
 

 

 

 

 

 مفهوم متعارض امر سیاسی در انسان شناسی معاصر و انقالب اسالمی

 *مرتضی شیرودی

 چکیده

مفهوم متعارضی است و زمانی که به رابطهه متاابها اننها  و    ، امر سیاسی

نمایاند! از این تر میمتعارض، اندیشیممی( اننا  شناسی سیاسی) سیاست

نوشتار حاضر تالشی بهرای ناهد روابهت متضهاد امهر سیاسهی و اننها         ، رو

عرضهه تعریه    ، این هدف سیاسی و ارائه نگاه جدید به آ  است. در نیا به

ایی که راه را بهرای تییهین از اننها     از امر سیاسی و اننا  سیاسی به گونه

اجتناب ناپهییر اسهت.   ، همواره کند، اننا  خنثنی و اننا  فعال، خطرناک

یابد پس از طی وضع معنا نمی ، قدرت و دولت، امر سیاسی که بدو  اننا 

به وضع اخالقی اشهمیتی نههاده   طییعی هابزی و وضع مدنی روسویی میا 

توا  از آینده تثییت شده آ  سخن گفت. مااله بهر ایهن   است اما هنوز نمی

های گیشته در میلی فشارد که اننا  سرگشته از وضعنکته جدید پای می

تنها تعریفی میهم از آ  ، که در او به سوی وضع اخالقی معاصر پیش آمده

مانع از اندیشید  دربهاره آ   ، ین ابهامدر ابعاد نظری قابا عرضه است اما ا

 نشده است. 

 واژگان کلیدی
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 مقدمه؛ تحدید انسان شناسی سیاسی  

يـا يـ     "هاهای انسانی و فرهنگ آندرباره گروه"ايی از پندارهای نظری انسان شناسی به مجموعه

-ادارک خاص از انسان و يا به ي  روش علمی در شناخت رفتار انسان اطـالق مـی  سنت فکری در 

ی بـه انسـان   شناسـ ¬شناسـی، مـردم  ¬جامعـه اين حوزه مطالعاتی با گذر از ( 28: 0386، )ريوير شود.

 "انسان شناسی به مطالعه بر موجودات انسانی در همه ابعاد"( 26: 0386 )ريوير، شناسی رسیده است.

ای و دائره المعارفی اين علم از وجه میان رشته، در اين معنی( 22: 0388، وژه و پل کولن)ا، پردازدمی

انسـان  ( 8: 0388 کـولن،  پـل  و )اوژه توان آن را غیرتخصصی بـه شـمار آورد.  برخوردار است اما نمی

و از آن بـه انسـان شناسـی بـه      شناسـی ¬مردمبه  شناسی¬جامعهای جديدتر از شناسی سیاسی رشته

هـا بلکـه شـناخت و تحلیـل     نه فقط تحلیل امـر سیاسـی در دولـت    "صورت عام است که هدف آن 

-... و شناخت نظـام  های سیاسی و نهادهای مختلف حاکمیتیگوناگونی تاريخی و جغرافیايی سازمان

: 0386، )ريـوير  "بخشـند. یپندارها و نماهايی که قدرت را بنیان گذاشته و مشروعیت م، های انديشه

انسان شناسی سیاسی به انسـان  ، اگر انسان شناسی را به مطالعه عام درباره انسان محدود کنیم( 052

نسان شناسی سیاسی با گذر از گروه ا پردازد.در عرصه سیاست يا به تحلیل انسان در ابعاد سیاسی می

 ( 090: 0385، و فکوهی 59: 0388 ،تا قبیله به دولت و قدرت رسیده است. )اوژه و پل کولن

هـای بشـر در عرصـه سیاسـت اسـت و      تالشی برای فراتر رفتن از تجربه سیاسی شناسی ¬انسان

، از ايـن رو ، انسـان را بـه مبابـه يـ  امـر سیاسـی بشناسـد       ، مايـل اسـت تـا بـه عنـوان يـ  علـم       

ی اسـت امـا ايـن علـم     شناسـ ¬مـردم يا علم  شناسی¬جامعهای از علم شعبه سیاسی شناسی ¬انسان

کـه بـه نسـبت     شناسـی ¬جامعهبرخالف علم سیاست که به نسبت ساختارهای سیاسی با قدرت و با 

اگـر برخـی انسـان شناسـی سیاسـی را علمـی       . متفـاوت اسـت  ، پردازدهای سیاسی با قدرت میگروه

هـای  امتوصـیف و تحلیـل نظـ   يـا بـه    های سیاسی مشترک سازمان  خصیصهاند که به مطالعه دانسته

تر از دولت توجه دارد از آن رو است که تـثییر و نقـ    های سیاسی کوچ يا به شناخت نظامسیاسی 

يـ   " تـوان شناسـی سیاسـی را مـی   انسان، مستقل انسان از دولت و جامعه را بر سیاست بسنجند لذا

ـ   نه مطالعه آورد و  بازانديشی فلسفی در باب منشاء جامعه و دولت به حساب هـای   ر شـیوه ای صـرف ب

شناسی سیاسی آن را از رابطـه يـ    در دولت و جامعه! اما دقت در مفهوم انسان "سازماندهی سیاسی

سازد بلکه آن را به عرصه تثییر سیاسـت بـر   دور می، سويه انسان با سیاست يا تثییر انسان بر سیاست

به بسـترها و  توجه ( http://pajoohe.irو خالدی، بی تا:  9-01: 0391، باالنديه) کشاند.انسان نیز می

-سازد درک بهتری از آن عرضـه کنـیم: برخـی انسـان    شناسی سیاسی ما را قادر میهای انسانهدف

http://pajoohe.ir/
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و ی سیاسـی  هـا  خت آشـوب اند که از سوی استعمارگران برای شـنا شناسی سیاسی را علمی برشمرده

استعمارگران حتی در چارچوب میل افراطی که به انسـان کـاربردی    ده است.ابداع ش، جلوگیری از آن

شناسی سیاسی را توسعه دادند تا سـیطره خـود بـر    علم انسان، يا انسان همراه با منافع خوي  داشتند

استعمارگران درصدد تحمیل ، در اين رابطه نابرابر کشورهای مستعمره را گسترش دهند يا تبیث کنند.

