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 چكيده 

شکل اولیهنظامگیری اجتماعی پدیدة به سیاسی بههای جوامع همه در استکه مرتبط صورتای

هایفرهنگیخاصهرجامعهنمودپیداکردهوشکلیایوجودداشتهاستوبهشکلویژگینطفه

میخاصبه جامعه آن سیاسی ویژگینظام استتا تالششده مقاله این در فرهنگیبخشد. های

شدهوموردتأثیرآنبرنظامسیاسی،درنگاهاماممحمدغزالیوبرتراندبدیعبررسیجوامعاسالمیو

هاینظامسیاسیمقایسهقرارگیرد.هدفازاینمطالعهدستیابیبهشناختبیشتردرخصوصبنیان

به اسالمی، ریشهجوامع امکان و ایران مسائلمییابیدقیقخصوصجامعة برتر اینمقاله ایباشد.

بدیعوغزالیازروشمقایسه براساسدادهایبهرهگرفتهبررسیرویکرد آمده،دستهایبهاست.

هایسیاسی،بانظریهاماممحمدغزالیدرخصوصنظامسیاسیاسالم،تحلیلفرهنگیبدیعازنظام

درجهتنیلگرایی،منفعتعمومی،عملسیاسیهاییچونجمعتاحدزیادیتطابقداشتهوویژگی

این مواردیاز سعادتو ویژگیبه مؤلفهدست، و بهها توجه با سیاسیاسالم، هایمشترکنظام

 باشد.هایفرهنگیآنمیبنیان

 غزالی،برتراندبدیع،تحلیلفرهنگی،نظامسیاسی،اسالم،تطبیق.واژگان کليدی: 
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 mtabiee@rose.shirazu.ac.ir )نویسندهمسئول(علمیدانشکدهعلوماجتماعی،دانشگاهشیراز؛عضوهیئت .1

minazardosht@yahoo.com .دانشجویدکتریدانشکدهعلوماجتماعی،دانشگاهشیراز؛2
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 مقدمه و بيان مسئله

جامعهاندیشه مدتهای برای جهانشناختی فرضیة این تحتسیطرة مدیدی قرارهای شمول

غربی تجربة نظامشکلداشتکه توسعة قابلگیریو نقاطجهانهایسیاسی، همة به تعمیم

براساسایننگرشسیاهه شناسیجابهجامعههاییوجودداردکهدرهمهایازویژگیاست.

حکومتبههمانسیاسییکسانیختممی رسدکهجوامعصنعتیشکلیمیشودودرحوزه

رسیده بدینبدان میاند. باور چنین میسان که شد شناخت،توان ثابتی پایه بر را امور همة

(.1391:9بینیکرد)بدیع،توضیحدادوپیش

به مقابل، مردمدر شکلزعم تاریخی، شناسان جامعه و کالسیک نظاماتشناسان گیری

او اجتماعی پدیدة به بهلیهسیاسی جوامع همه در استکه مرتبط نطفهای وجودصورت ای

بیرن و )بدیع است داشته جامعه1392:7بوم، آثار بررسی وبر(. چون دورکیم1شناسانی و2،

بهاینسمتهدایتمی3پارسونز سیاسی-هایاجتماعیکندکهشناختانواعپدیدهنیزمارا

هایاجتماعیوگیریکنشظاماتفرهنگیدرشکلمستلزمتوجهبهامرفرهنگیونقشمهمن

(.1376؛بدیع،1387؛دورکیم،4،1388سیاسیاست)بندیکس

جامعه برداشت اساس، این نظامبر تحلیل خاصبه جهتی فرهنگ، مفهوم از هایشناسی

روشنساختننشانهسیاسیمی مستلزم اینامر اول درجه در یعنیهمانبخشد. هایفرهنگی،

نظام ادغام درونجامعه، در تاریخشکلهایمعناییاستکه طول در و اینکگرفتهشده و اند

 برعهده پسکارکردنظارتبرتحولاجتماعیوسیاسیرا لحاظایننشانهدارند. هایازآن،

زمینه خود جهتفرهنگیباید و محتوا از تعریفی ارائة هایاجتماعیهایمختلفموضوعساز

هایفرهنگیکمکهایفرهنگیهستند.بدینترتیبایننشانههخودویژگیبخشحوزهباشد،ک

(.1376:87هایآنرامدنظرقراردهیم)بدیع،کنندتاچهرةخاصهرنظامسیاسیوبداعتمی

بدین فرهنگی تحلیلی ضرورتانجام گفتکه اساسباید این خصوصبر صورتدر

چراکهدرجهاناسالمهنوزهمبیشترازهرجایدیگروجودنظاماتسیاسیاسالمی دارد؛

ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1. Weber 
2. Durkheim 

3. Parsons 

4. Bandix 



 

 

 

 

 11در ...   « لیل فرهنگي نظام سیاسي اسالمتح»مطالعه تطبیقي 

  

 

کهخوداقتضایمطالعهوتفسیرموردبههاواعمالسیاسیبهچشممیتنوعدررژیم خورد؛

(.1391:10تریدارد)بدیع،مورددقیق

نظریه و واندیشمندان پرداخته نظر بیان و بحث به خصوص این در مختلفی پردازان

-اند.دررویکردهایاجتماعیکردههایفرهنگیگوناگونیپیراموننظاماتسیاسیارائهتحلیل

اینمتفکرانکههریکازدیدگاهیمتنوعبهبررسیاینامرپرداخته اشتراکاتوسیاسیِ اند،

بدیعمشابهت برتراند افراد این از یکی دارد. وجود فراوانی نظری و1های مباحث است.

شناسیتاریخیبرایگرفتنازروشبدیعجامعهاوبهدلیلایجادطرحینووبهرههایاندیشه

هایتوجهقرارگرفتهودرامرتحلیلفرهنگیاجتماعینظامتحلیلفرهنگینظامسیاسی،مورد

پژوهشمی این به کمکشایانی میسیاسی، بدیع برتراند اینکه جمله از نشاننماید. کوشد

ازنشانفرهنگیجوامعم وبراساسآنبهتحلیلنظامسیاسیبرآمده تعییننموده ختلفرا

 اجتماعیفرهنگیجامعهنائلآید.

همچنینیکیدیگرازمتفکرانبنامجهاناسالم،ابوحامدمحمدغزالیاستکهبهتحلیلی

یاتسیاسی،ایکهباتحلیلواقعگونهاست؛بهشناختیازنظامسیاسیعصرخودپرداختهجامعه

اجتماعیوفرهنگیعصرخویشقصدداردطرحینوازنظاماتسیاسیجوامعاسالمیایجاد

مقایسه و تطبیقی بررسی با تا شد آن بر مقاله اساسنویسندة این بر دوکند. این آرای ای

درکعمیق به بنیاناندیشمند، از ویژگیتری و درها نظاماتسیاسی فرهنگی اجتماعی های

معاسالمینائلآید.جوا

 های پژوهش اهداف و پرسش

هایبرتراندبدیعوابوحامدمحمدغزالیومقایسههدفازنگارشاینمقالهآشناییبااندیشه

هایفرهنگیاجتماعینظاماتسیاسیهاوویژگیدیدگاهایندواندیشمنددرخصوصبنیان

باهدفکسبشناختعمیق پاسالمی، نهاد این از اساساینتر بر است. راهمیتاجتماعی

هدف،سؤاالتاصلیاینپژوهشبدینشرحاست:

ویژگیبنیان-1 و فرهنگیها دیدگاه-های از اسالمی جوامع در سیاسی نظامات اجتماعی

برتراندبدیعشاملچهمواردیاست؟

ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1. Bertrand Badie 
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وویژگیبنیان-2 ابواجتماعینظاماتسیاسیدرجوامعاسالمیاز-هایفرهنگیها دیدگاه

