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يکی از محورهای بنیاد دينی حکومت ،مبانی آن است و نوع نگرش به اين مبانی،
حکومتها را از هم متمايز میکند .انسانشناسی يکی از اين مبانی است که در اين
نوشتار ضمن تبیین روشهای مختلف انسان شناسی و ابعاد و مراتب وجودی انسان،
به تأثیر آن بر هر يك از قوانین حکومت دينی ،حاکمان اين حکومت و مردم در
حکومت مبتنی بر دين پرداخته خواهد شد .کانون تبیینهای فوق ،انديشههای حکیم
متأله معاصر ،آيتاهلل جوادی آملی خواهد بود چرا که آن استاد کوشیده به
مناسبتهای گوناگون با واکاویهای مبانی حکومت دينی ،تاثیر آن مبانی را بر اين
نوع از حکومت تبیین سازد .دستاورد نوشتار حاضر آن است که نوع نگاه و معرفت
به ابعاد وجودی انسان تأثیر شگرفی در عناصر گوناگون حکومت دينی خواهد
داشت.
انسانشناسی ،حکومت دينی ،قوانین الهی ،حاکم ،مردم ،آيتاهلل
جوادی آملی.

از جمله مباحث مهم و اساسی در مورد حکومت ،اصول و مبانی آن میباشد .نوع نگرش
به اين مبانی ،حکومتها را از هم متمايز میگرداند و بر مؤلفههای آن تأثیر شگرفی
برجای میگذارد.
 عضو هيئت علمی دانشگاه شهيد بهشتی
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زيد عزه

با نگاه دقیق و عمیق در آثار حضرت آيتاهلل جوادی آملی

میتوان فهمید

که ايشان مباحثی همچون معرفتشناسی ،هستیشناسی ،خداشناسی ،دينشناسی و
انسانشناسی را از مبانی اصلی و بنیادين در حکومت دينی میداند و طبق ديدگاه ايشان
اين امور میتواند تأثیر عمیقی بر همة مؤلفههای حکومت دينی از جمله قانون ،حاکم و
مردم داشته باشد .نوشتار حاضر تنها به يکی از مبانی حکومت دينی يعنی« انسانشناسی»
از ديدگاه حضرت آيتاهلل جوادی آملی نظر میدوزد و تأثیرات آنرا برمؤلفههای
حکومت دينی تجزيه و تحلیل میکند؛ چرا که نوع نگاه به انسان و وجود آن ،تأثیری
بس شگرف در نوع حکومت دارد وحکومتها را از هم متمايز میکند .کسی که انسان
را تك بعدی میداند و از بعد روحی و مجرد او غافل است ،نمیتواند به همان نوع
حکومتی قائل باشدکه شخص معتقد به ترکیب انسان از جسم و روح ،قائل است .از
سوی ديگر میدانیم که حکومت برای سامان دادن به امور اجتماعی انسان است و نوع
نگرش به انسان ،حکومت متناسب با آن نگرش را درپیدارد.
مقصود اين مقاله در دو گام تحصیل خواهد شد :تبیین انسانشناسی و تأثیرآن بر
حکومت دينی.
 .1گام اول :انسانشناسی

در اين قسمت به سه موضوع اساسی از ديدگاه آيتاهلل جوادی آملی اشاره میشود:
 .1 .1روشهای انسانشناسی
 .1 .1 .1شناخت انسان از راه شناخت خالق خویش

انسان بعد از شناخت خداوندی که کامل مطلق است و علت هستیبخش اوست ،هستی
خود را ثابت و خويشتن خود را میشناسد .شناخت انسانآفرين ،بهترين راه معرفت انسان
است و عالیترين آگاهی را نصیب انسان میکند؛ چون علت بر معلول مشرف و محیط
است و يقیناً معرفت معلول از راه علت بهترين و کاملترين شناخت است.
 .2 .1 .1شناخت انسان از راه خود انسان

