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   دهيچك
 از بسـياري . است ايران معاصر جامعه مزمن مسئله اجتماعي، علوم فرهنگي ماهيت به توجهيبي

 و كنـد مي فرهنگ ترويج را ليبراليسم و داشته ريشه ليبرالي مفروضات در معاصر اجتماعي علوم
 بـه  را ايـران  جامعه اجتماعي انسجام آن تبع به و بومي فرهنگ اجتماعي، علوم فرهنگي ماهيت
 عـين  در تـوان مـي  چگونـه  كـه  دهد پاسخ پرسش اين به كندمي تالش مقاله اين. كشدمي چالش
 بـراي . گرفـت  بهـره  معاصر اجتماعي علوم از ايران، جامعه فرهنگي هايويژگي به تقيد و توجه

 گـذاري مشـي خـط  بنيادين داليل كه دهدمي نشان هرمنوتيك روش از استفاده با ابتدا منظور اين
 و انسـان  مـورد  در گرايانـه فايده باورهاي از) ضرر و منفعت اصول( ليبرال بينيجهان در عمومي

 اسـالمي  باورهاي دار،جهت كيفي محتواي تحليل از استفاده با سپس. است شده استنتاج حكومت
 و اسـالمي  باورهـاي  از اسـتفاده  بـا  پايـان  در. كنـد مـي  آشـكار  را حكومـت  و انسـان  مورد در

 نتيجـه  ليبرال، بينيجهان در عمومي گذاريمشيخط بنيادين دليل استنتاج مكانيسم از الگوبرداري
  . است عدل/ حق اصل اسالمي، بينيجهان در عمومي گذاريمشيخط بنيادين دليل كه گيردمي
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   مقدمه

. اسـت ایـران معاصـر جامعـه مزمن مسئله اجتماعی،− انسانی علوم فرهنگی ماهیت به توجهیبی
 در ریشـه برخاسـته، مـدرن فرهنگ از جهان، و ایران در معاصر اجتماعی و انسانی علوم از بسیاری

 کـه مدتهاسـت. دارد لیبـرال مکتـب شناسـانهشـناخت و شناسانهانسان شناسانه،هستی مفروضات
  .است گرفته قرار اندیشمندان توجه مورد اجتماعی و انسانی علوم فرهنگی ماهیت

 بـه فرهنگ شناسانه،مردم دگاهید از. است مصنوعات و هاارزش باورها، از ایمجموعه فرهنگ،
 گوناگونی عناصر از که یادهیچیپ مجموعه). ۴۶−۴٠ص ،١٣٨١وت،یال( است یزندگ وهیش یمعنا
 روح( اسـت شـده تشکیل... و سنن ن،یقوان اخالق، فنون، ع،یصنا هنرها، اعتقادات، معارف، چون
 تمـامی تـوانیم نیشا مدل از استفاده با و یلک یبندمیتقس کی در). ١٨−١٧ص ،١٣٩٠ ،ینیاالم

 مصـنوعات،. داد یجـا) مفروضـات( باورها و هاارزش مصنوعات، سطح سه در را یادشده عناصر
 ،١٣٨٣ن،یشـا( انـدفرهنـگ هـر نمایان غیر سطح باورها و هاارزش و مشاهده قابل و نمایان سطح
  ). ۵٠ −٢١ص

 پـورعزت،( دهند می شکل را بیرونی های الیه فرهنگ، تر درونی های الیه ن،یشا مدل در تامل با
 دیـن معتقدنـد هانتینگتون و الیوت وبر، جمله از بسیاری نظران صاحب). ۴٢٠−٣٧٠ص ،١٣٨٢
 جـا کی در من« نویسدمی الیوت). ۴۶−۴٠ص ،١٣٨٧ ارمکی، آزاد( است فرهنگ کانونی عنصر

 یبـرا الزم تهـور از گرچـه و گفـتم سـخن ملـت آن مـذهب تجسـد مثابـه بـه ملت کی فرهنگ از
گاهم، ی امرتبه بلند لمۀک نیچن یریارگک به  نیـا بـه هکـ رسـد ینم ذهنم به یگرید لمۀک همه نیا با آ

 منتقل خواننده به گرید طرف از انطباق لمۀک و طرف کی از رابطه لمۀک از احتراز در مرا قصد یخوب
 کـانونی عنصـر معتقدند ایرانی متفکران از بسیاری). ٨۶−٨٠ و ٣۵−٢٢ص ،١٣٨١الیوت،( »ندک

  ). ۴۶−۴٠ص ،١٣٨٧ ارمکی، آزاد. ک.ر( است اسالم دین ایرانی، فرهنگ
 علـوم که گرفتند نتیجه اجتماعی نظریات از ایگسترده طیف بررسی با) ١٣٩١( مورگان و بارل 

 هـچ. است شده بنا شناسیشناخت و انسان هستی، درباره باورها از ایمجموعه مبنای بر اجتماعی
 گیـریشـکل در را مـدرنپسـت و مدرن هایفرهنگ زیربنایی مفروضات نقش) ١٣٨٩( کانلیف و

 مناسـب روش انتخـاب کردندکه ادعا) ١٩٨٠( 1اسمرچچ و مورگان. کردند تبیین مدیریتی نظریات
روش و دانـش ماهیت بررسی، مورد پدیده ماهیت درباره گوناگون مفروضات بازتاب تحقیق، برای
 انتخـاب پـردازینظریـه مبنای مثابه به پردازنظریه که هاییاستعاره آنها نظر به. است آن کسب های
  . گیردمی نشأت انسان ماهیت و شناسیهستی درباره او بنیادین باورهای از کند،می

                                                           
1. Morgan and Smircich 
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 و دانشـگاهی افـراد رفتـار و ادراک فهـم، بـه دهـیجهـت بـا لیبرالی، اجتماعی و انسانی علوم
 تـأثیر. اسـت داده قـرار تأثیر تحت را ایران جامعه جمعی و فردی هایعرصه تمامی غیردانشگاهی،

. برخوردارنـد سـازیفرهنـگ پتانسـیل از آنهـا که معناست بدین انسان رفتار و نگاه نوع بر علوم این
  .کندمی کانالیزه را انسان ادراک و فهم داده، شکل را جهان به نگاه نوع اجتماعی و انسانی علوم
 نهایت در و هاسوژه دهیخودشکل موجب اند،یعلم شأن  یمدع هک ییها گفتمان فوکو نظر به 

 2گوشال نظر به). ١٩٩٢ ،1نایتز( شود یم آنها در تیذهن از یخاص مفهوم به تعهد و بخشیرسمیت
 قصد با که هستند هاییبینیپیش و هاتوصیف اجتماعی، و انسانی علوم از ایعمده بخش) ٢٠٠۵(

 یـک رواج صرف آنکه ضمن. کنندمی تجویز را خاصی کنش پنهان، یا آشکار و اندشده ارائه کنترل
  .دهد تغییر را افراد رفتار تواندمی اجتماعی، و انسانی نظریه
 اشـتباه نظریـه اگـر دهـد؛نمی تغییر را پدیده رفتار نظریه، بودن غلط یا درست طبیعی، علوم در
 نظریـه یـک مقابل در. ماندمی محفوظ دیگر، پردازنظریه یک وسیله به شدن کشف تا واقعیت کند،

 اگـر نمونـه، عنـوان به. دهدمی تغییر را افراد رفتار یابد، رواج کافی اندازه به اگر اجتماعی، و انسانی
 هـایسـنگ ،»هسـتند سـیاه زمـین روی هـایسنگ همه« که کند ادعا طبیعی علوم اندیشمند یک

 کند ادعا انسانی علوم اندیشمند یک اگر اما دهند؛نمی رنگ تغییر هستند، زمین روی در که قرمزی
 کـه کننـدمـی باور افراد از بسیاری ،»کندمی حداکثر را خود منافع که است کسی اقتصادی انسان«

نظریـه مفروضـات، این بر تکیه با کار و کسب مدارس. است پرستیمنفعت اقتصادی، رفتار الزمه
 اخالقـی پـذیریمسـئولیت نـوع هـر از را خـود دانشـجویان فعاالنـه کـرده، تولید اخالقیغیر های

  .اندرهانیده
 و انسـانی علـوم متخصصـان نظـرات مبنـای بـر جمعی و فردی هایتصمیم از بسیاری امروزه
 کـه یافت توانمی را چیزی کمتر معاصر جهان در) ٢٠٠۵( گوشال نظر به. شودمی گرفته اجتماعی

 کـامالً  دارنـد بـاور کـه کسـانی یعنی عمل مردان حتی. باشد موثر جامعه اداره در هانظریه اندازه به
 و فـردی اقـدامات از بسـیاری. هسـتند پردازاننظریه بردگان دارند، قرار علمی فکری نفوذ از خارج

کادمی از که دارند عقایدی مجموعه در ریشه اجتماعی،  هرگـز که کسانی حتی. اندگرفته نشأت هاآ
 در هـانظریـه ایـن زیـرا کننـد؛ فکـر هانظریه شیوه به که اندآموخته اند،نکرده شرکت مدرسه یک در

 در روزمـره تصـمیمات کـه دهنـدمـی شـکل را فکـری  و هنجـاری مقررات و دارند حضور محیط
  . شوندمی گرفته آنها چارچوب
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2. Ghoshal 
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 بومی فرهنگ دیگر سوی از سازیفرهنگ در آن نقش و سو یک از انسانی علوم فرهنگی ماهیت
 اجتماعی و انسانی علوم از بسیاری. کشدمی چالش به را ایران جامعه اجتماعی انسجام آن تبع به و

 تـرویج و گیریشکل عامل و دارند لیبرالی باورهای و مفروضات در ریشه جهان، و ایران در معاصر
 باورهـای و مفروضـات بـا تضـاد در آنهـا، اغلـب که باورهایی و مفروضات. هستند لیبرال فرهنگ
 یا تفاوت این. است اسالمی بنیادین، مفروضات و باورها سطح در که فرهنگی است؛ ایرانی فرهنگ
گاه و تدریجی تغییر موجبات تواندمی تضاد   . کند فراهم را ایرانی فرهنگ ناخودآ

 از ایمجموعـه حـاوی بسته هر. هستند فرهنگی مصنوعات یا هابسته اجتماعی، و انسانی علوم
 مصـنوعات. اسـت یافتـه تجلـی نظریـه یا فرضیه گزاره، یک قالب در که است مفروضات و باورها

 پـذیریتفسـیر ایـن پرتو در. شوندمی تفسیر کاربران توسط و برخوردارند تفسیر قابلیت از فرهنگی،
 یباورهـا و هـاارزش دیـمؤ کـه رییتفاسـ. شـودمـی فـراهم فرهنگ تغییر یا ترویج امکان که است

 چـالش بـه را آنها هایارزش و باورها متضاد، تفاسیر و کندیم تیتقو را آنها فرهنگ باشد، کاربران
  . )٣٩٢−٣٩٧ صص ،١٣٨٢ پورعزت، ک.ر( کندمی فراهم را آنها تغییر زمینه ده،یشک

 از یکـی. باشـد نـامطلوب یـا مطلـوب توانـدمی که است ناپذیریاجتناب پدیدۀ فرهنگ، تغییر
گاهی بر مبتنی که است آن مطلوب، تغییر هایویژگی بارزترین گاهی و آ  میل با باشد، جمعی خودآ

گـاه تغییر. پذیرد صورت جامعه افراد اراده و  و مطلـوب پدیـده بـومی، فرهنـگ غیـرارادی و ناخودآ
  .  شود یکدیگر از جامعه اعضای گسست موجب تواندمی و نیست ایپسندیده

 و بشری دانش از هوشمندانه یادگیری مستلزم اجتماعی و انسانی علوم فرهنگی ماهیت به توجه 
 و انسـانی علـوم از هوشمندانه استفاده برای روشی تا است آن بر نوشتار این. است بشری تجربیات
 ایـن بـرای. آورد فـراهم ایـران، جامعه فرهنگی هایویژگی به تقید و توجه عین در معاصر اجتماعی
 مفروضـات میان رابطه کردن آشکار روش به که ایپیشینه کند؛می ارائه را تحقیق پیشینه ابتدا منظور

 آشـکار بـرای را روشی سپس. پردازدمی سیاسی علوم و) بینیجهان( فرهنگ یک بنیادین باورهای و
 آنهـا از استفاده نحوه و انسانی علوم و لیبرال بینیجهان بنیادین باورهای میان رابطه کیف و کم کردن
 مشـیخط عرصه در را روش این پایان در. کندمی بیان اسالمی اجتماعی − انسانی علوم تبیین برای

