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شاکلۀ سیاست در تمدن مدرن و تمدن نوین اسالمی؛ مطالعۀ 

 تطبیقی

 09/01/1401تاریخ پذیرش:                       20/11/1400تاریخ دریافت: 
 1سید سعید زاهد زاهدانی

 2زاده محمدحسین جمال

 چكيده 

شوند. از  تأمین می« نهاد»های طبیعیِ اجتماعی، موسوم به  نیازهای ضروری جوامع از طریق تشکل

هنگ و تمدنی یابد. هر فر جمله برای ایجاد نظم و امنیت و مدیریت جامعه، نهاد سیاست تشکیل می

رو هر تمدنی دارای یک نهاد  این بخشی مخصوص به خود است. از دارای سبک مدیریت و انتظام

سیاسی با شاکلۀ مخصوص به خود است. تمدن مدرن با کنار گذاشتن واقعیت غیب و تکیه بر واقعیت 

اجتماعی آن، از  است و نهادهای مشهود )سکوالریزم( و اعتماد به انسان )هیومنیزم( شکل و رشد یافته

میالدی و  1979اند. با پیروزی انقالب اسالمی در سال  جمله سیاست، نیز بر همین پایه استوار شده

های نوینی به نهادهای اجتماعی  نماید که شاکله ظاهر شدن اسالم در یک منظر تمدنی، چنین می

 است.  مخصوصا سیاست داده شده

روش بررسی متون و بحث و نظرخواهی از متخصصین، در کند با استفاده از  مقاله حاضر تالش می

ای تطبیقی، شاکلۀ سیاست در تمدن نوین اسالمی را ترسیم نماید. موضوع این پژوهش، مطالعه  مطالعه

های نظری  تطبیقی شاکلۀ سیاست در دو تمدن مدرن و تمدن نوین اسالمی، و هدف آن مقایسه پایه

است نتایج اجتماعی هر یک را مورد سنجش قرار دهد.  سیاست در دو تمدن مذکور است و بر آن

دهد که شاکلۀ سیاست در این دو نوع تمدن با یکدیگر تفاوت مبنایی  های این پژوهش نشان می یافته

گرایی  دارند؛ هر چند ممکن است هر دو به مردم ساالری متمسک هستند. تمدن مدرن بر اساس انسان

شمارد؛ اما تمدن اسالمی بر  ها هر نوع عملی را مجاز می نسانطلبی ا و توجه به سودجویی و منفعت

کند نظامی را در  ربوبیت الهی تکیه کرده و با اهمیت دادن به رابط بین عالم غیب و مشهود، تالش می

 سیاست جایگزین کند که والیت الهی در سطوح مختلف اجتماعی آن ساری و جاری باشد.

 یاست، فرهنگ، تمدن اسالمی، تمدن مدرن: والیت، حاکمیت، سهای کليدی واژه
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 مقدمه و بيان مسئله

ای نیست که در آن نهاد سیاست  ترین نهادهای اجتماعی است. هیچ جامعه سیاست یکی از مهم

السالم(  وجود نداشته باشد. وجود نهاد سیاست و حکومت، همانگونه که امیرالمؤمنین علی )علیه

ای  ، برای مدیریت و برقراری نظم و امنیت در هر جامعه(82: 1414به آن اشاره داشته )صالح، 

دیگر  عبارت گیرد. به ضروری است. این مدیریت بر اساس تمایالت جمعی شکل می

 گیری این نهاد اساسی، نقش درجه یک دارد.  های مردم در شکل ها و گرایش گیری جهت

های به  ا دریافتهای ضروری جامعه، فرهنگ آن است. فرهنگ، ادراکات ی از دیگر بخش

تواند بدون توافق بر  (. هیچ گروه انسانی نمی83: 1384توافق جمع رسیده است )زاهد، 

های جمعی، در کنار یکدیگر قرار گیرد و یک زندگی هماهنگ  های ناشی از دریافت اندوخته

داشته باشد. فرهنگ، عامل همدلی، همفکری و در نتیجه همکاری اهالی آن جمع است. در هر 

رسد که عامالن به آن فرهنگ، آن سبک زندگی  هنگ، نوعی از سبک زندگی به توافق جمع میفر

رسد و  ای از جغرافیا به منصۀ ظهور می کنند. وقتی یک سبک زندگی در پهنه را عملیاتی می

توان گفت در هر تمدن، تمایالت جمعی، نظم  شود. بنابراین می ظاهر می« تمدن»یابد  گسترش می

های متفاوت وجود دارند و تمایالت جمعی به  کند؛ چون فرهنگ را ایجاد می سیاسی خاصی

کنند،  های مختلف مدیریت و برقراری نظم و امنیت را ایجاب می توافق جمع رسیده، شیوه

 های سیاسی متفاوت خواهند بود.   ها یا شاکله های مختلف دارای نظام توان گفت که تمدن می

ها جهانی هستند.  یابند. برخی از تمدن رگذاری خود اهمیت میها بر حسب گستره و اث تمدن

اند به ترتیب ظهور عبارتند از: تمدن  شناخته شده« جهانی»هایی که توسط اندیشمندان،  تمدن

النهرین، تمدن مصر، تمدن ایران باستان، تمدن یونان، تمدن اسالمی، تمدن مدرن. امروزه  بین

 کند.   اطق آباد جهان گسترانیده و آداب خود را اعمال میتمدن مدرن سیطرۀ خود را بر کل من

فرض اصلی در تشکیل نهاد سیاست در تمدن مدرن این است که انسان گرگ انسان است.  

برای اولین بار به زبان التین انتشار  1642خود، که در سال  شهرونددر کتاب  1توماس هابس

چاپ شد، این جمله را در تعریف انسان به در لندن  1651یافت و ترجمۀ انگلیسی آن در سال 

گذاران اندیشۀ سیاسی تمدن مدرن در کتاب  از بنیان 2کار گرفته است.  قبل از او ماکیاولی
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1. Thomas Hobbes 
2. Niccolo Machiavelli 
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ها را از تماس رماند.   باید شیر بود و گرگ ها را شناخت.  می باید روباه بود و تله می گوید: می

ای از اندیشۀ سیاسی ماکیاولیسم را بیان  الصهاین شعر که روی جلد کتاب درج شده است خ

منتشر گردید.  این نوع رویکرد  1532نوشته شد و در سال  1513کند.  این کتاب در سال  می

های سیاسی تمدن مدرن جاری شد و فجایعی را به بار آورد که در قرن  سیاسی، در اندیشه

ویکم در گوشه و کنار  بیست اکنون در قرن های اول و دوم و هم بیستم به خصوص در جنگ

جهان شاهد آن هستیم.  در این رویکرد سیاسی قدرت، موضوع اصلی سیاست است و به هر 

ای جز  شود باید آنرا به دست آورد.  برقراری نظم و امنیت در درون چنین جامعه ای که می وسیله

 پذیر نیست.   با قدرت قاهر و نیروی سرکوب امکان

ر جامعۀ اسالمی که نمونۀ آن در صدر اسالم مشاهده شده است، در مقابل این تمدن، د

سورۀ آل عمران، خداوند  103باشد. در آیه محبت و برادری اساس تشکیل نظام اجتماعی می

وَ اِعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اَللّهِ جَمِیعاً وَ ال تَفَرَّقُوا وَ اُذْکُرُوا نِعْمَتَ اَللّهِ »تبارک و تعالی می فرماید: 

ۀٍ مِنَ یْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً وَ کُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَعَلَ

صلی بر اساس این آیه پایگاه ا. 1«اَلنّارِ فَأَنْقَذَکُمْ مِنْها کَذلِکَ یُبَیِّنُ اَللّهُ لَکُمْ آیاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ

جوئی و اِعمال قدرت  ایجاد نظم و امنیت در جامعه، الفت بین قلوب و برادری است نه سلطه

عنوان محور اصلی اِعمال  شود اما نه به گر. در جامعۀ اسالمی قدرت به کار گرفته می سرکوب

