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  دهكيچ

ـ  هـا   یژگـ ین ویـی فهم و تب یاست. چگونگ یعلوم انسان ۀن معرفت در عرصیتر يمحور یشناس انسان و  یو مختصـات ذات

ظهور و بسـط مختصـات انسـان در ظـرف      یبررس ابد.ی می تبلور یعلمهاي  هیند نظریج و برایدر نتا ، سرانجامانسان یتبع

ی، اسـالم  یشناسـ  در انسـان  .دارد ین مختصات وامیمتناسب با ا یاسیس نظامت و نوع یمدن ۀل در مقولما را به تأم، جامعه

ف و یتوصـ ، نیـی قابـل تب ) یوح( و نقل از دو منبع عقل يریگ بهره با او نیادیبن يها یژگیو و يابعاد وجود، انسان قتیحق

ن الـربط بـه   یمحتـاج و عـ  ، در وجـود و بقـا   واست  مکیح قادر و، عالم خداوند مخلوق انسان، ن اساسیل است. بر ایتحل

دار یـ ساحت جسم ناپا دو يو عام او قرار دارد. انسان دارا مطلق تیت و ربوبیتحت وال، ان عمریات تا پایاز بدو ح و اوست

، گـر ید يسـت. از سـو  وا يو اخرو يات معنویح ۀممقد يماد يایروح و دن یل و جاودانه است. جسم ابزار تعالیو روح اص

ـ اخت، اراده، عقـل ی، دوسـت  نوع، مالک حب، ذات حب رینظ(يمتعدد فطر يستعدادهاو اها  تیظرف از انسان ، احساسـات ، اری

اسـت.   یبه مقـام خالفـت الهـ   دستیابی  و یعیارتباط با عوامل فراطب، مالسیر کمودن یاست و قادر به پ مند بهره )عواطف

ـ ن یاسـ یهـر نظـام س   هکگونه  مانه ؛است شیخو خاص یاسیطرح نظام س یمقتض یشناس هر نوع انسان، دیترد یب  -  زی

ن نوشـتار  یآن است. ا یخاص خود و استوار بر مبان یشناس انسان از متأثر اهداف و ساختاری، سه سطح مبان در - م کدست 

ن یـی اسـالم تب  یاسـ یس را در سه سطح از نظام یاسالم یشناس انسان ةنندک نییتع و دهنده جهت، مؤثر بر آن است تا نقش

  د.کن

  .ساختار، اهدافی، مبان، اسالم یاسیس نظامی، اسالم یشناس انسان: ها هکلیدواژ
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  مقدمه

انـد   دهکـر را با تأمل در سرشت انسان آغاز  یاسیسهاي  تأمل در نظام ،نونکاز گذشته تا  یاسیلسوفان سیف

 یبرخـ  ،هگـذارد انسان صـحه   یاز آنان بر بدسرشت یبرخاند.  داده يبالطبع بودن انسان رأ یبه مدن اًلباو غ

و انـد   ردهکـ  یتلقـ  اخنث یسرشت يانسان را دارا ،تینهادر ز ین یو برخ ،انسان نظر داشته یکبه سرشت ن

  اند. قرار داده یاسیسهاي  نظام ياوکوای براي ه و اساسیخود از انسان را پا كسپس نوع در

از هریـک   اسـت.  ،»شناسـی  انسان« بحث یاسیس نظام در محوري عنصر :توان گفت می ،اساس ینابر

ز یـ آن ن يو ساختار يرفتارهاي  لفهؤگیرد و م می خاص خود شکل شناسی انسان ۀپای بر یاسیسهاي  نظام

 نظـام  ةدربـار نظر هرگونه  نشود یبررس سرشت انسانوقتی  تا. ت انسان استیمنبعث از نوع نگاه به ماه

 یشناسـ  انسـان «ازمنـد  ین ،یاسـالم  یاسـ یس شـناخت نظـام   يبـرا  ،رو نیااز. ناصواب خواهد بود یاسیس

ـ . میهست »سرشت انسان« از یاسالم فیتعر ای »یاسالم نظـام   یـک  يبـرا  »یاسـالم «عنـوان   يریارگکـ  هب

نـد آن  یو برا باشـد  یاسالم یشناس انسان یه آن نظام برآمده از مباناست کموجه  یتنها در صورت ،یاسیس

  افته باشد.یرد نظام تبلور کو عمل ساختار، اهدافی، مبان در

و شناسـی   معرفـت ی، شناسـ  یهسـت  یه مبـان کـ مطـرح شـود   موضـوع  ن یـ ن اسـت ا کـ مم ،نجایر اد

 ،نقش داشـته  یاسیم نظام سیدر ترس ،ت استیز اهمیحاشناسی  ه انسانکزان یز به همان مینشناسی  ارزش

نسـبت بـه   شناختی  ه هر نوعکن است یوجه است. پاسخ ا یبشناسی  بر نقش انسانتأکید  پساست؛  ثرؤم

 هکـ  ،يحضور علم با یآدم كدر و شود. شناخت می با انسان آغاز و به او ختم ،معرفت و ارزش ی،هست

 یسـپس بـا تأمـل عقلـ     ابـد. ی می خارج از خود راههاي  یبه هست و شود یم آغاز، اوست نفس به او علم

 تیهـدا  يبرا نبوت و یوح ضرورت ابد و بهی یش میخو یفاعل علت و یهست مبدأ به را خود یوابستگ

 یلیتفصـ  فهـم  بـه  و شود یم گشودهي او رو به يدیجد افق ،نبوت و یوح قیطر از .شود یم آگاه انسان

 صـفات  و اسـماء ، عقـل  ياریـ و  یالهـ  یابد. در مراتب باالتر و به مدد وحی می دست شیخو به نسبت

ـ بن اتیخصوصـ  و ابعـاد  به تمام وکند  درك میرا ، تیربوب و متکح، قدرت، علم رینظ یتعال يبار ن یادی

ـ  رامـت ، کروح یجـاودانگ  و اصـالت ، )روح و جسـم (  بودن یساحت دو مانند انسان  و یتسـاب کو ا یذات

، مـال ک حـب ، بقـا  حب، ذات حب، اریاخت، اراده، عقلهمچون م انسان یعظ يو فطر یعیطب ياستعدادها

ـ مر ،مختـار  موجـود  یک هکابد ی می ابد. اوی ی میآگاه یاله يامانتداری و مقام خالفت اله و مـدام در  ، دی

 در و سـعادتمندانه  یزنـدگ  يازهاین نیتأم، باید در پی شیخو بالقوه ياستعدادها ییوفاکش برايت کحر

ـ ا بـه  یابیدسـت  يراستا در. باشد یاله قرب و یینها مالک به دنیرس يبرا تالش ـ با ،اهـداف  نی  علـوم  دی
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ال یـ حـس و خ  يز قـوا یـ و ن یل و وحه بر منبع عقکیبا ت را يهنجار و یفیتوص از اعم ،یانسان و یعیطب

ـ از ا يریگ خود را با بهره یرد و نظام اجتماعیار گک به ،ردهک دیتول  از یکـی . ن علـوم بـه سـامان رسـاند    ی

 یاسـالم  یشناسـ  انسـان . است اسالم یاسیس نظام ،یاجتماع نظام هاي بخشترین  فیشر وترین  برجسته

 یاسـالم  یشناسـ  انسـان  .دارد ییبسزا سهم ،نظام از بخش نیابعاد ا میترس در ياد نظریبنترین  مهم ۀمثاب به

ي محتـوا  ل وکشـ  آن و بـه اسـت  رگذار یتأث اسالم یاسیس نظام ساختار و اهدافی، م مبانیترسفرایند  بر

  د.ه را به اثبات رسانین فرضیا، میاز مفاههریک  لیتا با تحلاست  آن ن مقاله بریبخشد. ا ی میاسالم

  ياسالم يشناس انسان

 ؛اسـت مواجـه   شتن خـود یخو با ،در بدو امر، گوناگون يایرغم ارتباط با اش به ،در جهان واقع یانسان هر

 تـالش رو،  ازاین و ار داردکسرو و اراده و عمل خودها  زهیانگها،  شهیاند، ازهاین، اهداف، التیتما با یعنی

 يبـرا  يا مقدمـه  ،از خـود  اختشـن . دیـ ز نمایـ رو پره شیپهاي  انیبشناسد و از ز را تا منافع خود کند یم

 و مبـدأ  شـناخت  ۀو مقدمـ ی، شناسـ  انسان ازین شیپشناسی  خود. واحد است یمثابه نوع به انسان شناخت

 ذات بـه  هکـ آن بـدون  يموجـود  سـت ین نکمم است. یانسانهاي  شناخت همه ۀمقدم هکبل و انسان معاد

 یحـالت  در خـود  ذات كادرا :از است ارتعب كادرا رایز ند؛ک دایپ علم خود ریغ به باشد داشته علم خود

