
 

 

  ُعّده و ِعّده سیاست نسبت بررسی

 آبادیشاه اللهآیت شناختیانسان رویکرد برپایه

 مقدم میرانی هادی، بهارلو میثل، مجیدی حسن
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ع  ژسلسهسلالژفطمیژی ل لژا لبال ژ پژع   ُژژسسهسالژاگه ژیزژیا هبژطبسعالژل یز،ژ هژ  
ژ)یهفتپ(.ژآیع اژدسال

ع   ژسسهسالژفطم  ژ مهسا یا هبژآ هدی  ه ژ:کلیدی هایواژه ژ.ُ ع  ژسسهسالژ  

  مقدمه

 یریگشکل در شانیا یعمل یمبارزات رهیس و یبادمشاه اللتتیم شـتیاند یرگذاریتأث بت توجت با
 یهاشتیاند یبررس یاسالم انقالب معاصـر خیتار در من تب  بت و ینیهم امام تیشـخصـ

 بت اســت. برهوردار بســیاری اهمّیت از دینی مطلوب ســیاســت یمبان شــناهت در شــانیا
 اللتمیت دارد. مهر  و دنیا در را مردم رســاندن ســعاد  بت دعوِی  کت ســیاســتی هصــوص

  است. کرده یاد ُعّده و ِعّده سیاست عنوان بت مسئلت این از مبادیشاه
 دنبال بت و سیاست تمسئل بت مبادیشاه اللتمیت نگاه اساسا   کت اسـت این پژوه ، ادعای

 ایشان فلسفی و عرفانی شناهتیانسان مبانی از شـده یاد سـیاسـت دسـتت دو کردن مطر  من
 است محورهایی ترینمهم جملت از نیز انسان بت مکتب یک رویکرد فهم کتچنان هیزد برمی

 و ِعّده سیاست فهم برای دیگر، عبار  بت کند.می کمک سـیاسی مکتب یک شـناهت بت کت
 در را سیاست دو این با مرتبط شناهتیانسان مبانی بایستمی یکدیگر با دو این ارتباط و ُعّده

 تاندیش هدربار کت هاییپژوه  هعمد حال، این با کرد. بازهوانی مبادیشـاه اللتمیت اندیشـت
 کتفاا ایشان تاندیشـ فلسـفی-عرفانی بعد بت صـرفا   یا اسـت شـده نوشـتت مبادیشـاه اللتمیت
 این از اند.کرده مطر  من شناهتیانسان مبانی از فارغ را ُعّده و ِعّده سیاست بحث یا اندکرده
 را انسان بت مبادیشاه اللتمیت عرفانی و فلسفی نگاه تا اسـت برممده من درصـدد پژوه  رو،
 سیاست چیستی شـر  با دیگر، طر  از و کندمی مطر  طبیعت و فطر  از بحث قالب در

 ،درنهایت دهد. نشان طبیعت و فطر  از بحث قالب در را سیاست دو این نسبت ُعّده و ِعّده
 ر ط از طبیعت و فطر  و طر  یک از ُعّده و ِعّده سـیاست بین شـده برقرار ارتباط هثمر از

 مبادیشاه اللتمیت نگاه از جامعت هادار برای هاسـیاسـت کلی اصـول از ایمجموعت بت دیگر،
 است. ممده مقالت انتهای جدول در کت یافت دست توانمی

 یک از ریکدیگ با مذکور سیاست دو ارتباط چگونگی تبیین پژوه ، این اصلی مسـئلت 
 سؤال رو،این از مسئلت(. )بیان است دیگر طر  از انسان از تشـناسـانهسـتی بعد با و طر 
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 بت توجت با مبادیشــاه اللتمیت اندیشــت در ُعّده و ِعّده ســیاســت ارتباط کت اســت این اصــلی
  چیست؟ ایشان شناهتیانسان رویکرد

 پژوهش روش

 در ادهاستف مورد قیتحق روش همچنین نیست. مزما فرضیت و دارد اکتشافی ماهیت مقالت این
 تب اّول دستت مثار و متون لیتحل و یلیتحلـیفیتوص یکردیرو با کت است یاسناد پژوه  نیا

 قرار نییتب و یبررس مورد را یو یاجتماع یاسیس شتیاند ،یمباد شـاه اللت تیم از مانده یجا
 د.دهیم

 یفیک یروشـ کت یاسـناد روش در» .اســت یاسـناد قیتحق نیا در اسـتفاده مورد روش
 کشــف، بت یاســناد یهاداده از منمم و مندنمام اســتفاده با کندیم تالش پژوهشــگر اسـت

ــتخراج ــو  با مرتبط مطالب یابیارز و یبندطبقت اس ــتفاده کند. اقدام پژوه  موض  از اس
 در اوال   اریز اســت انتیگرالیتقل کامال   ،یاســناد روش یجا بت یاکتابخانت روش اصــطال 

 روش در یمتعدد یهاکیتکن ا  یثان و برد بهره یاکتابخانت ریغ اسناد از توانیم یاسناد روش
 در دســترس قابل متن چند هواندن از روشــمند اریبســ کت شــوندیم گرفتت کار بت یاســناد

 مشترک روش یاسناد روش .(65 :2413 ،من  عرفان و ییفسا ی)صـادق «اسـت کتابخانت
 اســت انتقادی و  تفســیری گرا اثبا  شــامل انســانی علوم فلســفت در مختلف یهامیپارادا

 در یاجتماع یهادهیپد درباره ا ینمر میمفاه دارد. یریتفس میپارادا سنت در شتیر هرچند
ــناد ــناد روش ابد.ییم بازتاب متون و اس ــط نیهمچن و هاتینمر و مکاتب نقد در یاس  بس

 دانیم ریدرگ را پژوهشگر یاسناد روش شود.یم استفاده ا ینمر یاساس یهاگزاره و میمفاه
 .انتخاب2 از: عبارتند است شده گرفتت کار بت اینجا در کت یاسـناد پژوه  مراحل .کندینم

 .انتخاب4 پژوه   نتیشیپ و یاکتشـاف یهای.بررسـ1 سـؤاال   و اهدا  نییتع موضـو ،
ــ یهاکیتکن و یریگنمونت مناب ، یگردمور .3 نمری(  )چهارچوب ینمر کردیرو  یبررس

 و نگارش مجدد، یابیارز پردازش .2  یمفهوم جداول و یبندطبقت مند نمام مرور مناب  
 (.76 :2413 من ، عرفان و ییفسا ی)صادق دیدگاه( ارائت و یبند)جم  گزارش
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 پژوهش پیشینه

 مرحوم شتیاند ارکان و اصـول شـناهت درباره گوناگون ا ینشـر در معدودی پژوهشـی مثار
 ژوهشگاهپ) «فطرت و عشق ثیح » کتاب .است شده نوشـتت یمبادشـاه یالعمم اللتتیم

 و استادان توسط شده نگاشتت مقالت 21 شامل یمقاالت مجموعت (یاسـالم شـتیاند و فرهنگ
 از: عبارتند من مقاال  ترینمهم .اسـت مربوط مفصـل یهارمجموعتیز با مختلف محققان

 فرشتت نوشتت «یآبادشاه اللهتیآ از ین خم اما  یعرفان و یاس س ت شهخص یراثرپای»
 «ین خم اما  یاس س و یعرفان ت شخص بر یآبادشاه اللهتیآ ر تأث» مقالت و انتیاب یندر

 ی.صباغچ ییحی قلم بت
 شــتیاند در من نق  و یمبادشــاه اللتتیم یاســیســ شــتیاند» مقالت فوق، کتاب بر عالوه

 بررسی» تمقال پیشت، جعفر نوشـتت اسـالمی( حکومت )فصـلنامت «ینیهم امام یاسـیسـ
 تنوشت تربیت( تفلسف )فصلنامت «مبادیشاه اللتمیت و روسو دیدگاه در انسان سرشت تطبیقی
 پژوهشــکده) «ینیهم امام مثار در یمبادشــاه اللتتیم یعرفان یمرا» تمقال همتی، مجتبی

 ار ع افکار و احوال بت ینگاه فطر : لســو یف» تمقال دشــتبان، نیره تنوشــت (ینیهم امام
 ویمرتض دریح یعل تنوشت (یاسالم شتیاند و فرهنگ ژوهشگاهپ) «یمباد شاه للتاتیم میحک

 علی تنوشت «مبادیشاه اللتمیت» تمقال «مسلمان متفکران سیاسی اندیشت» کتاب نهایت در و
 نوشــتت مبادیشــاه اللتمیت هدربار حال بت تا کت هســتند مثاری جملت از همگی علیخانی، اکبر
 است. شده

 کرد: بندیتقسیم اینگونت توانمی کلی بندیتقسیم یک در را مثار این
  عرفانی -سیاسی بعد بت ناظر مثار الف(

  اجتماعی -سیاسی بعد بت ناظر مثار ب(
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 پژوهش هپیشین .1جدول

 بررسی و نقد محتوا عنوان نویسنده 

 بعد سیاسی
 و

 عرفانی

فرشتت ندری 
 ابیانت

مجموعت مقاال : 
ث عشق و یحد

 فطر 
 تمقال

اثرپذیری شخصیت 
سیاسی و عرفانی 

از  امام همینی
 مبادیشاهاللت میت

در این مقالت بت تصریح 
و  حضر  امام همینی

مبادی تأثیرا  علمی مرحوم شاه
اشاره  بر حضر  امام همینی

شده است. این مقالت در کنار 
سایر مقاال  این مجموعت 

های عرفانی بیشتر بت جنبت
 شود.اندیشت ایشان مربوط می

های سیاسی جنبت
اجتماعی، بت هصوص 

من با  تدر رابط
شناسی عرفانی انسان

ایشان مورد توجت نبوده 
 است.

