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 ۱۳۹۷ بهار )،۱۱۶های اجتماعی اسالمی، سال بیست و چهارم، شمارۀ اول (پیاپی پژوهش

  واکاوی نقش پیامبر
 در تکوین نظام اجتماعی جوامع اسالمی

 ٣٢رجا محمودیسیدزکریا   
 ٣٣ایوب دامیار              
 ٣٤ساالر دامیار            

 چکیده
ترین دین وحیانی، برای سـامان گـرفتن زنـدگی  عنوان آخرین و کامل دین اسالم به

ــه بشــریت در حــوزۀ فــردی و جمعــی مطــرح  بوم  های زیســت شــده اســت. مؤلّف
بینی اسالمی، آیـات و روایـات  عنوان روی دیگر سکه در جهان اجتماعی افراد، به

هـا در قالـب  فراوان را به خود اختصـاص داده اسـت. اصـول و ارکـان ایـن آموزه
دستورها و ضوابط فقهی، در احکام ضروری (واجب)، مطلوب (مستحب)، حرام 

مکروه) مطرح گردیده تا فرد مسلمان، انگیزۀ الزم را بـرای (نهی مؤّکد) و ناپسند (
 ها داشته باشد.  رعایت آن

های قرآنی و الهی در زندگی اجتماعی و  در این میان، برای نهادینه شدن این مؤلّفه
، جایگـاه کلیـدی دارد. فردی جوامع مسلمان، رسالت شخصی پیـامبر اکـرم

دگی مـردم، اولـی و دارای والیـت فردی که در قرآن کـریم بـرای دخالـت در زنـ
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 ).s.z.mahmodi@gmail.com( ، علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی. دانشجوی دکتری ٣٢
 ).Ayoob.damyar@yahoo.com. دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی (نویسندۀ مسئول) (٣٣
 . فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشتۀ حقوق خصوصی.٣٤
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لـی﴿شده است  معرفی وْ
َ
بِیُّ أ ِسـِهْم   النَّ فُ نْ

َ
ُمْؤِمنیَن ِمـْن أ . اغلـب اندیشـمندان، ﴾بِـالْ

پژوهان و مفسران در پیرو همین آیه، بر مبنـای توجـه بـه اتمـام و اکمـال دیـن  قرآن
را مخـتص بـه مسـائل  اسالم، شأن، شخصیت و جایگاه بنیادین پیـامبر اکـرم

فردی صرف ندانسته، بلکه برای سـامان گـرفتن سرشـت اجتمـاعی بشـر،  - ینید 
یابی بـه حکومـت و سـایر ابعـاد  سعادت دنیوی و اخروی جوامع اسـالمی، دسـت

کید  پیشرفت و تکوین نظام اجتماعی در جوامع اسالمی، بر نقش کلیدی ایشان تأ
مطالعـات  کوشد به روش توصیفی تحلیلـی و بـر مبنـای دارند. پژوهش حاضر می

، از چـه اکرم ای و اسنادی، به سؤال اصلی زیر پاسخ دهد که پیامبر کتابخانه
طریقی به تکوین نظام اجتماعی در جوامع اسالمی پرداخته است؟ 

کــارگزار  - های پــژوهش، در چــارچوب و رهیافــت تئوریــک ســاختار یافتــه
م اجتمـاعی عنوان الزمۀ نظ های، حاکی از آن است که تشکیل حکومت به کالین

و از ضروریات زندگی بشری، در همۀ مکاتب و ادیان آسمانی، مـورد توجـه واقـع 
شده است. در دین اسالم، ایـن امـر بیشـتر از پـیش مـورد نظـر اسـت کـه پیـامبر  

در ایجاد، تکوین و تداوم نظام اجتماعی در جوامع اسالمی، نقش مهـم  اکرم
الم، آیات و روایـات قرآنـی) و کـارگزار رو، ساختار (دین اس و بنیادینی دارد. ازاین

عنوان دوروی یک سکه و مکّمل هم در این  )، به(اقدامات عملی پیامبر اکرم
امر، نقشی کلیدی دارند، هرچند که در آخر، این نقش مهـم و کلیـدی کـارگزار 

 کند. های نظری ساختار را، نهادینه و عملی می است که آموزه
 ، ساختار، کارگزار، نظام، پیامبر اکرماسالم، اجتماع واژگان کلیدی:

 مقدمه
وگو در مباحث اسـالمی، دارای جوانـب مختلفـی از نظـر اجتمـاعی،  بحث و گفت

ای را  باشد که هر کـدام، تحقیـق جداگانـه اقتصادی، تربیتی، بهداشتی، حقوق و... می
وجـه ای اسـت، مـورد ت نیازمند است، لکن جنبۀ اجتماعی اسالم که دارای اهمیت ویژه

 شارع مقدس اسالم است. 
نیاز جامعه به حکومت و نظام سیاسی، امری است کـه همـواره مـورد توجـه و نظـر 

اند. باید  متفّکران سیاسی بوده و آن را از ضروریات زندگی اجتماعی بشر مفروض داشته
شـریعت، بیـان چگـونگی  اذعان داشت که یکی از اهداف مهم بعثت پیامبران صـاحب 
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و تشکیل حکومت بوده است، که بعضی از پیامبران هم در این زمینه موفق ادارۀ جامعه 
ترین مکاتـب  ترین و جامع بخش اسالم، عالی اند و از آنجاکه مکتب مقدس و روح بوده

هـای خاصـی برخـوردار اسـت، زیـرا اسـالم یـک دیـن  دنیاست، در این مورد از ویژگی
است و منشأ قانون و حکومـت حکومتی و سیاسی است که سیاست در درون آن نهفته 

هــم، خــود اســالم اســت. ضــرورت وجــود نظــام سیاســی در اســالم، از بــدیهیات و   آن
 گذارند.  ضروریات اولیه است که عقل و شرع بر آن صّحه می

حکومت اسالمی مانند دیانت اسالمی، دو طرف دارد، یکی در دست خداونـد کـه 
ری در دسـت بشـر کـه مجـری، اصل حکم و حاکمیت و شریعت از آِن اوست و دیگـ

 مفّسر، شارح قانون و عامل به حکومت اوست. 
توان گفت: حکومت خداوند در زمین و بر انسان، جـز در چـارچوب و  بنابراین می

ها و معیارهای خود انسان، قابل شناخت و تفسیر نیسـت. بـه تعبیـر  محدودۀ قانون و فهم
(خمینـی، های جهـان  سایر حکومت امام خمینی، پیغمبر اسالم تشکیل حکومت داد مثل

رو، در ساختار دین اسالم بـر نظـام اجتمـاعی و ضـرورت آن بـرای  ؛ ازاین)۱/۱۷۸، ۱۳۷۲
کید فراوان شده است.  بشریت، تأ

 کوشند به سؤال زیر پاسخ دهنـد کـه پیـامبر در پژوهش پیش رو، نویسندگان می
ه دنبال تحّقق نظام اجتماعی برای عنوان کارگزار دین مبین اسالم، با چه راه و روشی، ب به

بـا  گیرند که پیامبر اکـرم بشریت بوده است؟ در پاسخ، نویسندگان فرض را برآن می
تشکیل حکومت اسالمی که الزمۀ نظم اجتماعی است، نقش مهّمـی در تکـوین نظـام 

 اجتماعی در جوامع اسالمی داشته است. 

 پیشینۀ پژوهشالف. 
گیـری، تـداوم و اسـتمرار حکومـت اسـالمی بـر پایـۀ  هرچند، تبیین و تحلیل شکل 
امـری بسـیار مهـم در جوامـع اسـالمی بـوده  آموزه های اسالمی، سّنت و رسالت فردی،

شـود. در زیـر بـه  توجهی مشاهده نمی جز تحقیقات و آثار پراکنده، اثر قابل است، اما به
 شود.  ترین آثار و مقاالت نگارش شده اشاره می برخی از مهم

بررسـی سـیرۀ حکـومتی پیـامبر «ای تحـت عنـوان  در مقالـه )۱۳۹۱(ی، وجیـه صالح
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و تحلیـل سـیرۀ آن  ضرورت تشکیل حکومت از سـوی پیـامبر اعظـم ، به»اعظم
حضرت پرداخته است. وی تالش کرده به سؤاالت زیـر پاسـخ دهـد: الـف. ضـرورت 

ینـۀ چیست؟ ب. پاسخ شبهات موجـود درزم تشکیل حکومت از سوی پیامبر اعظم
در تشـکیل حکومـت،  حکومت آن حضـرت، چیسـت؟ ج. اقـدامات اولیـۀ پیـامبر

چیسـت؟ در پاسـخ بـه  های سیرۀ حکومتی پیامبر اعظم ترین مؤّلفه کدامند؟ د. مهم
سـؤال اول تحقیـق، مـواردی ماننـد ضـرورت عقلـی تشـکیل حکومـت از سـوی انبیــا و 

شـود. در پاسـخ بـه سـؤال  یهمچنین لزوم الهی بودن حکومت از دیدگاه قرآن بررسـی م
دوم تحقیق، شبهاتی در مورد حکومت آن حضرت، مانند شأن پیامبر در تبشـیر و انـذار، 

