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مطالعة تطبیقی «تحلیل فرهنگی نظام سیاسی اسالم» در دیدگاه
امام محمد غزالی و برتراند بدیع
تاریخ دریافت1400/01/25 :

تاریخ پذیرش1400/06/20 :
منصور طبیعی
مینا زردشت

چكيده
شکلگیری نظامهای سیاسی به پدیدة اجتماعی اولیهای مرتبط است که در همه جوامع بهصورت

ایوجودداشتهاستوبهشکلویژگیهایفرهنگیخاصهرجامعهنمودپیداکردهوشکلی

نطفه
خاص به نظام سیاسی آن جامعه میبخشد .در این مقاله تالش شده است تا ویژگیهای فرهنگی
تأثیرآنبرنظامسیاسی،درنگاهاماممحمدغزالیوبرتراندبدیعبررسیشدهومورد

جوامعاسالمیو
مقایسهقرارگیرد.هدفازاینمطالعهدستیابیبهشناختبیشتردرخصوصبنیانهاینظامسیاسی

جوامع اسالمی ،بهخصوص جامعة ایران و امکان ریشهیابی دقیقتر مسائل میباشد .این مقاله برای
است.براساسدادههایبهدستآمده،

ایبهرهگرفته 

بررسیرویکردبدیعوغزالیازروشمقایسه
تحلیلفرهنگیبدیعازنظامهایسیاسی،بانظریهاماممحمدغزالیدرخصوصنظامسیاسیاسالم،

هاییچونجمعگرایی،منفعتعمومی،عملسیاسیدرجهتنیل


تاحدزیادیتطابقداشتهوویژگی
به سعادت و مواردی از این دست ،ویژگیها و مؤلفههای مشترک نظام سیاسی اسالم ،با توجه به
هایفرهنگیآنمیباشد.


بنیان
واژگان کليدی :غزالی،برتراندبدیع،تحلیلفرهنگی،نظامسیاسی،اسالم،تطبیق.
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مقدمه و بيان مسئله
اندیشههای جامعهشناختی برای مدتهای مدیدی تحت سیطرة این فرضیة جهانشمول قرار

شکلگیری و توسعة نظامهای سیاسی ،قابلتعمیم به همة نقاط جهان
داشت که تجربة غربی  
جابهجامعهشناسی


هاییوجودداردکهدرهمه

ایازویژگی

است.براساسایننگرشسیاهه
شکلیمیرسدکهجوامعصنعتی

سیاسییکسانیختممیشودو درحوزهحکومتبههمان 

بدان رسیدهاند .بدینسان چنین باور میشد که میتوان همة امور را بر پایه ثابتی شناخت،
توضیحدادوپیشبینیکرد(بدیع .)9:1391،

در مقابل ،بهزعم مردمشناسان کالسیک و جامعه شناسان تاریخی ،شکلگیری نظامات
لیهای مرتبط است که در همه جوامع بهصورت نطفهای وجود
سیاسی به پدیدة اجتماعی او 
داشته است (بدیع و بیرنبوم .)7: 1392 ،بررسی آثار جامعهشناسانی چون وبر ،1دورکیم2و
کندکهشناختانواعپدیدههایاجتماعی -سیاسی


نیزمارابهاینسمتهدایتمی
پارسونز 3
گیریکنشهایاجتماعیو


ظاماتفرهنگیدرشکل
مستلزمتوجهبهامرفرهنگیونقشمهمن
سیاسیاست(بندیکس1388،4؛دورکیم1387،؛بدیع .)1376،
بر این اساس ،برداشت جامعهشناسی از مفهوم فرهنگ ،جهتی خاص به تحلیل نظامهای
سیاسی میبخشد .در درجه اول این امر مستلزم روشن ساختن نشانههای فرهنگی ،یعنی همان
گرفتهاند و اینک
نظامهای معنایی است که در درون جامعه ،ادغام شده و در طول تاریخ شکل 

ازآن،لحاظایننشانههای


دارند.پس

کارکردنظارتبرتحولاجتماعیوسیاسیرابرعهده
فرهنگی باید خود زمینهساز ارائة تعریفی از محتوا و جهتهای مختلف موضوعهای اجتماعی
هایفرهنگیهستند.بدینترتیبایننشانههایفرهنگیکمک

باشد،کهخودویژگیبخشحوزه
کنندتاچهرةخاصهرنظامسیاسیوبداعتهایآنرامدنظرقراردهیم(بدیع .)87:1376،


می
بر این اساس باید گفت که ضرورت انجام تحلیلی فرهنگی بدین صورت در خصوص
نظاماتسیاسیاسالمی وجود دارد؛چراکه درجهاناسالمهنوزهمبیشترازهرجایدیگر

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Weber
2. Durkheim
3. Parsons
4. Bandix
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هاواعمالسیاسیبهچشممیخورد؛کهخوداقتضایمطالعهوتفسیرموردبه


تنوعدررژیم
مورددقیقتریدارد(بدیع .)10:1391،

اندیشمندان و نظریهپردازان مختلفی در این خصوص به بحث و بیان نظر پرداخته و
کردهاند.دررویکردهایاجتماعی-
هایفرهنگیگوناگونیپیراموننظاماتسیاسیارائه  


تحلیل
سیاسیِاینمتفکرانکههریکازدیدگاهیمتنوعبهبررسیاینامرپرداختهاند،اشتراکاتو
مشابهتهای نظری فراوانی وجود دارد .یکی از این افراد برتراند بدیع 1است .مباحث و

گرفتنازروشبدیعجامعهشناسیتاریخیبرای

اوبهدلیلایجادطرحینووبهره 

اندیشههای

توجهقرارگرفتهودرامرتحلیلفرهنگیاجتماعینظامهای


تحلیلفرهنگینظامسیاسی،مورد
سیاسی ،کمک شایانی به این پژوهش مینماید .از جمله اینکه برتراند بدیع میکوشد نشان
فرهنگیجوامعمختلفراتعییننمودهوبراساسآنبهتحلیلنظامسیاسیبرآمدهازنشان
اجتماعیفرهنگیجامعهنائلآید.
همچنینیکیدیگرازمتفکرانبنامجهاناسالم،ابوحامدمحمدغزالیاستکهبهتحلیلی
گونهایکهباتحلیلواقعیاتسیاسی،
است؛به 


شناختیازنظامسیاسیعصرخودپرداخته

جامعه
اجتماعیوفرهنگیعصرخویشقصدداردطرحینوازنظاماتسیاسیجوامعاسالمیایجاد
کند .بر این اساس نویسندة مقاله بر آن شد تا با بررسی تطبیقی و مقایسهای آرای این دو
اندیشمند ،به درک عمیقتری از بنیانها و ویژگیهای اجتماعی فرهنگی نظامات سیاسی در
جوامعاسالمینائلآید .