باطِ اَلْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّۀٍ وَ مِنْ رِ»سیاست.  طبق آیۀ شریفه: 

بِیلِ اَللّهِ اَللّهِ وَ عَدُوَّکُمْ وَ آخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ ال تَعْلَمُونَهُمُ اَللّهُ یَعْلَمُهُمْ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَیْءٍ فِی سَ

شمن و برای پرهیز از نشان دادن قدرت برای ترساندن د 2«یُوَفَّ إِلَیْکُمْ وَ أَنْتُمْ التُظْلَمُونَ

شود. در نظام اسالمی، در صورت لزوم در مقابل دشمن متجاوز، برای  درگیری توصیه می

ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
. و همگى به ریسمان خدا چنگ زنید، و پراکنده نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید: آن گاه که دشمنان  1

[ بودید، پس میان دلهاى شما الفت انداخت، تا به لطف او برادران هم شدید؛ و بر کنار پرتگاه آتش بودید ]یکدیگر

که شما را از آن رهانید. این گونه، خداوند نشانه هاى خود را براى شما روشن مى کند، باشد که شما راه یابید )آل 

 (.103عمران

آماده بسیج کنید، تا با این ]تدارکات[، دشمن خدا و دشمن خودتان  . و هر چه در توان دارید از نیرو و اسبهاى 2

بترسانید. و هر چیزى در راه  -که شما نمى شناسیدشان و خدا آنان را مى شناسد-و]دشمنان[ دیگرى را جز ایشان

 .(60خدا خرج کنید پاداشش به خود شما بازگردانیده مى شود و بر شما ستم نخواهد رفت )انفال، 
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شود. در  بازدارندگی، و نه با هدف تجاوز به حقوق دیگران، قدرت قاهره به کار گرفته می

درون جامعه هم کاربرد قدرت به عنوان ابزاری اضطراری، در خدمت حفظ حقوق 

نه تجاوز به آن. در نظام سیاسی تمدن مدرن، قدرت در مرکز است و در نظام  هاست انسان

 سیاسی اسالمی الفت بین قلوب و حس برادری، مرکزیت دارد.

، در شرایطی که جهان در دست قدرتهای بزرگ جهانی قرار داشت و دو ابر 1357در سال 

های کشتار  د، حتی اسلحههای خو قدرت روز، برای مقابلۀ بایکدیگر هر روز بر تعداد سالح

افزودند، مردم ایران به رهبری فقیهی آگاه به زمان، آشکارا برای برپایی نظامی سیاسی  جمعی، می

دار تجدید فرهنگ  با رویکرد اسالمی قد برافراشتند. انقالب اسالمی با رویکردی اسالمی، داعیه

 اسالمی و ایجاد تمدن نوین اسالمی شد. 

گیری متمایزی داشته و  المی ایران در الیه فرهنگ و سیاست جهتاز آنجا که انقالب اس

ای را شکل داده است، در پیشروی به سوی تمدن اسالمی نیز حرکتی نوین را  گفتمان تازه

آغاز کرده است. این پژوهش در پی پاسخ به این مسئله است که شاکله سیاست در تمدن 

درن چه تمایزاتی دارد. در این مقاله تالش نوین اسالمی چگونه است و در مقایسه با تمدن م

شاکلۀ سیاست در »های آن با فرهنگ سکوالر،  شود با توجه به فرهنگ اسالمی و تفاوت می

تبیین شود. در واقع این پژوهش در صدد است با نگاهی به تاریخچه « تمدن نوین اسالمی

اروپا، شاکلۀ سیاسی  تمدن مدرن و پیگیری تمایالت عمومی شکل گرفته بعد از رنسانس در

این تمدن را معرفی کرده، و در مقایسه نشان دهد که اگر تمایالت جمعی، به سوی اسالم میل 

آید و نهاد سیاست تحت تمایالت اسالمی و  هایی در این شاکله به وجود می نماید، چه تفاوت

وجه به کند با ت در تمدن نوین اسالمی چه خصوصیاتی خواهد داشت. این مقاله تالش می

ها و نیز رفتارهای سیاسی، به بیان شاکلۀ سیاست  ها تا اندیشه قلمرو فرهنگ سیاسی، از ارزش

 در اسالم بپردازد.

 هدف پژوهش

 هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی شاکله سیاست، در تمدن مدرن و تمدن نوین اسالمی است. 
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 های پژوهش پرسش

 هایی استوار است؟ نیان. شاکله سیاست در تمدن نوین اسالمی بر چه ب1

 . سیاست در تمدن نوین اسالمی چه تمایزی با سیاست در تمدن مدرن دارد؟2

 پيشينه پژوهش

تا کنون در مورد تمدن اسالمی و نیز تمدن نوین اسالمی مطالب و مباحث زیادی به چاپ 

حضرت  های ها و نوشته رسیده است. یکی از منابع مهم در مورد تمدن نوین اسالمی، سخنرانی

نماید. سعیدی فاضل  های مختلفی تبیین می ای است که افق این تمدن را به شیوه اهلل خامنه آیت

های ایشان را  ای از دیدگاه گزیدهتمدن نوین اسالمی از منظر مقام معظم رهبری، ( در 1400)

فرهنگ سیاسی در نگاه مقام معظم »( در مقاله 1385آوری کرده است. آیت مظفّری ) جمع

های رهبری را انعکاس دهد. دیگرانی که به فرهنگ  تالش کرده تا گزارشی از اندیشه «بریره

(، با اتکاء 1396اهلل احمدی ) اند یا مانند محمدجواد نوروزی و سیدعزت سیاسی اسالم پرداخته

( تالش 1375اند و یا مانند داود فیرحی ) های اسالمی سعی در بیان فرهنگ نموده به ارزش

با توجه به تمدن گذشتۀ اسالمی فرهنگ سیاسی اسالمی را بازخوانی کنند. عالوه بر این اند  کرده

تالش روش شناسی دانش سیاسی در تمدن اسالمی ( در کتاب 1387داود فیرحی و دیگران )

شناسانه به دانش سیاسی در ادوار تمدن اسالمی توجه کنند. محمدتقی  اند از منظری روش کرده

های مفهومی  به جنبه جستاری نظری در باب تمدن( نیز در کتاب 1386ن )کرمی قهی و همکارا

اند. دکتر  تمدن و سیاست به صورت تطبیقی در اسالم و سایر ادیان و فرهنگ مدرن پرداخته

به رابطه تمدن و پژوهش پرداخته تمدن اسالمی نوین،  ( نیز در کتاب1394وند ) صادق آئینه

( نیز با 1392ر فرهنگ اسالمی بازخوانی کند. حمید پارسانیا )است و تالش کرده آن را مبتنی ب

های علمی پرداخته و اذعان کرده است  شناسی بنیادین تکوین نظریه رویکردی تمدنی به روش

های علمی سهم قابل توجهی دارند. از سوی دیگر  های سیاسی و اجتماعی در تکوین نظریه زمینه

کنند با معیارهای لیبرال دموکراسی در مورد  ش می( تال1381افرادی همچون حسین بشیریه )

 فرهنگ سیاسی اسالم نظریاتی را بیان دارند. 
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در بین اندیشمندان غربی نیز رویۀ نگاه به جوامع اسالمی از زاویۀ لیبرال دموکراسی و بیان 

 م(2000) 1کلیاتی از فرهنگ اسالمی به عنوان فرهنگ سیاسی رواج دارد. از جمله دنیل پرایس

کند با مقایسۀ فرهنگ  تالش می 2فرهنگ سیاسی اسالم، دموکراسی و حقوق بشرکه در کتاب 

( 1386مسلمانان در چند کشور اسالمی، به تشریح فرهنگ سیاسی اسالم بپردازد. ژوزف بورلو )

