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سیاست و راه بردن جامعه به موازین عقل و عدل و انصـاف  

و صدها از این قبیل، چیزهایی نیست كه با مـرور زمـان در   

و زندگی كهنه شود. این دعوی به مثابه آن  طول تاریخ بشر

است كه گفته شود قواعد عقلی و ریاضی در قرن حاضر باید 

  عوض شود.

»ب«بند ، نامة سياسي الهي وصيت



  
  
  
  
  
  

 پیام پژوهش
 

هـای علـوم انسـانی و     ها به منابع و متون درسی با نگرش اسـالمی در رشـته   نیاز گستردۀ دانشگاه
كز علمی و پژوهشی كه خود را موظف به پاسـخگویی بـه ایـن نیازهـا     محدود بودن امكانات مرا

ها و مراكز پژوهشی در مسیر اهداف  كند امكانات موجود با همكاری دانشگاه دانند، ایجاب می می
كـاری   مشترك به خدمت گرفته شود و افزون بـر ارتقـای كیفـی و كمـی منـابع درسـی از دوبـاره       

  جلوگیری به عمل آید.
ها (سمت)، پژوهشـكدۀ   ور، سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاهبه همین منظ

تحقیق و توسعۀ علوم انسانی و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هفتاد و یكمین كار مشترك خود را بـا  
  كنند. به جامعۀ علمی كشور عرضه می درسنامۀ مبانی اندیشه سیاسی در اسالمانتشار كتاب 

شـود بـا همكـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای       ران ارجمند تقاضا مـی نظ از استادان و صاحب
اصالحی خود، ما را در جهت ارتقای كیفی كتاب حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز جامعـۀ      

  دانشگاهی جمهوری اسالمی ایران یاری دهند.
وجه به آرا های متفكران مسلمان با ت ها و نوشته با استفاده از منابع دینی و دیدگاهكتاب حاضر 

تواند به عنوان منبع اصلی برای دانشجویان رشـتۀ علـوم    های غربی تهیه شده است و می و اندیشه
استفاده شـود.  » مبانی تفكر سیاسی در قرآن«و » مبانی اندیشۀ سیاسی در اسالم«سیاسی در دروس 

  .د مفید باشدتوان های قرآنی و سایر اقشار فرهنگی نیز می پژوهان رشته مفاهیم آن برای دانش
  مند شوند. مندان نیز از آن بهره امید است كه افزون بر جامعۀ دانشگاهی، دیگر عالقه
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  مقدمه
  

اسالم دین الهی و یك آیین كامل اجتماعی است كه بر همه ابعاد زندگی انسـان؛ اعـم از مـادی و    
وقی و قضایی، اقتصادی و سیاسی و...، اشراف و نظـارت شایسـته   معنوی، فردی و اجتماعی، حق

های تشنگان قدرت و ثروت كه سعی دارند دیـن را   گویی ها و گزافه ورزی رغم غرض دارد؛ ولی به
تنهـا در   سازند و مانع از سـر راه خـود بردارنـد، اسـالم، نـه      های سیاسی و اجتماعی دور از صحنه

  د، بلكه، نسبت به آن اهتمام بیشتری دارد.كن سیاست دخالت می
شاهد بر این مدعا، آیات و روایات بسیاری هستند كه در قرآن مجیـد و منـابع شـیعه و سـنّی     

جـوییم   تبـرك مـی   �دسترس خوانندگان قرار دارند و ما در اینجا به ذكر روایتـی از معصـوم   در
ة والصـوم والحـج والوالیـة و لَـم ی�نـادِ الزکـم�ـس، علـ� الصـالة واس�ـالم علـ� خَب�نـ� اإل«فرماید:  می كه
تـرین آنهـا برشـمرده     تنها والیت را جزء اركان دین؛ بلكه از مهـم  كه نه 1»کما نودی بالوالیـة �ءبِش

طـور واقعـی یـا     هـایی كـه در ایـن مـدت طـوالنی، بـه       سالمی از پانزده قرن و نظاماست. تمدن ا
توانند شاهد مهم دیگری باشند بر اهتمام دین نسـبت   اند، می به نام اسالم حكومت كرده ادعایی،

در اسـالم را منكـر    تواند اهمیت سیاسـت و اندیشـه سیاسـی    به حكومت و سیاست و كسی نمی
ود. مسلماً یكی از موضوعات مهم مربوط به آن، اصول كلـی و مبـانی اندیشـه سیاسـی و تنـوع      ش
واقـع تحـت تـأثیر     های سیاسی اسـالم را بـه   بندی و بیان قرب و بعد آنهاست كه اندیشه تقسیم و

  اند. داده  قرار
م رشـته علـوم سیاسـی در    های مصوب و مه ، از سرفصلاز سوی دیگر، مبانی اندیشه سیاسی

توانـد بـرای    مقاطع مختلف تحصـیلی دانشـگاهی اسـت كـه تحقیـق، تنظـیم و تبویـب آن مـی        
  دانشجویان مفید باشد.

                                                            
 .18، ص1، جوسائل الشیعه؛ حر عاملی، 234، ص4، جة الحكم واآلثارسفینة البحار و مدینقمی، . 1
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مبـانی  «و » شـناختی  مبانی هستی«های  این كتاب درواقع فشرده و چكیده دو جلد كتاب با نام
انـد؛ ولـی، بـرای     شگاه حوزه و دانشگاه منتشر شـده است كه پیشتر از سوی پژوه» یشناخت انسان

ها (سمت)،  آنكه، به پیشنهاد مسئوالن محترم سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاه
به صورت كتاب درسی برای دانشجویان این رشته عرضـه شـود، تلخـیص، تنظـیم و بـه تعـداد       

ك جلد به صورت فعلی تدوین شد، تا بندی و در ی جلسات درسی دانشجویان در یك ترم، دسته
  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت منتشر شود. توسط

بـا   ی اندیشـه سیاسـی  شـناخت  ی و انسـان شـناخت  در این كتاب سعی شده است تا مبانی جهان
و هفده گفتار، بیان شود و تا آنجا كه ممكن اسـت،  استفاده از آیات و روایات، در ضمن سه فصل 

ها و معرفی منـابع مطالعـاتی باشـد تـا دانشـجویان عزیـز بتواننـد         ارائه آنها همراه با طرح پرسش
م خوانندگان عزیز، با بذل عنایات و توجهات عالمانه و ارائـه  یتر به آنها دست یابند. امیدوار آسان

رفع نواقص این اثر، نگارنده را یاری دهند. از خـدای متعـال    های خود، در پیشنهادها و راهنمایی
  خواهم كه نیت ما را در این اقدام خالص گرداند. می

  محمدحسین اسكندری

  
  



 

  
  
  

  فصل اول

  
   مفاهیم و كلیات

  
بـانی؛ اندیشـه   بحث ما، در این كتاب، یك عنوان كلی است كه از چند كلمه تركیب شده: م موضوع
بـه   آنو اسالم. الزم است به منظور روشن شدن این عنوان از توضیح كلماتی كه در تركیـب   سیاسی

  دهیم: اجمال توضیح می یك از این كلمات را به كار رفته، كمك بگیریم. بنابراین، هر
دوم: اهمیـت سیاسـت در    این فصل، دربردارندۀ سه گفتار است: گفتار نخست: اسالم، گفتار

  بندی آنها. و طبقه اسالم و گفتار سوم: مبانی اندیشه سیاسی
   



  درسنامۀ مبانی اندیشه سیاسی در اسالم      4

  

  گفتار نخست: اسالم

  های ذیل مفید باشد: تواند در پاسخ به پرسش مطالعه این گفتار می
  اسالم در لغت چه مفاهیمی دربر دارد و معنی اصطالحی آن چیست؟  .1
  دین خاتم، چه حكمتی وجود دارد؟ رایسالم بدر نامگذاری ا  .2
  قلمرو دخالت دین و راه شناسایی دقیق آن چیست؟  .3
  ترین بنیاد دین كدام اصل است؟ ترین مبنا و عمیق اصلی  .4
  ها اطالق شده است و چرا؟ عنوان اسالم در قرآن كریم، بر كدام دین  .5
  شود؟ هایی تركیب می در دولت اسالمی، جمعیت از چه گروه  .6
  رمز هماهنگی اسالم با تحوالت تاریخی و راز خاتمیت و ابدیت آن در چیست؟  .7
  اند؟ اسالم كدام عناصر پویایی در نظام سیاسی  .8

  اسالم

بـری بـودن یـا     مثل سـالمت و  است؛ مفاهیم مختلفی ذكر شده خانواده این كلمه از همدر لغت، 
  1با دیگران. و همزیستی مسالمت ؛ وطاعت و انقیادا تسلیم وشدن از آفات و بری 

از سوی خداوند و  �شود كه پیامبر خاتم ولی در اصطالح، اسم خاص است و بر دینی اطالق می
دهد كه مفاهیم  از طریق وحی بر بشر عرضه داشته است؛ هرچند اطالق نام اسالم بر این دین نشان می

انـد و انتخـاب ایـن نـام      انقیاد، در این نامگذاری مؤثر بودهلغوی این كلمه، یعنی سالمتی، همزیستی و 
برای دین، به منظور تداعی آن مفاهیم از این اسم با مسمای جدید و پی بردن به وجود این سه عنصـر،  

كس از دین خـدا پیـروی    در دین خدا، انجام گرفته است تا غیر مستقیم، این حقیقت را القا كند كه هر
جـویی و همزیسـتی    یابد، هم روح مسـالمت  ای جسمی و روحی بسیار عافیت میه كند، هم از بیماری

  شود و هم روحیه انقیاد و اطاعت از احكام الهی در او ایجاد خواهد شد. عادالنه با دیگران در او زنده می
در اطالق این نام بر دین خدا تردیدی نیست؛ چیـزی كـه هسـت امـروزه در ارتبـاط بـا        ،بنابراین

ــرای آن، شــده ســخنانی گفتــه  ،محــدوده دخالــت آن در زنــدگی فــرد و جامعــه و دیــن ۀگســتر و ب
 ریشه و زادۀ هواهـای نفسـانی   شود كه در بسیاری از موارد، خودساخته و بی ی تعیین مییها یتمحدود

  .اند یا خیاالت واهی
                                                            

انـیس و  ؛ العـین  ؛ فراهیـدی، مقـاییس اللغـه   فـارس،  ؛ ابـن لسان العرب منظور، مثل ابن ،های لغت . ر.ك: فرهنگ1
  . ..و. معجم الوسیطال، دیگران



 5      مفاهیم و كلیات

و نخواهد اغـراض دیگـر خـود     غرضی كه واقعاً در پی شناختن و شناساندن دین باشد هر عاقل بی
را در پشت چهره دین مخفی كند، متوجه این حقیقت خواهد شد كـه تنهـا راه شـناختن دیـن، منـابع      

پس تنهـا راه شـناختن    ؛كند را مشخص می شكه دین، خود، حد و مرز و قلمرو معتبر دینی است؛ چرا
  خواهد بود. �بیت دین، رجوع به آیات قرآن و روایات معصومان و اهل

توان ایـن حقیقـت را دریافـت     شده دین، می از مجموعه آیات و روایات و دیگر منابع شناخته
از سـوی خداونـد اسـت كـه      همزیسـتی انسـان  اسالم از جهت سیاسی قانون زندگی و آیین  :كه

 قلمرو جمعیتی و ابعاد دخالت ؛حد و مرز تاریخیداشته است. عرضه بشری او بر جامعه  ۀفرستاد
  توان در چند بند بیان كرد: ندگی اجتماعی را مین در زاین دی

  الف) توسعه تاریخی اسالم

ست واراده ا در برابراقرار به یگانگی خداوند و تسلیم شدن  ،ترین عنصر دین خدا، توحید اساسی
 تـب در مك ، اصل مشتركی اسـت كـه  »اهللا ال اله االّ«اند و كلمه  كه همه پیامبران به آن دعوت كرده

  دهد. پایه اصلی دین خدا را تشكیل می همه انبیا
، نخسـتین اصـلی   اسـت  پرداخته به بعد كه به دعوت انبیا 59رو، در سوره اعراف از آیه  از این

  1.است اند، كلمه توحید به آن دعوت كرده �نوح، هود، صالح و شعیبكه 
 ،�در رأس همـه، پیـامبر خـاتم    و در یك كلمه همه انبیـا و  �و عیسی �چنان كه موسی

امـام  كـه  گونـه   همـان  انـد.  دعـوت كـرده   به توحید ،ترین اصل عنوان نخستین محور و بنیادی به
فرمود: من مأمورم بـا مـردم مبـارزه كـنم تـا وقتـی        �پیامبر خدا كند كه از پدرانش نقل می �رضا

آنـان بـر مـن حرمـت      هـای  و مـال  هـا  نتند خوآورند و چون این كلمه را گف توحید را به زبان كلمه
  2كند. می  پیدا

شود كـه اسـاس دیـن و ركـن      ها آیه و روایت دیگر استفاده می و ده یادشدهاز آیات و روایت 
شریعت است كه  عمل بهخداوند و  های، اطاعت از دستوراساسی اسالم، اعتراف به كلمه توحید