شـود.  های اجمالی ارائه می نبود نهادهای حکومتی در مدینۀ عصر پیامبر، مطرح و پاسخ
های حکومتی پیامبر اعظم ماننـد ایجـاد وحـدت سیاسـی،  در پاسخ به سؤال سوم، مؤّلفه

گردد و در پاسـخ بـه سـؤال چهـارم، مـواردی ماننـد  نظام طبقاتی و... مطرح میحذف 
 گردد.  خواهی، قاطعیت و شهامت، وفاق اجتماعی و... بررسی می عدالت

های اخالقـی و  جاریدر مواجهه با ناهن شیوۀ پیامبر« )،۱۳۸۷( صغری احمدزاده 
های پیـامبر  ای از شـیوه طور مختصـر، بـه شـّمه این مقاله و تحقیق به»: معنوی در جامعه

ی اخالقی و اجتماعی جامعۀ آن روز پرداخته است. ی هادر برخورد با ناهنجار اکرم
بـا ایـن  هـای رفتـاری پیـامبر در این تحقیق، سعی شده است با الگو گرفتن از روش

ها گسترش بدهد. در بیـان  ها و مکان های برخورد را به همۀ زمان ، این روشها ناهنجاری
ها، به سـه اصـل اساسـی در ایـن  در برخورد با ناهنجاری اصول حاکم بر رفتار پیامبر

کرده است: اصل مدارا و رحمت؛ اصل مبـارزه بـا معانـد و اصـل اسـتخدام  زمینه اشاره
له، به جایگاه اصل مدارا در اسـالم پرداختـه و وسیلۀ مشروع. ایشان در بخشی از این مقا

ذکر کرده است و همچنین، مـواردی از عـدم  هایی نیز از مدارا در سیرۀ پیامبر نمونه
بـا معانـدان را نیـز آورده  در اصـول کلـی اسـالم و برخـورد پیـامبر تساهل پیامبر

 است. 
در  مبر اعظـمراهبردهـای پیـا«در مقالـه  )۱۳۸۶(محسن شعبانی  - علیرضا قبادی

به دنبال تحلیل و واشکافی راهبردهای پیامبر پس از رحلت ایشـان بـوده و » عصر حاضر
، جامعـۀ اسـالمی به این نتیجه رسیده است که  اگرچه بعـد از رحلـت رسـول اکـرم
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تر نیـز حـول محـور  دچار شـکاف و گسسـت شـده، ولـی همـان اجتماعـات کوچـک
بر در جامعۀ غیر اسالمی محیط مکـه، گرفته است. پیام شکل شخصیت رسول اکرم

سازد و بعد از آن در محیط مدینه، موفـق  های اسالمی را برپا  توانسته است اسالم و آیین
تواننـد بـا تمسـک بـه به تأسیس جامعۀ اسالمی شود. این راهبردی است که مسلمین می

، به همدلی و سیرۀ نبوی و با تمّسک به عظمت پیامبر و با استفاده از همۀ تجارب پیشین
تواند مبنای وحـدت و  اکنون می وحدتی مجدد دست یابند. حاکمیت معنوی پیامبر، هم

های جاری در جوامع اسالمی گـردد و مسـلمانان بـا  نظم اجتماعی شود و مانع از بحران
توانند مجد و عظمت اسالم و پیامبر و جامعه اسالمی را  کارگیری سه اصل مذکور می به

 احیا کنند. 
 پیامبر اسالم« )،۱۳۸۶(الله خاکرند، اصغر منتظرالقائم و محمدعلی چلونگر شکر 
، در مقالـه دنبـال پاسـخ بـه ایـن سـؤال اسـت کـه کـدام »بینی تمدن ساز دینـی و جهان
تمّدن داری پیامبر، می های حکومت مؤّلفه سازی جوامـع اسـالمی، نقـش بـازی  تواند در

هایی  ، بخشساز دینی پیامبر بینی تمّدن انکند و به این نتیجه رسیده  است که در جه
سازی به مفهوم متعارف آن (کسب قدرت و ثروت و منزلـت اجتمـاعی،  از پروسۀ تمّدن

گسترش رفاه، استقرار امنیت در سایۀ حاکمیت قوانین عرفی و دولت مقتدر) مورد تأییـد 
و معنـوی انسـان شناسی دینـی، بـه ُبعـد اخـروی  گیرد، ولی از آنجا که در انسان قرار می
هـای معنـوی  شود، با شکوفا کردن و مبعوث کردن استعدادها و ظرفیت داده می اصالت 

توانـد خـود را از غلبـۀ عوامـل رایـج  رسـاند کـه می انسان، او را به سطحی از قدرت می
رغم موانع محیطی در پـیش  تأثیرگذار محیطی خارج کرده، راه رشد معنوی و مادی را به

 بگیرد.
، تـالش »سـاختار قـدرت و نظـام اداری در مدینـه«در مقالۀ  )۱۳۸۵(ه توّالیی الل روح

، تصویری از ساختار رسمی قـدرت کرده است تا با بررسی سیرۀ عملی پیامبر اعظم
حـوزۀ وزارت، دسـتگاه اداری، دسـتگاه قضـایی، دسـتگاه دبیرخانـه،  ۹در مدینه را در 

، دسـتگاه امنیتـی و حسـبه و دسـتگاه دستگاه مالی، دستگاه دیپلماسی، دستگاه نظـامی
آموزشی و تعلیمی ارائه نماید. وی بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه، ایـن سـیرۀ عملـی 
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دهی و ادارۀ ســاختار قــدرت در مدینــه، دارای جایگــاه خاصــی  در ســازمان پیــامبر
 باشد.  می

ح  ، در کتاب نظام سیاسی و دولت در اسالم، به  تحلیـل و تشـری)۱۳۸۲(داود فیرحی 
های نظـام سیاسـی اهـل  سیمای عمومی  و مختصات کلی نظام سیاسـی اسـالم، نظریـه

 های مّد نظر هر کدام  پرداخته است. سّنت و تشّیع  و شاخصه
هــای فــوق، هرچنــد بــه بررســی و تحلیــل نظــام سیاســی اســالم و مقــاالت و کتاب

بـر  مبر اکـرماند، ولی به تحلیل و تشـریح نقـش بنیـادین پیـا سازوکارهای آن پرداخته
گیـری از  کوشد با بهره اند؛ پژوهش حاضر می کارگزار نپرداخته - مبنای رهیافت ساختار

گیری و تکـوین  منابع فوق، تحلیلی دقیق و جامع از جایگاه و رسالت پیـامبر، در شـکل
 حکومت و نظام اسالمی ارائه دهد.

 تعریف مفاهیمب. 
 ٣٥نظام. ۱

ه رشته کشیدن مرواریـد، آراسـته، رویـه، عـادت، نظام به معنی نظم دادن، آراستن، ب
. نظـام، ، ذیـل واژۀ نظـام)۱۳۸۸(معین، فرهنگ اسالمی معین، روش، صف درخت و سپاه است 

یک مفهوم عام و یک مفهوم خاص دارد. در مفهوم عام، نظام به معنای سـامان داشـتن 
نظـام عـام «آن زندگی مردم و استقرار نظم و عدالت در جامعه است که در اصطالح به 

ــا کــالن اجتمــاعی هــای سیاســی،  شــود و در مفهــوم خــاص، شــامل نظام گفتــه می» ی
هـا،  حفظ یا اختالل هر یـک از آنکه طوری  شود؛ به اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می

 به حفظ یا اختالل آن نظام عام و کالن خواهد انجامید. 

 ٣٦نظام اجتماعی. ۲
اصالت فرد یا اصالت جمع، تعاریف متعددی  نظام اجتماعی با نوع نگرش مربوط به

دارد. از نظر معتقـدین بـه اصـالت فـرد، منظـور از نظـام اجتمـاعی، روابـط و مبـادالت 

                                                  
35. System. 
36. Social system. 
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گونـه (جبـر) و  توان در آن هیچ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و غیره است که لزومًا نمی
، ۱۳۹۱(چلپـی، هستند تغییر و توضیح دادن  الزامی دید و روابطی آن (اتفاقی) نبوده و قابل 

ــراد تشــکیل می )۲۲ ــا کــنش اجتمــاعی اف شــود. از نظــر  و از برآینــد رفتارهــای ارادی ی
مجموعـۀ از اسـت عبـارت اجتمـاعی نظـام و دارد مسـتقل هوّیت جامعه ساختارگرایان،

ها و افراد و نیز دربردارندۀ نهاد و  های اجتماعی افراد و کنش متقابل بین شخصیت نقش
جتماعی که کارکردشان، تولید عـدالت و مشـروعیت اجتمـاعی اسـت. از های ا سازمان

هــا و  هــا، هنجارهــا، نهادهــا و فرهنــگ، برآینــد باورهــا و ارزش نظــر ایــن گــروه، نقش
زاده، خیـری و  (قاضـیهنجارهای افراد نیست، بلکه قائم به اجتماع و محصول جامعه اسـت 

 . )۱۳۹۴قنبرپور، 

 ٣٧نظام سیاسی. ۳
هایی که برای تحلیل و تبیـین  شناسی سیاسی، یکی از مؤّلفه جامعهدر علم سیاست و
هـای  هـا نقـش کلیـدی دارد، نظـام سیاسـی اسـت. از واژه، تحلیل دقیق جوامع و دولت