شناسی سیاسی بـه بررسـی نحـوه تـثییر     انسان، اند.در اين نگاههای مستعمره بودهر انسانعقايد خود ب

های سوق دادن آن برای تثمین منافع سیاسی بیابد و بدان عمل پردازد تا راهها بر انسان میباالدستی

 توضـی  رونـدهای سیاسـی و   ، شناسی سیاسی را به تعیـین امـر سیاسـی   های انسانکند اما اگر هدف

بـه تشـري  تـثییر و    شناسی سیاسی علمی است که انسان، محصور کنیم، مطالعه تطبیقی فعل سیاسی

سنجند و های مختلف میها و مکانرابطه انسان و سیاست را در وضعیت، روندهای سیاسی و نیز تثیر

 ( 20-22: 0386، هانری فاورو) دهد.نشان می، نق  انسان را در رابطه با امر سیاسی، در مجموع

 های مفهومی امر سیاسی-بررسی

گیرد و اگر موضوع علم سیاست را دولـت قـرار   امر سیاسی اغلب در کنار دولت يا همراه با آن قرار می

دولـت يـ  پديـده سیاسـی اسـت و امـر       ، امر سیاسی در درون دولت مشهود است.بدين سان، دهیم

تا زمـانی کـه دولـت انحصـار     ، رد.در واقعای تعلق داسیاسی هم چیزی خواهد بود که به چنین پديده

نبايد دولت و جامعه ، امر سیاسی چیزی فراتر از دولت نیست البته در اين معنا، قدرت را در اختیار دارد

جامعـه را در درون خـود دارد از   ، را دو چیز مجزا دانست که يکی بر فراز ديگری قرار دارد بلکه دولت

امور اجتماعی به شمار خواهد آمد و امـور برآمـده از دولـت    ، داردآن چیزی که به دولت تعلق ، اين رو

، اقتصـادی و نظـاير آن  ، آموزشـی ، امور فرهنگـی ، در اين نگاه گیرد.در قلمرو اجتماعیات قرار می، نیز

از اصطالح دولت تام يا دولت ، برای توضی  اين مفهوم از دولت توانند خنبی يا غیرسیاسی باشند.نمی

کنند که در برگیرنده همه امور جاری در ي  واحد سیاسی يعنـی کشـور اسـت    فاده میادغام شده است

، ديگـر نیـازی نیسـت بـرای دولـت     ، سیاسی است و در نتیجـه ، امور کشوری يا بالقوه يا بالفعل، البته

 ( 23-03: 0395، اشمیت) ويژگی خاص سیاسی قائل شد.

مفهـوم مـدرن قـرن هجـدهم مـیالدی      گیری دولـت بـه   تعريفی که از دولت برشمرديم از شکل

تاکنون امتداد يافته است و البته تفاوتی بین دولت مطلقه تا دولت مشروطه و از دولـت کالسـی  تـا    

تمـايزی  ، در دولت اسالمی برخالف ادعای دولت دموکراتیـ  و بیشـتر از آن   دولت رفاه وجود ندارد.

مرزهای بین دولت و جامعه يا به تعبیری  ،آيد بلکه در دولت اسالمیبین جامعه و دولت به چشم نمی
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نبايد اشتباه کنیم که دولـت در   شود.رنگ يا حتی محو میکم، بین ملت يا در سط  باالتر امت، ديگر

تواند هر کاری را انجام دهد زيـرا:  نمی، تواند هر کاری را انجام دهد بلکه گاه دولت تاممی، مفهوم تام

، قادر نیست، به دلیل وجه مدنی، های مردم است و از ديگر سوستهتثمین کننده خوا، دولت از ي  سو

دولت بـاالتر از جامعـه   ، اگر به نظر هگل( 69: 0390، موفه) به اعمال مجازات های غیرمدنی بپردازد.

هیچ گاه به پايـان  ، جدال بین جامعه و دولت، دولت پدرساالر است و به دلیل وجه پدرساالری، بايستد

شـود و از قـدرت   يابد که با جامعه همسان میدر مفهوم جديد تا آنجايی گسترش میدولت  رسد.نمی

دولت به شديدترين و ، کافی برای دست يافتن به تمام اهداف اجتماعی برخوردار است و در اين شکل

 ( 30-21: 0395، اشمیت) يابد.باالترين نفوذ اجتماعی دست می

آورد که تعريف امر سیاسـی تنهـا از طريـق تعريـف     تعريف اين گونه از دولت تصوری را پی  می

، معیار قابل قبولی نیست چون هر يـ  از مفـاهیم سیاسـی    میسر است اما اين، ديگر مفاهیم سیاسی

ترين معیارتمايز امر سیاسی از تمايزی با ديگری دارند و حتی با امر سیاسی متمايزند در حالی که مهم

شـويم. تبیـین و تعیـین    تقابلی است که بین دوست و دشمن قائل مـی تمايز يا ، ديگر مفاهیم سیاسی

کنـد بلکـه فقـط    تعريف جامعی از ذات و سرشت امر سیاسی ارائه نمی، تمايز يا تقابل دوست و دشمن

تضـاد دوسـت و دشـمن    ( 83: 0392، )بحرانی کند.معیاری برای ي  تعريف از امر سیاسی عرضه می

زند که به جدايی يا واگرايی در دو عرصه نظری و عملـی  را رقم می شديدترين تضادهای عالم انسانی

گاه دشمنی به معنای قطع کامل روابط نیست بلکه ممکن است سطوحی از روابط بـین دو   انجامد.می

، وجود داشته باشد اما آنچه معیاری برای دشمنی است آن که يکی از دو سـر روابـط  ، کشور متخاصم

به اين نکته هـم بايـد توجـه کـرد کـه دشـمنی از سـوی         ت و بیگانه است.ديگری يا غريبه يا متفاو

تواننـد ايـن   نمـی ، شود و آنانی که خارج از آن فضا و محیط قرار دارنـد بازيگران ذی مدخل درک می

امر سیاسی به کم  میزان ارتبـا   ، در نتیجه اختالف را ببینند و درباره آن نظر دهند يا قضاوت کنند.