  شود. آمیز آنان فراهم می و مالی افراد و زمینه همزیستی مسالمت زیر سایه آن تأمین امنیت جانی
                                                            

ع�ـادٍ ا�خَـاه�م� ه�ـوداً قَـال� یـا قَـو�م"  و2ا�لَـ�«؛ »...م م/�ن� ا�لَـه- غَیـر�ه�'واْ ال%$ه� م�ا لَقَو�م" اع�ب�دُ یاا�ر�س�لْنَا نُوح�ا ا�لَ� قَو�م�ه� فَقَال�  لَقَدْ« .1
ه- م م/�ـن� ا�لَــ'ـال%/ـه� م�ـا لَ اع�ب�ـدُواْثَم�ود� ا�خَاه�م� ص�ـال�ح�ا قَـال� یـا قَـو�م"  و2ا�لَ�« ؛»م م/�ن� ا�لَـه- غَیر�ه� ا�فَال> تَتَّقُونَ'ال%/ه� م�ا لَ اع�ب�دُواْ

 .85 و 73، 65، 59اعراف،  »....م م/�ن� ا�لَـه- غَیر�ه�'اع�ب�دُواْ ال%/ه� م�ا لَ قَو�م"م�دْین� ا�خَاه�م� شُع�یب�ا قَال� یا  و2ا�لَ�«؛ »...غَیر�ه�
 �عن آبائه عن النبـی  عیون اخبار الرضانقل از كتاب  .231، ص4ج ،سفینة البحار و مدینة الحكم واآلثار. قمی، 2

 ».اس حت� یقولوا ال اله اال  ال�ه فاذا قالوها فقد حرم علّ� دمائهم و اموالهمنرت ان اقاتل الام«قال: 
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تسلیم خدا باشند چنان كه همه موجودات، تسـلیم او هسـتند و نبایـد     بایدها  بنابراین، انسان
خواهند در حالی كه آنچـه در   آیا غیر دین خدا را می«آیین دیگری برای همزیستی خود برگزینند؛ 

فرمایـد:   مـی  نیـز  دیگـر  ای در آیـه  1.»ه و ناخواه، تسلیم او خواهد بودو زمین است، خوا ها آسمان
آری آنان « 2؛»سلیم خدا كند و نیكوكار باشد...بهتر از آن است كه خود را ت در دینداریكسی  چه«

  3».وهی ندارندو ترس و اند اجرشان با خداست ندو نیكوكار بود ندخدا كرد كه خود تسلیم
اسالم، فقط بـر   ولی گیرد، را فرامیهای اجتماعی  عی دارد و همه آیینبنابراین، دین مفهوم وسی

  بر بشر عرضه شده است. انبیااز سوی كه در طول تاریخ  شود دین خدا اطالق می
چنـان كـه    ؛شـود  بر همـه ادیـان توحیـدی اطـالق مـی      ، اسالم گسترده است وبا وجود این

و  او« 4،»ا من و اسـماعیل و فرزنـدانمان را مسـلمان قـرار بـده     پروردگار بار«گوید:  می �ابراهیم
در پاسخ به فرمان و حواریون  5،»جز مسلمان نمیریدكنند كه...  مییعقوب به فرزندان خود توصیه 

  6».گواه باش كه ما مسلمانیم خدایا«خدا، از دین مسیح پیروی كردند و گفتند: 
شـود كـه    و در هر زمان، تنها به دینی اطالق مییك امر نسبی است اسالم ولی، از سوی دیگر 

در  __ كه بخواهد واقعاً تسلیم امر خدا باشد، باید ده است؛ زیرا هركربر بشر عرضه  ،حجت زمان
دیگری  پیامبربه وسیله  برای بشر تری دین كامل وندخدا ،صورتی كه به لحاظ تحوالت اجتماعی

، دین خاتم و از پیامبر آخرالزمـان پیـروی   از و درنهایتتر  از پیامبر جدیدتر و دین كامل __ فرستاد
شـد و   آخرین فرستاده خدا مبعـوث بـه رسـالت    �بنابراین، از هنگامی كه حضرت محمد كند.

شـود؛ بـه    دین خدا را به بشر عرضه كرد، اسالم تنها بر دین او كه دین خاتم اسـت، اطـالق مـی   
  یث و در فرهنگ دینی ما بر دو معنا اطالق شده:تر، اسالم در قرآن و حد سخن روشن

كه در هر مقطع تاریخی از سـوی یكـی    اطالق شده . در مفهوم وسیع بر همه ادیان توحیدی1
  شود؛ تر را شامل می از پیامبران خدا بر مردم زمان خودش عرضه شده است و تاریخی طوالنی

یعنی پس از بعثـت   بر خاتم اطالق شدهو پیام �در مفهوم ویژه، تنها بر دین محمد رسول خدا. 2
  بر همه خلق است كه پیرو او باشند. شود كه تسلیم اوست و نبی خاتم، مسلمان به كسی گفته می

                                                            
 .)83عمران،  آل( »...ر�ه�اکو2ال%/ه� یب�غُونَ و2لَه� ا�س�لَم� م�ن ف�� الس$م�او2اتِ و2االIر�ضE طَو�ع�ا  دِینE ا�فَغَیر�« .1
  .)125نساء، ( »...ح�ن�یفًا ا�ب�ر�اه�یم�و2ج�ه�ه� لله و2ه�و2 م�ح�س�نP واتَّب�ع� م�لَّةَ  دِینًا م/�م$ن� ا�س�لَم� ا�ح�س�ن� و2م�ن�« .2
 .)112بقره، ( »ا�ج�ر�ه� ع�ندَ ر�ب/ِه� و2الW خَو�فP ع�لَیهِم� و2الW ه�م� یح�ز�نُونَ فَلَه�و2ه�و2 م�ح�س�نP  م�ن� ا�س�لَم� و2ج�ه�ه� ل�لّه� ب�لَ�« .3
 ).128(بقره، » ا�نت� التَّوaاب� الر$ح�یم� ا�نَّکا̂م$ةً م[س�ل�م�ةً لYَّ و2ا�رِنَا م�نَاس�'نَا و2تُب� ع�لَینَآ  ذُر/ِیت�نَاا م�س�ل�م�ینE لYَ و2م�ن و2اج�ع�لْنَ ر�ب$نَا. «4
 ).132(بقره، » م[س�ل�م�ونَ و2ا�نتُموتُن$ إَالd ب�ن�� ا�نَّ ال%/ه� اص�طَفَ� لَ'م� الدِّین� فَال> تَم� یابِه�ا ا�ب�ر�اه�یم� ب�ن�یه� و2یع�قُوب�  و2و2ص$�. «5
 ).111(مائده، » بِا�نَّنَا م�س�ل�م�ونَ و2اشْه�دْا�لَ� الْح�و2ارِیین� ا�نْ آم�نُواْ بِی و2بِر�س�ول�� قَالُو2اْ آم�نَّا  ا�و�ح�یت� و2ا�ذْ. «6
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  ب) گستره جمعیتی جامعه اسالمی

دیگران هـم وجـود دارد    با جویی و همزیستی ، مفهوم مسالمتانقیادبر اطاعت و  افزوندر اسالم 
اسـالم داخـل شـدن در    « انـد:  گفته چنان كه اند. قرآنی به آن پرداخته های كه اهل لغت و فرهنگ

  1».یك از گزند دیگری در امان باشد كه هر ای گونهآمیز است به  زندگی مسالمت
امـام   2».از دسـت و زبـان او در امـان باشـند     مـردم مسلمان كسی است كه «: دوفرم �پیامبر

هاشـان ادا و   مانـد، امانـت   جان افراد مصون مـی اسالم آیینی است كه با آن «فرمود:  نیز �صادق
  3».دهند میایمان داشتن  را برد؛ ولی، ثواب شو میمشروع زناشویی برقرار  ۀرابط

بـه  گـواهی  اسالم آن شریعت ظاهری است كه مردم بدان پایبندند، « نیز فرمود: دیگر جایدر 
مـاه   داری حج و روزه دادن زكات و انجام نماز و دادن، گزاردن �محمد وحدانیت خدا و رسالت

  4».این اسالم است ؛رمضان
و  اسـت كـه یكـی الیـه ظـاهری دیـن       رسیم میبنابراین، ما در ارتباط با دین خدا به دو الیۀ 

توضیح این دو بعـد   در .بر زندگی ما دارد خاصی، تأثیر یك و هردیگری الیه باطنی و پوشیده آن 
  :فرمود �امام صادق

 در امـان هـا   جـان  ؛ به وسیله آنستوفرستاده ا و تصدیق به رسالت خداوند هادت به توحیداسالم ش
كننـد؛ ولـی    ن زندگی میآی از مردم بر ظاهر كند و جمع نظم پیدا میزناشویی و ارث پیوند  مانند و می

 .دگـرد اعضـا ظـاهر    ورفتـار   دردر دل راسخ شـود و   است كه ایمان هدایت واقعی و صفت اسالمی
ولـی   ،كه ایمان با اسالم در شكل ظـاهر مشـترك اسـت    از اسالم باالتر است؛ چرا درجهایمان یك 

  5مشابهت داشته باشد. رفتار و گفتارمشابهتی ندارد، گرچه در  جان، اسالم با ایمان در باطنِ

اشـاره   بـا دیگـران   همزیسـتی   و یعنی انقیاد و اطاعت از خـدا  ،این روایت به دو بعد عمده اسالم
مؤمنـان واقعـی و مسـلمانان    یعنـی   ،متفـاوت  هـای  تودهد و نشان از تركیب جامعه دینی از نك می

                                                            
  .240، صالمفردات فی غریب القرآن. راغب اصفهانی، 1
ص  2و ج 8، ص1، جصحیح بخاری، ؛163، ص2، جمسند بن حنبل، احمد ؛239، صبارمعانی االخ. صدوق، 2

  ».المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده«یا  »المسلم من سلم الناس من یده و لسانه: «186
 ».یماناالمانة و یستحل- به الفروج والثواب عل� االه االسالم یحقن به الدّم و یؤد-ی ب« 285، ص1، جمحاسنالبرقی، . 3
محمـداً  االسالم هو الظـاهر الـذی علیـه النـاس، شـهادة ان اال الـه اال ال�-ـه و انّ«، كافی اصولكلینی،  به نقل از ؛. همان4

 ».فهذا االسالم ؛و اقام الصالة و ایتاء الزکاة و حج البیت و صیام شهر رمضان �ال�-ه رسول
به حقنت الدّماء و علیه جرت المنـاکح والمواریـث و علـ� ظـاهره جماعـة  �ال�-ه والتصدیق برسوله االسالم شهادة ال اله اال« .5

الناس واالیمان الهدی و ما یثبت ف� القلوب من صفة االسالم و ما ظهرت من العمل به. واالیمان ارفع من االسـالم بدرجـة ان 
  .»ةا ف� القول والصفاالیمان یشارک االسالم ف� الظاهر واالسالم ال یشارک االیمان ف� الباطن و ان اجتمع
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تنظـیم روابـط را    كـه اسـت   همان آیین زندگی اجتمـاعی  ،اسالم در چهره ظاهری .، داردظاهری
  كند. ن میدهد و امنیت اعضای جامعه را تأمی نتیجه می

شـود كـه در آن مؤمنـان واقعـی و      تری را شـامل مـی   تركیب جمعیتی وسیع ،معنا ینداسالم ب
انـد. مگـر    همه، اعضای جامعه اسالمیاند  هایی از نفاق كسانی كه دارای رگه ومسلمانان ظاهری 

  جویی خارج شوند. آنان كه قصد براندازی نظام را داشته باشند و از حالت مسالمت
فرمایـد:   مـی  �ست كه قرآن كریم میان اسالم و ایمان تفاوت گذاشته در خطاب به پیـامبر از اینجا

ایم؛ چون هنوز ایمـان در   اید، بگویید اسالم آورده اعراب گفتند ایمان آوردیم، به آنان بگو ایمان نیاورده«
  1.»های شما وارد نشده و اگر خدا و رسول او را اطاعت كنید از اعمال شما هیچ نكاهد دل

كند؛ ولـی ایمـان تـأثیر معنـوی و      انسان را تأمین میمصالح و اهداف زندگی اجتماعی اسالم 
  :آمده استهای قرآنی  فرهنگدر پاداش اخروی نیز به دنبال خواهد داشت. چنان كه 

و بدان  است اعتراف به زبان و فقطقبل از ایمان  ،اسالم در اصطالح شرع دو قسم است: یكی
سـوره حجـرات    14خواه همراه اعتقاد هم باشد یا نباشد كه خداوند در آیـه  جان محفوظ ماند، 

  كند. بدان اشاره می
فوق ایمان و همراه اعتراف زبانی و اعتقاد قلبی و تعهـد عملـی و اطاعـت از خداسـت در      ،دوم
  2آنچه كه حكم و تقدیر كند. هر