متعددی شده است، ولی اغلب بر این اعتقادند که نظام سیاسی به معنـای همـان نظمـی 
ینی که با آن، امور جامعه را تـدبیر کند، یعنی همان قوان است که امور جامعه را اداره می

خود بایسـتد، مگـر آنکـه از  پایتواند بـه ای بدون نظام سیاسی نمی کنند. هیچ جامعه می
 . )۱/۱۴۱، ۱۳۶۷(عمید زنجانی، نظم و قانون باشد  اصل، بی

 حکومت. ۴
عنوان اضالع چهارگانۀ تشکیل دولت و نظـام سیاسـی در علـم  دیگر مؤّلفۀ کلیدی به

حکومت است. حکومت هـم بـه معنـی عمـل حکـم رانـدن و هـم بـه معنـی سیاست، 
. حکومت عبـارت از )۳۰، ۱۳۸۲(بشـیریه، رود  مجموعه نهادهای مجری احکام به کار می

کنـد و در  بردار را در یـک جامعـه مشـخص می نهادی است که امتیاز فرمانروا و فرمـان
شـده   نی به نام مّلـت توصـیفای از اجتماع انسا مفهوم محدودتری، به ترکیب نوع ویژه

 . )۲۴، ۱۳۷۶(ظریفیان شفیعی، است 

                                                  
37. political system. 
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 (ساخت یابی)  ٣٨نظریه ساختار و کارگزار ج.
 پیشینۀ نظریه. ۱

های بسـیار دور، یکـی  شناسی، از زمان رابطه میان ساختار و کارگزار در حوزۀ جامعه
وده شناسـی بـ شناسـی و معرفت شناسـی، هستی از مسائل اساسی حاکم بر مباحـث روش

های سیاسـی و اجتمـاعی مربـوط  است. مسألۀ ساختاری و کارگزاری، بـه تبیـین پدیـده
شود کـه اجـزای  شود. در واقع، مسألۀ ساختار و کارگزاری به این موضوع مربوط می می

یک تبییِن معتبر یا مناسِب آثار و پیامدهای سیاسی چیست، یا تبیین سیاسی مناسب، چـه 
 گیرد.  چیزی را در برمی

توان مشـاهده  می ٣٩کارگزار را، اولین بار در نظریات  کارل مارکس - ألۀ ساختارمس
سازند، ولـی نـه در چـارچوب شـرایطی  ها تاریخ را می کرد، این جملۀ معروف او: انسان

گزیننـد، نشـان از توجـه مـارکس بـه مسـألۀ سـاختار و کـارگزار در علـوم  که خود برمی
(بـاز) کشـف و بازگشـت بـه مسـألۀ سـاختار و اجتماعی است؛ اما اخیـرًا شـاهد نـوعی 

گاهانـه و  کارگزاری در حوزۀ تحلیل سیاسی هستیم. این تحول بـا یـک تـالش کـامًال آ
شدۀ افراط در تبیـین سـاختاری   های بسیار شناخته هماهنگ برای فرا رفتن از محدودیت

اجتمـاعی و  های رسد نظریـه و تبیین کارگزارانه، همراه بوده است؛ افراطی که به نظر می
 . ٤٠)۱۷۰، ۱۳۹۰(های، اند  وقفه گرفتار آن شده ، بی۷۰سیاسی دهۀ 

گمان آنتـونی  تر مارکس هر چه باشد، بی تر و تاریخی های انسان مدارانه ارزش نوشته
پرداز معاصر دیگر، برای بازگرداندن دوبـارۀ مسـألۀ سـاختار و  بیشتر از هر نظریه٤١گیدنز

شگران، تالش کرده است. نظریۀ بلندپروازانۀ ساختاریابی کارگزاری به کانون توجه پژوه
پردازان  درستی او را به اثرگذارترین نظریـه و پرداخته شد، به او که در چندین سال ساخته 

 . )۱۹۶، ۱۳۹۰(همان، اجتماعی زمان، شاید کل دورۀ پس از جنگ، بدل کرده است 
پردازان وجود داشتند  نظریهیابی گیدنز، دو طیف از  شدن نظریۀ ساخت قبل از مطرح

                                                  
38. Structure and agency. 
39. Karl Marx. 
40. Colin Hay. 
41. Anthony Giddens. 
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ــاوران ــرت ب ــه کث ــه ٤٢کــه یــک طیــف (ازجمل ــه و نظری ــر قابلیــت ٤٣گرا پردازان نخب ) ب
کیـد می گیران در شـکل تصمیم کننـد. بـر عکـس، طیـف  دهی بـه جریـان رویـدادها تأ
ها) آزادی عمل پردازان ساختار باورتر (ازجمله بسیاری نهادگرایان و نئومارکسیست نظریه

ران دولت و میزان محدودیتی که شکل، عملکرد و سـاختار خـود دولـت محدود کارگزا
کید قرار می برای آنان پدید می  . )۱۵۱، ۱۳۹۰(همان، دهند  آورد را، مورد تأ

انگاری سـاختار و کـارگزاری در  گیدنز، کار خود را با تالش برای فرارفتن از دوگانه
شـود کـه  ر، متوجـه منطقـی میکند و در جریان این کا نظریۀ اجتماعی موجود آغاز می

تواند شهرت کنونی خود را بـه آن نسـبت دهـد. موضـع او در برابـر چنـین مسـائلی،  می
شدۀ مـورد  ضرورتًا دیالکتیکی است. او نخست تضاد و تقابل موجود میان مواضع تثبیت 

های  کوشـد کاسـتی کند، سپس می انگاری است بیان می ساز این دوگانه نظر را که زمینه
بـا کیفیـت جدیـد، از » راه سـوم«ها را نشان دهد و سرانجام با ارائـۀ یـک  ام از آنهرکد
 رود.  انگاری نامبرده فراتر می دوگانه

ای ترکیبی بوده است که بتوانـد اصـل جایگـاه محـوری عرضۀ نظریه«هدف گیدنز 
هــای اجتمــاعی و سیاســی هســتند را بــا اصــل نیتمنــدی،  ســاختارهایی کــه بســتر کنش

؛ بنابراین از دیدگاه گیدنز، »پایدار، استقالل و کارگزاری کنشگران تلفیق کند بازاندیشی
هـا  شناسـانه هسـتند. آن ساختار و کارگزاری دارای ارتباط درونی یا درهم تنیـدگِی هستی

گوید که ساختار و کـارگزار، دوروی یـک سـکه  گیرند و می نوعی دوگانگی را دربرمی
است کـه رابطـۀ میـان سـاختار و کـارگزار، یـک رابطـۀ هستند و این تشبیه به این خاطر 

درونی است نه بیرونی، یعنی آن دو وابستگی متقابل دارند و در واقع، متقابًال یکدیگر را 
 . )۱۹۷ - ۱۹۸، ۱۳۹۰(همان، دهند  شکل می

های مربـوط بـه جمـع و  بـین نظریـه - یابی پردازان سـاخت از نظریـه - آنتونی گیدنز
یابی خود  یابد که بر اساس آن، نظریۀ ساخت ه فرد، زمینۀ مشترکی میهای مربوط ب نظریه

های جهـانی تـا  کند. به نظر او، هر چیزی در زندگی اجتمـاعی، از سیسـتم را تدوین می
، ۱۳(آقامحمـدی، آیـد  وضعیت فکری یک فـرد، در یـک کـردار اجتمـاعی بـه وجـود می

                                                  
42. Pluralism. 
43. Elitis. 
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ات، های متقابل بین اعتقادات، نیّ  شاین نظریه، توجه خود را به تنظیم ساختار کن ).۱۳۹۰
سـو و شـرایط سـاختاری  های فردی و جمعـی افـراد از یک ها و کنش اهداف و گزینش

سازد. از دیدگاه گیدنز، ساختارهای اجتماعی،  اندیشه و عمل از سوی دیگر معطوف می
نظر حال، ابزار و وسیلۀ این ساخت هستند. به ها هستند و درعینساختۀ کارگزاری انسان

هـا فقـط  اند. آن ها پوشـیده گیدنز، ساختارها مستقًال وجود ندارند، بلکه در لفاف کنش
کننـد  هـا را تولیـد و بازتولیـد می هایی وجـود دارنـد کـه آن واسطۀ کنش ها و به در کنش
 . )۱۳، ۱۳۸۹(حقیقت، 

 بندی ساختار و کارگزار مفهوم. ۲
کـارگزار هسـتند  - نظریۀ سـاختار مفاهیم ساختار و کارگزار (عاملیت)، ارکان اصلی

 پردازیم. که به تعریف هر یک می
ای است که رویدادهای اجتمـاعی،  ساختار، اساسًا به معنای بستر و معطوف به زمینه

یابنـد، ولـی دانشـمندان  گیرنـد و معنـا می سیاسی و اقتصادی در چارچوب آن شکل می
هـا  بیشـتری را در نظـر دارنـد. آن علم سیاست با توسل به مفهوم بستر یا زمینه، چیزهای

ویژه به ماهیت منظم روابط اجتماعی و سیاسی اشاره دارند؛ به این واقعیت که نهادها،  به
کنند.  و رسوم، در طول زمان، نوعی نظم یا ساختار پیدا می  اعمال، امور روزمره و آداب

د، بر این فـرض پس، توسل به مفهوم بستر سیاسی، اگر هم بر فرض بیشتری استوار نباش
 .)۱۶۰، ۱۳۹۰(های، استوار است که رفتار سیاسی به منّظم بودن گرایش دارد 