 شیخـو  ذات ،قتیحق در مینک می كدر را آن یمرئ صورت و مینیب می را يزیچ هک یهنگام ،مثالً خاص؛

  .میا ردهک كدر ،است ورکمذ صورت واجد هک یدرحال را

 بـه  وجودش هک ابدی می يشهود علم بسا با دارد و چه یوجودش آگاه به يحضور علم راه از انسان

ـ ن یحصول علم راه از ،ن حالیبا ا ست.یو تام ن مستقل ،خود وجود در و است وابسته يزیچ  مبـدأ  بـه  زی

 ياریبسـ  در هرچنـد  ،دارد وجود يفطر طور بهها  انسان ۀهم در علم نیا. ندک می دایپ علم، جهان و خود

  .است رنگ مک و فیضع آنها از

 مـن  األکبـر  الفـوز  نـال « :است شده یمعرف یبزرگ یابی ام، کخود از انسان شناخت ،یاسالم میتعال در

ه به شـناخت نفـس خـود    کس کآن  ؛)9865 ح148 ص، 6 ج، 1373ي، آمدتمیمی (»النفس بمعرفۀ ظفر

 :نـد ه فرمودکـ ت شـده اسـت   یز رواین علیحضرت  افته است. ازیل شده باشد به سعادت برتر راه ینا

 خـویش  نفـس  بـه  ؛) 372ح، 4ج، همـان (»ء شـی  بکـلّ  جاهل نفسه بمعرفۀ الجاهل فإنّ نفسک التجهل«

 بـه  نسـبت  انسان جهالت علت. است جاهل چیز همه به باشد جاهل خود به که کسی زیرا؛ مباش جاهل

 خـود  نـه  و شناسد می را خدا نه که کسی و، خداست یعنی ؛هستی معاد و مبدأ به نسبت او جهالت، خود

  است. نشناخته را چیز هیچ ،واقع در، را

۸     ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره اول، بهار و تابستان  

 ۀفلسـف  در. نـد ک مـی  لیتحص را علوم وها  یآگاه ریسا هک است یخودآگاه ۀیسرما با انسان ،نیبنابرا

 داده قـرار  یخداشناسـ  وشناسـی   یهست ياکات ۀنقط راشناسی  نفسی، لسوف اشراقیف سهروردي یاسالم

 یآگـاه  هـم  آنك، ادرا و یآگـاه  جـز  يزیچ دهد یم لکیتش را انسان قتیحق آنچه: «دیگو می او .است

 شـهود  و يحضـور  علـم  از هک یسکهر ،نیبنابرا). 86ـ85 ص ،1ج ،1389، پناه زدانی( »ستین يرحضو

  .است دهیبرگز را یخوب آغاز ۀنقط ندک می شروع

 اهمیـت  وجـوه  از یکـى  شـود.  یمـ  تر املک اش یشناس خدا شود تر املک انسانشناسی  خود اندازه هر

 در کـه  چنـان  ؛اسـت شناسی  خدا ۀمقدم یعنی ند؛ک می کمک خداشناسى به که است همین انسان شناخت

، خـدا  شناخت راه ؛)32 ص ،65ج، ق1403ی، مجلس(»ربه عرف فقد نفسه عرف من: «است آمده روایت

  شود. یم دهینام »یاله روح« هک است يزیچ همان، »خود« نیا از مراد .است خودشناسى

 بـه  کـه  ،فطـري  و حضـوري  علـم  و ددار الهـی  فطرتی او .آفرید ارزشمند اي سرمایه با را انسان خدا

  .است همراه انسان با همواره، گردد بازمی انسان خود عبودیت و خدا ربوبیت

 هـا  دفینـه  تا اند آمده انبیا ،رو ازاین. است فطري و حضوري علوم داراي بلکه، نیست نانوشته لوحی انسان

  ).37 ، بند1خطبۀ  ،1379البالغه،  ج(نه »العقول دفائن لهم و یثیروا«آشکار کنند:  را عقل هاي گنجینه و

 شـناخت  منابع را دارد و از باطل حق تشخیص، و حقیقت شناخت توانایی که است موجودي انسان

قـادر  ، ش قـرار داده یه بر نفس خوهایی ک حجابسبب اما به نهاده شده است.  عهیود به درون او در الزم

 کـه  همچنـان ؛ اسـت  يمؤثر کمک انسان يبرا آگاهیخود، ریمس نیا در. ستیوافر از آنها نگیري  به بهره

، البالغـه  نهـج ( »معرفته واجب عن حجبهای لم: «دینفرما یم انسانشناسی  خدا توان ةدربار یعلحضرت 

ـ ی  است؛نساخته  محجوب را خود مکیح خداوند؛ )49 طبۀخ ،1379  شـناخت  از را انسـان  خداونـد  یعن

  .بشناسد را او وصفات اسماء و خدا تواند می شیخو عقل و فطرت با انسان. است ردهکن منع خود

 و المـدبرون  انهـم  و المدبر انه و مخلوقون انهم و خالقهم العباد عرف فبالعقل: «فرمایند می صادق امام

 شناسـند  می را خود بندگان خالق، وسیلۀ عقل ؛ به)34ـ33، ص 1ق، ج1407کلینی، ( »الفانون هم و الباقی انه

 آنهـا  اسـت و  پایـدار  خالقشـان  اینکـه  و اوینـد  تدبیر تحت ایشان و مدبر او واند  مخلوق آنها که دانند می و

  .  دارد مطلق ربوبیت که است و حکیم خالقی قادر، علیم داراي جهان و انسان که فهمد می عقل .اند فانی

 کـه  را چیزي اساس هم هم خود را و ،اساس ینااوست. بر خود قتیحق که دارد مجرد روحی انسان

ـ از ا یکند. برخ می ادراك یو حصول يعلم حضور ۀبه واسط، سازد می را او شقاوت و سعادت ن علـوم  ی

و  يخـداگرو ی، . خداشناسـ ینـد او هماره با و از آغاز با انسان بوده هستند که علومی یعني هستند؛ یفطر
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 التَبـدیلَ  علَیهـا  النّـاس  فَطَرَ لَّتیا اللّه فطرَت«. اند ر بشر نهاده شدهیه در ضماند ک يفطر یعلوم یخداپرست

 اسـت  ناپـذیر  تبـدیل  آن خلقت شکل و شده آفریده توحیدي فطرت با بشر ارواح ؛)30: (روم »اللّه لخَلقِ

 معقـول ، مسـتوي  را انسان روح یتعال يخدا. )8و7: شمس( »هایوتَقو فُجورها فَاَلهمها هایسو وما ونَفسٍ«

 بـه  آدمـی  جـان  ۀتسـوی ، واقـع  در. است کرده الهام آن به را تقوا و فجور و دهیآفر عیب و نقص بدون و

 الخلقـه  نـاقص  موجودي نفسش نداند را خود تقواي و فجور انسان اگر که اي گونه به اوست؛ الهام همین

 و درسـت  الهـام  و است خویش شقاوت و سعادت ۀمای از او آگاهی به انسان خلقت اعتدال یعنی است؛

  .)171 ، ص1392 ،آملی جوادي( شود می او آفرینش تعدیل و تسویه سبب وي به نادرست

 شـیئا  التَعلَمونَ اُمهاتکُم بطُونِ من اَخرَجکُم واهللاُ«: است یحصول علم گونههر فاقد دتول هنگام انسان

 در انسـان  کـه  است علمی، آن از مراد. )78: نحل( »تَشکُرون لَعلَّکُم واالَفپدةَ واالَبصار السمع لَکُم وجعلَ

 در کـه  ،»شـیئاً « ۀکلم. دیآ می دست به بشري تجارب از که است علمی آن و داند نمی را آن خود زادروز

 ایـن  ازچیز  هیچ نوزاد کهبر این دارد داللت، کند می عموم ةافاد و است نفی سیاق در نکره، ادبی اصطالح

  .گیرد فرامی عقل و گوش و چشم راه از را همه و داند نمی را بشري و عادي علوم

 ۀوجهـ  یخودشناسـ زیرا  ؛است »یخودشناس« همان یتفاوت كاند با »یشناس انسان« :د بتوان گفتیشا

ـ یب و یجمعـ  ةچهـر  یشناس انسان و است یشناس انسان يفرد و یدرون  دو هـر  موضـوع . اسـت  آن یرون

 موضـوع  امـا  اسـت؛  یشخصـ  يمعنـا  بـه  انسـان ی، خودشناسـ  موضـوع  هکـ  تفاوت نیا با، است انسان

هـاي   یژگیو از یبرخ شناخت و یشناس انسان و یخودشناس. یلک و یجمع يمعنا به انسانی شناس انسان

  .است گریدهاي  شناخت بر مقدم انسان یذات

ـ ظرف و يوجود ابعاد همچون ،انسان هو بما انسان درباره یلک یمسائل یشناس انسان در هـاي   تی

