرشتگان كه انسـان را موجـودی نـامطلوب، شـرور    
فهمیـد   نمـی  دهد كه شما می گونه جواب خدا به معترضین این«كند:  می دیدند را مردود اعالم می

هـای   ولـی گـرایش   ،ایـد  حیوانی و طبیعی انسان را دیـده های  اید... شما گرایش انسان را نشناخته
ام كه به موجب آن به حسب طبع  من در انسان فطرتی قرار داده .اید معنوی و الهی انسان را ندیده

گونه ایدئولوژی، گرایش به تعالی در ذات و سرشـت اوسـت... مـن در     و میل خودش فارغ از هر
ی خواه خواهی و آزادی ی و عدالتیجو جویی و حقیقت طلبی و حق بذر حق سرشت انسان ماده و

. با وجـود ایـن، بایـد توجـه داشـت كـه اعتقـاد بـه         )53و  52، ص1368(مطهری، » را گذاشتم
هـا   دانست؛ این گـرایش و بدی در انسان  ی انسان را نباید به معنای نبود گرایش به شرسرشت نیك

نیز در كنار گرایش به خیر نیكی در انسان وجود دارد و درواقع، انسـان تركیبـی از ایـن دو دسـته     
  گرایش است.
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  رباره ماهیت انسانمعیار قضاوت د .4_1
آن است كه آیـا معیـار یـا معیارهـایی      ،مربوط به ماهیت انسانهای  موضوع دیگر در بحث نظریه

هـای بسـیار    وقتـی بـا دیـدگاه    سـخن،  وجود دارد؟ بـه دیگـر  ها  این نظریه ۀدربار برای قضاوت
یـك   توانیم تصـمیم بگیـریم كـه كـدام     می چگونه ،مواجه هستیمها  درباره ماهیت انسان متفاوتی

 تـر  تر و در عین حـال پیچیـده   یك نادرست است. اهمیت این موضوع وقتی جدی درست و كدام
 امـور مختلـف از آنهـا بهـره     ۀهایی كه ما برای قضاوت دربـار شود كه بدانیم بسیاری از معیار می
 نوعی به برداشت ما از ماهیت انسان بازگشت دارند. حال چگونه و بـا چـه معیـاری    به ،گیریم می
واقعیتی  توان فهمید تلقی ما از ماهیت انسان صحیح و مطابق با واقع است یا خیر؟ و آیا اصالً می

برخـی از متفكـران بـه صـورت اصـولی منكـر        بیان شد،كه  گونه هماندر این زمینه وجود دارد؟ 
اجتمـاعی و فرهنگـی   هـای   نوعی تاریخی یا معطـوف بـه زمینـه    و آن را به اند هماهیت انسان شد

آنگـاه بـه سـوی راهـی قـدم       ،اگر معتقد باشیم در این زمینـه معیـاری وجـود نـدارد     اند، هدانست
باشد. اینكه انتظار داشـته باشـیم گـذر     ی مطلقگرای نسبی كابوسِتواند  میایم كه پایان آن  گذاشته
نیـز   ،های بسیار متعارض درباره ماهیت انسان را به یكـدیگر نزدیـك كنـد    تواند دیدگاه می زمان

صورت گرفته در این زمینه ناسازگار اسـت. بـه   های  پردازی امری است كه حداقل با تاریخ نظریه
 در عصر سـقراط ها  هزاره سوم، به توافق بیشتری از آنچه كه آتنی لیاوا، در متفكرانقول برخی از 

ایـم. بـه همـین دلیـل      نرسـیده  ،كردند می درباره ماهیت انسان به آن استناد و استدالل و افالطون
» ممدرنیسـ  پسـت «هان معاصـر كـه اصـطالحاً    ثیرگذار در جأفلسفی ت های وجود یكی از گرایش

آور  چنـدان تعجـب   رود. بـه شـمار مـی    گرایانه گرایانه و ضد ذات شود و گرایشی نسبی می نامیده
  .(Trigg, 1999, p.183) نیست

 __ تواننـد  نمـی  تر آنها دقیق یا به عبارت __توان  كه نمی اند هبرخی محققان نهایتاً اعتراف كرد
ایـن پرسـش كـه    « :ارائـه دهنـد   »؟معیار قضاوت چیست«ای به این پرسش كه  كننده پاسخ قانع