اهداف و پرسشهای پژوهش
هدفازنگارشاینمقالهآشناییبااندیشههایبرتراندبدیعوابوحامدمحمدغزالیومقایسه

هاوویژگیهایفرهنگیاجتماعینظاماتسیاسی


دیدگاهایندواندیشمنددرخصوصبنیان
اسالمی ،باهدف کسب شناخت عمیقتر از این نهاد پراهمیت اجتماعی است .بر اساس این
هدف،سؤاالتاصلیاینپژوهشبدینشرحاست :
بنیانها و ویژگیهای فرهنگی -اجتماعی نظامات سیاسی در جوامع اسالمی از دیدگاه
  -1
برتراندبدیعشاملچهمواردیاست؟ 
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Bertrand Badie

 12فصلنامه نظريههاي اجتماعي متفكران مسلمان /سال دوازدهم ،شماره اول ،بهار 1401

هاوویژگیهایفرهنگی -اجتماعینظاماتسیاسیدرجوامعاسالمیاز دیدگاهابو

  -2
بنیان
حامدمحمدغزالیشاملچهمواردیاست؟
ویژگیهایفرهنگیکهبرتراندبدیعواماممحمدغزالی،بهعنواناساسنظامسیاسیاسالم

 -3
هاوتفاوتهاییبایکدیگردارد؟


شوندچهشباهت

قائلمی

پيشينه پژوهش
تابهایایناندیشمندتوسطمترجم
پیشینهحضوراندیشههایبرتراندبدیعدرایرانبهترجمةک 

زادهبازمیگردد.الزمبهذکراستکهتاکنونپژوهشیباموضوعتحلیلو


برجسته،احمدنقیب
هایاووسایراندیشمندانانجامنشده


تحلیلیبیناندیشه
هایبدیعویامقایسه 


بررسیاندیشه
است .درخصوصاماممحمدغزالیامابایدگفت تحقیقاتمتعددی پیرامونزندگی،آثارو
اندیشه هایویباموضوعاتمختلفدردنیایاسالموخارجازآن،درایرانوسایرکشورها

شدهاست.برخیازاینتحقیقاتبهصورتکلیتمامیآثارواندیشههایغزالیرامورد


انجام
اختهاست؛ که در این
مطالعه قرار داده و برخی بهصورت خاص ،به موضوعی مشخص پرد 
اختصاربحثشدهاست .

نوشتارپیرامونبعضیازاینآثاربه


ترینپژوهشهایصورتگرفتهدرموردغزالی،کتابسیاستو

یکیازمهمترینوجامع

غزالی اثرهانریالئوست)1354( 1است.کتابینیزباعنوانغزالینامه توسطاستادجاللالدین
هماییدراحوالوافکارابوحامدمحمدغزالیبهفارسینگاشتهشدهاست.همچنینکتابیبا
عنواناندیشةسیاسیغزالی توسطحاتمقادریدرسال 1370بهچاپرسیدهاستکهدرآن،
نویسنده به بررسی آراء و اندیشههای سیاسی غزالی در آثار مختلف او پرداخته است .کتاب
سیاست و اجتهاد در اندیشه غزالی و امام خمینی (ره) که در سال  1388توسط سید حسین
یوسفیفخربهچاپرسیدهاستنیزبهبررسیآراءفقهیوسیاسیاماممحمدغزالیمیپردازد.
همچنین استاد عبدالحسین زرینکوب کتابی با عنوان فرار از مدرسه تألیف نموده که یکی از

دقیقترینکتبدربارهغزالیاست.دکتر غالمحسینابراهیمیدینانی()1375نیزکتابیباعنوان
منطقومعرفتدرنظرغزالیتألیفکردهکهدرآنآراءفلسفیومنطقیایناندیشمندرامورد
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Henri Laoust
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مطالعهقراردادهاست.تحقیقیباعنوان«بررسیاندیشهسیاسیاماممحمدغزالی»کهدرسال

 1392توسط فرامرز حیدری صورت گرفته ،به واکاوی اندیشة سیاسی امام محمد غزالی در
دینیبرایامکانزیستبهترجامعةمعاصرخویشپرداختهاست.


چگونگیاستفادهازمنابعدرون
تحقیقاتی با همین موضوع توسط محققان دیگری مانند سیدعلی محمودی ( ،)1387مجتبی
عطارزاده ( )1388و سید حسین یوسفی فخر ( )1383انجام شده است .به گفتة محمدیکیا

( ،)1398ایلیا پاولوویچ پطروشفسکی 1در کتاب اسالم در ایران ( )1363و جواد طباطبایی
( )1377در کتاب درآمدی فلسفی بر اندیشه سیاسی در ایران نیز اندیشه سیاسی امام محمد
غزالیرابیشتربهمسائلسیاسیزمانهوزندگیوینسبتدادهاند.همچنینکتبفراوانیبه
موازاتمطالعة تاریختمدنیا تاریخفلسفهاسالمی،آراو نظریاتغزالیرامورد توجه قرار
دادهاند .از آن جمله کتاب تاریخ فلسفه در جهان اسالم ،نوشته حنا الفاخوری و خلیل البحر

است که هم به اوضاع زمانة امام محمد غزالی پرداخته و هم بهبرخی اندیشههای اجتماعی،
سیاسیودینیاو.همچنینکتابتاریخفلسفةاسالمی()1352ازهنریکربن2نیزدراینزمینه
تألیفشدهاست .
دهدمطالعةآثارغزالیازمنظرجامعهشناسیتاریخی


بررسیپیشینةپژوهشیموجودنشانمی
نمطالعهازآنروحائزاهمیت

حالانجامنشدهاست.ای

وتحلیلفرهنگینظامسیاسیاسالمتابه

تریناندیشمنداناسالمیدرایرانوجهانبودهوآثارواندیشههایاواز


استکهغزالیازبزرگ
منابعدارایاولویتبرایتحقیقدربابجوامعاسالمیوویژگیهایفرهنگینظامسیاسیاسالم

شود.همچنیناگرچهمقایسههاومطالعاتتطبیقیبیننظریاتغزالیواندیشمندان


محسوبمی
هایغزالیوبرتراندبدیعبهعنوانیکیاز


ایبیناندیشه
شده،اماتابه حالمقایسه


مختلفانجام
اندیشمندانحائزاهمیتدرحوزهتحلیلفرهنگینظاماتسیاسیانجامنشدهاست .


مالحظات نظری
مثابةنوعیهمبستگیدرنظرمیگیردکه


گرابه
دیدگاهیدرجامعهشناسیوجودداردکهفرهن

نتیجة تمامی رفتارهای جمعی بوده و طی جریانی از اندیشهها یا ایجاد شبکهای از سمبلها
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Ilya Pavlovich Petrushevsky
2 .Henry Corbin
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محقق میشود؛ یعنی یک نظام معنایی برای افراد شکل میدهد و به فرهنگ بهمثابة علمی
تفسیری برای یافتن معانی ذهنی انسانها مینگرد .در این نگاه فرهنگ همان آداب و رسوم
هابهتجربةخودشکلمیدهند.همچنیننظام


نیست؛بلکهساختارهاییاستکهطیآن،انسان
ایاستکهاینساختارهابهگونهایممتازدرآندخالتپیدا

سیاسیبهطرقمشخص،صحنه
ترینآنها


اردکهازبرجسته
میکنند(بدیع.)23:1376،نظریاتینیزدراینخصوصوجودد

میتوانبهنظریاتماکسوبر ،پارسونزوآیزنشتاد1اشارهکرد .