-25:  0395، اشـمیت ) شـود. دادن آن با دوست و درک تقابل با ديگری مشخص میتمیز ، با دشمن

33 ) 

فقط در معنـا يـا در دنیـای    ، درک تقابل دوست ودشمن به مبابه تنها ممیزه امر سیاسی از غیر آن

میسـر اسـت.به عنـوان مبـال: تقابـل ايـران و اسـرائیل از        ، واقعی نه در مفهوم يا جهـان تمبیلـی آن  

هـای جديـد   ها با آمريکا بر سر تعرفهگیرد لذا واقعی است اما دشمنی اروپايیی ريشه میتضادهای ذات

دشمن و دشمنی وجـود دارد و  ، اند. در واقعتمبیلی است و اين دو متفاوت از هم 0399گمرکی خرداد 

و  وجود ندارد، توان گفت دشمن و دشمنیتنها از دريچه اخالقی می، اصال خیالی نیست، وجود آن دو
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توان امیـد  توان آرزو کرد دنیای امروز و فردای ما بدون تضادهای دوست و دشمن باشد و نمیلذا نمی

در تعريف امر ، داشت که روزی منازعه از جهان رخت بربندد و آساي  و آرام  جای آن را بگیرد لذا

کـه دول در   منطقـی اسـت  ، های محیط پیرامونی تمرکز کـرد از ايـن رو  سیاسی بايد بر روی واقعیت

بنـدی کنند.هرچـه   سط  جهانی و احزاب در سط  ملی خود را بر پايه قاعده دوست و دشـمن دسـته  

هـای دوسـت و دشـمن را    بنـدی ايی کـه دسـته  تر شود به گونهها ضعیفها شديدتر و دوستیدشمنی

خصوصی  ،شايد به نظر برسد امر سیاسی  ي  امر فردی شود.تر میامر سیاسی محقق، تر کندپررنگ

نبايد فراموش کـرد کـه   ، از ي  مفهوم عمومی برخوردار است و نیز، و شخصی است در حالی که آن

 از مراتـب برخـوردار اسـت.   ، مراتبی دارد امر سیاسی نیز، تضاد است و چون تضاد، جوهره امر سیاسی

 ( 16 -31: 0395، اشمیت)

هـايی چـون   در واژه یاسی وجود دارد.های ستضاد نه تنها در مفهوم امر سیاسی بلکه در همه واژه

هـا  مشهود است و اگر اين واژه، نوعی مبارزه و خصیصه جدل با اين و آن حاکمیت و ...، قدرت، دولت

شـوند.در  خاصـیت تبـديل مـی   به واژگان پوچ و بـی ، را از تضادهای معنايی با رقبای خود تهی نمايیم

، تعارض بین حزبـی  دهد.ردهای حزبی روی میاغلب در کشاک  نب، تنازع بر سر قدرت، درون کشور

تـا وجـه   ( )رقابـت  اما میـزان آن از وجـه تفريطـی    ( 30: 0396، )حسنی فر جدی است، بر سر قدرت

هر ، کشمک  در سراسر زندگی انسان وجود دارد و از اين رو، فراتر از آن متغیر است.( )جنگ افراطی

اگر سخن کالوزويـت  آلمـانی را بپـذيريم کـه      است.همواره ي  رزمنده آماده در حال جنگ ، انسان

: 0385، کالوزويت ) "جنگ چیزی جز ادامه مراوده سیاسی به همراه ترکیبی از وسايل ديگر نیست"

بر کـن  دائمـی حیـات    ، يا ديپلمات را فردی بدانیم که در تمام عمر خود در حال جنگیدن است( 29

تمـايز بـین دوسـت و    ، جنگ در آن وجود نداشـته باشـد  دنیايی که ، ايم.در حقیقتصحه گذاشته، بشر

دنیـای بـدون   ، شـود. چنـین دنیـايی   معنا مـی بی، دشمن که معیار تعیین و تشخیص امر سیاسی است

هـا و دعواهـا نیسـت امـا نـزاع و دعـوای       تهی از نزاع، سیاست و امر سیاسی است البته چنین دنیايی

چون نزاع دائمی است امر سیاسی همواره وجود دارد زيـرا  دائمی است و ، نزاع جريان ندارد.، معناداری

 ( 59-19: 0395، اشمیت) شود.بندی دوست و دشمن پديدار میذات آن با صف

چون جنگ از قواعد خاص برخوردار نیست اما اگر تقابل به حدی برسد کـه  ، تقابل در امر سیاسی

بندی مهر گیری اين گروهبتوان بر شکلدو گروه دوست و دشمن را تشخیص داد يا ، بتوان بر پايه آن

-امر سیاسی اتفاق افتاده است حتی اگر ي  جماعت دينی که علیه جماعت دينی ديگر مـی ، تثيید زد

ايـن موضـوع در مباحـث     ي  امر سیاسی واقـع شـده اسـت.   ، گیردقرار می، جنگد يا در موضع جنگ
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ولتاريا بدون کنار زدن ديگـر طبقـات   طبقاتی مارکسیسم هم قابل رصد است زمانی که ديکتاتوری پر

نزاع بین حزب کارگر و لیکود و هر نزاع ديگـری کـه   ، ممکن نیست. نزاع بین کمونیسم با کاپیتالیسم

، ي  موجوديت سیاسی را متولد کرده اسـت هرچنـد درجـه نـزاع    ، صفی از دشمن و دوست پديد آورد

اراده خود را برای ادامه نـزاع سیاسـی   ، واهای دعمختلف است اما اگر يکی از طرف، ابعاد و سطوح آن

نبايد تصور کرد که امر سیاسی همه ، با اين وصف موجوديت سیاسی از دست می رود.، از دست بدهد

توان به وجود امر سیاسی پـی  کند بلکه جايی که تعارض وجود دارد میوجوه زندگی افراد را تعیین می

 ز از وجـوه تشـخیص امـر يـا موجوديـت سیاسـی اسـت.       قدرت اعمال اراده نیـ ، عالوه بر تعارض برد.

 ( 68-61: 0395، اشمیت)

های سیاسی متعددی به صورت داوطلبانه و اجباری عضويت دارد حتـی هـر   هر فرد در موجوديت

مجموعه از وظايف و تکالیف را بـر او بـار   ، نهند و نیزها بر او نظارت يا تثییر میي  از اين موجوديت

، موفـه ) انـد. ها دارای نیرومندی متفاوتی در ي  يا چنـد بـازه زمـانی مختلـف    يتکنند.اين موجودمی

اند که به صـور متنـوع بـر    کلیسا و اتحاديه کارگری دو نمونه از هزاران موجوديت سیاسی( 23: 0390

شود که هر ي  امر سیاسی زمانی محقق می گذارند.اعضای خود تثییر خوب و بد يا مببت و منفی می

نظريـه تکبرگرايـی وجـوه     های سیاسی اعضای خود را به کاری وادارند يا از آن بازدارنـد. يتاز موجود

امـر سیاسـی   ، تـوان دريافـت  دهـد تـا حـدی کـه مـی     مختلف قدرت اعمال زور يا اراده را توضی  می

پیامدهای تکبرگرايانه بسیاری دارد اما تعدد پیامدهای متکبر در هـر موجوديـت سیاسـی بـه آن معنـا      

متکبرند اگر چنـین تکبـری در ذات و   ، های سیاسی در درون خود همکه هر ي  از موجوديت نیست

شـکل  ، امر سیاسی که بر تحمیل اراده يکی بـر ديگـری اسـتوار اسـت    ، ها وجود داشته باشدنهان آن