 تبیین  را اسالمی بینیجهان در عمومی گذاری مشیخط بنیادین دلیل گرفته، کار به عمومی گذاری
  .کندمی
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    یاسیس علوم و فرهنگ انیم رابطه یبررس یشناسروش: موضوع نهیشیپ −٢

 بـه علمی سواالت فلسفی، سواالت. است فلسفیسوال  سیاسی،علوم  و باورها یاناز رابطه م سوال
 در. نیسـتند تجربـی پـذیرآزمـون هـایفرضـیه بـه فروکـاهی قابل ماهیتاً  نبوده، 1آن متعارف معنای

ک .ر( کـرده رفتـار داده و مـادی موجودیـت یک مثابه به پژوهش موضوع با محقق علمی، سواالت
 سـؤاالت از ایشدهتعریف خوب و باریک نسبتاً  حوزه بر را خود توجه ،)٢٠٠۵ همکاران، و 2یدلو

 دارد وجـود تجربـی آزمون قابل هایفرضیه به آنها تقلیل امکان که سؤاالتی کند؛می متمرکز تجربی
  . )٢٠٠٨ ،3اسپایسر(

 اسـت اندیشـه تـاریخ رویکـرد فلسـفی، سواالت به پاسخ برای رویکردها ترینمناسب از یکی
 و ذهنـی عـادات و هـانگـرش هـا،عقیـده بررسـی شـامل اندیشـه، تاریخ). ٢٠٠٠، 4و لو گلیسن(

 حقوقی سیاسی، هایسیستم درون برخی و اندنشده تعریف و مبهم آنها از برخی که است احساسی
 بـه را اندیشـه تاریخ ،6برلین. 5اندشده کریستالیزه اجتماعی هایدیدگاه و اخالقی تزهای مذهبی، یا

 بـه را آن ،)١٩٨٢( 7هاشـر راجر و »کنندمی احساس و فکر مردم داریم اعتقاد ما آنچه تاریخ« مثابه
 دوره سرتاسـر در فرهنـگ یـا تمـدن متـداول مفاهیم برخی توسعه و تولد ردیابی برای« تالشی مثابه

  .است کرده توصیف »ذهنی تغییرات طوالنی
 جملـه از افـراد همـۀ کـه اسـت مبنـایی الگوهـای یـا مفـاهیم هـا،مقوله فهم مقال، این هدف
 کـه هاییمقوله یا مفاهیم گیرند؛می کار به انسانی تجربیات به بخشیمعنا در اجتماعی، دانشمندان

 کنـیممـی نگـاه انسـانی تجربیـات و اقـدامات هـا،واقعیـت به آن، درون از ما که سازندمی را لنزی
دارد کـه  وجـود یخیتـار هایداده یلو تحل یگردآور یبرا گوناگونی هایروش. )٢٠٠٨ یسر،اسپا(

  .آنهاست از یکی هرمنوتیک،
  

   یکهرمنوت−٢−١ 

 بـا). ٢٠٠٧ فورسـتر،( اسـت آن امثـال و گفتـار مـتن، به فهم یابیدست یا یرتفس یهنظر یک،هرمنوت
 و انتقـادی فلسـفی، هرمنوتیک نوع سه توانمی کارکرد، و ماهیت مبنای بر هرمنوتیک یبندتقسیم

                                                           
1. Scientific 

2. Wedel 
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 پرسـش بـوده، تأویل و فهم خودِ  چیستی دنبال به فلسفی، هرمنوتیک. داد تمیز هم از را روشی

 کـه یموجـود آن یوجود وجه« اینکه یا و »شودمی ممکن چگونه فهم« که است این آن، اصلی

 از نـوع ایـن برجسـته یهـاچهـره گـادامر، و هایـدگر. »چیست دارد، وجود فهم واسطه به فقط

  .هستند هرمنوتیک
 هرمنوتیـک. انسانهاسـت رهـایی بـه نیـل بـرای یابـزار یا روش هرمنوتیک ،یانتقاد نوع در 

 محتـوایی ،یکـاربرد یرویکرد با و جدا شناسانههستی و معرفتی مباحث از را خود راه انتقادی

 بـا ،کمشـتر معـانی طریق از توانندمی افراد منظر، این از. است کرده تعریف خود یبرا سیاسی

 رهایی به معطوف که تفاهمی برسند؛ تفاهم به یکدیگر منظور فهم با ،وندش گفتگو وارد یکدیگر

 میـان از انسـانی ارتبـاط کنندهمخدوش و سرکوبگر عوامل که شودمی ممکن صورتی در بوده،

 و انسـانی علوم موضوع به رسیدن یبرا روشی هرمنوتیک، روشی، هرمنوتیک در. شود برداشته
  ) ١٣٨٩ پورخداقلی، و ینوذر. (است آن فهم

 توانمی که روشی همان به واقع در. فهمند قابل انسانی اقدامات کندمی ادعا روشی هرمنوتیک
فهـم  تـوانمی نیز را انسانی اقدامات فهمید، را خمیردندان یک تیوب روی دستورالعمل یا شعر یک
را بر حسب ادراکـات ) یگربه صور د یانوشته شده (است که هدف عمل  یمنظور کاف ینا یبرا. دکر
 از اسـکینر و یدیلتـا وبر، ماکس شالیرماخر،. یدو اعتقادات شخص انجام دهنده آن فهم یدرون
  ). 1،٢٠٠۴ویتمن و کاپل( .هستند روشی هرمنوتیک برجسته اندیشمندان جمله

 شـیوه دو از ای،اندیشه هایمتن تحلیل و مطالعه برای روشی، هرمنوتیک اندیشمندان معموالً 

 و ینـوذر( کننـدمـی اسـتفاده) گرایـیزمینه( محورزمینه و) گراییمتن( محورمتن رقیِب  و معروف
 در. اسـت مـتن خود متن، معنای فهم برای الزم کلید تنها گرایان،متن نظر از). ١٣٨٩ پورخداقلی،

 ،2ایسـارد( شودمی تعیین ایزمینه عوامل توسط متن، هر معنای که دارند اصرار گرایانزمینهمقابل، 
١٩٨٧ .(   
  

   اسکینر هرمنوتیک −٢−١−١
 ؛اسـت یانسـان یها شـهیمتون و اند ۀفهم هم یعام برا یروش ،کیهرمنوت ،3نرین اسکیکوئنت نظر از

 یسـتندمـتن ن یـکفهـم  یبـرا یابـزار مناسـب گرایـی،زمینه و گراییمتن رویکردهای از یکهیچاما 
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 کنـدیمـ شنهادیپری را یلی و تفسیای از ابزارهای تحل مجموعه اومقابل،  در. )٢٠٠٠، 1گودهارت(
ــ ــه در طک ــتردهی ــانی  ف گس ــاعی و انس ــوم اجتم ــول(ای از عل ــه و) ١٣٨٨ ،یت ــو ب ــ ژهی  ۀدر عرص
خـود را  یشـنهادیپروش  ،مـدرن یاسـیس ۀشیاند یادهایبندر کتاب  او. اربرد داردک یشناس شهیاند
تـالش  ،یاولیـکمادر  و. ردیـگیمـبـه کـار  ینیدوران رنسانس و اصالح د یاسیس ۀشیفهم اند یبرا
، یو معاصـر کیدئولوژیـا یها نـهیو زم اولیـماک یاسیس یها شهیان اندیجاد رابطه میتا با ا کند یم
 را مـدرن یاسـیس شـهیاند یریـگشکل و غرب در یاسیس تفکر انیجر رییتغ و فهم رااو  یها شهیاند
   .)همان. (کند یابیرد

 نیسـت کـافی تنهـایی بـه مـتن بر تمرکز گذشته، بیانات واقعی فهم برای که دارد کیدأت اسکینر
 یـزن را مولـف نیـات و اهـداف یدبا زمینه، شناخت بر افزون متن، یک فهم برای). ١٩٨٧ یسارد،ا(

 یبـرا. اسـت مـتن معنـای از رمزگشـایی شـامل فهـم،). ١٣٨٩ ی،و پورخـداقل ینـوذر( ختشنا
گاه یسندهمعناکردن آنچه نو بـه قصـد  یابیدسـت یبـرا. اسـت یـاتیاو ح یتاز  قصد و ن ینوشته، آ

 مرسـوم هنجارهـای و مفروضـات بررسی ای،ینهدر مطالعات زم یداثر مفروض، با یکدر  یسندهنو
  ). ١٩٧۵ ینر،اسک( یردقرار گ یریتفس هایرویه محور آن، بر محاط

 تفکیـک یکـدیگر از را قصـد یـا نیـت نوع دو مؤلف، یا کنشگر قصد از صحبت در اسکینر
 نشده یا شده آن انجام به موفق کنشگر است ممکن که کنش، انجام از قبل قصد یکی. کندمی

 یا متن خودِ  در که یقصد باشد؛ پیشینی تواندنمی که کنش، انجام حال در قصد ،یدیگر. باشد

 شـود فهـم و توصـیف درسـتی به کنش خودِ  که شد خواهد فهم صورتی در و است مندرج کنش
. ال. یو جـ یتگنشتایننظرات، توسط و ینا یفلسف زمینهپیش). ١٣٨٩ ی،و پورخداقل ینوذرک .ر(

س ین، سـرل و گـرایکه توسط آست »نش زبانیک«ه ینظر واقع در .)١٩٨٧ یسارد،ا(فراهم شد  ینآست
منابع مفهومی مناسب را  افت،ین بسط یتگنشتایو »شناختیاربردشناسی زبانک«لی کدر چارچوب 

  ).  ١٣٨٨ ،یتول(نر قرار داد یکار اسیدر اخت
کشـف  یاسـت و بـرا یسـندهنو یواقعـ یـتاز ن گشـاییابزار رمز ی،زبان 2زمینه ینرنظر اسک از

گودهارت، ( کرد یجادا یرگفتاریآن قرار داده، بار غ یدئولوژیکیمتن را درون بافتار ا یدمقاصد او، با
 ینر،اسـک(مرسوم و مفروضات مـورد مشـاهده اسـت  یبافتار، هنجارها یا زمینهاز  منظور. )٢٠٠٠
 آغـاز آنهـا موضـوع و بیانـات ساده معنای کردنمشخص با تفسیر فرایند منظور، این برای).  ١٩٧۵
 را مشـابه موضوعات دغدغه که بیاناتی سایر با آنها ارتباط یا اتصال نحوه تعیین برای سپس شود،می

                                                           
1. Goodhart 
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  . )٢٠٠٠گودهارت، ( گرددبرمی آنها وقوع زمینۀ به دارند،
: شد قائل تمایز بافتار نوع دو میان است بهتر اسکینر، نظر مورد بافتار حدود شدنمشخص برای

 مـورد نویسـنده فرد به مربوط محدود، محیط. فراگیر و گسترده محیط دیگری و محدود محیط یکی
 محـیط. گیـردمـی دربـر را او روانـی و اجتمـاعی پیشینه مقاصد، ها،نوشته چون مواردی بوده، نظر

 جهـان وسـیع، بسـیار معنـای یـک در و دارد اشـاره نویسـنده اطـراف اجتماعی محیط به گسترده،
 سـایرمتـون ( فکـری هایسنت و فرهنگ قدرت، الگوهای اقتصادی، ساختار سیاسی، و اجتماعی
  )١٩٨٧ یسارد،ا. (گیردمی دربر را او پیرامون...)  و معاصر غیر یا معاصر نویسندگان

  
   ینراسک یکداده در هرمنوت یلو تحل گردآوری −٢−١−٢
. است اندیشه تاریخ پس در نهفته یمعنا و متن یمعنا اثبات مفسر، اصلی وظیفه اسکینر نظر از
 آن روپـیش اصـلی سـؤال بنابراین. آیدنمی دست به متن قرائت با صرفاً  معنا، این که دارد کیدأت او

). ١٣٨٩ پورخـداقلی، و ینـوذر( چیست متن معنای فهم یبرا روش و رویه ترینمناسب که است
   :شودمی خالصه اساسی گام دو در اسکینر پاسخ

 لغـات ایـدئولوژیک، زمینـه از منظـور .است آن ایدئولوژیک زمینۀ با متن رابطه تعیین اول، گام
 دانشـی، ادعـای آزمـون هـایشـاخص مرسـوم، هنجارهـای مشـابه، مفروضات و اصول مشترک،

 خـود بـر بایـد ابتدا متن یک فهم برای دیگر، بیان به. است آن امثال و مفهومی تمایزات مشکالت،
 یـا رفتـار بـر حاکم مرسوِم  هنجارهای و) ١٩٨٧ ایسارد،( شد متمرکز آن پیرامون غالب رسوم و متن