جامعهشناسی وبری ما را تا حد زیادی به نشانهشناسی فرهنگی نزدیک میکند و معنا در

دهد؛همانجاییکهعرصهورودفرهنگاست.تحلیلوبراز


روابطمتقابلراموردتوجهقرارمی
کندکهنهتنهابهفردتوجهداردبلکهبهروابطقدرتیکهبین

سلطه،مارابهتاریخیواردمی
گروهها منفعت مادی یا معنوی خاصی را سازمان میدهد نیز توجه میکند .این رقابت برای
همیشه جریان ندارد و نهایتاً سلطة یکی از آنها را به دنبال خواهد داشت و سپس الگوی
رفتاری و ارزشهای گروه مسلط ،بهصورت منبع تعهدات شخصی برای هر فرد آن جامعه
درخواهد آمد .از آن جمله میتوان موارد ذیل را ذکر کرد :موضوع یونکرها در شکلگیری
فرهنگپروسییاباسوادانکنفسیوسیکهبرراهبانسلطهیافتند(همان .)31-30:
شناسیفرهنگپیدامیشود.براساس


همانانگارهنشانه
دربنیانجامعهشناسیپارسونزینیز

نظریه پارسونز این ساختارهای معنایی برگرفته از فرهنگ هستند که بر دگرگونیهای اجتماعی
دهند.بدینسانجامعهشناسیتاریخیبایدساختارهایمعنایی


نظارتداشتهوبهنوآوریجهتمی
پارهایالزاماتوبعضیشرایطکنشاجتماعیاینساختارها
رابرپاداشتهوبگویدچراوچگونه 
رابهجلوبرده،شکلدادهومشخصکردهاست.برایمثال«تمایزگذاری»بهعنوانمعناییکهبه

عملدادهمیشود،ازهیچوپوچپدیدنیامدهاست؛بلکهازعملاجتماعیمرتبطباتاریخرمویا
تاریخ فئودالیته حاصلشده است .از این تالقی منحصربهفرد بین شرایط و نظارت ،تاریخ
فرد،وسنتفرهنگیمنحصربهفردیهمبهوجودآمدهاست(همان .)51:

منحصربه
ایزنشتاداست.اساسگونهشناسی ایزنشتادبر

همچنین نظریهایدیگر دراینزمینه نظریه
گسیختگیقراردارد،کهنقطهحرکتنظامهایفرهنگیبزرگعصرجدیداست.اینگسیختگی

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Eisenstadt
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همانظهورتنشبیننظماستعالییونظمزمینیوبینحوزهالهیوکنشبشریاست.براین
دادزیرسؤالمیرودکهدرآن


آمیزراتشکیلمی

اساسمفهوممرکزیکهبنیانمذاهبشرک
شخص شاه و ذات باریتعالی از یک گوهر بودند (مثل فرعون)؛ سپس شاهد ظهور مذاهب
بزرگ ازجمله یهود ،مسیحیت و اسالم و همچنین کنفوسیوس و بودیسم هستیم که بین نظم
استعالییونظمزمینیتفکیکقائلاند (همان .)88:

براساس گونهشناسی آیزنشتاد،مبنای تمایزبین نشانهایفرهنگیکهخودعنصرپیوستة
هایمذهبیهستند،نوعنگرشآنهابهرابطهالهوتوناسوتونحوهحلاینتنشاست.


نظام
اینرابطهراآیزنشتادبهسهدستهتقسیمکرده.1:کنفوسیوس.2هندوئیسموبودیسم.3ادیان
بزرگتوحیدی .
فرهنگ کنفوسیوس در درجه اول بر الگویی متکی است که بهطور متمرکز به تعریف
تکالیفبشررویزمینمیپردازد.اخالقاینجهانیمانعازشکلگیرینخبگانمذهبیشدهو

نخبگان سواد آموخته را به آنها ترجیح میدهد و در همان حال بر تحقق نظمی ادغامگر و
نظمیقانونیتکیهدارد.اینتناسبدرفرهنگبودیسموهندوئیسمبرعکسشدهونهتنهااین

ندارند،بلکهمرجعآنهاهمجهانیدرورای

فرهنگهانشانیازتفوقنظماخالقدنیویباخود

اینطبیعتاست.اینجهتگیریبرخالفکنفوسیوسبهتشکیلنخبگانمذهبیقدرتمندمانند
کندکهمدعیشناسایینظماجتماعیعادالنهایمطابقباجهانالهوتهستند

سانگهاکمکمی

(همان .)91:
دانیقائلاستکهدرآنهاسعادتمطابقبا

آیزنشتادمفهومخاصیبرایمذاهببزرگوح
الگوییسنجیدهمیشودکهمأخذاینجهانیوآنجهانیراباخودجمعدارد.هریکازاین

دوجهاندرتنشیبایکدیگرقراردارندکهراهحلآنکوششپایدارانساناینجهانیدرجهت

نگرشارزشیبهکنشسیاسیمیبخشد

بازسازیجهانناسوتبرپایةقوانینالهیاست.این 
کهبراساسآنتالشهرکسیبررویاینزمینبایددرجهتکاهشدادنبهتنشیباشدکه
اینجهانرادرمقابلآنجهانقراردادهاست(همان .)92:
بنابراینهمانطورکهذکرشدایننوعبرداشتجامعهشناسیازمفهومفرهنگی،جهتیخاص

ظامهای سیاسی میبخشد .این امر در ابتدا مستلزم مشخص نمودن نشانها یا
به تحلیل ن 
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ویژگیهای فرهنگی هر جامعه ،یعنی همان نظامهای معنایی است که در درون جامعه ادغام

دارندونیزایننشانهای


اندواینککارکردنظارتبرتحولاجتماعیوسیاسیرابرعهده
 
شده
دتاچهرةخاصهرنظامسیاسیوبداعتهایآنرامدنظرقراردهیم .

فرهنگیکمکمیکنن

روش تحقيق
اینمقالهبرایبررسیرویکردبرتراندبدیعوغزالیازروشمقایسهایبهرهگرفتهاست.روش

هاوتفاوتهای


طورکلیبرایشناختشباهت

هایپژوهشاستکهبه

اییکیازروش

مقایسه
ماعیاستفادهمیشود.چنینشناختیامکان فهمیدن،تبیین کردنو تفسیر

واحدهای کالناجت
رخدادهارافراهممیسازد(راگین .)37:1394،

اینروشبهمقایسهویژگیهایدویاچندرویکردنظری،ویژگیهایاجتماعیویادویا
چندقلمروپرداختهوضمنمشخصنمودننقاطاشتراکیاافتراقآنها،به فهمیمضاعفو

اجماعیازپدیدةموردبررسیبااستفادهازمقایسهنائلمیآید .

مقایسهای ،مالک تطبیقپذیری ،وجود حداقل اضالع مشابه معرفتی است .به

در مطالعة 
دیگر،دودیدگاهبایدیامسئلهمشترک،یارهیافتمشترکویامبانیکموبیشمشترکی


عبارت

داشتهباشند.برای آغازمطالعهتطبیقی،اولینگام،توصیفخوباستودراینمسیرپساز
ارائه دو توصیف جامع درباره دو رویکرد ،مقایسه طبق مسئلة پژوهش و براساس مبانی و
رهیافتهاصورتمیگیرد(فاطمهقاسمپوروزهرهخوارزمی.)1398،
پژوهشحاضرنیزازرهیافتمقایسهایکمکگرفتهتااز اینطریقنقاطافتراقواشتراک
دیدگاه غزالی و بدیع را در باب بنیانهای فرهنگی نظام سیاسی در جوامع اسالمی شناسایی
نماید.وجوهمقایسهبیندیدگاهایندواندیشمندشاملویژگیهایفرهنگیمیباشدکهغزالیو

ند.بهطورخاصمواردمقایسهشده
هاینظامسیاسیاسالمیدرنظرگرفتها 


عنوانبنیان

بدیعبه
دراینپژوهشعبارتنداز:
الف)نوعرابطهناسوتوالهوتدردیناسالمازنظرغزالیوبدیع؛ 
ب)نشانفرهنگیجوامعاسالمیازنظربدیعوغزالی؛ 
هایفرهنگیشکلگیرینظامسیاسیاسالمازنظرغزالیوبدیع؛


ج)بنیان
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ویژگیهاینظامسیاسیاسالمازنظرغزالیوبدیع.