یحیی 
 صباغچی

مجموعت مقاال : 
 حدیث عشق و فطر 

 مقالت
اللت تأثیر میت

بر  مبادیشاه
شخصیت عرفانی و 

 سیاسی امام همینی

این مقالت نیز در این مقاال  
بیشتر بت تأثیرا  شیخ عار  

مبادی بر حضر  امام شاه
در بعد عرفانی  همینی

 پردازد.می

 تاین مقالت بت  اندیش
مرحوم شاه مبادی 

 پردازد.نمی

مصطفی 
 جعفر پیشت

شت یمقالت: اند
اللت تیم یاسیس
و نق  من  یمبادشاه

 یاسیشت سیدر اند
 ینیامام هم

این مقالت بیشتر بت ابعاد 
تاریخی زندگی  -اجتماعی

مبادی و تأثیر برهی اللت شاهمیت
های ایشان در مواجت با اندیشت

 تحوال  تاریخی پرداهتت
 است.

 تدر این مقالت بت اندیش
مبادی و نق  اللت شاهمیت

شناسانت در نگاه انسان
های سیاسی اندیشت

اجتماعی کمتر پرداهتت 
 است.

 بعد سیاسی
 و

 اجتماعی
 ره دشتبانین

 یعرفان یکتاب: مرا
در  یمباداللت شاهتیم

 ینیمثار امام هم

طور کت نام کتاب همان
گویاست این اثر از نگاه عرفان 

نمری و عرفان عملی برهی 
های ایشان را شر  داده دیدگاه

 است.

این کتاب مطلقا  بت مرای 
-عرفانی و نت سیاسی

 اجتماعی پرداهتت است.
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مجتبی 
 فرهمتی

مقالت: بررسی 
تطبیقی سرشت 
انسان در دیدگاه 

اللت روسو و میت
 مبادیشاه

مقالت بت بررسی چیستی  این
سرشت انسان در قالب تفکیک 

طبیعت و فطر  در اندیشت 
پردازد. مبادی میاللت شاهمیت

 هبحث را در حوز هاما ثمر
ترتیب بت کار گرفتت است 

برهال  پژوه  ما کت در 
 سیاست است. هحوز

ارتباط فطر  و طبیعت با 
مبادی اللت شاهرویکرد میت

بت سیاست در این اثر 
 رسی نشده است.بر

در یح یعل
 یمرتضو

لسو  یکتاب: ف
بت  یفطر : نگاه

احوال و افکار عار  
اللت تیم میحک

 یمبادشاه

نامت و اندیشت این کتاب زندگی
ایشان را بت طور عام )از 

های فلسفی، فرهنگی، جنبت
فقهی، سیاسی و اجتماعی( 

بیان کرده است. بحث اندیشت 
سیاسی ایشان در این کتاب بت 

طور مختصر فقط در مورد 
مقایست مکتب فکری ایشان با 

ها مثل مکتب دیگر مکتب
نجف و سامرا بت چند صفحت 
 محدود پرداهتت شده است.

 

 
 اکبر علی

 علیخانی

 سیاسی اندیشت
 مسلمان: متفکران

 مبادیشاه اللتمیت

 هیلی موریجم  کتاب این
 اندیشت هصوص در هوبی
 اللتمیت اجتماعی - سیاسی

 بت و است کرده مبادی شاه
 و ُعّده و ِعّده سیاست هوبی

 است. داده توضیح من فروعا 

 نگاه بین ارتباط
 سیاست و شناهتیانسان

 است. نشده مشخ 

 پژوهش( هاییافته )منبع:

 تاندیش تربیتی و عرفانی شناهتی،انسان ابعاد بت منها هعمد مذکور، هایپژوه  سیر بنابر
 انایش تاندیش در سیاست بت کت دیگری اندک مثار براین، عالوه اند.پرداهتت مبادیشاه اللتمیت

 پژوه  اند.نپرداهتت مبادیشاه اللتمیت تاندیش در سیاست بت شناسیانسان بعد از اندپرداهتت
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 انسان تب ایشان نگاه نو  در ریشت مختلف سیاسی مکاتب تمایز کت فرض پی  این با روپی 
 چیستی بت مبادی شاه اللتمیت تاندیش شناهتی انسان هایریشت از گرفتن وام با کرده سعی دارد

 بپردازد. ایشان نگاه در سیاست

  مفهومی مبانی

 سیاست. 1

 تبرداش کت اردد وجود استیس بت یگوناگون یکردهایرو معاصر و قدیم یاسیس شـتیاند در
 طورکلی بت دارد. هاییتفاو  و هااشتراک منها با ُعّده( و )ِعّده سیاست از مبادیشـاه اللتمیت
 (.76 :2417 )فروتنی، برد نام را سیاست از برداشت چهار توانمی

 اهتال  و تنو  هدربار سـیاست منمر، این از :محورقدر  یا گرایانتواق  برداشـت الف(
 از و هاانسان هایهواستت بودن کرانبی طر  یک از اهتال ، این اصـلی عنصـر کت اسـت
 نگاه این (.21 :2412 )هیوود، است منها بت دسـتیابی برای رقابت و مناب  کمبود دیگر طر 

  کرد. دنبال توانمی و... مورگنتا هانس هابز، ماکیاولی، مثار در بیشتر را
 لکتب نیست، نفست فی غایت قدر  منمر، این از اهالقی: محور فضـیلت برداشـت ب(
 کسانی جملت از افالطون است. سعاد  و هیر مثل واالتری هد  بت رسیدن برای ایوسـیلت

 محدود هیرا  از دستت دو دنبال بت هاانسان او نگاه در بود. معتقد نگرشی چنین بت کت است
 منشــأ کت ممدندمی حســاب بت محدود هیرا  جملت از ثرو  و قدر  هســتند. نامحدود و

 ودنامحد هیرا  جملت از فضــیلت و زیبایی معرفت، مقابل در بودند. کشــمک  و اهتال 
 نهایی غایت بت رسیدن کت بودند ایوسیلت بلکت نبودند، هد  نفستفی نیز فضایل هود بودند.

 (.125 :2475 )کاپلستون، گذشتمی منها تحقق طریق از نفست فی هیر یا سعاد 
 با درمن، کت گشــتمی باز روم امپراتوری بت برداشــت این ریشــت حقوقی: برداشــت ج( 

ــتانتین گرای  ــیحیت، بت روم امپراتور کنس ــی حکمرانان مس ــیاس  اینهاده هدایت داعیت س
 کتاب در واق تفکیک نمریت بت برداشت، این سرانجام غرب، در البتت کردند. پیدا نیز را مذهبی

 «حکومت هدربار رسانه دو» کتاب در سـیاست از دین جدایی و مونتسـکیو «القوان ن رو »
 انجامید. الک جان
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 بت نســبت اجتماعی، علوم در گرایانتاثبا  هاینگاه شــدن مطر  با مدرن: برداشــت د(
 ادمانیش هوشبختی، برای الزم شرایط نیأمت من از هد  کت شد پیدا ابزاری رویکرد سیاست

 (. Phillips, Crowder and Musikanski: 2019: 20) شودمی قلمداد مردم رفاه و
 عنوان بت من از کت است اجتماعی هدایت از نوعی ،استیس از یمبادشاه اللتتیم برداشت

کید همچنین کند.می یاد «تینوع مصـالح انیجر در ریتدب»  ناظر الهی سیاست کت کندمی تأ
 است عالیت مقاما  بت اتصال برای مردم رشد من از هد  و است واقعیت مفاسد و مصـالح بت
 بت اقدام کت اسـت مبادیشـاه اللتمیت تگرایانکمال نگاه همین (.71 الف:2477 ،یمبادشـاه)

 انسان اجتماعی، هدایت این موضو  کت جهت من از و کندمی ُعّده و ِعّده سـیاسـت ترسـیم
 از جمستخر اصول و اندیشمند این مدنمر سیاست فهم برای انسان چیستی فهم پس اسـت.