 مرسـوم، یهنجارهـا کـردنروشـن یبـرا. کـرد آشکار را متن با مرتبط تم یا و بررسی مورد موضوع
گودهـارت، ( کرد مقایسه پردازند،می مشابهی موضوع به که متونی سایرمتن مورد نظر را با  توان یم

٢٠٠٠(.  
 اسـت نوشتن در مولف مقاصد با معادل بیانات، یا متون اجتماعی معنای که دارد کیدأت اسکینر

 در. کـرد تبیـین کامـل طور به را آن توانمی متن، وقوع کننده احاطه مرسوم هنجارهای بازسازی با و
 تـوانمـی نویسـنده، یک دسترس در مفاهیم و کلمات هنجاری کاربردهای از طیفی مطالعۀ با واقع

 اندتنیده درهم معنا و رسوم نیت،. است داشته نظر در را معنایی چه نوشتن، هنگام او که کرد تجسم
کـه  کندمی ادعا او). ٢٠٠٠گودهارت، (. است تشخیص قابل موجود، رسوم حسب بر تنها نیت، و
بـوده، متعهـد اسـت زبـان را بـه  یشو به صور گوناگون، محصول زمـان خـو ناچاربه  یادب کار هر
 یهـاارتباط خـود را بـا روش یدمتن با. فهم باشد قابل بخشی یتکه تا حد رضا یردبه کار گ یقیطر

 و اعتقـادات متـداول، مفروضـات هـا،ارزش بـا ،نـدک فظح خود زمان استدالل هایاقدام و سبک
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  . باشد منعطف و ضعیف خیلی ارتباط این که هرچند ؛نماید برقرار ارتباط خود عصر هاینگرش
 یـک در که پیوستاری. است پیوستار یک شکل به مرسوم، هنجارهای و ادبی کار هر میان رابطه

 آن وسط در کنند؛می تایید را متداول هاینگرش و هاارزش مجموعه که دارند قرار کارهایی آن، سر
 سـر در و پردازنـدمـی خـاص هـاینگرش یا هاارزش درباره مناظره و مباحثه به که هستند کارهایی
 ینر،اسـک( کننـدمـی رد را عصـر آن گرامـی مفروضـات یا هاارزش که دارند قرار کارهایی آن، دیگر
١٩٧۵(.  

). ١٩٨٧ ایسـارد،( شـد متمرکـز او تجربی باورهای یا ذهنی جهان بر باید مولف نیت فهم برای
 کتـاب در اسکینر. داد نسبت او به را خاصی مقاصد توانمی نویسنده خاص باورهای دانستن با زیرا
 تروسیع مباحث با ما اینکه مگر ندارد وجود هابز تفکر فهم برای دیدگاهی هیچ« کندمی کیدأت هابز

 در کـه را هاییآموزش او. »کنیم رفتار مانتحقیقات اصلی موضوع مثابه به ،)رنسانس گراییانسان(
 گیـرد شـکل ادعـا این تا کشدمی تصویر به موثر بسیار شد،می ارائه بیان علم مورد در هابز، مدرسه

 بررسـی در همچنـین. بـود کـرده جـذب را اومانیسـتی هایارزش ها،آموزش آن نتیجه در هابز که
 یو جانبداری نشانه او، توسط اومانیستی کتاب دو ترجمه که کندمی ادعا هابز، تجربی هایاندیشه

  .)٢٠٠٠گودهارت، ( است اومانیسم از
 اسـت آن پیرامـون سیاسـی کـنش و اندیشـه بـا آن ارتباط تبیین ،متن معنای فهم یبرا دوم، گام

 و یاسـیس کنش و شهیاند نیب ارتباط کردنروشن گام، این از هدف). ١٣٨٩ پورخداقلی، و ینوذر(
 پاسخی متفکر، هر اثر اسکینر، نظر به). ١٣٨٨ ،یتول(است  آن 1یعمل نهیزم در متن، دادن قرار ای
 آن، عملـی زمینه در متن دادن قرار با). ١٣٨٩ پورخداقلی، و ینوذر( اوست عصر رایج سؤاالت به
 داده قـرار خطاب مورد را آن سنده،ینو که کرد آشکار را یاجامعه زیانگلهئمس یهاصهیخص توانمی

 شودیم سبب داده، قرار یاسیس پردازهینظر یروشیپ را یاعمده معضالت ،یاسیس یزندگ«. است
 مـورد مهـم موضـوعات بـه سؤاالت، از یمرتبط فیط و شوند زیانگلهئمس مسائل، از یخاص فیط

 از یبخشـ گفتنـد،یمـ مـارکس و ارسـطو کـهگونههمان ،یاسیس هینظر رونیا از. ندشو بدل مناظره
  .)١٣٨٨ ،یتول( »اندیاسیس کنش محصول پردازد،یم هابدان هینظر آن که یمسائل بوده، استیس

  
  مفروضات آنها آشکارسازی ابزار سیاسیعلوم  یکیهرمنوت زخوانیبا  −٢−٣

 بـا. اسـت یروش هرمنوتیک یاسیعلوم س یفهم خاستگاه فرهنگ یها براروش ترینمناسب از یکی
 ترسـیم رامعاصـر او  یـدئولوژیکا هایینهو زم پردازنظریه میان ارتباط توانمیروش  یناستفاده از ا

                                                           
1. practical context  
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 خـود زمـان محصول ادبی کار یا یهنظر هر. کردرا آشکار  او هاینظریهمستتر در  مفروضات نموده،
د، بـا نـحفـظ ک معاصراستدالل  هایاقدام و سبک یهاارتباط خود را با روش باید ناچار بهاست و 
 یـنعصر خود ارتباط برقرار کند؛ هرچند که ا هایها، مفروضات متداول، اعتقادات و نگرشارزش

قابل فهـم بـودن،  یفهم است و برا یازمندن یهر کار ادب زیرا ؛و منعطف باشد یفضع یلیارتباط خ
 رابطـه نوع سه ساسا این بر. اقدام، استدالل و مفروضات معاصر خود متعهد بود یهابه روش یدبا

متـداول؛  هـاینگـرش و هـاارزش ییدأت: است متصور مرسوم، هنجارهای و سیاسی نظریه هر میان
  . مرسوم و متداول یو هنجارها هاارزش رد یاو  آنهامباحثه و مناظره درباره 

اصول و  هنجارها، و مفروضات تفسیر و آن پیرامون ایدئولوژیکی بافتار درون نظریه دادن قرار با
 بـر افزون. کردآشکار  را او یهو نظر پردازنظریه هنجارهای و هاارزش باورها، توانمی مرسوم،لغات 
-مـی عملی، زمینه در آن دادن قرار با پس. است خود عصر رایج سؤاالت به پاسخی نظریه، هر آن،

 داده قـرار خطـاب مورد را آن پرداز،هینظررا آشکار کرد که  یاجامعه زیانگلهئمس یهاصهیخص توان
  .است
  

   قیتحق یشناسروش −٣ 

 ،»عمـومی گذاریمشیخط بنیادین دلیل« موردی مطالعه از استفاده با تا است آن بر حاضر تحقیق
 ایـن از الگـوبرداری با کند و تبیین را معاصر سیاسی علوم و بنیادین باورهای میان رابطۀ کیف و کم

 خاستگاه آنکه بر ملأت با. دنمای تولید را اسالمی باورهای و مفروضات بر مبتنی سیاسی علوم رابطه،
  . است لیبرال فرهنگ معاصر، سیاسی هاینظریه اتفاق به قریب اکثر

 کـه را لیبرالـی مفروضـات و باورهـا روشـی، هرمنوتیـک از اسـتفاده بـا ابتـدا منظـور این برای
 ایـن از نظریه استنتاج مکانیسم همچنین و کرده بنا آن بر را خود هاینظریه سیاسی علوم پرداز نظریه
 آثار دارجهت کیفی محتوای تحلیل روش از استفاده با سپس،. کندمی ترسیم را مفروضات و باورها

. کنـدمـی آشکار اسالمی فرهنگ در را مفروضات و باورها این رقیب مفروضات و باورها اسالمی،
 از نظریـه اسـتنتاج مکانیسـم از الگـوبرداری و اسـالمی مفروضـات و باورها از استفاده با پایان در

 میـان رابطـه از الگوبرداری آنکه بر ملأت با. کندمی بندیصورت را اسالمی نظریه لیبرالی، باورهای
  . است باز و منعطف کامالً  لیبرال، فرهنگ در باورها و نظریه
 نظریـه و باورهـا میـان رابطـه ناپـذیرانعطاف و سخت بازسازی درصددپژوهشگر  دیگر بیان به
 یـک مثابـه بـه صـرفاً  آنهـا، میان رابطه و نظریه باورها، این بلکه ؛نیست اسالمی فرهنگ در لیبرالی
 کنـد؛نمـی محـدود را اسـالمی احتجاجـات و باورهـا کشف امکان کرده، عمل کلی خط و راهنما



      ١٧  ...اسالمی سیاسی علوم تولید برای روشی

 

 لیبرالـی فرهنگ در ولی گرفته، قرار توجه مورد اسالمی فرهنگ در که احتمالی احتجاجات و باورها
  . است شده واقع توجهیبی مورد

 آن تبـع بـه و منفعـت اصـل معاصر، جهان در عمومی گذاریمشیخط بنیادین دلیل ترینرایج
 باورهـای و ضـرر و منفعـت اصـول میـان رابطـه تا کندمی تالش حاضر پژوهش. است ضرر اصل

 بینـیجهـان در عمومی گذاریمشیخط بنیادین دلیل آن، از الگوبرداری با نموده، آشکار را لیبرالی
 و افکـار هرمنـوتیکی بـازخوانی بـه اول، مرحلـه در و ابتـدا منظور، این برای. کند تبیین را اسالمی
 گـذاریمشـیخـط بنیـادین دلیـل در مستتر مفروضات و باورها پرداخته، 2میل و 1بنتام هایاندیشه
 طـی مسـتلزم میل افکار هرمنوتیکی بازخوانی. کندمی آشکار را باورها و دلیل میان رابطه و عمومی

 آن در ميل كه سیاسی و اقتصادی اجتماعی، فکری، محیط بازآفرینی اول،. است اساسی گام سه
 سـوم،. داشـت قـرار او رویپیش که سیاسی هایحلراه و مشکالت بازسازي دوم،. زيستمي
  . کرد ارائه خود رویپیش مشکالت برای او که کارهاییراه و میل نیات و اهداف تبیین
 یاد شـده مفرضات و باورها دار،جهت کیفی محتوای تحلیل روش از استفاده با دوم، مرحله در

 کندمی تبیین را باورها این مورد در اسالمی هایدیدگاه کرده، جستجو آملی جوادی عالمه آثار در را
 از بنیـادین دلیـل اسـتنتاج مکانیسـم و اسـالمی مفروضات و باورها از استفاده با سوم، مرحله در و

  .کندمی استنباط اسالمی باورهای از را عمومی گذاریمشیخط بنیادین دلیل لیبرالی، باورهای
 نظریـه بـر متکـی کـه اسـت کیفی محتوای تحلیل از ایگونه دار،جهت کیفی محتوای تحلیل 
 از پژوهشـگر روش ایـن در. کنـدمـی اسـتفاده هاداده تحلیل و گردآوری برای قیاسی روش از بوده،
 هـاییافتـه یـا هانظریه از که هاییمقوله و هاتم دارد؛ اختیار در را هاییتم و هامقوله تحلیل، ابتدای
 آنهـا از اسـتفاده بـا و) ٣ص ،٢٠٠٩ ،3ویلزدمیـث و ژانگ( اندآمده دست به پیشین مرتبط تحقیقی

  . کرد تفسیر و گردآوری را هاداده توانمی
 ،4اعتبـار قابلیت که کنندمی پیشنهاد کیفی تحقیقات برای را ارزیابی معیار چند کوبا، و لینکلن

 و بیرونی روایی درونی، روایی معادل معیارها این. آنهاست جمله از 6تایید قابلیت و 5اعتماد قابلیت
 نماینـدگی بـرای الزم کفایـت از هـاسـازه که است آن معنای به اعتبار. اندکّمی تحقیقات در پایایی
 افـزایش را تحقیـق نتـایج اعتبـار تواندمی هافعالیت از ایمجموعه. برخوردارند مطالعه مورد پدیده

                                                           
1. Jeremy Bentham  

2. John Stuart Mill 

3. Zhang and Wilsdemuth 

4. Credibility 

5. dependability 

6. confirmability 
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 نحـوه و آن هـایرویـه وضـوح و کدگـذاری نحـوه خـام، هـایداده مقابل در تفاسیر کنترل که دهد
  .آنهاست جمله از تحلیل واحد انتخاب