 نهـا یا همـه ، وجـودش  از یینها هدف، انحطاطش عوامل، املشکت و رشد تیفکی يو گوناگون

  .)87ص، 1378، مصباح( شود می مشخص دیبا

 گـاه  هـیچ  صـورت نخواهـد گرفـت.    یواقعشناسی  انسان ،ن مباحثیبه اتوجه  بدونوست که ر آناین از

 بـه  پاسـخ . آسوده گذشت يبا خاطر شود می نه طرحین زمیه در اک ینیادیبنهاي  پرسش کنار از توان نمی

 تیـ غا و هـدف ، قتیحق در باب مبدأ ها پرسش نیا؛ زیرا است انسانی حیات معماي حل ها پرسش این

خواهـد   هدف بی و پوچ، آنها به پاسخدستیابی  زندگی بدون و است به آن یابیدست ةویانسان و ش تکحر

چه عقل بـه  اگر. کند توجیه جهان این در را خویش »بودن« قادر نخواهد بود انسان، ن فرضیدر او  بود؛

نظـر بـه    طریـق  از جـز  یقطعـ  ل به پاسـخ یاما نکند، ن باب عرضه یدر ا یلهایی ک تواند پاسخ می اجمال
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 نشیآفـر  يمعما ریتفس و نییتب، فیتعر ایانب بعثتعلت ترین  مهم .نیست ممکن یو اله یانیوحهاي  داده

 یانیـ وحهـاي   آمـوزه  بـه  مراجعـه  ،اساس ینابر. است بشر بنیادین هاي پرسش پاسخ به و انسان اتیح و

 ت انسـان یانسان هک است یمرجع همان نید و است انسان شناخت راه نیبهتر، انسان وجود مبدأ و خالق

  .  شناساند ي میبه و نشیآفر يوجود مبدأ ۀیناح از را

 دهـد  یمـ  ارائه انسان از نید که یفیتعر راه از هم وشناختی  انسان يها فرض شیپ قیطر از هم، انسان

 اسـت  افتـه یم یتنظ انسان سعادت ياما براـ   دارد یاله أمنش هرچندـ   نید آنکه حیتوض. است نییتب قابل

 بـه  را انسـان  مکیح يخدا باشد. به همراه داشته او يبرا یامیپ، انسان از یفیتعر داشتن بدون تواند ینم و

برخـوردار   يوافـر  اناتکام از وجودش ساختمان ،موجودات گرید با سهیمقا در هک است دهیآفر يا گونه

 كمشـتر  يا گونه بهها  انسان ۀهم وجود در هک است انسان خاص ياستعدادها ایمزا و اناتکام نیا. است

 اسـت  یمـ کیح و قادر ،عالم مبدأ به وابسته انسان، اسالم دگاهید از. است شده نهاده عتیود به سانیک و

 امانتـدار  و نیزمـ  در خـدا  نیجانشـ  و فهیخل سانان فرماست. مکح انسان و جهان بر او مطلق تیربوب هک

 یاسـالم  یشناس انسان در انسان معرّف. شود یم مطرح یاسالم یشناس انسان درها  یژگیو نیا است. یاله

 صـفات  ریسـا  و تیربوب، متکح، مطلق یرخواهیخ، مطلق علم، مطلق قدرت يدارا هک اوست ةنندیآفر

  .دارد املک ۀاحاط و علم انسان يوجود يایزوا تمام به هک است جالل و جمال

 انجـام  اندیشـه  محور بر را خود تواند کار می که اندیشمند و بالقوه متفکر است موجودي انسان

 عمـل  و علم با آمیخته انسان است. بنابراین، حیات مؤثر و ترتیب افعالش تنظیم در او تفکر و دهد

  یعنی: است؛

 در او دانش و آگاهی، است عمل و اراده، زهیانگ يدارا و آگاه موجود یک آنکه از گذشته انسان

 علـم  که طوري به ،نماید می استمداد او بینش از نیز او کار و است مؤثر او فعالیت خطوط ترسیم

 يجـواد ( اسـت  حیات معناي خود این که گیرد می مایه علمش از او عمل، بوده او عمل ۀپای او

  .)90ص ،4ج، 1386ی، آمل

 انتخـاب  گـرو  در هـدف  ایـن  بـه  رسـیدن  رسد، و می خود نهاییِ کمال به، اختیاري حرکت و سیر با انسان

 گیـرد، ابزارهـایی   میقرار  او اختیار در که امکاناتی و فطري و طبیعی نیروهاي. اوست خود ۀآگاهان و آزادانه

 بیگانـه  و بیهـوده  و لغو آنها از یک هیچ کند، و استفاده نهایی کمال به رسیدن براي آنها ۀهم از باید که هستند

 شـهوديِ  قـرب، یـافتن   حقیقـت  و خداسـت  به انسان قرب اصیل و واقعی هدف. نیست او تکاملیِ سیر از

 و اراده، و روح عقـل، اختیـار   انسـان از  ،دینـی  شناسـی  انسـان  در. خداست با نفس وجودي ارتباط و تعلق

 ذاتـی  کرامـت  از منـد  بهـره  و الهـی  رو امانتدا فرشتگان، خلیفه او مسجود است. برخوردار جاودانه و اصیل
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و  مبـدأ  هـم  کنـد.  سـیر ، اسـت  الهـی  قرب و ابدي سعادت همان که، نهایی کمال به نقص از باید که است

از  مـا  ؛)156 بقـره: ( »راجعـون  الیـه  انّـا  و هللا انّـا «اوسـت:   طریق در حرکتش و هم است الهی انسان مقصد

اسـت و   انسان، هدفمند شناخت و بررسی در اسالمی شناسی نانسا، بنابراین. رویم می او سوي به و خداییم

 را سـکوالر انسـان   شناسـی  انسان که درحالی، است معرفی کرده آخرت و دنیا سعادت را ها انسان ۀهدف هم

را  الهـی  قـرب  و ابدي آدمی و سعادت بودن هدف متعالی داند و می با نیازهاي صرفاً دنیوي مادي موجودي

  معناست. بی انسان جاودانگی و تجرد روح ،پذیرد؛ زیرا از این منظر نمیبه عنوان غایت حیات 

  نظام

 بـه ، دادن بیترت، دادن صورت و سر، دنیچ، آراستن، ردنک منظم، ردنک مرتب يمعنا به ،لغت در »نظم«

 حیتصـح ، ردنک درست، ردنک اصالح، ردنک آماده) را يزیچ( ،ردنک میتنظ، ردنک زانیم، آوردن در نظام

 اسـت  آوردن در نظم به )را يزیچ( و ،دادن لکیتش، دادن سازمان ،دنیچ فیرد به، ردنک همگون ،ردنک

، نیـی آ، قاعـده ، قـانون ، سـتم یس، التکیتشـ ، سازمان، روشمندانه وةیش، نظم، بیترت يمعنا به هم »نظام«

 :از اسـت  عبـارت  ،اصـطالح  در »نظـم « .)699 ص، 1381آذرنـوش،  ( اسـت  آمـده  مقـررات  و نامه نییآ

 یـک  در اگـر  هکـ  يا گونـه  به، دهند می لکیتش را يواحد بکمر هک وستهیپ هم به و مرتبط ياجزا مجموعه

، نـژاد  يشـعار ( دهنـد  مـی  دسـت  از را خـود  اثر و افتند می ارک از اجزا ۀهم شود وارد یخلل بکمر جزء

اسـت   اي مجموعه در پیوسته هم به قطعات و اجزا اجتماع معناي به »نظم« جمع »نظام« .)410 ص ،1375

 تعبیـر . کننـد  مـی  دنبال را مشخصی و واحد هدف شده هدایت و متقن صورت به ،یکدیگر در تأثیر با که

 غایـت  دارايآنهـا   ۀهمـ  که معناست این به »ها پدیده و مخلوقات در نظم« یا »هستی نظام« یا »عالم نظام«

  .)1755ـ1754 ص ،1379، مسعود( است یخاص امکاستح و اتقان و مشخص هدف و نمعی

 نظـام «. یا مصـنوع ی یصناع نظام .2 ی؛نیوکا تی یعیطب نظام. 1: است نوع ت بر دویث ماهیاز ح نظام

 ایـ  یصـناع  نظـام . «اسـت  انسان ةاراد از مستقل و دارد وجود منظوم موجود ونکت و نشیآفر در »یعیطب

 يافـزار  و سـخت  يافـزار  نـرم  دو صـورت  به است نکمم واند  آورده وجود بهها  انسان را »ساخته انسان

ـ ن اسـت نظـام    کـ مم، ن نظام مصنوع انسان است. امـا در مراتـب مـادون تمـدن    یابد. تمدن برترینمود 

ـ افتـه نما ی نظم سـامان  چهارگونه«در قالب ـ م  ک دست   ی؛تیشخصـ  نظـام . 2یکی؛ انکـ م نظـام . 1: شـود  انی