، از توانـايی الزم ، امر سیاسـی ( 98-69: 0395، اشمیت) رود.يابد بلکه از بین میگیرد و قوام نمینمی

منـد اسـت و اگـر موجـود سیاسـی نتوانـد       سريع و پرقدرت برای اخذ و اجرای تصمیمات سیاسی بهره

امر سیاسی حتـی از   دهد.موجوديت سیاسی خود را از دست می، تصمیم بگیرد و به اجرای آن بپردازد

چنـد  مانند اين که کلیسا يا مسجدی از ي  يا  ها برخوردار است.حق تصرف در ممات و حیات انسان

 ( 93-99: 0395، اشمیت) خود را شهید کند.، عضو خود بخواهد برای زنده ماندن باورهای دينی

لئو اشتراوس بر آن است که کارل اشمیت به تعريف امر سیاسی نپرداخته است بلکه بر وجوهی از 

ـ   ، ار آنآن پای فشرده است از جمله: امر سیاسی از قلمرو متنوع و نسبتا مستقل برخوردار اسـت و معی

همان گونـه کـه امـر سیاسـی     ، دشمن بر دوست تقدم دارد، تمايز بین دوست و دشمن است و در آن

، مفهوم امر سیاسی پی  فرض دولت است و از صفاتی چون بنیادی مبنای دولت و بر آن مقدم است.
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اسـت و  انگیـز  امر سیاسی به تنهايی نه نفرت حاکم و هم عرض و مشابه امر اخالقی بهره برده است.

 مقـدم بـر اخـالق و ...   ، در معرض تهديـد ، غیر جدلی، غیرقابل سنج ، آرمان گريز، نه مطلوب ونیز

هـای  توان وجود متفاوت آن را در وضعیتهای مختلف حاضر و حتی نمیامر سیاسی در محیط است.

 ( 023 - 009: 0395، اشمیت) طبیعی و اجتماعی ناديده گرفت.

 امر سیاسی و انسان در وضع طبیعی 

اشـاره بـه   ، وضع طبیعی است. وضع طبیعی يا وضـع نخسـتین در نگـاه اول   ، از بنیادهای امر سیاسی

همان وضعی دارد که توماس هابز برای انسان در شرايط طبیعی زيست فردی يعنـی قبـل از ورودش   

نی بر طبیعت بدسرشـت بشـر بـر    ترسیم کرده است. امر سیاسی مبت، به وضع مدنی يا وضع اجتماعی

فشارد که انسان مقدم بر فرهنگ و سیاست است لذا بنیاد سیاست و فرهنـگ را بـر   اين نکته پای می

وضـع   فـرض فرهنـگ و سیاسـت اسـت.    پی ، وضع طبیعی، نهد و از اين زاويهوضع طبیعی قرار می

همـه علیـه   ، هاکند که انسانیها استوار است. او وضعی را ترسیم مبر جنگ میان انسان، طبیعی هابز

وضـع  ، دولت وجود ندارد و امر سیاسی برآمـده از آن ، در اين وضع گرگ انسان است.، اند و انسانهم

معنـا  دولت بـی ، در تضاد است و در اين شرايط، با مفهوم دولت بیگانه و با آن، طبیعی يا مبتنی بر آن

ی در وضع طبیعی هـابز اسـت. وضـع طبیعـی     محافظت يا امنیت عنصر مهم( 56: 0381، است. )هابز

خورد از آن رو که وضع طبیعی مدخل ورود به دولـت مطلقـه   به امر سیاسی پیوند می، هابز از ي  سو

، انسـان ، دال مرکزی امر سیاسی اسـت و از ديگـر سـو   ، هابزی است و دولت چه مطلقه و چه غیر آن

، در ايـن امـر سیاسـی    يابد.از آن نشثت می گیرد ودر چنین وضعی قرار می، موضوع ديگر امر سیاسی

، به اندازه ضرورت امر سیاسی در حیات انسانی، موجود خطرناکی است و خطرناک بودن انسان، انسان

مفروض اشمیت در امر سیاسی  هـابزی اسـت و مـراد از    ، چنین يقینی، يقینی شمرده شده است البته

تـوان بـه نقطـه    مـی ، در هر فرضی چون اين فرضايمانی است که به آن پديد آمده است اما ، فرض

عدم و يا همان مرگ ، وجود خواهد داشت و آن، مقابل آن هم ايمان آورد و اصوال نقطه مقابل آن نیز

 (  http://hamshahrionline.ir/details/764: 0385، امامی) است.

آنچه  تر از وضع طبیعی هابز است.توان ارائه کرد که متفاوتاز وضع طبیعی میتصويری ديگری 

ها تا از آن مهملی بسـازد بـرای ورود   هابز به میان آورد پی  فرضی است برای وضع نخستین انسان

تواند به وضع مدنی گره بخورد و در پرتـو وضـع مـدنی    در حالی که وضع طبیعی می، به دنیای واقعی

جنگ اصالت دارد اما نـه جنـگ   ، در وضع طبیعی اشمیت همانند وضع طبیعی هابز یر شود.معنا و تفس

http://hamshahrionline.ir/details/764
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چنین تحولی در وضع طبیعـی بـه تحـول در ماهیـت     ، هاها و ملتها بلکه جنگ بین گروهبین انسان

زيرا: نبايد انتظار داشت که انسان همچنان در وضع نخستین باقی بمانـد و متـثیر از   ، گرددانسان برمی

مجادلـه  ، در واقـع ، هر کسی دشمن ديگری اسـت ، والت تاريخی قرار نگیرد. در وضع طبیعی هابزتح

: 0381، گیرد. )هـابز ها به صورت جداگانه و بدون اتکا و حتی بدون توجه به ديگران صورت میانسان

يـ   ، انسان ديگر اما در وضـع طبیعـی اشـمیت خـود    ، انسان است و ديگری، خود، در اين وضع( 98

گروه از اعضای  گروه ديگری است که در جای دوست يا دشمن نشسته است.، گروه انسانی و ديگری

ای توانند آن را بپذيرند يا رد کنند اين همان نکتهخواهد که آماده فداکاری باشند اما اعضا میخود می

وضع طبیعـی  کند اما اطاعت به محافظت در است که اشمیت را به ايده وضع طبیعی هابز نزدي  می

: 0395، بـالوی و عسـگرزاده مزرعـه   ، )بیات کمیتکی شود.و مدنی به وضع اخالقی اشمیت اضافه می

25 ) 

با دولـت مواجـه اسـت و    ، خورد و از اين روانسان در وضع طبیعی اشمیت به وضع مدنی گره می

امـر  ، دن انسـان با صرف نظر از خوب يـا بـد بـو   ، در اين شرايط دولت در مرکز امر سیاسی قرار دارد.