چــون معـرفت انسان از راه معرفت به خدا دور از دسترس انسانهای عادی است ،بهترين
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راه شناخت برای آنان معرفت انسان به خودشان است که همان برهان صديقین در بارة
انسان و اهمیت برهان صديقین در بارة ذات اقدس الهی است.
 .9 .1 .1شناخت انسان از راه ،آثار ،شئون و لوازم

اين نوع شناخت پس از اثبات اصل وجود حاصل میگردد و اصل وجود را هرگز
نمیتوان از راه آثار و لوازم ثابت کرد .راه ضعیف ،معیوب و ناقص انسانشناسی ،همین
شناخت از راه آثار و لوازم است که شايد تودة مردم از همین راه خود را بشناسند؛ يعنی
اصل وجود را فیالجمله احراز میکنند و برای بدل کردن متن به شرح يا اجمال به
تفصیل ،با بررسی آثار و افکار و لوازم و اخالق خود به خويشتن خود پی میبرند
(جوادی آملی ،ادب فنای عمر مقربان ،ص.)77
اسـتاد در جـای ديـگری مـیفرمايند که در روش الـهی برای انسانشناسی سه طريق
وجود دارد:
روش وحيانی :در انسانشناسی که جزئی از مسائل جهانبینی است ،روش وحیانی ،بهترين
و کاملترين روش است و مراتب عالی آن مخصوص معصومان علیهم السالم است.
روش شهودی :خودشناسی ناب آن است که انسان ،نفس خود را با علم حضوری مشاهده
کند؛ آنگاه میيابدکه ذات او عین ربط به موجودی مستقل است و حتماً« مربوط الیه»
او که خدای سبحان است ،به مقدار شهود انسان ،مشهودش میشود ،در واقع ،بهترين
روش معرفت نفس ،خودشناسی فطری است که همان شناخت شهودی و حضوری
خويشتن است(همان ،ص.)501
روش نقلی :مراحل عالی شناخت انسان به روش وحی فقط بهرة انسان کامل و معصوم
علیه السالم است و بهترين روش برای تشخیص مسائل مربوط به حوزة شناخت انسان
وتبیین ماهیت انسان ،روش بررسی سخنان خدای انسانآفرين است؛ زيرا حقیقت انسان
کتابی نیازمند به شرح است و شارح اين کتاب هم کسی جز مصنف آن (آفريدگار)
نمیتواند باشد .خدای سبحان حقیقت انسان را از طريق انبیا و اولیا و فرشتگان شرح
کرده و با بیان اينکه آدمیاز کجا آمده و به کجا میرود ،در چه راهی گام برمیدارد،
او را هم با خودش و هم با آفريدگارش و هم با گذشته ،حال و آيندهاش آشنا میکند
(همان ،ص.)520
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 .2 .1ابعاد و مراتب وجودی انسان

هويت حقیقی انسان دارای ابعاد و اليههايی است که توجه به او بدون لحاظ همة اين ابعاد
نقص در شخصیت انسان به شمار میآيد؛ يعنی زمانی میتوان انسان را به معنای واقعی
آن شناخت که ابعاد وجودی او مورد نظر باشد .بر پاية قرآنکريم انسان چندين اليه
دارد؛ همان گونه که جهان هستی ،از ملك تا ملکوت دارای عوالم ماده ،مثال ،عقل واال
است ،وجود انسان نیز دارای مراتب مادی ،مثالی ،عقلی واالست.
 .1 .2 .1بعد مادی انسان

همان وجودی را که گیاهان دارند ،انسان نیز مانند آنها را در اين مرتبه از هستیاش دارد
و از اين روست که تغذيه و تولید میکند.
 .2 .2 .1بُعد حيوانی و مثالی انسان

