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بررسی نسبت سیاست ِعده و عده
برپایه رویکرد انسانشناختی آیتالله شاهآبادی
حسن مجیدی ،میثل بهارلو ،هادی میرانی مقدم

چکیده
تفهو ژ هتبژسسهساژریژ ات یبژدرژتعمیفژآاههژیزژیا هبژریتپیه اژکمدژ(تهریخچپ).ژ
یزژیینرو ژ لئاپژیینژ یهلپژتبسسنژروی مدژآیالیلاپژ له آ هدیژ پژسسهسالژ ع ژوژ ُ ع ژ
هیژ
درژومت ژاگه ژییتهبژ پژیا هبژیسالژ( سهبژ ئاپ).ژ متبطژ هژیینژح ز ژوهو
یازه،ژ لع ژیهژ لمفهژژ مژ ععژ مفهااژوژفا لفاژیا لهبژیهژ پژ قثژیزژسلسهسالژیزژاگه ژ
ییتهبژفهرغژیزژ تمژیا هب مهختاژومدیختپیاعژ(وستسمپ).ژوس ژومس ژی ااژ یهلپژ
یینژیسالژکپژا بالژسسهسالژ ع ژوژ ُ ع ژ هژروی مدژیا هب مهختاژدرژیاعیتپژآیالیلاپژ
لله آ هدیژچس للالژ(سللایل)؟ژ مییژیینژ مظ ر ژیینژوهو ژ هژروی مدژت للسفا-
تقاسااژ پژیستفهد ژیزژروشژیسمهدیژوژ هژت مسکژکته خهاپییژدرژگمدآوریژیطا ه ژ
یقعی،ژکمد ژیسالژ(روش)ژکپژ هژ هم ژگسمیژیزژ بهااژ فه اژیقعی،ژ پژتعمیفژیا هبژ
یزژاگه ژآیالیلاپژ له آ هدیژ هژتف سکژطبسعالژوژفطم ژکمد ژسلپسژای ژیا هبژریژ
درژتت سلژ ه عپژتقاسلژکمد ژیسال.ژدرژیدی پ ژ هژتأکسعژ مژییم پژیح ه،ژطبسعالژ هیعژ
وسمو ژیح ه ،ژفطم ژ ه للمع ژ(فمضللسپ) ژسللسهسللال ژ ع ژو ژ ُ ع ژدر ژیاعیتللپ ژآیال یلاپژ
له آ هدیژریژتتللمی ژ اکمعژ( عف)ژوژدرژاههیال ژسلسهسللال هیژکااژ لتخمجژیزژ
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ا لبالژی ل لژفطمیژسلسهسلالژ ع ژ هژل یز،ژطبسعالژیا هبژیزژاگه ژسسهسالژ ُژع ژ پژ
دسالژ اآیعژ(یهفتپ) .ژ
ُ
واژههای کلیدی:ژ ه آ هدی ژیا هب مهسا ژفطم ژسسهسالژ ع ژسسهسالژ ع  .ژ
مقدمه

با توجت بت تأثیرگذاری اندیشـت میتاللت شاهمبادی و سیره مبارزاتی عملی ایشان در شکلگیری
شـخصـیت امام همینی و بت تب من در تاریخ معاصـر انقالب اسالمی بررسی اندیشتهای
ایشــان در شــناهت مبانی ســیاســت مطلوب دینی از ّ
اهمیت بســیاری برهوردار اســت .بت
دعوی بت ســعاد رســاندن مردم را در دنیا و مهر دارد .میت اللت
هصــوص ســیاســتی کت
ِ
ّ ُّ
شاهمبادی از این مسئلت بت عنوان سیاست ِعده و عده یاد کرده است.
ادعای پژوه  ،این اسـت کت اساسا نگاه میتاللت شاهمبادی بت مسئلت سیاست و بت دنبال

من مطر کردن دو دسـتت سـیاسـت یاد شـده از مبانی انسانشناهتی عرفانی و فلسفی ایشان
برمیهیزد چنانکت فهم رویکرد یک مکتب بت انسان نیز از جملت مهمترین محورهایی است
ّ
کت بت شـناهت یک مکتب سـیاسی کمک میکند .بت عبار دیگر ،برای فهم سیاست ِعده و
ُّ
عده و ارتباط این دو با یکدیگر میبایست مبانی انسانشناهتی مرتبط با این دو سیاست را در
اندیشـت میتاللت شـاهمبادی بازهوانی کرد .با این حال ،عمده پژوه هایی کت درباره اندیشت
میتاللت شـاهمبادی نوشـتت شـده اسـت یا صـرفا بت بعد عرفانی-فلسـفی اندیشـت ایشان اکتفا
ّ ُّ
کردهاند یا بحث سیاست ِعده و عده را فارغ از مبانی انسانشناهتی من مطر کردهاند .از این
رو ،پژوه درصـدد من برممده اسـت تا نگاه فلسفی و عرفانی میتاللت شاهمبادی بت انسان را

در قالب بحث از فطر و طبیعت مطر میکند و از طر دیگر ،با شـر چیستی سیاست
ّ ُّ
ِعده و عده نسبت این دو سیاست را در قالب بحث از فطر و طبیعت نشان دهد .درنهایت،
ّ ُّ
از ثمره ارتباط برقرار شـده بین سـیاست ِعده و عده از یک طر و فطر و طبیعت از طر
دیگر ،بت مجموعتای از اصـول کلی سـیاسـتها برای اداره جامعت از نگاه میتاللت شاهمبادی

میتوان دست یافت کت در جدول انتهای مقالت ممده است.
مسـئلت اصلی این پژوه  ،تبیین چگونگی ارتباط دو سیاست مذکور با یکدیگر از یک
طر و با بعد هسـتیشـناسـانت از انسان از طر دیگر است (بیان مسئلت) .از اینرو ،سؤال
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ّ ُّ
اصــلی این اســت کت ارتباط ســیاســت ِعده و عده در اندیشــت میتاللت شــاهمبادی با توجت بت
رویکرد انسانشناهتی ایشان چیست؟

روش پژوهش

این مقالت ماهیت اکتشافی دارد و فرضیت مزما نیست .همچنین روش تحقیق مورد استفاده در
این پژوه اسنادی است کت با رو یکردی توصیفیـتحلیلی و تحلیل متون و مثار دستت ّاول بت
جای مانده از میت اللت شـاه مبادی ،اندیشت سیاسی اجتماعی وی را مورد بررسی و تبیین قرار
میدهد.
روش مورد اسـتفاده در این تحقیق اسـنادی اســت« .در روش اسـنادی کت روشـی کیفی
اسـت پژوهشــگر تالش میکند با اســتفاده نماممند و منمم از دادههای اســنادی بت کشــف،
اســتخراج طبقت بندی و ارزیابی مطالب مرتبط با موضــو پژوه

اقدام کند .اســتفاده از

اصــطال روش کتابخانتای بت جای روش اســنادی ،کامال تقلیلگرایانت اســت زیرا اوال در
روش اسنادی میتوان از اسناد غیر کتابخانتای بهره برد و ثانیا تکنیکهای متعددی در روش
اســنادی بت کار گرفتت میشــوند کت بس ـیار روشــمند از هواندن چند متن قابل دســترس در
کتابخانت اسـت» (صـادقی فسایی و عرفان من  .)65 :2413 ،روش اسنادی روش مشترک
پارادایمهای مختلف در فلســفت علوم انســانی شــامل اثبا گرا تفســیری و انتقادی اســت
هرچند ریشت در سنت پارادایم تفسیری دارد .مفاهیم نمریا درباره پدیدههای اجتماعی در
اســناد و متون بازتاب می یابد .روش اســنادی در نقد مکاتب و نمریت ها و همچنین بســط
مفاهیم و گزارههای اساسی نمریا استفاده میشود .روش اسنادی پژوهشگر را درگیر میدان
نمیکند .مراحل پژوه اسـنادی کت در اینجا بت کار گرفتت شده است عبارتند از.2 :انتخاب
موضـو  ،تعیین اهدا و سـؤاال

.1بررسـیهای اکتشـافی و پیشینت پژوه

.4انتخاب

رو یکرد نمری (چهارچوب نمری)  .3گردموری مناب  ،نمونت گیری و تکنیک های بررســی
مناب مرور نمام مند طبقت بندی و جداول مفهومی  .2پردازش ارزیابی مجدد ،نگارش و
گزارش (جم بندی و ارائت دیدگاه) (صادقی فسایی و عرفان من .)76 :2413 ،
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پیشینه پژوهش