ـ اسالمی تا  گیری تمدن عربی رابطه سیاست و تمدن را از شکل 3تمدن اسالمینیز در کتاب 

 ره معاصر را با رویکردی تاریخی بررسی کرده است.نوزایی در دو

 چهارچوب مفهومی

 . سياست1

کردن، حکومت،  چهار معنی برای لغت سیاست ذکر شده است: حکومت نامه دهخدا لغتدر 

کنند  بیان می« فن حکومت بر جوامع انسانی»سیاست را  5و ریمون آرون 4داوری و تنبیه. روبر

داند و موریس  ها می سیاست را توزیع اقتدارآمیز ارزش 6(. مک آیور254: 1358)جاسمی، 

داند )همان(. جان  جانبه و حکومت را مسئله اصلی آن می ای همه سیاست را مسئله 7دوورژه

 ,John Schwarzmantelداند ) سیاست را روابط قدرت یا کیفیت توزیع آن می 8شوارتزمانتل

کند:  گونه تعریف می ن دوازدهم، سیاست را این(. تهانوی، اندیشمند مسلمان هندی قر2 :7-1987

وسیله ارشاد ایشان به راه نجات در دنیا و آخرت و آن از سوی  به صالح باز آوردن مردم به»

انبیاء برای خاصه و عامه در ظاهر و باطن است و از سوی سالطین در ظاهرشان و از سوی 

 احیاء علوم دینی(. غزالی هم در 664/1: 1996« )علماء که وارثان انبیا هستند در باطن ایشان

السیاسۀ استصالح الخلق بارشادهم الی الطریق المستقیم المنجی فی الدنیا و »گوید:  چنین می

وسیله راهنمایی آنها به راه مستقیم که  ، سیاست به صالح آوردن خلق است به«االخرۀ

 (. 23/1تا:  بخش در دنیا و آخرت باشد )غزالی، بی نجات

ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1. Danial E. Price 
2. Islamic Political Culture, Democracy, and Human Rights 
3. Islamic civilization 
4. Robert 

5. Raymond Aron 

6. Robert Morison MacIver 

7. Maurice Duverger 

8. John Schwarzmantel 
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بندی محمدحسین اسکندری تعاریف فوق و تعدادی دیگر در مورد سیاست را  جمعدر یک 

 کند:  در چهار گروه دسته بندی می

 سیاست به معنی دولت، که نوعی جامعۀ کامل است. -1

 سیاست به معنی حکومت، که نوعی نهاد رسمی و اجتماعی است. -2

 دی و غیرنهادی.سیاست به معنی قدرت مطلق و اعم از حکومتی یا غیرحکومتی و نها -3

 (.109: 1387سیاست به معنی نوعی رفتار )محمدحسین اسکندری،  -4

 بندی به این شرح است:  گیری اسکندری از این دسته نتیجه

محور، تعاریف  محور، تعاریف حکومت از میان چهار نوع تعاریف سیاست، یعنی تعاریف دولت»

و سیاست را با نوعی رفتار انسانی و  پذیریم محور و تعاریف رفتارگرا، نوع چهارم را می قدرت

کنیم، هرچند که در این زمینه نیز در تشخیص مصداق و نوع رفتاری که سیاست  اجتماعی تطبیق می

ها معرفی کرده  آور ارزش که سیاست را به توزیع حاکمانه یا الزام 1نام دارد با کسانی مثل دیوید استون

توان  ف وی خالی از اشکال نیست و به طور کلی میبود موافق نیستیم، زیرا چنانکه گذشت تعری

 (. 112)همان: « سیاست اعمال نفوذ به منظور تأمین اهداف اجتماعی است»گفت: 

ای عینی و  بندی اسکندری باید گفت که توجه او به این تعاریف از زاویه در نقد جمع

ر نظر گرفته شود، رفتارگرایانه است. وقتی برای فرد و جامعه یک ساحت جسمی و رفتاری د

اش دارای سه ساحت حس،  بندی محتوم خواهد بود. اما اگر انسان و ابزارهای شناختی این جمع

ها هم در حیطۀ تعاریف از مفاهیم فردی و جمعی  عقل و قلب در نظر گرفته شود، ارزش

(. به خصوص در مورد سیاست باید گفت 51-35: 1393کنند )مطهری،  موضوعیت پیدا می

های جمعی همراه است. در واقع سیاست رفتار قلبی  ها و گرایش از هر چیز با ارزشبیشتر 

رو شور و احساس و عصبیت در رفتارهای سیاسی کامالً بارز  این آید و از  جامعه به حساب می

توان تلقی رفتار عقلی و فکری جامعه، و اقتصاد  است. در چنین نگاهی به سیاست، فرهنگ را می

 آن به حساب آورد. را رفتار حسی 

بندی  شناختی است، و هر چهار دسته در این مقاله رویکرد ما به سیاست رویکردی جامعه

داند، در  ها می اسکندری به اضافۀ نظر دیوید استون را که در آن سیاست را توزیع حاکمانۀ ارزش

ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1.  David Stone 
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حکومت و دانیم که  ایم؛ و سیاست را نهادی رسمی و یا غیر رسمی در جامعه می نظر گرفته

زند. همچنین سیاست را دارای سه بعد ارزشی،  نظامات و رفتارهای اجرایی جامعه را رقم می

ها و  دانیم و معتقدیم تمایالت جمعی در یک جامعه )ارزش اعتقادی و رفتاری اجتماعی می

  زند. های اعضاء جامعه را رقم می اخالق( که در مرکز نهاد سیاست هر جامعه قرار گرفته، گرایش

های جمعی در  کند و همۀ حرکت ها عزم و ارادۀ جمع را به سمت خود متوجه می این گرایش

شود،  ها تعیین می یابد. در جریان ایجاد نظم، سلسله مراتب اولویت همان راستا جریان و نظم می

ها وارد  شود و هر فرد و یا گروهی برای به انجام رساندن این اولویت صف و ستاد تشکیل می

گیرد و به تعبیر  شود.  به این ترتیب سلسله مراتب اجرایی جامعه شکل می ن عمل میمیدا

 (.111: 1391آید )دورکیم،  دورکیم، نهاد سیاست به وجود می

با توجه به تعریف فوق روشن است که هرگاه تمایالت جمعی به سوی خاصی میل کند، 

ه این تمایالت عوض شود، شاکلۀ نقش اساسی در ایجاد شاکلۀ نهاد سیاست خواهد داشت؛ هرگا

رو است که در دورۀ رنسانس وقتی در مراحل اولیۀ تمدن  این یابد. از  نهاد سیاست نیز تغییر می

گرایی میل کرد، و انسان گرگ  مدرن، تمایالت مردم در پذیرش سیاستِ امور، به سوی حس

است هم به همان سو انسان شد و الزم شد نقش روباه و شیر را بازی کند، شاکلۀ نهاد سی

گرایانه بود که در کل فرهنگ،  گیری حس گیری کرد و ساختار یافت. به دنبال همین جهت جهت

داری رشد یافت. اگر این تمایالت تغییر کند و مثالً به  علوم تجربی بنا نهاده شد و اقتصاد سرمایه

بال آن فرهنگ و اقتصاد سمت انس و الفت و برادری میل کند، مسلماً شاکلۀ نهاد سیاست و به دن

 جامعه نیز شکل دیگری به خود خواهد گرفت.