 حامدمحمدغزالیشاملچهمواردیاست؟

عنواناساسنظامسیاسیاسالمهایفرهنگیکهبرتراندبدیعواماممحمدغزالی،بهویژگی-3

 هاییبایکدیگردارد؟هاوتفاوتشوندچهشباهتقائلمی

 پيشينه پژوهش

هایایناندیشمندتوسطمترجمتابهایبرتراندبدیعدرایرانبهترجمةکپیشینهحضوراندیشه

گردد.الزمبهذکراستکهتاکنونپژوهشیباموضوعتحلیلوزادهبازمیبرجسته،احمدنقیب

نشدههایاووسایراندیشمندانانجامتحلیلیبیناندیشههایبدیعویامقایسهبررسیاندیشه

بایدگفتتحقیق درخصوصاماممحمدغزالیاما آثارواست. اتمتعددیپیرامونزندگی،

هایویباموضوعاتمختلفدردنیایاسالموخارجازآن،درایرانوسایرکشورهااندیشه

هایغزالیراموردصورتکلیتمامیآثارواندیشهشدهاست.برخیازاینتحقیقاتبهانجام

به برخی و داده قرار مشخصپردمطالعه موضوعی به ایناختهصورتخاص، در که است؛

است.اختصاربحثشدهنوشتارپیرامونبعضیازاینآثاربه

سیاستوهایصورتگرفتهدرموردغزالی،کتابترینپژوهشترینوجامعیکیازمهم

 اثرهانریالئوستغزالی
الدینتوسطاستادجاللنامهغزالی(است.کتابینیزباعنوان1354)1

وافکارابوحامدمحمدغزالیبهفارسینگاشتهشدهاست.همچنینکتابیباهماییدراحوال

بهچاپرسیدهاستکهدرآن،1370توسطحاتمقادریدرسالاندیشةسیاسیغزالیعنوان

اندیشه و بررسیآراء به کتابنویسنده است. پرداخته مختلفاو آثار هایسیاسیغزالیدر

غ اندیشه در اجتهاد سیاستو خمینی)ره( امام سالزالیو در توسطسیدحسین1388که

پردازد.یوسفیفخربهچاپرسیدهاستنیزبهبررسیآراءفقهیوسیاسیاماممحمدغزالیمی

عبدالحسینزرین عنوانهمچنیناستاد مدرسهکوبکتابیبا از یکیازفرار که تألیفنموده

(نیزکتابیباعنوان1375غالمحسینابراهیمیدینانی)ترینکتبدربارهغزالیاست.دکتردقیق

تألیفکردهکهدرآنآراءفلسفیومنطقیایناندیشمندراموردمنطقومعرفتدرنظرغزالی

ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1  Henri Laoust  
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تحقیقیباعنوانمطالعهقرارداده کهدرسال«بررسیاندیشهسیاسیاماممحمدغزالی»است.

حیدریصورتگرفته1392 غزالیدرتوسطفرامرز محمد امام سیاسی واکاویاندیشة به ،

است.دینیبرایامکانزیستبهترجامعةمعاصرخویشپرداختهچگونگیاستفادهازمنابعدرون

( محمودی سیدعلی مانند دیگری محققان توسط موضوع همین با مجتبی1387تحقیقاتی ،)

( )1388عطارزاده فخر یوسفی حسین سید و )1383 انجام محمدیش( گفتة به است. کیاده

پطروشفسکی1398) پاولوویچ ایلیا ،)1 کتاب ایراندر در طباطبایی1363)اسالم جواد و )

کتاب1377) در ) ایران سیاسیدر اندیشه بر محمددرآمدیفلسفی امام سیاسی اندیشه نیز

بیشتربهمسائلسیاسیزمانهوزندگیوینسبتداده همچنینکغزالیرا تبفراوانیبهاند.

قرار توجه مورد ونظریاتغزالیرا آرا تاریخفلسفهاسالمی، تاریختمدنیا موازاتمطالعة

کتابداده آنجمله از جهاناسالماند. در خلیلالبحرتاریخفلسفه الفاخوریو حنا نوشته ،

همبهبرخیاندیشه و محمدغزالیپرداخته امام اوضاعزمانة همبه اجتماعی،هایاستکه

نیزدراینزمینه2(ازهنریکربن1352)تاریخفلسفةاسالمیسیاسیودینیاو.همچنینکتاب

تألیفشدهاست.

شناسیتاریخیدهدمطالعةآثارغزالیازمنظرجامعهبررسیپیشینةپژوهشیموجودنشانمی

روحائزاهمیتنمطالعهازآننشدهاست.ایحالانجاموتحلیلفرهنگینظامسیاسیاسالمتابه

هایاوازتریناندیشمنداناسالمیدرایرانوجهانبودهوآثارواندیشهاستکهغزالیازبزرگ

هایفرهنگینظامسیاسیاسالممنابعدارایاولویتبرایتحقیقدربابجوامعاسالمیوویژگی

یقیبیننظریاتغزالیواندیشمندانهاومطالعاتتطبشود.همچنیناگرچهمقایسهمحسوبمی

عنوانیکیازهایغزالیوبرتراندبدیعبهایبیناندیشهحالمقایسهشده،اماتابهمختلفانجام

نشدهاست.اندیشمندانحائزاهمیتدرحوزهتحلیلفرهنگینظاماتسیاسیانجام

 مالحظات نظری

گیردکهمثابةنوعیهمبستگیدرنظرمیگرابهشناسیوجودداردکهفرهندیدگاهیدرجامعه

اندیشه از طیجریانی و بوده رفتارهایجمعی تمامی شبکهنتیجة ایجاد یا سمبلها از هاای

ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1 Ilya Pavlovich Petrushevsky 

2 .Henry Corbin 
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می میمحقق شکل افراد برای معنایی یکنظام یعنی بهشود؛ فرهنگ به و علمیدهد مثابة

انسان میتفسیریبراییافتنمعانیذهنی ها آدابنگرد. فرهنگهمان نگاه این رسومدر و

دهند.همچنیننظامهابهتجربةخودشکلمینیست؛بلکهساختارهاییاستکهطیآن،انسان

ایممتازدرآندخالتپیداگونهایاستکهاینساختارهابهسیاسیبهطرقمشخص،صحنه

می 1376کنند)بدیع، نظریاتینیزدراینخصوصوجودد23: هاترینآناردکهازبرجسته(.

اشارهکرد.1پارسونزوآیزنشتاد توانبهنظریاتماکسوبر،می

نشانهجامعه حدزیادیبه تا را درشناسیفرهنگینزدیکمیشناسیوبریما معنا کندو

جاییکهعرصهورودفرهنگاست.تحلیلوبرازدهد؛همانروابطمتقابلراموردتوجهقرارمی

بهتاریخیواردمیسلط را ما بهفردتوجهداردبلکهبهروابطقدرتیکهبینکندکهنهه، تنها

سازمانمیگروه معنویخاصیرا منفعتمادییا میها توجه نیز اینرقابتبرایدهد کند.