توان از برداشـتی از ماهیـت    نمی پایان است و یك پرسش ماهیتاً باز و بی ؟"ماهیت انسان چیست"
این میـان برخـی محققـان راه    البته در . (Berry, 1986, p.138, 140) »انسان، انتظار زیادی داشت

ایـن   ،یمیمعیـار یـا معیارهـای فرابشـری تمسـك نجـو      بـه  و معتقدند تا وقتی  اند هپیمودری دیگ
ارنـت   ،نمونـه  بـرای قابل رفع و پیوسته نیز رو به افزایش خواهد بود.  اختالفات و تعارضات غیر

 از یـك راه فقـط  «كنـد:   مـی  كیـد أدر این زمینه ت ،شناس معاصر آلمانی ، فیلسوف و انسانكاسیرو
دیگر، معیار درسـتی یـا نادرسـتی     بیانبه  .»است بشر پی برد و آن راه دین توان به رمز طبیعت می
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ـ  مختلف عقلی، شهودی و تجربـی های  كه به شیوه __مختلف درباره ماهیت انسان های  نظریه ه ب
  .)32و  31، ص1384یانی است (گرامی، وحهای  و آموزه» دین« __ اند هدست آمد

های دینی كـه از طریـق    های وحیانی، وثاقت و اعتبار آنهاست. داده و آموزه مزیت تمسك به دین
ی وحیانی انسان منحصـر بـه همـین بـدن     شناس رسند كامالً خطاناپذیر است. در انسان به ما می وحی

اش است. در شناخت انسان،  تری به نام روح دارد كه حقیقت وجودی مادی نیست، بلكه جنبه متعالی
در مكتب وحی، هم به جنبه مادی و غریزی او توجه شده است و هم به جنبـه معنـوی و متعـالی او.    

ردن منحصر كردن انسان به عقل، دل یا بدن مادی او، درواقع ظلم به اوست، البته بـرای بـه دسـت آو   
های علمی، عقلـی و عرفـانی، بـه درك     ها هم توجه كرد و یافته چهره حقیقی انسان باید به این جنبه

كند؛ اما سركشتگی انسان معاصر، به این دلیل است  های وحیانی كمك می هرچه بهتر معارف و آموزه
در این زمینـه  ویژه در بحث ماهیت انسان، به منابع اصلی شناخت و معرفت  كه در مسائل اساسی، به

  ).31و  30های وحیانی است، مراجعه نكرده است (همان، ص كه آموزه

  گیری نتیجه
بایـد   ،ایـن زمینـه   ای در مهم و اساسی وجود دارد كه هر نظریـه  مسئلهدرباره ماهیت انسان چند 

ضمن اینكـه   رود، به شمار میای ناقص  نظریه ،صورت در غیر این ؛پاسخی برای آنها داشته باشد
ین نخسـت باید با یكدیگر نیز تالئم و سازگاری داشته باشند. ها  به این پرسش شده های ارائه پاسخ
پرسـش  پاسخ به این  .)190، ص1368است (استیونسن،  ، موضوع خلقت و خالق انسانمسئله

نظریـه   ویـژه  بـه سان و موضوعات مربوط به ماهیت ان ۀبسیاری از مواضع در زمینكنندۀ  مشخص
را شود. بعید است یك نظریه جامع درباره ماهیت انسان، خود  می جاستنتاسعادتی است كه از آن 

خلقت و خـالق انسـان بدانـد. در برخـی      مسئلهبه  نیاز از پاسخی هرچند ضمنی و غیر مصرح بی
مطـرح شـده   » أمبد«سان با عنوان اسالمی، موضوع خالق ان در عرصه فلسفه ویژه به ،متون فلسفی

به عنـوان خـالق، كـه شـاید بتـوان آن را موضـوع فلسـفی         ،وجود خداوند مسئله درواقع،است. 
بـه   ،شود كه مذهب و اعتقادات مذهبی در مباحث مربوط بـه ماهیـت انسـان    می باعث ،دانست

  .)193، ص1384مطرح شوند (استیونسن،  ،عنوان یكی از موضوعات عمده
و سرنوشت انسان پس از مرگ است كه البته ارتباط نزدیكی هـم  » مرگ«، موضوع دوم مسئله