همان وجودی را که حیوانات دارند ،انسان نیز مانند آن را در اين مرتبه از وجود دارد و
از اين روست که گرفتار شهوت و غضب است .قرآن از الية خود حیوانی که در شهوت
و غضب و برخی از آرزوها و امیال نفسانی خالصه میشود ،اين گونه تعبیر میکند:
« والذين کفروا يتمتّعون و يأکلون کما تأکل االنعام»(محمد .)52/البته روشن است که
برخی تنها به فکر خود مثالی و مادی(حیوانی و گیاهی) خويشتن يعنی خوردن و خوابیدن
و لذت بردن هستند«و طائفة قد اهمّتهم انفسهم»( آل عمران.)511/
 .9 .2 .1بُعد عقلی و انسانی انسان

اين بُعد برتر از خود حیوانی انسان است و از آن به «خود انسانی و عقلی» ياد میشود.
انسان در اين مرتبه گذشته از مرحلة حیوانی ،برخوردار از تفکر و تعقل و اراده است«انّ
فی ذلك آلية لقوم يتفکّرون»( نحل.)55/
 .4 .2 .1بُعد الهی انسان

ايـن بُعد بـرترين بُعـد وجـودی انسان است که باالتر از مرتبة عقلی او و همان وجود الهی
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انسان يا خود نهايی اوست که در حقیقت متعلق به خودش هم نیست؛ بلکه برای مالکش،
اصل و خالق اوست و انسان متعارف نسبت به آن امانتداری بیش نیست «والتقف مالیس
لك به علم انّ السمع و البصر والفواد کل اولئك کان عنه مسووالً»( اسراء .)63/سؤال از
چشم و گوش و فواد در اين آيه نشان از آن دارد که انسان عالوه بر اين اجزای ظاهری،
اجزايی در باطن خود دارد؛ زيرا هويت اصلی انسان متعارف را فواد ،قلب و دل او
تشکیل میدهد .اگر از انسان سؤال شود که دل را چه کردهای ...معلوم میشود در نهان
انسان ،وجود شريف ديگری است که امامت و فواد او در اختیار همان وديعة مستور الهی
است و همان خود الهی و الية برين انسان ناشناخته است(همو ،حق و تکلیف در انسان،
ص 98و.) 80
بديهی است که انسانشناسی کامل زمانی میسر میگردد که انسان عالوه بر شناخت
ابعاد چهارگانة مزبور ،بر شناخت تمام ساختارهای وجوديش نیز احاطه داشته باشد.
آيتاهلل جوادی آملی اين ساختارها را چنین بیان میکند:
حيات :انسان حیّ متاله است و تالی باالترين مرتبة حیات ممکنات است که خود آن نیز
دارای مراتب است ،بنابراين حیات ،اساسیترين عنصر وجود انسان است.
علم:

مفهوم علم روشن است ولی از لحاظ مصاديق ،متعدد و دارای مراتب گوناگون

است .عالیترين مرتبة آن برای خداست و موجودات ديگر بالتبع يا بالعرض ،بهرهای از
آن دارند و به تعبیر صحیحتر علم ساير موجودات تنها مظهر علم خداست و ممکنات
از علم بهره مندند.
قدرت :در تفسیر قدرت مطالب فراوانی گفته شده است اما اجماالً قدرت بدين معناست
(کون الفاعل بحیث ان شاء فعل و ان لميشاء لميفعل) و قادر ،موجودی است که اگر

بخواهد ،کاری را انجام میدهد و چنانچه نخواهد نمیدهد(همو ،ادب و فنای عمر
مقربان ،ص.)598
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 .9 .1ترکيب انسان از جسم و روح

مطابق برهان عقلی و نیز شواهد قرآنی و روايی ،انسان روحی واحد دارد که دارای عقل،
قلب ،فطرت و شئون فراوانی است؛ همچنین انسان بدلی دارد که به طبیعت و اقلیم وابسته
است .روح انسانی به ماورای طبیعت وابسته است و در طی اعصار و قرون ثابت است و
گذشت روزگار بر آن اثر نمیگذارد.