 دربردارنـده نمونـه بـرای( بـزرگ بسـیار تحلیـل واحـد. باشد مناسب و دقیق باید تحلیل واحد
 توسـط آن مـدیریت در اشـکال موجـب) واژه تـک نمونـه برای( کوچک بسیار یا) پاراگراف چندین
 از محققـان تبیـین و پاسخ روش و فراگرد درونی، فراگرد انسجام به اعتماد، قابلیت. شودمی محقق
 محققـان طورکـهآن هـا،داده هـایویژگـی که میزانی یعنی یید،أت قابلیت. دارد بستگی پدیده شرایط
 مورد کنند،می بازنگری یا خوانندمی را تحقیق نتایج که کسانی سایر توسط تواندمی اند،کرده فرض

 لـزوم صـورت در و مجـدد بـازبینی از تـوانمـی یید،أت و اعتماد قابلیت ایجاد برای. گیرد قرار ییدأت
 انسـجام کنتـرل طریـق از توانـدمـی ییـدأت قابلیت همچنین. دکر استفاده هاداده بندیمقوله بازبینی
 و ژانـگ: ک.ر( آید دست به آن هایتوصیه و تفاسیر ها،یافته ها،داده یعنی تحقیق، تولیدات داخلی

  )١٣٩٠ ی،و نوشاد یمانا ؛ ۵−٣ ص ،٢٠٠٩ ،1ویلزدمیث
 اسـتفاده روش چنـد از دارجهـت محتـوای تحلیل در اعتبار قابلیت ایجاد برای حاضر پژوهش

 مـتن از معـرف عبـارات بـرداریرونوشـت) ب ؛تحلیل واحد مثابه به »جمله« انتخاب) الف: کرد
 ارزیـابی بـرای خبرگـان بـه مراجعـه) د ؛خـام هـایداده مقابل در تفاسیر مکرر ارزیابی) ج ؛اصلی
 بـه آنهـا تفاسیر و معرف عبارات دیگر بیان به. آنها از محقق تفاسیر و معرف عبارات سقم و صحت

 همگی. شود ارزیابی آنها سقم و صحت تا شد عرضه اسالمی سیاسی اندیشه بر مسلط کارشناسان
 بـین نفر سه و ۴٠ تا ٣٠ بین نفر یک ،٣٠ تا ٢٠ بین نفر دو سنی، نظر از. بودند مرد کارشناسان این
 برخـوردار دانشـگاهی و حـوزوی تحصـیالت از پاسـخگویان همگی. داشتند قرار سال ۶٠ تا ۵٠

 دارای نفـر، یـک اسـتثنای بـه همه. بود آملی جوادی عالمه برجسته شاگردان از آنها از یکی بودند؛
 دکتری نفر سه شناسی،جامعه دکتری دارای نفر یک که ترتیب این به. بودند تخصصی دکتری مدرک
 بقیـه و سـال ۵ زیـر نفر سه کار سابقۀ. بود اسالمی کالم دکتری نفر یک و عمومی گذاریمشیخط
  .بود سال ٣٠−٢٠ بین

  
  
  
  
  

                                                           
1. Zhang and Wilsdemuth 
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  اسالمی سیاسی علوم خبرگان شناسیجمعیت مشخصات −١ جدول

سابقۀ شغل
 کد جنس مدرک رشته تحصیلی سال/کار

استادیار فلسفه و کالم دانشگاه باقر 
 ١٩ العلوم

درس  −شناسیجامعه
 خارج

دکتری
 −تخصصی

تحصیالت حوزوی
 ١ مرد

مدیر گروه کارگروه مطالعات پیشرفت 
و عدالت مرکز تحقیقات دانشگاه 

 )ع(امام صادق
معارف اسالمی و مدیریت  ٣

   دکتری تخصصی گذاریمشیگرایش خط
 مرد

  
٢  

 
− طلبه دانشجوی حوزه علمیه قم تحصیالت حوزوی  ٣ مرد

محقق و عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم قرآنی دانشگاه پردیس حدیث و 

 تهران

 
تحقیق در زمینه   ٢۵

   تحصیالت حوزوی البالغه و تاریخ اسالم نهج
 ۴ مرد

 دکترای کالم اسالمی ٢٨ مدرس حوزه و دانشگاه –دانشیار 
دکتری تخصصی

− 
تحصیالت حوزوی

 ۵ مرد

 )ره(مرکز نشر آثار امام خمینی 
− 

 
 تحصیالت حوزوی و

گذاری عمومیمشیخط  ۶ مرد تخصصیدکتری 

  
 از نفـر پـنج اختیـار در هـایافتـه و فراگردهـا یید،أت قابلیت ایجاد برای پژوهش این در همچنین

 یـک ،۴٠ تـا ٣٠ بـین نفر دو سنی، نظر از. بودند مرد آنها همگی. گرفت قرار تحقیق روش خبرگان
 دکتری مدرک دارای پاسخگویان همگی. داشتند قرار سال ۶٠ تا ۵٠ بین نفر دو و ۵٠ تا ۴٠ بین نفر

 مـدیریت نفر دو بازرگانی، مدیریت دکتری مدرک  دارای نفر یک که ترتیب این به. بودند تخصصی
 نفـر یـک و سـال ١٠ تا  ۵  بین آنها از نفر چهار کار سابقۀ. بودند  سیستم مدیریت نفر دو و صنعتی

 نتـایج و تفاسیر ها،یافته ها،داده داخلی انسجام آرا اتفاق به تحقیق روش خبرگان. بود ٣٠ تا ٢٠ بین
  .کردند ییدأت را

  
  مدیریت در تحقیق روش خبرگان شناسیجمعیت مشخصات −٢ جدول

سابقۀ شغل
سال/کار  کد جنس مدرک رشته تحصیلی

سال٧ دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران هامدیریت سیستم دکتری تخصصی  ١ مرد
سال١٠ دانشگاه تهراناستادیار دانشکده مدیریت هامدیریت سیستم دکتری تخصصی  ٢ مرد

سال٨ دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران مدیریت صنعتی دکتری تخصصی  ٣ مرد
سال٢٠ دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی دکتری تخصصی  ۴ مرد

عضو هیات علمی دانشکده معارف اسالمی 
 ۵ مرد دکتری تخصصی مدیریت صنعتی سال ۵ )ع(دانشگاه امام صادق  و مدیریت
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   عمومی گذاریمشیخط بنیادین دلیل−٣−١

 هـایسازمان و افراد توسط که متعدد هایتصمیم حاوی و پیچیده است ایپدیده عمومی مشیخط
 انتزاعـی سـطوح در کـه ابزارهاسـت و اهـداف از طرحـی مشـی،خـط هر. شودمی اتخاذ گوناگون
 علـوم سایر مانند و است علم یک گذاریمشیخط شدمی تصور مدتها تا. اندشده طراحی گوناگون
 در بینـیجهـان و فرهنـگ نقش امروزه. کندمی پیروی جهانشمول و طبیعی ثابت قوانین از طبیعی،
 که دارند باور اندیشمندان از بسیاری. است شده آشکار کامالً  عمومی گذاریمشیخط و مشیخط
 اجتمـاعی هایویژگی تاثیر تحت و خاص تاریخی دوره یک در بوده، مندزمان ایپدیده مشی،خط
 عناصـر و ارکـان. انـدفرهنگـی هـاییپدیده گذاری،مشیخط و مشیخط دیگر بیان به. آیدمی پدید
  . گیرندمی شکل آمده، پدیده خاصی اجتماعی هایویژگی و بینیجهان ثیرأت تحت مشیخط

 در. اسـت عمـومی گذاری مشیخط و مشیخط ارکان ترینمهم از یکی 1حکومت اقدام دلیل
 مشـیخـط شده موجب که است دلیلی ترینبنیادی کردن روشن مشی،خط طراحی آغاز نقطه واقع
وابسته به فرهنگ  یمشخط ارکان ریسا همانند ،یعموم یگذاریمشخط لیدل. شود تدوین آن برای

 حکومـت اقدام یکه امروزه برا دلیلی ترینیجرا .است متفاوت دیگر فرهنگ به فرهنگ یک ازبوده، 
 و میرزمـانی( .اسـت ضرر اصل آن، َتَبع به و) منفعتاصل (منفعت  اصل شود،یاقامه م جامعه در

  ) ١٣٩٢ همکاران،
  

  لیم استوارت جان یهاشهیاند و افکار یکیهرمنوت یبازخوان −٣−٢

صـورت را آنهـا بـار اول کـه اسـت کسانی هایاندیشه بازخوانی مستلزم ضرر و منفعت اصول فهم
 اندیشـمندان، از بسـیاری نظـر به. گرفتند کار به حکومتی عرصه در معیار یک مثابۀ به نموده، بندی

 اصـالت مکتـب و نوزدهم قرن به عمومی گذاریمشیخط و سازماندهی تاریخی ریشه و خاستگاه
 و اصـول ایـن فهـم کلیـد روایـن از). ۵٨−۴۴ص ،١٣٧٩ بشـیریه، ک.ر( گـرددمی باز بنتام فایده

 کـه بـود کسـی اولـین او. است میل استوارت جان هایاندیشه بازخوانی آنها، در مستتر مفروضات
 عرصـۀ در را عمومی گذاریمشیخط بذر نموده، بندیصورت منفعت اصل مبنای بر را ضرر اصل
  . کاشت عمل و تفکر

  
  
 

                                                           
1. Rational for government activity 
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   لیم استوارت جان یاسیس و یاجتماع ،یاقتصاد ،یفکر  طیمح ینیبازآفر  −٣−٢−١
 و گرایـیفایـده روشـنگری، قواعـد و اصـول مفروضـات، هنجارها، که زندگی کرد محیطی در میل

 فیلسوفان از ایعده توسط که بود جریانی روشنگری). ١٣٩٢ میرزمانی،( بود حاکم آن بر رمانتیسم
 ،١٣٨٠دورانـت،( بود پرتستانیسم و رنسانس هاینهضت طبیعی نتیجۀ خود، و افتاد راه به فرانسوی

 و طبیعـی دیـن مفروضـات مبنـای بر جریان، این). ۶٩۴−۶٧٩ص ،٩ ج همان، ؛٧٩۵ ص ،۵ ج
 مـادی موجـود یـک صرفاً  انسان آن، در که کند ایجاد را فلسفی دستگاه کرد تالش و شد بنا امانیسم

  ). ٢٣٧−٢٣۶ص ،١٣٧٣، نصر ؛۶٩۴ و ۴١٧ص ،٩ج همان، ؛٧٩۵ص  ،۵.ج ،همان( بود
 افـزایش و دیگر دنیای به دلبستگی کاهش را آن اساس که بود تفکر و زندگی از ایشیوه رنسانس

 ،١٣٨٠ ،1شـاپیرو ؛۵٩٨ و ٧٩ص ،۵ ج ،١٣٨٠دورانـت، ( دادمـی شـکل زمینـی زندگی به عالقه
 را دینـداری دانسـته، جـدا دنیوی جهان از را دینی جهان که بود جریانی پرتستانیسم،). ١٧−١۶ص
 دنیوی، و دینی جهان میان جدایی فرض. دانست حکومت وظایف دایرۀ از خارج و خصوصی امری
 زیـر خداونـد، وجـود از عاری را جهان کرده، جدا عقل از را مانیا که بود جریانی از مرحله آخرین
 بـا و آغاز الک و دکارت رنه بیکن، فرانسیس چون دانشمندانی ظهور با که جریانی. برد عقل سیطره

 ٨۶٧ص ،٩ج ،وهمـ ؛١٠۵١ ،١١٢ ،۴۴١ص ،۶ ج: ١٣٨٠ دورانـت،. (شـد تکمیـل لوتر ادعاهای
  ).١۶۴ص ،١٣۶٨ آربالستر، ؛٧۶ص ،٧. ج ،١٣٧۴ همان، ؛ ٨۶٨−

 رشـد مـانع و عقالنـیغیـر مـذهب، کـه کردند ادعا پرتستانیسم بر تکیه با روشنگری فیلسوفان
 گرایـی،فایـده). ۴٣٨−۴١٠ص ،۶ ،ج١٣٨٠ کاپلسـتون، ؛٣٠ −۵ص ،١٣٨٢ ریتزر،( است انسان
 میرزمـانی،( گرفـت شـکل آن مفروضـات بـر تکیـه با و روشنگری ادامه در که بود اخالقی مکتب
 یآرا سنجش اریمع مکتب، این در. داد قرار یگذارقانون مبنای و شرح را مکتب این بنتام،). ١٣٩٢
 اعمـال و پیشـنهادها همـه و اسـت یخوشـ و رنـج ،یاسـیس و یقانون ،یحقوق ینهادها و یاخالق