 سیاست هایاشتراک کت است انسان مسئلت مفهومی روشنگری با رو،این از است. الزامی من
 سیاست از من تفاو  و حقوقی سـیاست و محور فضـیلت معنای بت سـیاسـت با ُعّده و ِعّده

 گردد.می مشخ  مدرن ابزاری و محور قدر 

 شناسیانسان. 7

 :9918 )بشیریت، یافت انسان بت ایشان نگاه نو  در توانمی را سیاسی مختلف مکاتب تفاو 
 از اما اند،کرده تقسیم مختلفی انوا  بت بندیتقسیم معیار براساس را شـناسـیانسـان (.908

 کرد تقســیم دینی و فلســفی عرفانی، تجربی، روش چهار بت را من توانمی روش جهت
 و تجربی هایروش با را انسان تجربی شناسیانسان در (.47 :2471 میرزایی، و )هسروپناه

 و حضوری علم راه از عرفانی شناسیانسان در کتدرحالی دهند،می قرار مطالعت مورد حسی
 را هود کشفی اصطال  بت اصول و مبادی عرفان، شود.می نگریستت انسان تمقول بت شـهودی

 من در کت است هسـتی تفسـیر طریق از انسـان تفسـیر دنبال بت و دهدمی قرار اسـتدالل پایت
 اما (.12-71 :2461 )مطهری، کندمی بیان را هدا و جهان هود، با انسـان وظایف و روابط

 نانســا مورد در عقلی اصــول و اسـتدالل بر تکیت با فقط فلسـفی شـناســیانسـان مقابل، در
 تفسیر در باید صرفا   را دینی شناسیانسـان جایگاه بندیتقسـیم نو  این در کند.می قضـاو 

  شود.می محسوب نقلی علم نوعی بت کت کرد برجستت روایا  و وحیانی متون ورای از انسان
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 نگاه از ترکیبی شــناســیانســان بت مبادیشــاه اللتمیت رویکرد گفت توانمی این، وجود با
 و نمری عرفان بزرگان از هود ایشان کت جهت من از عرفانی اسـت. دینی و فلسـفی عرفانی،

 میندمی شمار بت متعالیت حکمت مکتب پیروان جملت از ایشان حال، عین در هسـتند. عملی
 من از همچنین کند. نزدیک هم بت را فلســفت و عرفان اســت کرده ســعی مالصــدرا من، در کت

 برای نمری و شهودی عقل از ایشان کت دارد دینی بوی و رنگ ایشان، شـناسـیانسـان جهت
 تنمری گذاریپایت زمینت، این در ایشــان مثار ترینمهم جملت از اند.گرفتت بهره دینی متون فهم

 از را فطری هایویژگی بار نخستین برای معاصر اسالمی تاندیشـ سـپهر در کت اسـت فطر 
 گفت. سخن جامعت در من پیامدهای از و کرد متمایز حیوانی

 نظری چهارچوب. 9

 ضمن مبادیشاه اللتمیت اجتماعی -سـیاسی تاندیشـ در تحلیل الگوی یک بت رسـیدن برای
 عالمت اعتباریا  تنمری از مبادی شاه اللتمیت تشناسانانسان مبانی بر عزیمت تنقط گذاشـتن
 با منمور، این برای شود.می گرفتت کمک نبایدها و باید وضـ  چگونگی توجیت در طباطبایی

 بررســی برای ایجابی و ســلبی رویکرد دو از ابتدا در مبادیشــاه اللتمیت هایدیدگاه از الهام
 دست انسان از نیازهایی از ایمجموعت بت سلبی رویکرد در شود.می استفاده انسان چیسـتی

 بت ابیایج رویکرد با مقابل، در نیست. انسان انسـانیت اصـل ایشـان نمر بت کت کنیممی پیدا
 بت اشاره با همچنین است. انسان انسانیت اصـل کت رسـیممی نیازهایی و هاویژگی یکسـری

ــلی تنکت اینکت ــت نیاز راف  غایت ب( و نیاز الف( عامل دو اعتباریا  تنمری در اص  تب اس
 پرداهتت جامعت افراد تنوعی مصــالح و نیازها تدبیر در ُعّده و ِعّده ســیاســت نق  و بررســی

 شود.می
 

ژگذاریسیاست در مهم عوامل .1 نمودار 

 (162: 1897)منبع: مجیدی، بهارلو و کیمیایی، 

  غایت رافع نیاز نیاز 
 اعتبار باید و نباید

 گذاری( )سیاست
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    مقاله نظری چهارچوب. 2 نمودار

 (441 :1899 شفیعی، و بهارلو )منبع: 

 مبادیشاه اللتمیت ادبیا  در کت دارد انسان متعالی هایگرای  در ریشـت تدبیری فعالیت
 ضمن تدبیر قّوه کمک با انسان هافعالیت از دستت این در است. انسان بت ایجابی نگاه حاصل

ــلحت ــیمص ــانت، اندیش  هایفعالیت در کتدرحالی کند.می نباید و باید اعتبار دوراندیش
 التذاذی هایگرای  دهد.می پاسخ اولیت شدیدتر هایگرای  با نیازهایی بت انسـان التذاذی،

ــت کت جهت من از ــور بر مقّدم حّب  ایجاد تمرحل دارند غریزه و طبیعت در ریش  و فعل تص
ــدیق ــبت بت طبیعی نیازهای این رف  نتیجت در گیرد.می قرار فایده بت تص  اولویت یک از نس

 نیست، هم انسان هایکن  معیار نیسـت، مطلق اولویت این حال، این با اسـت. برهوردار
 هایرای گ و نیازها بین نســبت و ربط ایجاد و هود تدبیر هقّو  از گرفتن کمک با انســان بلکت

 (.335 :2411 شفیعی، و )بهارلو برساند تعادل یک بت تواندمی فطری و مادی
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 آبادیشاه اللهآیت اندیشه در شناسیانسان بنیادهای

   آبادیشاه اللهآیت اندیشه در انسان. 1

 برای است. یشناسانسان ،یمبادشاه اللتتیم یاجتماع یاسیسـ شـتیاند یاصـل اصـول از
  شود.می پرداهتت انسان سلبی و یوجود ابعاد شناهت بت مسئلت، این بررسی

 سلبی شناسیانسان .1-1

 رجو  قیطر از انسان یهودشناس بلکت ،ستین او وجود قتیحق انسان عتیطب شانیا نمر از
 (تیحر حب) یهواه یمزاد و (راحت حب) یدوست  یمسا کاشفت، عاشقت، یهافطر  بت

 نیز هود ضرر و نف  کاشف هود، کمال و هود عاشق انسـان حال، این با .شـودیم حاصـل
 ضرر و نف  بت منکت مگر کند، حرکت یزیچ یسو بت تواندینم انسان دیگر، عبار  بت است.

 نشــأ  انســان طبیعی ُبعد از نیز موارد این (.426 الف:2477 مبادی،)شــاه کند دایپ علم من
 اســت. دنیا در زیســتن برای اولیت نیازهای و غرایز از بســیاری هدربردارند کت گیردمی

 باشد. تواندمی نیز انسان ترمتعالی هایویژگی هدمت در نیازها و غرایز این سازیبرمورده

 ایجابی شناسیانسان .1-7

 کیچیه نسانا برهال  عت(ی)طب ماده رایز ،(یسلب )نگاه ستین او عتیطب انسان قتیحق شد گفتت
 زا ندارد. را (یدوست یمزاد و  یسام نمر، ابراز عشـق، هود، بت علم یعنی) شـده ذکر گانتپنج امور از

 بت منمور نیا برای (یجابیا نگاه) چیســت؟ انســان قتیحق کت شــودیم مطر  الؤســ نیا رو،این
 .شودیم پرداهتت انسان در من یهایژگیو بت سپس و فطر  چیستی تعریف

 انسان فطرت .1-7-1

 و یشناسانسان تیپا کت است یاسـالم «المعار  ام» فطر  مبادی،شـاه اللتمیت اندیشـت در
 ت،امام نبو ، مبدأ، مثل یاسالم یاجتماع یاسیسـ شـتیاند اصـول از یاریبسـ اثبا  مبدأ
 دانســت. انســان وجود لیتفصــ را اصــول نیا توانیم دیگر، عبار  بت اســت. معاد و عدل
 کنندمی اشاره ثانویت و اولیت فطر  نو  دو بت «الم ارف شارات» کتاب در مبادیشاه اللتمیت