ـ  ؛هنـد د اعضای اصلی را مسلمانان تشـكیل مـی   ،جامعه اسالمی ، دربنابراین ه مسـلمانانی كـه   چ
شریعت پیـروی كننـد و چـه     هایبه انگیزه ایمان به خدا از دستور رند واعتقاد به خدا و قیامت دا

های دیگـری   شرع، ایمان واقعی نباشد و با انگیزه هایمسلمانانی كه انگیزه آنان از اطاعت دستور
ـ ا خدعادت اطاعت  راساسیا ب ،تسلیم احكام الهی باشند ،جز ایمانبه   مدو ۀكنند و اعضای درج

تنها ایمان ندارنـد؛ بلكـه    كه نهدهند  تشكیل میهای غیر مسلمان  را اقلیتجامعه اسالمی و فرعی 
ـ خواه اند؛ ولـی دشـمنی بـا اسـالم ندارنـد؛ بلكـه، مـی        ظاهر هم، اسالم را نپذیرفته به د در كنـار  ن

می در چارچوب پیمان ذمه، بـه  زیر سایه دولت اسال ،همزیستی داشته باشند و با ایشان مسلمانان
حد، شریعت اسـالم را   این زندگی ادامه دهند و به آداب دینی خود پایبند باشند؛ یعنی، آنان نیز تا

 بنـابراین،  ، تابع دین خود باشند.تعهد به پیمان ذمهدهد در كنار  اند، شریعتی كه اجازه می پذیرفته
  دهد: وه تشكیل میاسالمی را، سه گر دولتدرواقع تركیب جمعیتی 

                                                            
ال%$ـه� و2ر�س�ـولَه� mlـj  تُط�یع�وام� و2ا�ن 'قُولُوا ا�س�لَم�نَا و2لَم$ا یدْخُلE ا�jklیم�انُ ف�� قُلُوبِ ن'و2لَاIjklع�ر�اب� آم�نَّا قُل لَّم� تُوhم�نُوا  قَالَتِ«. 1

  .240، صمفردات فی غریب القرآنالراغب اصفهانی، . 2   .)14حجرات، » (...م� شَیىoا'م م/�ن� ا�ع�م�ال�کیل�تْ
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  ؛هستندترین اعضای جامعه اسالمی  اصلی ، كه. مسلمانان واقعی یا مؤمنان1
  ؛هستندبخش دیگری از اعضای اصلی جامعه اسالمی  ، كهمسلمانان ظاهری. 2
از اهل كتاب كه در چارچوب پیمان ذمه همزیسـتی بـا مسـلمانان     ییعنی گروه ،. كفار ذمی3

  اند. پذیرفته  را

  دخالت اسالم در ابعاد زندگی اجتماعی ج) قلمرو

شناسان و تجربه تاریخی كـه در اداره جوامـع و    اسالم، به داللت آیات و روایات و شهادت اسالم
ابعاد زندگی فردی و اجتمـاعی برنامـه    یك از هرهای سیاسی داشته، دینی است كه در  ایجاد نظام

دهـد، همـاهنگی    میبه دست جهان و انسان  ی كه ازو تفسیربینی  با اصول جهان داشته و ای ویژه
  .ردواقعی دا

الملـل و   در مـورد روابـط بـین    اسـت، حقوقی و قضایی ، ، اقتصادینظام سیاسیاسالم دارای 
، روابط متقابل همسران و والدین و فرزندان و در ارتباط با تجارت، ، حقوق خانوادهصلحجنگ و 

این مطالـب   ، همه و همه، سخن و برنامه دارد....ید، كشاورزی، بهداشت، آموزش و پرورش وتول
، از این منابع به كمك عقـل اسـتنباط شـده، در    اهل فنتوسط  كتاب و سنّت و آنچهتوان از  را می

  دریافت. �سیاسی معصومانفقه و فلسفه و كالم و یا از سیره 

  د) ابدیت و جاودانگی اسالم

یـك از مـردان شـما     محمد پدر هیچ«گوید:  ، پیامبر خاتم است؛ چنان كه قرآن می�سالمپیامبر ا
بـه حكـم خداونـد     كه سلسله نبوت و رسـالت  1»برنده انبیاست نیست؛ ولی فرستاده خدا و پایان

  متعال با وجود او پایان یافت و بعد از او دیگر پیامبری سوی مردم گسیل نخواهد شد.
، نشانه بلوغ فكـری مـردم و كمـال و جامعیـت و جـاودانگی دیـن       �پیامبر اسالم خاتمیت

تواند برای همیشه جامعه بشری را به سرمنزل سعادت رهنمـون شـود؛ چنـان     محمد است كه می
و  2».هالقیام)ـ الـ� یـوم6 حـرام5 ه�رام�ـو ح) ة2وم القیام)ـالـ� ی)ـ الل/ح) دٍحم,م� الل�ح)«فرمود:  �كه امام صادق

کم�لْت� لَ�ـم� «شاید آیه شریفه  » و$ا�تْم�م�ـت� ع�لَـی�م� ن!ع�م�ت!ـ& و$ر�ض!ـیت� لَ�ـم� اال�س�ـال�م� دِینًـا دِیـنَکم�الْیو�م� ا�
  نیاز از نبوت جدید باشد. اشعاری نیز به مسئله خاتمیت آن، با اتكا به والیت الهی و بی

                                                            
 ).40(احزاب،  »ر$س�ول� ال%$ه� و2خَاتَم� النَّبِیین� و2لَ'نکانَ م�ح�م$دٌ ا�ب�ا ا�ح�دٍ م/�ن ر/ِج�ال�'م�  م$ا« .1
 . و... 58، ص1(ط _ االسالمیه)، ج كافی؛ كلینی، 148، ص1، جبصائر الدرجات...صفار، . 2
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های اجتمـاعی و تحـوالت علمـی و تـاریخی، نظـام اسـالم        اگر بگویید: با وجود همه دگرگونی
توان گفت: در نظام اسالم عناصر گوناگونی هستند كه همـاهنگی   رد؟ در پاسخ میآو چگونه دوام می

  كنند. آن را با تحوالت زندگی و نیازهای واقعی، تضمین و دوام نظام اسالمی را تأمین می
 تا ابد، جامعه جهـانی را، تـدبیر   چگونه ،خود در پاسخ به اینكه اسالم با تعدادی قوانین ثابت

  كنیم: بر دو عنصر تأكید می كند؟ تأمین می ها انسان را در همه قرن غیرو نیازهای مت كرده

  عنصر هماهنگی با مقتضیات زمان :نخست

 و تواند پاسخگوی همه نیازهای واقعـی  رود و می به پیش می پای مقتضیات متغیر زمان به اسالم پا
شود و نـه مـانع    می ها اسالم، نه تسلیم مطلق تحوالت تاریخی و سلیقه ن باشد.ثابت و متغیر انسا

تواند  كند، می نیازهای واقعی را كه در گذر تاریخ تغییر می ولیجوامع بشری؛  پیشرفت و خالقیت
  :ندا گونه نیازهای انسان دو پاسخگو باشد.

 ،»و مسـكن  لبـاس «مثـل نیـاز بـه     ،فردی و جمعـی  ،روحی و ز جسمیاعم ا :ازهای ثابتی_ ن
  ؛»آزادی ،عدالت« و »معرفت و دانش« ،»عشق و پرستش«

نشـأت گرفتـه و    اختراعـات از نیازهـای ثابـت    و ،تحـوالت  ،توسعه زندگی :_ نیازهای متغیر
  كند. نیازهای جدیدی در انسان ایجاد می

انسان است كه او را واداشته تـا   جزء نیازهای ثابت دیگرانل، ارتباط و تبادل افكار با امثبرای 
 ،، گـاهی بـا تلگـراف   با نوشتن نامهارتباط برقرار كند، گاهی  ، با دیگرانبا گفتگوی مستقیم گاهی

دیگـر  سـوی  توان بـا   می ،دنیا سوییك ای كه از  سیم و موبایل و دیگر وسایل پیشرفته تلفن و بی
تصویری برقرار كرد؛ درحقیقت، نیاز ثابت انسان به ایجاد ارتباط بـا دیگـران او را    و ارتباط صوتی

وسایل پیشـرفته   به استفاده از اینوادار به اختراع آنها كرده و متفرع بر اختراع آنها، نیازهای جدید 
هـای مختلفـی بـرای     كه درواقع آنها كانـال  ست؛ چرااده ورآپدید  جامعهصوتی و تصویری را در 

دهـد   اسالم با آنها مخالفتی ندارد و اجازه می با دیگران هستند.تأمین نیاز ثابت ما به ایجاد ارتباط 
  تأمین كند. های مختلف به روشتا این نیاز ثابت را آدمی 

بـه روش  زمـان   طـول د كه عمل به آنهـا در  ناراحكام ثابتی وجود د ،به موازات نیازهای ثابت
حكم دفاع و جهاد، ثابت است؛ ولی كیفیت آن در طـول تـاریخ تغییـر     برای مثال،. یكسان نیست

هـای   نـاو  ،مسلسل ،تانك ،امروز دیگر با وجود توپولی ، بودیك روز با اسب و شمشیر  .كند می
ادامه داد رحم را به شكل سنّتی  با دشمن بیتوان برخورد  نمی ،السیر های سریع پیكر و هواپیما غول
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نیز مطلق است و شامل هـر نیـروی نظـامی و سـالح      1»...لَه�م م7ا اس�تَطَع�تُم م4!ن قُـو0ة. و$ا�ع!دُّواْ: «و آیه
  آن وجود داشته باشد؛ زمنع ادلیل خاصی بر  شود، مگر می جنگی

كـه دشـمن    ای باشند به گونهباید  ها گوید سالح نیز می» تُر�ه!ب�ونَ بِه! ع�دْو0 ال;4ه!: «و جمله آخر آیه
دل وحشـتی در  دیگـر  هـای سـنّتی    های پیچیده، سالح با وجود سالحامروزه بترسد.  هاخدا از آن

  دشمن ایجاد نخواهد كرد.
د، به كمك احكـام ثابـت تـأمین    نكن كه در گذر زمان خودنمایی می به هر حال نیازهای متغیر

  شود. د شد و در نظام اسالمی، پاسخ مناسب به آنها داده مینخواه

  دوم: عنصر تحول و پویایی در نظام حقوقی و سیاسی اسالم

د كـه پویـایی آن   نزمان عناصر فراوان دیگری وجود دار قتضیاتبر هماهنگی با م افزون ،اسالمدر 
تحوالت اجتماعی اختراعات و گسـترش نیازهـای    همگام با ندد؛ چنان كه قادرنكن را تضمین می

، شـند و همـین  تحوالت اشراف كامل و مدیریت كافی داشته با د و بر همه ایننزندگی به پیش رو
  است. �مبنای خاتمیت دین پیامبر اسالم رمز ماندگاری اسالم و

ـ   ؛اسـت  آخـرین پیـامبر   �اسـالم  اسالم، دین خاتم و پیامبر معنـا كـه از تحـول و     یندنـه ب
تحمیـل  بـر جامعـه    ناپذیرتغییر وضعیتشكوفایی جامعه جلوگیری و یك زندگی ساكت و یك 

با وجود آنهـا  كه  است یعناصر متعدد دارایدر كنار احكام ثابت خود،  معنا كه كند؛ بلكه، بدین
 بـا حـاكم كنـد و جامعـه را    بر جامعه  دی خود را در هر شرایطیقوانین ثابت و احكام اب تواند می

های تغییرناپذیر دینی هسـتند،   مشی اصیل خود و زیر سایه حق و عدالت و اخالق كه ارزش خط
 در ادامـه  .تدبیر كنـد طور جاودانه، جوامع انسانی را مدیریت و  به سوی مقاصد عالی بكشاند و به

  :شود گونه عناصر اشاره می بعضی از اینبه 

  . نقش ثبوتی مصالح و مفاسد در قانونگذاری1

ـ اسالم، نقش ثبوتی مصالح و مفاسد اعمال در صدور فر دریكی از عناصر پویایی  الهـی   هـای  انم
مصـالح و مفاسـد موجـود در    ، از سـوی شـارع  ی صـدور احكـام   اوضع قوانین دینی است. مبن و

م به سعادت نزدیـك كنـد یـا بـه سـوی      گاانسانی است كه هر عمل ممكن است او را یك  رفتار
  شقاوت بكشاند.