سلطة نهایتاً و ندارد جریان آنهمیشه از سپسالگوییکی داشتو خواهد دنبال به را ها

ارزشرفتاری بهو مسلط، گروه جامعههای آن فرد هر برای تعهداتشخصی منبع صورت

می جمله آن از آمد. شکلدرخواهد در یونکرها موضوع کرد: ذکر را ذیل موارد گیریتوان

(.31-30فرهنگپروسییاباسوادانکنفسیوسیکهبرراهبانسلطهیافتند)همان:

شود.براساسشناسیفرهنگپیدامیهمانانگارهنشانهشناسیپارسونزینیزدربنیانجامعه

دگرگونی بر که فرهنگهستند از اینساختارهایمعناییبرگرفته پارسونز هایاجتماعینظریه

شناسیتاریخیبایدساختارهایمعناییسانجامعهدهند.بدیننظارتداشتهوبهنوآوریجهتمی

ایالزاماتوبعضیشرایطکنشاجتماعیاینساختارهاپارهرابرپاداشتهوبگویدچراوچگونه

عنوانمعناییکهبهبه«تمایزگذاری»است.برایمثالرابهجلوبرده،شکلدادهومشخصکرده

شود،ازهیچوپوچپدیدنیامدهاست؛بلکهازعملاجتماعیمرتبطباتاریخرمویاعملدادهمی

حاصل فئودالیته منحصربهشدهتاریخ تالقی این از تاریخاست. نظارت، و شرایط بین فرد

(.51فردیهمبهوجودآمدهاست)همان:فرد،وسنتفرهنگیمنحصربهمنحصربه

نظریههمچنیننظریه اینزمینه اساسگونهایدیگردر است. برایزنشتاد شناسیایزنشتاد

یبزرگعصرجدیداست.اینگسیختگیهایفرهنگگسیختگیقراردارد،کهنقطهحرکتنظام

ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1. Eisenstadt 
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همانظهورتنشبیننظماستعالییونظمزمینیوبینحوزهالهیوکنشبشریاست.براین

تشکیلمیاساسمفهوممرکزیکهبنیانمذاهبشرک رودکهدرآندادزیرسؤالمیآمیزرا

ذاتباری و سپسشخصشاه )مثلفرعون(؛ بودند یکگوهر مذاهبتعالیاز شاهدظهور

بیننظم بودیسمهستیمکه همچنینکنفوسیوسو و اسالم مسیحیتو یهود، بزرگازجمله

(.88)همان: انداستعالییونظمزمینیتفکیکقائل

بیننشان مبنایتمایز هایفرهنگیکهخودعنصرپیوستةبراساسگونهشناسیآیزنشتاد،

بهرابطهالهوتوناسوتونحوهحلاینتنشاست.هاهایمذهبیهستند،نوعنگرشآننظام

.ادیان3.هندوئیسموبودیسم2.کنفوسیوس1اینرابطهراآیزنشتادبهسهدستهتقسیمکرده:

بزرگتوحیدی.

به که است متکی الگویی بر اول درجه در کنفوسیوس تعریففرهنگ به متمرکز طور

گیرینخبگانمذهبیشدهواینجهانیمانعازشکلپردازد.اخالقتکالیفبشررویزمینمی

آن به را آموخته ترجیحمینخبگانسواد وها تحققنظمیادغامگر بر همانحال در دهدو

تنهاایننظمیقانونیتکیهدارد.اینتناسبدرفرهنگبودیسموهندوئیسمبرعکسشدهونه

هاهمجهانیدرورایندارند،بلکهمرجعآنهانشانیازتفوقنظماخالقدنیویباخودفرهنگ

گیریبرخالفکنفوسیوسبهتشکیلنخبگانمذهبیقدرتمندماننداینطبیعتاست.اینجهت

ایمطابقباجهانالهوتهستندکندکهمدعیشناسایینظماجتماعیعادالنههاکمکمیسانگ

(.91)همان:

هاسعادتمطابقبادانیقائلاستکهدرآنآیزنشتادمفهومخاصیبرایمذاهببزرگوح

شودکهمأخذاینجهانیوآنجهانیراباخودجمعدارد.هریکازاینالگوییسنجیدهمی

حلآنکوششپایدارانساناینجهانیدرجهتدوجهاندرتنشیبایکدیگرقراردارندکهراه

بخشدنگرشارزشیبهکنشسیاسیمیبازسازیجهانناسوتبرپایةقوانینالهیاست.این

کهبراساسآنتالشهرکسیبررویاینزمینبایددرجهتکاهشدادنبهتنشیباشدکه

(.92اینجهانرادرمقابلآنجهانقراردادهاست)همان:

شناسیازمفهومفرهنگی،جهتیخاصبنابراینهمانطورکهذکرشدایننوعبرداشتجامعه

ن تحلیل میظامبه سیاسی نشانهای نمودن مشخص مستلزم ابتدا در امر این یابخشد. ها
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نظامویژگی یعنیهمان جامعه، ادغامهایفرهنگیهر جامعه درون در استکه هایمعنایی

هایدارندونیزایننشاناندواینککارکردنظارتبرتحولاجتماعیوسیاسیرابرعهدهشده

هایآنرامدنظرقراردهیم.دتاچهرةخاصهرنظامسیاسیوبداعتکننفرهنگیکمکمی

 روش تحقيق

ایبهرهگرفتهاست.روشاینمقالهبرایبررسیرویکردبرتراندبدیعوغزالیازروشمقایسه

هایهاوتفاوتطورکلیبرایشناختشباهتهایپژوهشاستکهبهاییکیازروشمقایسه

میواحدهایکالناجت تفسیرماعیاستفاده تبیینکردنو چنینشناختیامکانفهمیدن، شود.

(.1394:37سازد)راگین،رخدادهارافراهممی

هایاجتماعیویادویاهایدویاچندرویکردنظری،ویژگیاینروشبهمقایسهویژگی

فهمیمضاعفوها،بهچندقلمروپرداختهوضمنمشخصنمودننقاطاشتراکیاافتراقآن

آید.اجماعیازپدیدةموردبررسیبااستفادهازمقایسهنائلمی

مطالعة تطبیقمقایسهدر مالک بهای، است. معرفتی مشابه اضالع حداقل وجود پذیری،

وبیشمشترکیدیگر،دودیدگاهبایدیامسئلهمشترک،یارهیافتمشترکویامبانیکمعبارت

آغازمطالعهتطبیقی،اولینگام،توصیفخوباستودراینمسیرپسازداشتهباشند.برای

و براساسمبانی پژوهشو مسئلة طبق مقایسه رویکرد، دو درباره توصیفجامع دو ارائه

 (.1398گیرد)فاطمهقاسمپوروزهرهخوارزمی،هاصورتمیرهیافت

اینطریقنقاطافتراقواشتراکایکمکگرفتهتاازپژوهشحاضرنیزازرهیافتمقایسه

باببنیان در را بدیع غزالیو جوامعاسالمیشناساییدیدگاه سیاسیدر هایفرهنگینظام

باشدکهغزالیوهایفرهنگیمینماید.وجوهمقایسهبیندیدگاهایندواندیشمندشاملویژگی

بهاهاینظامسیاسیاسالمیدرنظرگرفتهعنوانبنیانبدیعبه طورخاصمواردمقایسهشدهند.