مثار پژوهشـی معدودی در نشـریا گوناگون درباره شـناهت اصـول و ارکان اندیشت مرحوم
میتاللت العممی شـاهمبادی نوشـتت شده است .کتاب «ح یث عشق و فطرت» (پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشـت اسـالمی) مجموعت مقاالتی شامل  21مقالت نگاشتت شده توسط استادان و
محققان مختلف با زیرمجموعتهای مفصـل مربوط اسـت .مهمترین مقاال من عبارتند از:
«اثرپایری شهخص ت س اسی و عرفانی اما خم نی از آیتالله شاهآبادی »نوشتت فرشتت
ندری ابیانت و مقالت «تأث ر آیتالله شاهآبادی بر شخص ت عرفانی و س اسی اما خم نی»
بت قلم یحیی صباغچی.
عالوه بر کتاب فوق ،مقالت «اندیشــت س ـیاس ـی میتاللت شــاهمبادی و نق من در اندیشــت
سـیاسـی امام همینی( »فصـلنامت حکومت اسـالمی) نوشـتت جعفر پیشت ،مقالت «بررسی
تطبیقی سرشت انسان در دیدگاه روسو و میتاللت شاهمبادی» (فصلنامت فلسفت تربیت) نوشتت
مجتبی همتی ،مقالت «مرای عرفانی میتاللت شــاهمبادی در مثار امام همینی( »پژوهشــکده
امام همینی) نوشــتت نیره دشــتبان ،مقالت «فیلســو فطر  :نگاهی بت احوال و افکار عار
حکیم میتاللت شاه مبادی» (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشت اسالمی) نوشتت علی حیدر مرتضوی
و در نهایت کتاب «اندیشت سیاسی متفکران مسلمان» مقالت «میتاللت شاهمبادی» نوشتت علی
اکبر علیخانی ،همگی از جملت مثاری هســتند کت تا بت حال درباره میتاللت شــاهمبادی نوشــتت
شده است.
این مثار را در یک تقسیمبندی کلی میتوان اینگونت تقسیمبندی کرد:
الف) مثار ناظر بت بعد سیاسی -عرفانی
ب) مثار ناظر بت بعد سیاسی -اجتماعی
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جدول .1پیشینه پژوهش

نویسنده

عنوان

محتوا

مجموعت مقاال :

در این مقالت بت تصریح

حدیث عشق و

حضر امام همینی و

جنبتهای سیاسی

فطر

تأثیرا علمی مرحوم شاهمبادی

اجتماعی ،بت هصوص

فرشتت ندری

مقالت

بر حضر امام همینی اشاره

در رابطت من با

ابیانت

اثرپذیری شخصیت

شده است .این مقالت در کنار

انسانشناسی عرفانی

سیاسی و عرفانی

سایر مقاال این مجموعت

ایشان مورد توجت نبوده

بیشتر بت جنبتهای عرفانی

است.

امام همینی از
میتاللت شاهمبادی
مجموعت مقاال :

بعد سیاسی
و
عرفانی

حدیث عشق و فطر

یحیی
صباغچی

مقالت
تأثیر میتاللت
شاهمبادی بر
شخصیت عرفانی و

سیاسی امام همینی

مقالت :اندیشت
مصطفی
جعفر پیشت

سیاسی میتاللت
شاهمبادی و نق من
در اندیشت سیاسی
امام همینی

نقد و بررسی

اندیشت ایشان مربوط میشود.
این مقالت نیز در این مقاال
بیشتر بت تأثیرا شیخ عار

این مقالت بت اندیشت

شاهمبادی بر حضر امام

مرحوم شاه مبادی

همینی در بعد عرفانی

نمیپردازد.

میپردازد.
این مقالت بیشتر بت ابعاد
اجتماعی -تاریخی زندگی

در این مقالت بت اندیشت
میتاللت شاهمبادی و نق

میتاللت شاهمبادی و تأثیر برهی

نگاه انسانشناسانت در

اندیشتهای ایشان در مواجت با

اندیشتهای سیاسی

تحوال تاریخی پرداهتت

اجتماعی کمتر پرداهتت

است.

است.

همانطور کت نام کتاب
بعد سیاسی
و
اجتماعی

نیره دشتبان

کتاب :مرای عرفانی

گویاست این اثر از نگاه عرفان

این کتاب مطلقا بت مرای

میتاللت شاهمبادی در

نمری و عرفان عملی برهی

عرفانی و نت سیاسی-

مثار امام همینی

دیدگاههای ایشان را شر داده

اجتماعی پرداهتت است.

است.
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این مقالت بت بررسی چیستی
مقالت :بررسی
مجتبی
همتیفر

تطبیقی سرشت
انسان در دیدگاه
روسو و میتاللت
شاهمبادی

سرشت انسان در قالب تفکیک
طبیعت و فطر در اندیشت

ارتباط فطر و طبیعت با

میتاللت شاهمبادی میپردازد.

رویکرد میتاللت شاهمبادی

اما ثمره بحث را در حوزه

بت سیاست در این اثر

ترتیب بت کار گرفتت است

بررسی نشده است.

برهال پژوه ما کت در
حوزه سیاست است.
این کتاب زندگینامت و اندیشت
ایشان را بت طور عام (از
جنبتهای فلسفی ،فرهنگی،

علی حیدر
مرتضوی

کتاب :فیلسو

فقهی ،سیاسی و اجتماعی)

فطر  :نگاهی بت

بیان کرده است .بحث اندیشت

احوال و افکار عار

سیاسی ایشان در این کتاب بت

حکیم میتاللت

طور مختصر فقط در مورد

شاهمبادی

مقایست مکتب فکری ایشان با
دیگر مکتبها مثل مکتب
نجف و سامرا بت چند صفحت
محدود پرداهتت شده است.
این کتاب جم موری هیلی

علی اکبر
علیخانی

اندیشت سیاسی
متفکران مسلمان:
میتاللت شاهمبادی

هوبی در هصوص اندیشت
سیاسی  -اجتماعی میتاللت
شاه مبادی کرده است و بت
ّ ُّ
هوبی سیاست ِعده و عده و

ارتباط بین نگاه
انسانشناهتی و سیاست
مشخ

نشده است.

فروعا من توضیح داده است.
(منبع :یافتههای پژوهش)

بنابر سیر پژوه های مذکور ،عمده منها بت ابعاد انسانشناهتی ،عرفانی و تربیتی اندیشت
میتاللت شاهمبادی پرداهتتاند .عالوه براین ،مثار اندک دیگری کت بت سیاست در اندیشت ایشان
پرداهتتاند از بعد انسانشناسی بت سیاست در اندیشت میتاللت شاهمبادی نپرداهتتاند .پژوه
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پی رو با این پی فرض کت تمایز مکاتب سیاسی مختلف ریشت در نو نگاه ایشان بت انسان
دارد سعی کرده با وام گرفتن از ریشتهای انسان شناهتی اندیشت میتاللت شاه مبادی بت چیستی
سیاست در نگاه ایشان بپردازد.
مبانی مفهومی
 .1سیاست

در اندیشـت سیاسی قدیم و معاصر رو یکردهای گوناگونی بت سیاست وجود دارد کت برداشت
ّ ُّ
(عده و عده) با منها اشتراکها و تفاو هایی دارد .بت طورکلی
میتاللت شـاهمبادی از سیاست ِ
میتوان چهار برداشت از سیاست را نام برد (فروتنی.)76 :2417 ،
الف) برداشـت واق گرایانت یا قدر محور :از این منمر ،سـیاست درباره تنو و اهتال
اسـت کت عنصـر اصـلی این اهتال  ،از یک طر بیکران بودن هواستتهای انسانها و از
طر دیگر کمبود مناب و رقابت برای دسـتیابی بت منها است (هیوود .)21 :2412 ،این نگاه
را بیشتر در مثار ماکیاولی ،هابز ،هانس مورگنتا و ...میتوان دنبال کرد.
ب) برداشـت فضـیلت محور اهالقی :از این منمر ،قدر غایت فی نفست نیست ،بلکت
وسـیلتای برای رسیدن بت هد واالتری مثل هیر و سعاد است .افالطون از جملت کسانی
است کت بت چنین نگرشی معتقد بود .در نگاه او انسانها بت دنبال دو دستت از هیرا محدود
و نامحدود هســتند .قدر و ثرو از جملت هیرا محدود بت حســاب میممدند کت منشــأ
اهتال و کشــمک بودند .در مقابل معرفت ،زیبایی و فضــیلت از جملت هیرا نامحدود
بودند .هود فضایل نیز فینفست هد نبودند ،بلکت وسیلتای بودند کت رسیدن بت غایت نهایی
سعاد یا هیر فی نفست از طریق تحقق منها میگذشت (کاپلستون.)125 :2475 ،
ج) برداشــت حقوقی :ریشــت این برداشــت بت امپراتوری روم باز میگشــت کت درمن ،با
گرای