  .)149 ص، 1373، عالم( »یاسیس ی ـاجتماع نظام. 4ی؛ فرهنگ نظام .3

 یـک  را انسـان  ياز ابعاد وجـود هریک  به مربوط يدستور مسائل از يا مجموعهی، اجتماع علوم در

ـ  »سـتم یس«ی. اخالقـ  نظـام ی و اسیس نظامي، اقتصاد نظام رینظ ؛ندیگو می »نظام« ای »ستمیس«  در »نظـام « ای
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 ؛اشـند ب داشـته  وحـدت  غـرض  و هـدف  درــ   مکـ  دسـت ـ  هک استهایی  دستورالعمل همجموع ،نجایا

ـ ن را اسالم نظر از انسان ابعاد ازهریک  به مربوط يدستور مسائل از يا مجموعه« به هک همچنان  »نظـام «ز ی

ـ ا از یکهری. اسیس نظام و یحقوق نظامی، اخالق نظام مثل؛ ندیگو می ـ هـا   نظـام  نی  جـامع  نظـام  از یجزئ

 اسـالم  جـامع  نظـام  آن از یفرعـ ها  نظام نیا ،واقع در .دهد می نشان بشر به را یزندگ راه هاست ک اسالم

  ).272 ص ،1392 ،مصباح(»ندارند یاستقالل خود از هک ندیآ میشمار  به

 اسالم ياسيس نظام

 سـعادت  بـه  رسیدنبراي  جامعه افراد که است مطالبی ۀهم بیان دار عهده ،ین الهین دیبرترۀ مثاب به اسالم

و  ،ردهکـ  تأسیس يا ویژه نظام، بشري از ابعاد کهری يبرا ین الهین دیا .به آن نیاز دارند آخرتشان و ایدن

 :(یعنـی  اش نهایی و مقصد خداوند) :(یعنی با مبدأ انسان ارتباط یعنی ،حفظ دو رابطه، ها نظام این ۀدر هم

دیـن   یلـ ک ه در چارچوبکست ها ن نظامیاز ا یکی اسالم سیاسی نظام .آخرت) را هدف قرار داده است

 و متمـایز سـاخته   والرکسـ  یاسیسهاي  نظام از را اسالم سیاسی نظام، لیک رچوبچا این دارد. قرار الهی

 است. داده را بشر اجتماعی یواقع مصالح و اهداف تحقق يبرانظري ت الزم یآن ظرف به

 اصـول  الجـرم بـا   و است یتب اجتماعکهر مهاي  بخش ترین جملۀ مهم از یاسینظام س و حکومت

اسـالم   روشمند و اصول با اهداف نیز اسالم  یاسینظام س ومت وکح .هماهنگ است مکتب آن بر حاکم

 د.یآ میشمار  به آن ياجزاترین  مهم و ازاست هماهنگ 

 و مصـالح  نیتـأم  يبرا یاساس عقل و وح بر جامعه ةادار و ه عبارت از تنظیمک ،اسالم سیاسی نظام

ـ  منابع به راجعهم بوده و با اسالم متن در داخل ،هاست انسان  يمعنو و يماد اهداف ، تـاب ، ک(عقـل  یدین

 نیازهـاي  تـأمین  و عـدالت  ،امنیـت ، نظم يبرقرار برتأکید  نمود. استخراج آن را توان می سنت و اجماع)

 و پرداختن به سیاسـت  اسالم .است یاسین نظام سیا لیدب یب تیاهم ةدهند ها نشان انسان معنوي و يماد

ـ یدهاي  تیر فعالیاز سامنحاز و مستقل  ينه امر را سیاسی رفتارهاي  آن و بـر روي جهـت  ه در کـ بل ،ین

 کمـال  و سعادت به انسان رسیدن است از:ه عبارت کداند  می واحد هدفی يسو به واحد و مسیر و خط

ات یـ ح هـاي  عرصـه  ۀهمـ  در خداونـد  اطاعت و عبودیت قیطر از ن هدفیخدا. ا به قرب یعنی، نهایی

 ترسـیم  هـدف  همـان  ،اسـالم  در سیاسی نظام هدف ،واقع رد آید. می دست به سیاسی و اجتماعی فردي

 اسـالم  اجتمـاعی  و سیاسـی  احکـام  بـه  نکـردن  عمـل  کـه  اي گونـه  به ، خداست سوي از دین براي شده

 هماننـد  ،فردي احکام به نکردن عمل که کند می محروم جاویدان سعادت به وصول از را انسان قدر همان

 قبـولی  شـرط  و ایمان اساس ۀمثاب به اجتماعی و سیاسی از واجبات یبرخ به عمل گاه بلکه. روزه و نماز
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 یـک  عنـوان  به  طاهرین ائمه والیت پذیرش، تشیع مذهب در ،مثال يبرا. شده است یتلق اعمال سایر

امـام   .اسـت  جاودانـه  سعادت ل بهین يبرا شایسته اعمال و ایمان یشرط اثربخش اجتماعی و سیاسی امر

 و ،والیـت  و حـج ، روزه، زکـات ، نمـاز : اسـت  اسـتوار  پایـه  پنج بر اسالم« د:ینفرما می باره یندر ا باقر

 برخـی  ). در329ص، 65ج، ق1403ی، (مجلسـ » رسد نمی والیت رکین رکن پاي به ارکان آن از یک هیچ

 نـودي  کمـا  ء بشـی  ینـاد  ولـم ... خمـس  علی االسالم بنی«: است ر شدهکهم ذ »غدیر روز« دیق ،روایات

 ).23 ص، 8 ج، ق1403ی، (مجلس »الغدیر میو بالوالیۀ

ن اسالم و همسو با اهـداف و اصـول آن   یالن دنظام کاز  یاسالم بخش یاسیم نظام سیافتیه درکحال 

ا یـ ن است یز برگرفته از دین یم ارزشین مفاهیا ایم. آیآن بپرداز یم ارزشیمناسب است به نوع مفاه، است

  رد؟کن اخذ یرون قلمرو دیوان آنها را از بت می ،انکات زمان و میه براساس مقتضکآن

 بـا  هـاي حیـات انسـان    واقعیت ۀرابط کیفیت از اسالم سیاسی نظام و نبایدهاي پاسخ آن است که بایدها

ها مغایر با مقصـد نهـایی حرکـت انسـان باشـند،       که این واقعیت درصورتی. آیند می دست  به او نهایی هدف

 ،باید تغییر یابنـد. امـا اگـر بـا آن موافـق باشـند ممـدوح تلقـی شـده         مذموم تلقی شده و در صورت امکان 

 اجتمـاعی  زنـدگی  در انسان موجود وضع بین ارتباطی سیاسی پل دیگر، نظام بیان توانند تثبیت گردند. به می

باشد. وضع مطلوب هر نظـام سیاسـی از مبـانی، اصـول و اهـداف مکتـبِ        آل او می ایده و مطلوب وضع با

شناسی هر مکتب داراي اهمیتـی خـاص اسـت. در     مبانی انسان ،شود و در این میان اخذ می آن ةشکل دهند

که گذشت ـ انسان مخلوق خداي علیم و حکیمی است که ربوبیتش بر انسـان    شناسی اسالمی ـ چنان  انسان

مـال،  ک بقا، حب ذات، حب از قبیل حب، فطريهاي  و جهان احاطه دارد، و همو وجود انسان را با استعداد

عقل، اراده و اختیار و... سرشته و وي را امانتدار و جانشین خویش در زمین قرار داده است. انسـان بـا ایـن    

 شناسـی اسـالمی تـأمین    سیاسی اسالم است؛ به این معنا که انسان نظامۀ واسط بی و قریب ها از مبانی ویژگی

    اسالم است. سیاسی نظام ساختار کننده تعیین و اهدافة کنند مبانی، تعریف ةکنند

 اهداف نظام سیاسی اسالم             ساختار نظام سیاسی اسالم             مبناي نظام سیاسی اسالم             شناسی اسالم انسان
 نظام سیاسی اسالم                             شناسی اسالمی انسان

 

  اسالم یاسیساختار نظام س      انسان یهدف و مقصد اله

  اسالم یاسیاهداف نظام س      انسان يفطر ياستعدادها

 اسالم یاسینظام س یمبان       انسان یمبدأ اله

۱۴     ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره اول، بهار و تابستان  

  اسالم ياسيس نظام يمبان

 یهنگـام  ،محسـوس  امور در رود. یم ارک به اصل و ادیبن، شالوده اساسی، پ يمعنا به» مبنا« جمع »یمبان«

ـ ا هکم یدان ، میمییوگ یم سخن ساختمان یک رینظ ییبنا ه ازک ـ  سـاختمان  نی  طـور  بـه  هاسـاس کـ   و یپ

 تـوان نقـش   نمـی امـا   ؛ستین مشاهده قابل عادتاً یپ آن اگرچه. باشد شده استوار آن يرو بر دیبا ،یعیطب