د)
الزم به ذکر است که پژوهش حاضر با این پیشفرض که هر دو اندیشمند تحلیلی
اجتماعی -فرهنگی قابل مقایسهای در مورد بنیانها و ویژگیهای نظام سیاسی اسالم دارند،
ادیوکتابخانهای

است.روشگردآوریدادههاواطالعاتدراینمقاله،مطالعهاسن


انجامگرفته
میباشدکهطیآنعالوهبرآثارومکتوباتاماممحمدغزالیوبرتراندبدیع،آرا،نظراتو

مکتوباتدیگراندیشمندان،پیرامونایندودانشمندنیزموردواکاویقرارگرفتهاست .


یافتههای پژوهش
دستآمدهسؤاالتتحقیقموردبررسیقرارمیگیرد .
دراینقسمتباتوجهبهاطالعاتبه 

 بنيانها و ویژگیهای فرهنگی -اجتماعی نظامات سياسی در جوامع اسالمی از دیدگاهبرتراند بدیع شامل چه مواردی است؟
برتراند بدیع بر پایه سنت وبری -دورکیمی و جامعهشناسی تاریخی ،نگاهی فرهنگی به نظام
سیاسی اسالم دارد .او جهت انجام تحلیل خود از گونهشناسی آیزنشتاد استفاده کرده و نظم
ایبهوجودآمدهازتنشبینالهوتو
عنوانپدیده 


گرفتهدرجوامعاسالمیرابه

سیاسیشکل
ناسوتدرفرهنگاسالمیتبیینمیکند.درشکلخاصارتباطبینالهوتوناسوتدراسالم،

انسانممزوجشدهوجداییازآنامکانپذیر

دینباتمامیجنبههایزندگیدنیاییاجتماعی

هیچوجه قابلتفکیکنبودهواینهمراهیدینو
نیست.برایناساسدینازامرسیاسیبه 

سیاست الزامات و شرایط ویژة خود را ایجاد میکند .بدیع با الهام گرفتن از گونهشناسی
آیزنشتاد،بهتشخیصوتبییننشانفرهنگیجوامعاسالمیپرداختهودراینراهپایرافراتراز
آیزنشتادگذاشتهودردستةادیانتوحیدی،اسالمراازمسیحیتکامالًتفکیکنمودهاست .
حقیقتپنداری


یاتک
براساسنظربدیع،نشانفرهنگاسالمیقبلازهرچیزبر«مونیسم»
یابهعبارتیسادهتر،توحید،استواراستوعمیقاًقائل بهوحدانیتومتکیبراندیشهخدای

واحدیاستکهامورعالمرارقم زدهوسرنوشتهمهرا دردست دارد.اینوحدت نهبا

تصورتثلیثدرمسیحیتهمخوانیداردونهباسلسلهمراتبقدسینومقربانونهباهیچ
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پنداردیگریازتکثرگرایی.خدایاسالمنهاقتدارخودرابهکسیتفویضکردهونهپسرخود
رافرستادهاست(بدیع .)96:1376،
بدیعبراینباوراستکهاندیشهامتیعنینگرشوحدتگرادرمورداجتماعبشریراکه

همجنبهاجتماعیداردوهمجنبهسیاسینظامیومذهبیبهاسالموامداریم.برعکسآنچهدر

فرهنگمسیحیمشاهدهمیکنیم،دراسالمتمایزگذاریبینحوزههایمختلفکنشانسانیاز

هیچمشروعیتیبرخوردارنیست.اسالمکههرگونهاجتماعخاصمذهبیمانندجامعهکشیشان
ایعامترباتصور

تواندالهیاتخودرابارهبانیتآشتیدهدونهبه 
گونه


کند،نهمی

رانفیمی
آید.ازاینرواصلگیتیگراییوبدهبستانبینکلیساو

یککلیسایمجزاازنظامسیاسیکنارم 
ی
دربارکهبهظهوردولتغربیکمککرددرآنیافتنمیشود(همان .)97،

ایوباتکیهبرمبانیدینیوفرهنگیخاص،ازجملهنظریة


درغربپسازگذارازدوره
ازایندست،امردنیاازامر

«دوشمشیر»یارهنمودهایمسیحبهکشیشانمسیحیومواردی 
دینکامالًجداشدهوکلیساباتمامقدرتبهمدیریتامردینمیپردازدومشروعیتسلطان
پذیردواینامردرگذرزمان،تفکیکبینحوزههای


دررسیدگیمحضبهاموردنیاییرامی
مختلفکنشدینیوسیاسیازیکدیگررارقممیزند .

در مقابل در اسالم اجتماع مؤمنان اساساً اجتماعی سیاسی تلقی میشود و برخالف
مسیحیت،نظماینجهاندرساختخودهیچاستقاللدنیویندارد.درالگویاسالم،مبارزه
سیاسیکهنبایدبارزمسیاسیاشتباهگرفتهشود،چونانیکتکلیفبرایمؤمندرنظرگرفته
تیمیهمؤمنرابهخدانزدیکمیکند؛واین


زعمابن

یندارد،به
شدهودرعینحالکهالزامشرع


برخالفمسیحیت،انگیزشیمستقیمجهتکنشسیاسیبرایهمهافراداست(همان) .
نکتهمهمدیگردرفرهنگاسالمی،آنجهتمذهبیایاستکهویژگیسیاسی«امت»به
انهارسالتدارندآنرابرروی
شهریاجامعهسیاسیمیبخشد؛یعنیهمانشهریکهانس 
نویسدبرایجلوگیریاززوالآرمانشهرپیامبربر


بارهمی

زمینبناکنند.محمدآرکوندراین
اساسحدودالهیبایدبهاشکالاصیلحقایقیرجوعکردکهخداوپیامبرآموزشدادهاند.این

مخالفتکاملگراییغربیاستکهبه

شهرخداکهدراسالموظیفهداریمآنرابسازیم،کامالً

سویکشفوشکلدهیشهریعقالیی رهنمونمیشود .دراسالم دربرابرخطرانحطاطو
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درون گسیختگی یا آنتروپی تنها راه چاره اعاده است و این اعاده یا بنیادگرایانه است یا
دنظراست،یاآنطورکه سید

دیگریاالگویموبهمویجامعهپیامبرمور

عبارت 


احیاگرانه.به
جمال و عبده در نظر داشتند نوعی آشتی با تجدد؛ که هر دو نوع کامالً از آرمانشهر غربی
جداست(همان .)98،
بر اساس این دیدگاه آرمانشهر اسالمی در صدد ابداع و ساخت آیندهای بدیع و جدید
نیست؛بلکهمیخواهدصرفاًالگوییاسالمییعنیسنتپیامبروقرآنراکهازقبلوجودداشته