کارگزاری (عاملیت) به کنش و در چارچوب بحث مـا، بـه رفتـار سیاسـی معطـوف 
عنوان توانایی یا قابلیِت یک کنشگر برای  صورت ساده، به توان به است. کارگزاری را می

گاهانه و از این طریق، تالش برای رسیدن به اهداف یا نیات خود تعریف کـرد.  کنش آ
گونه که مفهوم ساختار، دقیقـًا معـادل بسـتر نیسـت، مفهـوم کـارگزاری نیـز  البته، همان

ویژه دربرگیرنـدۀ  دربرگیرندۀ چیزی بیش از کنش یا رفتار سیاسی است. این مفهـوم، بـه
توانسـت متفـاوت رفتـار  ر میاست، به این معنـا کـه کنشـگ ارادۀ آزاد، انتخاب یا اختیار

گاهانۀ بازیگر بـوده  کرده باشد و این گزینش میان شیوه های بالقوۀ کنش، نتیجۀ تفکر آ
رشـته  توانست بوده باشـد. در ایـن صـورت، مفهـوم کـارگزاری بـا یک کم، می یا دست
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ی (توانایی کنشگر به بازاندیش ٤٤خورد؛ ازجمله با بازاندیشی پایدار مفاهیم دیگر پیوند می
هایی  گزینش شیوه  و تأّمل دربارۀ پیامدهای کنش پیشین)، عقالنیت، (قابلیت کنشگر به

کند) و انگیـزش  ها را عملی می از رفتار که با حداکثر احتمال، شماری معین از خواست
کند به مقصود یا هدفی معین برسد) واسطۀ آن، بازیگر تالش میای که به(میل و انگیزه

  .)۱۶۱، ۱۳۹۰(های، 

 نکات قّوت نظریه. ۳
طورکلی، در باب مسألۀ ساختار و کارگزار، سه نظریـه وجـود دارد: نظریـۀ اول بـه  به

اهمّیـت کـارگزار  اولویت و اهمّیت ساختار در مقابل کارگزار و نظریۀ دوم، به اولویت و
انگاری سـاختار و  کوشـد بـر دوگانـه در برابر ساختار معتقد اسـت؛ امـا نظریـۀ سـوم می

 . )۴۹۹، ۱۳۸۷(حقیقت، ها را بررسی کند  ار چیرگی یابد و رابطۀ دوجانبۀ آنکارگز 
گویـد: مـا بایـد جوامـع  گیدنز، برای نشان دادن درست رابطۀ ساختار و کارگزار می

هایی تصور کنیم که در هر لحظه، با همان آجرهـایی کـه از آن  انسانی را مانند ساختمان
هـای سـاختی جوامـع  های همۀ ما از ویژگی . کنششوند اند، از نو ساخته می شده ساخته

ــه کــه در آن پرورش ــدگی مــی یافت ــأثیر می ایم و زن ــد. درعین کنیم، ت ــا آن  پذیرن حــال، م
دهیم.  آفرینیم و تا حدودی تغییر مـی هایمان دوباره می های ساختاری را در کنش ویژگی

 گوید:  وی در رد دیدگاه عاملیت محور می
  کنیم که عواملی در کارند که برای تحقق مقاصد تاریخ فرسـتادهباید این تصور را رها 

و پرداختـۀ" محرومـان  اند؛ ازجمله این برداشت مابعدالطبیعی کـه تـاریخ "سـاخته  شده
. )۳۹، ۱۳۸۲(گیدنز، است 

توان گفت، این نظریه تـا حـدودی نقـش سـاختار و کـارگزار را بـه یـک  بنابراین می
عنوان  ها بـه داند یا بـر اسـاس ایـن نظریـه، انسـان مؤثر میگیری تحّوالت  اندازه در شکل

تواننـد درون بسـتر و سـاختاری کـه قـرار دارنـد،  اختیـار می  موجوداتی فعال و صـاحب
کـارگزار، بـه ایـن  - های متفاوتی را انتخاب کنند. قائل بودن به رابطۀ متقابل ساختار راه

دهـد؛ یعنـی قابـل تشـکیل میدلیل است که هستۀ اصلی سازمان اجتمـاعی را کـنش مت
                                                  

44. reflexivity. 
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که کنشـگران  تعامل مردم با یکدیگر. کنش متقابل، سنگ بنای جامعه است و هنگامی
 . )۷۷، ۱۳۸۲(شارون، گیرند  پردازند، رفتارهای یکدیگر را در نظر میبه کنش می

ُبعدی محـدود کنـد، نـاقص  هر دیدگاه یا روشی که این جدل را به یک بررسی یک
بعـدی، یعنـی مطالعـۀ کـارگزاران بـدون محـدودۀ از بررسـی یکخواهد بـود. مقصـود

ساختاری (بیرونی و درونی) یا ساختارها، بدون کارگزاران یا بدون توجه به رابطۀ متقابـل 
کید می آن شـود کـه در هـر مـوقعیتی بایـد بـه اهمیـت شـرایط و  ها. در نظریۀ گیدنز، تأ

تواننـد  توجه شود. شـرایط میپذیرد،  محیط، یعنی محلی که کنش درون آن صورت می
سو بکشانند؛ به ایـن شـکل  سو و آن گیری تغییر نیز اثرگذار باشند و آن را به این بر جهت

که ممکن است به علت برخی شرایط خاص، یک ایـده یـا تکنیـک جدیـد در جریـان 
ی و (عابـدی اردکـاناش تغییر یابد و دگرگونی مورد نظر را بـه وجـود نیـاورد  انتشار یا برقراری

تـوان  . بنابراین، در قالب این نظریه با در نظر گرفتن نقاط قّوت آن، می)۹۳، ۱۳۹۴آذرکمند، 
کیدات دیـن اسـالم و همچنـین در رأس آن، از نقـش بی بـدیل  با صراحت بیشتری به تأ

 برای پیاده کردن نظام اجتماعی نام برد.  کارگزاری به نام پیامبر اکرم

 نظم اجتماعی در اسالم د.
زمان پیدایش اولین انقالب در زندگی بشریت، تحت عنـوان انقـالب کشـاورزی  از

های بشری گردید، نظم اجتمـاعی  ها و تشکیل تمّدنکه منجر به یکجانشین شدن انسان
جانبه، در دسـتور  یابی به پیشرفت و تعالی همه تر و دست برای اداره و ساماندهی مطلوب
گران، وجـود مقولـۀ نظـم و هنجارهـای  تحلیـل شناسـان و کار قرار گرفت. اغلب جامعه

اجتماعی در زندگی بشریت را به مقولۀ مدنی الطبع بودن و عنصر فطری بشریت نسـبت 
 . )۱۲۵، ۱۳۹۳رجا،  محمودی(دهند  می

هـا،  های سیاسی و دولت ها، ادیان، نظام از همین رو، هر کدام از مکاتب، ایدئولوژی
های فرهنگی، نژادی و قـومیتی، ایـن  گی افراد با تنّوعاز آن برای ساماندهی بهتر زند  پس 

مقوله را در دستور کار جدی خود قرار دادند. برای واشکافی و تشریح دقیق ایـن مقولـۀ 
گران مختلفــی بــه ارائــه نظــر  مهــم در زنــدگی جوامــع مختلــف، اندیشــمندان و تحلیــل

کید کرده اند، ولی اغلب قریب به پرداخته اند که پاسخ دقیـق و جـامع  اتفاق بر این امر تأ
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به مسألۀ فوق، در پاسخ جامع به دو سؤال زیر است که اوًال، نظم اجتمـاعی چگونـه بـه 
 .)۴۸، ۱۳۸۵(یوسف زاده، آید؟ و ثانیًا، تداوم نظم اجتماعی چگونه ممکن است؟  وجود می

در پاسخ به سؤاالت فوق باید گفت که  مدنی الطبـع بـودن افـراد بشـری، منجـر بـه 
ها، برای مـدیریت بهتـر زنـدگی افـراد در جوامـع مختلـف گیری هنجارها و ارزششکل

ها، پس از دورانـی  های سیاسی  و فرهنگ شده است، اما در مورد اینکه هرکدام از نظام
اند، به استمرار و تثبیـت نظـم اجتمـاعی  های مختلف چگونه توانسته از انحطاط و بحران
مختلفی ایجاد گردیده است. در دنیای غرب، کـه  های ها و نگرش هّمت بگمارند، نگاه

بینیم کـه از دل ایـن  ایم، مـی شاهد مبنا قـرار گـرفتن پـروژۀ روشـنگری و مدرنیتـه بـوده
بـر مقـوالتی  های اصالت جامعه (فلسفۀ نظام سیاسی مارکسیسم) با تکیـه  جریان، نگرش

کیـد چون ستیز و نبرد دائمی میان طبقات حاکم و محکوم  و ماتریالیسم  دیالکتیکی، تأ
های خـاص در جوامـع مختلـف  دارند که این نبرد دائمی، سبب تداوم هنجارها و ارزش

 . )۴۱ - ۴۳، ۱۳۹۳(استونز، گردد  می
در سوی دیگر، کسانی چون دورکهایم و پارسونز با نگاهی کارکردگرایانـه و ابـزاری 