کنســتانتین امپراتور روم بت مســیحیت ،حکمرانان ســیاســی داعیت هدایت نهادهای

مذهبی را نیز پیدا کردند .البتت در غرب ،سرانجام این برداشت ،بت نمریت تفکیک قوا در کتاب
«رو القوان ن» مونتسـکیو و جدایی دین از سـیاست در کتاب «دو رسانه درباره حکومت»
جان الک انجامید.
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د) برداشــت مدرن :با مطر شــدن نگاههای اثبا گرایانت در علوم اجتماعی ،نســبت بت
سیاست رویکرد ابزاری پیدا شد کت هد از من تأمین شرایط الزم برای هوشبختی ،شادمانی
و رفاه مردم قلمداد میشود (.) Phillips, Crowder and Musikanski: 2019: 20
برداشت میتاللت شاهمبادی از سیاست ،نوعی از هدایت اجتماعی است کت از من بت عنوان
«تدبیر در جریان مصـالح نوعیت» یاد میکند .همچنین تأکید میکند کت سیاست الهی ناظر
بت مصـالح و مفاسد واقعیت است و هد از من رشد مردم برای اتصال بت مقاما عالیت است
(شـاهمبادی2477 ،الف .)71 :همین نگاه کمالگرایانت میتاللت شـاهمبادی اسـت کت اقدام بت
ّ ُّ
ترسـیم سـیاسـت ِعده و عده میکند و از من جهت کت موضو این هدایت اجتماعی ،انسان
اسـت .پس فهم چیستی انسان برای فهم سیاست مدنمر این اندیشمند و اصول مستخرج از
من الزامی است .از اینرو ،با روشنگری مفهومی مسئلت انسان است کت اشتراکهای سیاست
ّ ُّ
ِعده و عده با سـیاسـت بت معنای فضـیلت محور و سـیاست حقوقی و تفاو من از سیاست
قدر محور و ابزاری مدرن مشخ میگردد.
 .7انسانشناسی

تفاو مکاتب مختلف سیاسی را میتوان در نو نگاه ایشان بت انسان یافت (بشیریت:9918 ،
 .)908انسـانشـناسـی را براساس معیار تقسیمبندی بت انوا مختلفی تقسیم کردهاند ،اما از
جهت روش می توان من را بت چهار روش تجربی ،عرفانی ،فلســفی و دینی تقســیم کرد
(هسروپناه و میرزایی .)47 :2471 ،در انسانشناسی تجربی انسان را با روشهای تجربی و
حسی مورد مطالعت قرار میدهند ،درحالیکت در انسانشناسی عرفانی از راه علم حضوری و
شـهودی بت مقولت انسان نگریستت میشود .عرفان ،مبادی و اصول بت اصطال کشفی هود را
پایت اسـتدالل قرار میدهد و بت دنبال تفسـیر انسـان از طریق تفسـیر هسـتی است کت در من
روابط و وظایف انسـان با هود ،جهان و هدا را بیان میکند (مطهری .)12-71 :2461 ،اما
در مقابل ،انسـانشـناســی فلسـفی فقط با تکیت بر اسـتدالل و اصــول عقلی در مورد انســان
قضـاو میکند .در این نو تقسـیمبندی جایگاه انسـانشناسی دینی را صرفا باید در تفسیر
انسان از ورای متون وحیانی و روایا برجستت کرد کت بت نوعی علم نقلی محسوب میشود.
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با وجود این ،میتوان گفت رویکرد میتاللت شــاهمبادی بت انســانشــناســی ترکیبی از نگاه
عرفانی ،فلسـفی و دینی اسـت .عرفانی از من جهت کت ایشان هود از بزرگان عرفان نمری و
عملی هسـتند .در عین حال ،ایشان از جملت پیروان مکتب حکمت متعالیت بت شمار میمیند
کت در من ،مالصــدرا ســعی کرده اســت عرفان و فلســفت را بت هم نزدیک کند .همچنین از من
جهت انسـانشـناسـی ایشان ،رنگ و بوی دینی دارد کت ایشان از عقل شهودی و نمری برای
فهم متون دینی بهره گرفتتاند .از جملت مهمترین مثار ایشــان در این زمینت ،پایتگذاری نمریت
فطر اسـت کت در سـپهر اندیشـت اسالمی معاصر برای نخستین بار ویژگیهای فطری را از
حیوانی متمایز کرد و از پیامدهای من در جامعت سخن گفت.
 .9چهارچوب نظری

برای رسـیدن بت یک الگوی تحلیل در اندیشـت سـیاسی -اجتماعی میتاللت شاهمبادی ضمن
گذاشـتن نقطت عزیمت بر مبانی انسانشناسانت میتاللت شاه مبادی از نمریت اعتباریا عالمت
طباطبایی در توجیت چگونگی وضـ باید و نبایدها کمک گرفتت میشود .برای این منمور ،با
الهام از دیدگاههای میتاللت شــاهمبادی در ابتدا از دو رویکرد ســلبی و ایجابی برای بررســی
چیسـتی انسان استفاده میشود .در رویکرد سلبی بت مجموعتای از نیازهایی از انسان دست
پیدا میکنیم کت بت نمر ایشـان اصـل انسـانیت انسان نیست .در مقابل ،با رویکرد ایجابی بت
یکسـری ویژگیها و نیازهایی میرسـیم کت اصـل انسانیت انسان است .همچنین با اشاره بت
اینکت نکتت اصــلی در نمریت اعتباریا دو عامل الف) نیاز و ب) غایت راف نیاز اســت بت
ّ ُّ
بررســی و نق ســیاســت ِعده و عده در تدبیر نیازها و مصــالح نوعیت افراد جامعت پرداهتت
میشود.

اعتبار باید و نباید
(سیاستگذاری)

غایت رافع نیاز

نمودار  .1عوامل مهم در سیاستگذاری ژ
(منبع :مجیدی ،بهارلو و کیمیایی)162 :1897 ،

نیاز
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نمودار  .2چهارچوب نظری مقاله
(منبع :بهارلو و شفیعی)441 :1899 ،

فعالیت تدبیری ریشـت در گرای های متعالی انسان دارد کت در ادبیا میتاللت شاهمبادی
حاصل نگاه ایجابی بت انسان است .در این دستت از فعالیتها انسان با کمک ّقوه تدبیر ضمن
مصــلحت اندیشــی دوراندیشــانت ،اعتبار باید و نباید می کند .درحالی کت در فعالیت های
التذاذی ،انسـان بت نیازهایی با گرای های شدیدتر اولیت پاسخ میدهد .گرای های التذاذی
ّ ّ
حب مقدم بر تصــور فعل و
از من جهت کت ریشــت در طبیعت و غریزه دارند مرحلت ایجاد
تصــدیق بت فایده قرار می گیرد .در نتیجت رف این نیازهای طبیعی بت نســبت از یک اولویت
برهوردار اسـت .با این حال ،این اولویت مطلق نیسـت ،معیار کن های انسان هم نیست،
بلکت انســان با کمک گرفتن از ّقوه تدبیر هود و ایجاد ربط و نســبت بین نیازها و گرای های
مادی و فطری میتواند بت یک تعادل برساند (بهارلو و شفیعی.)335 :2411 ،
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بنیادهای انسانشناسی در اندیشه آیتالله شاهآبادی
 .1انسان در اندیشه آیتالله شاهآبادی

از اصـول اصـلی اندیشـت سـیاسی اجتماعی میتاللت شاهمبادی ،انسانشناسی است .برای
بررسی این مسئلت ،بت شناهت ابعاد وجودی و سلبی انسان پرداهتت میشود.
 .1-1انسانشناسی سلبی

از نمر ایشان طبیعت انسان حقیقت وجود او نیست ،بلکت هودشناسی انسان از طریق رجو
بت فطر های عاشقت ،کاشفت ،مسای

دوستی (حب راحت) و مزادی هواهی (حب حریت)