 چهارچوب نظری

پردازی در مورد فرهنگ سیاسی در این مقاله روش نسبتاً بدیعی است.  این شیوه از  روش نظریه

رضا  ( نوشتۀ علی1398) مبانی و الگوی مهندسی فرهنگیپردازی فرهنگ، در کتاب  نظریه

در باب توسعۀ فرهنگی در »های قبلی از این قلم چاپ شده است.  مقالۀ  پیروزمند و در نوشته

به چاپ رسیده، اولین نشر از این نوع  راهبرد یاسدر مجلۀ  1384که در سال « ایران

« ای میان اراده و عمل جمعی مثابه رسانه فرهنگ به»باشد. مقالۀ  پردازی در مورد فرهنگ می  نظریه
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از سلسله انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، به  رسانه و فرهنگکه در مجلۀ 

پردازی فرهنگ را در اختیار  تواند توضیحات کافی برای اینگونه نظریه چاپ رسیده نیز می

(. برای پرهیز از تکرار، این مقاله وارد 76-55: 1393مندان قرار دهد )زاهد و دیگران،  عالقه

، ساختار در باب توسعۀ فرهنگی در ایراناست.  در مقالۀ  نشدهپردازی  جزئیات روش این نظریه

و شاکلۀ سیاست در نظام اسالمی معرفی شده است، و در نوشتۀ حاضر تالش شده پیرامون 

 تر و با نگاهی تمدنی بحث شود. فرهنگ سیاسی اسالمی و فرهنگ سکوالر، تفصیلی

گیرد.  جمع رسیده، شکل میهای فرهنگی به توافقِ  تمایالت جمعی با توجه به گرایش

گیرند و متناسب با مجموعۀ  کار می ها برای اجرایی کردن خود، ذهن و عقل را به گرایش

ریزی کرده، الگوی عمل  ها هستند که برنامه آید. این بینش ها، بینش خاصی به وجود می گرایش

کنند. به این  یم میهای فکری را ترس کنند و دانشِ چگونه اجرایی کردن آن برنامه را ترسیم می

شود تا به تخصیص امکانات موجود در جامعه برای تحقق  ترتیب عزم جامعه جزم می

 های خود بپردازد.   خواسته

اند. بنابراین نظام  تر از دیگران تمایالت، سلسله مراتب دارند؛ برخی مطالب خواستنی

ها  و دیگر گرایش شود گیرد. گرایش محوری در میان تمایالت مشخص می تمایالت شکل می

هم از « ها نظام بینش»دهد. الگوی  ها را شکل می متناسب با آن و در نسبت با آن، نظام گرایش

کند. تخصیص امکانات با  را مشخص می« ها نظام دانش»گیرد و  خط می« ها نظام گرایش»همین 

پذیرد. افراد و  ها وجود دارد، صورت می کنندۀ گرایش توجه به سلسله مراتبی که در دانش محقق

سازند.  را می« نظام نهاد سیاست»های اجتماعی بر اساس این تخصیص امکانات،  یا گروه

دیگر ساختار نظام نهاد سیاست در جامعه با توجه به الگویی که از تعقل در خصوص  عبارت به

شود. در این  ها ترسیم شده است، تعیین می چگونگی رسیدن به تمایالت منبعث از گرایش

شود.  کند، توزیع می ختار، امکانات اعم از انسانی و مادی به نحوی که الگوی دانش تعیین میسا

ترین مرتبه اصول  یعنی سلسله مراتب ادارۀ جامعه با توجه به این الگو شکل گرفته، در زیربنایی

امرِ شود. متخصصین  گیرد که به آن الیۀ فرهنگ سیاسی بنیادی گفته می بنیادی این نظام قرار می

کنند. این الیه،  سیاست بر اساس این بنیادها علم و معرفت سیاسی را در جامعه تولید می

ای که از این فرهنگ تخصصی به دست  شود. طرح و نقشه نامیده می« فرهنگ سیاسی تخصصی»
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گیرد. به این الیه،  آید در فرهنگ سیاسی عمومی جامعه، شکل روبنایی و عملیاتی به خود می می

شود. به این ترتیب است که نهاد سیاست قابل مشاهده خواهد  گفته می« سیاسی عمومی فرهنگ»

 دهد. بود. جدول زیر الگوی عملیاتی مطالعۀ شاکله یا فرهنگ سیاسی در این مقاله را نشان می

 : الگوی عملياتی مطالعۀ شاکله یا فرهنگ سياسی1جدول شماره 

 ابعاد فرهنگ

 های فرهنگ الیه
 انشد بينش گرایش

 دانش بنیادی سیاسی بینش بنیادی سیاسی گرایش بنیادی سیاسی فرهنگ سیاسی بنیادی

فرهنگ سیاسی 

 تخصصی

گرایش تخصصی 

 سیاسی

بینش تخصصی 

 سیاسی

دانش تخصصی 

 سیاسی

 دانش عمومی سیاسی بینش عمومی سیاسی گرایش عمومی سیاسی فرهنگ سیاسی عمومی

 (76-55: 1393منبع: )زاهد و دیگران، 

 روش تحقيق

های  این تحقیق از نوع کیفی و تطبیقی است، و با مراجعه به اسناد و متون موجود و دیدگاه

آوری اطالعات پرداخته است. با توجه به منابع در دسترس، در مورد  نظران، به جمع صاحب

نحوۀ رشد و گسترش تمدن مدرن به شاکلۀ سیاست در این تمدن پرداخته شده و در مورد تمدن 

با مراجعه به متون و معارف دینی و مصاحبه با پنج نفر از  1سالمی نیز با استفاده از روش مباحثها

 مند اسالمی، این شاکله پی گرفته شده است. متخصصین دغدغه

 های پژوهش یافته

 های فرهنگ سياسی مدرن . ریشه1

ران رنسانس در های سیاسی و فرهنگ سیاسی رایج در جهان امروز )تمدن مدرن( از دو اندیشه

یابی به تاریخ اندیشۀ سیاسی رایج در آن دوران، باید نگاهی  اروپا نشأت گرفته است. برای دست

های نو در دنیای معروف به مدرن انداخت. اروپا در سدۀ اول  به تاریخ اروپا و علت رشد اندیشه

ردم این سامان طور یکپارچه مسیحی شد و تمدن رومی را منقرض ساخت. م میالدی به تدریج به

ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1. Adjudication 
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ترین کتابی که در این زمان به آن  سال با معارف مسیحی، روزگار گذراندند. اصلی 500حدود 

گفتند؛  بود که به اولی عهد عتیق و به دومی عهد جدید می انجیلو  توراتشد کتاب  استناد می

غاز نزول وحی کتاب اول بیشتر مشتمل بر احکام، و کتاب دوم عمدتاً الهیات بود. هر چه که از آ

شد و به  های دینی می های انسانی بیشتر وارد بحث گذشت اندیشه به حضرت عیسی )ع( می

گشت. از  رنگ می های عالمان دینی مدعی قرائت وحی، کم تدریج اصل وحی در البالی اندیشه

در  بستی ایجاد شد و رو تقریباً از قرن پنجم میالدی به بعد در اروپا برای معارف دینی بن این

میالدی( مشهور است این انسداد به اوج خود  1000تا  600قرونی که به قرون وسطا )حدود 

های بهشت پرداختند و هر نسبتی که خواستند و  رسید. به طوری که کشیشان به فروش غرفه

توانستند به وحی الهی و واقعیت غیب دادند. این اعمال غیر عقالنی اندیشمندان اروپایی را بر 

ت تا تغییری عمده در معارف خویش به وجود آورند. چون شاهد معتبری برای نسبت آن داش

تدریج به علوم عقلی و  های خود به خداوند تبارک و تعالی در اختیار نداشتند، به دادن گفته

 (.10: 1394تجربی گرایش بیشتری یافتند )سیدسعید زاهدزاهدانی، 

مرور  داخل خود کلیساها پا گرفت و بهاین حرکت همان جریان سکوالریسم است که از 

همۀ ارکان اندیشه را در اروپا تسخیر کرد. در نیمۀ دوم قرن شانزدهم این فکر در قالب 

( 1527-1469(. ماکیاولی )Russell, 1971: 479الگوی تقابل دولت و کلیسا برجسته شد )

خودش و  خود فلسفۀ جدیدی برای سیاست تدارک دید که به عقیدۀشهریار در کتاب 

: 1386باید باشد )مگی،  اندیشمندان بعد از او، نگاه به واقعیت موجود داشت، نه آنچه می