                                                            
  .60. انفال، 1
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از سوی خداونـد بـر ایـن حقیقـت      احكامبسیاری از آیات و روایات در توضیح علل صدور 
سمان خدا چنـگ بزنیـد و   همگی به ری: «فرماید میآیه  یك خداوند در ،مثال یاراند؛ ب تأكید كرده

پراكنده نباشید و نعمت خدا را بر خودتان به یاد آرید آنگاه كه دشمن بودید و خدا دلهایتان را بـا  
هم مهربان كرد تا برادر شدید و در لب پرتگاه آتش بودید خداوند شما را از سقوط رهانید و خدا 

خدا دلهایشـان را بـه   «گوید:  دیگر می و در آیه 1.»گونه آیات خود را بیان كند تا هدایت شوید این
شـد، ولـی    هم مهربان كرد اگر آنچه در زمین است انفاق كرده بودی دلهایشان به هم مهربان نمـی 

  2».خدا به هم مهربانشان كرد كه او مقتدری حكیم است
اساس قانونگـذاری  و بر اصل د؛ ولی نشو مربوط نمی به قانونگذاری مستقیماًالبته، این دو آیه 

بـه  دیدگاه توحیـدی و خداشناسـی و خداپرسـتی     و بیان روشنی از مصالح اجتماعیِ رندتوجه دا
ند؛ زیرا، قبـل  بر مصالح اخروی، دارای مصالح عمیق اجتماعی نیز هست افزون كه د.نده میدست 

پرسـتی   خدا و یگانه، اعتقاد به بودنددر حال جنگ  كردند و با هم دشمنی می ائماًاز آمدن اسالم، د
ریـزی   با وحدت و برادری، جامعه اسـالمی و تمـدن دینـی را پـی     ورا با هم یكی كرد  یشانها دل

  .شتندو دست از جنگ و دشمنی بردا كردند
بـه یـاد خـدا و    كه انسـان را   داند در این مینماز را  ت امر بهصراحت مصلح در آیه دیگری به

و  خـواری  شـراب  بـا خواهـد   شیطان می«فرماید:  می دیگر هدر آیو  3دارد. میوا فحشا و منكر ترك
افكند و از یاد خدا و نماز بازتان دارد. پـس آیـا آنهـا را تـرك     دشمنی و كینه  میان شما، بازیقمار

  .كند بیان میشراب و قمار را  ۀكه مفسد 4»كنید؟ می
 اسـد در اسـالم مصـالح و مف   منشـأ احكـام  كننـد كـه    این آیات همگـی بـر ایـن تأكیـد مـی     

حقیقتی كه بـه عنـوان حسـن و قـبح ذاتـی یـا عقلـی از         رفتار انسانی است. موضوعاتشان، یعنی
اندیشـان شـیعی بـر     معتزله و اشاعره بوده و در ایـن بحـث، ژرف   میانبرانگیز  موضوعات چالش

  اند. حسن و قبح ذاتی و عقلی افعال اذعان داشته
                                                            

 بِن�ع�م�ت�ـه�ا�ذْ کنتُم� ا�ع�دَاء� فَـا�لَّف� ب�ـین� قُلُـوبِ'م� فَا�ص�ـب�ح�تُم  ع�لَی'م�ال%/ه� ج�م�یع�ا و2الW تَفَر$قُواْ و2اذْکر�واْ ن�ع�م�ةَ ال%/ه�  بِح�ب�لE و2اع�تَص�م�واْ«. 1
 ).103عمران،  (آل» تَه�تَدُونَلَ'م� آیات�ه� لَع�لَّ'م�  م/�نْه�ا کذَل�Y یب�ین� ال%/ه� فَا�نقَذَکما�خْو2انًا و2کنتُم� ع�لَ� شَفَا ح�فْر�ة- م/�ن� النَّارِ 

 »یمP'ـا�نَّـه� ع�زِیـزP ح� ب�یـنَه�م�ن$ ال%/ـه� ا�لَّـف� 'االIر�ضE ج�م�یعاً م$ا ا�لَّفَت� ب�ـین� قُلُـوبِهِم� و2لَــ ف��ب�ین� قُلُوبِهِم� لَو� ا�نفَقْت� م�ا  و2ا�لَّف�«. 2
 ).63(انفال، 

3 .»... wَx$نا�نَّ الص�الْفَح�شَاء و2الْم Eکرِ و2لَذِکةَ تَنْه�� ع�ن �ر�ال%$ه �  .)45 ،عنكبوت( »...ب�ر�کا
و2یص�دَّکم� ع�ن ذِکرِ ال%/ه� و2ع�ـنE الص$ـال>ة� فَه�ـل�  و2الْم�یس�رِالشَّیطَانُ ا�ن یوق"ع� ب�ینَکم� الْع�دَاو2ةَ و2الْب�غْض�اء ف�� الْخَم�رِ  یرِیدُ ا�نَّم�ا«. 4

  .)91(مائده، » ه�ونَم[نتَا�نتُم 
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طور طبیعی با تغییر و چرخش مصـالح و مفاسـد در    به ،بپذیریم اگر این مبنا را در قانونگذاری
  ن، احكام آنها نیز تغییر خواهد كرد.ارفتار اجتماعی مكلف

  . نقش اثباتی عقل در قانونگذاری2

قـادر بـه    طور مسـتقل،  بهمبنای صدور احكام مصالح و مفاسد باشد، عقل نیز  چنان كه گذشت، اگر
، باشـد مفاسـد آشـكار و بـدیهی     مصالح یا دارای و در مواردی كه موضوع است حكام الهیكشف ا

كشف بدیهی و قطعـی   ، آیااعتیاد به مواد مخدر ارتباط بادر  ،كند. برای مثال قطع به حكم آن پیدا می
طعانه كشف كه حكم الهی آن را قا نیستكافی  آن جسمی و عقل از مفاسد هولناك اخالقی، روحی

  كمك بگیرد؟آیه یا روایتی  آنكه از بیكند، 
اند تا بگویند عقـل   عمال اطالق كردهاَ ن نام حسن و قبح عقلی را بر حسن و قبح ذاتیِامتكلم

تواند مستقالً، حكم الهی  می باشد،قادر به درك مصالح و مفاسد اعمال  كه مستقالًهم در مواردی 
ـ  گام باهمرا كشف كند و فقها نیز  آنها ن از ادلّـه اربعـه و حجیـت عقـل در كنـار آیـات و       امتكلم

حجت باطنی یعنی، بر د و ننمعرفی ك احكاماند تا منبع مستقل دیگری برای  روایات، پرده برداشته
  ده باشند.كرتأكید  یعنی انبیا ،در كنار حجت ظاهری ،عقل

  نقش تطبیقی و استنباطی اجتهاد در قانونگذاری. 3

شناس باشد، بر ادلّه فقهی اهداف و اصول كلی و قوانین ثابـت دیـن تسـلّط     مجتهد كسی است كه، اسالم
داشته و عالم به زمان بوده و با تحوالت اجتماعی و تاریخی، نیازهای نوظهور و مسائل مسـتحدثه، آشـنایی   

ا استنباط و همواره قـوانین، اصـول   داشته باشد. با توجه به اصول ثابت و اهداف اسالم، احكام این موارد ر
هماهنـگ بـا    و اهداف اسالم را بر وضعیت زندگی اجتماعی تطبیق دهد و بقـای حاكمیـت اسـالم را __   

تضـمین كنـد و    __ های جزئی متغیر تحوالت تاریخی با حفظ قوانین ثابت و تطبیق اصول كلی بر مصداق
انگـارد، از جامعـه بیگانـه     ت اجتماعی را نادیده میشبهات را پاسخگو باشد. با فقدان اجتهاد، دین، تحوال

  تواند با جامعۀ متحول همراهی كند. شود و نمی تدریج، به انزوا كشیده می و به
علما و مجتهدان پیوسته اصول كلی و قوانین ثابت را، همگام با تحوالت اجتماعی بـر موضـوعات   

كننده نیازهای جدید و متغیر باشـند، اسـتخراج    نوپدید تطبیق داده و از آنها احكام جدیدی را كه تأمین
كنند؛ تا دین، در هر مقطع جامعه را رهبری كند و در هیچ شرایطی از مدیریت جامعه بازنایسـتد و از   می

  شانه خالی نكند. مسئولیت
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سـالم  كننده بقای اسالم و قوانین ثابت آن و جریـان ا  كمك اجتهاد، تضمین بهبنابراین، علما 
شـده و فقدانشـان   نیست كه در آیات و روایات از علمـا سـتایش    هناب محمدی هستند و بیهود

  1نیست. نچیز قادر به پر كردن آ كه هیچ دانسته یشكافثلمه و منشأ   را

  البدل احكام ثانوی نقش جایگزین و علی .4

ی مفاسـد و مصـالح   كـه بـر مبنـا    ،احكام اولیـه الف)  :اند شدهدو بخش تقسیم  بر، احكام در فقه
كـه در شـرایط اضـطراری جـایگزین      ،احكـام ثانویـه   ب) شـود؛  خود بـار مـی   واقعی بر موضوع

به این معنا كه در شرایط استثنائی كه عمل به احكـام اولیـه حرجـی باشـد      .شوند اولیه می احكام
احكـام ثانویـه    بـه  بایـد  ،كنـد اساس دین را متزلزل  ترك اهم شود، یاضرر به دیگران یا  باعث یا

  .كرد  عمل
استثنائی چهـره دیگـری از    های كه در حالت هستندپذیری دین  احكام ثانویه از ابعاد انعطاف

  ند.نجایگزین ك __ نیستدر شرایطی كه عمل به احكام اولیه مقدور  __تدبیر دین را 

  نقش تكمیلی احكام حكومتی .5

ورزیـده  ند و شارع از بیان احكام آنها خودداری ا ولیها از موضوعات، فاقد احكام بخشیدر اسالم 
جغرافیـایی   آنها نیست؛ بلكه، چون این موضوعات در مناطق شارع ازاما این به معنای غفلت  است.

از  ؛سـت اممكن نـا اند، بیان حكم ثابـت بـرای آنهـا     درگیر تغییر و تحول ،و مقاطع تاریخی مختلف
بعضـی از بزرگـان بـر ایـن بخـش نـام        وآنها بوده اسـت   رو، مصلحت در سكوت شارع از بیان این

  .استكه خأل قانونی دارد و فارغ از احكام اولیه  به این معنا 2اند؛ را اطالق كرده» منطقةالفراغ«
، اختیار بیان احكام بودهشارع كامالً به این بخش توجه داشته و چون در معرض تغییر احكام 

ت تا با توجه به اصول كلـی، و اهـداف اسـالم و مصـالح و     این بخش را به حاكم واگذارده اس در
  موضوعات را صادر كند. مفاسد واقعی، احكام این

، احكـام حكـومتی نیـز هماننـد     استشارع متعال به حاكم داده  راولی از آنجا كه این اختیار 
. تفـاوت  اسـت نكـوهش و پیگیـری   شایسـتۀ  و مخالفت با آنهـا   هستنداالجرا  احكام دینی، الزم

                                                            
... العالم اعظم اجرا من الصائم القائم الغـازی فـ� سـبیل ال�ـه و ادامـات العـالم ثلـم فـ� االسـالم ثلمـة : «�امام علی. 1

  ).233، ص1، جالمحاسن(برقی، » الیسدّها ش�ء ال� یوم القیامة
  .728_721، صاقتصادنار.ك: شهید صدر، . 2



 15      مفاهیم و كلیات

مثـل قـوانین راهنمـایی و     ن اسـت كـه احكـام حكـومتی    آاحكام حكومتی با احكام شریعت در 
  ند.هست متغیر و تابع مصالح و مفاسد متغیررانندگی 

در جـایی كـه شـارع     ،، پر كردن خأل قـانونی اسـت  ییكی از اختیارات حاكم اسالم ، بنابراین
ولی حاكم ملزم است خـأل   ی داده است.سكوت كرده و اختیار بیان احكام آنها را به حاكم اسالم

قانونی را براساس مصالح اجتماعی و با توجه به اصول كلی و اهداف شریعت، پرُ كند و بـا التـزام   
  .فرمان آنها را صادر كند ،به علم و عدالت و تقوا

  
  رجوع كنید:ذیل برای مطالعه بیشتر به منابع 

نشر آثار پژوهشگاه فرهنـگ و اندیشـه اسـالمی    دوست، فقه و عقل، ناشر مركز  ابوالقاسم علی  .1
 .1381، 1(مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر) چ

، تهران: كتابخانـه مـوزه و   نژاد و دیگران، تأمالت فقهی در حوزه قانونگذاری سیداحمد حبیب  .2
  .1393مركز اسناد مجلس شورای اسالمی، 

،، با مقدمه دكتر سیدحسین نصر، چاپخانـه زیبـا   در اسالم شیعهسیدمحمدحسین طباطبایی،   .3
  ق.1348/1389سال 

، مركز تحقیقات استراتژیك مجمـع تشـخیص   احكام حكومتی و مصلحتاهللا صرامی،  سیف  .4
  .1380، بهار 1مصلحت نظام، تهران: نشر عبیر، چ

زه قـانون و  دین و قانون (بررسـی كـاركرد و نقـش دیـن در حـو     محسن اسماعیلی و همكاران،   .5
  ، چاپ و صحافی زالل كوثر.1391، 1، چ�، ناشر تهران دانشگاه امام صادق)قانونگذاری
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  گفتار دوم: اهمیت سیاست در اسالم