حاصـل میشـود .با این حال ،انسـان عاشق هود و کمال هود ،کاشف نف و ضرر هود نیز
است .بت عبار دیگر ،انسان نمیتواند بت سوی چیزی حرکت کند ،مگر منکت بت نف و ضرر
من علم پیدا کند (شــاهمبادی2477 ،الف .)426 :این موارد نیز از ُبعد طبیعی انســان نشــأ
می گیرد کت دربردارنده بســیاری از غرایز و نیازهای اولیت برای زیســتن در دنیا اســت.
برموردهسازی این غرایز و نیازها در هدمت ویژگیهای متعالیتر انسان نیز میتواند باشد.
 .7-1انسانشناسی ایجابی

گفتت شد حقیقت انسان طبیعت او نیست (نگاه سلبی) ،زیرا ماده (طبیعت) برهال انسان هیچیک
از امور پنجگانت ذکر شـده (یعنی علم بت هود ،عشـق ،ابراز نمر ،مسای و مزادی دوستی) را ندارد .از
اینرو ،این س ـؤال مطر میشــود کت حقیقت انســان چیســت؟ (نگاه ایجابی) برای این منمور بت
تعریف چیستی فطر و سپس بت و یژگیهای من در انسان پرداهتت میشود.
 .1-7-1فطرت انسان

در اندیشـت میتاللت شـاهمبادی ،فطر «ام المعار » اسـالمی است کت پایت انسانشناسی و
مبدأ اثبا بسـیاری از اصـول اندیشـت سـیاسی اجتماعی اسالمی مثل مبدأ ،نبو  ،امامت،
عدل و معاد اســت .بت عبار دیگر ،میتوان این اصــول را تفص ـیل وجود انســان دانســت.
میتاللت شاهمبادی در کتاب «شارات الم ارف» بت دو نو فطر اولیت و ثانویت اشاره میکنند
کت در ادامت هواهد ممد.
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 .1-1-7-1فطرت اولیه

ایشـان فطر اولیت را چنین تعریف میکنند کت لوازم وجود مدرک را «فطر » گو یند و لوازم
وجود غیرمدرک را «طبیعت» میدانند .بت عبار دیگر ویژگی هاص هلقت من ذا مدرک
را فطر من میگویند (شاهمبادی2477 ،ب .)267 :همچنین ،میتاللت شاهمبادی ذیل تفسیر
َ
میت  11سوره مبارکت روم درباره فطر مینویسند کت کلمت فطر بر وزن ِفعلت ،در زبان عربی
برای چگونگی فعل بت کار می رود .بت عنوان مثال ِجلســت و زینت کت بر چگونگی نشــســتن
(جلوس) و چگونگی زینـت کردن داللـت دارنـد .فطر نیز مفهوم چگونگی ایجــاد را

می رســاند .درباره انســان نیز هداوند او را بر طبق وجود هود ایجاد نموده اســت و ویژگی
هاص مفرین انسان همین است (شاه مبادی2477 ،ب.)427 :
از جملـت ویژگی هـای فطری این اســت کت در این نو هلقت هیچ تبدیل و تغییری
انجامشـدنی نیسـت (شاهمبادی2477 ،ب .)423 :در منمر میتاللت شاهمبادی مراد از فطر
الهی ،علم و عشق است (شاهمبادی2477 ،الف.)216 :
 .7-1-7-1فطرت ثانویه

میتاللت شــاهمبادی از فطر ثانیت نیز نام میبرند کت مراد از من ،هطای در تطبیق گرای های متعالی
مدمی اسـت .بدینصـور کت انسـان از معشوق حقیقی بت حب شهوا و زهار و ممال دنیا روی
میمورد .از جملت دالیل من ،این اســت کت اولین متعلق عشــق و اولین مرتبتای از کمال کت انســان
میشـناسـد ،هود اوست .چون اوال نفس مجرد از ماده است و توانایی درک ذا هود را دارد و ثانیا
انسـان هر مرتبتای از کمال را درک کند عاشــق من میشــود .لذا انسـان اگر در ابتدا هود را فقط درک
کند ،هودبین و هودپســند میشــود کت از ثمرا فطری اوســت .در نتیجت انســان بت فردی مســتبد و
مزادیهواه (مطلق العنان) تبدیل میشود (شاهمبادی2477 ،ب.)245 :
برای فهم درمان این مسئلت ،باید توجت کرد کت هستی و درک انسان نسبت بت وجود (کمال)
نیز مراتب مختلفی دارد کت اگر وجود طبیعت یا تن انسان یک مرتبت مستقل پنداشتت شود ،انسان
کت هودبین شده ،تن بت راحتی هواهد داد .اما اگر درست نق

وجود هود و عالم طبیعت را

ببیند ،بت دنبال کمال حقیقی حرکت هواهد رفت (روحانی 47 :2474 ،و.)46
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 .9-1انسانشناسی سیاسی

با توجت بت این توضــیحا  ،میت اللت شــاه مبادی نتیجت می گیرد کت انســان دارای یکســری
ویژگیهای فطری از جملت انسطلبی ،کمالهواهی ،عز طلبی و عونجویی اســت .با این
حال ،ویژگیهایی طبیعی و غریزی نیز دارد کت از یک طر  ،تأمین نیازهای اولیت حاصــل از
من ،حیاتی اســت و از طر دیگر ،اگر صــرفا تأمین این نیازها بت تنها هد انســانها تبدیل
شـود از فطر اولیت بت دور میافتد .از اینرو ،سـیاسـت بت معنای تدبیر مصالح نوعیت بشر،
باید این نیازهای طبیعی و فطری او را در زندگی فردی و اجتماعی تأمین کند .از نگاه ایشان،
سـیاسـت بت معنای حقیقی کلمت همان سـیاست اسالمی و شر مقدس است کت با توجت بت
این ویژگیهای وجودی انسـان از جانب شـار وضـ شده است .همچنین هرمنچت غیر این
ّ
سـیاسـت باشـد سیاست شیطانی است .بنابراین ،ایشان بت دو سیاست ِعده (پرورش نیروی
ُّ
انسانی) و سیاست عده (تأمین امکانا زندگی) اشاره میکنند کت در منها تصمیمها براساس
این نیازهای چهارگانت صور میگیرد.

فطرت

انسان

طبیعت

مایحتاج
مادی

سیاست
ّ
ِعده

نمودار  .8مبانی انسانشناسی اندیشه سیاسی آیتالله شاهآبادی
(منبع :یافتههای پژوهش)
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 .7انسان و جامعه

میتاللت شاهمبادی حکم طبیعت را مالک رفتارها در میان حیوانا میدانند کت موجب تناز
برای بقا میشـود و منکت قویتر است میماند و ممکن است باعث از بین رفتن انسانها و بت
هیجان ممدن نیازهای انسـان شـود کت در نتیجت من یک گروه بر سـایر اقشار جامعت غلبت پیدا
میکنند و دیگران را از بین ببرند.
«و  ...اگر مرج  ،احکام طبیعیت بوده باشـد ،با اینکت حکم طبیعت بت نحو اطالق است،
ََ
موجب تزاحم در حقوق [گردیده] و الحکم ِل َمن غل َب هواهد شــد کت مناط ( )...حیوانا
اســت و البتت در این صــور  ،باعث فناء محتاج و یا هیجان قوه فاقره بشــر گردد و تش ـکیل
مســلک بالشــو یکی [بلشــو یکی] داده و افناء طایفت دیگر میشــود ،و تمام [اینها] بت حکم
ُ
فطر سـلیمت ،فاســد اسـت .با اینکت طب تزاحم و تکافؤ محتاج ،حاکم بت تصـالح و اثبا
اهتصاصا هر یک مینماید» (شاهمبادی2477 ،ب 43:و .)42
بت بیان دیگر ،طبق الگوی ارائت شـده در چهارچوب مقالت ،میتاللت شاهمبادی بت این نکتت
اشـاره میکنند کت اگر قرار باشد تنها معیار یا معیار اصلی انسان برای تشکیل جامعت نیازهای
التذاذی و طبیعی صــر باشــد من جامعت بیشــتر بت یک جنگل شــباهت هواهد داشــت.
همچنین بشـر اولیت نمیتوانسـتت اسـت براسـاس این الگو تشـکیل جامعت داده باشد .ایشان
معتقد اســت کت برای اولین بار این انبیا بودند کت انســانها را از طریق فطر کمالهواه بت
سوی تشکیل اجتماعا و دولت از طریق «تعاون و همکاری» راهنمایی کردند( .شاهمبادی،
 2477الف.)432 :
عالوه براین ،از نگاه میتاللت شاهمبادی انسان ویژگی عونجویی دارد کت در ابعاد مختلف
او را برای داشـتن یک زندگی اجتماعی و عزتمند محتاج دیگران میکند .این جنبتها عبارتند
از :هیولو یـت ،تزاحم فعلیـا عالم ،تزاحم دین و دنیا ،تزاحم حاجت و راحت و تزاحم
حاجت و غیر (شاهمبادی2477 ،ب.)46 :
الف) هیولویت :این ویژگی حاصـل از ضعف ذاتی عالم بشری است کت هداوند درباره
ُ
من میفرمایند« :ه ِل َق االنسـان ضـعیفا» .میتاللت شـاهمبادی در تفسیر این میت مینویسند کت
هرمنچت ظرفیت یک موجود بیشتر باشد فرایند رسیدن بت فعلیت دیرتر طی میشود .بت همین
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دلیل ،حیوانا کت در ظرفیت هود محدودتر هستند زودتر از ضعف هارج میشوند و اقرب
بت فعلیت هســتند .اما انســان کت ّ
بالقوهها و ظرفیت بیشــتری دارد برای هروج از ضــعف و
رسـیدن بت تکامل مسـیر طوالنیتری را باید طی کند .از اینرو ،کودک انسـان در ابتدا بسیار
ضعیف است و بدون مراقبت هانواده نمیتواند ادامت حیا دهد .پس یکی از نیازمندیهای
بشر برای ادامت حیا از نمر میتاللت شاه مبادی هانواده است (شاهمبادی2477 ،ب.)46 :
ب) تزاحم فعلیا عالم :میتاللت شــاهمبادی در تفســیر میت  77ســوره شــریفت یس «وَّمنَّ
َ
ّ ُ
لق» معتقدند کت قوای طبیعیت عالم با قوای طبیعت انســان دچار تزاحم
نعمره َّن ََّنمسََ َُّ َّفى َّالخ ِ َّ