دید. بعد از او فرانسیس  (. او صحنۀ واقعی سیاست را بر زورگویی و خدعه و نیرنگ می72

شناسی معتقد  گذار علوم تجربی انسانی و سیاسی شد. او در روش ( پایه1561-1626) 1بیکن

زم است هر چه ممکن است پیرامون یک موضوع شواهد مثبت و یا منفی را بود ال

آوری کرد و بعد از یافتن شواهد به حد کفایت، قاعده خود را نشان خواهد داد و  جمع

 (.75-74کشف خواهد شد )همان، 

چیزی جز مادۀ فیزیکی »گفت  گرایی بود که می ( نخستین ماده1588-1679تامس هابس )»

(. کتاب 78)همان، « توان بر حسب مادۀ در حرکت توضیح داد هر چیز را می وجود ندارد و

ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1. Francis Bacon 
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(. در این کتاب سکوالریزم 80( در زمینۀ سیاست، مشهورترین اثر اوست )همان،1651) 1لِویاتان

خود شهروند (. هابس در کتاب 8: 1394شود )زاهدزاهدانی،  پردازی می به نحو بارزی نظریه

کند. همزمان با هابس انگلیسی،  شد(، انسان را گرگ انسان معرفی می ( )همانطور که گفته1642)

را « توانم بدانم؟ من چه می»( در فرانسه، سؤال معرفت شناختی 1596-1650) 2رنه دکارت

دانی بود که  (. او ریاضی84: 1386مطرح کرد و به جستجوی رسیدن به یقین پرداخت )مگی، 

( 8: 1394)زاهدزاهدانی، « ن از طریق عقل مصروف داشت.همّ خود را برای اثبات رسیدن به یقی

گذار اصلی مکتب اصالت تجربه شد. او را  ( بنیان1632-1704) 3در همین زمان جان الک

ای به وجود آمد که  بینی تازه (. بر این اساس جهان102: 1386خوانند )مگی،  ترین لیبرال می مهم

نشست « یل و مدرکی برای این گزاره دارید؟چه دل»، «گوید؟ کدام مرجع چنین می»به جای 

  (.8-9: 1394؛ زاهدزاهدانی، 69)همان، 

همانطور که اشاره شد زمینۀ فکری و فلسفی قرن شانزدهم و هفدهم اروپا، دچار 

ها اسیر خرافاتی بود که از جانب اصحاب کلیسا به دین  خودمختاری انسانی شدیدی بود و سال

یگر منبع معتبری که بتواند به استناد آن واقعیت غیب را مورد شد. چون د خدا نسبت داده می

توجه قرار دهند در دین رسمیشان باقی نمانده بود، به واقعیت مشهود پناه آوردند. واقعیات مورد 

نظر ایشان همان واقعیات طبیعی و یا ملموس بود و برای درک آن، دیگران را دعوت کردند تا 

دهند. به این ترتیب بود که اندیشمندان اروپا واقعیت غیب و عقل خودمختار را محور قرار 

را کنار زدند. به این « خود»مرجع قرار دادن هر گونه گزارۀ مقدس و وجود و منشأ باالتر از 

 (.9: 1394شکل گرفت )زاهدزاهدانی،  4گرایی ترتیب مکتب انسان

های علمی و سیاسی در  ندیشهگرایی(، ا بر مبنای سکوالریسم )دنیاگرایی( و هیومنیزم )انسان

-1776) 6گرای پیگیر، هیوم ( تجربه1685-1753) 5اروپا ایجاد شد و بر اندیشمندانی مثل بارکلی

( 1712-1778) 8( مروج نهضت علمی جدید، روسو1694-1778) 7( شکاک معتدل، ولتر1711

ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1. Leviathan 
2. Rene Descartes 
3. John Locke 
4. Humanism 
5.George Berkeley 
6. David Hume 
7. Voltaire 
8. Jean-Jacques Rousseau 
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مبین هماهنگی  (1724-1804) 1منتقد که یکی از شعارهایش آزادی، برابری، برادری بود، کانت

های کانت، با پیوند  ( که در راستای اندیشه1788-1860) 2گرایی و شوپنهاور خردگرایی با تجربه

بود و   همتا، تا آن زمان، دربارۀ وضعیت بشر ایجاد کرده فلسفۀ شرق و غرب، نوعی بصیرت بی

زاهدانی، ؛ زاهد145-110: 1386بر بسیاری از دانشمندان و هنرمندان تأثیر گذاشت )مگی، 

(، با تکیه بر 1762) 3قراردادهای اجتماعی(. ژان ژاک روسو با تألیف کتاب 10: 1394

( تعلیم و تربیت بر این پایه را 1762) 4امیلگرایی بر حقوق بشر تأکید کرد و در کتاب  انسان

در  1748را در سال  وح القوانین( کتاب ر1689-1755) 5ریزی نمود. بارون دو منتسکیو برنامه

 فرانسه نوشت و در آن جدایی قوۀ مقننه، مجریه و قضائیه را برای اولین بار مطرح کرد.  

 7(، نیچه1818-1883) 6(، مارکس1770-1831این اندیشمندان افکار جدید را به هگل )

( و دیگران دادند و در قرن بیستم درخشش فرهنگ مدرن در تمدن آن به روشنی 1900-1844)

شناسد،  گرا که واقعیت مشهود را معتبر می (؛ تمدنی طبیعتHabermas, 1992: 59رقم خورد )

بیند، و هر چیز را تا با عقل انسان جور نشود و به تجربه در نیاید، باور  انسان را خودمختار می

بینی و مبانی علوم مدرن شکل گرفت و آنان یکی پس از دیگری به  کند. به این ترتیب جهان نمی

 (. 8: 1394دند )زاهدزاهدانی، وجود آمدند و رشد کر

های سوسیالیسم و  ها، دانش سیاست است که در دو نحلۀ بزرگ با عنوان از جملۀ این دانش

لیبرالیسم ادامۀ حیات داد. اکنون در کشورهای اروپایی و آمریکا این دو مکتب و یا ترکیبی از 

دتاً با رویکرد ها بر عدالت اجتماعی )عم این دو در جریان است. تأکید سوسیالیست

ها بیشتر  ها بر آزادی مالکیت است. سیاست سوسیالیست خواهانه( و نقطۀ تمرکز لیبرال تساوی

 های بزرگ است.   ها بیشتر مبتنی بر حمایت از مالکیت مردمی و سیاست لیبرال

های این تمدن با شروع سفرهای استعماری آغاز گشت. سپس در قالب دو  تلخ و شیرین

ها و کودتاهای  (، و جنگUrlanis, 1971: 310میلیون کشته ) 70اروپا با حدود  جنگ جهانی در

ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1. Immanuel Kant 

2. Arthur Schopenhauer 

3. The Social Contract 

4. Emil, Or Treatise on Education 

5. Baron de Montesquieu 

6. Karl Marx 

7. Friedrich Nietzsche 
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انگیز تکنولوژی منجر به تولید  دیگر در نقاط مختلف جهان ادامه یافت. در عین حال رشد حیرت

هایی از دنیا، و در مقابل فقر  غذای بیشتر، رشد بهداشت و پزشکی و افزایش آسایش برای بخش

 (. 559: 1394هایی دیگر شد )زاهدزاهدانی،  شو بیچارگی در بخ

ای تبدیل شده بودند، دست یاری  در انتهای جنگ جهانی دوم کشورهای اروپایی که به خرابه

مدار انگلیسی نقش مهمی در ورود آمریکا به جنگ  به سوی آمریکا دراز کردند. چرچیل سیاست

شور بدون آسیب دیدن از جهانی دوم داشت. ورود آمریکا به جنگ موجب شد تا این ک

های آن، در واقع پیروز میدان شود. این پیروزی فرصت بسیار خوبی برای گسترش نفوذ  خرابی

آمریکا در دنیا شد. آمریکا با بازسازی صنایع کشورهای اروپایی در واقع مالک صنایع اروپا 

دی دالر وارد (. آمریکا برای بازسازی شهرهای این کشورها حجم زیاILO, 1983: 20) گردید

بازار اروپا کرد و به این ترتیب بیشترین واحد پولی که در بازارهای اروپا و بعد از آن در 