 دراینپژوهشعبارتنداز:

الف(نوعرابطهناسوتوالهوتدردیناسالمازنظرغزالیوبدیع؛

نشانفرهنگیجوامعاسالمیازنظربدیعوغزالی؛ب(

 گیرینظامسیاسیاسالمازنظرغزالیوبدیع؛هایفرهنگیشکلج(بنیان
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 اسیاسالمازنظرغزالیوبدیع.هاینظامسیویژگید(

پیش این با حاضر پژوهش که است ذکر به تحلیلیالزم اندیشمند دو هر که فرض

مقایسه-اجتماعی قابل بنیانفرهنگی مورد در ویژگیای و دارند،ها اسالم سیاسی نظام های

ایادیوکتابخانههاواطالعاتدراینمقاله،مطالعهاسناست.روشگردآوریدادهانجامگرفته

نظراتومی آرا، برآثارومکتوباتاماممحمدغزالیوبرتراندبدیع، باشدکهطیآنعالوه

است.مکتوباتدیگراندیشمندان،پیرامونایندودانشمندنیزموردواکاویقرارگرفته

 های پژوهش یافته

گیرد.موردبررسیقرارمیآمدهسؤاالتتحقیقدستدراینقسمتباتوجهبهاطالعاتبه

اجتماعی نظامات سياسی در جوامع اسالمی از دیدگاه  -های فرهنگی ها و ویژگی بنيان -

 برتراند بدیع شامل چه مواردی است؟

پایهسنتوبری دورکیمیوجامعه-برتراندبدیعبر نگاهیفرهنگیبه نظامشناسیتاریخی،

 تحلیل جهتانجام او دارد. گونهسیاسیاسالم از نظمخود و کرده استفاده آیزنشتاد شناسی

بهسیاسیشکل وجودآمدهازتنشبینالهوتوایبهعنوانپدیدهگرفتهدرجوامعاسالمیرا

کند.درشکلخاصارتباطبینالهوتوناسوتدراسالم،ناسوتدرفرهنگاسالمیتبیینمی

تمامیجنبه پذیرانسانممزوجشدهوجداییازآنامکانهایزندگیدنیاییاجتماعیدینبا

امرسیاسیبه برایناساسدیناز قابلهیچنیست. واینهمراهیدینووجه تفکیکنبوده

می ایجاد را خود ویژة شرایط و الزامات گونهسیاست از گرفتن الهام با بدیع شناسیکند.

یپرداختهودراینراهپایرافراترازآیزنشتاد،بهتشخیصوتبییننشانفرهنگیجوامعاسالم

آیزنشتادگذاشتهودردستةادیانتوحیدی،اسالمراازمسیحیتکامالًتفکیکنمودهاست.

پنداریحقیقتیاتک«مونیسم»براساسنظربدیع،نشانفرهنگاسالمیقبلازهرچیزبر

قائلیابهعبارتیساده بهوحدانیتومتکیبراندیشهخدایتر،توحید،استواراستوعمیقاً

رقم عالمرا امور باواحدیاستکه اینوحدتنه دردستدارد. وسرنوشتهمهرا زده

سلسله هیچتصورتثلیثدرمسیحیتهمخوانیداردونهبا مراتبقدسینومقربانونهبا
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تفویضکردهونهپسرخودپنداردیگریازتکثرگرایی.خدایاسالمنهاقتدارخودرابهکسی

(.1376:96رافرستادهاست)بدیع،

گرادرمورداجتماعبشریراکهبدیعبراینباوراستکهاندیشهامتیعنینگرشوحدت

داریم.برعکسآنچهدرهمجنبهاجتماعیداردوهمجنبهسیاسینظامیومذهبیبهاسالموام

هایمختلفکنشانسانیازالمتمایزگذاریبینحوزهکنیم،دراسفرهنگمسیحیمشاهدهمی

هیچمشروعیتیبرخوردارنیست.اسالمکههرگونهاجتماعخاصمذهبیمانندجامعهکشیشان

ترباتصورایعامگونهتواندالهیاتخودرابارهبانیتآشتیدهدونهبهکند،نهمیرانفیمی

گراییوبدهبستانبینکلیساورواصلگیتیآید.ازاینییککلیسایمجزاازنظامسیاسیکنارم

(.97شود)همان،دربارکهبهظهوردولتغربیکمککرددرآنیافتنمی

برمبانیدینیوفرهنگیخاص،ازجملهنظریةایوباتکیهدرغربپسازگذارازدوره

ازامرازاینیارهنمودهایمسیحبهکشیشانمسیحیومواردی«دوشمشیر» امردنیا دست،

جداشدهوکلیساباتمامقدرتبهمدیریتامردینمی پردازدومشروعیتسلطاندینکامالً

می تفکیکبینحوزهدررسیدگیمحضبهاموردنیاییرا هایپذیردواینامردرگذرزمان،

زند.مختلفکنشدینیوسیاسیازیکدیگررارقممی

 در مقابل میدر تلقی سیاسی اجتماعی اساساً مؤمنان اجتماع برخالفاسالم و شود

مبارزه درالگویاسالم، نظماینجهاندرساختخودهیچاستقاللدنیویندارد. مسیحیت،

سیاسیکهنبایدبارزمسیاسیاشتباهگرفتهشود،چونانیکتکلیفبرایمؤمندرنظرگرفته

کند؛واینتیمیهمؤمنرابهخدانزدیکمیزعمابنیندارد،بهحالکهالزامشرعشدهودرعین

برخالفمسیحیت،انگیزشیمستقیمجهتکنشسیاسیبرایهمهافراداست)همان(.

آنجهتمذهبی به«امت»ایاستکهویژگیسیاسینکتهمهمدیگردرفرهنگاسالمی،

انس یعنیهمانشهریکه جامعهسیاسیمیبخشد؛ بررویانشهریا رسالتدارندآنرا ها

محمدآرکوندراین کنند. شهرپیامبربرنویسدبرایجلوگیریاززوالآرمانبارهمیزمینبنا

اند.ایناساسحدودالهیبایدبهاشکالاصیلحقایقیرجوعکردکهخداوپیامبرآموزشداده

گراییغربیاستکهبهمخالفتکاملداریمآنرابسازیم،کامالًشهرخداکهدراسالموظیفه

انحطاطودهیشهریعقالییرهنمونمیسویکشفوشکل برابرخطر در دراسالم شود.
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یا است بنیادگرایانه یا اعاده این و است اعاده چاره راه تنها آنتروپی یا گسیختگی درون

به الگویموبهعبارتاحیاگرانه. یا پیامبرموردیگر آنمویجامعه یا نظراست، سیدد طورکه

آرمان از کامالً نوع دو هر که تجدد؛ نوعیآشتیبا داشتند نظر در عبده غربیجمالو شهر

(.98جداست)همان،

آرمان اساسایندیدگاه ساختآیندهبر و ابداع صدد اسالمیدر جدیدشهر و ایبدیع

یامبروقرآنراکهازقبلوجودداشتهخواهدصرفاًالگوییاسالمییعنیسنتپنیست؛بلکهمی

برایناساساینجاسیاست بازترکیبودرنهایتروزآمدکند. وبرایتماماعصارآمدهاست،

دیگرحوزهابداعنیست،بلکهحوزةابرازوفاداریبهسنتالهیاست.