 نیز از آن یاد» معاد«دارد و در برخی متون فلسفی و كالمی با عنوان  ،»أمبد«یعنی  نخست، مسئلهبا 
موضوعی اسـت كـه بسـیاری از     ،میرند می ها كه همه انسان ،شود. این واقعیت غیر قابل انكار می
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بـه بعـد بـه نفـع      بسیاری از فالسفه از زمان افالطـون  .اندیشمندان و فالسفه با آن مواجه هستند
  .(Trigg, 1999, p.2)اند  هفناناپذیری حداقل بخشی از شخصیت انسان، نظر داد

محوری است و بخش قابل توجهی  ئلۀمسیك  ،از مرگ زندگی پسدر ادیان توحیدی، وجود 
به این موضـوع اختصـاص دارد. در مقابـل، بسـیاری از      ،اسالم یند ویژه بهاز تعالیم این ادیان و 

 انـد  هآن معطوف داشت در دوران مدرن، توجه خود را به این جهان و حیات ویژه به ،متفكران غربی
 ۀدربـار  1های استعالیی . با وجود این، بدون طرح تضمیناند هو هر چیزی فراتر از آن را انكار كرد

راحتی در نظریه ماهیـت انسـان، وارد    گرایی به س و پوچأارزش بودن حیات انسان، ی اهمیت و بی
  .(Trigg, 1999, p.2) خواهد شد

 زنـدگی دهنـد و   مـی  این جهان را مورد توجه قرار هایی كه حیات بر این اساس، حتی دیدگاه
جهت  این از» نظریه مرگ«د و نرا منكرند، باید موضعی خاص، درباره مرگ اتخاذ كن پس از مرگ

» مـرگ «نیز در موضوع ماهیت انسان، نقش و جایگاهی با اهمیـت دارد. پیداسـت كـه موضـوع     
دارد و از این جهت دقت و تفطن برخی فالسـفه اسـالمی   » خالق«ارتباط نزدیكی هم با موضوع 

  را باید تحسین كرد. اند هلیف كردأت مبدأ و معادعنوان  هایی با كه كتاب
معنا كه آیا انسان صرفاً از  بدین ،ی استگرای در مقابل معنویت 2یگرای ماده سئلهمسوم،  مسئله

اصطالح روحی تهـی اسـت یـا اینكـه      مادی و به ماده و جسم ساخته شده است و از عناصر غیر
و مبحـث  » نظریه مرگ«زمینه گرایان در  انسان موجودی متشكل از ماده و روح است؟ طبیعتاً ماده

 ،ی مورد نظر آنها تناسب داشته باشـد. در مقابـل  گرای كنند كه با ماده می هایی را اتخاذ دیدگاه معاد
مـاده و  از مرگ و جایگاه برتر روح نسبت به پس  گرایان نیز به جاودانگی انسان و حیات معنویت

  جسم اعتقاد دارند.
در اعمـال فـردی و   هـا   به این معنـا كـه آیـا انسـان     ،است جبر و اختیار مسئلهچهارم  مسئله

ـ    اجتماعی خود از آزادی انتخاب برخوردار هستند یـا اینكـه انتخـاب    و ثیر عوامـل  أهـا، تحـت ت
قرار دارند. اندیشـمندانی ماننـد مـاركس و     ها است كه خارج از كنترل و اختیار انسانهایی  لفهؤم

اقتصادی جامعه یا عواملی در ذهن مـا  های  چندان هم آزاد نیستند. بنیانها  فروید معتقدند انسان
مكـاتبی ماننـد    ،دهند. در مقابل می ثیر كامل قرارأما را تحت تهای  كه از ما پنهان هستند، انتخاب

 قابـل انكـار دفـاع    از آزادی در انتخاب به عنوان یك واقعیـت غیـر   نسیالیسمو اگزیستا لیبرالیسم
                                                           
1. transcendental guarantee  2. materialism  
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نیز بحث جبـر و اختیـار بـه عنـوان یكـی از       ،در مكتب اسالم ویژه به ،د. در ادیان توحیدینكن می
برانگیز بـوده اسـت و مكتـب     موضوعی بحث ین مسائل كالمی از قرون اولیه تاریخ اسالم،تر مهم
رسد بررسی مناسـب   می رویكردی بینابین اتخاذ كرده است. به نظر ،در این موضوع بیت اهل