میشوند یعنی نوعی از اصطکاک را بت وجود میمورند کت در نهایت انسان را در سن کهولت
بت ضــعف می کشــاند .از اینرو ،باز هم انســان همانند ابتدای عمر نیازمند دیگران اســت
(شاهمبادی2477 ،ب 47 :و .)46
ج .تزاحم دین و دنیا :میتاللت شاهمبادی سومین دلیل لزوم تعاون را نیاز جامعت بت یک عده
برای تحص ـیل علوم دینی می دانند کت بدون تعاون معیشــت منها تأمین نمیشــود .در واق ،
میتاللت شـاهمبادی معتقدند برای اینکت عدهای هود را وقف یک نیاز متعالی مثل کسب علم
کنند میبایست سازوکارهای اجتماعی نیازهای اولیت طبیعی ایشان را تأمین کنند.
د) تزاحم حاجت و راحت :چهارمین دلیل برای لزوم تعاون را مســای طلبی انســانها از
یک طر و تزاحم من با نیاز جامعت بت کار و فعالیت اقتصــادی از ســوی دیگر میدانند .در
صــورتی کت تعاون نباشــد میل بت راحت طلبی موجب فســاد و هال کت هواهد شــد .چون
ثروتمندان ،ســرمایت هود را در جهت توســعت فعالیت و شــغلها بت کار نمیاندازند و فقیرها
روز بت روز فقیرتر شــوند .در نهایت با ایجاد شــکا در جامعت ،هر دو بت ســوی نابودی در
حرکت هواهند بود (شاهمبادی2477 ،ب 42 :و .)47
ذ) تزاحم حاجت و غیر  :دلیل پنجم را در لزوم تعاون ،تزاحم حاجت (نیازهای انسان)
و غیر (فطر جلوگیری کننده از راههای ناپسند) میدانند .غیر در ذا بشر وجود دارد
و حتی کســانی کت در اثر تربیت و عاد های غلط غیر را ناپســند پندارند باز هم در
ضـمیرشـان غیر را درک میکنند .پس انسـان غیور بر طبق فطر هود کت مطابق شریعت
اسـت از هر راهی زندگی نمیگذراند .همچنین حکم دین در واجب بودن تأمین زندگی زنان
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بر مردان مطابق فطر غیر است.
در نتیجت از دیدگاه میتاللت شاهمبادی ،انسان با توجت بت این نیازهایی کت ریشت در طبیعت
و فطر هود دارد ناگزیر از زندگی اجتماعی و همکاری میشود .از نمر میتاللت شاهمبادی
از منجایی کت پیامبران قدر برتر در تشــخی

مصــادیق فطر را دارند ایشــان با موردن

شـریعت ،نخسـتین کسـانی بودند کت راه رسـم تشـکیل دولت و سـیاسـتگذاری را بت بشر
مموهتند .بت همین ترتیب ،میتاللت شــاه مبادی اســتدالل میکند :ازمنجایی کت مهرین مرتبت

انَّ
کشـف مصـالح و مفاسد از طریق شریعت (وحی) از من حضر محمد استَ « :ماَّک َ َّ
َ َ
َ َ َ ُ َ َّ
ولَّالل ََِّّ َو َخ َات ََّمَّ َّالن َِّیی َ َّن» (احزاب ،)35 :پس تنها دولت برتر
ُم َح َّم ٌ َّدَّأ َباَّأ َحدََّّ ِمنََّّ ِر َج َِّالممََّّوَّلمنََّّرسَ َّ

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

ابعاد سیاست در اندیشه آیتالله شاهآبادی

نکتت کلیدی در اندیشت سیاسی میتاللت شاهمبادی این است کت چگونت طبیعت انسان باید
ُّ
ّ
از فطر او تبعیت کند .چگونگی این امر را میتوان در نسـبت سیاست ِعده با سیاست عده
مشاهده کرد.
ّ
 .9سیاست ِعده (پرورش نیروی انسانی)

میتاللت شـاهمبادی صـر گرد هم ممدن انسانها را برای تشکیل یک جامعت مرمانی مطلوب
نمی دانند .از نگاه ایشــان« ،الع ّده ّاال ب ّ
اِلهوه» یعنی اگر چت تعداد افراد و نیروی انســانی
ِ
ِ
غیرقابل شــمارش باشــد تا زمانی کت این افراد بت ریســمان ّ
اهو و برادری با یکدیگر مرتبط
نشــوند در حکم بیگانگی و مباینت هســتند .روشــن اســت کت جهتهای متباین ،در یک
ّ
جهت تأثیرگذار نبوده و محقق کننده یک هد  ،نخواهند بود .همانطور کت دانتهای تسبیح
تا زمانی کت بت واســطت رشــتت ای بت نمم درنیایند ،حرکت هیچ کدام باعث حرکت دیگری
نمیگردد ،ولی بعد از انتمام یافتن منها در اثر یک رشــتت نخ ،جنب

هر یک موجب جنب

دانتهای دیگر هواهد شد (شاهمبادی 2477 ،الف.)27 :
همچنان کت در صدر اسالم با وجود ارتباط افراد زیادی بت واسطت ایمان و اسالم با مقام مقدس
پیامبر اکرم ،استفاده ایشان ،از این افراد برای گسترش مقصد اسالم ممکن نشد .مگر بت واسطت
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ایجاد رشتت عرضی ّ
اهو کت من کثر را بت وحد مورد .حال ،میتاللت شاهمبادی استدالل میکند
برای ایجاد ّ
اهو در جامعت باید سیاستها را بت گونتای ترتیب داد کت از چهار ویژگی انسطلبی،
کمالهواهی و عز هواهی و یاریجویی انسان استفاده شود ،چراکت از نگاه ایشان ،این چهار جنبت
بت حسب زندگی دنیوی و اهرویّ ،امها نوامیس عالم بشریت هستند.
 .1-9انسطلبی

چون انســان ،بر فطر الهی مفریده شــده اســت صــفت ذاتی او عشــق اســت .از این رو،
ُ
المؤمن ِملف َمألو » پس هداوند عالم در مقام امتنان
کثیراِلنس و شــدیداِلنس اســت« .
ُ َ
ً
ُ ُ
َََ َ ُ
أزواجاَّ ِل َتسمنواَّ ِا َّلیها».
َّ
قَّلممَّ ِمنَّأنف ِسممَّ
میفرماید« :خل َّ
از دیدگاه میتاللت شـاهمبادی عالوه براینکت انسطلبی فطری انسـان اشاره بت نیاز انسان بت

روابط برادرگونت برای مرام در جامعت دارد یک وجت دیگر نیز دارد و من اینکت انس طلبی بر
َ
یکرویی مســتقر اســت ،از اینرو ،معصــوم درباره ش ـرایط ّ
مونَّ
اهو فرمودهاند« :أنَّت َ َّ

َ
َ
واح َده» یعنی «برادر باید باطن و ظاهرش با تو یکی باشد» کت منافق و
َسَر ی َرت َّوَّ َعَلنی َت َّل َ َّ
کَّ ِ

دوروی نبوده باشد و معلوم است کت انسان بت شخ

دورو ،انس نخواهد گرفت (شاهمبادی،

2477ب .)15 :عالوه براین ،میت اللت شــاه مبادی برای ایجاد روابط برادرگونت در جامعت با
اسـتناد بت حدیثی نبوی سـی ّ
حق بین برادران دینی قائل میشوند کت معتقدند ناشی از همین
ویژگی انسطلبی و یکرویی است.