 ممد. هواهد ادامت در کت
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  اولیه فطرت .1-7-1-1

 وازمل و ندیگو «فطر » را مدرک وجود لوازم کت دکننیم فیتعر نیچن را تیاول فطر  شـانیا
 مدرک ذا  من هلقت هاص ویژگی دیگر عبار  بت .دانندمی «عتیطب» را رمدرکیغ وجود

 ریتفس لیذ یمبادشاه اللتتیم همچنین، (.267 ب:2477 مبادی،)شاه گویندمی من فطر  را
 یعرب زبان در ،ِفعَلت وزن بر فطر  کلمت کت نویسندمی فطر  هدربار روم مبارکت سوره 11 تیم

ــت مثال عنوان بت .رودیم کار بت فعل یچگونگ یبرا ــت یچگونگ بر کت نتیز و ِجلس ــس  ننش
 را جــادیا یچگونگ مفهوم زین فطر  دارنـد. داللـت کردن نـتیز یچگونگ و )جلوس(

ــاند.یم ــان هدربار رس ــتنموده جادیا هود وجود طبق بر را او هداوند نیز انس  ویژگی و اس
 (.427 ب:2477 مبادی، )شاه است همین انسان مفرین  هاص
 یرییتغ و لیتبد چیه هلقت نو  نیا در کت اســت این فطری هـایویژگی جملـت از
 فطر  از مراد یمبادشاه اللتتیم منمر در (.423 ب:2477 مبادی،)شاه سـتین یشـدنانجام

 (.216 الف:2477 مبادی،)شاه است عشق و علم ،یاله

 ثانویه فطرت .1-7-1-7

 متعالی هایگرای  تطبیق در هطای من، از مراد کت برندمی نام نیز تیثان فطر  از مبادیشــاه اللتمیت
 روی ایدن ممال و زهار  و شهوا  حب بت یقیحق معشوق از انسـان کت صـور بدین اسـت. مدمی

ــان کت کمال از یامرتبت نیاول و عشــق قمتعل نیاول کت اســت این من، دالیل جملت از مورد.می  انس
 ا  یثان و دارد را هود ذا  درک ییتوانا و است ماده از مجرد نفس اوال   چون اوست. هود شـناسـد،یم

 درک فقط را هود ابتدا در اگر انسـان لذا .شــودیم من عاشــق کند درک را کمال از یامرتبت هر انسـان
 و مســتبد فردی بت انســان نتیجت در اوســت. یفطر ثمرا  از کت شــودیم هودپســند و نیهودب کند،

 (.245 ب:2477 مبادی،)شاه شودمی تبدیل العنان( )مطلق هواهمزادی
 کمال() وجود بت نسبت انسان درک و یهست کت کرد توجت باید مسئلت، این درمان فهم برای

 انسان شود، تپنداشت مستقل مرتبت کی انسان تن ای عتیطب وجود اگر کت دارد یمختلف مراتب زین
 را عتیطب عالم و هود وجود نق  درست اگر اما داد. هواهد یراحت بت تن شده، نیهودب کت
 (.46و 47 :2474 )روحانی، رفت هواهد حرکت یقیحق کمال دنبال بت ند،یبب
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 سیاسی شناسیانسان .1-9

ــیحا ، این بت توجت با ــاه اللتمیت توض ــان کت گیردمی نتیجت مبادیش ــری دارای انس  یکس
 این با اســت. جوییعون و طلبیعز  هواهی،کمال طلبی،انس جملت از فطری هایویژگی
 از حاصــل اولیت نیازهای تأمین طر ، یک از کت دارد نیز غریزی و طبیعی هاییویژگی حال،

 تبدیل هاانســان هد  تنها بت نیازها این تأمین صــرفا   اگر دیگر، طر  از و اســت حیاتی من،
 بشر، تنوعی مصالح تدبیر معنای بت سـیاسـت رو،این از افتد.می دور بت اولیت فطر  از شـود

 یشان،ا نگاه از کند. تأمین اجتماعی و فردی زندگی در را او فطری و طبیعی نیازهای این باید
 تب توجت با کت است مقدس شر  و اسالمی سـیاست همان کلمت حقیقی معنای بت سـیاسـت

 این غیر هرمنچت همچنین است. شده وضـ  شـار  جانب از انسـان وجودی هایویژگی این
 یروین )پرورش ِعّده سیاست دو بت ایشان بنابراین، است. شیطانی سیاست باشـد سـیاسـت

 براساس هاتصمیم منها در کت کنندمی اشاره زندگی( امکانا  )تأمین ُعّده سیاست و انسانی(
 گیرد.می صور  چهارگانت نیازهای این

 

  آبادیالله شاهشناسی اندیشه سیاسی آیت. مبانی انسان8نمودار 

 پژوهش( هاییافته )منبع:

 انسان

 فطرت

سیاست  طبیعت
 ِعّده

مایحتاج 
 مادی
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 جامعه و انسان. 7

 تناز  موجب تک دانندیم وانا یح انیم در رفتارها کمال را عتیطب مکح مبادیشاه اللتمیت
 بت و هاانسان رفتن نیب از باعث است نکمم و ماندیم است تریقو تکمن و شـودیم بقا یبرا
 داپی غلبت جامعت اقشار سـایر بر گروه یک من جتینت در تک شـود انسـان یازهاین ممدن جانیه

 .ببرند نیب از را گرانید و کنندمی
 ست،ا اطالق نحو بت عتیطب مکح تکنیا با باشـد، بوده تیعیطب امکاح مرج ، اگر ... و»

 وانا یح )...( مناط تک شــد هواهد َغَلَب  ِلَمن مکالح و ده[ی]گرد حقوق در تزاحم موجب
 لیکتشــ و گردد بشــر فاقره قوه جانیه ای و محتاج فناء باعث صــور ، نیا در البتت و اســت
 مکح بت نها[ی]ا تمام و شــود،یم گرید فتیطا افناء و داده [یکی]بلشــو یکیبالشــو کمســل

 اثبا  و تصـاُلح بت مکحا محتاج، افؤکت و تزاحم طب  تکنیا با اسـت. فاســد مت،یسـل فطر 
 (.42 و 43ب:2477 مبادی،)شاه «دینمایم یک هر اهتصاصا 

 نکتت این بت مبادیشاه اللتمیت مقالت، چهارچوب در شـده ارائت الگوی طبق دیگر، بیان بت
 یازهاین جامعت تشکیل برای انسان اصلی معیار یا معیار تنها باشد قرار اگر کت کنندمی اشـاره

ــر  طبیعی و التذاذی ــد ص ــتر جامعت من باش ــباهت جنگل یک بت بیش ــت. هواهد ش  داش
 ایشان باشد. داده جامعت تشـکیل الگو این براسـاس اسـت توانسـتتنمی اولیت بشـر همچنین

 بت هواهکمال فطر  طریق از را هاانســان کت بودند انبیا این بار اولین برای کت اســت معتقد
 مبادی،)شاه کردند. راهنمایی «همکاری و تعاون» طریق از دولت و اجتماعا  تشکیل سوی

 (.432 الف: 2477
 مختلف ابعاد در کت دارد جوییعون ویژگی انسان مبادیشاه اللتمیت نگاه از براین، عالوه

 عبارتند هاجنبت این کند.می دیگران محتاج عزتمند و اجتماعی زندگی یک داشـتن برای را او
 تزاحم و راحت و حاجت تزاحم ا،یدن و نید تزاحم عالم، ا یـفعل تزاحم ت،یـولویه از:

 (.46 ب:2477 مبادی،)شاه ر یغ و حاجت
 هدربار هداوند تک است یبشر عالم یذات ضعف از حاصـل ویژگی این هیولویت: الف(

 کت نویسندمی میت این تفسیر در مبادیشـاه اللتمیت .«فا  یضـع االنسـان ُهِلَق » فرمایند:می من
 همین بت شود.می طی دیرتر فعلیت  بت رسیدن فرایند باشد بیشتر موجود یک ظرفیت هرمنچت
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 اقرب و شوندمی هارج ضعف از زودتر هستند محدودتر هود ظرفیت در کت حیوانا  دلیل،
 و ضــعف از هروج برای دارد بیشــتری ظرفیت و هابالقّوه کت انســان اما هســتند. فعلیت بت

 بسیار ابتدا در انسـان کودک رو،این از کند. طی باید را تریطوالنی مسـیر تکامل بت رسـیدن
 هاینیازمندی از یکی پس دهد. حیا  ادامت تواندنمی هانواده مراقبت بدون و است ضعیف

 (.46 ب:2477 مبادی،)شاه است هانواده مبادی شاه اللتمیت نمر از حیا  تادام برای بشر
َّمنَّو» یس تشــریف هســور 77 تمی تفســیر در مبادیشــاه اللتمیت :عالم ا یفعل تزاحم ب(
ََُ َّمُنَنََّّنعّمره ــان تطبیع قوای با عالم تطبیعی قوای کت معتقدند «الَخلِقََّّىفَّس  زاحمت دچار انس

 کهولت سن در را انسان نهایت در کت مورندمی وجود بت را اصطکاک از نوعی یعنی شوند می
ــعف بت ــت دیگران نیازمند عمر ابتدای همانند انســان هم باز رو،این از کشــاند.می ض  اس

 (.46 و 47 ب:2477 مبادی،)شاه
 عده یک بت جامعت ازین را تعاون لزوم لیدل نیسوم یمبادشاه اللتتیم دنیا: و دین تزاحم ج.