ست. این امر، های خاص زندگی جمعی بشر ا معتقدند که همبستگی اجتماعی، ویژگی
رو، در همۀ جوامع  گردد. ازاین از طریق وفاق و تعادل اجتماعی در همۀ جوامع میسر می

و در همۀ شرایط زمانی و مکانی، بـرای ایجـاد و اسـتحکام همبسـتگی اجتمـاعی، نیـاز 
است که هنجار، نماد، باورها و مراسمات مناسکی وجود داشته باشد تـا نظـم اجتمـاعی 

ها، ضمن نقد اساسی بر مدرنیتـه  . آن)۸۳  - ۷۹(همان، کن فراهم گردد به بهترین نحو مم
تفّردگرایـی و از بـین  گرایی و تقسیم که بر تخصص کید دارد، این امر را منجـر بـه کار تأ

کننـد و  رفتن نظم اجتماعی و فراهم شدن بستر آنومی در دوران مدرن اروپا یادآوری می
ساز مطـرح  ها و هنجارهای اجتماعی اعی را، ارزشتنها راه و درمان شفابخش تفّرد اجتم

 کنند.  می
گرا،  از دل همین نگرش اصالت جامعه، شاهد مبنا قرار گرفتن دو نگاه متفاوت وفاق

هـا،  کاری هستیم که بیشتر نگاه و نگرشی کارکردگرایانـه بـه ارزش تعادل آمیز و محافظه
همبستگی و همبستگی را، مقدمـۀ  هنجارها و نظم اجتماعی دارند. آنان، وفاق را مقدمۀ

نظم اجتماعی در نظر گرفته اند؛ اما از سوی دیگر، در منظومۀ فکری مارکسیسم و نگاه 
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های رادیکالی، انقالبـی، نبـرد و نـزاع اجتمـاعی میـان اقشـار و طبقـات  انتقادی، نگرش
اعی ها با طبقه بورژوازی را، منجـر بـه ایجـاد و نگـاه نظـام اجتمـ فرادست و همراهی آن

دانند که جریانی، خواهان تداوم نظم موجود است و نگرشی دیگر، خواهان متفاوتی می
برهم زدن تعادل اجتماعی از طریق حرکات انقالبی است. 

طور کلی در فلسفۀ سیاسی غرب، متأثر از نوع نگاه بدبینانه به انسان که در آثـار و  به
تـو، ماکیـاولی، مورگنتـا  و... نظـم  های کسانی چون توماس هابز، ویلفردو پـاره اندیشه

اجتماعی را، در قالب قرارداد اجتماعی تعریف کردند که جلوی خودخواهی، عصیان و 
وار زنـدگی هایی کـه در یـک دنیـای جنگـل ها را بگیـرد. انسـان روحیات حیوانی انسان

 کنند، در واقع انسان، گرگ انسان است  و هر کسی قدرتمندتر از دیگری بود، سعی می
نظمـی و آنارشیسـمی در  کند بقیه را تحت سیطرۀ خود دربیـاورد، لـذا یـک نـوع بی می

رفـت از ایـن وضـعیت،  هـا بـرای برون فرما بود که آن وضعیت طبیعی زندگی افراد حکم
گیری و زنـدگی اجتمـاعی، تحـت عنـوان  نظـم  قراردادی اجتماعی برای تعیـین، شـکل

 . )۱۸۶ - ۱۸۴، ۱۳۷۳(عالم، اجتماعی  ایجاد کردند 
ها، رقابـت،  که در زنـدگی اجتمـاعی انسـان ها، از آنجایی پس در منظومۀ فکری این

ومرج و... نهفته است، نظم اجتماعی و قـرارداد  یابی به امیال و لذات بیشتر، هرج دست
ها برای در امان ماندن و تأمین امنیت مطلوب خـود در  اجتماعی یک جبریتی بود که آن

ای   . در مقابـل ایـن نگـرش، عـده)۳۸ - ۳۷، ۱۳۷۸(ورسـلی، د کردنـد زندگی حیوانی، ایجا
هـا کارکردگرایـان  چون اگوست کنـت، امیـل دورکهـایم، نیـل اسملسـر و... کـه بـه آن

گویند، وفاق اجتماعی، همبسـتگی اجتمـاعی و نظـم اجتمـاعی را بنـا بـر  ساختاری می
ح کردند. اینان برخالف ها مطر  ترین خصیصۀ اجتماعی انسان کارکرد اجتماعی آن، مهم

جوینـد  های اجتماعی را در محیط اجتماعی می های اندیشمندان قبلی، ریشۀ پدیده نگاه
 ها.  نه در نهاد انسان

های جبرگرایانۀ نظم اجتماعی در قالـب قـرارداد  ها و نگاه بنابراین، ضمن نقد نگرش
شــناختی،  هــای اجتمــاعی براســاس نگــرش روان اجتمــاعی و تحلیــل هنجارهــا و ارزش

نظـر گرفتـه  تواند به عنوان اساس سازمان اجتمـاعی و نظـم در معتقدند که  قرارداد نمی
ای  یافته تواند وجود داشته باشد که پیش از آن، جامعۀ سازمان شود، زیرا قرارداد وقتی می
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 ای که مبتنی بر یک سلسله اصول و قواعد اخالقی است.  وجود داشته باشد؛ جامعه
رغم تغییرات در روابـط  م، عنصر اصلی تداوم حیات اجتماعی که علیبه نظر دورکی

است  که  بـر روابـط » نظم اخالقی«یابد،  ما و افرادی که سازندۀ آن است، استمرار می
طور کلـی در نگـاه . پـس بـه)۲۳-۲۵، ۱۳۹۴(کـوزر، اجتماعی همۀ جوامع حکمفرماست 

سـازی، جایگـاه  م و یکپارچگیاینان، مذهب و اخالق بنـا بـر کـارکرد وحـدت، انسـجا
 مهمی را به خود اختصاص داده است. 

ترین برنامـۀ فـرا بشـری بـرای هـدایت  عنوان آخرین و کامـل در دین مبین اسالم، به 
بخش ماّدی و معنوی افراد بشـری، نظـم اجتمـاعی، جایگـاه  مطلوب و ساماندهی تعالی

مخفـی و سـّری پیـامبر  مهّمی را به خود اختصاص داده اسـت. از همـان زمـان دعـوت
از آن، دعوت آشکار و تشکیل  نظـام اسـالمی در مدینـه توسـط پیـامبر  و پس  اکرم
بینی اسـالمی قـرار داشـت. محمـدتقی  ، این مقوله در کانون محوریـت جهـاناکرم

 گوید: جعفری در همین رابطه می
، در هیچ توان گفت: آن اندازه که اسالم به نظم زندگی اهمیت داده است باجرأت می

شود؛ به اضافۀ آیات کریمۀ قرآنی و احادیث معتبر کـه بـه  مکتب و ملتی مشاهده نمی
انـد  حّد الزم و کافی با اشکال گوناگون، دستور به مراعات نظم و قـانون زنـدگی داده

 . )۶۲، ۱۳۷۲(جعفری، 

دین مبین اسالم با دارا بودن کتاب فوق بشری، همۀ جوانب زندگی افراد در سـطوح 
دی، جمعی در موقعیت فرازمانی و فرامکـانی را در اختیـار دارد کـه در صـورت مبنـا فر 

تــوان نظــم هنجــاری و ارزشــی مطلــوب بــرای جوامــع اســالمی  و  قــرار گــرفتن آن، می
طورکلی تعالی و تکامل مادی و معنوی بشریت به شکل مطلوب ایجاد کرد. در همین  به

 گوید:  رابطه، اقبال الهوری اندیشمند اسالمی می
قرآن نه فقط یک کتاب دینی (در معنای سّنتی آن)، بلکه منبع قواعد بنیادی است کـه 

 های قرآنـی ای که بر اســاس ارزش های اجتماع باید بر آن استوار باشد. جامعـه شالوده
بنا شده باشـد، یـک جامعـۀ منسـجم، باثبـات، امـن و  – می استئهای دا که ارزش-

. )۵۲ - ۵۰، ۱۳۸۵زاده، ل از یوسف(به نقمتعادل خواهد بود 

اغلب اندیشمندان و تحلیل گران اسالمی از جمله شهید مطهری، عّالمۀ طباطبـایی، 
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اند که در منظومۀ فکری و عملیاتی نظام اسالمی، نظام  و... بر این عقیده امام خمینی
، »اسـتخدام«رفت از وضعیت آنارشیسم و هرج مرج در اثـر سـه اصـل  اجتماعی و برون

انسان با هدایت «کند. بدین صورت که  استمرار و تداوم پیدا می» عدالت«و » اجتماع«
خواهد (اعتبار استخدام) و برای سـود طبیعت و تکوین، پیوسته از همه، سود خود را می

خواهـد (اعتبـار اجتمـاع) و بـرای سـود همـه، عـدل اجتمـاعی را  خود، سود همه را می
و قبح ظلم) و در نتیجه فطرت انسانی، حکمـی کـه بـا خواهد (اعتبار حسن عدالت  می

گونه کینـۀ خصوصـی بـا  نماید، قضاوت عمومی است و هیچ الهام طبیعت و تکوین می
کند، بلکه حکم طبیعت و تکوین  طبقۀ متراقیه ندارد و دشمنی خاصی با طبقۀ پایین نمی