  های ذیل مفید باشد: تواند در پاسخ به پرسش مطالعه این گفتار می
  چرا سیاست از دیگر ابعاد دین اهمیت بیشتری دارد؟  .1
  شوند؟ دام گروه از آیات به سیاست مربوط میك  .2
  دهد؟ یك از نیازهای مردم پاسخ می سیاست به كدام  .3
  تر است؟ یك از آنها دقیق اند و كدام های سیاست چند دسته تعریف  .4
  بینی چه ارتباطی دارد؟ ایدئولوژی با جهان  .5
  چه تفاوتی دارد؟ با فلسفه سیاسی اندیشه سیاسی  .6
  ها چه ارتباطی دارد؟ با اخالق و واقعیت اندیشه سیاسی  .7
  با حسن و قُبح ذاتی رفتار چه ارتباطی دارد؟ اندیشه سیاسی  .8
  با وحی چه ارتباطی دارد؟ اندیشه سیاسی  .9

  ه سیاستنگاه اسالم ب
 نام برد آن ترین ابعاد و مهم ترین توان سیاست را به عنوان شاخص این نظام كامل اجتماعی می در
گـذرا بـه آیـات و روایـات      یكافی است نگـاه  دهند. گواهی می این حقیقتآیات و روایات بر  و

  داشته باشیم تا متوجه اهمیت این بعد اسالم بشویم.
 فرمایـد:  مـی  و بر این اهمیـت تأكیـد كـرده    صراحت یتی بهدر روا �در گام نخست امام باقر

یك از آنها در اهمیت در  چیز استوار است؛ نماز، زكات، روزه، حج و والیت كه هیچاسالم بر پنج 
  1.»تراز والیت نیست

  :فرماید مینظیر همین روایت با تفصیل بیشتر آن حضرت در روایتی 
زكـات و روزه و حـج و والیـت، زراره گفـت: پرسـیدم      اسالم بر پنج چیز استوار است: بـر نمـاز و   

یك از اینها برتر است؟ فرمود: والیت برتر است و نقش كلیدی نسبت بـه آنهـا دارد و والـی     كدام
  . كند... است كه افراد را به موارد دیگر هدایت می

از امام باالترین نقطه و برترین موقعیت دین و كلید آن و خشنودی خدا در اطاعت «سپس فرمود: 
آن كـس كـه اطاعـت رسـول كنـد، خـدا را        هر«خدای عزّوجلّ گوید: ». پس از شناختن او است

  خداوند تو را برای حفظ ایشان نفرستاده است. ،اطاعت كرده است و آنكه پشت كند

                                                            
قمـی،  ( »یـة الالوِبِـ ی5ودِمـا نُـکF �ءEشَـبِ نادِلم ی/ و3 الیة1الوِو3 ج=@الح5و3 وم@الص;و3 کاة1الز=و3 الة1� الص;لَس: ع5م8ل� خَع5 سالم/اإل �3ن1ب/« .1

  .)18، ص1، جوسائل الشیعه؛ حر عاملی، 234، ص4، جسفینة البحار و مدینة الحكم واآلثار
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ها را به نماز ایستد و روزها را روزه بدارد و همه مالش را صدقه دهد و  آگاه باش اگر مردی شب
خدا را نشناسد تا او را پیروی كند و همه كارهایش را  والیت ولی اما ،آورد یجا به هر ساله حج

  1.»حقی در ثواب خدا ندارد و اهل ایمان نیست ،به راهنمایی او انجام دهد

  فرمود:نیز  �امام صادق
امر خود را به اطاعت از رسولش و اطاعت از رسـولش را بـه اطاعـت از     خداوند اطاعت از ولی

از خـدا و رسـول خـدا     ،كس از والیان امر اطاعـت نكنـد   پس هر ساخته است؛وابسته خودش 
  2اطاعت نكرده است.

كـه بعـد سیاسـی در     آن نیز این استعلت  ؛كنند بر اهمیت بعد سیاسی دین تأكید می نیزآیات فراوانی 
 آنهـا د و ضامن اجرای كن در تبیین و تفسیر آنها دخالت می ؛دیگر ابعاد آن اشراف دارد برنظام اجتماعی 

  خواهد بود.
  فرماید: میكریم قرآن 

تا مردم قسط و عدل را  همراهشان نمودیم بینات، فرستادیم و كتاب و میزان باما سفیران خود را 
به پا دارند و آهن را فروفرستادیم كه در آن صالبت و سختی و منافع برای مردمان وجود دارد تـا  

هرچنـد   ،سفیرانش را با ایمان و از دل و جان كمـك خواهـد كـرد   خداوند بداند كه چه كسی او و 
  3مقتدر است. عزتمندیخداوند 

كند. در بیان اهمیـت سیاسـت در قـرآن بـه      عدالت تأكید می ییاین آیه بر اهمیت سیاست و برپا
و  بار، اسـتك حـق و باطـل، والیـت و طـاغوت     ۀمثل مبـارز  ؛ مواردیكنیم میهایی اشاره  واژهكلید

های تبعیت و ترك تبعیت و مـوازین اطاعـت و    و هدایت، امامت، مالك ، حق زعامتاستضعاف
مبارزه انبیا  جنگ و صلح و ؛و قصاص و داوری اجرای حدود و دیات حق قضاوتعدم اطاعت، 

                                                            
مـن ذلـO  ءحـج والوالیـة، قـال زراره فقلـت: و ای شـ�االسالم عل� خمسة اشیاء: علـ� الصـالة والزکـاة والصـوم وال بن�« .1

رسـد بـه قسـمت آخـر  این روایت مفصل اسـت تـا م�» افضل؟ قال الوالیة افضل ألنها مفتاحهن والوال� هو الدلیل علیهن
ذروة االمـر و سـنامه و مفتاحـه و بـاب االشـیاء و رضـا الـرحمن الطاعـة لالمـام بعـد  �ثـم قـال«دهد:  آنکه راوی ادامه م�

رجـالa  لَـوانّ مـاا »ح�ف�یظًـاع�لَیهِم�  کالر$س�ول� فَقَدْ ا�طَاعَ ال%/ه� و2م�ن تَو2لَّ� فَم�ا ا�ر�س�لْنَا یط"ع" م$ن�«عز=وجل= یقول:  رفته ان ال�=همع
ال�=ـه فیوالیـه و یgـون جمیـع اعمالـه  و تصدق بجمیع ماله و حج= جمیع دهـره و لـم یعـرف والیـه ولـ� قام لیله و صام نهاره

 .)600، ص8، جسفینة البحارقمی، ( ...»ال�=ه حق ف� ثوابه و ال کان من اهل االیمان لته الیه ما کان له عل�بدال
 »ال�=ـه و ال رسـوله امره بطاعة رسوله و طاعة رسوله بطاعته فمـن تـرک طاعـة والة االمـر لـم یطـع ال�=ه طاعة ول�i لصو« .2

 .)601و  600همان، ص(
الْح�دِیـدَ ف�یـه� ب�ـا�سP شَـدِیدٌ  و2ا�نز�لْنَـاتَاب� و2الْم�یز�انَ ل�یقُوم� النَّاس� بِالْق�س�ـط� 'م�ع�ه�م� الْ و2ا�نز�لْنَاس�لَنَا بِالْب�ینَاتِ ا�ر�س�لْنَا ر� لَقَدْ«. 3

 .)25حدید، » (م�ن ینص�ر�ه� و2ر�س�لَه� بِالْغَیبِ ا�نَّ ال%$ه� قَوِی ع�زِیزP ال%$ه�و2م�نَاف"ع� ل�لنَّاسE و2ل�یع�لَم� 



  درسنامۀ مبانی اندیشه سیاسی در اسالم      18

  

ابـراهیم بـا نمـرود و     و مبارزۀ موسی با فرعون ، همچون مبارزۀبا سركردگان كفر نلحاااولیا و صو 
تواننـد كلیـد و    مـی ؛ اینهـا  ها نمونه دیگر با دشمنانی كه در برابر آنان ایستاده بودند و ده دیگر انبیا

ده اهمیـت آن پـر   سیاسـت اسـالمی و   از كـه راهگشای ما برای ورود به جهـان سیاسـت باشـند    
  ماند. و اهمیت آن باقی نمی یدین تشكی در وجود سیاس آنهادارند و با وجود  میبر

هـای   نظـام  وحقوقی و قضایی، بعد سیاسی نیـز دارد،   ،بنابراین، اسالم در كنار ابعاد اقتصادی
و بـه   اسـت ای استوار  های سیاسی ویژه بر اندیشه كهد كن می مطرح یاپسندد  را می ای سیاسی ویژه

د و به سـوی اهـداف   نیاب بر مبانی خاصی استقرار می كه ییها اندیشه ؛شود ه آنها حمایت میوسیل
  د.نشو خاصی هدایت می

  اندیشه سیاسی

و سیاسـت از   داردو ابعـاد گونـاگونی    هـا  جامعه به تناسب نیازهای گوناگون اعضـای آن، چهـره  
های خود را  ها و برنامه طرح آناجتماعی درباره  پژوهشگران كه استهای آن  ترین چهره شاخص

  .كنند می مطرح
تـوان گفـت:    یعنی چه؟ در پاسخ مـی  سیاست به كدام نیاز اجتماعی اهتمام دارد؟ و اندیشه سیاسی

اندیشی شود، بـه وحـدت و امنیـت، عـزت و      ای از نیازهای جامعه كه باید برای آنها چاره بخش عمده
  ، رشد و توسعه و تدبیر جامعه و هدایت آن برای دستیابی به اهداف اجتماعی خواهد بود.قاللاست

  غرض از آن تأمین اهداف اجتماعی است. و كند را دنبال می یادشدهسیاست تأمین نیازهای 
  خالصه كرد: توان آنها را در چهار دسته های متفاوتی وجود دارد كه می در تعریف سیاست، دیدگاه

  ؛اند دانستهی دولت كه نوعی جامعه كامل است ای كه سیاست را به معنهای تعریف _
  ؛اند _ تطبیق كرده_  كه از نهادهای رسمی است __ حكومت بركه سیاست را  یهای تعریف_ 
  اند؛ كرده امعن __  اعم از حكومتی یا غیر حكومتی __ كه سیاست را به قدرت یهای تعریف_ 
  1اند. دهكركه سیاست را نوعی رفتار معرفی  یایه تعریف _

  رسد. تر به نظر می ، نوع چهارم؛ یعنی، تعریف رفتارگرا دقیقهای باال از تعریف
یا ارشـاد مـردم بـه راه     ،تدبیر یا، و فرمانبری چنان كه اندیشمندان مسلمان، با تعبیر فرماندهی

گیـری   عبیر تصـمیم و اندیشمندان غرب، با ت اشاره دارند یا رعایت امور مردم حراست، برای اصال
ها یا كـاربرد قـدرت یـا پیكـار بـر سـر قـدرت بـه          در مسائل ناهمگون یا توزیع اقتدارآمیز ارزش

                                                            
 .21، شحوزه و دانشگاه، فصلنامه »نگاهی به مفهوم سیاست« اسكندری، برای توضیح بیشتر ر.ك: .1
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هرچنـد   ؛اند نوع رفتار اشاره كردهیك نقطه اشتراك همه این است كه به  ،اند اشاره كرده ،سیاست
سیاسـت اعمـال نفـوذ بـه منظـور تـأمین       : «توان گفت می طور كلی به لییستند وخالی از اشكال ن

  ».اهداف اجتماعی است
یك تعریف كامل مكتبی با توجه به همه ابعاد دینی و اهداف اسالمی نیست؛ بلكـه   البته، این

  .كند میتعریفی كلی و مشترك است كه با پدیده سیاست در جوامع مختلف تطبیق 
 هـای  تعریف هاند كه ب هدانست حكمت عملی جزءه علمای ما سیاست را ك ستا توجه درخور

هـایی كـه رفتـار     درك و بـر  كه آنان به ریشه رفتار انسان اشاره كرده ؛ چرااستتر  رفتارگرا نزدیك
 یعنـی  انـد؛  داده نشـان توجـه   ،كنند های خاصی ایجاد می سیاسی یا غیر سیاسی انسان را در قالب

  شود. نهایت به عمل منتهی میدر گیری نقش اساسی دارد و ه در تصمیمآنچ
درك  یعنـی  ،هر رفتار دیگـر، ریشـه در حكمـت عملـی     مثلرفتار سیاسی ما سخن، دیگر به 

تر بیان روشنبح و باید و نباید و وجوب و حرمت دارد و به سن و قُحریشه در  ،رفتاری ، تحوالت
 چنـان كـه   .»از كوزه همان برون تراود كه در اوست« :انسان دارند و به قول شاعر تحوالت درونی
كـه قـانون    د؛ چـرا نشو نمیریشه و بدون علت محقق  انسان نیز بی های و تصمیم ادراكات عملی

  .دارد برنمی ءعلیت، استثنا
، و غیـر سیاسـی را در پـی دارد   ی ها كه رفتار سیاس در بیان علل این تحوالت درونی و تصمیم

و ملكـات اخالقـی شـخص     صـفات ترین نقش را تمـایالت انسـان دارنـد كـه در قالـب       عمده
 مـوارد نـامبرده نیـز   یـك از   شوند؛ ولی، هـیچ  گیرنده، در جهات خاصی فعال و هدایت می تصمیم