حقیقت و اصالت انسان را روح او تشکیل میدهد(همو ،وحی و نبوت در قرآن،
ص  )601و جسم او ابزاری بیش نیست که گاهی مذکر است و زمانی مؤنث .قرآنکريم
حقیقت هر انسانی را روح او دانسته ،بدن را نه تمام حقیقت انسان و نه جزئی از حقیقت
او؛ بلکه ابزار آن میداند.
البته به تعبیر آيتاهلل جوادی آملی انسان در همة نشئات بدن دارد ولی اين بدنها فرع
است ،نه اصل و جزء اصل انسان .قرآنکريم بدن را که فرع است به طبیعت وخاک و
گل نسبت میدهد«:انی خالق بشراً من طین»( ص )75/و روح را که اصل است به خدا
اسناد میدهد«:قل الروح من امر ربّی»( اسراء« ،)91/نفخت فیه من روحی»(ص( )72/همو،
تفسیر انسان به انسان ،ص.)73
حیات و انسانیت انسان و اصالت وجوديش وابسته به روح اوست؛ نه جسم وی ،زيرا از
نظر بدنی ،بسیاری از مخلوقات با انسان مشترک و حتی در رتبة بدن زيباتر از او هستند
ولی از شرافت و کرامت وجودی انسان بیبهرهاند(همو ،سرچشمة انديشه ،ص.)567
بنابراين انسان موجودی است که هرگز به نابودی و نیستی منتهی نمیشود .اين مطلب هم
از طريق کندو کاو عقلی دريافت میگردد و هم از طريق داليل نقلی .قرآنکريم انسان
را موجودی با روح جاويدان میشمارد که پس از اين جهان به جهان ديگر پا مینهد و
در آن از«خلود» برخوردار است.
 .2گام دوم :تأثير انسانشناسی بر حکومت دینی

با مالحظة تعريف انسان و بررسی ابعاد مراتب و ساختار وجودی او و نیز با توجه به اينکه
انسان موجودی مرکب از جسم و روح است و اصل او را همان روح الهی او تشکیل
میدهد و هدف ويژهای دارد ،تأثیر انسانشناسی بر حکومت دينی مشخص میشود.

تأثير انسانشناسی برحکومت دینی از دیدگاه آیتاهلل جوادی آملی 111

___________________________________________________________________________________

شناخت زوايای وجودی انسان و جايگاه او در هستی و آفرينش طبیعت او بر اجتماع و
تعاون و نیازمندی به قانون ،تأثیر به سزايی در حکومت و مؤلفههای آن دارد؛ چون
حکومت برای سامان دادن امور اجتماعی است و نوع برداشت از انسان ،تأثیر بخصوصی
بر حکومت خواهد داشت .کسانی که انسان را دارای فطرت خدا خواهی و روح مجرد
نمیدانند ،مثل بعضی از مکاتب انسانشناسی که از وی به گرگ انسان تعبیر میکنند،
مسلماً پای بند حکومتی هستند که تفاوت اساسی با حکومتی دارد که بر اساس
انسانشناسی الهی بنا شده است .تأثیر انسانشناسی بر حکومت و مؤلفههای آن را در سه
بخش پی میگیريم:
 .1 .2تأثير انسانشناسی بر قوانين حکومت دینی

از آنجايی که انسان زندگی اجتماعی دارد و در زندگی اجتماعی نیز همواره تعارض و
تزاحم منافع وجود دارد ،گريزی از وجود قانون نیست .با توجه به ابعاد و مراتب وجودی
و عقل و دانش انسان میتوان به آسانی حکم کرد که انسان در تدوين چنین قانونی عاجز
و قاصر خواهد بود و برای اين منظور نیازمند به قانونگذار واقعی و مبرا از نقص است.
خداوند قانونگذار واقعی و قرآن جامعترين کتاب قانون است .اين مطلب را به اختصار
تحلیل میکنیم.
 .1 .1 .2نيازمندی انسان به قانون