مقوله دیگر سیاستبر مذهبو وحدت یعنی فرهنگاسالم، اساسی کنشعنصر های

خوبیشود.دومانبهگیرییکمقولهاقتصادیمستقلمیانیهمتأثیرگذاشتهومانعشکلانس

دهدکهچگونهدرغرببهبرکتتمایزسیاست،کهباعثآزادیعملافرادشدوذهننشانمی

پذیرشد.درمقابل،اسالماقتصادهاراازقیدمذهبرهاساخت،استقاللحوزهاقتصاد،امکانآن

 برهایاجتماعیدرنظرگرفتهعنوانابزاریدرجهتبازتولیدوحدتوهمبستگیبهرا است؛

طورکهتوانداتوپیایغربیرادرموردنظامبازارآزاد،آنگاهنمیایناساسفرهنگاسالمیهیچ

فعکندبپذیرد،یعنیبازاریکهدرآنانسانفقطبراساسمنا(تعریفمی1944)1ییکارلپالنی

کند.هاعملمیفردیوغریزهتملکبردارایی

درستدرتقابلبااصولاقتصادغربی،کهتوسعةاقتصادیمدرنراباخودبههمراهدارد،

بلکه براساسمالکیتوفردگرایینیست؛ اقتصادشاملعقالنیتیمتفاوتاستکه دراسالم

می کل منافع و کرده حفظ را تمامیتاجتماعی چهخواهد نماید. تأمین را همینجامعه بسا

داریلیبرالدرمطلب،دلیلمشکالتیباشدکهدرراهساختیاورودساختارهایاقتصادسرمایه

همبرپایهاصولاقتصادیغربیشرقوجوددارد.چنانکهدلیلشکستنظریهمارکسیسمکهآن

جزمالکیتزمینوجودنداشت،بهباشد.دراسالممالکیتانفرادیاستواراستهمینعاملمی

مثلخرده زمینمالککوچکدهقانی؛ ایران، در بهها بهرهگونهها مورد قرارایجمعی برداری

(.99گرفتومفهومبزرگمالکیتشکلنگرفتهبود)همان،می

ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1. Karl Polanyi 
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دهد.دراندیشةغربی،همچنینتأثیرمونیسماسالمیدرروابطاجتماعینیزخودرانشانمی

تلقیمی مالکیتنیزقرارداداجتماعیبهمعنایقراردادبینافراد پایه دراسالمقرارداد اما شود؛

(.100هاواشیاوحتیبینمالکینهمنیست)همان،نداردومؤیدهیچروابطیبینانسان

زمانازمبانیدولتغربیصاحبحاکمیتوازیکجامعهترتیبدراینجانیزهماینبه

بینمساواتوآزادیرابطهمدنیمبتنیبرمبادلهفاصلهمی گیریم.درورایاینقراردادمجدداً

بهجامعهگرددوسلطانمونیستکهمنکرآزادیبرقرارمی هایمطلقهفردیاست،اولویترا

بکنددرفرهنگغربی،آزادیانتخا(یادآوریمی1970)1طورکهگاردهدهد.همانمساواتیمی

شدهاستکهازافرادیمتوازننسبتبهوآزادیاندیشهبرایجامعهوحتیجمعیتیشناخته

شود.کهدرفرهنگاسالمبهمساواتاجتماعیاهمیتدادهمیاند،درحالیشدهیکدیگرتشکیل

گونهمحدودیتیجغرافیاییعنوانتنهاگروهمشروع،هیچبراساسایناندیشه،امتدراسالمبه

کندوشناسد.درواقعبینشاسالمی،ویژگیسرزمینیدولتوسیاسترانفیمیرایخودنمیب

سازد)همان(.باردیگرماراازعقالنیتدولتیدورمییک

بندینظریةبدیعپرداختهووجوهآنبهجهتپاسخبهپرسشاصلیبرایناساسبهجمع

شدهاست.بندیتحقیقدسته

پندارییامونیسماست.یةبدیعنشانفرهنگاسالمی،تکحقیقتالف(براساسنظر

ایپایداروهمیشگیب(براساسایننشانفرهنگی،رابطةزمینوآسماندرنظریةبدیعرابطه

است،کهدرآنبایستیزمینبراساسقوانینآسمان،نظموسامانپذیرد.

درجوامعاسالمی،کنشبهجهتتنظیموگیریدولتگیرینظامسیاسیوشکلج(اساسشکل

وآبادانیزمینبراساسقوانینآسمان،ودرواقعقوانیناسالمیاست؛وسلطان،ساماندهی

شود.ناماطاعتازارادةالهیواردعملمیعنوانوکیلخداونمایندةاو،بلکهبهنهبه

مواردمختلفیاست.ازجمله:هایایننظامنیزبراساسنشانمونیسمشاملویژگید(

مراتبی؛.پذیرفتهنبودنالگوینمایندگیخداوعدمتشکیلقدرتسلسله1

گرادرمورداجتماعبشریوعدمفردگرایی؛.نگرشوحدت2

ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1 . Gardet 
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هایمختلفانسانی؛.عدمتمایزگذاریبینکنش3

.اجتماعسیاسی،هماناجتماعمؤمناناست؛4

ایبراینزدیکشدنبهخدا؛یلهعنوانوس.کنشسیاسیبه5

.ساختشهرانسانیبرمبنایقوانینالهی؛6

.عدموجودابداعدرسیاستواستفادهازسنتالهیموجود؛7

عنوانابزاریدرجهتبازتولیدوحدتوهمبستگیاسالم؛.اقتصادبه8

مالکیتنیست..قرارداداجتماعی،فردینیستبلکهقراردادیاجتماعیاستوبرپایه9

اجتماعی نظامات سياسی در جوامع اسالمی از دیدگاه  -های فرهنگی ها و ویژگی بنيان -

 ابوحامد محمد غزالی شامل چه مواردی است؟

عنوانهدفبه«سعادت»مندیداردازعنوانمتفکریکهنظامفکریمنسجموقاعدهغزالیبه

ودراباهدفتأمینسعادتبرایانسانتئوریزههایخبردوهمهاندیشهنهاییآفرینشناممی

دبیریمی )امیر کند 1383مهر، عطارزاده، مجتبی این1388؛ مبنای بر غزالی نظریه اساس .)

؛بنابراینویبهدنبالآننوع«مقاصدخلق،مجموعاستدردینودنیا»اندیشهقرارداشتکه:

 و وطن نه را دنیا که بود جامعه شکل گیرندسیاستو نظر در منزل را آن بلکه قرارگاه،

(.1397)محمدمهدیاسماعیلی،

کتاب علومدینغزالیدر ترسیمیکخطسیرمشخصنشانمیاحیا دهدکهچگونهبا

انسانایپایه نیاز مرحلهترین تا است، مسکن پوشاکو خوراکو که پیشمیها کهای رود

کند.فردخودراپیدامیهایمنحصربهیژگیگرفتهووهایسیاسیشکلسیاستونظام

بنابراندیشهغزالی،خداوندغذا،لباسومسکنرابرایانسانخلقکرد،امانهبهطریقیکه

بلکهطوریآفریدکهانسانمجبورباشد بهصنعتاحتیاجنداشتهباشدوآمادهمصرفباشد؛

پسهمهراحاجتباشدبه»غلبهوجودآمد:مندیازآن،صنعتبهکاربرَد؛لذامشابرایبهره

آنکشاورزیاستوشبانیوهااستواوایلشغلپنجصناعتکهاصولصناعت هایدنیا،

اقتباضوجوالهگیورازی؛امارازیبرایمسکنوجوالهگیوآنچهگردبرگردآناست،

وش وکشاورزیبرایطعام، وچونریسمانرشتنودوختنبرایلباس، بانیبرایمواشی،
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خواهیمکهآنچهخدایآفریدهاستحاصلآنمی«اقتباض»اسباننیزبرایمطعمومرکب،وبه

صیدیامعدنیاگیاهیاهیزم،پسکشاورزنباتحاصلکندوشبانحیواناتنگاه»کردهشوداز

آنرابه-آدمیصنعتبی-داردوجوالیانتساجکندومقتضبرستهاستوزادهبهنفسخود

نوعشغل3کنندوهابهابزارینیازپیدامی(.سپساینشغل1384:618)غزالی،«دستآورد

دوزی:آید:درودگریوآهنگریومشکدیگربهوجودمی

شدهاستکهتنهانزید،بلمضطراستبهفراهمآمدنباغیریازپسآدمیچنانآفریده»