پذيرد. انسان خنبی با آنچـه هـابز   شود يا داوطلبانه آن را میسیاسی برای او تعیین و بر او تمحیل می

خـود  ، بیان کرده به باالسر مقتدر نیاز دارد و همواره نگاه به او دارد. انسـان در وضـع طبیعـی هـابزی    

منـد  ن که از خدمات ديگـران بهـره  تعیین کننده است و درصدد است ديگران را به خدمت بگیرد نه آ

لیبرالیسـم يـا هـر دولـت     ، پذيرد و در چنین وضعیدولت را به مبابه آقا باالسر می، شود. انسان خنبی

روشـن اسـت    دال مرکزی دولت در اشـکال ابتـدايی اسـت.   ، يابد. انسان خنبیديگری امکان تولد می

گیرد در های اجتماعی صورت میون ارزشداوری درباره انسان مهاجم هابزی و انسان خنبی روسو بد

توصیف جدلی از انسان به نوعی  اند.زيستگاه خود را بنا نهاده، بر بستر اجتماع، حالی که اين دو انسان

گیرد اما های جدا افتاده از هم شکل میشود که بدون دولت و در مواجه انساناز امر سیاسی منجر می

آورد کـه انسـان بـا پـذيرش حاکمیـت      امر سیاسی را پديد مـی  توصیف عقلی از انسان نوع ديگری از

انسان در شرايطی تن به امر ، در واقع دهد.به امر سیاسی آن در فضای داوطلبانه گوش فرا می، دولت

اش مرکب از  افراد نیست بلکه مرکب کل است و ايـن نشـان از آن   دهد که وضع طبیعیسیاسی می

، نقل مکـان کـرده و نیـز   ، ذاتی خود از فرد به جمع و از افراد به کلدارد که امر سیاسی در روند رشد 

همه علیه هم نیسـتند  ، های به هم پیوسته برخالف افراد جدای از هم در وضع طبیعی هابزیاين کل

، افتد. )هابزامکان سازش و دوستی با ديگران هم مرتب اتفاق می، هابلکه در کنار دشمنی با ديگر کل

0381 :035 ) 
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است که حتی بـا مفـاهیم سیاسـی بیگانـه اسـت امـا انسـان        زده ایانسان سیاست، انسان هابزی

گذارد و هم بر سیاست تثییر ای که هم از سیاست تثییر میاشمیتی در درون سیاست قرار دارد به گونه

ست و پايه دولت مطلق هابزی ا، امر سیاسی مبتنی بر سرشت بد انسان از ي  سو، در واقع گذارد.می

نقدی بر لیبرالیسم است که سرشت بد و حکومت مطلقه را سرنوشـت محتـوم انسـان    ، از سوی ديگر

پیدا است که چنین مفهومی از امر سیاسی از خاصـیت جـدلی برخـوردار اسـت از آن رو کـه       داند.می

در زمانی که نفـ  امـر سیاسـی    ( 056: 0381، گشايد. )هابزايی برای هیچ انديشه انسانی نمیعرصه

ايی کـه  ، مسئلهگذاردای جز جدال با ديگری باقی نمیچاره، شودبندی دوست و دشمن تعیین میصف

 دائما تکـرار شـده اسـت.    "يا علیه من يا در کنار من"در قالب استراتژی ، در بعد عملی لیبرالیسم هم

خواهـد تـا يـارای    کند يا آن را خنبی مـی چنین نگاهی انسان را در چارچوب امر سیاسی يا تحقیر می

انسـان خنبـی    های لیبرالیسم را نداشته باشد.تن دادن به خواستهها يا مخالفت با دفاع در برابر هجمه

بـا دسـتان   ، گیرد و چنان عروس  کوکیوسط قرار می، وضع طبیعی در دستیابی لیبرالیسم به دشمن

نه نظم در بطن حیات بشـری   ي  نظم ظاهری و، در اين اوضاع و شرايط شود.لیبرالیسم جابه جا می

سیاسـی  ( 02: 0395، )توانـا و الـه دادی   شـود. سیاست بر اخالق مقدم می، افتد از آن رو کهاتفاق می

گیرد که هر لحظه آماده جنگیـدن  به معنای آن است که انسان در وضع اضطراری قرار می، بودن نیز

خواهـد  نا اسـت کـه فـرد لیبرالـی نمـی     تثيید امر سیاسی بر پايه قاعده دوست و دشمن بدان مع است.

بیرون سیاست قرار داشته باشد بلکه مايل است در دال مرکزی سیاست به مبابه عنصر مهـاجم بـاقی   

زيـرا: امـر سیاسـی برآمـده از     ، تابدبرنمی، خواهد اما خنبی بودن خود راها را خنبی میبماند. او انسان

و تنها تا جايی که احترام ديگران به نظم دلخواه وی  انديشدها میبدطینتی انسان به فراسوی تصمیم

، )اشـمیت  اصـال در کـار نیسـت.   ، تساهل و تسام  واقعی، بدان پايبند است، در تحکیم آن منجر شود

0395 :016-051 ) 

يـ  تصـمیم آزاد از   ، غیرقابل نظارت است چون: چنین حکمی، ذات امر سیاسی در وضع طبیعی

يابد اما از وجهی امر سیاسی ذاتا به ي  امری خصوصی تقلیل می، ذاسوی کسی است که آزاد است ل

کنـد کـه تخطئـی از آن در    فراخصوصی برخوردار است از آن رو که برای همگان تکالیفی تعیین مـی 

آينـد امـا   اين تکالیف هر چند وظیفه به شمار نمـی  نظم اجتماعی برخاسته از لیبرالیسم ممکن نیست.

پی  فرض جامعه فردگرای لیبـرال اسـت   ، ايی به باور اشمیتد. چنین پديدهضرورت گريزناپذيری دار

، که اصال بر ي  امر اخالقی استوار نیست. اين خصوصت با خصوصـیت ديگـر آن کـه جـدل اسـت     

سخن گفـتن از انسـان طبیعـی در امـر     ( https://bourgeois.irبی تا: ، )سالح ورزی هماهنگ است.

https://bourgeois.ir/
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جريـان دارد. ايـن وضـع نـه     ، سخن گفتن از وضعیتی است که در آن جنگی کامل و خالص، سیاسی

لیبرالیسم با ادعای ، از اين رو پوشی از امنیت و آساي  است.برای استقرار امنیت بلکه به معنای چشم

تـر  ايی ديگر درگیـر جنگـی سـهمگین   ونهانسان را به گ، نجات انسان از وضع طبیعی سراسر از جنگ

دولتـی يـا   انسان بر پايه از امر سیاسی که در اين جا در قواره دولت مـدرن در برابـر بـی    ساخته است.