انسان مرکب از جسم وروح است که از حیث روح مجرد و از حیث جسم به اقلیم و
طبیعت وابسته است .او خلیفة خداست ،آسمان و زمین مسخر اوست و طبیعت مدنی
دارد؛ يعنی طبع او بر اجتماع و تعاون سرشته است و چارهای جز زندگی اجتماعی ندارد؛
زيرا او به تنهايی به سختی میتواند دشواریهای فراوان حیاتی را از سر راه زندگی خود
برچیند و به خواستههای برخاسته از حاجتهای طبیعی خود برسد .اين سخن همان اصل
مشهور«مدنی بالطبع بودن انسان» است .آيتاهلل جوادی آملی در اين خصوص میفرمايد:
در زنـدگی اجتمـاعی و همکـاری انسـانهـاست که ريشـههای بـیعدالتـیها و
زورگويیها ،حقکشیها ،استثمارها ،توسعهطلبیها ،خودکامگیها و  . . .بروز
میکند و تقويت و فربه میشود .در اينجاست که انسان به قانون نیازمند میشود.
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چون در اجتماع چاره ای جز داد و ستد و معاوضه در کارها نیست تا اينکه کار هر
يك از ايشان در برابر آن چیزی باشد که از ديگری دريافت میکند و در مقابل
آنچه از ديگری دريافت میکند ،چیزی بذل نمايد و معلوم است که داد و ستد به
ضابطهای خاص محتاج است که آن قانون است .قانونی که ضامن قسط و مساوات و
عدل است و از حیف و ظلم افراط و جور تفريط مصون باشد .قانونی فراگیر ،همه
سويه ،جامع و سعادتآفرين( همان ،ص.)258
 .2 .1 .2نارسایی دانش و عقل انسان در وضع قوانين و عمل به آن

توجه به ابعاد و مراتب وجودی انسان روشن میسازد که انسان دارای ابعادی از جمله بُعد
عقل است که با اين بعد زمینة تفکر برای او فراهم میشود؛ بنابراين يکی از مباحث مهم
در انسانشناسی که با حقوق او ارتباط پیدا میکند ،مبحث حیطة دانش و آگاهی انسان
است .نخستین عنصر که در تدوين قانون و نظام حقوقی بشر دخیل است ،دارا بودن دانش
کافی به همة ابعاد يك موضوع است .انسان به هر قلهای از دانش که برسد ،بهرهاش از آن
اندک است و دانش آن در وضع قانون فراگیر و همه سويه راه ندارد؛ زيرا او نمیتواند
ويژگیهای همة مناطق جغرافیايی را در جمیع ادوار تاريخ ،بر همة جوامع انسانی
درنظرگیرد و برای آن قانون شايسته وضع کند .نشانة اين عجز ،اختالف قوانین در هر
عصر و مصر و نیز تغییر و ترمیم و تعويض مستمر آن در نسلهاست .استاد آيتاهلل
جوادی آملی در اين زمینه میفرمايد:
عقل بشر در پیمودن راه تکامل و سعادت گرچه نقش مهم دارد ،لیکن خود به
تنهايی نمیتواند از عهدة کشف همة مجهولها و حل همة نزاعها و اختالفها و
کشمکشها بیرون آيد؛ زيرا بسیاری از مسائل مبدأ و معاد و تعدادی ديگر از
ارزشهای واال ،از دسترس معرفت عقل بشر دور است .وانگهی ،هم عقل نظری در
انديشه و فکر ،دچار مغالطه و اشتباه میشود و هم عقل عملی در انگیزه و عزم ،اسیر
شهوت و غضب؛ چنانچه در شمار زيادی از مسائل اقتصادی ،اخالقی ،خانوادگی...
نتوانسته است که راه استواری را پیش گیرد :نمونة آن ،پیدايی مکتبهای گوناگون
متناقض و مختلف بشری است .با اين وصف ،عقل انسان نیز ناقص است و به همة
جوانب امور راه ندارد(همو ،وحی و نبوت در قرآن ،ص.)25
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 .9 .1 .2نيازمندی انسان به قانونگذار واقعی مبرا از نقص