ست:یکیآنکهحاجتبهنسلاستبرایبقایآدمیوآنجزبهجنساو؛آنبرایدوسببا

«طعامولباس»رساندندرمهیاکردناسباباجتماعزنومردوعشرتایشاننباشدودومیاری

(.619)همان،«ودرپروراندنفرزندوغیرآن

اجتماعانسان فرزنداناز اندیشهغزالی، میبنابر بهوجود تنهاییقادرهآیندویکنفربها

پرورشدهدوبرایتأمیناحتیاجاتخودوبهدستآوردنطعامولباسو نیستفرزندرا

 است. کمکدیگران یاریو نیازمند »مسکن، زیستنآدمی»پسبرایآن تنها و« شد ممتنع

)همان(.«حاجتافتادبهاجتماعات

میسپسانسان تقسیم صنایع این درون یکدیها کنار و میشوند خانه برایگر و سازند

حصارمیهایشاندورخانهمحافظتازخانه بهوجودمیها آیند.کشندوبدینترتیبشهرها

هابرایآیدوانسانهاخصومتبهوجودمیکنندوبینآنسپساینمردمانباهممعاملهمی

پس»قانون.-3سیاست-2قضاوت-1شوند:صنعتاصلیدیگرمی3برقراریصلحنیازمند

هایدیگرحاصلشدوازآنجملهضرورتاینعوارضکهازاجتماعحاصلآمدصناعتبه

عدلصناعت به ایشان بیان تا شود دانسته زمین مقادیر بدان صناعتمساحتاستکه ها،

نگه شمشیر به را شهرها استکه صناعتلشکریان آنجمله از و کرد وقسمتتوان دارند

ازایشاندفعکنندوازآنجملهصناعتحکمکردناستمیانایشانوبرایفصلدزدانرا

هامتوسطشدنوازآنجملهحاجتاستبهفقهوآنمعرفتقانونیاستکهخلقخصومت

آن و نشود بسیار نزاع تا بایستند حدهایآن بر تا نمود باید الزام و کرد بدانضبطباید را

(.621)همان،«هایآندرمعاملتوشرطمعرفتحدهایخدایاست
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گیرد،صنعتمهمیدرنتیجهارتباطوتعاملومعامالتیکهبیناینسهصنعتشکلمی

پسحاجتباشدبهملکیمدبروامیدیمطاعکهبرایهر»آید.بهنامحکومتبهوجودمی

بود؛وانصافنگاهکاریشخصیرامعینکندوبرایهرکسیکاریاختیارکندکهمناسباو

دارددراستدنخراجودادنآنوکارفرمودنلشکردرحربوقسمتسالحایشانوتعیین

سپه و امیران نصب و حرب طایفهجهات هر بر صناعتساالران آن غیر و ایشان از ای

(.622)همان،«پادشاهی

عامواستصالحیوگیرد:یکرویکردغزالیسپسدورویکردرابرایسیاستدرنظرمی

دیگریرویکردخاص.

اول» مرحله استدر مرتبه دارایچهار استصالحیآن مفهوم به غزالی، نظر سیاستاز

-ازآنبهترتیبسیاستحکاموفقهاوعلماووعاظقراردارد.اینتقسیمسیاستانبیاءوپس

یک از سیاسبندیچهارگانه شایستگیعامالن یا توان بر ناظر برسو ناظر سو دیگر از تو

همانامراصالحیاهاینفوذپذیریآناناست.پیوندمیانعامالنومخاطبانمخاطبانوحیطه

(.1383)امیردبیریمهر،«دروجهطلبآناستصالحاست

پیامبرانرا همه غزالیعاماستو موردنظر استانبیاء سیاستانبیاء اولسیاست، مرتبه

روندوشرعشمارمیآورانبهبیاءچونبرگزیدگانخداوندهستند،بهترینپیامشود.انشاملمی

شود.باایندیدسیاستانبیاءتمامیها،معنیوتفسیرمیواسطهوازطریقزبانورفتارآنبه

دربرمی توجهغزالیبهآدمیاناعمازخواصویاعوامهمچنینظواهروباطنآنانرا گیرد.

دهد.فرضمتشرعانهغزالیرانشانمییشانبیاءپ

برمی در ملوکرا و خلفا اعمازسالطین، سیاستحکام بعدکه مرتبه در توجهاما گیرد

غزالیبهامرسیاسیواقعمشهوداست.حکامبادراختیارداشتنقدرتدنیوی،برظاهرآدمیان

بوده اینمسلط از و سیاستقرارگرفتاند دوم مرتبه در هیبتهرو حاکم غزالی، نگاه در اند.

خداوندبررویزمیناستواطاعتحاکمبهمعنایاطاعتخداست؛چراکهقدرتپادشاهی

داده پادشاه خداوندبه نزاعکردنیکامرغیرشرعیرا مخالفتو وملوک، پادشاه با استو

»داردالملوکبیانمیاست.دراینبابغزالیدرقسمتیدیگرازنصیحت ونیکوترینچیزی:

کهدینوپادشاهیدوبرادرندازیکشکممادر... ببایددیندرستاست،زیرا «کهپادشاهرا
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(مرتبهسومازسیاست،بهعلمااختصاصدارد.منظورغزالیازعلما،علمای1367:81)غزالی،

درمرتبهچهارم،صالحاستکهشایستگیوتواناییدسترسیبهبواطنخواصراداراهستند.

هایعمومیوبدونآنکهبهعمقوکنهقضایاسیاستوعاظقراردارد.وعاظبراساسپذیرش

)همان(.هرکدام«کنندترازیبرقرارمیباشند،بابواطنعوامنوعیهمیافتهومعارفدینیدست

ویژگی گروه، چهار این جنبهاز بر و دارند را مناسباتمخصوصخود و ازایها وجودی

هایمختلفمردمجامعهتأثیرگذارند.الیه

 مراتب سياست از نگاه غزالی -1جدول 

 وعاظ علمای آخرت حكام انبياء قلمرو نفوذ

 باطن  ظاهر ظاهروباطن عوام

  باطن ظاهر ظاهروباطن خواص

تبندیووجوهگوناگونآنجهدراینقسمتبراساسآنچهبیانشد،نظریةغزالیجمع

شدهاست.بندیپاسخبهپرسشاصلیتحقیقدسته

پنداریاست؛امادرکنارالف(درنگاهغزالینیز،نشانفرهنگاسالمی،مونیسمیاتکحقیقت

پنداردکهشودکهاوراسایةخداوندبررویزمینمیآنهیبتیبرایحاکمدرنظرگرفتهمی

پنداریاستومنبعاصلی،هماننشانتکحقیقتالبتهایننوعنگاهنیزبرگرفتهازهمان

گذاریونمایندگیندارد.حدودالهیاستوحاکمازخودقدرتیبرایقانون

رابطةزمینوآسماندرنظریةغزالیرابطه براساسایننشانفرهنگی، ایبسیارمهموب(

بایستیتمامقواشدهاستکهدراینکلیدیدرنظرگرفته براساسحدودارتباط، عددنیا

وسیاستقوانینالهیشکلگیردوتالشانسان بایددرجهتتنظیمرابطةها گذاراندنیا

زمینوآسمانباشد.

گیریدولت،ایجادوسیلهوابزاریگیرینظامسیاسیدرجوامعاسالمیوشکلج(اساسشکل

درجهتنیلبهسعادتاخرویوعملبهقوانینالهیاست.

هایایننظامشاملمواردمختلفیاست؛ازجمله:(ویژگید
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خاصبرایحاکم1 نوعیجایگاه بودن قائل کنار در نمایندگیخدا الگوی نبودن پذیرفته .