، تنزل کرده است. )هـابز ، فروغاز امارت باشکوه گذشته به سلطنت بی، شوددولت نخستین متجلی می

0381 :213 ) 

رحم جنـگ البتـه از نـوعی متفـاوت از     همواره اسیر چنگال بی، انسان رانده شده از وضع طبیعی 

در ، در قرن هجدهم با اخالق، در قرن هفدهم با متافیزي ، است: در قرن شانزدهم با الهیات، گذشته

قلمروهای متفـاوت امـر   ، هااين با فناوری در ستیز بوده است.، قرن نوزدهم با اقتصاد و در قرن بیستم

بـه نظـر    ه صور مختلف همواره در مرکز یقل امر سیاسی بـاقی مانـده اسـت.   سیاسی است اما دولت ب

، بـه نـوعی ديگـر   ، رسد: امر سیاسی در وضع طبیعی هابزی سیاست گريز است اما و پ  از آن نیزمی

کسـی کـه    سیاست زدا است زيرا: صل  در پساوضع طبیعی هابزی به معنای صل  به هر قیمتی است.

کنـد و  پرس  از درستی و نادرستی صـل  را رهـا مـی   ، به هر قیمتی است به دنبال دستیابی به صل 

از اصـالت  ، زمانی که انسان در نگاه به امر سیاسی از درستی و نادرستی صل  چشم بپوشد در حقیقـت 

البتـه   نصـیبی نخواهـد داشـت.   ، اش فاصله گرفته اما اگر بر اين صل   اصرار بورزد جـز جنـگ  انسانی

اما در وضع طبیعی سامان يافته به يـ  سـرگرمی تبـديل شـده تاحـدی کـه       سرگرمی نیست ، جنگ

، )طباطبـايی  غافل کـرده يـا بازداشـته اسـت.    ، اشهای اصلیانسان را از تثمین برخی ديگر از خواسته

0388 :http://www.ensani.ir/fa/content/94923/default.aspx )سیاســت ، در ايــن امــر سیاســی

شـر   است چون جنگ است اما سیاست از نوعی است که انسان همانند گذشته مقهـور سـلطه اسـت.   

انسـان بـا زور امـا بـا روی     ، يابد لـذا بودن انسان حتی در فضای پ  از وضع طبیعی هابزی ادامه می

-تغییر شکل مـی ، يط به شر معصومانه حیوانیخوش درگیر هژمونی حاکم است و شر تنها در اين شرا

 ( 012-032: 0395، دهد که همچنان نیاز به امری دارد که چون لوياتان او را اداره کند. )اشمیت

 الهیات سیاسی و  امر سیاسی در نگاه به انسان 

ـ ، قدمتی به درازای وحی و ايمان دارد و ديگر سو، الهیات سیاسی از ي  سو اقی تا جهان باقی است ب

توان توان آن را کنار گذاشت و نه مینه می خواهند ماند چون خدا و دين همواره وجود خواهد داشت.

نماياند اما اگـر ديـن را برنامـه    الهیات سیاسی مفهومی مناقشه برانگیز می اعتنا از کنار آن گذشت.بی

http://www.ensani.ir/fa/content/94923/default.aspx
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است خدا را یابت کنـد  الهیات سیاسی درصدد  به سادگی قابل درک است.، زندگی از سوی خدا بدانیم

و وجود وحی را به ي  ضرورت در زندگی انسان ارتقا دهد. او در پی حفظ دولت به مبابه معبـر خیـر   

-سلسله مراتب پذيرفته مـی ، در الهیات سیاسی بخشد.است اما دولت را از بند سکوالريسم رهايی می

الهیات سیاسی فراتر از دين نیست امـا در   نهد.شود و به اقتدار انسانی در امتداد قدرات الهی گردن می

هـای سکوالريسـتی   اين تثکید در واکن  به آمـوزه  شود.اين گونه الهیات بر بعد سیاسی آن تثکید می

 پرهیـزد. می، و از آنارشیسم که نافی دولت و نظم مدنی است فشاردپیدا شده و بر اخالق و روح پا می

يـن گونـه   ا گزينـد. اقتـدار را برمـی  ، ايمان و در مقابل آنارشی ،انسان در الهیات سیاسی در برابر الحاد

ايی از انسـان در فضـای امـر سیاسـی از سـوی      الهیات به مبابه ي  نظريه سیاسی بر درک وضع تازه

 ( 93: 0391، )اشمیت کارل اشمیت احیا شده است.

برای تحريـ  انسـان   الهیات سیاسی نشان از نبرد انسان در جبهه ايمان دارد و البته ابزاری است 

کوشد طرحی نو برای رود و میبه پاسداشت هويت الهی و از اين حیث از ي  نظريه سیاسی فراتر می

احیای له شده انسانی در وضع مدنی يا وضع اجتماعی بیابد. شناخت کامل و خالص انسـان بـه دور از   

را در سـرلوحه خـود دارد و   هـای کـاذب در چهـره ايمـان     زالوهای به همراه چسبیده و نیز طرد ايمان

دانـد  الهیات سیاسی جهل را گريزگاهی برای نبرد علیه مدنیات سیاسی نمی پذيرد.انسان خنبی را نمی

کند و برای فائق آمدن بر جهـل انسـانی   بندی دوست و دشمن را تنها بر پايه وحی ترسیم میو صف

دهـد تنهـا   نـین نگرشـی تـرجی  مـی    در همه چیز نفوذ کند و بر همه چیـز ایـر بگـذارد. چ   ، کوشدمی

همگان را بـه اتخـاذ تصـمیم و اجـرای آن فـرا      ، امرسیاسی برآمده از الهیات را بپذيرد و به اين منظور

 دهـد. خواند و لذا انسان را در موضعی فعال نه مدافع و نه مهاجم در برابـر امـر سیاسـی قـرار مـی     می

ين رو دفاع و تهاجم آن علیـه مـدنیت فروريختـه از    الهیات سیاسی از بارمعنايی مببت بهره دارد و از ا

سنت بی  از آن که وجه نابودکننده داشته باشد از وجـه خودآگاهنـده برخـوردار اسـت و از ايـن کـه       

بینـد کـه   ای میکند بلکه خود را در کنار انسان سرگشتهدوری می، سالحی تنها در برابر ديگران باشد

 ( 55: 0393، )الورن  پذيرد.بلکه به جهت جاهلیت می امر سیاسی را نه به دلیل اعتبار آن

هیچ ک  ش  ندارد که امر سیاسی در الهیات سیاسی ريشه در عالم و آدمی دارد که نه در زمین 

اند از آن به مبابه سالحی علیـه مخالفـان هـم    برخی کوشیده يابد.بلکه در آسمان يا بهشت ريشه می

علیه روشنفکران در چارچوب تکفیر يـا ارتـداد اسـتفاده نماينـد در     داران يا حتی کی  علیه ساير دين

فراروی  حالی که نازل ترين کاربست معنايی الهیات سیاسی تبديل آن به برچسب علیه ديگری است.