 لحظـه  هـر  ،سست و ضعف يزیر یپ با ای و یپ بدون ساختمانِ؛ زیرا ردکار کرا ان آن حساس و لیبد یب

  است. ختنیفرور در معرض

 و ظـاهر  اسـت  نکـ مم یمبان خود آن هرچند ،متناسب با آن است یمبان بر یز مبتنین یاسینظام س هر

اسـت  روشـن   شـود.  یم بنا نهاده یاسیس نظام هک ادهاستیبن و یمبان آن وجودسبب  بهاما  ،نباشد ارکآش

  اد.  خواهد د قرار خطر معرض در را یاسیس ساختار نظام، ادهایبن آن در ینقص و خلل هرگونه هک

ـ از ا یتنهـا بخشـ   ،ن مقالـه یـ است و در ا يمتعدد نیادیبن يها یژگیو يدارا ،انسان از منظر اسالم ن ی

 ۀفـ یخلبـودن،   الطبـع  یمدن، اریاخت، ارادهی، آگاه، عقل، مالک حب، بقا حب، ذات حب لیاز قب ،ها یژگیو

 انسـان  یاساسـ  يها یژگیون یا ۀمجموع .شود می یاو بررس یرامت ذاتکو  یاله يامانتدار، نیر زمبخدا 

  .است یاسیس نظام سیتأس یمقتض

ـ  يانسان و استعدادها يوجودهاي  ه شناخت ارزشکروست  آنشناسی از انسان يت مبنایاهم  یدرون

ـ پا ين بسـتر و مبنـا بـرا   یبهتـر  يوب ویز شناخت آفات و عیو ن شاناتکو امها  ییتوانا و نظـام   يزیـ ر هی

، تیـ غا، ج به دست آمدهیر نتایتفسی، علمهاي  پژوهشگیري  جهت توان در می ر آن رایاست. تأث یاسیس

ـ تول و، شـف ، کروش فهم، نمونه ينشان داد. برا یاسیو روش نظام س، مسائل، موضوع، ردکارک د نظـام  ی

  ).1393یی، روزجایتبار ف یمتفاوت است (عل ینیدیرغ و ینیدشناختی  انسان یبر اساس مبان یاسیس

 ۀسـامان  یـک  در یهسـت  يهـا  سـاحت  ۀهمـ  نیـی تب و عیتشـر  و نیوکت عالم ۀمجموع شناخت يبرا

 .میهسـت شناسـی   انسـان  وشناسی  یهستی، شناس معرفت یمبان تیتثب و قیتحق، بحث ازمندین، وستهیپ مه به

 و، داشـت  مینخـواه  عیتشـر  و نیوکت عالم يبنا از یعقل و یمنطق ،جامع يریتصو ،صورت نیا ریغ در

 یمـ یعظ يبنا نیچن امکاستح؛ زیرا بود خواهد گسست و خلل، نقص يدارا آن به نسبت ما یمعرفت نظام

 وشناسـی   یهسـت شناسی،  معرفتهاي  هیپا ۀهم در قیتحق و نییتب با جز) عیتشر و نیوکت عالم ۀمجموع(

  نیست. ریپذ انکام آنشناسی  انسان

 هکـ  ،النکـ  و یلک منظا یک عنوان به اسالم نین از دیینوع تب ياستوار و مکیتح يبرا ،اساس نیبرهم

 ۀهمـ  در قیـ تحق و یبررسـ  شـود  می )عیتشر و نیوکت عالم( دهاینبا و دهایباها،  ستین وها  هست شامل



   ۱۵ شناسي اسالمي در ترسيم ابعاد نظام سياسي اسالم نقش انسان

 و نیـی تب ،یبررس یمبان آن ۀهم اگر. است يضرور آنشناسی  انسان وشناسی  معرفتشناسی،  یهست یمبان

. شـد  نخواهـد  برخـوردار  الزم ياستوار از یمعرفتحیث  ز ازین اسالم نیشده از د ن ارائهییتب، دشو قیتحق

 ،رود مـی  شمار هب یاجتماع نظام از یبخش هک ،یاسیس نظام ياستوار و مکیتح يبرا هکاست  ین در حالیا

 یبررسـ  نـد و ک مـی  تیفاک واسطه یب و میمستق يمبنا عنوان به، آنشناسی  انسان يمبنا در قیتحق و نییتب

ـ  و میمسـتق  يمبنـا  تنها عنوان بهشناسی  انساناز  یتوق ،روي ، بدینندارد یضرورت یمبان گرید ۀ واسـط  یب

 بـه  میتـوان  ، می)یشناس یهست وشناسی  معرفت یمبان بهتوجه  بدون(کنیم  می قیتحق و بحث یاسیس نظام

 احسـاس  يا مفقـوده  ۀحلق ای و گسست ،خلل ،نقص نیتر کوچک هکنیا بدون و یمنطق و یعقل صورت

  .مینک یده سامان را یاسیس نظام ،شود

  :رایز ؛است یاسیس نظام ۀواسط یب میمستق يمبناشناسی  انسان :گفت د بتوانیشا

ـ ن آن تیـ غا و انسـان  آن موضـوع  و است »انسان« یاجتماع اتیح تبلور یاسیس نظام ،اوالً  نیتـأم  زی

 یزنـدگ  يبـرا  را یاسـ یس نظـام  وجـود  هکـ  اسـت  انسـان  تنهـا . است انسان یاسیس و یاجتماع يازهاین

  .است ردهک اقدام آن استقرار و اعتبار به و داده صیتشخ يضرور خود یاجتماع

ایـن  . گیرد قرار شهروند یا فرمانروا جایگاه در تواند ، میدارد که خصوصیاتی با انسان تنها ،ثانیاً

 بشر عینی تجارب. ندارند را و صالحیت زمینه این ،وجه هیچ به دیگر داران جان است که حالی در

 و تبلـور  انسـان  جـز  بـه  داري جـان  هیچ اجتماعی زندگی در سیاسی نظام که است نآ از نیز حاکی

  .است نیافته حاکمیت

 بـا  انسـان  ه تنهاکبل ،یدآ نمی وجوده ب خأل در، آن سنخ از يگرید ياعتبار امر هر ای یاسیس نظام ،ثالثاً

ـ  باشـد  ا، ینباشد نجها در یانسان اگر. باشد آن گاه هکیت و نهیزم تواند می ،دارد هک یاتیخصوص  فاقـد  یول

 وجـود  یاسیس نظام برد سر به انفراد و ییتنها ه در حالتکآن ای ،باشد یات اجتماعیحهاي  یژگیو یبرخ

  .داشت نخواهذ

 یاسـ یس نظـام  چـرا  هکـ  عبارت نیا به( شود سؤال یاسیس نظامهاي  مؤلفه وجود ییچرا از اگر ،رابعاً

ـ از انسـان  ین«، آن یمنطق و میمستق پاسخ) ؟است آمده وجود هب ـ ام یا وجـود برخـ  ی بـه  . اسـت  »ال در اوی

 در ؛اسـت  آمده وجود هب یاهداف ای هدف چه يبرا یاسیس نظام هک شود سؤال گونه نیا اگر ،گریعبارت د

. شـود  مـی  نیتـأم  یاسـ یس نظام قیطر از هک شود می رکذ انسان يمعنو و يمادهاي  ازین از دسته آن ،پاسخ

 يازهـا ین نیتـأم  آن يوجود ۀفلسف. است افتهی تولد انسان یاجتماع اتیح در یاسیس نظام هکنیا خالصه

 يضـرور  ۀرابط یک یاسیس نظام و انسان يمعنو و يماد يازهاین نیتأم نیب. است انسان يمعنو و يماد
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 متناسـب  یاسیس نظام هک شود می نیتأم ازهاین آن یصورت در یعن؛ یاست برقرار اسیبالق ضرورت نوع از

 يمبنـا  تنهاشناسی  انسان هک گرفت جهینت توان می پس. ندک دایپ تیمکحا و استقرار جامعه در ازهاین آن با

 .است یاسیس نظام ۀواسط یب و میمستق

سـه  یدر مقا، کنـد  می فرض مستقل را انسان که نگرشی در تواند یانسان نم احکام و تکالیف و حقوق

 مسـتقل  موجـودي  انسـان  اگـر . باشند یکسان، داند می خداوند به وابسته موجودي را انسان که نگرشی با

 بـه  ایجـادي  سبب به وابسته اگر و ،است اي به گونه او حقوقی نظام نباشد ایجادي مبدأ هیچ وامدار ،بوده

  است. دیگر ۀگون به باشد خداوند نام

 شپیـدای  مبـدأ  آن توانـد  نمی، داند می متعالی قادر خالق را خود وجودي مبدأ چون دینی انسان

 را خود هویت اصل کسی که ندارد عقلی و علمی فرض هیچ. انگارد نادیده اي لحظه را خویش

کنـد   عمـل  مسـتقل ) خداونـد ( خـود  فاعلی مبدأ حقوق، از بحث در ولی، بداند خدا به وابسته