1

 .1قال رسـول اللت صـلی اللت علیت و ملت ،للمسلم علی اهیت ثلثون حقا ال برائت لت منها اال بأدائها او العفو عنها.2:
یغفر زلتت  .1و یرحم عبرتت  .4و یستر عورتت  .3و یقیل عثرتت  .2و یقبل معذرتت  .7و یرد غیبتت  .6و یدیم
نصـیحتت  .7و یحفظ هلتت  .1و یرعی ذمتت .25و یعود مرضـت  .22و یشهد میتت  .21و یجیب دعوتت .24
و یقبل هدیتت  .23و یکافی صــلتت  .22و یش ـکر نعمتت  .27و یحســن نصــرتت  .26و یحفظ حلیلتت  .27و
یقضـی حاجتت  .21و یستنجح مسئلتت  .15و یسمت عطستت  .12و یرشد ضالتت  .11و یرد سالمت  .14و
یطیب کالمت  .13و یبر انعامت  .12و یصــدق اقســامت  .17و یوالی ولیت و ال یعادیت  .16و ینصــره ظالما و
مملوما فاما نصـرتت ظالما فیرده عن ظلمت و اما نصـرتت مملوما فیعینت علی اهذ حقت  .17و ال یسلمت  .11و
ال یخذلت  .45و یحب لت من الخیر ما یحب لنفست و یکره لت ما یکره لنفست.
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 .7-9کمالطلبی

ّ
ناموس کمال بر پایت یگانگی و اتحاد تکیت دارد ،پس مد من در میا و
از من جهت کت
ِ
روایا بســیار اســت .اگر یگانگی بت وجود مید ،برادر در رف نق و ایجاد کمال در تو
کوش ـ کند (شــاهمبادی2477 ،ب .)14 :همچنین در دیدگاه میتاللت شــاهمبادی عشــق بت
کمال اســت کت فرد را وا میدارد برای برموردن نیازهای زندگی دنیوی و اهروی در پی علم و
عمل باشـد .اگر این کمالطلبی نباشـد دان نیست و اگر دان نباشد منگاه استعمارگران بت
راحتی میتوانند بر جامعت (مسلمین) تسلط یابند (شاهمبادی2477 ،ب.)72 :
 .9-9عزتخواهی

انســان عالوه بر منکت بت صــور طبیعی و فطری هودهواه و عز پســند اســت در زندگی
اجتماعی نیز بت عز نیازمند هواهد بود .بنابراین ،اشخاصی مانند فقرا ،غریبتها و  ...کت در
میان مردم عز یز و گرامی نیســتند ،در نهایت ســختی گذران زندگی می کنند و راه های اداره
زندگی ،حتی قرض بر منها بستت است .در حالیکت شخ عز یز ،بسیاری از مد ِ عمر هود
را از طریق قرض ،زندگی میکند و در نهایت مسانی است.
با این حال ،چون اصل عز از ارکان ّ
اهو است ،تواض و فروتنی را نیز بت دنبال دارد.
در میا و روایا  ،بت نداشتن تکبر ،بیاندازه امر شده است تا در عین اینکت فرد هودش
عز هواه است برای دیگران نیز من را بخواهد یا حداقل سلب عز از دیگری نکند.
َ َُ ََ َ ٌ
معصوم نیز در شرایط ّ
لجاه» یعنی
مال َّو َّ ٌَّ
ک َّ َّ
اهو تصریح فرمودهاند« :أن َّلی َّغیر َّه َّع َّلی َّ
«برادر باید بت واسطت بت دست موردن مال و جاه ،حال نسبت بت تو متغیر نشود و بر تو ت ّ
کبر
نکند» (شاهمبادی2477 ،ب .)13 :وقتی فرد فقط برای هودش عز نخواهد منگاه
عز هواهی را بت جامعتاش نیز تعمیم میدهد.
 .4-9عونجویی

طبق الگوی مطر شده در نمودار شماره ( ،)2انسان زمانی کت احساس نیاز میکند در صدد
فراهم کردن موجبا رف من برمیمید .در نگاه میتاللت شــاهمبادی نیز تمام تنمیما عالم و
صــنای جدید از روی احســاس نیاز بوده و هواهد بود ،بلکت این رابطت بین نیاز و غایت راف
نیاز حتی در فعالیت حیوانا هم دیده میشود (شاهمبادی2477 ،ب.)13 :
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عالوه براین ،میـت اللـت شــاه مبادی چون حس حاجت را تنمیم کننده امور و نیازهای
اجتماعی میدانند از جملت تدابیر دشــمنان را تعطیل کردن این حس نیاز می دانند .بت عنوان
مثال ایشـان تأکید میکند گشودن باب تجار (واردا ) میتواند جامعت را بیحس کند .بت
گونتای کت اوال هود جامعت بت دنبال رف نیاز و درنتیجت کسب دان الزم نروند ،ثانیا محتاج
بت بیگانگان در رف نیازهای هود شوند.
ّ
دقت نمر دیگر میتاللت شاهمبادی درباره ثمرا سیاسی -اجتماعی این گرای فطری این
اســت کت رف این نیازها از نمر علمی و عملی در توان یک انســان نخواهد بود ،در نتیجت
مجبور هواهد بود تا اقدام بت تشــکیل اجتماعا کند و درهای همیاری های اجتماعی باز
ّ
شــود اســت .بت همین دلیل اســت کت میگو یند :انســان مدنی بالطب اســت (شــاه مبادی،
2477ب.)12 :
ُ ّ
 .4سیاست عده

ّ
ایشـان دومین سـیاسـت اسـالمی را بعد از فراهم کردن ِعده ،تحصیل عده دانستتاند و من را
اینگونت تعریف می کنند کت «هیچ اســباب کار و ســاز و برگی (برای مقابلت با پی ممدهای
ُّ ّ
روزگار) بدون تعاون و همکاری افراد محقق نمیشود« ،العده اال باْلعانت».

ایشـان هد از این سـیاسـت را بر اساس میت  1سوره مبارکت مائده« :وَّتعاونواَّعلىَّال ِ َّّرَّوَّ

ّالتقوی» یعنی «و باید شما در نیکوکاری و تقوی بت یکدیگر کمک کنید» .دانستتاند:

«...و این حکم نیز از احکام سیاسیت قرمن است کت برای جریان اقسام بر و تقوی تأسیس
ُّ
فرموده».از این رو ایشان برای سیاست عده چند مورد را برمیشمارد کت عبارتند از« :زراعت،
صناعت ،تجار  ،ادانت ،اعانت» (شاهمبادی2477 ،ب.)44 :
 .1-4زراعت

میتاللت شاهمبادی ،زراعت و توسعت سیاست کشاورزی در مملکت را اولین اصل برای تولید
منچت انسـان بت من برای تولید ثرو احتیاج دارد نام میبرد .ایشـان ریشـت توجت انسان بت این
مســئلت را در کودکی انســان می بیند .یعنی از همان ابتدا در طبیعت و فطر انســان قابل
مشـاهده است .چراکت این فعالیت با تأمین نیازهای مادی باعث میشود کت انسانها با هیال
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مســوده بت نیازهای معنوی و اهروی هود بپردازند .از اینرو ،دین داران باید قســمتی مهم از
فعالیتهای هود را بت سامان دادن این نیازهای مادی اهتصاص دهد (شاه مبادی2477 ،ب:
.)35
در نتیجت زراعت با ســت ویژگی فطری انســان مرتبط اســت کت بت ترتیب عبارتند از:
عونجویی ،عز هواهی و کمالطلبی .ترتیب مذکور از من جهت مهم اسـت کت اوال ریشـت
پرداهتن بت زراعت در ابتدا از احســاس نیازهای مادی انســان برمیهیزد و همانطور کت در
نمودار شماره(( )1چهارچوب نمری) ممده است نیازهای طبیعی از من جهت کت گرای های
شدیدتری دارند میبایست در ابتدا برطر گردند (عونجویی) تا زمینت برای نیازهای اهروی
فراهم شـود (کمالطلبی) .اما شـرط پیشـین رسیدن بت کمال ،رف این نیازهای اولیت در پرتو
داشــتن عز اســت کت میت اللت شــاه مبادی از من بت عنوان عز جامعت اســالمی در برابر
بیگانگان یاد میکند (عز هواهی).