بــرده،   ل نــامرا در اخــتالف طبقــاتی قــرایح و اســتعدادها تســلیم داشــته و روی ســه اصــ
ها  . مؤّلفـه)۴۳۷ - ۴۳۵، ۱۳۸۰(مرتضی مطهـری، » خواهد هرکسی در جای خودش بنشیند می
شده است.  های زیر  نشان داده  کارهای اسالم برای تأمین نظم اجتماعی در شکل و راه م م

 
 شده است:  نظم اجتماعی در قالب نظام اسالمی در شکل زیر نشان داده
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ای  توان جامعۀ بدون نظم را تصور کرد. در هر جامعـه ز، نمیچه درگذشته و چه امرو 

برای امنیت، آسایش و آرامش شهروندان، بایـد نظـم و همـاهنگی وجـود داشـته باشـد، 
هـم  ای که فاقد نظم و نظام اجتمـاعی و سیاسـی باشـد، کـارگزاران آن چراکه در جامعه

 توانند به اجرای نظم و حکومت بپردازند.  نمی
در بین اندیشمندان اسالمی، سابقۀ چندانی ندارد. پس از » اجتماعی نظم«بحث از 
های اجتمـاعی شـّدت  ویژه علوم تجربی، رویکرد کارکردگرایانه بـه پدیـده رشد علوم، به

ها در امـان نمانـد. در گذشـته، نگـرش  گونه نگرش گرفت. در این میان، دین هم از این
درستی و نادرستی آن بود، ولی در دنیای  جویانه و پرسش ازها به دین، نگرش حق انسان

. )۵۲، ۱۳۸۵(یوسـف زاده، امروز، نگرش به دین، نگرش کارکردگرایانه و سـودجویانه اسـت 
های اجتماعی است که در خصوص نحـوۀ  منظور از نظام اجتماعی، بحث دربارۀ پدیده

د کننـ زیست اجتماعی انسان و چگونگی تحّقق اهداف زندگی اجتماعی او صحبت می
 . )۳۸، ۱۳۹۳(خیری، و کاربرد اصلی آن، ثبات و نظم جامعۀ انسانی است 

کند فراتـر از نظمـی اسـت کـه  مطرح می» نظم اجتماعی«آنچه اسالم در خصوص 
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اند. از نظر اسالم، نظم اجتماعی باید طوری باشد که در سایۀ آن، بـه  دیگران بیان کرده
در اسـالم، » عدالت اجتماعی«یگر، های فردی آسیبی نرسد. از سوی د  حقوق و آزادی

تواننـد ادعـا کننـد کـه  هـای بشـری نمی یـک از مکتب یک اصـل اساسـی اسـت. هیچ
شـود. جامعـه کارهای آنان برای نظم اجتماعی، منجر به اجرای عدالت اجتماعی میراه

ای، بـه  باید بستر رسیدن افراد به سعادت دنیوی و اخروی را فـراهم کنـد. چنـین جامعـه
دقیقی نیاز دارد و مسلمًا تدوین چنین چیزی، از توان بشـر خـارج اسـت. بشـر بـا  قوانین

تواند به قوانین فرازمانی و فرامکـانی دسـت یابـد،  هایی که دارد، نمی توجه به محدودیت
 مگر از طریق اتصال به منبع مافوق بشری. 

ی اجتمـاعی، درواقع، اسالم نیز با این نظر موافق است که افـراد تنهـا در سـایۀ زنـدگ
ولـی بـا  - ها از روی ناچـاری هایشان دست یابنـد و بنـابراین، انسـان توانند به خواسته می

اند و بـه هـر صـورتی کـه شـده اسـت، بایـد در  به زندگی اجتماعی تن درداده -اختیار
جامعه نظمی برقرار باشد و برقراری این نظم، بدون کسانی که از اجرای قوانین و حقوق 

اعی دفاع کنند، ممکن نیست. پس قانون به مجری نیاز دارد، امـا اسـالم، فردی و اجتم
کند و هم برای مجریان قانون، شرایطی قائل است و احـراز  هم قوانین خاصی عرضه می

گران و اندیشـمندان  . اغلـب تحلیـل(همـان)این شرایط، در مواردی در دست بشر نیست 
اید بتوان گفت که  اسالم تنهـا دینـی اسـت بر این اعتقادند که در میان ادیان آسمانی، ش

یک از شئون  که با صراحت، پای بنای دعوت خود را بر روی اجتماع گذاشته و در هیچ
خود، امر اجتماع را به حال خود واگذار نکرده است. اسـالم، همـۀ احکـام خـود را در 

ه اسـت اجتماع ریخته و روح اجتماع را در همۀ این احکام تا آخرین حـّد ممکـن دمیـد
 . (همان)

 گوید:  می» نقش دین در اجتماع«شهید مطهری دربارۀ 
نقش دین در اجتمـاع، جزئـی از نقـش دیـن در زنـدگی اسـت. دیـن تنهـا در زنـدگی 
اجتماعی انسان نقش مؤثر ندارد، نظیر قانون و حکومت در زنـدگی فـردی نیـز نقـش 

دگی اجتمـاعی دارد و بسیار مؤثر دارد. دین اسالم اختصاصًا یک نقش مستقیم در زنـ
یک نقش غیرمستقیم؛ نقش مستقیم آن این است که مستقیمًا روی قانون و حکومـت 
و سیاست و مفهوم حقوق و عدالت نظر دارد. از ایـن نظـر، یـک فلسـفۀ اجتمـاعی و 
یک مکتب است. نقش غیرمستقیمش این است که افـراد را بـرای زنـدگی اجتمـاعی 
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و ایمـان در زنـدگی فـردی، یکـی بسـط شخصـیت و آماده و مهیا کند، اما نقش دین 
 . )۱۲۲ - ۴/۱۲۱، ۱۳۹۱(مطهری، خروج از خودخواهی است 

کید وافر شده است  پیرو موارد گفته شده، باید گفت که در دین اسالم هم بر نظم تأ
 داند.  ریزی نظام سیاسی بسیار ضروری میو هم آن را در عرصۀ اجتماع، برای پی

 ریزی نظام سیاسی و تشکیل حکومت اسالمی پیپیامبر و ضرورت  . ه
ای، بایـد نظـم و نظـام اجتمـاعی وجـود داشـته باشـد  گونه کـه در هـر جامعـه همان

طلبد که این نظم اجتماعی در چارچوب نظام دیگری یعنـی نظـام سیاسـی، هـدایت  می
در شود و در رأس این نظام، کارگزارانی باید به امر حکومت کردن بپردازند. حـال بایـد 

انـد. از آنجـا کـه  اینجا نشان داده شود که پیامبر اسالم، چگونه این عمـل را انجـام داده
انسان موجودی اجتماعی و مدنی است، نیازهای گونـاگونی از قبیـل نیازهـای عـاطفی، 

دارد تـا بـه تأسـیس حکومـت بپـردازد. بـر ایـن  اجتماعی، اقتصادی و سیاسی او را وامی
منـد نمـودن نیازهـای انسـان و اجـرا نمـودن  ین نیازها و قانوناساس و در راستای تأمین ا

نیـز اقـدام بـه تأسـیس حکومـت  شده، اسالم و در رأس آن پیامبر اکـرم قوانین وضع
 اسالمی نمودند. 

رسد که تالش سیاسـی ایشـان تنهـا  ، چنین به نظر میبا مطالعۀ کلی تاریخ پیامبر
گـردد، بلکـه تثبیـت شـرایط  منحصر نمیدر یک مبارزۀ منفی برای تفرقۀ سیاسی حاکم 

مند و البته در چـارچوب یـک سیسـتم  صورت نظام اجتماعی و وحدت بخشی به آن، به
تـرین عامـل ایجـاد  ریزی یک نظام سیاسی واحد، مهم حکومتی را نیز به دنبال دارد. پی

ای برای تشکیل اّمـت واحـده اسـت،  وحدت اسالمی خواهد بود و عالوه بر این، زمینه
راکه بدون داشـتن حکومـت دینـی و هـدایت سیاسـی جامعـه توسـط رهبـری واحـد، چ

ای اسالمی وجود نخواهد داشـت و بـدون آن نیـز، سـخن از جوامـع مسـلمان در  جامعه
، ۱۳۸۹(سبحانی، معناست  های فکری و عینی وحدت اسالم بی سازی سرتاسر عالم و زمینه

۲۱۰( . 
پردازند و  میکه به حاکمیت سیاسی پیامبرتوان به آیاتی اشاره کرد  در اینجا، می

کنند. این آیات، به سه صـورت در قـرآن کـریم  ایشان را حاکم در میان مردم معرفی می
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اند: یک دسته، هدف از فرو فرستادن کتاب بر حضرت را، حکم بـین مـردم  شده مطرح
ْنَزْلنا ِإَلْیَك اْلِکتاَب ِباْلَحقِّ ِلَتْح ﴿کند:  معرفی می

َ
ا أ ُه َوال َتُکـْن ِإنَّ راَك اللَّ

َ
اِس ِبما أ ُکَم َبْیَن النَّ

حق بر تو نازل کردیم تـا در بـین مـردم، طبـق آن  ؛ ما این کتاب را به﴾ِلْلخاِئنیَن َخصیماً 
کـاران را رأیی که خدا به تو نمایانده و تعلیم فرموده، حکـم کنـی، پـس جانـب خیانت