  شود. نمیو مربوط حاصل  مناسببدون فكر و ادراكات 
كننـد   شوند، فراهم مـی  های سیاسی را كه به رفتار سیاسی منتهی می صمیمهای متناسبی زمینه ت اندیشه

  شوند. هایِ خاص می ها، منشأ درك بایدها و نبایدها و تصمیم ها یا اهداف و ایده و درك واقعیت
 سـپس و  هـا  هـای سیاسـی بـه تنـوع تصـمیم      طبعاً تنوع اندیشـه  بنابراین، مثل هر رفتار دیگر

  د.ساز و قدری دقت و تحلیل این حقیقت را روشن می جامیدانرفتارهای سیاسی خواهد 
در كوشش برای تعریف، تبیین و تعیین مناسبات خویش با خارج همیشـه   ...اندیشه سیاسی«

با زندگی اجتماعی مالزمت داشته است. البته، هدف اندیشه سیاسی، جستار درحقیقت سیاسـت  
مـدی  آهایی در جهت باال بردن كار حل بود عملی برای پیدا كردن راه نفسه نبود؛ بلكه، كوششی فی

  1».گریز و اداره بهتر مدینه تنظیم، عملكرد جنجال
                                                            

 .چیست؟ فلسفه سیاسی اشتراوس، ر.ك: .1
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تـوان گفـت:    هم از ادراكـات مـا هسـتند، مـی     كه احكام عملیاینبا توجه به آنچه گذشت و 
نظری متناسـب بـا آن تشـكیل و درنهایـت بـه رفتـار سیاسـی         از دو الیه عملی و اندیشه سیاسی

  .شود می  منتهی
بـر   كند كه اندیشه سیاسـی  میكه نقل كردیم، این سوءتفاهم را ایجاد  سخنی رو، گرچه از این

و  لسـفه سیاسـی  اندیشه سیاسی را اعم از ف ادامه،در  نویسندهشود؛ ولی  اطالق می حكمت عملی
  :گوید فلسفه سیاسی را اعم از حكمت عملی دانسته و می

غیـر   یـا ای باشـد،   شـود؛ خـواه حرفـه    گونه تأمل در باب سیاست را شامل می هر اندیشه سیاسی
 فلسفه سیاسی تفكرتر است، م ای هدفدارتر و حرفه سیاست از اندیشیدن در آن های. اما فلسف حرفه

نشیند و دوم با این فرض آغـاز كـرده    نخست با هدف كشف حقایق حاكم بر سیاست به تأمل می
است كه سیاست صرفاً در حوزه عمل یا فعالیتی ابزارمند نیست؛ بلكه حیات سیاسی، خود صورتی 

در حـالی كـه هـر اندیشـه      از حیات فلسفی است. هر فلسفه سیاسی، اندیشه سیاسی هم هسـت؛ 
 كـه، های دیگری نیـز بـروز كـرده     به صورتو  گیرد... سیاسی در قلمرو فلسفه سیاسی قرار نمی

  1ترین صورت آن كالم سیاسی است. قدیمی

 نظـری  و ادراكـات  سو مشتمل بـر ادراكـات عملـی    مفهومی گسترده است كه از یك اندیشه سیاسی
، كالم سیاسی، فقه سیاسـی و نیـز علـم سیاسـی از نـوع      و از سوی دیگر شامل فلسفه سیاسی است

اند؛ ولـی بـا هـم تفـاوت      سیاست پرداخته های مختلفی كه همه آنها به موضوع تجربی است، بخش
  .هستندجربی كالم و فقه و علم تهایی از فلسفه و  شاخه و اساسی دارند

ادراكـات نظـری و    در زمینـه كه  هستندعملی  یادراكات یادشده، در همه موارد اندیشه سیاسی
كننـد و مـا را بـه رفتـار      زنند و رشد مـی  های خارجی در قوای ادراكی ما جوانه می تحلیل واقعیت

  دارند. سیاسی وامی
گاه تمایل به حفظ وضـع موجـود باشـد،     هر ،سیاسی هر عملدر «اند:  تهگفدر بیان این رابطه 

گاه میل به تغییر باشـد، منظـور    منظور آن است كه از تغییر در جهت بدتر شدن ممانعت شود؛ هر
امـا درك مفهـوم بهتـر و بـدتر بـه درك       ...،آن است كه تغییرات در جهت بهتر شدن حاصل آیـد 

اگر هدف خود را كسب معرفت  عرفت استكه گمان نیست؛ بلكه، م ..وابسته است. "خیر"مفهوم 
  2».شود پدیدار می فلسفه سیاسی ،به زندگی و جامعه خوب قرار دهند

 آنمـا از   ولی گـاه درك  دارد؛» خیر«كه رفتار سیاسی، ریشه در مفهوم  استن آمنظور نویسنده 
اساس نباشد. بی و ه گمانواژه هستیم ك این دقیقی از توهمی بیش نیست و ناگزیر از درك  

                                                            
  .2و  1، صچیست؟ فلسفه سیاسیاشتراوس،  . ر.ك:2   همان، مقدمه مترجم. ر.ك: .1
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توانیم صحت و سقم این درك عملی مبنایی را بیازماییم  ولی سؤال این است كه ما چگونه می
  و از درستی آن مطمئن شویم؟

عینـی   هـای  در متن واقعیـت اعمـال و جریـان    ثبوتاً ریشه ادراكات عملی این است كهپاسخ 
توانـد مـا را از خطـا در درك     ها می ی و تحلیل صحیح از آن واقعیتزندگی ما دارند كه درك نظر

بازدارد؛ هرچند اثباتاً در دستیابی به چنین درك » خوب ۀجامع«و » خوب زندگیِ« ،»خوب«مفهوم 
  درستی، نیازمند كمك وحی و پیامبران الهی باشیم.

 ؛های زنـدگی مـا دارنـد    ریشه در واقعیت ،كه ادراكات عملی هر حال، در این شكی نیست به
كننـد و از ادراكـات نظـری خـود بهـره       مـی بعضی به عقل طبیعی خود تكیه  آنهاهرچند در درك 

دسـت بـه سـوی وحـی دراز      و انگارنـد  و بسیاری نیز عقل طبیعی را در این كار ناتوان می برند می
كنـد، بلكـه براسـاس     مطـرح نمـی   مفاهیم را گزافـه  كنند؛ ولی مطمئن هستند كه وحی نیز این می

بـا   اهـل فـن  كند؛ از اینجاسـت كـه علمـا و     دقیق این مفاهیم اقدام می ۀهاست كه به ارائ واقعیت
كه پشتوانه احكـام  را موضوعات یا مصالح و مفاسد واقعی  ،بح عقلی یا ذاتیحسن و قُ های ناعنو

اوسـت، بـه    خداوند، هماهنگ با ربوبیت تكوینی تشریعی ربوبیت كهاین گفته  هستند یا با عملی
هسـتند  هـایی   اندیشه مطلقهای سیاسی اسالم،  توان گفت: اندیشه و می اند كردهاین رابطه اشاره 

  د.نشو منشأ اقدامات ما در جهان سیاست می ،كه از آیات و روایات
در عنـوان   »اندیشـه «اند كه به كار گـرفتن كلمـه    پژوهان اظهار نگرانی كرده از سیاست بعضی

در حـالی كـه    ؛یك پدیده ذهنی اسـت  اندیشه،زیرا  صحیح نیست؛» اسالم مبانی اندیشه سیاسی«
  1ند؛ا تحت این عنوان ما از مسائلی بحث خواهیم كرد كه از وحی تراویده

ـ     جای نگرانی نیسـت؛ چـرا   ید گفت:در پاسخ با فروفرسـتادن  و  نالوكـه اصـوالً ارسـال رس
 قـرآن درست ایجـاد كنـد؛ چنـان كـه      ۀو وحی برای آن است كه در انسان اندیش های الهی باكت

ها را نقل كـن   ... داستان«یا  2»گونه آیات برایتان بازگوید، باشد تا بیندیشید خداوند این: «گوید می
... و ذكر بر تو نازل كردیم تا بـرای مـردم آنچـه نـازل شـده بیـان كنـی شـاید         « 3»شاید بیندیشند

  5».كتابی پربركت بر تو نازل كردیم تا در آیات آن بیندیشند و...«و نیز  4»بیندیشند
                                                            

 .9، ص2، شاسالم مبانی اندیشه سیاسی عمید زنجانی،. 1
2. »... Y�ونَ کذَل�اآلیاتِ لَع�لَّ'م� تَتَفَکر �لَ'م �ال%/ه �266و  219بقره، ( »یبین(. 
 .)176اعراف، ( »فَاقْص�صE الْقَص�ص� لَع�لَّه�م� یتَفَکر�ونَ ...« .3
4. »...  Yنز�لْنَا ا�لَی� .)44نحل، ( »ل�لنَّاسE م�ا نُز/ِل� ا�لَیهِم� و2لَع�لَّه�م� یتَفَکر�ونَل�تُب�ین�  الذِّکر�و2ا
5. »Pکتَاب �نز�لْنَاه�کر�  ا  .)29سوره ص، ( »اIjklلْب�ابِ ا^و�لُواا�لَیY م�ب�ار�ک لّ�یدَّب$ر�وا آیات�ه� و2ل�یتَذَ
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وحی تنها از طریق اندیشه با رفتار و اخالق و عقاید انسان ارتباط پیدا كرده نقش هـدایتگری  
  .گیریمهای خود را از منبع وحی و آیات الهی بر ن است كه اندیشهكند، مهم ای خود ایفا می

ـ بایدزنند كه  های ما قالب می بنابراین، رفتار ما را اندیشه  كـه د ن، مستند به آیات و روایات باش
هـایی   هایی معتبرتـر از اندیشـه   اند و چنین اندیشه های ما از وحی تراویده در این صورت، اندیشه

هـایی كـه    همـین اندیشـه  جـدا از  راسـتی   اند و به شدهدیگر، به ذهن ما منتقل كه از منابع هستند 
چیـز   مـا چـه   برای، كلماتی كه بر صفحه كاغذ نقش بستهاند، از وحی جز  حاصل آیات و روایات

  .مكنی كه میان آن و اندیشه انسان چنین دره عمیقی ایجاد می ماند می دیگری باقی
داشـته   ینباید جز درك حقیقت، غـرض دیگـر   ،یات اوالًالبته، برای درك درست آیات و روا

آنچـه را   ها جز اینكه پس از این مراقبت؛ ما ویمكه گرفتار خطا نش یمباید مراقب باش ،و ثانیاً یمباش
كه جـز از طریـق    استساختار ما چنین  ؟توانیم بكنیم ایم به كار بندیم چه كار دیگری می فهمیده

  یم.یستط با تعالیم الهی ناندیشه قادر به برقراری ارتبا
را در  مـا كند، رفتار  عقاید و اخالق ما را هدایت میو كیه زرا ت مابنابراین، وحی است كه روان 

روابط اجتمـاعی   ،كند جامعه را به انصاف و عدالت دعوت می ،كند های خداپسند كنترل می قالب
بـه تأسـیس حكومـت نمونـه     را  مـا د و جامعـه  سـاز  با الگوی مورد قبول خود می هماهنگما را 

كند و انسـان را از   را منع می و خودخواهی بارگی عفتی و شكم بی وخواند، تجاوز به دیگران  فرامی
بـه   ،های خداپسند در ذهن انسان ایجاد اندیشه باكشاند؛ ولی، وحی فقط  ظلمت به سوی نور می

د؛ بلكـه انسـان را   گیر را از انسان نمی آزادین خدا كه دی كند؛ چرا كارهایی كه نام بردیم اقدام می
  .دارد وامیگیری درست  با ایجاد اندیشه درست، به تصمیم

همـه  منشـأ  ترین ثمری است كه آیات قرآنـی، در اذهـان انسـانی كـه سر     شیرین ،پس اندیشه
ـ   تا رساند  رویاند، و به كمال می می ستهای او فعالیت او اعی به همه ابعاد زنـدگی فـردی، و اجتم

  ند.بزسروسامان بخشد و رنگ زیبای الهی 
حقیقـت و معـارف نـاب محمـدی از آن      است كـه زاللِ مسیری اندیشه، یگانه گلوگاه و تنها 

عقاید و اخالق و رفتار فردی و اجتماعی و سیاسی، حقـوقی، اقتصـادی    سرزمینِ و یابد میجریان 
  .كند میو همه ابعاد زندگی ما را سرسبز ساخته سیراب  ما را

هـای زالل آیـات الهـی، احادیـث      ، به همین است كه از سرشـاخه اسالمی بودن اندیشه سیاسی
بجوشد، در جویبار فكر ما جریان یابد و اخالق و رفتار مـا را سرسـبز،    �بیت محمدی و اخبار اهل

  مند كند. هشتی، بهرههای پنهان ب سرنوشت ما را با نور والیت الهی، روشن و ما را از نعمت
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  رجوع كنید:ذیل برای مطالعه بیشتر به منابع 
كننـده مركـز    ، تهیـه الدین محمد خوانساری جمال اندیشه سیاسیمحمدی،  ابوالفضل سلطان  .1