 های آنان رایج شد، دالر بود.   مستعمره

تدریج نظم نوینی در جهان شکل گرفت که بر پایۀ  بر این اساس بعد از جنگ جهانی دوم به

یکا به عهده گرفت و همۀ منابع مادی و انسانی و رهبری آن را آمر  شد رشد اقتصادی تعریف 

توان آن کشور به جهان اول، و بر اساس  شد. در نگاهی، می دنیا بر اساس منفعت آمریکا تنظیم 

اقتدار در جلب منابع جهانی، کشورهای اروپایی را کشورهای جهان دوم و کشورهای قارۀ آسیا، 

 وم تعبیر نمود. آفریقا و آمریکای التین را به کشورهای جهان س

در رشد دانش سیاسی در جهان مبتنی بر تمدن مدرن، اصالت به انسانی که حیوان ناطق است، 

گرا، محور بینش بنیادی گردید و جهان تحت مدیریت  طلب و عمل داده شد، عقل ابزاری منفعت

های  ر سیاستد 1«مدرنیزاسیون»آمریکا مشروعیت یافت. این نظم در نیمۀ دوم قرن بیستم که برنامۀ 

 تغییر یافت، به نظم نوین جهانی شهرت یافت.  2«جهانی شدن»توسعه، به رویکرد 

گیری دستگاه و نهاد  ترین زیربنای شکل عوامل متعددی که بدان اشاره شد در واقع بنیادی

دیگر فرهنگ بنیادی تمدن مدرن، بر سه پایۀ  عبارت شود؛ و به سیاست در تمدن مدرن محسوب می

 رایی، اصالت عقل ابزاری، و نظم واحد و نوین جهانی به رهبری آمریکا استوار شده است.گ انسان

ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1. Modernization 

2. Globalization 
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دانند. فرهنگ  امروز کلیۀ مخصصین علوم سیاسی در جهان این مبانی را پذیرفته و بالمنازع می

تخصصی علوم سیاسی در محافل تخصصی جهان، افکار خود را بر این اساس تنظیم کرده و همۀ 

 شود. بندی می ها صورت فرض لید شده و آنچه در حال تولید است، با این پیشهای تو دانش

 های فرهنگ سياسی تمدن نوین اسالمی . ریشه2

ای گرفته و در  پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران، سخن از تمدن نوین اسالمی رنگ و بوی تازه

رن زیر سؤال رفته است. گفته درباره تمدن مد اندیشۀ متخصصان حوزه سیاست، همه اصول پیش

اولین اصلی که در این انقالب اسالمی پذیرفته نیست پذیرش زور و حاکمیت بال منازع مستکبرین 

 در جهان است. انقالب اسالمی بر همین اساس شکل گرفت و به نفی سلطۀ آمریکا پرداخت. 

حت والیت به اعتقاد شیعیان، حاکم اصلی فقط امام معصوم است و در عصر غیبت شیعیان ت

و امامت امام دوازدهم بوده و حاکمیت هر حاکم دیگری غیر از امام زمان )عج( یا نایب ایشان، 

رفته و با بسط  شود. این اعتقاد در دورۀ صفویه در ایران رسمیت یافت. رفته نامشروع دانسته می

ان عام امام عنوان نائب دانش نظری حکومت در فقه شیعه، مبتنی بر مطرح شدن فقهای راستین به

عنوان مبنای اصلی تشکیل حکومت، موجب پیروزی انقالب اسالمی و  دوازدهم، والیت فقیه به

 گیری نظام اسالمی در ایران شد. شکل

ها در آغاز قرن شانزدهم  ارتقاء منزلت شیعه به عنوان دین ملی در ایران به وسیلۀ صفوی»

ن عجین شد که این کشور خانۀ اصلی و دژ نقطۀ عطفی در تاریخ آن شد: این مذهب چنان با ایرا

داری از یک  توان به صورت معنی محکم آن گردید. از همین دورۀ صفویه به بعد است که می

بدنۀ عالمان شیعی سخن گفت. اما به هر تقدیر یک عنصر اصلی مربوط به شیعۀ قبل از صفویه 

بعد از آن اشاعه یافت: عدم باقی ماند، و بعد از یک دوره محاق موقتی، به دوران قاجار و 

  (.Algar, 1969 : 5)« مشروعیت حتمی و غیر قابل گریز دولت

همین عدم مشروعیت پادشاهان، یکی از اصول مهمی بود که سبب تأسیس جمهوری 

 و مبتنی بر نظریه والیت فقیه گردید. اسالمی، تحت والیت نایب امام زمان )عج(

شود که  نده یا خلیفۀ خداوند در روی زمین موجب میاعتقاد به والیت الهی و حاکمیت نمای

(. حاکم اسالمی آزاد 179: 1392الهدی،  شیوۀ حکمرانی تحت همان والیت سامان یابد )علم
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ای که خواست بر مردم حکومت کند. چون او امتداد والیت خلیفۀ  نیست که به زور و هر شیوه

(. از 54: 1375ا اعمال کند )نراقی، خدا روی زمین است باید به آداب الهی حاکمیت خود ر

باید تقوای اجتماعی هم داشته باشد و فکر و عملش در مدیریت  رو غیر از تقوای فردی می این

(، و با محبت سرشار، الفتِ برادری 99/4ـ133: 1378اجتماعی بر اساس اسالم باشد )طباطبائی، 

های الهی یا وحی اخذ  دانش را در بین مردم رواج دهد. در نظام اسالمی بینش سیاسی از

شود. به خصوص در زمان غیبت امام معصوم، در حکومت، اصالت به وحی الهی و احکام  می

 (. 165/17الهی خواهد بود، نه تفکر خودمختار انسان )همان: 

 . بررسی تطبيقی3 

توان گفت تمدن مدرن بر مبنای حاکمیت  در یک مقایسه تمدنی در الیۀ فرهنگ بنیادی، می

المنازع انسانی که حیوان ناطق می باشد، استوار است، اما تمدن اسالمی در صدد حاکم کردن ب

(. در تمدن مدرن تفکر خودمختار 456: 1391حکومت خداوند در زمین است )مصباح یزدی، 

گیرد، اما در تمدن نوین اسالمی وحی و احکام الهی در  بیند و تصمیم می انسان جهان را می

بینند. در  گر تصمیمات است. هر دو تمدن گسترۀ خود را جهانی می مکان، هدایتشرایط زمان و 

تمدن مدرن نظم نوین جهانی به حاکمیت مستکبرین مد نظر است، اما در تمدن اسالمی انتظار 

 کند. فرج منجی عالم بشریت، امور را هدایت می

بنیادی تمدن  های فرهنگ در الیۀ فرهنگ تخصصی، بر اساس آن چه گفته شد پیش فرض

دهد. این پیش فرض است که دانش صرفاً تجربه را  مدرن اصالت را به امور حسی و تجربی می

گیرند.  های حسی شکل می کند و علوم سیاسی با معیار قرار دادن تجربه و دانش تأیید می

ن فیلسوفان تمدن مدرن مانند ماکیاولی و هابس و دیگران فرض را بر اصالت تجربه و فکر انسا

های حکمرانی دست یافتند. چون در نظر  قرار دادند و با روش تحقیق تجربی به قواعد و نظریه

های بیشتری قرار گیرد،  آنان اصالت با انسان است، هر چه در جوامع انسانی مورد توافق انسان

ش شود. بنابراین اصالت به اکثریت وقوع، برای ایشان پایۀ اصلی تولید دان همان درست تلقی می

است. بینش متخصصین علوم سیاسی غرب آنچه در واقعیت ملموس، به اکثریت رسید را پایه 
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دهد و همان را چارچوبی برای تحلیل سیاسی و ترسیم رهنمودهای الزم برای حکمرانی  قرار می

 کند.  معیّن می

در الیۀ فرهنگ تخصصی تمدن اسالمی اصل اول مبتنی بر ایمان به خداوند است. این اصل 

خواهند در فضای تمدنی اسالمی فکر کنند با  یعنی پذیرش حتمی واقعیت غیب. پس کسانی که می