 .)۱۰۵(نساء، مگیر 
در امور اختالفی بین مؤمنان و  ا حاکم کردن پیامبردستۀ دیگر، مقتضای ایمان ر 

داند:  تسلیم حکم ایشان بودن، می
ُموَك فیما َشَجَر َبْیَنُهْم ُثمَّ ال َیِجُدوا فی﴿ ی ُیَحکِّ َك ال ُیْؤِمُنوَن َحتَّ بِّ ْنُفِسِهْم َحَرجًا   َفال َوَر

َ
أ

ُموا َتْسلیماً  ا َقَضْیَت َوُیَسلِّ آورنـد، مگـر  هـا ایمـان نمی ند، این؛ به پروردگـارت سـوگ﴾ِممَّ
آید حاکم قرار دهنـد و در دل خـود از  که تو را در مشاجراتی که بین آنها پیش می وقتی

هر حکمی که راندی، احساس آزردگی نکنند و در برابر حکم تو کـامًال تسـلیم باشـند 
 .)۶۵(نساء، 

و اختیار آنان را در  را در امور آنان نافذ دانسته و دستۀ سوم، حکم ابتدایی پیامبر
ْن َیُکـوَن ﴿کند:  این موارد سلب می

َ
ْمرًا أ

َ
ُه َوَرُسوُلُه أ َوما کاَن ِلُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة ِإذا َقَضی اللَّ

ْمِرِهْم 
َ
؛ و هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنی را نسـزد و شـرعًا جـایز نباشـد و ﴾َلُهُم اْلِخَیَرُة ِمْن أ

هـا  ها) صادر نمایند، برای آن رسولش فرمانی را (دربارۀ آنکه خدا و  عقًال روا نبَود آنگاه
اختیاری در کارشان باشد و هر کس خدا و رسولش را نافرمانی کند، مسّلمًا به گمراهی 

 . )۳۶(احزاب، آشکاری درافتاده است 
بخش مسـألۀ  ترین مفاهیم سیاست، چیستی حکومت است که تحّقق یکی از اساسی

ترین وجه  مهم«دا در زمین و ضرورتی حیاتی برای نوع بشر و جانشینی انسان از سوی خ
بخش و جامع، مسـألۀ حکومـت را مثابۀ مکتبی رهایی اسالم به». حاکمیت دولت است

آور آن،  مدنظر قرار داده و این  موضوع، آشکارا در اندیشه و سیرۀ شـارع مکتـب و پیـام
 مورد توجه قرار گرفته است.  حضرت محمد

نظر کـرد، زیـرا هـیچ اجتمـاع متمـّدنی بـدون آن  وجود حکومت صرفتوان از  نمی
ها کـه خواهـان دولـت اجبارگرنـد، نیـاز  تواند وجود داشته باشـد، حتـی آنارشیسـت نمی
خواهنـد خـود،  پذیرنـد؛ امـا می دهند و وجود آن را می نوعی حکومت را تشخیص می به
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 . )۱۴۴ ،۱۳۸۸(عالم، اکراه آن را سازمان بدهند  داوطلبانه و بی
بر وحی الهی و اصل اساسـی و   پیامبری است که با تأمل و تکیه حضرت محمد

کنندۀ فطرت انسانی، مسألۀ حکومـت را مـورد عنایـت خـویش قـرار داده و آن را  تعیین
مثابۀ نهادی اجرایی، مسئول و داوری کننده کـه ضـامن ها و بهضرورتی مهم برای انسان

ندۀ سعادت این جهانی و آن جهانی است، مطرح کرده کن مصالح و شئون آدمی و تعیین
و هم عمًال در جهت تحّقق و اجرای دیدگاه خویش، از هـیچ کوششـی دریـغ نفرمـوده 

 . )۴۴، ۱۳۸۸(جمشیدی، است 
نظـر  اما، باید این نکته را نیز اشاره کرد که پیامبر اسـالم چـه نـوع حکـومتی را مـّد 

باره باید گفـت: نگـاه پیـامبر  کرد. در این  داشت و برای اجرای آن در جامعه تالش می
اسالم به حکومت، نگاه ابزاری است، بدین معنا که در اندیشه و سیرۀ ایشان، حکومت 
و فرمانروایی تنها یک امانت از سوی خدا برای تحّقق عدالت و حق در جامعۀ بشـری و 

هـا و حفـظ و  نبرقراری امنیت و قانون برای راحتی آدمیان و پرورش و تـأمین سـعادت آ
های متعالی انسانی و اسالمی است و در یک عبـارت کوتـاه، حکومـت  گسترش ارزش

 ها به سعادت دوجهانی است.  ابزار رساندن انسان
دارنـد: سـوگند بـه  صورت زیـر بیـان می آن حضرت در بیانی مهم، این موضوع را به

را کـه بـر آن خدا، ما بر این کـار (حکومـت) کسـی را کـه خواهـان آن باشـد و کسـی 
، . از پیامدهای مهـم هجـرت پیـامبر)۴۵، ۱۳۸۸(جمشیدی، گماریم حریص باشد، نمی

گسترش اسالم در زمینۀ سیاسی تشکیل امت اسـالمی در مدینـه بـود کـه آن حضـرت، 
عنوان رهبر حکومت در رأس آن قرار داشـت. پیـامبر در مکـه، نخسـتین مرحلـه را بـا  به

صورت کلی و حقیقـی  نمود، اما در مدینه آن را بهریزی  تشکیل حکومت اسالمی طرح
سان که مسائل انسانی و اجرای احکـام دینـی، بـدون  به جهان آن روز عرضه نمود. بدین

بعـد از تشـکیل  درستی حل گـردد، بنـابراین پیـامبر توانست به تشکیل حکومت نمی
حکومـت امت اسالمی در سرزمین مدینه، به انجـام دومـین مرحلـه کـه همانـا تشـکیل 

 . )۵۶، ۱۳۸۵(محمدیان، اسالمی بود، مبادرت ورزیدند 
بـه معنـی  - دیگـر پیـامبران - و منظور از حکومـت اسـالمی در رسـالت پیـامبر

ای مسائل سیاسی نیسـت، بلکـه در ایـن  ها و حل پاره برداری مانند دیگر حکومتفرمان
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ت که رهبـر آن سیاسی اس - زمینه، مقصود از حکومت اسالمی تشکیل ساختاری دینی
برداری و اطاعـت باشـد. بنـابراین، تشـکیل حکومـت در  عنوان یک امام، قابل فرمـان به

کیـد دارنـد  اسالم امری ضروری است که هم شرع اسالم و هـم عقـل، بـر وجـود آن تأ
عنوان کـارگزاری کـه تمـام بـه. آنچه مسلم است این که پیـامبر)۵۹، ۱۳۸۵(محمدیان، 

دت رساندن بشریت کردند، به دنبال تشکیل حکومت برای تالش خود را صرف به سعا
 اند و در این راه دشوار، از هیچ تالشی دریغ نکردند.  تکوین نظام اجتماعی بوده

 گیری نتیجه
دهد که تشکیل دولت و حکومت، همیشه و در  شناسانه نشان می های جامعه پژوهش

باشـد، زیـرا بشـر  و میناپـذیر عقلـی و فطـری بـوده  همۀ شرایط، یک ضـرورت اجتناب
الطبع بوده و تنها در سایۀ یک زندگی اجتماعی و تشکیالت منسـجم سیاسـی کـه  مدنی

تواند به حیات خود ادامه دهد. در غیر  شود، می ها محترم شمرده می در آن حقوق انسان
ومـرج،  این صورت، زندگی بشـر شـکل انسـانی و معقـولی نخواهـد داشـت، بلکـه هرج

هـا حـاکم  قانونی زورمدارانـه، بـر آن کشی و نابرابری از نوع بی حقبربریت و توحش و 
خوبی درک شـده و وجـود  خواهد بود. در اسالم هم، این ضـرورت عقلـی و فطـری بـه

ترین نیازهای جامعۀ انسانی، مورد تصدیق و تأیید قرار  عنوان یکی از ضروری حکومت به
پـس از هجـرت بـه شـهر  گرفته است. بر همین اساس بود که رسول گرامی اسـالم

 و مدینــه، بالفاصــله شــالودۀ تشــکیل دولــت اســالمی را ریخــت و تشــکیالت سیاســی
سـال در مدینـه، در کنـار مقـام نبـوت بـه امـور  ۱۰حکومتی ایجاد کرد. پیامبر به مدت 

در ادارۀ  کرد. سیرۀ پیـامبر اکـرم حکومتی و سیاسی جامعۀ اسالمی نیز رسیدگی می
 تواند گویای چگونگی نگاه پیامبر به حکومت باشد.  دم، میجامعه و برخورد با مر 

ای، حکومت و دولت زائیدۀ زندگی اجتماعی است و علیرغم اینکه در  در هر جامعه
خصوص جوامع غربی، رسیدن به قدرت تنها هـدف کـارگزاران اسـت،  جوامع امروز، به

 هدف رسالت.  عنوان ابزاری در خدمت رسالت است نه حکومت در دیدگاه پیامبر به
 کارگزار، - شده، این است که در چارچوب نظریۀ ساختار آنچه در این پژوهش حاصل

در پی تحّقق نظام سیاسی مطلوب و در راسـتای آن، تشـکیل حکومـت بـوده  پیامبر
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های اسـالم در رابطـه بـا  است و آنچه مسلم است این که ایشان ضمن پیاده کردن آموزه
نظم و بدون حکومت را دون  یل حکومت داد و جامعۀ بینظم اجتماعی و سیاسی، تشک
دانست. در نهایت، با  توجـه بـه مطـالبی کـه آورده شـد، بـه  شأن اسالم و قواعد آن می

با تشکیل حکومت اسالمی که الزمۀ نظم اثبات فرضیۀ پژوهش مبنی بر اینکه پیامبر
شــته اســت، اجتمــاعی اســت، ســعی در تکــوین نظــام اجتمــاعی در جوامــع اســالمی دا

 پرداخته شد. 