وبرایتماماعصارآمدهاست،بازترکیبودرنهایتروزآمدکند.برایناساساینجاسیاست
دیگرحوزهابداعنیست،بلکهحوزةابرازوفاداریبهسنتالهیاست .
عنصر اساسی فرهنگ اسالم ،یعنی وحدت مذهب و سیاست بر دیگر مقولههای کنش
شود.دومانبهخوبی


گیرییکمقولهاقتصادیمستقلمی

انیهمتأثیرگذاشتهومانعشکل
انس
نشانمیدهدکهچگونهدرغرببهبرکتتمایزسیاست،کهباعثآزادیعملافرادشدوذهن

هاراازقیدمذهبرهاساخت،استقاللحوزهاقتصاد،امکانپذیرشد.درمقابل،اسالماقتصاد


آن
هایاجتماعیدرنظرگرفتهاست؛بر


عنوانابزاریدرجهتبازتولیدوحدتوهمبستگی
را 
به
توانداتوپیایغربیرادرموردنظامبازارآزاد،آنطورکه


گاهنمی
ایناساسفرهنگاسالمیهیچ
)تعریفمیکندبپذیرد،یعنیبازاریکهدرآنانسانفقطبراساسمنافع

کارلپالنییی1944(1

هاعملمیکند .


فردیوغریزهتملکبردارایی
درستدرتقابلبااصولاقتصادغربی،کهتوسعةاقتصادیمدرنراباخودبههمراهدارد،
دراسالماقتصادشاملعقالنیتیمتفاوتاستکهبراساسمالکیتوفردگرایینیست؛بلکه
میخواهد تمامیت اجتماعی را حفظ کرده و منافع کل جامعه را تأمین نماید .چهبسا همین

مطلب،دلیلمشکالتیباشدکهدرراهساختیاورودساختارهایاقتصادسرمایهداریلیبرالدر

شرقوجوددارد.چنانکهدلیلشکستنظریهمارکسیسمکهآنهمبرپایهاصولاقتصادیغربی

زمینوجودنداشت،بهجزمالکیت

استواراستهمینعاملمیباشد.دراسالممالکیتانفرادی 
گونهای جمعی مورد بهرهبرداری قرار
کوچک دهقانی؛ مثل خردهمالکها در ایران ،زمینها به 
میگرفتومفهومبزرگمالکیتشکلنگرفتهبود(همان .)99،

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Karl Polanyi
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همچنینتأثیرمونیسماسالمیدرروابطاجتماعینیزخودرانشانمیدهد.دراندیشةغربی،


قرارداداجتماعیبهمعنایقراردادبینافرادتلقیمیشود؛امادراسالمقراردادپایهمالکیتنیز
نداردومؤیدهیچروابطیبینانسانهاواشیاوحتیبینمالکینهمنیست(همان .)100،

ترتیبدراینجانیزهمزمانازمبانیدولتغربیصاحبحاکمیتوازیکجامعه

به 
این

مدنیمبتنیبرمبادلهفاصلهمیگیریم.درورایاینقراردادمجدداًبینمساواتوآزادیرابطه
گرددوسلطانمونیستکهمنکرآزادیهایمطلقهفردیاست،اولویترابهجامعه


برقرارمی
)یادآوریمیکنددرفرهنگغربی،آزادیانتخاب

دهد.همانطورکهگارده1970(1


مساواتیمی
وآزادیاندیشهبرایجامعهوحتیجمعیتیشناختهشدهاستکهازافرادیمتوازننسبتبه

کهدرفرهنگاسالمبهمساواتاجتماعیاهمیتدادهمیشود.


اند،درحالی
یکدیگرتشکیل 
شده

عنوانتنهاگروهمشروع،هیچگونهمحدودیتیجغرافیایی


براساسایناندیشه،امتدراسالمبه
شناسد.درواقعبینشاسالمی،ویژگیسرزمینیدولتوسیاسترانفیمیکندو

برایخودنمی
باردیگرماراازعقالنیتدولتیدورمیسازد(همان) .


یک
برایناساسبهجمعبندینظریةبدیعپرداختهووجوهآنبهجهتپاسخبهپرسشاصلی

بندیشدهاست .
تحقیقدسته 

یةبدیعنشانفرهنگاسالمی،تکحقیقتپندارییامونیسماست .

الف)براساسنظر
ب)براساسایننشانفرهنگی،رابطةزمینوآسماندرنظریةبدیعرابطهایپایداروهمیشگی

است،کهدرآنبایستیزمینبراساسقوانینآسمان،نظموسامانپذیرد .
ج)اساسشکلگیرینظامسیاسیوشکلگیریدولتدرجوامعاسالمی،کنشبهجهتتنظیمو
ساماندهیوآبادانیزمینبراساسقوانینآسمان،ودرواقعقوانیناسالمیاست؛وسلطان،
عنوانوکیلخداونمایندةاو،بلکهبهناماطاعتازارادةالهیواردعملمیشود .


نهبه
ویژگیهایایننظامنیزبراساسنشانمونیسمشاملمواردمختلفیاست.ازجمله :

د)
.1پذیرفتهنبودنالگوینمایندگیخداوعدمتشکیلقدرتسلسلهمراتبی؛ 
.نگرشوحدتگرادرمورداجتماعبشریوعدمفردگرایی؛ 

2
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 .Gardet
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.عدمتمایزگذاریبینکنشهایمختلفانسانی؛ 

3
.4اجتماعسیاسی،هماناجتماعمؤمناناست؛ 
یلهایبراینزدیکشدنبهخدا؛ 
.کنشسیاسیبهعنوانوس 

5
.6ساختشهرانسانیبرمبنایقوانینالهی؛ 
.7عدموجودابداعدرسیاستواستفادهازسنتالهیموجود؛ 
.اقتصادبهعنوانابزاریدرجهتبازتولیدوحدتوهمبستگیاسالم؛ 

8
.9قرارداداجتماعی،فردینیستبلکهقراردادیاجتماعیاستوبرپایهمالکیتنیست .
 بنيانها و ویژگیهای فرهنگی -اجتماعی نظامات سياسی در جوامع اسالمی از دیدگاهابوحامد محمد غزالی شامل چه مواردی است؟
بهعنوانهدف
عنوانمتفکریکهنظامفکریمنسجموقاعدهمندیدارداز«سعادت» 


غزالیبه
نهاییآفرینشناممیبردوهمهاندیشههایخودراباهدفتأمینسعادتبرایانسانتئوریزه
میکند (امیر دبیریمهر1383 ،؛ مجتبی عطارزاده .)1388 ،اساس نظریه غزالی بر مبنای این

اندیشهقرارداشتکه«:مقاصدخلق،مجموعاستدردینودنیا»؛بنابراینویبهدنبالآننوع
سیاست و شکل جامعه بود که دنیا را نه وطن و قرارگاه ،بلکه آن را منزل در نظر گیرند
(محمدمهدیاسماعیلی .)1397،
غزالی در کتاباحیاعلومدین باترسیمیکخطسیرمشخص نشانمیدهدکه چگونه
ایترین نیاز انسانها که خوراک و پوشاک و مسکن است ،تا مرحلهای پیش میرود که
پایه 

فردخودراپیدامیکند .