شوند  پردازی و تحلیل و ارائۀ رهنمود حکمرانی می مفروض دانستن ایمان به غیب وارد نظریه

عنوان یکی از مهمترین  (. ایمان در قلب مؤمن است. پس توجه به قلب به63: 1392الهدی،  )علم

های اسالمی، مخصوصا دانش سیاسی است. فکر، ابزار  های شناخت، از ملزومات دانشابزار

گیری است. بنابراین دومین ابزار شناختی که به کار  آوری اطالعات، مقایسه، تحلیل و نتیجه جمع

شود باید در عمل اتفاق  گیری می بندی و نتیجه شود عقل است. سوم، آنچه در فکر جمع گرفته می

ر تجربه خود را نشان دهد. بنابراین ابزار سومی که باید مورد توجه و استفاده قرارگیرد بیفتد و د

های اسالمی سه ابزار شناخت قلب، عقل و  دیگر در تولید دانش  عبارت حس و تجربه است. به

یعنی چیزی درست (. 40: 1393)مطهری، ها سه وجهی خواهند بود  حس کاربرد دارند و دانش

ه وحی و ایمان به خداوند را نفی نکند، از نظر فکری از منطق درستی برخوردار شود ک تلقی می

توان گفت گرایش متخصصین با ایمان به  باشد و در تجربه هم خود را به اثبات رساند. بنابراین می

کند و از قلب، فکر و حس برای تولید دانش استفاده  گیری می غیب به سمت والیت الهی نشانه

نش سیاسی، فلسفۀ حاکمیت دستورات الهی به وسیلۀ پیامبران و معصومین را نتیجه نماید. بی می

های نظری در بخش سیاست اسالمی، عرفان را با محوریت احکام ارزشی،  دهد. بنابراین دانش می

فلسفه را با محوریت احکام توصیفی و فقه را با محوریت احکام تکلیفی، که همگی مبتنی بر دانش 

های سیاسی  دهند. بر مبنای این معارف است که دانش گیرند، مدّ نظر قرار می میمعصومین شکل 

نمایند؛ همان روشی که در سیرۀ معصومین وجود  کنند و شیوۀ حکمرانی را ترسیم می ظهور می

دارد و در جمهوری اسالمی توسط امامین انقالب اجرا شده است. از این رو امامین انقالب خود 

(. دانشمندان سیاسی هم باید با توجه 196: 1398مدارند )غفاری،  یه و سیاستعارف، فیلسوف، فق

 به همین ابعاد به بررسی و تحلیل سیاسی بپردازند.

در الیۀ سوم فرهنگ سیاسی برای إعمال زیربناهای الیۀ تخصصی در جامعه، الزم است این 

ن مدرن چون اکثریت وقوع، های مبتنی بر تمد ها به فرهنگ عمومی تبدیل شوند. در نظام یافته
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رو در همۀ  یابد. از این شود بنابراین رأی اکثریت، مشروعیت اجتماعی می مالک صحت تلقی می

امور رأی اکثریت، معیار انتخاب است. برای انتخاب رهبر سیاسی کشور یا هر انتخاب دیگری، 

رد، برای حاکمیت شود و هر کس و هر موضوع که اکثریت را کسب ک به آراء عمومی مراجعه می

های مختلف سیاسی تمدن مدرن با یکدیگر  در نظریه« اکثریت»یابد. اِعمال  مشروعیت می

ها گرایش به استفاده از رأی حداکثری مردم دارند و این امر را به  متفاوت است. سوسیالیست

ا وزن و اعتبار ه ها چون برای مالکیت اهمیت قائلند، به مالک دانند. اما لیبرال تر می عدالت نزدیک

یابد که در همۀ کشورهای با نظام لیبرال دموکراسی  دهند. این امر تا حدی اهمیت می بیشتری می

در قوۀ مقننه یک مجلس برای عموم مردم و مجلس دیگری برای اعیان، لردها و به طور کلی 

س اعیان، عنوان نمونه در انگلستان، مجل گیرند. به خواص از لحاظ ثروت و قدرت، در نظر می

زاده،  لردها و یا خواص، حق رد )وتو( تصمیمات مجلس منتخب عموم مردم را دارد )نقیب

1390 :90-95.) 

گذاری با  در تمدن مدرن، حاکمِ منتخب اکثریت، باید تابع قوانینی باشد که در مجالس قانون

اکثریت رأی اکثریت تصویب شده است. نمایندگان مجالس هم با در نظر گرفتن رأی و میل 

ها این قوانین باید حامی  کنند. صد البته در لیبرال دموکراسی مردم، قوانین را تنظیم و تصویب می

رو است که هنجارها و قوانین اجتماعی در تمدن مدرن با در  های بزرگ باشند. از این مالکیت

تیب همه از شود. به این تر داران، میل مردم و رفاه عمومی تنظیم می نظر گفتن منفعت سرمایه

 شوند.  حاکمیت راضی می

های سیاسی شکل گرفته در تمدن مدرن در اغلب کشورها از همین الگوی توصیف  نظام

کنند. به این ترتیب است که نظام تمدن مدرن با توجه  شده، با اندکی تفاوت و تنوع، پیروی می

ر جهان، حاکمیت خود را به سابقۀ تاریخی مختصری که گفته شد، توانسته با اعمال این الگوها د

 گسترش دهد و به سبک زندگی سیاسی تمدنی جهانی، مبدل گردد. 

های اسالمی، الگوی حاکمیت در گسترۀ فرهنگ عمومی متفاوت  در نظام مبتنی بر آرمان

است و این کار به دست خلیفۀ خدا بر روی زمین تحقق « اهلل»است. از آنجا که هدف حاکمیت 

یا امام معصوم حق حاکمیت واقعی دارند. این حاکمان با استفاده از احکام و یابد، فقط پیامبر  می

معصوم، این جایگاه مختص  کنند. در زمان غیبت ولی قواعد اسالمی، حکومت خود را اداره می
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تر در اعمال  تر به احکام الهی و مدبرتر و شجاع تر، آگاه فقیه است. کسی که از همه متقی ولی

کند. معروف و  های او را احکام و معارف الهی معیّن می شد. حدود فعالیتهای الهی با سیاست

ها و اعمال مدیریت است. مسلماً این حاکمیت  گیری منکرهای سیاسی اسالم، هادی او در تصمیم

گیرد مگر اکثریت مردم بخواهند که چنین نظام سیاسی داشته باشند )حسینی طباطبائی،  شکل نمی

ای خیر دنیا و آخرت خود را در پذیرش حاکم الهی  کثریت مردم جامعه(. وقتی ا302/2: 1421

شود  گیرد؛ بر مبنای احکام و معارف دینی اداره می تشخیص دهند، این حکومت عمالً شکل می

 آورد.  ساالری دینی را به ارمغان می و سبک زندگی مردم

یعنی علومی که با در نظر  ساالری دینی، علوم انسانی اسالمی هستند؛ کنندۀ مردم علوم اداره

گذاری وجود دارد. زیرا  گرفتن واقعیت غیب تدوین شده است. در این نظام یک مجلس قانون

همه در مقابل خداوند یکسانند و فقیر و غنی تفاوتی ندارند. این مجلس باید در چارچوب 

نظارت  اسالمی قوانین خود را تنظیم و تصویب کند و تنها نظارتی که بر آن وجود دارد

سنجند و اگر مغایر با شرع  شناسان است، که این قوانین را با احکام و معارف دینی می اسالم

گذاری  گذاران در حدود احکام و معارف دینی حق قانون کنند. قانون مقدس بود آن را رد می

 رو شورای نگهبان حق رد قوانین مغایر با دین را داراست.   دارند؛ از این

رغم تصور عمومی، مادیات در این تمدن از  اعد الهی در جامعه است. علیحق، حاکمیت قو

ای برخوردار است. این اهمیت به قابلیت آنان برای حداکثر کردن بهره مادی از دنیا  اهمیت ویژه