 ؛١٠٠١ص ،١٠ج ،١٣٨٠ دورانـت،( گیرنـد قـرار قضاوت مورد معیار این با باید سیاسی و اخالقی
 در کـه بود نهضتی رمانتیسم،). ٩۴−١٧ص ،٨ج ،١٣٧٠کاپلستون، ؛۵۵١−۵۴۵ص ،١١ج همان،
 بـاد مرده و دموکراسی طبیعی، خداپرستی آزادی، شعار و گرفت شکل روشنگری نهضت به واکنش
 ج همان، ؛ ٨٧۵ ،۵۶۶ ،۶،٣٩۴ ص ،١١ج ،١٣٨٠دورانت،: ک.ر( داد سر را خرافات و کفر عقل،
   .)٩۵٩−٩۴٩ص ،١٣٧٣ راسل، ؛١۴٢١ ،١٢٠۵−١٢٠۴ ،٢٧ص ،١٠

 مفروضـات و باورهـا از مشـحون میل استوارت جان فکری محیط گفت توانمی ترتیب این به 
 و حکومـت انسـان، مـورد در بـاور باورها، این ترینبنیادی. بود رمانتیسم و گراییفایده روشنگری،

                                                           
1. Schapiro  
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 کـه اسـت مـادی و طبیعـی موجـودی انسـان کـه شـدمی فرض محیط این در. بود آنها میان رابطه
. اسـت یعلمـ یهاروش و یویدن یها شهیاند با جهان نیا در خوشبختی به لین هدفش، ترین عالی
 قـرار جهـان مرکـز در انسـان. اسـت خاص طور به درد و لذت و عام طور به انفعال او، اعمال أمنش
 و خـالق خـود گـویی کهچنان درآورد هیئتی هر به را خود که است آزاد و است چیزهمه میزان دارد،
  . است خویش معمار

 معطوف اشعالقه بوده، یویدن او نگرش. است شده تعیین پیش از اهداف و مقاصد فاقد انسان
 میتعـال و ینـید ودیق از شده رها عقل ارگرفتنک به تابع انسان، شیآسا. است نیزم یرو بر یزندگ به

 ۀبازدارند و یبشر سرشت برخالف یعنی نابخردانه، یسنت ینهادها و هاارزش. است یعیمابعدالطب
. اسـت شـده بنا انسانی هایانگیزه یا عقل مبنای بر و جداست دین از اخالق. انسانند تحول و رشد
 کـافی انسـان بـرای تنهـایی بـه طبیعـی، اخالق. نیست نیاز مورد دینی  انگیزه اخالق، رعایت برای

 نتیجه در و عقل و مانیا. کند مداخله آن در نباید حکومت و است خصوصی امری دینداری. است 
 باید طبیعی جهان و دارد تعلق مانیا جهان به خداوند. یکدیگرند از جدا دنیوی جهان و دینی جهان

  .)١٣٩٢ میرزمانی،( درآید عقل طرهیس ریز شده، رها دین دخالت از
  

   لیم استوارت جان یاسیس و یاجتماع ،یاقتصاد طیمح ینیبازآفر  −٣−٣−٢
 و اقتصـادی گسـترده هـایآزادی شـاهد نـوزدهم، قـرن اوایـل و هجـدهم قـرن اواخر در انگلستان
 جریـان ذیـل آنهـا طغیـان و کـارگر طبقـه فالکـت و فقـر به آزادی، این. بود فرلسه اصل حاکمیت

 هـایآزادی انـواع. بـود برخـوردار بسـیاری قـدرت از جامعـه عمـومی افکار. انجامید سوسیالیسم
 و تافـتنمـی بـر را سـتیزیمذهب عمومی افکار. داشت وجود جامعه در مذهبی ویژه به اجتماعی

 هـایگـروه. بودنـد سـوادبی افراد از بسیاری. شدمی دیده جامعه در مذهبی رستاخیز از هایینشانه
  .)همان( کردندمی مبارزه ملی تربیت و تعلیم برای هاسوسیالیست و گرایانفایده جمله از بسیاری

 ،١٣٨٠ شـاپیرو،( بـود پروتسـتانی انقـالب محصـول و لیبرال دوره، این در انگلستان حکومت
). ٩٢ ص ،١٣٧۶ بوبیــو،( نداشــت چنــدانی اهمیــت سیاســی آزادی حکومــت، ایــن در). ٢٨ص

 رأی حـق از مـردم از بسـیاری. داشـت قرار حاکم طبقه انحصار در حکومتی هایمقام و هامنصب
 تمرکـز ایـن پیامـد. بـود شـده متمرکـز اشراف جامعۀ در کامل طور به تقریباً  قدرت و بودند محروم
 ،١٣٨٠ دورانـت،. (بـود جامعـه متوسـط طبقـات میان در طلبیاصالح جنبش گیریشکل قدرت،

  .)۶ ص ،١٣٧۵ راسل، ؛٣۶۴−٣۵٨ص ،٨ ج ،١٣٧٨ همان، ؛۴۶٠−۴۶٢ص ،١١ج
 بودنـد گرایانیفایده ها،رادیکال. شدمی نامیده فلسفی رادیکالیسم طلبی،اصالح سیاسی شاخه



      ٢٣  ...اسالمی سیاسی علوم تولید برای روشی

 

 عمل و فرلسه اصل مدافع و روشنگری فرزندان آنها. نگریستندمی کارفرمایان دیدگاه از را جهان که
 ،١٣٨٠ رو،یشـاپ: ک.ر( کردنـدمـی مبـارزه آریستوکراسـی و سـنت از رهایی برای و بودند عقالنی

 ،١٣٩ −١٣٨ ،۵٢٣ ،٩٣ص ،١٣٧۵ راسل، ؛٨۵٩−٨۵٧ص ،٩ج ،١٣٨٠ دورانت، ؛۴٨ −۴۶ص
. کردندمی مخالفت هاکارخانه در کارگران حقوق مدافع قوانین تصویب با آنها اغلب). ۴٠٣−۴٠٢
 اراتیـاخت تیمحدود و متوسط طبقه یأر حق گسترش« بهتر، عبارت به و دموکراسی برای شدت به

 طبیعـی حقـوق از صـیانت حکومـت، وجـودی فلسـفۀ کـه دکردنمی ادعاو  تالش »انیاع مجلس
 کـه اسـت حکومـت از شـکلی تنهـا دموکراسـی،. اسـت متوسط طبقه شادی تضمین بلکه ؛نیست
  . کند تضمین را همه شادی سالم، رقابت طیشرا و بازار آزاد انیجر حفظ با تواند می

. گرفت اختیار در را عوام مجلس و شد پیروز مبارزه، و تالش سالها از پس طلبیاصالح جنبش
 همـه شـدید مخالفـت بـا تقاضـا ایـن. کنـد یأر حـق تقاضای کارگر طبقه شد باعث پیروزی، این
 آن تـوده استبداد از ترس دلیل به هارادیکال ویژه به لیبرال، هایجریان. شد مواجه سیاسی های گروه
 نـابودی بـه منجـر دموکراسـی، پـیش از بـیش گسـترش کـه ادعا این با کارانمحافظه و کردند رد را

 همان، ؛١١۴−١١٣ و ١٩ص ،١٣٨٠میل،. (برخاستند آن با مخالفت به شد، خواهد لیبرال حکومت
 جـوالی دهـم ،1اسـتندفورد دانشـگاه فلسفی دانشنامه ؛ ٧٢−۶٢ ،١٣٧۶ بوبیو، ؛١٨٣ص ،١٣۶٩
   .)١٩۴٣ شاپیرو، ؛١٣٨ −١۵٠ص ،١٣٧۵ راسل،  ؛٩٣ص ،١٣٨٢ ،یپوالد  ؛٢٠٠٧
  

   لیم استوارت جان یشنهادیپ یراهکارها و روشیپ مشکالت اهداف، نییتب −٣−٣−٣
 شـاپیرو،( یافـت پـرورش فلسـفی رادیکـال یک مثابه به و گراییفایده تبکم در لیم استوارت جان

 رفـاه و شادی کردن ، بیشینهانسان پیشرفت برای جهان اصالح را خود زندگی اصلی هدف). ١٩۴٣
).  ٢٠٠٧ جـوالی دهـم اسـتندفورد، دانشـگاه فیسـفل دانشنامه( داد قرار جهانی این زندگانی در او

 سـوی از روشـنگری و سوسیالیسم سوی از لیبرالیسم تهدید شاهد زیستمی آن در او که ایجامعه
 از سوسیالیسـم و لیبرالیسم و سویک از رمانتیسم و روشنگری میان تا کرد تالش میل. بود رمانتیسم

 هـایآرمـان هـد ود نجـات را لیبرالیسـم و روشـنگری که امید این به. کند برقرار آشتی دیگر، سوی
  .)١٣٩٢ میرزمانی،( بخشد تحقق را خود گرایانۀفایده

 سـایر بـرخالف و حـال عـین در و داد راقـر خـود الگوی و سرمشق را فرانسوی فیلسوفان میل،
مشـکالت موجـود در جامعـه  العلـلعلـت او. شد مأنوس نیز رمانتیسم با خود، رادیکال همفکران

 سـایرکـه خـود معلـول رفتـار حکومـت و  یضـعف دانسـت؛ گرایانـهفایده اخالق ضعف رامعاصر 
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 اخـالق سـریان جامعـه، رویپـیش مشـکالت حـل بـرای میل اصلی راهکار. بود جامعه نهادهای
 بـود جدیدی لیبرالیسم یلو تشک یبرالل یو اجتماع یاسیس ی،اقتصاد یبه درون نهادها گرایانه فایده
 تـریناصـلی کـه داشت باور او. داشت توجه نیز جامعه و اخالق به فردی آزادی تضمین کنار در که
 آن هایآرمان پایه بر و بوده گرایانهفایده اخالق بر مبتنی که آزادی است؛ آزادی انسان، پیشرفت ابزار
  .)همان( است شده بنا

 او. جامعـه بـود یو اخالقـ یاوضاع فکر یشرفتپ اجتماعی، عرصه در میل دغدغه تریناصلی
 رواین از. هستند اجتماعی عرصه در پیشرفت موانع تریناصلی عمومی افکار و مذهب که کردادعا 
 و کنتـرل هرگونـهو  مـذهب کـرد ادعـا میـل. پرداخـت آنهـابه مقابله با  ی،فکر یعقل و آزاد نام با

 یتدر مقابل کنترل و محـدود. است پیشرفت و اخالق آزادی، فردیت، با مغایر مذهبی، محدودیت
 بـا اسـت مجاز ،حکومت یعنیآن  یندهجامعه و نما. است یشاد یشافزاو  یشرفتعامل پ ی،عقالن
 امـا ؛کند کنترل و محدود را فردی آزادی فیزیکی، زیان و ضرر از جلوگیری منظور به و عقل بر تکیه
 از نقـل بـه ٢٠٠٠ ،1بونـانو: ک.ر(  کنـد اعمال افراد بر را مذهبی محدودیت گونهیچه ندارد اجازه
 ،١٣٨٠میـل،؛ ٢٠٠٧ جـوالی دهـمدانشگاه استندفورد،  یفلسف دانشنامه ؛٨−۵ص ،١٩٨٩ میل،
ـــان، ؛٢٣۵ و ٢٠١ ،١٨۶−٧٨ص ـــان، ؛٢٨٢ و١٢٢−١۵٣ ،٧٨−۵٧ص ،١٣۶٩ هم  ،١٣٣٨ هم
 ؛٨٠ −۶٢ص ،١٣٧۶ بوبیو، ؛٩۴−١٧ص ،٨ج ،١٣٧٠کاپلستون، ؛١٩۴٣ شاپیرو، ؛١۶١و ۵۶ص

    .)١٩۶٨ ،3هالیدی ؛١٩٧٢ ،2پارسونز ؛١٣٩−١٣٨ص ،١٣٧۵ همان، ؛١٧۶ص ،١٣٨٠ راسل،
 تـرینمناسـب که کردابتدا گمان . بود یفرد یشرفتپ یدر جستجو یزن یعرصه اقتصاد در میل،

را رد  اصل این سوسیالیستی، هایثیرجنبشأت تحت و ناچار بهاما  ؛است فرلسه اصل پیشرفت، ابزار
 راه قرائت، این. دادارائه  یبرالیسمل از یدیثروت، قرائت جد یعبودن توز یاجتماع یدۀطرح ا باکرد و 
 بونـانو،: ک.ر( کـردرا هموار  عمومی گذاریمشیخط ریگد یرو به تعب اقتصاد در حکومت مداخله
 جوالی دهم استندفورد، دانشگاه فلسفی دانشنامه ؛١٩۴٣ همان، ؛٢١ ص ،١٣٨٠ رو،یشاپ ؛٢٠٠٠
ــو، ؛٢٠٠٧ ــل، ؛۴٣٠ ،٢١٢،٢۵١ ،١٩۵ ص ،١٣٧۵ راســل، ؛٩١ ص ،١٣٧۶ بوبی  ص ،١٣٨٠ می
  ) ١۶۴−١۶١ و٢٣