انسـان نـاگزير از زنـدگی اجتمـاعی است و وجـود قـوانین بـرای سامان بخشیدن به امور
اجتماعی او ضروری است .عقل و دانش انسان نیز برای وضع قوانین و عمل به آن کافی
نیست؛ بنابراين احتیاج به قانونگذاری است که بتواند با احاطه و اشراف به همة ابعاد و
نیازهای انسان قانونی جامع و بدون نقص تدوين نمايد و آن قانونگذار واقعی خداوند
تبارک و تعالی است .عالمه جوادی آملی در اين رابطه میفرمايد:
در حقیقت قانونگذار واقعی خدای سبحان است و قانون جامع و کامل ،از ماورای
طبیعت و از طرف او نازل میشود و انسان ملکوتی که دارای مقام رسالت و نبوت
است ،آن را از خداوند تلقی و به جامعه بشری القا میکند؛ زيرا چنین قانون گذار
علیم و قديری است که بر همة هستی احاطه دارد و انسان الهام گرفته از او میتواند
زوايای وجودی انسان و روابط میان او و نظام هستی را تشخیص دهد ...و قوانین

وضع نمايد که جامع مصالح و منافع شخصی و اجتماعی باشد(همو ،حق و تکلیف
در انسان ،ص.)81
 .4 .1 .2قرآن کتاب قانون و راهنمای انسان

در بحث از ابعاد وجودی انسان ،بیان شد که انسان دارای بُعد الهی است که برترين بُعد
وجود اوست و باالتر از بُعد عقلی اوست .اين بُعد همان خود الهی و الية برين انسان است
و بر اساس همین بُعد است که انسان با ذات اقدس الهی ارتباط برقرار میکند و در اين
ارتباط نیازمند به راهنمايی و هدايت ويژه است .بدين جهت از روز نخستن که انسان
آفريده شد ،خداوند کتاب آسمانی را فرا روی او قرار داد تا راهنمای زندگی او باشد.
استاد آيتاهلل جوادی آملی در اين خصوص میفرمايد:
قرآن که واپسین و کاملترين کتابهاست ،در حقیقت امانتی است که خدا در میان
انسانها قرار داده تا از رهگذر عمل به تعالیم آن ،خلقت معنی يابد و آفرينش تفسیر
شود ،همان گونه که امروز نیز صنعت گران مصنوعات خود را همراه با يك دفترچه

راهنما در دسترس افراد میگذارند تا راه به کارگیری آن را بیاموزند(همو ،فلسفة
حقوق بشر ،ص.)566
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 .1 .1 .2ثبات و تغيير قوانين همراه با ثبات و تغييرات انسان