پیونـدد  بر شمار کسانی که هـر روز بـه هـواداران آن مـی    ، آن از دايره تنگ به انسان و جهان اطراف
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دانـد کـه   سیاسی بر حکومت عادالنه تثکید دارد و آن را بهترين نظمی مـی الهیات  اضافه کرده است.

الهیات سیاسی  کند.صل  حقیقی را در ذيل امرسیاسی تولید می، تواند و بايد در چارچوب آنانسان می

-بینی برآمده از دين است که انسان و دولت را در قالب چگونه بايد زندگی کرد تفسیر مـی ي  جهان

 ( 90: 0391، )اشمیتکند. 

انسان در الهیات سیاسی نه در وضع طبیعی است و نه در وضع مدنی البته به گذشته انسان که در 

آگاه اسـت و همـین آگـاهی او را در برابـر انسـان      ، هر دو وضع طبیعی يا خیالی يا واقعی زيسته است

الهیاتی از شـیوه زنـدگی   تواند توجیه عقالنی و الهیات نمی مسئول و به پاسخ و واکن  واداشته است.

 انسان ارائه کنـد. ( امر سیاسی مدنی = )وضع مدنی و امروز( امر سیاسی طبیعی = )وضع طبیعی ديروز

زيرا: بدان اعتقاد دارد و انسان را بدون گره خوردن بـا روح الهـی   یاد انسان را بر ايمان قرار داده، او بن

هرچنـد  ، چنین اسـت ، یقتی پايدار است و انسان نیزبیند.ايمان حقفاقد روح مؤیر بر محیط پیرامون می

همه چیز تابع حقیقت ايمان است و  آن را از اصل خود دور ساخته است.، فرازها و فرودهای روزگاران

الهیات از نیروی ازلـی و ابـدی وحـی     ماند.متحیر باقی می، انسان هم اگر چنین وابستگی را نفی کند

اطاعت عنصری است که در امر سیاسی در  دهد.خدمت آن قرار می گیرد و خود و انسان را درمدد می

خواهد در حالی کـه اطاعـت در وضـع    ها وجود دارد اما اطاعت را در گروه دل به خدا میهمه وضعیت

همان گونه که الهیات سیاسی  مبنای ترس دارد.، مدنی بر پايه قانون و در آن ديگری و در حد نازل 

ای قادر است انسان را در مفهوم تازه، نقالب برخیزد و به آن رنگ دينی بزندتواند به حمايت ي  امی

-امر سیاسی را چه در قالب دولت يا موجوديتی ديگـر اطاعـت مـی   ، مطرح کند که تنها بر پايه عشق

 ( 90: 0391 اشمیت،کند.)

بینی و هم ي  نظريه و هم ي  موضع سیاسی اسـت کـه از يـ     الهیات سیاسی هم ي  جهان

تکلیف انسان دين دار در عرصه سیاست را تعیـین  ، بر وحی الهی بنیاد نهاده شده و از سوی ديگر سو

خواهد در زندگی انسان به چنان مرجعیتی برسد که انسـان بـدون الـه آسـمانی قـدمی      او می کند.می

آن کـه   اش پاسخ دهد بدونها در حیات سیاسیبرندارد و به همه سئواالت انسان به فراگیرترين شیوه

تنهـا در پرتـو   ، زيرا: بر آن است توجیه عقلی وجـود و نیـاز انسـان   ، نیازی داشته باشد، به توجیه عقلی

پردازد بلکه آن را تا جايی که بنیاد عمل الهـی قـرار   ايمان میسر است البته به نفی تجربه انسانی نمی

مرزبندی الهیات سیاسی با فلسفه  ند.کرد نمی، تنافری با بنیادهای الهیاتی نداشته باشد، گیرد و نیزمی

هـای پیرامـونی   سیاسی و حتی موضوعاتی چون انديشه سیاسی در نگاه به انسان و نسبت آن با پديده

بـا نگـاه   ، شود از اين رو است که الهیات سیاسی و موضع  در باره امر سیاسی و انسـان مشخص می
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افسـون زدايـی   ، افزاي  توانايی مبارزه با لیبرالیسم، پ  از فروپاشی کمونیسم، به اقبال به آن به دين

ــده  ــاس شـ ــی احسـ ــای سیاسـ ــت. ، از يوتوپیاهـ ــوده اسـ ــد بـ ــه رشـ ــی رو بـ  : 0396، )معراجـ

http://dinonline.com/doc/article/fa/7474/ ) 

، ايـن سـه    ريـزد. شیرازه مفهـومی الهیـات سیاسـی را پـی مـی     ، انسان و سیاست، ترکیب ديانت

اهمیت ، نق  انسان بدان جهت در اين پروسه پذيرند.تثییر می، گذارند و هم از همبريکديگر تثییر می

بخشـی از زوايـای پنهـان    ، شود. ديـن بـه واسـطه انسـان    يابد که به حلقه وصل آن دو تبديل میمی

دارد و انسان را در وسط تنگنای دين و انسان را برمی، سیاست، آورد و نیزسیاست را به حرکت در می

بی  از آن به قصد دينی کردن سیاست پا به عرصه ، الهیات سیاسی دارد.فعال مايشا نگاه می، میدان

او درصدد است با ارتقا حرمـت انسـانی    انديشد.گرايی میگذاشته باشد به نجات انسان از غوغای پوچ

ايـن  تحقـق   وی را حرمت تازه و در خور شثن بخشد.، دهدکه با گره زدن  به قداست الهی روی می

 افتـد. اتفـاق مـی  ، يکی بودن انسان و خـدا و از عـرش بـه فـرش آوردن آن دو    ، سخن در ترويج نگاه

واض  اسـت کـه تمـام مفـاهیم     ( /http://tarjomaan.com/barresi_ketab/5012 : 0392، تکروک)

مفهوم حاکمیت است که به معنای خدا اسـت  ، گر مفاهیم سیاسی آناز دي اند.، سیاسیالهیات سیاسی

خدا به واسطه انسان قـدرت  را   برای انسان جايگاهی ساخته است.( )امر سیاسی و در دولت و قدرت