 انسـان شـادی افـزایش و پیشرفت جستجوی در نهادها، سایر همانند نیز سیاست نهاد در میل، 
 را انسـان خوشـی توانندمی سیاسی نهادهای سایر از بهتر دموکراتیک نهادهای که کرد کیدأت او. بود

 این با. دهند آموزش نیز را جمعی منافع به توجه فردیت، پرورش عین در توانندمی زیرا ؛کنند فراهم
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 اسـتبداد بـا دموکراسـی، کـه داشـت بـاور خود معاصر اندیشمندان از بسیاری همانند نیز میل حال
 حـق( دموکراسـی بـرای تـوده درخواست توانمی چطور که بود این میل سوال. است همراه اکثریت

ارائـه قرائـت  سـوال، ایـن به او پاسخ. کرد اجتناب اکثریت استبداد از حالعین در و اجابت را) رای
 انحصـار دموکراسـی، از نوع این ویژگی ترینمهم. بود یبرالیسمآن با ل یوندو پ یاز دموکراس یدیجد
 که باسوادی توده. بود دیدهآموزش توده به ی،أر حق اعطای و تحصیلکرده طبقه در شدننماینده حق
 و عقالیـی اسـتدالل و عقـل پـذیرش بـرای ذهنش و دارد قرار تحصیلکرده افراد نفوذ و کنترل تحت

  . 1است شده آماده جمعی، منافع و فردی شادی میان پیوند برقراری همچنین
  

   نیادیبن یباورها از برالیل ینیبجهان در یگذار یمشخط یادیبن لیدل استنتاج سمیمکان −٣−٣−۴
 آزادی تضـمین حکومـت، وظیفـۀ تریناصلی ،)کالسیک لیبرالیسم( بنتام از پیش هایلیبرال نظر از

 هـارادیکـال. از نفس بود یانتص یعیحق طب ینتضم ی،آزاد کردن محدود دلیل ترینوجهم و فردی
 آحـاد خوشی کردن بیشینه بلکه ؛نیست فردی یآزاد تضمین حکومت، اصلی وظیفه که کردند ادعا

 طـور بـه هـدف، ایـن به دستیابی یبرا نباید حکومت اینکه بر تأمل با. است) منفعت اصل( جامعه
 کـرد ادعـا حکومـت، وجودی غایت مثابه به منفعت اصل پذیرش با میل،. شود عمل وارد میمستق

 طیـف و بخشـد بهبـود را شـهروندان زنـدگی فـردی، آزادی در مداخلـه بـا است موظف حکومت
 کنـد جلـوگیری فـردی هایآزادی از افراد استفادهسوء از یدبا ضمندر . دهد کاهش را آنها دردهای

  ).ضرر اصل(
 آزادی کـرد ادعـا میل. بود ارزشمند به خودی خود هنجاری آزادی کالسیک، هایلیبرال نظر از
 بـر تکیـه بـا استدالل این. است خوشی کردنو بیشینه  پیشرفت ابزار که دارد اهمیت رو آن از فردی
 کـرد تبدیل اخالقی نظریه یک به سیاسی نظریه یک از را لیبرالیسم نه،یاگرافایده مفروضات و باورها

  .)١٣٩٢ میرزمانی،(
 مداخلـه، این اصلی دلیل و کند مداخله جامعه در باید حکومت میل، استوارت جان دیدگاه در
 هرچـه تعـداد بـرای خوشـبختی اعـالی حد مینأت حکومت، غایی هدف زیرا ؛است منفعت اصل

                                                           
 همـان، ؛۴٩٩ -۴۴٣ و ١٩۵ ،٣٠ص ،١١ج ،١٣٨٠ دورانـت، ؛١٩۴٣ همـان، ؛ ١٣۴ و ۴٨-٢١ص ،١٣٨٠ رو،یشـاپ: ک.ر.  ١

 ؛۶٧٧-۶۶۵ ،٣۴٨-٣۶۴ ،٢٢۵ص ،٨ج ،١٣٧٨ همـان، ؛۶۴۵-۶٣۴ص ،۶ج ،١٣٨٠ همان، ؛٢۶٠ و ٢١ص ،٧ج ،١٣٧۴
-٨۵٩ و ۶٧٩-۶٨٠ص ،٩ج ،١٣٨٠ همان، ؛١٢١٨-١١٩۵ و ٩٢۵-٩٠٧ ،١٧١-٩۵ ،١٠۴٣-١٠۴۵ص ،١٠ج ،١٣٨٠ همان،
 همــان، ؛٢٠٠٧ جــوالی دهــم اســتندفورد، فلســفی دانشــنامه ؛١٧-١٩ص ،١٣٧۴ بشــیریه، ؛١٣٣ص ،١٣٨۶ وزر، ؛٨۵٧

 ،١۴٧-١٣٨ ،۵٢٣ ،۶٢ -٩٣ ،۶ص ،١٣٧۵ راسـل، ؛ ١،٢٠٠۵کارسـون ؛٩٢-١۵ص ،١٣٧۶ بوبیو، ؛٢٠١٠ سپتامر شانزدهم
ــان، ؛۴٠٣ -۴٠٢ ،١٨١ -١٧۵ ــل، ؛٩۵٩-٩۴٩ص ،١٣٧٣ هم ــان ؛۵٨-٧٨ص ،١٣٣٨ می  و ۶٣-٨۴ ،١٩ص ، ١٣٨٠، هم
  ٩٣ص ،١٣٨٢ ،یپوالد ؛٢٣۶  ص ، ١٣٧٣ نصر، ؛١١۵-١١٣
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 جامعـه،. اسـت آن اعضـای خواست تجلی و جامعه نماینده حکومت، زیرا ،است افراد از بیشتری
 را خـود منفعـت و خوشی تا است درصدد خود، زندگی طول در فرد، هر. است افراد از ایمجموعه
 خوشـی حداکثر کسب او، وجودی فلسفه و است مادی و طبیعی موجودی انسان زیرا ؛کند حداکثر

  .است زندگی طی در رفاه و
 جامعـه افـراد تک تک خوشی کردن حداکثر درصدد باید مردم، نماینده مثابه به حکومت، پس 
 و فردیت پرورش انسان، خوشبختی تحقق ابزار تنها. است جامعه خوشی خوشی، یننتیجه ا. باشد
 منـافع مینأتـ متوجـه شـده، بنـا اخالقـی مبـانی بـر فردی آزادی آنکه بر ملأت با. است فردی آزادی

 خوشی حداکثرسازی ابزارهای موظفند اجتماعی نهادهای سایر و حکومت رواین از. است عمومی
 خوشـی مینأت و فردی آزادی که هرجا حال عین در. دهند قرار انسان اختیار در را آزادی یعنی فردی
 مداخله با باید حکومت انجامید، آنها زیان به و گرفت قرار دیگران خوشی و آزادی با تضاد در فردی

  )  همان(. کند هماهنگ یکدیگر با را افراد منافع کنترل، اعمال و
  

 

   حکومت و انسان درباره بنیادین باورهای  از ضرر و منفعت اصول استنتاج مکانیسم  −١ نمودار
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   یاسالم یباورها نییتب یبرا یاسالم منابع دارجهت یفیک یمحتوا لیتحل −٣−۴

 مـورد در بنیادین باورهای بر ضرر و منفعت اصول که داد نشان میل هایاندیشه و افکار هرمنوتیک 
 در گرایـیفایـده مکتب و روشنگری فیلسوفان باورهای بر تکیه با میل. اندشده بنا حکومت و انسان
 و گرفـت کـار بـه سیاسی عرصه در را ضرر و منفعت اصول بار اولین برای حکومت، و انسان مورد
 دلیل تبیین برای گام اولین رسدمی نظر به. افشاند سیاست جهان در را عمومی گذاریمشیخط بذر

 و انسـان مـورد در اسـالمی مفروضـات و باورهـا آشکارسـازی عمـومی، گذاریمشیخط بنیادین
 هـایاندیشـه و آرا دارجهت کیفی محتوای تحلیل روش از توانمی منظور این برای. است حکومت
 اندیشـمندان میـان در سیاسـی فکری هاینحله تعدد آنکه بر تأمل با. گرفت بهره مسلمان فیلسوفان
  .رود کار به آنها گزینش برای معیاری کندمی ایجاب اسالمی

 و اسـالم سیاسـی فلسـفه و سـنت ن،آقـر بر تسلط چون معیارهایی از استفاده با حاضر نوشتار 
 عالمـه آثـار از اثـر چنـد معتبـر، متـون و کتب قالب در اسالمی هایاندیشه واضح تبیین همچنین

 بـه کـه را عالمه اثر چند خبرگان طریق از ابتدا که ترتیب این به. کرد تحلیل را آملی جوادی... عبدا
 را اثـر چنـد آنهـا میـان از و شناسایی را داشت، اختصاص اسالمی اندیشه در حکومت مقوله تبیین

 را آن وظـایف و اهـداف چرایـی، چیسـتی، حکومت، مورد در آنها هایگزاره تمامی و کرد انتخاب
 عالمـه آثـار از اثـر چنـد خبرگـان کمک با نیز مطالعه دوم دور در و سپس. نمود تحلیل و گردآوری
 آنهـا میـان از و شناسایی بود، یافته اختصاص اسالمی فرهنگ در انسان تبیین به که را آملی جوادی
. کـرد تحلیـل و گردآوری را انسان مورد در آثار این هایگزاره تمامی سپس. کرد انتخاب را اثر چند
 کـم و باور دو این میان احتمالی رابطه کشف انسان، و حکومت مورد در هاگزاره گردآوری از هدف

  . بود آن کیف و
  

  حکومت و انسان  مورد در یآمل یجواد عالمه آثار یفیک یمحتوا لیتحل −٣−۴−١ 
 اسـت فراطبیعـی وجـودی حیثیـت دارای بـودن، طبیعـی عـین در که است موجودی انسان :انسان

 اسـت متغیـر و ثابت شأن دو دارای و روح و جسم از ترکیبی او). ٢٩ص ب،١٣٨١ آملی، جوادی(
 روح دهـد،مـی شـکل را او هویت که انسان محوری عنصر). ١٩٧، ۴٢٧ص ،١٣٨٧ ،وهم(

 فرمـان و اشـراف تحـت کـه داد سامان ایگونهبه باید را ابعاد و اجزا سایر و اوست ملکوتی
  ). ١٠۶ص ،١٣٨۴،وهم( درآیند روح

 انسـانی بلنـد روح هسـتی نحوه فطرت،. است برخوردار طبیعت و فطرت قوه دو از انسان روح
 مـادی بـدن طبیعـی امـور دارعهـده کـه است انسان روح تدبیری نیروهای طبیعت،. است
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 اسـت مـدفون گنجینه و دفینه صورت به انسان نهاد در عقل و فطرت). ١۶٩ص ،انهم. (اوست
 ،١٣٧۶ همـان،( دارنـد خـود آفرینش همراه به را فطری مطالب هاانسان). ۴٢٠ص ،١٣٨٧ ،وهم(

 سـاختار در او. دارد الهـی فطرتی انسان. نیست نانوشته لوحی مانند انسان دیگر تعبیر به). ٣٢٣ص
 نیز قدرت و توانایی ساختار در دارد، گرایشی و علم و نیست خالی ظرف مانند تمایالت، و هابینش
 کـه اسـت نهـاده ودیعـه بـه او وجـود در را هـاییتوانایی باری پاک ذات و نیست نانوشته لوح مانند
  )١٩٨، ١٢٢،  ١٢١ص ،١٣٨۴،وهم( یابد فعلیت و شود شکوفا او اراده دست به تواند می

 ،١٣٧۶ ،وهمـ( اسـت انسـان هویت و هستی نحوه خواهیحق و شناسیحق پویی،حق فطرت
). ۵١−۵٠ص ب،١٣٨١ همـان،( اسـت موحـد فطـرتش، اسـاس بر انسان دیگر تعبیر به). ۵۴ص

 فطـرتش، اسـاس بـر او). ٣٩٢، ۴٢ص ،١٣٧۶ ،وهمـ( اسـت عدل و حق به متمایل انسان فطرت
 و اصـول اسـالم،). ۵١−۵٠ص ب،١٣٨١ ،وهمـ( است عدل و قسط اهل و عارف عالم، موجودی
 دو اسـالم آسـمانی فرهنگ در روهمین ازو  نهاده بنا او فطرت مبنای بر را انسان فردی حیات اساس
 .)٢٠٧ص ،١٣٨٧ ،وهم( است شده داده قرار انسان وجودی شاکله شالودۀ عدالت، و توحید اصل