گردد. خداوند همۀ موجودات  نیست، بلکه به قابلیت آنان برای خیر دنیا و آخرت، هر دو، بازمی

آفریده که اگر مطابق با آن فطرت با آنان برخورد شود بهترین اثرگذاری و را بر اساس فطرتی 

گیرد. بنابراین هدف، إعمال میل اکثریت نیست؛  بیشترین استفاده و کارایی از آنان صورت می

بلکه هدف رسیدن به صالح همه موجودت عالم و استفادۀ بهینه از همۀ مخلوقات برای ایجاد 

(. هدف 460: 1391امعه و دیگر مخلوقات عالم است )مصباح یزدی، رشد و کمال در انسان و ج

: 1378إعمال ربوبیت الهی، به معنی تدبیر، تربیت و به کمال رساندن همه موجودات )عسکری، 

(، است. الزمه تحقق این ربوبیت آن است که نظامی تنظیم شود که همه چیز را در 149/1

ختی انسان در دنیا و آخرت در گرو همین اِعمال خدمت إعمال حاکمیت الهی قرار دهد. خوشب

ربوبیت است. در چنین حالتی سبک زندگی سیاسی در این تمدن به سوی سبک زندگی اسالمی 
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کند؛ نظامی که جهانی است و بر مبنای عدل و داد شکل  معصوم میل می تحت حاکمیت ولی

 گرفته و در آن همه چیز در مسیر تکاملی خود قرار گرفته است.

 گيری نتيجه

همانطور که گفته شد، این مقاله برای رسیدن به شاکلۀ سیاست در تمدن اسالمی، به دنبال 

مقایسۀ اصول بنیادی سیاست در تمدن مدرن و تمدن اسالمی است. بیان شد که در تمدن مدرن، 

اصالت به انسان و حاکمیت او است؛ عقل خودمختار بشر محل رجوع برای إعمال این حاکمیت 

ت و هدف رسیدن به نظم نوین جهانی با حاکمیت یک قدرت مادی مانند آمریکاست. اما در اس

شود و از وحی و احکام الهی برای  فرهنگ سیاسی اسالم حاکمیت دستورات خداوند دنبال می

 رسیدن به آن استفاده شده و به دنبال ظهور منجی عالم بشریت است.

ۀ فرهنگ تخصصی، علوم مبتنی بر عقل را شکل در راه رسیدن به هدف، تمدن مدرن در الی

داده و فلسفۀ سیاسی خود را به واقعیت مشهودی که به صورت اکثریتی در جهان اتفاق افتاده 

های  های سیاسی در این تمدن هدفشان حاکم کردن روند واقعیت مبتنی کرده است. دانش

یمان به واقیعت غیب، فلسفۀ ملموس عالم و نظم دادن و کنترل آن است. در تمدن اسالمی با ا

های سیاسی هدفشان حاکم  سیاسیِ حاکمیت الهی و خلیفۀ خدا روی زمین تدوین شده و دانش

ها با توجه به سه وجه  ها و دیگر موجودات عالم است. این دانش کردن ربوبیت الهی بر انسان

 شوند. ایمانی، اعتقادی و عملی )قلب، فکر و حس( تدوین می

ی با توجه به مالک صحت تلقی شدنِ اکثریت وقوع، حاکم باید توسط در فرهنگ عموم

اکثریت انتخاب شود و با توجه به میل و نظر اکثریت حکومت کند. در تمدن نوین اسالمی، ولی 

یابد اما این اکثریت با اکثریتی  فقیه جانشین امام معصوم است. او هم با نظر اکثریت، حاکمیت می

ال دموکراسی وجود دارد متفاوت است. در تمدن مدرن اکثریت مالک که در لیبرال و یا سوسی

شود. اما در نظام اسالمی اکثریت پشتیبان ولی فقیه یا امام معصوم  صحت و حقانیت تلقی می

های تمدن مدرن، رفاه و منفعت مادی مورد نظر است اما در نظام  ساالری هستند. در مردم

های تمدن مدرن اگر  ساالری شود. در مردم نظر گرفته می اسالمی منفعت دنیا و آخرت، هر دو در

دهد.  گردد؛ چون فلسفۀ وجودی خود را از دست می رفاه مادی مختل شود حاکمیت ساقط می



 

 

 

 

 145شاکلة سیاست در تمدن مدرن و تمدن نوين اسالمي؛ مطالعة تطبیقي   

  

 

اما در نظام الهی همه چیز وابسته به شرایط مادی جامعه نیست، زیرا نظام اسالمی بر بصیرت 

 باشد.  های سیاسی تمدن مدرن می ز نظامتر ا تر و با دوام کند و مقاوم مردم تکیه می

از منظر حاکمیت، در تمدن مدرن هدف رسیدن به حکومت جهانی است که رفاه عمومی 

اندوزی گروه کوچکی در جهان را تأمین کند؛ اما در تمدن  برای حداکثر مردم و زمینه ثروت

ز این جهت است اسالمی هدف رسیدن به نظام ربوبیت الهی برای همۀ موجودات جهان است. ا

شوند. اما در تمدن اسالمی  ها استفاده می که در تمدن مدرن مادیات در راه خوش گذارنی انسان

گیرند. تمدن مدرن طبیعت ستیز است اما  مادیات در خدمت رشد خود و رشد انسان قرار می

 تمدن اسالمی طبیعت دوست است؛ نیروهای طبیعت را در راستای رشد و ربوبیت الهی برای

جویی و اعمال قدرت  دهد. سبک زندگی سیاسی در تمدن مدرن سلطه همۀ موجودات قرار می

رو ضروری است که حاکم مقتدر بنماید. در نظام  حداکثری حاکم و نظام حکومتی است؛ از این

اسالمی سبک زندگی سیاسی مبتنی بر رحمت و مهربانی است و حاکم و نظام حکومتی 

 کنند نه با قهر و غلبه.  حمت و مهربانی حکومت میسرپرست مردم هستند و با ر

 گردد. بندی مطالب به دست آمده در جدول زیر تقدیم می در ادامه جمع

 ها و ابعاد فرهنگ در دو تمدن اسالمی و مدرن بندی الیه : جمع2جدول شماره 

های  ابعادِ الیه

 فرهنگ
 دانش بينش گرایش

 بنيادی

 والیت الهی اسالمی
احکام اصالت وحی و 

 سیاسی

تحقق نظام الهی در جهان 

 )انتظار فرج(

 حاکمیت انسان سكوالر
اصالت حس و عقل ابزاری 

 در سیاست

 نظم نوین جهانی

 )حاکمیت آمریکا(

 تخصصی

 اسالمی

توجه به قلب، عقل و 

حس در معرفت به 

 نظام والیت الهی

معرفت نظری عرفان، فلسفه 

و فقه و علوم انسانی نظام 

 یسیاسی اسالم

علوم عملی عرفان، فلسفه و فقه 

و علوم انسانی کاربردی برای 

نظام سازی و استقرار نظام 

 سیاسی اسالمی

 سكوالر

توجه به حس و عقل 

ابزاری و اکثریت 

 وقوع

و علوم  فلسفه و علوم نظری

سیاسی نظام سیاسی بر 

مبنای اکثریت وقوع در 

 حاکمیت انسان

علوم عملی انسانی و 

ریت برای سازماندهی و مدی

ی بر ناستقرار نظام سیاسی مبت

 حاکمیت مقتدرترین انسان
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نظام سیاسی اسالمی و 

استفاده از علوم انسانی 
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تحقق سبک سیاسی مردم 

ساالری دینی )با پشتیبانی 

 بصیرت سیاسی(

 سكوالر

مشروعیت اجتماعی 

 لیبرال دموکراسی

 بر اساس رأی اکثریت

پذیرش هنجارهای سیاسی 

 نظام بشری

مورد قبول اکثریت با مدد از 

 علوم انسانی

سبک سیاسی لیبرال  استقرار

دموکراسی )با پشتیبانی نظام 
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