انسان دارای دو شأن ثابت و متغیر است .شأن ثابت آدمی ،به فطرت توحیدی و روح او
بازمی گردد که مجرد از ماده و برتر از مرز ماضی و مستقبل است و با گذشت زمان و
تغییر مکان ،تغییر و تبديل نمیپذيرد« .فطرة اهلل التی فطر الناس علیها ال تبديل لخلق اهلل»
(روم .)60/اما اقتضای شأن متغیر انسان ،آن است که او در هر دورهای ،زندگی خاص و
رابطة مخصوص با ديگر انسانها دارد و سنتها ،آداب و رسوم متغیری را پذيراست؛
چنانکه نحوة تجارت ،مسافرت ،تجهیزات و مقرراتش ،با تغییر زمان و مکان عوض
میشود.
استاد آيتاهلل جوادی آملی در اين زمینه میفرمايد:
قوانینی که به مقتضای روح آدمی و شئون ثابت او وضع میشود ،همان قوانین
تشريعی است که در هیچ حالت ،توسط هیچ کس ،قابل تغییر و تبديل نیست و در
مقام ثبات و دوام اين احکام است که فرمودهاند« :حالل محمد حالل ابداً الی يوم
القیامـة و حرامه حرام ابداً الی يوم القیامـة»(کلینی ،ص .)19اما مقرراتی که عهدهدار
ادارة امور متغیر و طبیعی و بدنی انسان است ،متغیر است و از يك سو تابع قوانینی
ثابت است و از سوی ديگر ،به شرايط خاص زمانی و مکانی بستگی دارد و حلقه
رابط در تطبیق آن قوانین ابدی اسالم بر شرايط متغیر اجتماعی ،همان واليت به
معنای حکومت و سرپرستی در پرتو اجتهاد مستمر است (جوادی آملی ،واليت فقیه،
ص. )216
 .2 .2تأثير انسانشناسی بر حاکمان حکومت دینی

حکومت دينی در پرتو انسانشناسی صحیح تفسیر میشود و بشر برای هدايت خود به
راهبران الهی نیازمند است و عقل انسان در سعادت انسان کفايت نمیکند و چارهای از
حجتهای الهی نیست .آزادی انسانها و تجلی حیات حقیقی انسانها بدون وجود اولیاء
و رهبران الهی امکان پذير نیست.
 .1 .2 .2حکومت دینی در پرتو انسانشناسی صحيح

بحث از انسانشناسی و زوايای وجود انسان بر حاکمان حکومت دينی نیز تأثیر اساسی
دارد ،زيرا حکومت و سیاست زمانی درست تفسیر میشود که از مبنای صحیح
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انسانشناسی برخوردار باشد .کسانی که بر اثر نشناختن گوهر انسان ،سیاست و حکومت
را به سلطنت بر مردم معنا و تفسیر میکنند ،چنین فرقه ای ،هم دچار مشکل انسانشناسی
و جهان بینیاند و هم مبتال به معضل معرفتشناسی؛ زيرا انسان از منظر اينان در طبیعت
خالصه میشود و جهان هستی نیز از قلمرو ماده نمیگذرد و معیار انديشه صحیح ،اثبات
و ابطال حسی است.
عالمه آيتاهلل جوادی در اين خصوص میفرمايد:
کسانی که حس و خیال و وهم را به امامت عقل نظری و نیز شهوت را به زعامت
عقل عملی ،رهبری نموده و میکنند ،بر اثر انسانشناسی صحیح ،سیاست و
حکومت را درست تفسیر می نمايند و آن را به سلطنت بر دنیا و تمام مظاهر درونی و
بیرونی آن معنا میکنند؛ يعنی نه دولت ساالر کسی است و نه ملت؛ هیچ انسانی
تحت قیمومیت ساالرگونه کسی نیست؛ بلکه عقل مردم ،ساالر حس آنان و عزم
ملت ،ساالر هوس آنهاست و اين معنا همان مردم ساالری دينی است که از
انسانشناسی سالم برخوردار است( .همو ،انتظار بشر از دين ،ص.)512
 .2 .2 .2نيازمندی بشر به راهبر الهی و لزوم هدایت همگانی

با شناخت درست انسان و اطالع از گوهر انسانیت و اصیل بودن او اين راز کشف خواهد
شد که انسان دارای روح مجرد است که دائمیاست و هالکت در او راه ندارد و حقیقت
انسان را تشکیل میدهد و بدن او به طفیل روح مجرد وی سرپاست .هدف از آفرينش
انسان رسیدن او به کمال در خور خويش و دستیابی به مقام خلیفة اللهی است .رسیدن به
مقام «خالفت» خداوند زمانی فعلیت میيابد که فطرت خوابیدة او بیدار شود .به تعبیر
استاد آيتاهلل جوادی آملی:
رسالت انبیای الهی شناساندن فطرت نهفته و گنج پنهان بشری است که در غوغای
شهوت و غضب و در آمد و شدِ جذب و دفع بدن ،ساکت و خاموش در گوشهای
نشسته است(همو ،هدايت در قرآن ،ص. )60