 ،١٣٨٧ ،وهمـ( اسـت شـده خلـق سـعادت و کمـال بـه رسـیدن برای و خداست خلیفه انسان
 اسـت انسـان در نهفتـه اسـتعدادهای رسیدن فعلیت به و قوا بروز و ظهور معنای به کمال). ۵۶ص

 او آفـرینش غایت و نشده خلق] مادی جهان[ جهان این برای انسان). ١٩۴و  ۶۶،  ۵۶ص همان،(
 وی اصـلی منـزل بـه را او کـه است گذرگاهی و پل بسان مادی دنیای. نیست مادی عالم به محدود

 و سـنجیده او غایـت بـه نگـاه بـا انسـانی جامعه و وی برای انحطاط و پیشرفت بنابراین رساند،می
  ). ۴٠٣ص همان،( شودمی تفسیر

 انسان). ۴٠٠ص همان،( است مطلق کمال به بعد و قرب میزان اجتماعی، و فردی کمال معیار
 فعلیـت بـه را خـویش فطـری خـداخواهی و تألـه و جاودانی و الهی حیاتکه  است کسی حقیقی
 دفـائن[ دفائن شکوفایی و اثاره برای آسمانی، تعالیم با الهی انبیای). ١۵١ص ،١٣٨۴،وهم( برساند
 عقلـی دفـائن ؛)۴٢٠ص ،١٣٨٧ ،وهم( اندشده برانگیخته)] ٢٧ ص ب،١٣٨١ همان،( بشر عقلی
 بـه عـدل قـوانین و حقـه معـارف آمـوختن). ٢٧ص ب،١٣٨١ همان،( اوست فطرت به ناظر بشر،

 ،۴٢ص ،١٣٧۶ ،وهمـ( اسـت مقصود به او راهنمایی و انسان فطرت کردنشکوفا معنای به انسان،
 گـردد، بـاز اگـر کـه اسـت لـوحی بسـان توحیـد، بـه عقیـده. است عدل همان حق از مراد ؛)١٧٣

  . است جامعه در عدل و قسط بر شده بنا عملی و اخالقی نظام اش صفحه
 ،١٣٨٧ همان،( است داد و عدل از پر نظام آن، به پایبندی و اعتقاد و توحید گسترۀ آنکه، نتیجه

 بپـذیرد را حـق خـود اختیار حسن اساس بر که رسدمی کمال به وقتی انسان). ١٩۴و  ٩٢، ٩١ ص
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 زنـدگی امـور همـه که خواهدمی مسلمانان از اسالم که روست این از). ٣٣ص ب،١٣٨١ همان،(
  ). ١٨٩و  ١٠۵ ص ،١٣٨٧ ،وهم( کنند تنظیم عدالت و توحید اساس بر را خویش

 یـا انسان کمال واقع در. دارد نیاز دیگران با معاشرت به خویش قوای ظهور برای انسان :جامعه
 باشـد داشـته نشـر و حشـر آنان با و بوده خود نوعانهم میان در وی که است زمانی او قوای فعلیت

 کند آلوده را انسان تواندمی جامعه تربیت سوء البته). ۶۶ و ۴۵−۴۴ ،٢۵ − ٢٣ص ،١٣٨٧ ،وهم(
 شـده بنا او فطرت مبنای بر انسان، اجتماعی حیات اساس و اصول.  )٣٩٠ ،۴٢ص ،١٣٧۶ ،وهم(

 دو ایـن بـا انسانی جامعه تا و است جامعه وجودی شاکله شالوده عدالت، و توحید اصل دو. است
 اسـت حتمـی آن سقوط وگرنه، قطعی، آن شکوفایی و جاودانگی باشد، همگام و همراه فطری اصل

  ). ١٨٨ ،٢٠٧ص ،١٣٨٧ ،وهم(
 این به افراد پایبندی وامدار آن، شکوفایی بوده، استوار عدالت و توحید مبنای بر اسالمی جامعه

. دارد ظهور جامعه این افراد اجتماعی حیات شئون همه در توحید،. است عملی و اعتقادی اصل دو
 اسـالمی جامعه رواین از. است داد و عدل از پر نظام آن، به پایبندی و اعتقاد و توحید گستره نتیجۀ
 ،وهمـ( کننـد رفتار حق محور بر که دهدمی تعلیم پیروانش و اعضا به و است عدل و حق محور بر

   .)٣۶٧و  ١٩۴،  ١٠١−٩١ص ،١٣٨٧
 اجتمـاعی حیات). ۴٠١ ،۵۶ص همان،( است حکومت و مردم از متشکل جامعه، :حکومت

 که است اجتماعی و فردی ابعاد در الهی قانون نیازمند سویی از او معنوی و فردی کمال نیز و انسان
 و دینـی حکـومتی نیازمنـد دیگـر سوی از و باشد نسیان و خطا نقص، ضعف، از محفوظ و مصون
 انسان،). ١۵١ص ب،١٣٨١ همان،( است کامل قانون آن اجرای و تحقق برای عادل و عالم حاکمی
 بـرای قـانونی نیازمنـد کند، زندگی هم تنها اگر دارد، پیوند خود طبیعی محیط و خدا و خود با چون
 کـه کسـی تنهـا). ٣۶٩ ،٨٧ −٨۶ص ،١٣٨٧ ،وهمـ( اسـت اخروی سعادت تأمین و زندگی نحوه

 والیـت. است جهان و انسان خالق دارد، را بشری جامعه و انسان سرپرستی و والیت حق باالصاله
 انسـان خـود اراده و اختیـار بـا بلکـه ؛نیسـت او بـر دین تحمیل و جبر معنای به انسان، بر خداوند
 را بشـری جامعـه بـر والیـت حق و نیست دیگری ولی احدی سبحان، خدای غیر. گیردمی صورت
   .)١۴٩−١۴۶ ،٩٧ص ب،١٣٨١ همان،( باشد انسان آفریدگار و خالق سوی از آنکه مگر ندارد
 سـمت بـه هـاانسـان راهنمـایی الـف،: است چیز دو همانا اسالمی حکومت هدف ترینمهم 
 فاضـله مدینـه را اسـالمی کشـور ب، آنهـا؛ سـلوک و سـیر مقدمات کردنفراهم و شدن الله خلیفه

. کردن تبیین را خارجی و داخلی روابط بر حاکم اصول و کردن مهیا را راستین تمدن مبادی ساختن،
 دارنـدمی بر گام شدن الله خلیفه جهت در که است هاییانسان پرورش برای نیز فاضله مدینه تأمین
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). ٣٣٢ص الـف،١٣٨١ همـان،( است الهی خالفت آِن  از همانا شده، یاد رکن دو بین در اصالت و
 عدل و قسط همانا تاریخ، همه در اسالمی حکومت زمامداران و الهی آورانپیام همه عمومی هدف
 شـدن للـها خلیفـه همـان نهایی هدف. نهایی هدف نه اندمتوسط هدف عدل و قسط. است جامعه
 ). ٣٣٧، صب١٣٨١ همان،( است کامل انسان

 فرهنگ در آنها انیم رابطه و  جامعه و حکومت انسان، مورد در ییمبنا یباورها نییتب −٣−۴−٢
   یاسالم

 حکومت و انسان مورد در اسالمی باورهای گفت توانمی آملی جوادی عالمه هایدیدگاه به اتکا با
  : است شرح این به

 روح و جسـم یـا فطرت و طبیعت از ترکیبی بوده، فراطبیعی و طبیعی موجودی انسان اول، باور
 صورت به انسان، نهاد در که است خدادادی هایگرایش و هاشناخت از ایمجموعه فطرت،. است
 هـر غـایی هدف دوم، باور ؛درآید فعلیت به شود و شکوفا تواندمی اما ؛است مدفون گنجینه و دفینه

 بـه ُبعـد یـا قـرب میزان کمال، معیار. است خویش فطرت کردن شکوفا یا کمال به دستیابی انسان،
 و طلبـیحـق قـوه یـافتن فعلیـت انسـان،) فطـرت شـکوفایی( کمال ابزار تنها سوم، باور ؛خداست
 حق خود اختیار اساس بر که است آن انسان) کمال( فطرت شکوفایی الزمۀ. اوست جوییحقیقت

 بـاور ؛کنـد پیروی آن از دهد و قرار خود معیار و مالک را آن زندگی امور همۀ در بپذیرد؛ را) عدل(
. اسـت 1فاضـله مدینه ایجاد طریق از انسان فطرت شکوفایی تسهیل حکومت، غایی هدف چهارم،

 و حشـر آنـان با و بوده خود نوعانهم میان در که دهدمی رخ زمانی انسان قوای فعلیت یا کمال زیرا
 مدینـه پـنجم، بـاور ؛کنـد آلوده را انسان تواندمی جامعه تربیت سوء حال عین در. باشد داشته نشر

 ؛کند اجرا را عدالت اصل امور همۀ در بوده، استوار عدل و حق محور بر که است ایجامعه فاضله،
 در. کنـد فـراهم را عـدالت تحقـق برای الزم هایزمینه است موظف اسالمی حکومت ششم، باور
  .)١٣٩٢ میرزمانی،( است عدالت تحقق برای سازیزمینه حکومت، وظیفۀ ترینعملیاتی واقع

  
   یاسالم یباورها از یعموم یگذار یمشخط نیادیبن لیدل استنتاج −٣−۴−٣
 قـرار ١ نمـودار در را باورها این توانمی حکومت، و انسان مورد در اسالمی باورهای شدن آشکار با
 بعد دو از انسان اسالمی، بینیجهان در. کرد استنتاج را عمومی گذاریمشیخط بنیادین دلیل و داد

 ابـزار و اسـت شده خلق فطرت کردن شکوفا و کمال به رسیدن برای. است برخوردار فطری و مادی
 اجتماعی زندگی. است اجتماعی و فردی زندگی در حقو  عدل به پایبندی انسان، فطرت شکوفایی

                                                           
 .آنند ایجاد به موظف مسلمانان که است عدلی شهر بلکه نیست؛ خیالی آرمانشهر فاضله، مدینه از منظور اینجا در .١
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 و کمـال سـمت بـه هـاانسـان راهنمـایی حکومت، هدف تریناصلی. دارد قانون و حکومت به نیاز
 روابـط شـالوده کـه ایجامعـه اسـت؛ فاضله مدینه ایجاد مستلزم مهم این. است فطرت شکوفایی
 و فاضـله مدینـه ایجـاد بـرای حکومت اصلی ابزار بنابراین. دهدمی تشکیل عدالت را آن اجتماعی
 بنیـادین دلیـل همـان وظیفـه، ایـن. اسـت عدالت تحقق برای سازیزمینه کمال، به انسان رساندن
 عدالت، تحقق تمهید برای حکومت وظیفه دیگر بیان به. است جامعه در حکومت گذاریمشی خط

 همـه و گیرد قرار مدنظر حکومتی هایتصمیم همه در اصل یک مثابه به عدالت، که کندمی ایجاب
 آن وظیفـۀ کـه حکـومتی در واقـع در. شـود زده محـک آن بـا عمـومی، هایمشیخط و هاتصمیم
 مـالک و معیـار یـا عمـومی گـذاریمشـیخط بنیادین دلیل است، عدالت تحقق برای سازی زمینه

   ).٢ نمودار( بود خواهد)  حق( عدل اصل حکومتی، سطوح همه در گیریتصمیم
   

 

   اسالمی بنیادین باورهای  از عمومی گذاریمشیخط بنیادین دلیل استنباط  −٢ نمودار

  
  لیتحل و بحث  −۵−٣

 دانـش از اجتمـاعی، و انسانی علوم فرهنگی ماهیت به توجه عین در تا کنداین مقاله تالش می
 علـوم و تجربیات از استفاده هایروش ترینمناسب از یکی رسدمی نظر به. ببرد بهره بشری معاصر
. اسـت علـوم ایـن بـر بنیادین باورهای ثیرأت نحوه کردن آشکار غیربومی، هایفرهنگ در شده تولید
 از نظریـه استنتاج مکانیسم و آشکار را علمی هاینظریه در مستتر باورهای توانمی منظور این برای
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 را بـومی هـایدیدگاه و گرفت نظر در مقوله یک مثابه به را باورها این سپس. کرد تبیین را باورها این
 نظریه ،یاد شده استنتاج مکانیسم و بومی باورهای از استفاده با نهایت در و کرد آشکار آنها مورد در