جدول  .2ارتباط زراعت با ویژگیهای فطری

عونجویی
زراعت

عز هواهی
کمالطلبی

رف نیازهای اولیت التذاذی کت از جملت مهمترین منها هوراک است
عز مردم در برابر همدیگر بت همراه هود کفایی جامعت اســالمی
در برابر بیگانگان
زمینتسازی برای پرداهتن بت امورا معنوی
(منبع :یافتههای پژوهش)

 .7-4صناعت

انسان دومین مرحلت از پیشرفت اقتصادی را گشودن بابهای صنعت میداند کت بت نوبت هود
اظهار کمال موجود محسـوب میشـود و بعد از مرحلت اول ،یعنی سیاست کشاورزی است
چون تا نیازهای اولیت انسـان رف نشـود متوجت کمال و پیشـرفت بیشتر نخواهد شد .میتاللت
شـاهمبادی معتقد است کت بت همین دلیل ،مستکبران دنیا (یا مدلین :یعنی کسانی کت بت سوی
هود میهوانند و راه کسـب دنیا و دنیاداری را نشان میدهند .در مقابل مرشدین کت بت سوی
هدا دعو میکنند و راه رشـد معنو یت و روحانیت را نشان میدهند) از طریق مختل کردن
نیازهای اولیت زندگی دیگران اهدا هود را بت دست میمورند .در کل معلوم است کت بعد از
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توسـعت سـیاسـت کشـاورزی دو نیاز اسـاسی بشر کت هوردنی و پوشیدنی است ،در نهایت
راحتی تأمین میشود فکر او از منها مزاد میشود و بت صنعت و پیشرفت میپردازد (شاهآبادی،
9921ب.)19 :

جدول  .8ارتباط صناعت با ویژگیهای فطری

رف نیازهای اولیت التذاذی کت از جملت پوشاک و تأمین ابزارمال

عونجویی
صناعت

مورد نیاز جامعت است.

عز هواهی
کمالطلبی

عز مردم دربرابر همدیگر بت همراه هود کفائی جامعت اسالمی
در برابر بیگانگان
زمینتسازی برای پرداهتن بت امورا معنوی از مفارقت از تأمین
نیازهای اولیت
(منبع :یافتههای پژوهش)

 .9-4تجارت

میتاللت شـاهمبادی بعد از من دو مرحلت ،باب تجار را سومین مرحلت یا سومین اصل تعاون
و پیشـرفت مادی میدانند .زیرا تجار ناشی از دارایی مازاد بر نیاز (کت از طریق کشاورزی
و صـنعت بت دست ممده باشد) است .ایشان معتقد است کت تجار باید ناشی از توان مازاد
داهلی در عرصـت کشـاورزی و صنعتی باشد .از اینرو ،ضرر احداث راه مهن در زمان رضاه
شـاه را از من جهت متذکر میشـدند کت مردم ایران فقط کاالها و وسایل بیگانگان را حمل و
نقل میکردند ،چراکت کشاورزی و صنعت در بنبست بود .از اینرو ،بین وسایل حمل و نقل
و چیزهایی کت باید جابتجا شود تناسبی وجود نداشتت است جز منکت کاالهایی کت در فساد و
فحشا بت کار میرود بت اطرا کشور حمل کنند (شاهآبادی9921 ،ب.)18 :
جدول  .4ارتباط تجارت با ویژگیهای فطری

عونجویی

تعاون با افراد جامعت و دیگر جوام برای رف نیازهای اولیت یکدیگر
-رعایت اصـل عز از طریق ایجاد مازاد داهلی برای صادرا و

تجار

عز هواهی

مان شدن از واردا
من صادرا و واردا کاالهای حرام(منبع :یافتههای پژوهش)
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 .4-4باب ادانه

واژه ادانت از ریشت (د ی ن) بر وزن (اقامت) بت معنی قرض دادن است .در صورتی کت در قرض
دادن شــرط اضــافت دادن بر مقداری کت قرض داده شــده کنند ،قرض ربوی یا تنز یلی اســت.
میتاللت شــاهمبادی چهارمین اصــل تعاون برای پیشــرفت را اداره امر ادانت بت صــور قرض
الحسنت میدانند.
«چهارم [از اصـول معاونا ] باب ادانت [است] ،کت البتت هر کسی در عالم محتاج بت من
اســت حتی االغنیاء ،و این امر بت طوری کت موجب اهتالل معاش و معاد مســلمین اســت،
دشمنان یا جاهالن اداره نمودهاند و البتت باید این مطلب از اهم مقاصد مسلمین بوده باشد و

َ َ
میت شریفت «فأذنواَّ ِب َحر ََّّ ِم َ َّنَّالل ََِّّوَّ َرسول » را منمور داشتت و این ذلت قرض تنز یلی کت هر روز
ّ
عده کثیری از اغنیاء را بت محفل فقرا میفرســتد ،تا منکت کار بت جایی هواهد رسـید کت دیگر
ّ
ّ
بالمره طریق من مســدود هواهد شــد ،مبدل بت عز قرض الحســنت فرمایید» (شــاه مبادی،

2477ب.)31 :

جدول  .5ارتباط ادانه با ویژگیهای فطری

عونجویی
ادانت

عز هواهی
انسطلبی

رف نیازهای مادی یکدیگر از طریق فراهم کردن و قرض دادن
سرمایت مورد نیاز بت یکدیگر
حفظ عز جامعت اسالمی اوال از طریق کمکرسانی ثانیا مان
شدن از شیو قرض ربوی
نشان دادن مؤانست و رو جمعی جامعت
(منبع :یافتههای پژوهش)

 .2-4باب اعانت

فرق اعانت و ادانت معلوم اســت کت در ادانت ،کس ـی کت قرض گرفتت باید مثل من را بت دائن
برگرداند ،اما اعانت کمکی اسـت کت بالعوض صور میگیرد .میتاللت شاهمبادی اعانت
بت ضــعفا را امری برهاســتت از و یژگیهای فطری انســان یعنی غیر و رأفت میدانند و برای
حفظ دین و مبرو و موارد دیگری کت حفظ منها الزم است (دیگر نوامیس) باید از نمر اقتصادی

 336پژوهشهای سیاست اسالمی  /سال هشتل  /شمارۀ هجدهل /پاییز و زمستان 1399

زندگی فقرا را اداره و تأمین کرد .چون اگر بت منها کمک نشود از فایدههای وجودشان نمیتوان
بهره برد و دشــمنان از منها اســتفاده هواهند کرد .بدینصــور کت اقدام بت ســاهت و ســاز
مدارس ،مریضهانتها و ...میکنند تا اشاعت مذاهب باطلت هود کنند (شاهمبادی2477 ،ب:
.)34
ایشــان برای حفظ دین (شــریعت) و امنیت و جلوگیری از هرج و مرج امر اعانت را
ضـروری میدانند .چون انسـان بت طور فطری بت منچت نیاز دارد توجت میکند چنانچت تشنت و
گرسـنت و بیپوش بت سمت مب و غذا و لباس میروند .اینها مقتضای طبیعت انسان است
کت اگر از منها من شود ،از هر راهی حتی برهال شریعت و شرافت منها را هواهد هواست:
«بت همین جهت شـریعت فقط از مزادی مطلق طبیعت من میکند نت از اصل مقتضیا
من .یعنی شـریعت میفرماید مقتضـیا هود را بت دسـتور عدل تحصیل کن ...طبیعت اگر
ممنو شـود از مقتضیا هود ،البتت مهار شریعت را گسستت ،بلکت دست از شرافت برداشتت
متوجت مایحتاج الیت هواهد شد ،و البتت تشکیل اجتماعی از ّقوه فاقره داده و منشأ هرج و مرج
ّ
میشــود ،و لذا باب اعانت را در شــریعت گشــود و مردم را حث و ترغیب فرموده و بت کلمت
مبارکت « َح ّصَنواَّأمو ََّالممَّبالصَ َدق ّ .
تفوه فرموده و اموال را از توجت دشمن محتاج ،بت [وسیلت]
ِ

ِحصن صدقت امر بت حفظ فرموده [است]» (شاه مبادی2477 ،ب.)34 :
جدول  .6ارتباط اعانت با ویژگیهای چهارگانه فطری

عونجویی
انسطلبی
اعانت

کمکهای هیریت و بالعوضی کت برای امور ّ
مهم و روی زمین مانده
پرداهتت میشود.
اعانت ریشت در غیر و رأفت دینی-فطری دارد کت برای کمک بت
همنو و هم میین است.