  ).85ص ،1388(جوادي آملی، 

 و ریـزي  امـه برن نـوع  در توانـد  ، مـی او حرکـت  غایـت  و مبدأ حیث از آدمی به نگاه افق تفاوت

 از متفـاوت  نگـاه  دو و تعریـف  دو اگر که اي گونه کند، به ایجاد عمیق نیز تفاوتی گذاري سیاست

از تحلیـل   ،شود. بـه تعبیـر دیگـر    می استخراج آن از سیاسی نظام از متفاوت نوع باشد، دو انسان

از تحلیـل   و، غیردینی(سـکوالر)  سیاسـی  شناسی غیردینی(سکوالر)، نظام منطقی انسان در انسان

قـوام نظـام    ،اسـاس  شود. بـراین  شناسی اسالمی نیز نظام سیاسی اسالم حاصل می انسان در انسان

 شناسی اسالمی است. سیاسی اسالم به انسان

و  اجتمـاع  درهـا   انسـان  آفرینـی  نیز بـه سـبب نقـش    اجتماعی عظیم تحوالت ،دیگر سوي از

سیاسـی ـ    دینی، تحوالت ۀاندیش در. مشارکت آنان در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی است

 باره بیان این در کریم قرآن که اي گونه به، دارد ریشهها  انسان هدفمند و اعمال افکار اجتماعی، در

ـ  ایـن  )53 :(انفال »بانفسهم ما یغیروا حتی مابقوم الیغیر اهللا ان«دارد:  می  ایـن  بیـانگر  شـریفه  ۀآی

 وضـع  در تغییـري  نباشـد  مهیـا  امـور  در تغییـر  بـراي  انسـانی هاي  وقتی اراده تا که است مطلب

تحول یـا تثبیـت    در انسانی ةاراد اهمیت از حاکی مطلب این افتاد. نخواهد اتفاق او نیز اجتماعی

تحول و ثبات اجتماعی منبعث از اراده انسان سکوالر در جهت سکوالریزه  .است اجتماعی امور

گیـري و   انسان اسالمی، جهـت ة منبعث از اراد شدن جامعه خواهد بود و تحول و ثبات اجتماعی

 نظـام  ثقل بحـث از  ۀانسان و اختصاصات او نقط، سمت و سوي اسالمی خواهد داشت. بنابراین

  .است اجتماعی زندگی و سیاسی
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 اسالم ياسيس نظام ساختار

ـ ی ،»sturere« نیالت شهیر از »structure« با مرادف و »ساخت« از برگرفته »ساختار« ةواژ اسـت   سـاختن  یعن

 اطـالق  يزیـ چ سـاختن فراینـد   به صرفاً ابتدا واژه نیا. است شده یسیانگل زبانوارد  پانزدهم قرن از هک

 سـپس  بـود.  معنا هم »ردنک درست« ای »ردنکبنا« با ساختن ،معنا نیا در. بود ییایپو ینوع حاملو  شد می

ـ  توازن و تعادل به ،اربردک نیا در و شد اطالق شده ساختهیء ش به ساخت  بـه  هکـ  داشـت  نظـر  یاجزائ

 یـک  دهندة لکیتش عناصر یدرون سازمان و يبند بکیتر رب ،یتلق نیا در. بخشند می ژهیو لکش ساختمان

  ).1393، نیالد شرف و ي(نظر داشت داللت ساختمان

 یـک  عناصـر  و اجزا انیم در هکاست  ییالگو »ساخت« واژة یاصل يمعنا ،اجتماعی علوم فرهنگ در

 بـه . است جامعه ياجزا يالگو يمعنا به زین »یاجتماع ساخت« ).10 ص، 1385لویز، دارد( ودوج دهیپد

 كمشـتر  وجـه . رود مـی  ارکـ  به سازمان و نهاد، مجموعه، نظام، الگو مانند یواژگان با همراه ،سبب نیهم

  .)174 ص، 1381ی، وهکاست (ف ردکارکو  يهدفمند، تیعقالن، نظم از يبرخوردار آنها همۀ

ـ پ موجـب  را آنهـا  شـناس  جامعـه  هی، کـ اجتماع نظام عناصر تمام به قاًیدق »یاجتماع تساخ«  شیدای

» علـم  سـاختار « از ). منظـور 57ص، 1376ي، دارد (بختیـار  اشـاره  دانـد  می آنها بر مسلط و گرید عناصر

ـ پ آنها علـم  بدون هک يندیفرا وها  سازه، عناصر: از است عبارت  ص ،1381، ونیهمـا شـد (  نخواهـد  دای

 مفهـوم  یک »ساختار« مفهوم رایز ؛دانست یقیحق فیتعر توان نمی ها را فیتعر نیا از یک چیه ). البته52

 از یـک هر، نیسـت. بنـابرا  یر نیپـذ  انکام ياز امور قرارداد یقیحق فیتعر ۀارائ است. یانتزاع و يقرارداد

 هـر  ،حـال  هـر  بـه  دارد. »رسـاختا « مفهوم به نسبت نندهک فیتعر هک است کیدر از برآمده ها فیتعر نیا

ـ یع يایاشـ  تنها نه. دارد را خود خاص ساختار يامر ا هری يزیچ  نظـر  از یانتزاعـ  امـور  بـا  یتجربـ ی و ن

 هبـا آنکـ   یاسـ یس و مطالعات نظـام  یشناس انسان همچون علم دو یحتبلکه  ،زندیمتمابا یکدیگر  ساختار

 .  دارند یمتفاوت ساختار ،اند یانتزاع هردو

ـ قـانون   .1: از عبارتنـد  یاسـ یس نظـام  ساختار دهنده لکیشت یاصل عناصر ـ ان یمتصـد  .2 ؛ا فرمـان ی ا ی

ـ ا از یـک هر فقـدان  بـا  دارد. را نکـ ر سـه  نیا یاسیس نظام ا فرمانبران. هری. مردم 3 ؛انیفرمانروا  سـه  نی

 لـه الع جـزء  یاسیس نظام به نسبت عناصر نیا از یکهر ،واقع در. ندک نمی دایپ وجود یاسیس نظام، عنصر

 . بـه عبـارت دیگـر،   اسـت  الزم جـزء  سه هر وجود ،یاسیس نظامگیري  لکش يبرا هک معنا نیا به است؛

ـ ا از یـک هرنبـود   یاسیس نظامفقدان  يبرا یول .است یاسیس نظام وجود شرط عنصر سه هر اجتماع  نی

 نگـاه  وعن یمنطق ۀجینت، تبکا میهر جامعه  یاسیس ساختار نظام ،ه گذشتک چنان. است یافک عنصر سه

  است. انسان تب بهکا می جامعه آن

۱۸     ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره اول، بهار و تابستان  

ازمندند. هر سه الزم است بـر اسـاس   یم نکم و حاکح، ومتکبه ح ،یاسیس ۀدر ظرف جامعها  انسان

نش یت آفـر یـ و غا أمبـد ، هـدف جهت ان در یآدم یاسیسهاي  تیرد تا فعالیل گکش یات انسانیت حیغا

 ۀشـ ینش انسـان بـر آنـان مترتـب گـردد. در اند     یربا نظـام آفـ   یو هماهنگ یرد و آثار همگامیآنان قرار گ

اجتمـاع   ةدر حـوز جهـت،  ن یـ ت در اکـ است و حر یت و قرب الهیعبود، ات انسانیت حیغا ،یاسالم

 ی است.اسیشدن نظام س یازمند اسالمین

 ی؛غـای  تیاسالم. 1: است تفکیک قابل یکدیگر از تیاسالم نوع دو ،سیاسی نظام تیاسالم معناي در

ـ  اهـداف ، غایات بتواند که شود می تلقی یاسالم حکومتی ،»ییغا تیاسالم« در .ياختارس تیاسالم. 2 ا ی

. دارد ثـانوي  اهمیتـی  آن ساختار و استقرار ةشیو و شکل ،بنابراین بخشد. تحقق عت رایشرمنظور مقاصد 

 اختارسـ  و تأسیس ةشیو ،دارد اهمیت حکومت غایات تأمین اینکه بر عالوه ،»يساختار تیاسالم«در  اما

 است. دخیل آن تیاسالم در نیز آن

، خواهد بـود  یاسالم کند اجرا را یاسالم احکام یاسیه نظام سک یصورتدر ،غایی تیاسالم اساس بر

 نظـام ي، سـاختار  تیاسالم اما در. باشد یافته استقرارمانند آن  و شورا راه از یا غلبه و زور راه از اگر یحت

ه سـاختارش  کـ باشد. حکـومتی   یاسالم ساختارش و تأسیسة وشی که است یصورتی اسالم در سیاسی

بر اسـاس   .گیرد قرار یاسالم حکومت مصداق تواند نمی ،کند اجرا را اسالم احکام نباشد هرچند یاسالم