 آنهـا، از نظریـه اسـتنتاج مکانیسـم و باورهـا از اسـتفاده آنکـه بر ملأت با. کرد بندیصورت را بومی
 فرهنـگ به منحصر که هاییاستدالل و باورها ظهور برای راه همواره تا است منعطف کامالً  فرایندی
  .باشد باز است، بومی

 داد نشـان شـدهیاد  روش از استفاده با »عمومی گذاریمشیخط بنیادین دلیل« موردی مطالعه
 اسـتفاده بـا کرد تالش وزندگی  گراییفایده و رمانیسم روشنگری، محیط در میل، استوارت جان که
 مسـائل بـه مناسـبی پاسخ حکومت، و انسان مورد در فکری هایجریان این مفروضات و باورها از

  . بدهد خود معاصر جامعه رویپیش سیاسی
  
  
  
  
  
  



      ٣٣  ...اسالمی سیاسی علوم تولید برای روشی

 

  تحقیق انجام روش کلی شمای  - ٣ نمودار

  
 یـا عمـومی گـذاریمشـیخط بنیادین دلیل ،نخست که کرد آشکار میل هایاندیشه هرمنوتیک

 در بنیـادی هنجـار یـک مثابه به که حکومتند اصلی وظایف و اهداف همان ضرر، و منفعت اصول
 در بنیـادین هـایبـاور از حکومـت وظایف و اهداف ،؛ دومروندمی کار به گذاری مشیخط عرصه
 مورد در گرایانهفایده هایفرضپیش با میل استوارت جان دیگر تعبیر به. اندشده استنتاج انسان مورد
 هـایاسـتدالل و راهکارهـا از اسـتفاده بـا و ویـژه سیاسی و اقتصادی اجتماعی، شرایط در و انسان
 بـه کنونتا زمان آن از که اهدافی. کرد تعریف حکومت برای را وظایفی و اهداف شرایط، آن خاص
  . شوندمی گرفته کار به عمومی گیریتصمیم در اصل یک مثابه
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   بنیادین باورهای از عمومی گذاریمشیخط بنیادین دلیل استنتاج مکانیسم  - ۴ نمودار

  
 مکتـب زیـرا ؛اسـت منفعـت اصـل عمـومی گـذاریمشـیخط بنیادین دلیل یبرالفرهنگ ل در
 ایـن. اسـت مردم خوشبختی و بهروزی رفاه، مینأت حکومت، غایی هدف کندمی فرض گرایی فایده
 و است اجتماع خواست تجلی حکومت مکتب، این پیروان دیدگاه در که شودمی ناشی آنجا از باور

 دهندهتشکیل افراد مجموعۀ از لکمتش جامعه،. شود انجام جامعه خواست با مطابق باید حکمرانی
. نیسـت آن اعضـای تـکتـک خوشـیو  منـافع سـرجمع جز چیزی آن، خوشی ای منفعت بوده، آن

 بنـابراین،. اسـت رسـیده خـود خواسـت و هدف به جامعه برسد، خود هدف به فرد هر که هنگامی
  .است آنپی در  انسان هر که است هدفی همان حکومت، هدف
 ؛اسـت شخصی منفعت یا خوشی سازیحداکثر انسان، هر غایی هدف گرایی،فایده مکتب در 
 موجـودی انسـان، دیگـر بیان به. است رنج دفع و لذت سبک پی در طبیعتاً  یانسان موجود هر زیرا

 هسـتی او، آینـده و گذشـته انسـان، طبیعـت. است فطری مفاهیم و هاانگاره فاقد و مادی و طبیعی
 او. انـدناشدنی درک و مرموز اموری کرده، تکلیف او بر که عبادتی نوع و آفریده را انسان که خدایی
 به دارد حق بوده، یویدن انسان نگرش بنابراین. است شده تعیین پیش از مقصد یا هدف هرگونه فاقد

 ابزار تنها. سازد حداکثر را خویش خوشی برده، لذت آن هایزیبایی از ببندد، دل جهانی این زندگی
  .است فردی آزادی و فردیت پرورش انسان، خوشبختی تحقق
 در .اسـت عمـومی منـافع مینأتـ متوجـه شده، بنا اخالقی مبانی بر فردی آزادی برآنکه ملأت با 
 انسـان، طبیعت در. شودمی عمومی منافع به وی توجه موجب انسان، اخالقی هایانگیزه حالعین

 او خـود نیازهـای انـدازه به را دیگران نیازهای ارضای آن، با تطابق که دارد وجود عدالت از اشکالی
 خواسـت تحقـق ابزاهای مثابه به اجتماعی، ترتیبات سایر و حکومت رو این از. کندمی بخشلذت

. آورنـد فـراهم را فـردی خوشـی حداکثرسـازی بـرای الزم زمینـه موظفند ،)افراد مجموعه( جمعی
 فردیت است موظف اول درجه در حکومت پس. است فردی آزادی فردی، خوشی ابزار تریناصلی
 اجتمـاعی، نهادهای سایر کنار در باید دوم درجه در و کند مینأت را او آزادی داده، پرورش را فرد هر

ماهیت انسان 

چیستی •

چگونگی  •

چرایــی •

حکومت

هدف غایــی •

وظیفه اصلی  •

دلیل بنیادین خط 
گذاری عمومی مشی 
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 و سـو یک از کنترل و قدرت میان نموده، هماهنگ کل منافع و خوشی با را فرد هر منفعت و خوشی
  . )ضرر اصل( کند برقرار تعادل دیگر، سوی از فردی آزادی

 داد نشـان یعموم یگذارمشیخط دلیل و گرایانهفایده بنیادین باورهای میان رابطه شدن آشکار
در  یاسـالم باورهـای باید ی،در فرهنگ اسالم یعموم یگذارمشیخط بنیادین دلیل تبیین برای که

در مورد  یآمل یآثار عالمه جواد یمحتوا تحلیل. آشکار کرد راو واسط حکومت  ییغا اهدافمورد 
 کـردنفـراهم اسـالمی، فرهنـگ در حکومـت غـایی هدف که داد نشانحکومت  ییو چرا یستیچ

 یـا کمـال بـه دسـتیابی انسان، هر غایی هدف یراز ؛هاستفطرت انسان ییشکوفاو  کمال مقدمات
و  یدو سـاحت یموجـود انسـان، ی،اسـالم بینـیجهـان در زیـرا. است خویش فطرت کردن شکوفا
 ابـزار تنهـا. است شده بنا او فطرت بر انسان فردی حیات اساس و است فطرت و طبیعت از ترکیبی
 همـۀ در بپـذیرد؛ را) عـدل( حق خود اختیار اساس بر که است آن انسان،) فطرت شکوفایی( کمال
 نظـر از انسـان آنکـه بـر تامـل با. کند پیروی آن ازهد و د قرار خود معیار و مالک را آن زندگی امور

 نوعـانهـم میان در که دهدمی رخ زمانی او قوای فعلیت یا کمال ،است اجتماعی موجودی فطری،
 آلـوده را انسان تواندمی جامعه تربیت سوء حال عین در. باشد داشته نشر و حشر آنان با و بوده خود
 محـور بـر کـه باشد ایجامعه یا فاضله مدینه تأمین پی در باید چیز از پیش حکومت رواین از. کند
 بـرای اسـت موظـف حکومـت. کندمی اجرا را عدالت اصل امور همۀ در بوده، استوار عدل و حق
 ایوظیفـه همـان وظیفـه، این. کند فراهم عدالت تحقق برایرا  الزم هایزمینه فاضله، مدینه ایجاد
 قرار توجه مورد حکومتی هایتصمیم همه در بنیادین دلیل یا معیار اصل، یک مثابه به باید که است
  . گیرد

 از الگـوبرداری در بـومی فرهنـگ هـایویژگی حفظ منظور به تحقیق این که است ذکر به الزم
 مثابـه بـه صـرفاً  آنهـا از و بـود منعطـف کـامال لیبرالـی، اسـتنتاج مکانیسم و گرایانهفایده باورهای
 هـایمقوله مثابه به انسان و حکومت دیگر بیان به. گرفت بهره اسالمی آثار مطالعه برای هایی سرنخ
 برای مقوله، زیر مثابه به انسان چگونگی و چرایی چیستی، و حکومت وظیفه و غایی اهداف و کلی

 موجـب مقـوالت، ایـن از استفاده در پذیریانعطاف. شد گرفته کار به اسالمی آثار محتوای تحلیل
 میـان رابطه در را فردی به منحصر نقش اسالمی، فرهنگ در که ایمقوله گردید؛ جامعه مقوله ظهور
  .کندمی ایفا حکومت و انسان
 کردن فراهم برای باید حکومت که است واسطی هدف فاضله، مدینه ایجاد اسالمی، فرهنگ در

 او کمـال و اسـت اجتمـاعی موجودی فطری، نظر از انسان چراکه ؛کند ایجاد را آن کمال، مقدمات
 بـرای ایوظیفـه حکومت لیبرال، فردگرای فرهنگ در که حالی در. است اجتماع در زندگی به منوط
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 فـردی منافع فردی، آزادی کنترل با لزوم، مواقع در که است این آن وظیفه تنها. ندارد جامعه اصالح
  .  کند مینأت را عمومی منافع و هماهنگ را

    
  جهینت −۴

. اسـت ایـران معاصـر جامعـه مزمن مسئله اجتماعی، − انسانی علوم فرهنگی ماهیت به توجهیبی
 و بومی فرهنگ دیگر، سوی از سازیفرهنگ در آنها نقش و سو یک از انسانی علوم فرهنگی ماهیت

 انسانی علوم فرهنگی ماهیت به توجه. کشدمی چالش به را ایران جامعه اجتماعی انسجام آن تبع به
 بـا تـا کوشید تحقیق این. است بشری تجربیات و دانش از هوشمندانه یادگیری مستلزم اجتماعی و

 اسـتفاده بـرای روشی اسالمی، بینیجهان در عمومی گذاری مشیخط بنیادین دلیل موردی مطالعه
 جامعـه فرهنگـی هایویژگی به تقید و توجه عین در معاصر اجتماعی و انسانی علوم از هوشمندانه

  . کند فراهم را ایران
 بنیـادین دلیـل کـه داد نشـان اسکینر هرمنوتیک روش از استفاده با اول، گام در منظور این برای

 اسـتنتاج حکومـت و انسـان مـورد در گرایانهفایده باورهای از لیبرال بینیجهان در گذاریمشیخط
 همان دلیل، این که کرد آشکار ضرر، اصل آن تبع به و منفعت اصل هرمنوتیکی مطالعه. است شده
 بـا میـل اسـتوارت جان که ایوظیفه و هدف. دارد برعهده حکومت که است اصلی وظیفه و هدف
 شـرایط در و او چگـونکی و چرایـی چیسـتی، و انسـان مورد در گرایانهفایده هایفرضپیش بر تکیه

 گیـریتصـمیم در اصل یک مثابه به کنونتا زمان آن از و کرد تعریف حکومت برای خاص محیطی
  . رودمی کار به عمومی

 نظـر در مقوله یک مثابه به را حکومت، وظایف و اهداف مورد در موجود باورهای دوم، گام در 
 یبرالل بینیجهان در اینکهبه  یتبا عنا سپس. کرد آشکار را آن مورد در اسالمی هایدیدگاه و گرفت
 مطالعـه بـه انـد،انسـان اسـتنتاج شـده مـورد در بنیـادین باورهـایحکومـت از  یفو وظـا اهداف
 این. پرداخت آملی جوادی عالمه آثار در حکومت و انسان میان رابطه مورد در اسالمی های دیدگاه
 حکومت وظایف و اهداف یبرال،ل بینیجهان همانند یزن یاسالم بینیجهان در که داد نشان مطالعه

 را فـردی به منحصر نقش جامعه آنکه بر ملأت با. اندشده استنتاج انسان مورد در بنیادین باورهای از
  .    کندمی ایفا حکومت و انسان میان رابطه در

 بـا و آنهـا میـان رابطـه و حکومـت انسـان، مـورد در اسـالمی باورهـای از استفاده با پایان، در
 گرایانـه،فایـده باورهـای از عمـومی گذاریمشیخط ادینیبن دلیل استنتاج مکانیسم از الگوبرداری

 نشـان دیگـر تعبیر به. کرد بندیصورت را اسالمی فرهنگ در عمومی گذاریمشیخط بنیادین دلیل
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ــه داد ــه صــورت در ک ــه توج ــای ب ــالمی باوره ــورد در اس ــان م ــت، و انس ــل حکوم ــادین دلی  بنی
  .  بود خواهد حق اصل اسالمی، بینیجهان در عمومی گذاری مشی خط
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