و تحلیل دقیق مسائل مربوط به جبر و اختیار، مستلزم تحلیل دقیق مفاهیمی مانند عمل، انتخاب، 
  ).191، ص1368(استیونسن،  آزادی، علت، ضرورت و مانند آن است

، توان دریافت كرد، سرآغاز علوم انسـانی  شده در این فصل می نه كه از مباحث مطرحگو همان
هـای   ها در عرصه توجه و تالش برای ارائه فهم و برداشتی منسجم از علل رفتار و عملكرد انسان

ن انسان اسـت، حتـی آن   های بنیادی فردی و اجتماعی و نسبت دادن آن به ویژگی گوناگون حیات
های محوری او اعتقاد دارند، درواقع، تاریخی  دسته از نظریاتی كه به تاریخی بودن انسان و ویژگی

گیرند. نكته دیگر  محور بودن را به عنوان یك خصلت بنیادین برای انسان در نظر می بودن و زمینه
و ادیـان توحیـدی،    از متون دینی تر آن است كه وجود علوم انسانی نشئت گرفته و البته با اهمیت

، مباحـث  اسـالم  ویژه در دین ویژه آنكه، در متون دینی، به ای كامالً موجه و مستدل است. به ایده
 ی یا بدسرشـتی سرشت ، نیكبسیار قابل توجهی درباره خلقت انسان، سرنوشت انسان پس از مرگ

های  ها به عرصه توان با بسط این ایده وجود دارد. بنابراین، می او و همچنین موضوع جبر و اختیار
رفتـار و عملكـرد او، شـاهد     حیات فردی و اجتماعی انسان و بـا تمسـك بـه آنهـا بـرای تبیـین      

  نگرند. هایی شد كه از موضعی دینی و اسالمی به انسان می م و دانشبندی علو صورت



  
  
  

 دومفصل 

  
  سیاست و نظریه سیاسی

  مقدمه
اسـت.  » نظریـه سیاسـی  « و» سیاسـت «بررسی دو مفهـوم محـوری    ،موضوع اصلی فصل حاضر

 ،در علـوم انسـانی   ،میز است و همچـون بسـیاری از مفـاهیم   آ مفهومی پیچیده و مناقشهسیاست، 
بررسـی و  هـا   ین این تلقـی تر مهممحتلفی وجود دارد. در این فصل برخی از های  درباره آن نظریه

محـور و   محور، رویكـرد قـدرت   رویكرد دولتسه رویكرد عمده در این زمینه شامل شود.  می نقد
امـا  ، یك از این رویكردها نقاط قوت و ضـعفی دارنـد   است. هر رویكرد معطوف به امور عمومی
  دهد. می استنتاج خود قرار و محور را مبنای استدالل پژوهش حاضر رویكرد دولت

مفهوم نظریه سیاسی توجه انحصـاری بـه ویژگـی     در تبیین هیك رویكرد عمد از سوی دیگر،
 میـانی قـرن بیسـتم رویكـرد غالـب محسـوب      های  توصیفی بودن آن است. این رویكرد در دهه

میـزان  ی بـه  پردازی سیاسـ  فضای نظریه ،اما پس از فروپاشی برنامه سراسری پوزیتیویسم ،شد می
هـا و   ی بـه ارزش پـردازی سیاسـ   زیادی متحول شد و توجه به تجویز و معطوف دانسـتن نظریـه  

  های زندگی سیاسی تا حد زیادی مورد توجه قرار گرفت. آرمان
توجه بنیادین به این نكتـه اسـت كـه همـه      ،سیاسی ۀاساس رویكرد پژوهش حاضر به نظری

در ایجاد تحـول   به سوی عمل سیاسی هستند و در مقصودشانكننده  رهنمون سیاسیهای  نظریه
تعمیقی دانست كـه معطـوف بـه     یات اجتماعی است. نظریه سیاسی را باید آن نوع بررسی وواقع

مسـائلی اسـت كـه در نظریـه     دهندۀ  این موضوع نشان ،نبایدهای عرصه سیاست است بایدها و
ضـوابط  كننـدۀ   دارنـد و بیـان   جنبـه هنجـاری   مسائل عمـدتاً این  .شود می سیاسی به آن پرداخته