اسالمی؛

.وحدتاجتماعبشریدرجهترفعنیازهایخودباتشکیلجامعهبراساسمنافعاجتماعی؛2

قوانینالهیوعدمتمایزدینودنیا؛ورزیحاکمبراساسحدودو.سیاست3

ایبراینیلبهسعادتاخروی؛عنوانوسیله.سیاستبه4

هاوتنظیماتاجتماعیدرجهتتقرببهخداوند؛.ساماندهیهمةکنش6

به7 اجتماع تشکیل به. و انسانی فرهنگی و مادی نیازهای جمع شکلدنبال آن گیریدنبال

سیاست؛

عنوانابزاریبرایتنظیمدنیادرجهتنیلبهسعادتاخروی؛شغلوپیشهبه.درنظرگرفتن8

مراتبیدرقدرتسیاسیوجوددارد..سیاستمراتبیداردونوعیمقامسلسله9

عنوان اساس نظام سياسی  های فرهنگی که برتراند بدیع و امام محمد غزالی به ویژگی -

 هایی با یكدیگر دارد؟ تها و تفاو شوند چه شباهت اسالم قائل می

ازمنابعدستدستهایبهبراساسداده اولوبراساستحلیلاندیشمندانآمدهکهعمدتاً

هایسیاسی،بانظریهبرجستهبرنظریاتموردمطالعهبودهاست،تحلیلفرهنگیبدیعازنظام

تهوالبتهدرمواردیاماممحمدغزالیدرخصوصنظامسیاسیاسالمتاحدزیادیتطابقداش

تفاوت بهنیز دارد. وجود کنشهایی که اسالمی جوامع فرهنگی نشان بدیع نوعزعم و ها

تعیینمیشکل سیاسیرا تکحقیقتگیرینظام آثارکند، مطالعه با است. مونیسم پندارییا

روشنمی سالمیایناستترینویژگیجوامعاشودکهازنگاهاونیزمهمغزالیاینامرکامالً

ناپذیرشخلقچیزراباقدرتوارادةتفکیکخداوندیکتاهمه»خواهنددراینمسیرکهکهمی

فرضطیطریقنمودهواینموضوعپیش«هابهسعادتاخرویدستپیداکنندکردهتاانسان

درخصوصهاوآثاراماممحمدغزالیچهواصلمسلموالبتهتاحدینانوشتةتمامیتحلیل

سیاستوچهدرمباحثدیگراست.

پردازدایناستکهدراسالممنافعفردیدرهمچنینمقولةمهمدیگریکهبدیعبهآنمی

گیردوتماماصولموجوددرجوامعاسالمی،نشانازاینترازمنافعجمعیقرارمیدرجةنازل
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،واینامرکه«یمبتنیبرمنافعفردیعدموجودنظاماقتصاد»امردارد.ازجملهمصادیقآن،

باشد.این،می«شودعنوانابزاریبرایایجادوحدتوهمبستگیاجتماعینگاهمیبهاقتصادبه»

غزالیدربحثخودهایغزالیبهبحثدراندیشه بیانیدیگروجوددارد. نوعیمتفاوتوبا

شکل میپیرامون بیان انسانی، اجتماعات کگیری انساندارد شکله را اجتماعات الجرم ها

ترینابزارهایاینهمیاریدهندتابتوانندمنافعخودودیگرانراتأمیننمایند،ویکیازمهممی

هایمختلفیاستکهنظاماجتماعیوسیاسیراساماندادهوپیشهوتأمینیکدیگر،اشتغالبه

وابستهمیانسان بهیکدیگر را اها از بایننماید؛ مقایسه اولویتباالییدر رومنافعجمعیاز

عنوانجداکردندینهیچنمایدکهدراسالمبهگیرد.همچنینبدیعتبیینمیمنافعفردیقرارمی

ایافتد؛چراکهدنیادرساختدنیویخودهیچاستقاللویژهازسیاستیاازاقتصاداتفاقنمی

هایانسانیارتباطیتنگاتنگداشتهاستالجرمباهمةکنشنداردودینکهتجلیقوانینالهی

ایبرایتنظیمصحیحرابطةدینودنیااست.دراینبابغزالینیزباهاوسیلهوتماماینکنش

نیلبهسعادتاخرویدانستهومعتقد اشارهبهمبحثمراتبسیاستخود،هدفسیاسترا

حکمرانیبراساسدستوراتالهیوقوانیندینبهاستحاکمانومتولیانسیاستنیزباید

آمیزند.صورتدینرابادنیادرپرداختهوبدین

هاییبیننظریاتایندواندیشمندوجوددارد.درخصوصماهیتکنشسیاسینیزشباهت

سعنوانمؤمنان،درمقابلخداونداحساکندکهدرنظامسیاسیاسالمی،افرادبهبدیعبیانمی

دهندودراینمسئولیتکردهوکنشرزمسیاسییاجهادراباهدفتقرببهخداوندانجاممی

هایپیشینطورکهدربحثهمانشود.زمینهکنشسیاسی،منشأخیروسعادتاخرویتلقیمی

هایانسانی،باألخصکنشسیاسیدراسالم،بایدبهجهتنیزذکرشد،ازنظرغزالیهمةکنش

کردمثبتدردنیاوبراینیلبهسعادتاخرویانجامشود.عمل

می عنوان بدیع آرمانهمچنین یا سیاسی شهر اسالم، سیاسی نظام در که امتکند شهر

بلکهبرمبنایسنتالهیودستوراتپیامبر نهبرمبنایابداعاتوعقالنیتانسانی، اسالمی،

 اعاده نیز تخریبآن جلوگیریاز راه پیامبراستو زمان الگویجامعه از معنایاستفاده به

انحطاطجوامعاسالمیدر زمانةبحرانو اندیشمندیدر که درهمینزمینهغزالینیز است.

کشمکش نظامخالل بازگرداندن را جامعه اصالح راه بهترین است، خارجی و داخلی های
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مرد دین تقویت و پیامبر و خداوند دستورات بر مبتنی بهسیاسی آنان رسیدن جهت به م

داند.براساسنظرغزالیحاکماسالمیبایدباکمکعلمایاسالمیبهبهتریننحورستگاریمی

صالحورستگاریبراساسدینالهیرادرجامعهپیادهکند.

زعمبدیع،اسالمبههیچنوع،قدرتسلسلهدرخصوصنوعحکومتبایدذکرکردکهبه

خو در را ندادهمراتبی جای هیچد استو قدرتمطلق خداوند منظر این از رااست؛ کسی

باپایبندیخودبهقوانینبه عنواننمایندةخودقرارندادهوحاکمجامعهبایستیمشروعیترا

نظریة ندارد. الهیکسبکندودرغیراینصورتموجودیتیشرعیودروهلةبعدقانونی،

اهللاستوهیبتتفاوتاستوقائلبهاینامراستکهسلطانظلغزالیدراینبابتاحدیم

حاکم،همانهیبتخداوندبررویزمیناست؛سپسباتوجهبهدرجةنفوذقدرتبرمردم،

گیردکهدردرجةاول،پیامبرانبابیشترینمیزاننفوذبرمراتبیبرایقدرتدرنظرمیسلسله

مشروعیت میزان بیشترین و قرارمردم بعدی مراتب در ترتیب به واعظ و عالم حاکم، و ،

مراتبیقائلاست.البتهالزمبهذکرنوعیقدرتسلسلهتوانگفتغزالیبهگیرند.ازاینرومیمی

مراتبیغربیتفاوتداردوبراساسمراتبیبانوعقدرتسلسلهاستکهاینقدرتسلسله

تکحقیقت یا مونیسم ویژگی خداپنداری، استکه اصل این و وحدانیتخداوند به قائل

مراتبمشروعیتخودراازعملنمایندگیخودرابههیچفردیاعطانکرده،بلکهاینسلسله

نوعیکاربردآن،گیرندواقتداریدنیویبرایاینمراتبوجودندارد؛وبهبهدستوراتالهیمی

آنانبهجهترشداست.هایمردموکمکبهنفوذبیشتردیندرجان

 های نظام سياسی اسالم در نگاه غزالی و بدیعمقایسه ویژگی -2جدول 

 برتراند بدیع غزالی ویژگی

نشانفرهنگیجوامع

 اسالمی

مونیسم+قائلشدنهیبتخداوندیبرایسلطان

عنوانیکالبتهبراساساجرایحدودالهیونهبه

 قدرتواسط)سلطانخطاناپذیرنیست(

مونیسم)تکحقیقتپنداری(/

 بدونالگوینمایندگیبرایخدا

نوعرابطهناسوتو

الهوتوحلتنش

 ایندو

دنیامنزلوآخرتوطنوقرارگاهاست.دنیامکانی

 برایکسبسعادتآخرتاست.