هایمنحصربه
سیاستونظامهایسیاسیشکلگرفتهوو 
یژگی

بنابراندیشهغزالی،خداوندغذا،لباسومسکنرابرایانسانخلقکرد،امانهبهطریقیکه
بهصنعتاحتیاجنداشتهباشدوآمادهمصرفباشد؛بلکهطوریآفریدکهانسانمجبورباشد
برایبهرهمندیازآن،صنعتبهکاربرَد؛لذامشاغلبهوجودآمد«:پسهمهراحاجتباشدبه
پنجصناعتکهاصولصناعتهااستواوایلشغلهایدنیا،آنکشاورزیاستوشبانیو
اقتباضوجوالهگیورازی؛امارازیبرایمسکنوجوالهگیوآنچهگردبرگردآناست،
چونریسمانرشتنودوختنبرایلباس،وکشاورزیبرایطعام،وشبانیبرایمواشی،و
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اسباننیزبرایمطعمومرکب،وبه«اقتباض»آنمیخواهیمکهآنچهخدایآفریدهاستحاصل
کردهشوداز« صیدیامعدنیاگیاهیاهیزم،پسکشاورزنباتحاصلکندوشبانحیواناتنگاه
داردوجوالیانتساجکندومقتضبرستهاستوزادهبهنفسخود-بیصنعتآدمی-آنرابه
دستآورد»(غزالی.)618:1384،سپساینشغلهابهابزارینیازپیدامیکنندو 3نوعشغل
دیگربهوجودمیآید:درودگریوآهنگریومشکدوزی :
پسآدمیچنانآفریدهشدهاستکهتنهانزید،بلمضطراستبهفراهمآمدنباغیریاز

«
جنساو؛آنبرایدوسببا ست:یکیآنکهحاجتبهنسلاستبرایبقایآدمیوآنجزبه
اجتماعزنومردوعشرتایشاننباشدودومیاریرساندندرمهیاکردناسباب«طعامولباس»

ودرپروراندنفرزندوغیرآن»(همان .)619،
بنابراندیشهغزالی،فرزندانازاجتماعانسانهابهوجودمیآیندویک نفربهتنهاییقادر

نیستفرزندراپرورشدهدوبرایتأمیناحتیاجاتخودوبهدستآوردنطعامولباسو
مسکن ،نیازمند یاری و کمک دیگران است« .پس برای آن «تنها زیستن آدمی» ممتنع شد و
حاجتافتادبهاجتماعات»(همان) .
سپس انسانها درون این صنایع تقسیم میشوند و کنار یکدیگر خانه میسازند و برای
محافظتازخانههایشاندورخانههاحصارمیکشندوبدین ترتیبشهرهابهوجودمیآیند.
آیدوانسانهابرای

کنندوبینآنهاخصومتبهوجودمی

سپساینمردمانباهممعاملهمی
برقراریصلحنیازمند 3صنعتاصلیدیگرمیشوند -1:قضاوت -2سیاست -3قانون«.پس
بهضرورتاینعوارضکهازاجتماعحاصلآمدصناعتهایدیگرحاصلشدوازآنجمله

صناعتها ،صناعت مساحت است که بدان مقادیر زمین دانسته شود تا بیان ایشان به عدل
قسمت توان کرد و از آن جمله صناعت لشکریان است که شهرها را به شمشیر نگهدارند و
دزدانرا ازایشاندفعکنندوازآنجملهصناعتحکمکردناستمیانایشانوبرایفصل
خصومت هامتوسطشدنوازآنجملهحاجتاستبهفقهوآنمعرفتقانونیاستکهخلق
را بدان ضبط باید کرد و الزام باید نمود تا بر حدهای آن بایستند تا نزاع بسیار نشود و آن
معرفتحدهایخدایاستدرمعاملتوشرطهایآن»(همان .)621،
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درنتیجهارتباطوتعاملومعامالتیکهبیناینسهصنعتشکلمیگیرد،صنعتمهمی
بهنامحکومتبهوجودمیآید «.پسحاجتباشدبهملکیمدبروامیدیمطاعکهبرایهر
کاریشخصیرامعینکندوبرایهرکسیکاریاختیارکندکهمناسباوبود؛وانصافنگاه
دارددراستدنخراجودادنآنوکارفرمودنلشکردرحربوقسمتسالحایشانوتعیین
جهات حرب و نصب امیران و سپهساالران بر هر طایفه ای از ایشان و غیر آن صناعت
پادشاهی»(همان .)622،
غزالیسپسدورویکردرابرایسیاستدرنظرمیگیرد:یکرویکردعامواستصالحیو

دیگریرویکردخاص .
«سیاست از نظر غزالی ،به مفهوم استصالحی آن دارای چهار مرتبه است در مرحله اول
سیاستانبیاءوپسازآنبهترتیبسیاستحکاموفقهاوعلماووعاظقراردارد.اینتقسیم-

بندی چهارگانه از یکسو ناظر بر توان یا شایستگی عامالن سیاست و از دیگر سو ناظر بر
هاینفوذپذیریآناناست.پیوندمیانعامالنومخاطبانهمانامراصالحیا

مخاطبانوحیطه
دروجهطلبآناستصالحاست»(امیردبیریمهر .)1383،
مرتبه اول سیاست ،سیاست انبیاء است انبیاء موردنظر غزالی عاماست و همه پیامبران را
آورانبهشمارمیروندوشرع

شاملمیشود.انبیاءچونبرگزیدگانخداوندهستند،بهترینپیام
ها،معنیوتفسیرمیشود.باایندیدسیاستانبیاءتمامی


واسطهوازطریقزبانورفتارآن

به
آدمیاناعمازخواصویاعوامهمچنینظواهروباطنآنانرادربرمیگیرد.توجهغزالیبه
فرضمتشرعانهغزالیرانشانمیدهد .

انبیاءپ 
یش
اما در مرتبه بعد که سیاست حکام اعم از سالطین ،خلفا و ملوک را در برمیگیرد توجه
غزالیبهامرسیاسیواقعمشهوداست.حکامبادراختیارداشتنقدرتدنیوی،برظاهرآدمیان
مسلط بودهاند و از اینرو در مرتبه دوم سیاست قرارگرفتهاند .در نگاه غزالی ،حاکم هیبت
خداوندبررویزمیناستواطاعتحاکمبهمعنایاطاعتخداست؛چراکهقدرتپادشاهی
راخداوندبهپادشاهدادهاستوباپادشاهوملوک،مخالفتونزاعکردنیکامرغیرشرعی

الملوکبیانمیدارد«:ونیکوترینچیزی


است.دراینبابغزالیدرقسمتیدیگرازنصیحت
کهپادشاهراببایددیندرستاست،زیراکهدینوپادشاهیدوبرادرندازیکشکممادر»...
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(غزالی)81:1367،مرتبهسومازسیاست،بهعلمااختصاصدارد.منظورغزالیازعلما،علمای
صالحاستکهشایستگیوتواناییدسترسیبهبواطنخواصراداراهستند.درمرتبهچهارم،
سیاستوعاظقراردارد.وعاظبراساسپذیرشهایعمومیوبدونآنکهبهعمقوکنهقضایا
باشند،بابواطنعوامنوعیهمترازیبرقرارمیکنند»(همان).هرکدام

ومعارفدینیدستیافته

از این چهار گروه ،ویژگیها و مناسبات مخصوص خود را دارند و بر جنبهای وجودی از
الیههایمختلفمردمجامعهتأثیرگذارند .