 واق ، در شــود.ینم نیتأم منها شــتیمع تعاون بدون تک دانندیم ینید علوم لیتحصــ یبرا
 علم کسب مثل متعالی نیاز یک وقف را هود ایعده اینکت برای معتقدند مبادیشـاه اللتمیت
  کنند. تأمین را ایشان طبیعی تاولی نیازهای اجتماعی سازوکارهای بایستمی کنند

 از هاانســان یطلب یمســا را تعاون لزوم یبرا لیدل نیچهارم راحت: و حاجت تزاحم د(
 در .دانندیم گرید یســو از یاقتصــاد تیفعال و ارک بت جامعت ازین با من تزاحم و طر  یک

ــورت ــدن تعاون تک یص ــاد موجب یطلبراحت بت لیم باش ــد. هواهد تکهال و فس  چون ش
 رهایفق و اندازندینم ارک بت هاشــغل و تیفعال توســعت جهت در را هود تســرمای ،ثروتمندان

 در ینابود یســو بت دو هر جامعت، در شــکا  ایجاد با نهایت در .شــوند رتریفق روز بت روز
 (.47 و 42 ب:2477 مبادی،)شاه بود هواهند حرکت
 انسان( یازهای)ن حاجت تزاحم تعاون، لزوم در را پنجم لیدل غیر : و حاجت تزاحم ذ(

 دارد وجود بشر ذا  در ر یغ دانند.یم ناپسند( یهاراه از نندهک یریجلوگ )فطر  ر یغ و
ــانک یحت و ــند را ر یغ غلط هایعاد  و تیترب اثر در تک یس  در هم باز پندارند ناپس

 عتیشر مطابق تک هود فطر  طبق بر وریغ انسـان پس نند.کیم کدر را ر یغ رشـانیضـم
 زنان یزندگ نیتأم بودن واجب در نید مکح نیهمچن گذراند.ینم یزندگ یراه هر از اسـت



ه سیاست نسبت بررسی د  ه و ع       329آبادیشاه اللهآیت شناختیانسان رویکرد برپایه ُعد 

 
 

  است. ر یغ فطر  مطابق مردان بر
 طبیعت در ریشت کت نیازهایی این بت توجت با انسان مبادی،شاه اللتمیت دیدگاه از نتیجت در

 مبادیشاه اللتمیت نمر از شود.می همکاری و اجتماعی زندگی از ناگزیر  دارد هود فطر  و
ــخی  در برتر قدر  پیامبران کت منجایی از ــادیق تش ــان دارند را فطر  مص  موردن با ایش

 بشر بت را گذاریسـیاسـت و دولت تشـکیل رسـم راه کت بودند کسـانی نخسـتین شـریعت،
 تمرتب نیمهر کت ازمنجایی کند:می اســتدالل مبادی شــاه اللتمیت ترتیب، همین بت مموهتند.

َّاَنَّکََّما» است: محمد حضر  من از )وحی( شریعت طریق از مفاسد و مصـالح شـفک
ٌدَّ َباَُّمَحَمّ
َ
ََّّأ َحد 

َ
ََّّأ َّمَوَل ََّّم َّمِرَجالََِِّّمن  وَلََّّن  ِ َََّّرسََُ  برتر دولت تنها پس (،35 )احزاب: «َنَّییالَنّ َََِّّوَخاَتَمََّّالَلّ

 (.221-227 :2476 )پارسانیا، است اسالمی دولت

 آبادیشاه اللهآیت اندیشه در سیاست ابعاد

 باید انسان طبیعت چگونت کت است این مبادیشاه اللتمیت سیاسی اندیشت در کلیدی نکتت
 ُعّده سیاست با ِعّده سیاست نسـبت در توانمی را امر این چگونگی کند. تبعیت او فطر  از

 کرد. مشاهده

 انسانی( نیروی )پرورش ِعّده سیاست. 9

 مطلوب مرمانی جامعت یک تشکیل برای را هاانسان ممدن هم گرد صـر  مبادیشـاه اللتمیت
ــان، نگاه از دانند.نمی ــان یروین و افراد تعداد چت اگر یعنی «ِباِلهّوه ااّل  الِعّده» ایش  یانس

 رتبطم گریکدی با یبرادر و اهّو  ســمانیر بت افراد نیا کت یزمان تا باشــد شــمارش رقابلیغ
 کی در ن،یمتبا یهاجهت کت اســت روشــن هســتند. نتیمبا و یگانگیب حکم در نشــوند 

 حیتسب یهادانت کت طورهمان بود. نخواهند هد ، کی کننده محّقق و نبوده رگذاریتأث جهت
ــط بت کت یزمان تا ــتت تواس  یگرید حرکت باعث کدامچیه حرکت ند،یایدرن نمم بت یارش

  جنب موجب کی هر جنب  نخ، رشــتت کی اثر در منها افتنی انتمام از بعد یول ،گرددینم
 (.27 الف: 2477 مبادی،)شاه شد هواهد گرید یهادانت

 مقدس مقام با اسالم و مانیا واسطت بت یادیز افراد ارتباط وجود با اسالم صدر در کت همچنان
 تاسطو بت مگر نشد. ممکن اسالم مقصد گسترش یبرا افراد نیا از شان،یا هاستفاد ،اکرم امبریپ
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 کندمی استدالل مبادیشاه اللتمیت حال، مورد. وحد  بت را کثر  من کت اهّو  یعرض ترشت یجادا
 طلبی،انس ویژگی چهار از کت داد ترتیب ایگونت بت را هاسیاست باید جامعت در اهّو  ایجاد برای

 جنبت چهار نیا ایشان، نگاه از چراکت شود، استفاده انسان جویییاری و هواهیعز  و هواهیکمال
 .هستند تیبشر عالم سینوام اّمها  ،یاهرو و یویدن یزندگ حسب بت

 طلبیانس .9-1

ــفت اســت شــده دهیمفر یاله فطر  بر انســان، چون ــت عشــق او یذات ص  رو،این از .اس
ــد و راِلنسیکث  امتنان مقام در عالم هداوند پس « َمألو  مِلف   المؤمُن » اســت. داِلنسیش
 «.هایِالَََِّّلَتسُمنواَّأزواجاًََّّأنُفِسُممَِّمنََّلُممََّخَلَقَّ» د:یفرمایم

 بت انسان نیاز بت اشاره انسـان فطری طلبیانس براینکت عالوه مبادیشـاه اللتمیت دیدگاه از
 بر طلبیانس اینکت من و دارد نیز دیگر وجت یک دارد جامعت در مرام  برای برادرگونت روابط

ََّتموَنََّّأن» اند:فرموده اهّو  طیشــرا بارهدر معصــوم رو،این از اســت، مســتقر رویییک
ر  و نافقم کت «باشد یکی تو با ظاهرش و باطن دیبا برادر» یعنی «واِحَدهََّلَکَََّّت یَعَلنَّوََّرَت یسََ

 مبادی،)شاه گرفت نخواهد انس دورو، شخ  بت انسان کت است معلوم و باشد نبوده یدورو
ــاه اللتمیت براین، عالوه (.15 ب:2477  با جامعت در برادرگونت روابط ایجاد برای مبادیش
 همین از ناشی معتقدند کت شوندمی قائل دینی برادران بین حّق  سـی نبوی حدیثی بت اسـتناد
  1است. رویییک و طلبیانس ویژگی

                                                           
. 2ت ثلثون حقا ال برائت لت منها اال بأدائها او العفو عنها:یاه یت و ملت، للمسلم علیاللت عل یقال رسـول اللت صـل .1