طورخاصکنشانسانی)به

سیاسی(دردنیامنشأسعادت

 اخروی
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 ام سياسی اسالم در نگاه غزالی و بدیعهای نظمقایسه ویژگی -2دول ادامه ج

 برتراند بدیع غزالی ویژگی

بنیانفرهنگی

گیرینظامشکل

 سیاسی

 هابراینیلبهسعادتجهتکمکبهانسان

سازیقوانینالهیجهتپیاده

برایهماهنگکردنایندنیابا

 دینوآندنیا

هاینظامویژگی

 سیاسی

خدا.پذیرفتهنبودنالگوینمایندگی1

مراتبی.پذیرفتننوعیقدرتسلسله2

.تشکیلاجتماعباهدفمنافعجمعی3

هایاجتماعی.عدمتمایزبیندینودنیادرکنش4

وسیاسی

.سیاست:ابزارنیلبهسعادتاخروی5

.ساختاجتماعبرمبناینیلبهسعادتاخروی6

عنوانابزاریبرایتنظیمدنیادر.شغلوپیشهبه7

 تنیلبهسعادتاخرویجه

.پذیرفتهنبودنالگوی1

نمایندگیخدا

.عدمپذیرشقدرت2

مراتبیسلسله

گراییاجتماعبشری.وحدت3

.عدمتمایزگذاریبین4

هایمختلفانسانیکنش

.کنشسیاسی:وسیلهتقرب5

.ساختشهرانسانیبرمبنای6

قوانینالهی

عنوانابزاریدر.اقتصادبه7

ازتولیدوحدتوجهتب

 همبستگیاسالم

 گيری بحث و نتيجه

هایخطیوکالنتاریخینتوانستندپاسخمناسبیبهمسائلسیاسیخصوصاًاززمانیکهروش

پررنگ اندیشه این دارند، عرضه توسعه امریبحران نظامی، هر فرهنگی تحلیل که شد تر

سیاسیآناست.ضروریبرایتحلیلنظام تحلیلهایاجتماعیو بدینلحاظفرهنگدر ها

فردودرشرایطمعناستکهدرکموضوعاتاجتماعیوسیاسیبایددروضعیتمنحصربه

نشانمیخاصشکل ایننوعتحلیلبهما دهدهمةگیریوتحولدرطولزمانانجامگیرد.

بهنظام سیاسی آیندههای تعیینسوی قبل از ای نوسازیپیشنرفتهشده و جوامعاند سیاسی

مربوطبهتاریخبه خصوصجوامعجهانسومبرپایهتعمیمهماندولتیکهساختآنصرفاً

میپاره اروپایی جوامع از نمیای صورت مقایسهشود، اساستحلیل این بر دیدگاهگیرد. ای
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دکهدههایفرهنگینظامسیاسیدرجوامعاسالمیبهمانشانمیغزالیوبدیعدرباببنیان

فردیرادرنظامجوامعاسالمیبادارابودننشانفرهنگیمخصوصبهخود،شکلمنحصربه

زنند.سیاسیخودرقممی

تک یا مونیسم از برگرفته اسالم سیاسی نظام اندیشمند، دو این دیدگاه براساس

قوانینپنداریدرخصوصپروردگاربودهودرایننظام،قوانینسیاسیواجتماعیباحقیقت

شود.همچنینکنشسیاسیدرایننظام،کامالًمقدسودرجهتنیلبهسعادتالهیتنظیممی

شود.اینامرازرابطةمستقیمودائمیناسوتواستومنفعتیاسودمادیدرآنلحاظنمی

می حاصل فرهنگاسالمی در بهالهوت و بهشود دستیابی هدف با سیاسی نظام کلی طور

هیچبندیسیاسی،کنشدینیوسیاسیبهگرفتهاست.درایننوعازنظاماخرویشکلسعادت

تمایزوتفکیکنبودهومنفعتجمعبرمنفعتفردیتقدمدارد.عنوانقابل

منابع

 تهران:امیرکبیر.منطقومعرفتدرنظرغزالی(.1370دینانی،غالمحسین)ابراهیمی.

 (تأملیدراندیشةسیاسیغزالیبابهره1397اسماعیلی،محمدمهدی.)شناسیگیریازالگویروش

.551-570(،48)3،مجلهدانشکدهحقوقوعلومسیاسی،فصلنامةسیاستاسپریگنز.

 ( خلیل البحر، و حنا 1367الفاخوری، اسالمی(. جهان در فلسفه آیتی.تاریخ عبدالصمد ترجمة .

تهران:علمیوفرهنگی.

 زاده.تهران:دادگستر..ترجمةاحمدنقیبفرهنگوسیاست(.1376د)بدیع،برتران

 ( برتراند 1391بدیع، اسالمی(. جوامع و مسیحی جوامع دولتدر تطبیقی احمدمطالعة ترجمة .

زاده.تهران:علم.نقیب

 (1392بدیع،برتراندوبیرنبوم،پیر.)مس.زاده.تهران:قو.ترجمةاحمدنقیبشناسیدولتجامعه

 (1388بندیکس،رینهارد.)ترجمةمحمودرامبد.تهران:هرمس.سیمایفکریماکسوبر.

 (غزالی،فقیهرئالیست.1383دبیریمهر،امیر.)5-37،4،ضمیمةخردنامةهمشهری.

 (دربارةتقسیم1387دورکیم،امیل.).کاراجتماعی.ترجمةباقرپرهام.تهران:مرکز

 ( چالرز ، کیفی(.1394راگین و راهبردهایکمی فراسوی فاضلی.روشتطبیقی، محمد ترجمة .

.تهران:آگه
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 عبدالحسین)زرین 1364کوب، غزالی(. ابوحامدمحمد اندیشه زندگیو درباره مدرسه، از .فرار

 تهران:امیرکبیر.

 (1377طباطبایی،جواد.)تهران:کویر.درآمدیفلسفیبرتاریخاندیشةسیاسیایران.

 فصلنامةپژوهشات(.دینسیاسییاسیاستدینیازنگاهاماممحمدغزالی.1388رزاده،مجتبی)عطا

.78-2،57،دانشگاهآزاداسالمیواحدشهرضا،المللیسیاسیوبین

 (محمد 1384غزالی، علومدین(. علمیواحیاء تهران: چاپپنجم. ترجمةمؤیدالدینخوارزمی. .

فرهنگی.

 (1367غزالی،محمد.)الدینهمایی.تهران:بابک..تصحیحاستادجاللالملوکنصیحه

 (حاتم 1370قادری، سیاسیغزالی(. خارجهجمهوریاسالمیایران،اندیشة وزارتامور تهران: .
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