جدول  -1مراتب سياست از نگاه غزالی
قلمرو نفوذ

انبياء

حكام

عوام

ظاهروباطن

ظاهر

خواص

ظاهروباطن

ظاهر

علمای آخرت

وعاظ
باطن

باطن

دراینقسمتبراساسآنچهبیانشد،نظریةغزالیجمعبندیووجوهگوناگونآنجهت

بندیشدهاست .


پاسخبهپرسشاصلیتحقیقدسته
الف)درنگاهغزالینیز،نشانفرهنگاسالمی،مونیسمیاتکحقیقتپنداریاست؛امادرکنار

شودکهاوراسایةخداوندبررویزمینمیپنداردکه


آنهیبتیبرایحاکمدرنظرگرفتهمی
نشانتکحقیقتپنداریاستومنبعاصلی،همان

البتهایننوعنگاهنیزبرگرفتهازهمان
حدودالهیاستوحاکمازخودقدرتیبرایقانونگذاریونمایندگیندارد .

ب)براساسایننشانفرهنگی،رابطةزمینوآسماندرنظریةغزالیرابطهایبسیارمهمو

شدهاستکهدراینارتباط،بایستیتمامقواعددنیابراساسحدود


کلیدیدرنظرگرفته
هاوسیاستگذاراندنیابایددرجهتتنظیمرابطة


قوانینالهیشکلگیردوتالشانسان
زمینوآسمانباشد .
ج)اساسشکلگیرینظامسیاسیدرجوامعاسالمیوشکلگیریدولت،ایجادوسیلهوابزاری

درجهتنیلبهسعادتاخرویوعملبهقوانینالهیاست .
)ویژگیهایایننظامشاملمواردمختلفیاست؛ازجمله :

د
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 . 1پذیرفته نبودن الگوی نمایندگی خدا در کنار قائل بودن نوعی جایگاه خاص برای حاکم
اسالمی؛ 
.2وحدتاجتماعبشریدرجهترفعنیازهایخودباتشکیلجامعهبراساسمنافعاجتماعی؛ 
.سیاستورزیحاکمبراساسحدودوقوانینالهیوعدمتمایزدینودنیا؛ 

3
عنوانوسیلهایبراینیلبهسعادتاخروی؛ 


.سیاستبه
4
.ساماندهیهمةکنشهاوتنظیماتاجتماعیدرجهتتقرببهخداوند؛ 

6
 .7تشکیل اجتماع بهدنبال جمع نیازهای مادی و فرهنگی انسانی و بهدنبال آن شکلگیری
سیاست؛ 
.8درنظرگرفتنشغلوپیشهبهعنوانابزاریبرایتنظیمدنیادرجهتنیلبهسعادتاخروی؛ 
.سیاستمراتبیداردونوعیمقامسلسلهمراتبیدرقدرتسیاسیوجوددارد .

9
 ویژگیهای فرهنگی که برتراند بدیع و امام محمد غزالی بهعنوان اساس نظام سياسیاسالم قائل میشوند چه شباهتها و تفاوتهایی با یكدیگر دارد؟
دستآمدهکهعمدتاًازمنابعدستاولوبراساستحلیلاندیشمندان


هایبه

براساسداده
برجستهبرنظریاتموردمطالعهبودهاست،تحلیلفرهنگیبدیعازنظامهایسیاسی،بانظریه

اماممحمدغزالیدرخصوصنظامسیاسیاسالمتاحدزیادیتطابقداشتهوالبتهدرمواردی
نیز تفاوتهایی وجود دارد .بهزعم بدیع نشان فرهنگی جوامع اسالمی که کنشها و نوع
شکلگیری نظام سیاسی را تعیین میکند ،تک حقیقتپنداری یا مونیسم است .با مطالعه آثار

شودکهازنگاهاونیزمهمترینویژگیجوامعاسالمیایناست

غزالیاینامرکامالًروشنمی
چیزراباقدرتوارادةتفکیکناپذیرشخلق


خداوندیکتاهمه
کهمیخواهنددراینمسیرکه«

طیطریقنمودهواینموضوعپیشفرض

کردهتاانسانهابهسعادتاخرویدستپیداکنند»

واصلمسلموالبتهتاحدینانوشتةتمامیتحلیلهاوآثاراماممحمدغزالیچهدرخصوص

سیاستوچهدرمباحثدیگراست .
همچنینمقولةمهمدیگریکهبدیعبهآنمیپردازدایناستکهدراسالممنافعفردیدر

ترازمنافعجمعیقرارمیگیردوتماماصولموجوددرجوامعاسالمی،نشانازاین


درجةنازل
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امردارد.ازجملهمصادیقآن«،عدموجودنظاماقتصادیمبتنیبرمنافعفردی»،واینامرکه
،میباشد.این
عنوانابزاریبرایایجادوحدتوهمبستگیاجتماعینگاهمیشود» 


بهاقتصادبه
«
هایغزالیبه نوعیمتفاوتوبابیانیدیگروجوددارد.غزالیدربحثخود


بحثدراندیشه
پیرامون شکلگیری اجتماعات انسانی ،بیان میدارد که انسانها الجرم اجتماعات را شکل
دهندتابتوانندمنافعخودودیگرانراتأمیننمایند،ویکیازمهمترینابزارهایاینهمیاری


می
پیشههایمختلفیاستکهنظاماجتماعیوسیاسیراساماندادهو
وتأمینیکدیگر،اشتغالبه 

ینرومنافعجمعیازاولویت باالیی درمقایسه با
انسانهارابهیکدیگر وابستهمینماید؛ازا 

هیچعنوانجداکردندین
نمایدکهدراسالمبه 


گیرد.همچنینبدیعتبیینمی

منافعفردیقرارمی
افتد؛چراکهدنیادرساختدنیویخودهیچاستقاللویژهای


ازسیاستیاازاقتصاداتفاقنمی
استالجرمباهمةکنشهایانسانیارتباطیتنگاتنگداشته

نداردودینکهتجلیقوانینالهی
هاوسیلهایبرایتنظیمصحیحرابطةدینودنیااست.دراینبابغزالینیزبا


وتماماینکنش
اشارهبهمبحثمراتبسیاستخود،هدفسیاسترانیلبهسعادتاخرویدانستهومعتقد
استحاکمانومتولیانسیاست نیزباید براساسدستوراتالهیوقوانیندینبهحکمرانی
صورتدینرابادنیادرآمیزند .


پرداختهوبدین
درخصوصماهیتکنشسیاسینیزشباهتهاییبیننظریاتایندواندیشمندوجوددارد.