م یدی. و 6  بتتیرد غی. و 7  قبل معذرتتی. و 2  ل عثرتتیقی. و 3  ستر عورتتی. و 4  رحم عبرتتی. و 1  غفر زلتتی
. 24  ب دعوتتیجی. و21  تتیشهد میو  .22  عود مرضـتی.و 25  ذمتت یرعی. و 1  حفظ هلتتی. و 7  حتتینصـ

. و 27  لتتیحفظ حلی. و26  حســن نصــرتتیو  .27  ر نعمتتکشــی. و 22  صــلتت یافیک. و 23  تتیقبل هدیو
. و 14  رد سالمتی. و 11  رشد ضالتتی. و 12  سمت عطستتی. و 15  ستنجح مسئلتتی. و 21  حاجتت یقضـی
نصــره ظالما و ی. و 16  تیعادیت و ال یول یوالی. و 17  صــدق اقســامتی. و 12  بر انعامتی. و 13  المتکب یطی

. و 11  سلمتی. و ال 17  اهذ حقت ینت علیعیعن ظلمت و اما نصـرتت مملوما فرده یمملوما فاما نصـرتت ظالما ف
 .ره لنفستیکره لت ما یکحب لنفست و یر ما یحب لت من الخی. و 45  خذلتیال 
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 طلبیکمال .9-7

 و ا یم در من مد  پس دارد، تیتک اّتحاد و یگانگی تیپا بر کمال ناموِس  کت جهت من از
ــ ا یروا ــت. اریبس  تو در کمال جادیا و نق  رف  در برادر د،یم وجود بت یگانگی اگر اس

 بت عشــق مبادیشــاه اللتمیت دیدگاه در همچنین (.14 ب:2477 مبادی،)شــاه کند کوشــ 
 و علم یپ در یاهرو و یویدن یزندگ یازهاین برموردن یبرا داردیم وا را فرد تک اســت مالک

 تب استعمارگران منگاه نباشد دان  اگر و نیست دان  نباشـد طلبیکمال این اگر .باشـد عمل
 (.72 ب:2477 مبادی،)شاه یابند تسلط )مسلمین( جامعت بر توانندمی راحتی

 خواهیعزت .9-9

ــت پســندعز  و هودهواه یفطر و طبیعی صــور  بت منکت بر عالوه انســان  زندگی در اس
 در کت ... و هابتیغر فقرا، مانند یاشخاص بنابراین، بود. هواهد ازمندین عز  بت زین اجتماعی

ــتند،ین یگرام و زیعز مردم انیم ــخت تینها در س  اداره یهاراه و کنندمی یزندگ گذران یس
 هود عمر مدِ   از یاریبس ز،یعز شخ  کتیحال در است. بستت منها بر قرض یحت ،یزندگ

 .است یمسان تینها در و کندمی یزندگ قرض، قیطر از را
 .اردد دنبال بت نیز را یفروتن و تواض  است، اهّو  ارکان از عز  اصل چون حال، این با

 هودش فرد اینکت عین در تا است شده امر اندازهیب تکبر، نداشتن بت ،ا یروا و ا یم در
 نکند. دیگری از عز  سلب حداقل یا بخواهد را من نیز دیگران برای است هواهعز 

 یعنی  «لجاهٌََّّوَّماٌلَََّّکَّیَعلََََّّرهَُّیَغَّیلَّأن» اند:فرموده حیتصر اهّو  طیشرا در زین معصوم
 کّبرت تو بر و نشود ریمتغ تو بت نسبت حال  جاه، و مال موردن دست بت واسطت بت دیبا برادر»

 منگاه نخواهد عز  هودش برای فقط فرد وقتی (.13 ب:2477 مبادی،)شاه «نکند
 دهد.می تعمیم نیز اشجامعت بت را هواهیعز 

 جوییعون .9-4

 صدد در کندمی نیاز احساس کت زمانی انسان (،2) شماره نمودار در شده مطر  الگوی طبق
 و عالم ما یتنم تمام نیز مبادیشــاه اللتمیت نگاه در د.یمیبرم من رف  موجبا  کردن فراهم
 اف ر غایت و نیاز بین رابطت این بلکت ،بود هواهد و بوده ازین احســاس یرو از دیجد  یصــنا

  (.13 ب:2477 مبادی،)شاه شودمی دیده هم حیوانا  فعالیت در حتی نیاز
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 نیازهای و امور کنندهمیتنم را حاجت حس چون مبادیشــاه اللـتمیـت براین، عالوه
 عنوان بت .دانندمی نیاز حس نیا کردن لیتعط را اندشــمن ریتداب تجمل از دانندمی اجتماعی

کید ایشـان مثال  بت .کند حسبی را جامعت تواندمی )واردا ( تجار  باب گشودن کندمی تأ
 تاجمح ثانیا   نروند، الزم دان  کسب درنتیجت و نیاز رف  دنبال بت جامعت هود اوال   کت ایگونت

 شوند. هود نیازهای رف  در بیگانگان بت
 نای فطری گرای  این اجتماعی -سیاسی ثمرا  هدربار مبادیشاه اللتمیت دیگر نمر دّقت

ــت ــان کی توان در یعمل و یعلم نمر از ازهاین نیا رف  کت اس  نتیجت در ،بود نخواهد انس
ــکیل بت اقدام تا بود هواهد مجبور  باز اجتماعی یهایاریهم یدرها و کند اجتماعا  تش
 مبادی،)شــاه اســت بالّطب  یمدن انســان ند:یگویم کت اســت دلیل همین بت .اســت شــود

 (.12 ب:2477

 ُعّده سیاست. 4

 را من و انددانستت عده لیتحص ِعّده، ردنک فراهم از بعد را یاسـالم اسـتیسـ نیدوم شـانیا
ــباب چیه» تک نندکیم فیتعر نگونتیا ــاز و ارک اس  یممدها یپ با مقابلت ی)برا یبرگ و س

 «.باْلعانت ااّل  الُعّده» ،شودینم محقق افراد یارکهم و تعاون بدون روزگار(
َّوَّالِ ّرََّّىعلَّتعاونواَّو» مائده: تکمبار سوره 1 تیم اساس بر را اسـتیسـ نیا از هد  ایشـان

 :انددانستت  .«دینک کمک گریدیک بت یتقو و یارکویکن در شما دیبا و» یعنی  «یالّتقو
 سیأست یتقو و بر اقسام انیجر یبرا تک است قرمن تیاسیس امکاح از زین مکح نیا و»... 

 زراعت،» از: عبارتند تک شماردیبرم را مورد چند ُعّده سیاست برای ایشان رو این از«فرموده.
 (.44 ب:2477 مبادی،)شاه «اعانت ادانت، تجار ، صناعت،

 زراعت .4-1

 دیتول یبرا اصل نیاول را تکممل در یشاورزک استیس تتوسع و زراعت مبادی،شاه اللتمیت
 این بت انسان توجت تریشـ ایشـان برد.می نام دارد احتیاج ثرو  دیتول یبرا من بت انسـان منچت

ــئلت ــان کودکی در را مس ــان فطر  و طبیعت در ابتدا همان از یعنی بیند.می انس  قابل انس
 هیال با هاانسان کت شودمی باعث مادی نیازهای تأمین با فعالیت این چراکت است. مشـاهده
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 از مهم یقســمت دیبا داراندین رو،این از بپردازند. هود اهروی و معنوی نیازهای بت مســوده
 ب:2477 مبادی، )شاه دهد اهتصاص یماد یازهاین نیا دادن سامان بت را هود یهاتیفعال
35.) 