 نامه کتاب
، پژوهشنامۀ کارگزار در سیاست خارجی ایران - چهارچوب تحلیلی ساختار)، ۱۳۹۰آقامحمدی، ابراهیم، ( .۱

 .۴علوم سیاسی، سال ششم، شماره 
اجتمـاعی از منظـر اقبـال الهـوری و اسـتاد مرتضـی  - دین و نظـام سیاسـی)، ۱۳۹۰احمددار، ریاض، ( .۲

 .۲۱هشنامۀ حکمت و فلسفۀ اسالمی، شمارۀ ، فصلنامۀ پژو مطهری
، های اخالقی و معنوی در جامعه در مواجهه با ناهنجاری شیوۀ پیامبر)، ۱۳۸۷احمدزاده، صغری، (  .۳

 .المللی اخالق اسالمی در دانشگاهها همایش بین
، تهـران، مؤسسـۀ آموزش دانش سیاسی مبانی علم سیاست نظـری و تأسیسـی)، ۱۳۸۲( بشیریه، حسـین، .۴

 نگاه معاصر.
 در حکومـت سیاسـی فلسـفه بـر رعایـت؛ درآمـدی و حکومت )،۱۳۸۸جمشیدی، محمدحسین، ( .۵

 .۱۰، فصلنامۀ دانش سیاسی، شمارۀ اسالم
 ، چاپ ششم، تهران، نشر نی.شناسی نظم جامعه)، ۱۳۹۱چلپی، مسعود، ( .۶
، فصـلنامۀ علمـی پژوهشـی کارگزار در علـوم اجتمـاعی - مسألۀ ساختار )،۱۳۸۹قت، سید صادق، (حقی .۷

 .۶۴شناسی علوم انسانی، شماره  روش
، فصـلنامۀ اندیشـه سـاز دینـی بینی تمدن و جهان پیامبر اسالم)، ۱۳۸۶خاکرند، شکرالله و دیگران، ( .۸

 دینی. 
 ؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.، تهران، مصحیفۀ نور)، ۱۳۷۲الله، ( خمینی، روح .۹
، چـاپ اول، قـم، پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ مبانی نظـام اجتمـاعی اسـالم )،۱۳۹۳خیری، حسن، ( .۱۰

 اسالمی.
، ترجمۀ مهرداد میردامادی، چاپ نهـم، تهـران، نشـر شناسی متفّکران بزرگ جامعه )،۱۳۹۴راتونز، راب، ( .۱۱

 مرکز.
، میثـاق امـین، فصـلنامۀ بارزه با نفـاق در سـیرۀ پیـامبر اکـرمگرایی و م وحدت )،۱۳۸۹سبحانی، حمید، ( .۱۲

 پژوهشی اقوام و مذاهب.
 ، ترجمۀ منوچهر صبوری، تهران، نشر نی.شناسی ده پرسش از دیدگاه جامعه)، ۱۳۸۲شارون، جوئل، ( .۱۳
 .۱۳۹۱المتین، زمستان  ، فصلنامۀ حبلبررسی سیرۀ حکومتی پیامبر اعظم)، ۱۳۹۱صالحی، وجیهه، ( .۱۴
 ، تهران، میراث ملل.دین و دولت در اسالم)، ۱۳۷۶ان شفیعی، غالمرضا، (ظریفی .۱۵
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یابی و شکل)، ۱۳۹۴عابدی اردکانی، محمد و آذرکمند، فـرزاد، ( .۱۶ یۀ ساختار گیری دولت اسـتبدادی  نظر
 . ۱، ش۷، دورۀ شناسی تاریخی رضا شاه در ایران؛ جامعه

 نشر نی. ، تهران،بنیادهای علم سیاست )،۱۳۷۳عالم، عبدالرحمن، ( .۱۷
 ، تهران، انتشارات امیرکبیر.فقه سیاسی )،۱۳۶۷عمید زنجانی، عباسعلی، ( .۱۸
 ، تهران، انتشارات سمت.نظام سیاسی و دولت در اسالم)، ۱۳۸۲فیرحی، داود، ( .۱۹
شناسـی نظـام اجتمـاعی براسـاس  شناسی و معرفت مبانی هستی)، ۱۳۹۴زاده، کاظم و دیگران، ( قاضی .۲۰

 کالمی. – های اعتقادی می پژوهشی پژوهش، فصلنامۀ علتفسیر المیزان
نامـۀ  ، ویژهدر عصـر حاضـر راهبردهای پیـامبر اعظـم)، ۱۳۸۶قبادی، علیرضا و شعبانی، محسن، ( .۲۱

 سازمان تبلیغات اسالمی.
، ترجمـۀ محسـن ثالثـی، چـاپ بیسـتم، شناسی زندگی و اندیشۀ بزرگان جامعه )،۱۳۹۴کوزر، لوئیس، ( .۲۲

 تهران، انتشارات علمی.
 ، ترجمۀ محسن ثالثی، تهران، علمی.فراسوی چپ و راست)، ۱۳۸۲، آنتونی، (گیدنز .۲۳
 بـه هجـرت دنبـال بـه پیامبرتوسط مدینه در اسالمی حکومت تأسیس )،۱۳۸۵محمدیان، فرهاد، ( .۲۴

 .۶هایی از مکتب اسالم، شمارۀ  ، درسمدینه
نـژاد در قبـال احمدی های خاتمی وبررسی و تحلیل رویکرد دولت )،۱۳۹۳رجا، سید زکریا، (محمودی .۲۵

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان.جهانی شدن
 ، قم، انتشارات صدرا.های استاد مطهرییادداشت)، ۱۳۹۱مطهری، مرتضی، ( .۲۶
 ، چاپ هشتم، قم، صدرا.مجموعه آثار (اصول فلسفه و روش رئالیسم))، ۱۳۸۰مطهری، مرتضی، ( .۲۷
یـهنظم )، ۱۳۷۸ورسلی، پیتـر، ( .۲۸ ، ترجمـۀ سـعید معیـدفر، مؤسسـه شناسـی هـای جامعهاجتماعی در نظر

 فرهنگی و انتشاراتی تبیان.
 ، مترجم: احمد گل محمدی، تهران، نشر نی.درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی)، ۱۳۹۰های، کالین، ( .۲۹
 .۱۰۳، معرفت، شمارۀ نظم اجتماعی در اسالم)، ۱۳۸۵زاده، حسن، ( یوسف .۳۰



    

ش
ژوه

پ
مي

سال
ي ا

ماع
اجت

ي 
ها

۱۴۷

 ۱۳۹۷ بهار)، ۱۱۶اسالمی، سال بیست و چهارم، شمارۀ اول (پیاپی های اجتماعی پژوهش

 شناسی تفکر اجتماعی  روش
 ای  آیت الّله خامنه

  با تأکید بر روش تفسیر اجتماعی قرآن

 ٤٥نژاد یحیی بوذری              
 ٤٦نامی مریم توانای                        
 چکیده

های رشـد اجتمـاعی و  یشۀ اسـالمی، زمینـهپویائی متفّکران مسلمان در احیای اند
زده است. متفّکران مسلمان در پیشبرد این هدف،  فرهنگی جوامع اسالمی را رقم 

های  شناسـی شناسـی و روش از مبانی فکری و فلسفی متفاوت و در نتیجه، معرفت
بودن  گرایی و بـا انکـار خـاص ای بـا تـأثیر از تجربـه اند. عـده گوناگونی بهره برده

بـرداری از  های طبیعـی، بـه تعمـیم و بهره های اجتمـاعی نسـبت بـه پدیـده هپدید
های تحقیقـاتی علـم طبیعـی در عرصـۀ علـوم انسـانی و اجتمـاعی  ها و مدل روش

اند و گروهی دیگر، با تأثیر از فلسفۀ هرمنوتیـک غـرب بـر آن شـدند کـه  پرداخته
عات مـورد علوم اجتماعی، دارای موضوعاتی بـرای بررسـی اسـت کـه بـا موضـو 

های خاص خود را برای بررسی این  بررسی علوم طبیعی متفاوت بوده و باید روش

                                                  
 .۲۸/۰۳/۱۳۹۷تاریخ پذیرش:  - ۲۰/۰۲/۱۳۹۷تاریخ دریافت:  
 ).y-bouzarinejad@ut.ac.ir. دانشیار گروه علوم اجتماعی اسالمی دانشگاه تهران (٤٥
 (نویسنده مسئول)اعی مسلمین دانشگاه تهران. کارشناس ارشد رشتۀ دانش اجتم٤٦

Maryam.nami@ut.ac.ir 