مطالعات و تحقیقات اسالمی؛ پژوهشكده اندیشه سیاسی اسالم، قم: مؤسسه بوسـتان كتـاب   
  .1382، 1بلیغات اسالمی حوزه علمیه قم)، چ(انتشارات دفتر ت

، تهـران: مؤسسـه فرهنگـی دانـش و اندیشـه      امام خمینی اندیشه سیاسیبزرگی،  احمد جهان  .2
  .1381، پاییز 2معاصر، چ

ب قـم  ، بوسـتان كتـا  در گفتمـان علـوی   اندیشه سیاسـی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی،   .3
  .1384(انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم)، 

فقه الحكومة ، ترجمه كتاب فقه حكومت اسالمی از منظر شیعه و سنّیتوفیق محمد الشاوی،   .4
رضا خواجه سـروی، ناشـر تهـران، پژوهشـكده      ، مترجم غالم)هاالسالمیه (بین السنة والشیع

  .1392، پاییز 1مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چ
، تهران: پژوهشكده مطالعـات  معاصر دین و سیاست در اندیشه سیاسیحمیدرضا اسماعیلی،   .5

  .1386، پاییز 1فرهنگی و اجتماعی، چ
، ترجمـه  اساس الحكومة االسالمیة، ترجمه كتاب بنیان حكومت در اسالمسیدكاظم حائری،   .6

  .1364، اسفند 1ارات و تبلیغات، چو انتشار وزارت ارشاد اسالمی، اداره كل انتش
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  بندی آنها و طبقه گفتار سوم: مبانی اندیشه سیاسی

  تواند مفید باشد: های ذیل می مطالعه این گفتار در پاسخ به پرسش
  اند؟ كدام مبانی اندیشه سیاسی  .1
  هایی دارند؟ با منابع آنها چه تفاوت مبانی اندیشه سیاسی  .2
  اند؟ های سیاسی و مبانی آنها كدام های كشف اعتبار اندیشه راه  .3
  فرق علم سیاست و سیستم سیاسی در چیست؟  .4
  سیستم و قانون چه نسبتی با هم دارند؟  .5
  ها و قوانین نسبت به هم چه جایگاهی دارند؟ مبانی، نظام  .6
  ) در اسالم چگونه است؟و... (سیاسی، اقتصادیهای  روش كشف سیستم  .7
  اند؟ طبقات مختلف مبانی، از جهت دوری و نزدیكی و عمومیت و خصوصیت چگونه  .8

  توضیح قید مبانی
تحقیـق قـرار    عنوان را پس از پیروزی انقالب اسـالمی ایـران، موضـوع   به احتمال زیاد، كسانی كه این 

دروس میـان  تـا در   ؛صـل در شـورای انقـالب فرهنگـی پیشـنهاد كردنـد      به عنـوان یـك سرف   دادند و
تـوانیم از   ، مـی عنـوان منظور خاصی داشتند و ما در توضیح این  آنعلوم سیاسی گنجانده شود، از  رشته
بـا   مـبهم اسـت و گـاه   این سرفصـل،   از گاندهندپیشنهاد متأسفانه تفسیرولی  كمك بگیریم. آنان

  .، سازگاری نداردانشگاهاصطالحات رایج در حوزه و د
هـای سیاسـی    گاه واژه مبانی را نشانگر ادلّه و مأخذ و بیـانگر اصـول و مسـائل كلـی اندیشـه     

» هـای سیاسـی   نظرهای اسالم در زمینـه اندیشـه   هدف از آن را بازیابی نقطه«یا  1اند. دانسته اسالم
  2اند. معرفی كرده

اسـالم را ارائـه    تنهـا اندیشـه سیاسـی    ترده نـه توانند با این منابع گس محققان می«گویند:  یا می
در ایـن  «گویند:  گاهی هم كلمه بنیادها را به كار برده می 3».دهند؛ برتری آن را نیز به اثبات رسانند

هـای سیاسـی مختلفـی از ایـن      آید و اندیشـه  برخوردهای علمی... بنیادهای مختلفی به وجود می
هـایی را در زمینـه موضـوعات مختلـف سیاسـی       رد و هر بنیاد فكری، اندیشهگی بنیادها شكل می

  4».سازد مطرح می
                                                            

  .11مان، صه. 2    .9، صاسالم مبانی اندیشه سیاسیزنجانی،  عمید. 1
  .109همان، ص. 4   .12همان، ص ر.ك: .3
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ـ  » هـای سیاسـی اسـالم    مبانی اندیشه«در این سخنان ابهام وجود دارد و عنوان  ادلّـه و   رگـاه ب
و گـاهی هـم    شدهاطالق » اسالم اندیشه سیاسی«بر گاه نیز  آن،اصول و مسائل كلی  رگاه ب ،مأخذ

  به مفهوم واقعی مبنا اشاره كرده است. ،با تعبیر بنیاد
این عنوان را بر منـابع و ادلّـه و    ،كه پیشنهادكنندگانهستند ، نشانه آن ولی برخی قراین و شواهد

منـابع  آشـنایی بـا متـون و    «هدف از ارائـه ایـن درس را    و اسالم اطالق كرده مأخذ اندیشه سیاسی
به نحـوی كـه دانشـجو از قـدرت اسـتفاده از متـون       « ند،ا معرفی كرده» های سیاسی اسالمی اندیشه

آیـات االحكـام   «را بـر  » سیاسـی در قـرآن   مبانی اندیشـه «و در بخش اول  1»اسالمی برخوردار شود
 و �بر سـیره سیاسـی پیـامبر   را » سیاسی در حدیث و سیره مبانی اندیشه«و در بخش دوم » سیاسی

  .اند منطبق ساخته البالغه نهجهای سیاسی  خطب و نامه
مبنا در اصطالح حـوزه و دانشـگاه، مفهـوم     است؛ ن منبع و مبنا خلط شدهمیا رسد به نظر می

 فقـه و خـذ، در اصـطالح   أخاص خود را دارد و حیثیتی در آن ملحوظ است كه با حیثیت ادلّه و م
مأخـذ   یـا  ادلّـه  فقـه خواهد بود؛ آنچـه را كـه در   كامالً متفاوت  حیثیت منابع در اصطالح حقوق

بـا اصـطالح مبـانی چنـد      و ایـن دو اصـطالح،   شـود  مـی در رشته حقوق، منابع نامیده  ،نامیم می
  دارد:  تفاوت

، در نقـش علـت غـایی    ثبوتـاً شـوند كـه    مبانی، به این لحاظ مورد توجه واقع می تفاوت اول:
ها و قوانین، در یك سیستم رفتاری باشند؛ با قطع نظـر از اینكـه از    از نُرمتولیدكننده تعداد زیادی 

شـوند و حجیـت و اعتبـار آنهـا در چیسـت؟ آنهـا        چه منبعی برداشت یا با چه دلیلی ثابـت مـی  
بـر   ،دهنـد  های دیگری كه اجزای یك سیستم را تشكیل مـی  هایی هستند كه احكام و اندیشه پایه

 ،ظـاهر در و شـوند  میبیان  ،رفتار اجتماعی مردم در مسیر تحقق آنهاایش پو به منظور  شدهآنها بنا
منشـأ   اثباتـاً  ند كههست د؛ ولی ادلّه، یا منابع، به این لحاظ مورد نظرننظری به حجیت و اعتبار ندار

را  هـا ارتبـاط آن  ،با قطع نظر از اینكه بنا باشند یا مبنا و درواقع ،ندا حجیت قواعد اجتماعیو  اعتبار
  كنند. ا دین و نظام بیان میب

در گـام   بایـد كـه   در نظـر دارد ای را  اهداف ثانویه یااولیه  اصولمبانی و  ،یا فیلسوفی ،هر فقیه
و تفریـع فـروع و    سپس به ساختن روبنا ،ادلّه، معتبر ثابت كند ا، اعتبار و حقانیت آنها را بنخست

  اهتمام ورزد. تفصیلی مربوط به آنهابیان احكام 
                                                            

ریـزی، مـورخ    ر.ك: سرفصل دروس علوم سیاسی، كمیته تخصصی علوم سیاسی، مصوب شورای عالی برنامـه . 1
  .8، كد درس، »های سیاسی در اسالم مبانی اندیشه« ، عنوان درس 22، ص7/10/1364
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، سیسـتمی از  یـابیم  درمـی های سیاسی از منابع اسـالمی   یك سلسله اندیشه كهرو، گاه  یناز ا
تـوانیم   با دقت در آنهـا، مـی   لیو ،ایم مستقیم از منابع دریافت كرده راهای سیاسی اسالمی  اندیشه

بیانگر ایـن   روایات آیات و برای مثال،. نیز كشف كنیم ، اهداف ثانوی و مبانی آنها راهدف نهایی
و گفتار و رفتـار  است دارای علم لدنی  بوده، معصوم خداوند،منصوب  ،امام«كه در اسالم  هستند

هـای   اینها یك سلسـله اندیشـه   ؛»و تقریر او حجت است و الگوی اسالمی و مسلمان كامل است
، یادشده یات و روایاتآ  كنیم. بنابراین، سیاسی هستند كه مستقیم از منابع معتبر دینی استنباط می

 بنیادهـا  سلسـله  ، بر یكیادشدهبر ادلّه و منابع  افزونها  اندیشه منابع آنها هستند؛ ولی، این یاادلّه 
هـا و   هـا كـه شـاخه    تر نیز استوارند كه بدون آنها، ایـن اندیشـه   تر و اصول كلی های عمیق و ریشه

تركیب «، »میت خداوند بر جهان و انسانحاك«مثل  بنیادهایی ؛ند، متولد نخواهند شدیثمرات آنها
و  »انسان ن فطرتبطدر  اعتقاد به صراط مستقیم« ،»حیات پس از مرگ« ،»روح و جسم در انسان

  .»بنا به قاعده لطف بر خداوند الزم است ،اعتقاد به اینكه هدایت انسان«
تر  عمیق یبنیادها .2 ؛های سیاسی اسالم اندیشه. 1رو هستیم:  سه حقیقت، روبهبنابراین، ما با 

های سیاسـی   كه اندیشه یبعاادلّه و من .3 ؛كنیم های سیاسی كه با عنوان مبانی از آنها یاد می اندیشه
  یابند. شوند و اعتبار می میاستنباط  هااز آناسالم 

بنایی را با مبانی و اصـولِ   ی و عقلی است كه مسائل رورابطه بنا و مبنا یك رابطه ثبوت تفاوت دوم:
دهد؛ یعنی این مبـانی و اصـول هسـتند كـه      زیربنایی آنها، همانند فرزندان و والدین، به هم پیوند می

فهمـد و بـا    ای را مـی  رو، هر كس با هر اعتقادی، چنین رابطه كنند از این ها و فروع را تولید می شاخه
پذیرد؛ ولی رابطه یك اندیشه با دلیل و منبع آن فقـط یـك رابطـه     وع آن را میفرض قبول آن مبنا، فر

  اثباتی است كه ارتباط آن را با دین محرز بسازد و اعتبار و حجیت آن را به اثبات رساند.
یك از بنا و مبنـا،   كه كشف هر ،همین رابطه ثبوتی و عقالنی استدلیل به  اینكه تفاوت سوم:

مستقیم و به دلیل مطابقی، حجیت و اعتبـار   آیات و روایات،، از اول یر است:پذ به دو طریق امكان
ثبوتی و منطقی، و بـه دلیـل التـزام،    مستقیم، براساس آن روابط  كنیم و سپس غیر می كشفمبنا را 

  ؛یابیم میاعتبار و حجیت لوازم و مسائل روبنایی را نیز در
 دلیـل كنـیم و بـه    مـی روبنایی را اسـتنباط   كاماح، اعتبار آیات و روایاتاز  ،عكس نیز بهدوم، 

 را به دلیل التـزام  مبانی آنهااعتبار و حجیت  احكام جزئیاز دقت در   همان روابط ثبوتی و منطقی،
، عقـالً  های اقماری آن، از آیات و روایـات  استنباط امامت و اندیشه با، . برای مثالكنیم میكشف 

 استنباط با برعكس، وشویم  دینی واقف می بینشخداوند بر جهان و انسان در  مطلقبه حاكمیت 
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 هـای  امامـت و اندیشـه   احكـام ، عقالً به ر جهان و انسان از آیات و روایاتب خدا قمطلحاكمیت 
  .بریم میپی  مربوط

م، از فتاوای فقهی ها در كشف مبانی اقتصادی اسال علمای برجسته حوزه ، برخیبر همین روش
  1د.نبرس آنها فراگیر یو بنیادها مبانی كلی آنها بهتا از كندوكاو در  و احكام جزئی كمك گرفته

های مختلف دینی، یعنی اصول، اهـداف، مبـانی    وجود این دو روشِ كشف، به لحاظ رابطۀ بخش
  كند. به ما كمك می كارگیری این دو روش و احكام در جهان ثبوت است و توجه به این رابطه در به

  سیاسی سیستم سیاست و علم
اقتصـادی یـا    هـای  نظـام  در بحـث  درواقع یا سیاست اسالمی،بحث از اقتصاد  2به گفته بزرگان،

اش  كه اسالم دین دعـوت و وظیفـه   ؛ چرااقتصاد یا سیاستنه درباره علم  سیاسی آن خواهد بود،
  نه درگیر شدن در مباحث علمی.است بیان روش 
، حـل مشـكالت و   توان گفت: علم در هر زمینه به تفسیر موضوع وت علم و سیستم میدر تفا

كند؛ ولی سیستم، روشی است كـه   های اجتماعی و بیان علل و عوامل آنها اقدام می توضیح پدیده
دلیـل   كند؛ البته این انتخـاب بـی   جامعه برای حل مشكالت اقتصادی یا سیاسی خود انتخاب می

و پیوسته عقاید و مبانی مشخصی كه جنبه علمی یا اخالقی دارند، جامعه را به انتخاب آن  تنیس
  دارند. وامی روش

بنابراین، سیستم دارای قواعدی است كه با توجه به اصول و مبانی ارزشـی مـورد قبـول جامعـه     
یـا ارزش قبلـی،   های زندگی اجتماعی را، بدون توجه به هیچ اندیشه  شوند؛ ولی علم، پدیده زاده می

  كند. تفسیر می

  در تفاوت سیستم و قانون
 ...حل بـرای مشـكالت اجتمـاعی در ابعـاد گونـاگون سیاسـی، اقتصـادی و        ارائه راه ،كار سیستم

ـ   مبانی اعتقادی و ارزش ۀبود و بر پای خواهد گیـرد كـه آن را    ای شـكل مـی   ی جامعـه هـای اخالق
  انتخاب كرده است.