 نیقـوان . 1: از عبارتنـد  اسـالم  یاسـ یس نظـام  سـاختار  ةدهنـد  لکیتشـ  یعناصر اصل ،يت ساختاریاسالم

 یـک ا نقص هری فقدان با. مسلمان و موحد مردم. 3 ؛خداسوي  از أذونم ای منصوب مانکحا. 2ی؛ انیوح

بسـته   یاسـ یس نظام بودن یاسالم رایزی خواهد بود؛ راسالمیغ یاسیس نظام، عنصر سه نیاهاي  یژگیاز و

 باشد. یاسالم زیساختار آن ن هکن است یبه ا

 بـا  و باشـد  اسـالم  اهـداف  تجه در که، اوالً قوانین است اسالمی صورتی در سیاسی نظام پس ساختار

 مقـرّر  معصـومش  جانشـینان  و اکرم پیغمبر وسیلۀ به یا شده وضع سوي خداوند سبحان از که قوانینی

 دسـتگاه  بـه  مستقیم یا غیرمسـتقیم منتسـب   عام، باید معناي به قانون باشد. ثانیاً، مجري نداشته مغایرت شده

 امـام منصـوبِ از   یـا  و فرمایـد  براي امامـت تعیـین   را آنها مستقیماً خداوند یا باشد، به این صورت که الهی

ثالثـاً،   براي سرپرستی امور جامعه نصب کنـد.  عام صورت به خداوند، کسانی را به صورت خاص یا طرف

 .باشند داشته آنهاي  برنامه و اسالم به عملی التزام و قلبی اعتقاد و باشند و مسلمان نیز موحد مردم

 بعـد  سـه  در، تـب کم یـک  اهـداف و عقایـد  ، اصول سلسله یک از نظام کی ت، تبعیسخن دیگر به

 نظـام  بـودن  ابد. اسـالمی ی ی میتجل »مردم یات ارزشکباورها و مل«و  ،»اجرا و حکومت« ،»گذاري قانون«



   ۱۹ شناسي اسالمي در ترسيم ابعاد نظام سياسي اسالم نقش انسان

 قـوانین  وشـود   منحـرف  اسـالمی  مسـیر  از قـوانین  اگـر . اسـت  بعد سه هر ز وابسته به تحققین یاسیس

ـ ا در، ردیـ گ رارق اجرا مالك غیراسالمی  و دیـ عقا هرچنـد ، نخواهـد بـود   یاسـالم  نظـام  آن صـورت  نی

 معیارهـاي  و ضـوابط  اسـاس  بر اجرایی نمسئوال و امور متصدیان ا تمامی و باشد یمردم اسالم يباورها

 اسـاس  بـر  اجرایی نمسئوال و امور یانمتصد اگرنیز  باشند. شده ها ولیتئمس و مناصب دار عهده اسالمی

 نخواهـد  یاسـالم ، نظام آن باز باشند شده ها لیتئومس و مناصب دار عهده راسالمییغ ارهايمعی و ضوابط

 اعتقـاد  یعنـ ی نباشـد؛ ی مردم اسـالم  يباورها و دیعقا باشد. و اگر یآن اسالم گرید نکر دو هرچند ،بود

 یه اسـالم آن جامعـ  م بـر کحـا ی اسـ یس باشند نظـام  نداشته آنهاي  برنامه و اسالم به یعمل التزام و یقلب

    باشند. یاسالم »ومتکح انیمتصد« و »نیقوان «یعنی ،آن گرید بعد دو هرچند، بود نخواهد

حفـظ  ، سـب قـدرت  کتابـد.   نمیبر را يساختار هر اسالم یاسیه نظام سروشن است ک ،اساس ینابر

ار ت سـاختار در تقابـل قـر   ید با اسـالم ینبا ين ساختاریقدرت در چن ییجا هع قدرت و جابیتوز، قدرت

 رش خواهد بود. سـاختار یت نظام قابل پذیز در چارچوب اسالمین یاسیت احزاب سیفعال ،رو نیا. ازردیگ

 .اسـت  متمـایز  سیاسیهاي  نظام سایر از، دارد هک فردي منحصربههاي  ویژگیسبب  به اسالم سیاسی نظام

 نظـام «ی، هیتـوج  چیه به وانت نمیاند  آمده وجود به خیتار طول در هک ،را یاسیسهاي  نظام از انواع یبرخ

ان یمتصـد  و نیقـوان  هک است یاسالموقتی  یاسیس نظامـ ان شد  یه بک چنانـ  رایز د؛ینام »یاسالم یاسیس

ـ  در را یالهـ  قـانون ، به حق خداونـد  نیجانش و فهیخل یعن؛ یباشد یآن منتسب به دستگاه اله  مـردم  نیب

 امکـ اح از تنهـا  نـه  یاسـ یس نظام یلک ساختار، صورت نیا در .کند اجرا آنان یبانیپشت با مسلمان حد ومو

 یاز جملـه مبـان   ،اسـالم  ياعتقـاد  و اصـول  یمبـان  در هکـ  اسـت  یعملـ  اصـول  و یمبـان  از هکبل ،هیاول

  .دارد سرچشمهشناسی  انسان

 اسالم ياسيس نظام اهداف

 مطلـوب  هکـ اسـت   هـدفی  بـه  رسیدن براي دهد می انجام کهرا  کاري ، انسان جمله ازمختاري  فاعل هر

 بـه  را او کـه  اسـت  مطلـوب  رو ازآن یعنی؛ است عرَضی و آلی، کار آن اوست. مطلوبیت بالذات و اصلی

ـ نامنظـور خـود   هدف  به کار آن دادن انجام بدون بود ممکنچنانچه  وگرنه، رساند می هدفش ، شـود  لی

 کـاري  انجـام  بـه  را وا و کنـد  مـی  تـأثیر  فاعـل  نفـس  در آنچـه . آمـد  برنمی کار آن انجام پی در گاه هیچ

 منظـر  از .اسـت  انسـان  اختیـاري  افعـال  غـایی  علـت  آن هکـ  اسـت  هـدف  بـه  رسیدن میل انگیزد برمی

 همـین  بر. آید برنمی نهادها دیگر ةعهد از هک است چیزي نهاد هر خاص هدف ای ارویژه، کشناسان جامعه

 از اقتصـاد  نهـاد و  تربیت و تعلیم نهاد، خانواده نهاد، ومتکح نهاد مانند ن و نهادهاییید هک است اساس
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 یاسـ یس نظـام  يا هیا توصـ یـ  یارزشهاي  گزاره .ندیآ میشمار  به انسان زندگی ضروري و اساسی نهادهاي

  شوند. می یده جهت و میتنظ اهداف آن با متناسب و دارند خود اهداف با یتنگاتنگ ۀرابط

به  جتماع اعتبار شده باشند، امااال نظم، امنیت، آزادي، و عدالت اگرچه ممکن است حین مفاهیم

 بـه  آنجا از اند و شده مطرح ها انسان بین ارتباطات اجتماعی در و جمعی حیات ۀدر عرص ،هر حال

 شـاید  نداشـت  اجتماعی زندگی انسان اند. اگر یافته و مانند آن گسترش هاي، اعتقادي، فردي حوزه

گوناگون زنـدگی جمعـی    ارتباطات و در جمعی حیات فضاي در شد. نمی آشنا این مفاهیم با هرگز

 امور از اجتماعی عالقه به حیات .آنها اقدام کرد گسترش بود که آنها را ضروري یافت و به ایجاد و

 در عـدالت  نظم، آزادي، امنیت لزوم تأمین و ضرورت به انسان و فطرت عقل. است و عقلی فطري

 لزوم به ،مذکور مصالح تحصیل که برايگونه  همان کند؛ می حکم اجتماعی گوناگون زندگی سطوح

  .کند می حکم سیاسی نظام تشکیل

 مواهـب  ریسـا  و یاجتماع عدالت، امنیتی، اجتماعهاي  يحفظ نعمت حقوق و آزاد ،گر سخنیبه د

ـ   ه تحققشان نیازمندکهستند  یاهداف آن خطرات و مضرات ازگیري  پیش و یاجتماع یزندگ  کوجـود ی

 يه بـرا کبل ،افتیدست  يمقصد هر توان به نمی یراه هر از رایز ؛است یومتکدستگاه ح و یسیاس نظام

ی اهـداف زنـدگ   به دنیرس مود.یخاص معطوف به آن هدف را پ د راهیباي مقصد و هدفهر  به دنیرس

  است. ریپذ انکام یاسیس نظام و قانون تیمکحا با تنها یاجتماع

 ۀفالسـف . ی ندارنـد کمشـتر  نظـر ، آن ةبـار در سیاسی فیلسوفان ،ستیچ یاسیه اهداف نظام سکنیاما ا

 بـر  سوسیالیسـت  و سیستکمار سیاسی ۀفالسف و ،سیاسی زندگی غایی هدف عنوان به »آزادي« بر لیبرال