شناسانه استوار اساس الهیات سیاسی بر پايه باورهای انسان توان گفت:سازد لذا میدر زمین جاری می

شناسـی منفـی بـه مبابـه انسـان      بـر انسـان  ، های سیاسـی همه نظريه، از آناست در حالی که پی  

انسان نیازمند کنترل دولتی قوی نه کنترل خدای واحد است. ، قرار داشت و از اين رو، موجودی شرور

 ( 95: 0391، )اشمیت

از برخوردار است از آن رو که اعمال انسان را در اطاعـت  ات سیاسی از وجه پراگماتیستی هم الهی

، هـای سـکوالر  کند امـا بـرخالف پراگماتیسـت   گذاری میارزش، امر سیاسی بر پايه سودمندی عملی

بـه  ، "قواعد عمل، عقايد"بر پايه ، در واقع، کندجستجو می، گذاری را در پیوند بین انسان و خداارزش

( )زمـین  واقعیتو ( )آسمان حقیقت، در الهیات سیاسی نشیند.های درون و برون آدمی میداوری داده

زيرا: انسان از دو وجه الهی و زمینی ساخته شده است اما نبايد از ياد ببـريم  ، از وجود آدمی جدا نیست

زنند و حقیقت را بـه کلـی منکـر    اند که تنها واقعیت را به انسان گره میهای بسیاریکه پراگماتیست

در مقولـه  ، وردن بـی  از ايـن آن دو  گره خ( 205: 0390، )اسالمی شعب جره و ذوالفقاريان شوند.می

امید اجتماعی در نگاه هم زمان به گذشـته و آينـده قابـل تعريـف اسـت. بـدون        امید اجتماعی است.

طبیعی است هر سـخنی غیـر از    های امید به آينده را استوار ساخت.توان پايهنمی، سودبری از گذشته

http://tarjomaan.com/barresi_ketab/5012/
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ی با امید اجتماعی در نگـاه ژرف و متعهدانـه   جامعه اخالق، در الهیات سیاسی تخیلی بی  نیست.، اين

زمـانی روی  ، شود به آن دلیل که درستی در صدور امر سیاسـی و اطاعـت از آن  به حقیقت ساخته می

های فرازمینی و يـا در پیونـد بـا آن    دارای قدرت، پذيرگیر و انسان تصمیمدهد که انسان تصمیم-می

ابه گرايشی ضعیف از رويکرد به ديـن بـدون آن کـه بـه     الهیات سیاسی به مب، بدين سان قرار گیرند.

گام نخست در گراي  جهانی به دين قبل از انقـالب اسـالمی اسـت و    ، داری سنتی باشدمعنای دين

 ( 35: 0393، )جزائی البته پ  از آن شدت يافته است.

 نتیجه

ورزد اما با تعريفـی  وضع مدنی و وضع اخالقی بر محوريت انسان تثکید می، چون وضع طبیعیاسالم 

 و ماديـت ( روح = )آسمان موجودی است که همزمان به معنويت، تر از انسان. انسان در اسالممتفاوت

دهد که آن بـا  تن می( دولت+ قدرت )= خورد و تنها در صورتی به امر سیاسیگره می( ماده = )زمین

در پـی در انـداختن قسـط    ( 32: مائـده -من احیاها فکثنّما احیا النّاس جمیعـا ) گرايانهرويکردی هدايت

قدرت و سیاسـت از آن رو مبنـای عمـل    ، هیترفا، امنیت، است لذا( 25: حديد-لیقوم النّاس بالقسط)

های الهـی دنیـوی شـده چـون الهیـات      گیرد که مقدمه وصل انسان به خدا نه ارزشسیاسی قرار می

کی به عنوان فرد و ديگری به مبابـه کـل   اسالم به انسان از دو زاويه مکمل ي، در واقع سیاسی باشد.

علیکم انفسکم ال يضرّکم من ) جويدانسان در اولی از خودپرستی راه به سوی خداپرستی می نگرد.می

، اما در دومی انسان خلیفه خدا روی زمین اسـت کـه بـه همـین جهـت     ( 015: مائده-ظلّ اذا اهتديتم

، در ايـن بخـ   ( 60: هـود -و استعمرکم فیها) مکلف شده است محیط  را مديريت و مدنیت نمايد.

اين نگـاه جديـدی    انسان بايد در پرتو امرسیاسی قوی شود تا استعدادهای خود و طبیعت را احیا کند.

ای در است که نه در پیشامدرنیته نه در مدرنیته و نه در پسامدرنیته نیست لذا امر سیاسی مفهوم تـازه 

 يابد.می، قبال تغییر تعريف از انسان

انسـان را  ، شـود بلکـه خـدا   تمام نمـی ، خطاب اسالم به انسان تنها در ايجاد ارتبا  بین او و بنده

، حکومت و مدنیت را برعهده دارد. در اين نگـاه ، خواهد که مسئولیت ايجاد عدالتموجود مقتدری می

ه بر تربیت پذيرد کانسان همه کاره مسئول و هدفمند عالم است و تنها امری را در عرصه سیاست می

اس و با آنچه که در انسان معنوی و وضع او وضع معنوی، و هدايت الی اهلل استوار باشد. چنین انسانی

انسان را دارای ي  بعـد و حـداکبر انسـان را در    ، ايم يا با اندکی تغییرسه وضع گذشته از انسان گفته

فاوت است زيرا  همگی در انسـان  کند متالهیات سیاسی با رنگ الهی اندک و ماديت بیشتر تفسیر می



     909ی ...    مفهوم متعارض امر سیاسی در اننا  شناسی معاصر و اناالب اسالم

 دارد.شوند و لذا انسان و سیاست را همچنان در دنیای انسانی نگاه میسود محور خالصه می

مکاتب مختلفی وجود دارد که یکی معیار اننانیت را علم ، درباره اننا  معنوی"

یکی منئولیت و ، مکتیی آزادی، دیگری اراده، وخو  برخی خلق، و دانش داننته

بهرای اننها    ، یک از این مکاتب کنند و ... هر تکلی  و برخی بر زییایی تکیه می

نهه  ، اند که درواقع جزئی از ایهن اننهانیت اسهت    شمرده معنوی یک معیاری را بر

پا را از همه این معیارها فراتهر  ، همه معنای آ ؛ اما اننا  معنوی از منظر اسالم

دوسهت و ... اسهت.    نهو  ، منهئول ، اخالقهی  اننانی، عین اینکه آزاد است در، برده

، )مطههری  "دانهد.  ها می اننا  واقعی و حائز معنا را دارای همه این ارزش، اسالم

 (  999و  669: 9972
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