ــت با زراعت نتیجت در ــان فطری ویژگی س ــت مرتبط انس  ز:ا عبارتند ترتیب بت کت اس
 تریشـ اوال   کت اسـت مهم جهت من از مذکور ترتیب طلبی.کمال و هواهیعز  جویی،عون

 در کت طورهمان و هیزدبرمی انســان مادی نیازهای احســاس از ابتدا در زراعت بت پرداهتن
 هایگرای  کت جهت من از طبیعی نیازهای است ممده نمری( )چهارچوب (1شماره) نمودار

 اهروی نیازهای برای زمینت تا جویی()عون گردند برطر  ابتدا در بایستمی دارند شدیدتری
 توپر در اولیت نیازهای این رف  کمال، بت رسیدن پیشـین شـرط اما طلبی(.)کمال شـود فراهم

ــتن ــت عز  داش ــاه اللتمیت کت اس ــالمی جامعت عز  عنوان بت من از مبادیش  برابر در اس
 هواهی(.)عز  کندمی یاد بیگانگان

 فطری هایویژگی با زراعت ارتباط .2 جدول

 زراعت

 ترین منها هوراک است التذاذی کت از جملت مهم ترف  نیازهای اولی جوییعون

 هواهیعز 
اســالمی  تعز  مردم در برابر همدیگر بت همراه هود کفایی جامع

 در برابر بیگانگان
 سازی برای پرداهتن بت امورا  معنویزمینت طلبیکمال

 پژوهش( هاییافته )منبع:

 صناعت .4-7

 هود نوبت بت تک داندیم صنعت یهاباب گشودن را یاقتصاد شرفتیپ از مرحلت نیدوم انسان
 است یشاورزک استیس یعنی ،اول تمرحل از بعد و شـودیم محسـوب موجود مالک اظهار
 اللتتمی شد. نخواهد شتریب شـرفتیپ و مالک متوجت نشـود رف  انسـان تیاول یازهاین تا چون
 یسو بت تک یسانک یعنی ن:یمدل ای) ایدن برانکمست ،لیدل نیهم بت کت است معتقد مبادیشـاه
 یسو بت تک نیمرشد مقابل در دهند.یم نشان را یاداریدن و ایدن سـبک راه و هوانندیم هود
 ردنک مختل قیطر از دهند(یم نشان را تیروحان و تیمعنو رشـد راه و نندکیم دعو  هدا

 از بعد تک است معلوم لک در مورند.یم دست تب را هود اهدا  گرانید یزندگ تیاول یازهاین
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 تینها در است، یدنیپوش و یهوردن تک بشر یاسـاس ازین دو یشـاورزک اسـتیسـ توسـعت
 آبادی،)شاه پردازدیم شرفتیپ و صنعت بت و شودیم مزاد هامن از او رکف شودیم نیتأم یراحت

 (.19 ب:9921
 فطری هایویژگی با صناعت ارتباط .8 جدول

 صناعت

 جوییعون
التذاذی کت از جملت پوشاک و تأمین ابزارمال   ترف  نیازهای اولی

 مورد نیاز جامعت است.

 هواهیعز 
اسالمی  تعز  مردم دربرابر همدیگر بت همراه هود کفائی جامع

 در برابر بیگانگان

 طلبیکمال
سازی برای پرداهتن بت امورا  معنوی از مفارقت از تأمین زمینت

 اولیت نیازهای

 پژوهش( هاییافته )منبع:

 تجارت .4-9

 تعاون اصل نیسوم ای مرحلت نیسوم را تجار  باب مرحلت، دو من از بعد مبادیشـاه اللتمیت
 یشاورزک قیطر از تک) ازین بر مازاد ییدارا از یناش تجار   رایز دانند.یم یماد شـرفتیپ و
 ازادم توان از ناشی باید تجار  کت است معتقد ایشان است. (باشد ممده دست تب صـنعت و

 رضاه زمان در مهن راه احداث ضرر رو،این از باشد. صنعتی و کشـاورزی تعرصـ در داهلی
 و حمل را گانگانیب لیوسا و االهاک فقط رانیا مردم کت شـدندمی متذکر جهت من از را شـاه
 نقل و حمل لیوسا بین رو،این از بود. بستبن در صنعت و کشاورزی چراکت ،ردندکیم نقل

 و فساد در تک ییاالهاک تکمن جز است نداشتت وجود یتناسب شود جاتجاب دیبا تک ییزهایچ و
 (.18 ب:9921 آبادی،)شاه نندک حمل شورک اطرا  بت رودیم ارک تب فحشا

 فطری هایویژگی با تجارت ارتباط .4 جدول

 دیگریک اولیت نیازهای رف  برای جوام  دیگر و جامعت افراد با تعاون جوییعون 

 هواهیعز  تجار 
 و صادرا  برای داهلی مازاد ایجاد طریق از عز  اصـل رعایت-

 واردا  از شدن مان 
 حرام کاالهای واردا  و صادرا  من -

 پژوهش( هاییافته )منبع:
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 ادانه باب .4-4

 قرض در تک یصورت در است. دادن قرض یمعن بت )اقامت( وزن بر ن( ی )د شتیر از ادانت واژه
 .اســت یلیتنز ای یربو قرض نند،ک شــده داده قرض تک یمقدار بر دادن اضــافت شــرط دادن

 قرض صــور  بت ادانت امر هادار را شــرفتیپ یبرا تعاون اصــل نیچهارم یمبادشــاه اللتتیم
 .دانندیم الحسنت

 من بت محتاج عالم در یسک هر البتت تک ]است[، ادانت باب معاونا [ اصـول ]از چهارم»
 اســت، نیمســلم معاد و معاش اهتالل موجب تک یطور تب امر نیا و اء،یاالغن یحت اســت

 و باشد بوده نیمسلم مقاصد اهم از مطلب نیا دیبا البتت و اندنموده اداره جاهالن ای دشمنان
َََّّفأَذنوا» تفیشر تیم  روز هر تک یلیتنز قرض ذلت نیا و داشتت منمور را «َرسول َّوَّاللِ ََِّّمَنََِّّبَحر  

 گرید تک دیرســ هواهد ییجا بت ارک تکمن تا فرســتد،یم فقرا محفل بت را اءیاغن از یریثک عّده
ــدود من قیطر بالمّره ــد، هواهد مس ــنتقرض  زع بت مبّدل ش ــاه «دییفرما الحس  مبادی،)ش

 (.31 ب:2477
 فطری هایویژگی با ادانه ارتباط .5 جدول

 ادانت

 جوییعون
نیازهای مادی یکدیگر از طریق فراهم کردن و قرض دادن رف  

 سرمایت مورد نیاز بت یکدیگر

 هواهیعز 
رسانی ثانیا  مان  اسالمی اوال  از طریق کمک تحفظ عز  جامع

 شدن از شیو  قرض ربوی

 نشان دادن مؤانست و رو  جمعی جامعت طلبیانس

 پژوهش( هاییافته )منبع:

 اعانت باب .4-2

 دائن بت را من مثل دیبا گرفتت قرض تک یســک ادانت، در تک اســت معلوم ادانت و اعانت فرق
 اعانت یمبادشاه اللتتیم رد.یگیم صور  بالعوض تک اسـت کیمک اعانت اما ،برگرداند

 یبرا و دانندیم رأفت و ر یغ یعنی انســان یفطر یهایژگیو از برهاســتت یامر را ضــعفا بت
 یصاداقت نمر از دیبا س(ینوام گری)د است الزم منها حفظ تک یگرید موارد و مبرو و نید حفظ
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 توانینم وجودشان یهادهیفا از نشود کمک منها بت اگر چون رد.ک نیتأم و اداره را فقرا یزندگ
 ســاز و ســاهت بت اقدام کت صــور بدین .ردک هواهند اســتفاده منها از دشــمنان و برد بهره

 ب:2477 مبادی،)شاه کنند هود تباطل مذاهب تاشاع تا کنندمی و... هاهانتمریض مدارس،
34.) 

ــانیا ــر نید حفظ یبرا ش  را اعانت امر مرج و هرج از یریجلوگ و تیامن و عت(ی)ش
 و تشنت چنانچت ندکیم توجت دارد ازین منچت بت یفطر طور بت انسـان چون دانند.یم یضـرور
 است انسان عتیطب یمقتضا نهایا .روندیم لباس و غذا و مب سمت بت پوش یب و گرسـنت

 :هواست هواهد را منها شرافت و عتیشر برهال  یحت یراه هر از شود، من  منها از راگ تک
 ا یمقتض اصل از نت ندکیم من  عتیطب مطلق یمزاد از فقط عتیشـر جهت نیهم بت»

 راگ عتیطب ...نک لیتحص عدل دسـتور بت را هود ا یمقتضـ دیفرمایم عتیشـر یعنی من.
 رداشتتب شرافت از دست تکبل گسستت، را عتیشر مهار البتت هود، ا یمقتض از شـود ممنو 
 مرج و هرج منشأ و داده فاقره قّوه از یاجتماع لکیتش البتت و شد، هواهد تیال حتاجیما متوجت

 تلمک بت و فرموده بیترغ و حّث  را مردم و گشــود عتیشــر در را اعانت باب لذا و شــود،یم
نوا» تکمبار َدق َّممأموالََََّّحصَّ  لت[ی]وس بت محتاج، دشمن توجت از را اموال و فرموده تفّوه .ِبالصَ 

 (.34 ب:2477 مبادی، )شاه «]است[ فرموده حفظ بت امر صدقت ِحصن
 فطری چهارگانه هایویژگی با اعانت ارتباط .6 جدول

 اعانت

 جوییعون
مّهم و روی زمین مانده  های هیریت و بالعوضی کت برای امورکمک

 شود.پرداهتت می

 طلبیانس
فطری دارد کت برای کمک بت -اعانت ریشت در غیر  و رأفت دینی

 همنو  و هم میین است.