                                                            
 .429_375، ص؛ و عملّیة اكتشاف المذهب االقتصادی32و  31ص، مقدمه الطبعة االولی، اقتصادنار.ك: صدر، . 1
ـ  ولی  گوید، در اینجا از تفاوت میان علم و مذهب، سخن می شهید محمدباقر صدر. 2 ویـژه در   هاز آنجا كه امـروز ب

ی ایجـاد  یتواند در بیـان مقصـود نارسـا    می مفهومی معادل مفهوم دین پیدا كرده و این مذهبزبان فارسی كلمه 
  .كنیم میاز كلماتی چون سیستم، نظام یا روش استفاده » مذهب«جای كلمه ه همه موارد ب كند، در
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حـالل و   ، موضوعانسانرفتار اجتماعی  ویژه بهر یك جامعه اسالمی، همه كارهای اختیاری د
جامعـه را بـه    انـد و  هـایی غیـری   ، از نـوع ارزش یا حقوقی هستند كهی های اخالق و ارزش حرام

یـك از   كـه اسـالم در هـر    یمگیـر  مـی نتیجـه   ؛ پـس دنكن تر هدایت می مبنایی و اصیل های ارزش
های  كه بر عقاید و ارزشبه دست داده های مختلف سیاسی و اقتصادی سیستم مورد قبولی  زمینه

ولـی از   __اسالم بنا شده است و هرچند كه منابع دینی، مستقیم به بیان نظام اقدام نكـرده باشـند   
از احكام  توانیم می __ اند گذاری شده آنجا كه اعمال ما موضوعات حلیت و حرمت دینی و ارزش

ی ها ای از دیدگاه نظام، مجموعهكه  اجتماعی اسالم كمك بگیریم؛ چرا های در كشف نظام عملی
سازد؛ ولی  برطرف می ...اساسی و كلی است كه مشكالت جامعه را در ابعاد سیاسی و اقتصادی و

یـك  ایك كشـد و احكـامِ   ی افراد را به تصویر مـی حقوق مدن و تفصیل ، روابط اجتماعی را بهقانون
  كند. رفتارهای سیاسی و اقتصادی اعضای جامعه را بیان می

ند؛ هرچند نظـام اجتمـاعی و قـانون    متفاوت از یكدیگرسیستم دو حقیقت  وبنابراین، قانون 
ـ  ءو درحقیقـت، دو جـز   انـد  مـرتبط كامالً با هـم   مدنی در عین استقالل اختار نظـری كامـل   از س

  .سازمانی دارند با هم پیوند دروناند كه  جامعه
های زیرین سـاختمان قـانون را    رابطه نظام و قانون به این صورت است كه نظام اصول و پایه

كـه موجـود    گونه ؛ یعنی هماناستیابی آن  گیری و جهت دهد و عامل مهمی در شكل تشكیل می
و موجودیـت   كشـد  قـد مـی  و شـكوفایی   سوی فعلیت طبیعی به تناسب استعداد خاص خود به
، مجموعـه خاصـی از قـوانین    از درون هـر سیسـتم   ،كند خاصی از درون آن نمود ظاهری پیدا می

آید كه متناسب با اصول و محتوای آن سیستم باشد؛ یعنی، قوانین مدنی بـه منزلـۀ    میپدید مدنی 
در تنظـیم   تـا  كنـد  تغذیـه مـی   راریشه آن است كـه آن   لهبه منزو ثمرات و سیستم  ها برگ و شاخ

  د.نروابط سیاسی و اقتصادی به اعضای جامعه كمك ك

  وجود اصول و مبانی در نظام
خود نیـز هماننـد قـانون    اما شود؛  شمرده می پایه قانون مدنی و احكام رفتاری ، گرچهنظام اجتماعی

استوار شده اسـت و در سـاختار كامـل و     ریزی و پیتری  های عمیق ارزشمدنی، بر مبانی و عقاید و 
های  ی و سیستمهای اخالق كلی جامعه، جایگاه خاص خود را دارد؛ یعنی درحقیقت، عقاید و ارزش

كـه   اسـت ای از طبقات ساختار كامل و كلـی جامعـه    یك به منزله طبقه ، هرمدنی و قانون اجتماعی
شـود، پایـه و    در عین آنكه بـر روی طبقـه زیـرین سـاخته مـی      __ همانند طبقات یك ساختمان __
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تواند بادقـت   ای، پژوهشگر می گاهی برای طبقه باالتر از خود خواهد بود و با وجود چنین رابطه تكیه
كشف كند و هم از خصوصیات  استهم، خصوصیات طبقه زیرین را كه مبنا و ریشه آن  ،یك در هر

  آگاه شود. ،ستاو ثمره آن  مبتنی بر آنبقه باالتر كه ط

  اسالم روش آگاهی از نظام سیاسی
كـاری كـه    ؛انـد  كـرده  تأكیـد غیـر دینـی    دینی وهای  علمای ما بر تفاوت در روش آگاهی از سیستم

غیـر  پژوهشگران كند، با كاری كه  ی اجتماعی اسالم میها مسلمان برای آگاهی از سیستمپژوهشگر 
  دهند، تفاوت اساسی دارد. انجام می های دیگر دینی برای آگاهی از نظام

و كسی جز خـدای  است  یك مكتب الهیاز آنجا كه اسالم، گفت: باید این مطلب در توضیح 
پژوهشـگر در   ندارد و تنها كـاری كـه   آناجتماعی یا قوانین مدنی  های نقشی در تولید نظام متعال

، نسبت بـه كشـف قـوانین مـدنی از     تالش و تحقیقاند انجام دهد آن است كه با تو می كشف آن
 ،مناسب اقدام كنـد  به طرزیاجتماعی های  نظام خطوط كلیمنابع و مدارك آن یا كشف اصول و 

یـا   كـه هـای نظـام    اصول و پایهكردن در استنباط  شود دینی خالصه می بنابراین، روش پژوهشگر
از مطالعـه   یا غیر مسـتقیم و  و مورد تصریح قرار گرفته باشند گرفته، اگر آیات و روایات مستقیم از

 كـه  1های دیگـر  مكتب در ولی، .شود آنها میكشف  سعی در ،و قوانین مدنی روبنایی دینی احكام
  .كند حاصل اندیشه و اراده بشر هستند، وضع تفاوت میتولید سیستم و ایجاد قوانین مدنی 

روش كشـف   :كننـد  ی و غیر دینی از دو روش متفاوت اسـتفاده مـی  پژوهشگران دین بنابراین،
  است. یعكس دیگر ،كه حركت پژوهشگر در این دو روش؛ تولید آن نظام و روشِ

جویی و  و پی كند كشف میسیستم اجتماعی ، یك پژوهشگر مسلمان از مطالعه احكام شرعی
هـا و مبـانی آن    و كشـف ریشـه  ، به طبقات زیـرین  كلی جامعهاز طبقه فوقانی ساختار  اوحركت 
، كننـد  تولید می را های اجتماعی و قوانین مدنی سیستم ولی پژوهشگران غیر دینی كه خوداست؛ 

و اگر كس دیگری هم بخواهد  روند میو به طبقات باالتر كرده طور طبیعی، از طبقه اول، شروع  به
  در دسترس قرار دارند. موالًمؤسسان و پیشكسوتان رجوع كند كه مع مستقیم به نوشته تواند می

، سیاسـی  هـای  مبانی اسالمی اندیشهدر كشف  مستقیم یا باید ما به عنوان یك پژوهشگر مسلمان،
 بنیادهـایی های مربوط به حكومت و قدرت و همزیسـتی را بـر چـه     تالش كنیم تا ببینیم اسالم اندیشه

 هـای سیاسـی   گیری صحیح اندیشـه  لبتواند در شك شناخت آنها منظور كه این ساخته است؛ بهاستوار 
                                                            

  های كمونیست، سوسیالیست، كامپیتالیست و امپریالیست. مثل مكتب. 1
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های سیاسی كه با توجه به مبانی و اهداف اسالمی در ذهن انسان تحقـق   تأثیرگذار باشد؛ زیرا اندیشه ما
مبـانی  در كشـف   و یـا اینكـه غیـر مسـتقیم    د بود نهایی اسالمی خواه طور طبیعی اندیشه ند، بهنپیدا ك

تفصـیلی و  احكـام   بـا كشـف  صـورت كـه    ایـن به  ؛تالش خواهیم داشت های سیاسی اسالم اندیشه
  در پی كشف مبانی كلی آنها باشیم. ،جزئی

ولـی، روش اسـتخراج مبـانی     ،توان به نتیجـه واحـدی رسـید    صورت، هرچند میدو در این 
در  مستقیم در پی كشف مبانی از آیات و روایات هسـتیم؛ و  متفاوت خواهد بود؛ در صورت اول،

 جزئـی  و احكـام  هـا  اندیشـه  ،كنـیم  ات و روایات اسـتخراج مـی  از آی مستقیم صورت دوم، آنچه
  پی برد. كلیتوان از مطالعه آنها به مبانی  كه میاند  سیاسی

  اسالم بندی مبانی اندیشه سیاسی طبقه
ای از  رهچهــ ،اجتمــاعی اجتمــاعی و اندیشــه ای از اندیشــه چهــره سیاســی از آنجــا كــه اندیشــه

هسـتند،  ی شـناخت  های جهـان  شناسی بعدی از اندیشه انسان اندیشۀ ی وشناخت های انسان اندیشه
گیرنـد   اند و در یك سطح قرار نمی با هم متفاوت ،مبانی اندیشه سیاسی از جهت نزدیكی و دوری

و خـود نیـز در محـدوده     نـد تر نزدیـك  آنهـا بـه   ،ی دیگـر های سیاسی از مبان مبانی ویژه اندیشهو 
و  تـر  های سیاسی دیگر، كلی با این تفاوت كه نسبت به اندیشه ؛گیرند های سیاسی قرار می اندیشه
در جهـت   تحت تأثیر قرار دهنـد و  و نهادهای سیاسی را توانند بسیاری از رفتارها و می ترند عمیق

  كنند؛ برای مثال:صحیح هدایت 
هـای اقتصـادی، حقـوقی، سیاسـی،      اندیشـه  (اعـم از های اجتماعی  انی مشترك اندیشه. مب1

اسـالم را تحـت تـأثیر     اندیشه سیاسی ،آنها های اجتماعی و از جمله همه اندیشه كه )...قضایی و
  دهند؛ میقرار 

اعـم از اجتمـاعی و    ،های مربوط به انسان اندیشههمه  بری كه شناخت های انسان . مبانی اندیشه2
  د؛نگذار غیر اجتماعی و حقوقی و اخالقی تأثیر می

كـه   جهانهای مربوط به آفریننده  اندیشه ویژه ، بهیشناخت های جهان . مبانی مشترك اندیشه3
  .گذارد میمربوط به انسان و جامعه و سیاست تأثیر خاص خود را ی ها در اندیشه

در اسالم، در سطوح مختلفی از جهت قـرب و   گذشت، مبانی اندیشه سیاسی آنچهبا توجه به 
های سیاسـی   و اندیشه اند بعد و گستردگی و عدم گستردگی و خصوصیت و عمومیت قابل بحث

ـ ، تحت تـأثیر همـه ایـن مبـانی خواه    و كم و بیشطور نسبی  اسالم، به ممكـن نیسـت    د بـود و ن