جلوگیری از ّ
تفوق بیگانگان بر جامعت اسالمی از طریق برمورده
عز هواهی

ساهتن مایحتاجهای جامعت اسالمی تا مبادا ایشان از این طریق
نفوذ کنند.

کمالطلبی

حفظ دین از طریق هشکاندن بستر اشاعت مذاهب باطلت
(منبع :یافتههای پژوهش)
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نتیجهگیری

میتاللت شــاهمبادی با دو رویکرد ســلبی و ایجابی بت بررســی چیســتی انســان میپردازد .در
رویکرد سـلبی یکسـری ویژگیها را بت عنوان بعد طبیعی او بر میشــمارند کت بت نمر ایشــان
اصل انسانیت انسان نیست .در مقابل با رویکرد ایجادی یکسری ویژگیهایی را بر شمرده و
بت بعد وجودی و فطری انســان نســبت میدهند کت او را وامیدارد تا انسطلب ،کمالطلب،
عز هواه و عونجو باشـد .همچنانکت بعد طبیعی او موجب میشود کت انسان نیز همچون
حیوان بت یکسری نیازهای مادی محتاج باشد .در اینجا دقیقا سیاست بت عنوان تدبیر نیازها و
ّ ُّ
مصــالح نوعیت افراد جامعت در قالب ســیاســت ِعده و عده در اندیشــت میت اللت شــاه مبادی
هودنمایی میکند کت این مقالت در صدد پاسخ بت من برهواهد ممد.
محوریترین بحث در اصول فکری میتاللت شاهمبادی بحث فطر (الهی) است کت ذیل
مباحث انسانشناسی ،از بحث طبیعت (بعد مادی و حیوانی) متمایز میشود .با توجت بت این
ّ
دو بعد از انسـان میتوان بت دو سیاست کلی در اداره جامعت دست پیدا کرد :سیاست ِعده کت
ُّ
بت طبیعت و تأمین نیازهای مادی افراد جامعت ارتباط دارد و ســیاســت عده (نیروی انســانی
جامعت) کت با توجت بت چهار ویژگی فطری انســان یعنی انسطلبی ،کمالطلبی ،عز هواهی
و عونجویی معنا پیدا میکند .نکتت حائز اهمیت این اسـت کت در اندیشـت سـیاسی میتاللت
شــاهمبادی چگونت طبیعت از فطر باید تبعیت کند .چگونگی این امر را میتوان در نســبت
ّ
ُّ
ّ
سـیاسـت ِعده با سـیاسـت عده مشـاهده کرد .در سـیاسـت ِعده سعی میشود ضمن تأمین
نیازهای مادی ضروری و معمول افراد جامعت ،منها را بت گونتای ترتیب داد تا در هدمت چهار
ویژگی فطری مذکور قرار گیرد.
ّ
ُّ
در نتیجت درمورد نسـبت اصول سیاست عده با ِعده در اندیشت میتاللت شاهمبادی میتوان
بت الگوی زیر رسید:
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ّ
سیاست ِعده
فطرت

انسطلبی

زراعت

عزتخواهی

کمالطلبی

صناعت

عونجویی

تجارت

ادانه

اعانت

طبیعت
ُ ّ
سیاست عده

ُ ّ
ّ
نمودار  .4نسبت سیاست ِعده با عده
(منبع :یافتههای پژوهش)

بت اعتقاد میتاللت شاهمبادی ،تشری احکام الهیت از جهت مصالح و مفاسد واقعیت بوده و
تدبیر از من جهت کت در جریان همان مصالح و عدم ظهور مفاسد بوده است سیاسا الهیت
نـام دارد .در نتیجت با توجت بت الگوی مذکور در مورد روابط حاصــل از من ،می توان بت
سیاستهای زیر رسید:
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ُ ّ
ّ
جدول  .6اصول کلی حاصل از پیوند سیاست ِعده و عده

ردیف
2

1

4

3

2

7

مضامین مرتبط
زراعت-
عونجویی
زارعت –
کمالطلبی

نتایج :وظایف دولت و جامعت اسالمی
تأمین نیازهای اولیت انسان مثل هوراک و پوشاک از جملت ضروریترین
وظایف دولت و جامعت اسالمی است.
جامعت اسالمی میبایست نیازهای اساسی هود را هود تأمین کند.
مماده کردن جامعت برای اندیشیدن بت کماال باالتر مستلزم من است کت
نیازهای ابتدایی پایین دستی افراد جامعت مثل هوراک و ...تأمین کرد.
از جملت لوازم کمالطلبی کسب دان مورد نیاز در زمینت زراعت است.

زراعت -

جامعت اسالمی برای نیازمندنبودن بت بیگانگان باید بتواند در تأمین

عز هواهی

نیازهای اولیت هودکفا باشد.

صناعت –
عونجویی
صناعت –
کمالطلبی
صناعت –
عز هواهی

پس از تأمین نیازهای طبیعی اولیت با زراعت ،جامعت انسانی با رشد
جمعیت پیچیدهتر شده و نیازهای بیشتری پیدا میکند در نتیجت بت
صنعت نیاز دارد.
با بت وجود ممدن نیازهای جدید ،جامعت برای اندیشیدن بت کماال باالتر
دوباره نیز نیاز بت تأمین این دستت از نیازهای نوظهور دارد.
دان مورد نیاز در هصوص صناعا جدیده میبایست تأمین شود.
جامعت اسالمی برای تأمین نیازهای جدید هود در زندگی پیچیده
امروزی میبایست در داهل توان الزم برای تأمین من را داشتت باشد تا در
صنعت نیز از بیگانگان بینیاز باشد و مان تسلط ایشان برجامعت شود.
تجارتی کت یکسویت باشد و جامعت اسالمی را محتاج محصوال

6

تجار –
عز هواهی

بیگانگان کند با عز هواهی اسالمی منافا دارد .تجار باید متناسب
توانمندی داهلی و با تأکید بر صادرا صور گیرد.
نباید با امر تجار توانمندی جامعت اسالمی در حوزه زراعت و صناعت
بت تحلیل رود.
تجار میتواند نیازهای کاذب بت وجود مورد از جملت تجار مال لهو

7

تجار –

و لعب از بالد کفر کت میتواند بت فرهنگ اسالمی مسیب بزند.

عونجویی

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

ادانت –
عونجویی

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

25

ادانت –
عز هواهی

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

22

ادانت –
انسطلبی

مسلمانان برای داشتن یک زندگی صمیمانت و بردارانت نیازمند تعاون و
همکاری هستند .از جملت این همکاریها و مؤانستها دادن
قرضالحسنت است.

21

اعانت –
انسطلبی و
عونجویی

24

اعانت -
کمالطلبی

23

اعانت -
عز هواهی

گاهی این مؤانست نیازمند کمکهای بالعوض است .حدیث نبوی:
َ
َّ َ
َ
الصدقت» بت این مسئلت تأکید دارد کت تنگ شدن سفره
«ح ّصنوا أموالکم ِب
معشیت یکسری از افراد جامعت ،میتواند سرانجامی چون غار  ،دزدی
و هرج و مرج داشتت باشد .پس برای حفظ قوام جامعت هم کت شده باید
نیاز فقیر مسیب دیده را فراهم کرد.
کمکهای مؤمنانت بالعوض هم میتواند برای کمالهواهی اهروی و
شخصی افراد تعبیر شود هم میتواند برای تأمین نیازهای جامعت جهت
اندیشیدن بت کماال باالتر در نمر گرفتت شود .چنانکت حفظ دین از
طریق بستن راه نفوذ و اشاعت مذاهب باطل نیز میکند.
برای حفظ عز جامعت و دوری از فقر و تکدیگری اصل اعانت الزم
میمید.
(منبع :یافتههای پژوهش)
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