 هواهیعز 
جلوگیری از تفّوق بیگانگان بر جامعت اسالمی از طریق برمورده 

اسالمی تا مبادا ایشان از این طریق  تهای جامعساهتن مایحتاج
 نفوذ کنند.

 مذاهب باطلت تحفظ دین از طریق هشکاندن بستر اشاع طلبیکمال

 پژوهش( هاییافته )منبع:
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 گیرینتیجه

 در پردازد.می انســان چیســتی بررســی بت ایجابی و ســلبی رویکرد دو با مبادیشــاه اللتمیت
 ایشــان نمر بت کت شــمارندمی بر او طبیعی بعد عنوان بت را هاویژگی یکسـری سـلبی رویکرد

 و شمرده بر را هاییویژگی یکسری ایجادی رویکرد با مقابل در نیست. انسان انسانیت اصل
 طلب،کمال طلب،انس تا داردوامی را او کت دهندمی نســبت انســان فطری و وجودی بعد بت

 همچون نیز انسان کت شودمی موجب او طبیعی بعد کتهمچنان باشـد. جوعون و هواهعز 
 و نیازها رتدبی عنوان بت سیاست دقیقا   اینجا در باشد. محتاج مادی نیازهای یکسری بت حیوان

ــالح ــت قالب در جامعت افراد تنوعی مص ــیاس ــت در ُعّده و ِعّده س ــاه اللتمیت اندیش  مبادیش
  ممد. برهواهد من بت پاسخ صدد در مقالت این کت کندمی هودنمایی
 لیذ تک است )الهی( فطر  بحث مبادیشاه اللتمیت یرکف اصول در بحث نیتریمحور

 این بت توجت با شود.می متمایز حیوانی( و مادی )بعد طبیعت بحث از ،یشناسانسان مباحث
 تک ِعّده سیاست کرد: پیدا دست جامعت هادار در کلی سیاست دو بت توانمی انسـان از بعد دو
 انســانی )نیروی ُعّده ســیاســت و دارد ارتباط جامعت افراد مادی نیازهای تأمین و طبیعت بت

 هواهیعز  طلبی،کمال طلبی،انس یعنی انســان فطری ویژگی چهار بت توجت با کت جامعت(
 اللتمیت سـیاسی اندیشـت در کت اسـت این اهمیت حائز نکتت کند.می پیدا معنا جوییعون و

 نســبت در توانمی را امر این چگونگی کند. تبعیت باید فطر  از طبیعت چگونت مبادیشــاه
 تأمین ضمن شودمی سعی ِعّده سـیاسـت در کرد. مشـاهده ُعّده سـیاسـت با ِعّده سـیاسـت

 چهار هدمت در تا داد ترتیب ایگونت بت را منها جامعت، افراد معمول و ضروری مادی نیازهای
 گیرد. قرار مذکور فطری ویژگی

 توانمی مبادیشاه اللتمیت تاندیش در ِعّده با ُعّده سیاست اصول نسـبت درمورد نتیجت در
 رسید: زیر الگوی بت
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 ِعّده با ُعّده. نسبت سیاست 4مودار ن

 های پژوهش(منبع: یافته)
 و بوده تیواقع مفاسد و مصالح جهت از تیاله احکام  یتشر مبادی،شاه اللتمیت اعتقاد بت

 تیاله اسا یس است بوده مفاسد ظهور عدم و مصالح همان انیجر در کت جهت من از ریتدب
 بت توانمی من، از حاصــل روابط مورد در مذکور الگوی بت توجت با نتیجت در دارد. نـام

 رسید: زیر هایسیاست
 
 

 سیاست ِعّده 

 فطرت 

 خواهی عزت جوییعون طلبیکمال  طلبی انس

 سیاست ُعّده

 طبیعت 

 اعانت ادانه تجارت صناعت زراعت
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 ُعّده و ِعّده استیس پیوند از حاصل کلی اصول .6 جدول

 اسالمی جامعت و دولت وظایف نتایج: مرتبط  مضامین ردیف

2 
 -زراعت

 جوییعون

 ترینضروری جملت از پوشاک و هوراک مثل انسان تاولی نیازهای تأمین
 است. اسالمی جامعت و دولت وظایف

 کند. تأمین هود را هود اساسی نیازهای بایستمی اسالمی تجامع

1 
– زارعت

 طلبیکمال

 کت است من مستلزم باالتر کماال  بت اندیشیدن برای جامعت کردن مماده
 رد.ک تأمین و... هوراک مثل جامعت افراد دستی پایین ابتدایی نیازهای

 است. زراعت تزمین در نیاز مورد دان  کسب طلبیکمال لوازم جملت از

4 
 - زراعت

 هواهیعز 
 أمینت در بتواند باید بیگانگان بت نیازمندنبودن برای اسالمی جامعت

 باشد. هودکفا اولیت نیازهای

3 
 – صناعت

 جوییعون

 رشد با انسانی تجامع زراعت، با اولیت طبیعی نیازهای تأمین از پس
 بت نتیجت در کندمی پیدا بیشتری نیازهای و شده ترپیچیده جمعیت

 دارد. نیاز صنعت

2 
 – صناعت

 طلبیکمال

 ترباال کماال  بت اندیشیدن برای جامعت جدید، نیازهای ممدن وجود بت با
 دارد. نوظهور نیازهای از دستت این تأمین بت نیاز نیز دوباره

 شود. تأمین بایستمی جدیده صناعا  هصوص در نیاز مورد دان 

7 
 – صناعت

 هواهیعز 

 پیچیده زندگی در هود جدید نیازهای تأمین برای اسالمی تجامع
 در ات باشد داشتت را من تأمین برای الزم توان داهل در بایستمی امروزی
 شود. برجامعت ایشان تسلط مان  و باشد نیازبی بیگانگان از نیز صنعت

6 
 – تجار 

 هواهیعز 

 محصوال  محتاج را اسالمی تجامع و باشد سویتیک کت تجارتی
 متناسب باید تجار  دارد. منافا  اسالمی هواهیعز  با کند بیگانگان

کید با و داهلی توانمندی  گیرد. صور  صادرا  بر تأ

 صناعت و زراعت هحوز در اسالمی تجامع توانمندی تجار  امر با نباید
 رود. تحلیل بت

7 
 – تجار 

 جوییعون

 لهو مال  تجار  جملت از مورد وجود بت کاذب نیازهای تواندمی تجار 
 بزند. مسیب اسالمی فرهنگ بت تواندمی کت کفر بالد از لعب و

 نیاز چراکت کند هود نیازهای از غافل را اسالمی تجامع نباید تجار 
 است. هودکفایی برای دان  کسب و عمل اساس
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 – ادانت 1
 جوییعون

 هود معاش تأمین در است ممکن غنی چت فقیر چت جامعت محاد همت
 الحسنت قرض قالب در باید جامعت و دولت بنابراین شوند اهتالل دچار

 بیندیشد. ایچاره

 – ادانت 25
 هواهیعز 

 هواهد ربا را من جای نیابد گسترش جامعت در الحسنتقرض فرهنگ اگر
 شود.می مال پای رباهوار عده یک توسط جامعت عز  و گرفت

 – ادانت 22
 طلبیانس

 و تعاون نیازمند بردارانت و صمیمانت زندگی یک داشتن برای مسلمانان
 دادن هامؤانست و هاهمکاری این جملت از هستند. همکاری

 است. الحسنتقرض

21 
 – اعانت

 و طلبیانس
 جوییعون

 نبوی: حدیث است. بالعوض هایکمک نیازمند مؤانست این گاهی
َدقت مکأموالَ  َحّصنوا» کید مسئلت این بت «ِبالصَّ  هسفر شدن تنگ کت دارد تأ

 دزدی غار ، چون سرانجامی تواندمی جامعت، افراد از یکسری معشیت
 باید شده کت هم جامعت قوام حفظ برای پس باشد. داشتت مرج و هرج و

 کرد. فراهم را دیده مسیب فقیر نیاز

 - اعانت 24
 طلبیکمال

 و اهروی هواهیکمال برای تواندمی هم بالعوض تمؤمنان هایکمک
 جهت جامعت نیازهای تأمین برای تواندمی هم شود تعبیر افراد شخصی

 از دین حفظ چنانکت شود. گرفتت نمر در باالتر کماال  بت اندیشیدن
 کند.می نیز باطل مذاهب تاشاع و نفوذ راه بستن طریق

23 
 - اعانت

 هواهیعز 
 الزم اعانت اصل گریتکدی و فقر از دوری و جامعت عز  حفظ برای

 مید.می

 پژوهش( هاییافته )منبع:

  منابع
 کریل. قرآن
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