مات ااسـتلز در پایان این فصل نیـز برخـی    صحیحی هستند كه باید بر امور سیاسی حاكم باشند.
  شود. پیگیری میچنین برداشتی از نظریه سیاسی، در عرصه مباحث دینی 
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  . چیستی سیاست1_2
ثیرات سیاست دور نگه داریم. چه بخواهیم و چـه  أتوانیم خود را از ت نمی باید توجه داشت كه ما

دهـد. در ایـن    مـی  قـرار  ثیر خـود أرا تحت تها  فردی و اجتماعی انسان حیات ،نخواهیم سیاست
وجـه بـا    هیچ فردی را تصور كنیم كه به زعم خودش به ،زمینه شاید چند مثال ساده راهگشا باشد

در حـالتی كـه    ،كند می زندگی ،در شهر كوچكی ،اسی كاری ندارد و در منزلشسیاست و امور سی
ـ  نمی باز هم ،ترین ارتباط را با دیگران داشته باشد این فرد كم ثیرات سیاسـت بـر كنـار    أتواند از ت

خانـه مسـكونی ایـن     گذارد. سند مالكیت می ثیرأبماند و سیاست از طرق مختلفی بر زندگی او ت
خرد، نسبت میان بنای مسكونی و مسـاحت زمـین    می اش كه او از بقالی محلههایی  رد، خوراكیف

كنـد، خـودرو شخصـی او،     مـی  كه در صورت بیمار شدن از آنها استفادههایی  اش، نوع دارو خانه
، سیاسـی  ظـاهر غیـر   میزان سرعتی كه در هنگام رانندگی باید رعایت كند و بسیاری از این امور به

ـ   ،هستند كه سیاستهایی  و جلوهها  عرصه ،همه و همه  ثیر قـرار أزندگی فرد مورد نظر را تحـت ت
جـایی كـه هـیچ انسـان دیگـری       البته اگر فردی تصمیم بگیرد كه به صورت تنهـا و در  ،دهد می
ه ب ،یثیرات سیاست، تا حدودأخودش وجود نداشته باشد زندگی كند، شاید بتوان گفت از ت غیر

  كند، سیاست را تجربه خواهد كرد. می زندگیها  اما انسانی كه در اجتماعی از انسان ،دور است
ها  انسان هایی كه سیاست بر حیات جهان مدرن و تولیدات صنعتی و تكنولوژیك، میزان و عرصه

اسـت. بـر ایـن     گذارد را هم به صورت كمی و هم به صورت كیفـی، بسـط و گسـترش داده    تأثیر می
اساس، بسیاری از امور فردی و اجتماعی ما، تحت نظارت و كنترل سیاست است، حتی اگر ما عالقه 
چندانی به سیاست و امور سیاسی نداشته باشیم، سیاست به ما عالقه زیادی دارد و به طرق مختلفـی  

  دهد. یر قرار میهای ما را به صورت سلبی و ایجابی تحت تأث عالیق، تعلقات، اهداف و عملكرد
 در نزد افكار عمومی ویژه به ،گاهی شود می از عام بودن و شمول سیاست كه بگذریم، مشاهده

اینكه  ،شود می م با تردید و رد نسبت به سیاست و امور سیاسی مالحظهأمردم، نگرشی منفی و تو
هستند كه صـرفاً در پـی   های  سیاست عرصه سركوب، دروغ و فریب است؛ سیاستمداران انسان

 راحتـی زیـر پـا    را به ،صداقت ویژه به ،های اخالقی بوع خود هستند و ارزشتمنافع خود یا گروه م
دانسـتن  » شـر «هایی از  هاز این قبیل، جلوهای  نیرنگ و ایده :گذارند؛ سیاست عبارت است از می

  عرصه سیاست و نگرش منفی نسبت به آن است.
تب سیاسی مدرن غربی، نگرش منفی نسبت به سیاسـت طرفـداران بسـیاری دارد.    البته در مكا

، از نخستین دانشمندان و فالسفه سیاسی مدرن، كه سیاست را عرصـه منازعـه و درگیـری    یماكیاول