کندکهدرنظامسیاسیاسالمی،افرادبهعنوانمؤمنان،درمقابلخداونداحساس


بدیعبیانمی
مسئولیتکردهوکنشرزمسیاسییاجهادراباهدفتقرببهخداوندانجاممیدهندودراین

طورکهدربحثهایپیشین

شود .
همان
زمینهکنشسیاسی،منشأخیروسعادتاخرویتلقیمی 

نیزذکرشد،ازنظرغزالیهمةکنشهایانسانی،باألخصکنشسیاسیدراسالم،بایدبهجهت

عملکردمثبتدردنیاوبراینیلبهسعادتاخرویانجامشود .
همچنین بدیع عنوان میکند که در نظام سیاسی اسالم ،شهر سیاسی یا آرمانشهر امت
اسالمی،نهبرمبنایابداعاتوعقالنیتانسانی،بلکهبرمبنایسنتالهیودستوراتپیامبر
است و راه جلوگیری از تخریب آن نیز اعاده به معنای استفاده از الگوی جامعه زمان پیامبر
است .درهمینزمینهغزالی نیز کهاندیشمندی درزمانةبحرانوانحطاطجوامعاسالمیدر
خالل کشمکشهای داخلی و خارجی است ،بهترین راه اصالح جامعه را بازگرداندن نظام
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سیاسی مبتنی بر دستورات خداوند و پیامبر و تقویت دین مردم به جهت رسیدن آنان به
رستگاریمیداند.براساسنظرغزالیحاکماسالمیبایدباکمکعلمایاسالمیبهبهتریننحو

صالحورستگاریبراساسدینالهیرادرجامعهپیادهکند .
زعمبدیع،اسالمبههیچنوع،قدرتسلسله


درخصوصنوعحکومتبایدذکرکردکهبه
مراتبی را در خود جای ندادهاست؛ از این منظر خداوند قدرت مطلق است و هیچکسی را
به عنواننمایندةخودقرارندادهوحاکمجامعهبایستیمشروعیتراباپایبندیخودبهقوانین

الهیکسبکندودرغیراینصورتموجودیتیشرعیودروهلةبعدقانونی،ندارد.نظریة
تفاوتاستوقائلبهاینامراستکهسلطانظلاهللاستوهیبت

غزالیدراینبابتاحدیم
حاکم،همانهیبتخداوندبررویزمیناست؛سپسباتوجهبهدرجةنفوذقدرتبرمردم،
مراتبیبرایقدرتدرنظرمیگیردکهدردرجةاول،پیامبرانبابیشترینمیزاننفوذبر


سلسله
مردم و بیشترین میزان مشروعیت ،و حاکم ،عالم و واعظ به ترتیب در مراتب بعدی قرار
نوعیقدرتسلسلهمراتبیقائلاست.البتهالزمبهذکر


توانگفتغزالیبه

گیرند.ازاینرومی

می
مراتبیبانوعقدرتسلسله مراتبیغربیتفاوتداردوبراساس

استکهاینقدرتسلسله 
ویژگی مونیسم یا تک حقیقتپنداری ،قائل به وحدانیت خداوند و این اصل است که خدا
نمایندگیخودرابههیچفردیاعطانکرده،بلکهاینسلسلهمراتبمشروعیتخودراازعمل

گیرندواقتداریدنیویبرایاینمراتبوجودندارد؛وبهنوعیکاربردآن،


بهدستوراتالهیمی
نفوذبیشتردیندرجانهایمردموکمکبهآنانبهجهترشداست .

جدول  -2مقایسه ویژگیهای نظام سياسی اسالم در نگاه غزالی و بدیع
ویژگی
نشانفرهنگیجوامع
اسالمی
نوعرابطهناسوتو
الهوتوحلتنش
ایندو

غزالی
مونیسم+قائلشدنهیبتخداوندیبرایسلطان
البتهبراساساجرایحدودالهیونهبهعنوانیک
قدرتواسط(سلطانخطاناپذیرنیست)
دنیامنزلوآخرتوطنوقرارگاهاست.دنیامکانی
برایکسبسعادتآخرتاست.

برتراند بدیع
مونیسم(تکحقیقتپنداری)/
بدونالگوینمایندگیبرایخدا
کنشانسانی(بهطورخاص

سیاسی)دردنیامنشأسعادت
اخروی
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ادامه جدول  -2مقایسه ویژگیهای نظام سياسی اسالم در نگاه غزالی و بدیع
ویژگی

غزالی

بنیانفرهنگی
شکلگیرینظام


برتراند بدیع
جهتپیادهسازیقوانینالهی


جهتکمکبهانسانهابراینیلبهسعادت


سیاسی

برایهماهنگکردنایندنیابا
دینوآندنیا
.1پذیرفتهنبودنالگوی
نمایندگیخدا 

ویژگیهاینظام

سیاسی

.1پذیرفتهنبودنالگوینمایندگیخدا 

.2عدمپذیرشقدرت

.2پذیرفتننوعیقدرتسلسلهمراتبی 

سلسلهمراتبی 


.3تشکیلاجتماعباهدفمنافعجمعی 

.وحدتگراییاجتماعبشری 

3

.عدمتمایزبیندینودنیادرکنشهایاجتماعی

4

.4عدمتمایزگذاریبین

وسیاسی 

کنشهایمختلفانسانی 


.5سیاست:ابزارنیلبهسعادتاخروی 

.5کنشسیاسی:وسیلهتقرب 

.6ساختاجتماعبرمبناینیلبهسعادتاخروی 

.6ساختشهرانسانیبرمبنای

.شغلوپیشهبهعنوانابزاریبرایتنظیمدنیادر

7

قوانینالهی 

جهتنیلبهسعادتاخروی

.اقتصادبهعنوانابزاریدر

7
جهتبازتولیدوحدتو
همبستگیاسالم

بحث و نتيجهگيری
اززمانیکهروشهایخطیوکالنتاریخینتوانستندپاسخمناسبیبهمسائلسیاسیخصوصاً

بحران توسعه عرضه دارند ،این اندیشه پررنگتر شد که تحلیل فرهنگی هر نظامی ،امری
ضروری برای تحلیل نظامهای اجتماعی و سیاسی آن است .لحاظ فرهنگ در تحلیلها بدین
معناستکهدرکموضوعاتاجتماعیوسیاسیبایددروضعیتمنحصربهفردودرشرایط

گیریوتحولدرطولزمانانجامگیرد.ایننوعتحلیلبهمانشانمیدهدهمة

خاصشکل
نظامهای سیاسی بهسوی آیندهای از قبل تعیینشده پیش نرفتهاند و نوسازی سیاسی جوامع

به خصوصجوامعجهانسومبرپایهتعمیمهماندولتیکهساختآنصرفاًمربوطبهتاریخ

پارهای از جوامع اروپایی میشود ،صورت نمیگیرد .بر این اساس تحلیل مقایسهای دیدگاه
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هایفرهنگینظامسیاسیدرجوامعاسالمیبهمانشانمیدهدکه


غزالیوبدیعدرباببنیان
جوامعاسالمیبادارابودننشانفرهنگیمخصوصبهخود،شکلمنحصربهفردیرادرنظام

سیاسیخودرقممیزنند .

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

الهیتنظیممیشود.همچنینکنشسیاسیدرایننظام،کامالًمقدسودرجهتنیلبهسعادت

استومنفعتیاسودمادیدرآنلحاظنمیشود.اینامرازرابطةمستقیمودائمیناسوتو

الهوت در فرهنگ اسالمی حاصل میشود و بهطور کلی نظام سیاسی با هدف دستیابی به
هیچ
بندیسیاسی،کنشدینیوسیاسیبه 


گرفتهاست.درایننوعازنظام

اخرویشکل
سعادت
عنوانقابلتمایزوتفکیکنبودهومنفعتجمعبرمنفعتفردیتقدمدارد .
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