 یاسـ یس نظـام  هر ،اساس ینابر. ورزند میتأکید  ياقتصاد يق برابریاز طر یاف طبقاتکرفع ش و »عدالت«

 بـدان  را جامعـه یی هـا  یمشـ  خـط  وهـا   اسـت یس اتخاذ با وشدک هایی می هدف ای هدف گرفتن نظر در با

 داشـته  یینهـا  مطلـوب  بایـد یـک   هک دارند نظر اتفاقباره  نیا در زین یاسیسهاي  نظام ۀهم. سازد رهنمون

 سـعادت  و یاجتمـاع  مصـالح  نیتأم ،دارند هکهایی  اختالف رغم به ،آنها تمام اهدافزمینه  نیا در .باشند

  ا مظنون باشد.یو  ین است واقعکا سعادت ممیح ن مصالیچند ا، هراست انسان

در  هدفشـان  آنهـا  از دسـته  یک ند:هست میقابل تقس دسته دو به اهدافشان اساس بر یاسیس يها نظام

و  يآزاد، امنیـت ، نظـم  برقـراري  همچـون  ،جامعـه  افراد ۀهم يویدن سعادت و يماد نیازهاي نیحد تأم

ـ امن، نظـم  از افـراد جامعـه   هکـ  دانند می نیهم در را انسان سعادت و یاجتماع مصالح.  است عدالت ، تی

ـ ا .گـردد  نیتـأم  آنهـا  يماد يازهایو نباشند  برخوردار عدالت و يآزاد  وجـود  بـا  هـا  م ن دسـته از نظـا  ی



   ۲۱ شناسي اسالمي در ترسيم ابعاد نظام سياسي اسالم نقش انسان

ـ بـه ا  .ندکاهداف مشتر بودن يو ماد يویدنحیث اما از  ،دارند اهداف در هک ،یجزئ اختالفات  ،ن لحـاظ ی

ضـمن   هکـ  دارد قرار »اسالم یاسیس نظام«، والرکس یاسینظام س مقابلِ در. دینام »والرکس« توان آنها را می

 بـر ، ها انسان ۀهم یاجتماع و يفردمادي،  نیازهاي تأمین و عدالتي، آزاد، امنیت، نظم ياهتمام به برقرار

 لئمسـا  قیـ و تعم تـرویج  و بـر حفـظ   دارد و يشـتر یاهتمام ب يو اخرو روحانیی، متعال نیازهاي نیتأم

ل و یهـدف اصـ   را جامعـه  افـراد  ۀهمـ  يابـد  سعادت و مالو کورزد  تأکید می جامعه اخالقی و معنوي

 اسـالم  یاسـ یس نظـام  متوسـط  اهداف، والرکا سی ینیردیغ یاسیس يها نظام ند. اهدافک ی میمعرف یینها

 بـه  دنیرسـ و انسـان  املکت همان، اسالم تبکم ابعاد ریسا تبع به اسالم یاسیس نظام یینها هدف و است

  .است یاله درگاه به تقرب و يابد سعادت

 نبایـدهاي  و بایـدها  ۀوسـیل  بـه  و شـود  تعریف می و شناسایی شناسی اسالمی انسان نظام در این اهداف

 شناسی اسالمی بـا شناسـایی   انسان. گردد می عمل و غایت است، تأمین ۀکه ناظر به رابط، اسالم سیاسی نظام

و نیـز مسـیر حرکـت کمـالی او      او نهـایی  ت و ماهیـت او، مبـدأ و غایـت   انسان، سرش موقعیت و تعریف

سیاسی اسـالم تـأمین    نظام ۀوسیل هاي حاکم بر حیات سیاسی و اجتماعی است که به ساز طرح ارزش زمینه

 انسـان  ابـدي  سـعادت  و اسالم سیاسی منطقی میان نظام ۀتوان به رابط می ،از اینجا. یابد می شود و تحقق می

پـس شـناخت انسـان     تأسـیس شـده اسـت.    هدف یادشده به براي رسیدن اسالم سیاسی زیرا نظامپی برد؛ 

گـردد.   تعریـف  و انسان شناسایی مقدمۀ شناخت اهداف متوسط و غایی نظام سیاسی است. در بدو امر باید

  .شود انتخاب آنها تأمین مناسب شیوة سپس مشخص و او و اهداف نیازها ،پس از آن

ف متعالی نظیر سعادت ابدي و قرب الهی از اختصاصات نظام سیاسی اسالم اسـت کـه   دستیابی به اهدا

 ایـن  بـا  شناسی اسالمی و مؤید به برهان عقلی در باب جاودانگی روح انسانی است. متناسب مبتنی بر انسان

طـرح  جاودانه و قرب الهـی نیـز م   اهداف معنوي، سعادت ،عالوه بر اهداف مادي دنیوي انسان بینش، براي

 دارد و محـدود  عمـري  انسـان ، شناسی سکوالر بعکس، در انسان. است مادي زندگی سطح از است که برتر

 در منحصـر  نیـز  سـعادت او  ،تعریـف از انسـان   ایـن  تناسـب  بـه  شود. می منحصر دنیا همین به اش زندگی

  قابل توجیه نیست. دیگري لذت و آن، هیچ سعادت وراي در و است دنیوي مادي وهاي  لذت

  يريگ جهينت

 ننـدة یآفر مبـدأ  تواند به می حاالت خود لیتحل از انسان. است شیخو نفس به او علم انسان یآگاه نیاول

دسـت   یتعال يبار جمال و جالل و صفات از اسماء یبرخ به نشیآفر مبدأ لیتحل از. ابدی یآگاه شیخو

ـ ن یخالق بارتباط با  ضرورت به، نشیآفر مبدأ صفات و ءاسما لیتحل از و، ابدی  و یاز و ضـرورت وحـ  ی
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 و جسـم  سـاحت  دو يدارا انسـان  هکـ  ابدی میدر ،یو وح سپس به مدد عقل. ندک می حاصل علم نبوت

قادر خواهد بـود بـه اهـداف     ،ب روحیب و تهذیدر پرتو تأد .است جاودانه و لیاص روحش .است روح

از  رشـته اسـت و  س مـال ک وحـب  بقـا  حـب ، ذات حـب  بـا  وجـودش  ابـد. یش راه یات خویح یمتعال

ت بـه سـمت   کو حر یاز مواهب زندگ يمند بهره يار برایو اخت اراده، عقل چونهم يفطر ییاستعدادها

ـ  رامتک يدارا ،نیزم در خدا ۀفیاو به عنوان خل. مال برخوردار استک  و یالهـ  دار او امانـت  اسـت.  یذات

او خـود را  . اسـت  یت انسـان یت همنوعان به سمت غاین و هدایزم یآبادان يمقدس برا یتیمأمور يدارا

مـال و  ي، کابـد  سـعادت  او بهدستیابی  ساز نهیزم و استعدادها ییوفاکه بستر شکابد ی ی میازمند اجتماعین

 بـه دسـتیابی   يبـرا  الزم لیوسـا  و ابـزار  يجـو و در جستیی، ها یژگیو نیچن با انسان. است یاله قرب

 یاسـ یس نظام ابزارها آن نیارآمدترک وترین  ممه از یکی. ش خواهد بودیخو یعیو طب يفطرهاي  خواسته

  .ان استیآدم يبرا ین نظامیچن ةنندک میترس، جامع یتبکم ۀمثاب است و اسالم به

سـاختار و   ةننـد ک نیـی تع و اسـالم  یاسـ یس نظـام  يمبنـا  ةنندک میترسترین  عمده یاسالم یشناس انسان

سـاختار   ةنندک میترس و والرکس یاسیس ظامن يز مبناین والرکس یشناس ه انسانک همچنان ؛اهداف آن است

 و انسـان  نشیآفـر  ۀفلسـف ی، الهـ  مـت کح، روح یجـاودانگ  و اصالت. آن است یستیوالرکو اهداف س

 یانیـ ام وحکـ اح«است.  اسالم یاسیس ت نظامیمشروع و سیتأس ضرورت يمبنا، خداوند مطلق تیربوب

ـ  منصـوب  انیمتصـد «، »ین هماهنگ با وحیو قوان  و حـد مو مـردم « و »یتعـال  يبـار  ۀیـ احن از مـأذون  ای

 بـر  عـالوه  اسـالم  یاسـ یس نظام. هستند اسالم یاجتماع نظام ساختار و انکاز ار ین اصلکسه ر» مسلمان

تمـام   .اسـت  یالهـ  قرب و يابد سعادت همچون يو اخرو یمتعال یاهداف يدارا ،يویدن و يماد اهداف

هـا و بـا نظـر بـه      انسـان  یر چارچوب مصالح واقعـ د دیبا یاسیو اهداف نظام سها  يریگ میتصم، رفتارها

  ید.اجرا درآ ۀبه مرحل ،دهیم گردیانسان تنظ ییت نهایغا
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