پیامبران با تشريح قوانین الهی ماية شکوفايی روح آدمیان میشوند ،لذا هر انسانی
نیازمند به وحی الهی است .ضرورت وجود پیامبر و راهنمايی از آن جهت است که قانون
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غیبی؛ يعنی وحی خدای سبحان فقط از ناحیة خداوند گاهی بدون واسطه و زمانی به
وساطت فرشته تجلی میيابد.
جامعة بشری بدون اسوه و الگو و بدون مرجع حل اختالف و فصل الخطاب ،هرگز به
سعادت ويژة خويش بار نمیيابد .بنابراين ضرورت وجود پیامبر و راهبر الهی که عهده
دار همه اين شئون ياد شده است ،توجیه میشود.
و به تعبیر استاد:
عالوه بر بخش ويژه وحی آسمانی در بخش مستقالت عقلی نیز نیازمند به الگو و اسوه
است .پیشوای بشر در هر دو بخش ،انسان کامل و معصومی است که هم در بخش عقل
نظری از جزم استوار و هم در بخش عقل عملی از عزم خللناپذير برخوردار باشد و هم
در راه آورد وحی الهی ،بنیان مرصوص ،بلکه محبوب ،مطلوب و مقصود کاروان متکامل
باشد که از او به نام پیامبر ياد میشود و در ظل عزت او ،ذلت الحاد رقم میخورد و
چنین انسانی توان تدوين قانون مصون از خطا ،معصوم از غیبت و محفوظ از نقص را
خواهد داشت؛ زيرا وی به خداوندهادی ،حکیم و عادلی متکی است و قوانین او همان

وحی الهی است که او از طرف خدای سبحان برای بشر آورده است (همو ،وحی و نبوت
در قرآن ،ص.)26
 .9 .2 .2عدم کفایت عقل در سعادت انسان و لزوم حجتهای الهی

عقل گرچه يکی از نعمتهای الهی است ولی به تنهايی برای تأمین سعادت انسانی کافی
نیست .برابر آية«رسال مبشرين و منذرين لئاليکون للناس علی اهلل حجـة بعد الرسل و کان
اهلل عزيزاً حکیما( نساء )531/عقل انسان به تنهايی برای هدايت و تمامیت حجت کافی
نیست و گرنه به رسولی نیاز نبود و نصاب اجتماع با همان عقل تنها که خداوند عطا کرده
است ،کامل و تمام میگشت.
استاد عالمه جوادی آملی میفرمايد:
انسانهای کامل معصوم ،يعنی پیامبران و امامان معصوم(علیهم السالم) همانطوری
که در نظام تشريع ،حجت بالغ خدايند دست آنان در فقه ،حقوق و اخالق حجت
شرعی است ،در نظام تکوين نیز حجت بالغ الهیاند ،يعنی هويت تجردی و کمال

تأثير انسانشناسی برحکومت دینی از دیدگاه آیتاهلل جوادی آملی 121

___________________________________________________________________________________

اعتصامیآنان در حکمت و کالم ،حجت تکوينی وعینی است؛ زيرا گرچه هر
موجودی امکانی ،آيت خدا و حجت برای او دلیل بر وجود اوست«فصار کل خلق
حجـة له و دلیال علیه»(نهج البالغه /خطبة )85لکن موجود مجرد معصومیکه در
کسوت انسانیت آفريده شده ،قویترين حجت برای خداوند و متقنترين دلیل بر
وجود الهی است(همو ،زن در آئینه جالل و جمال ،ص.)78
 .4 .2 .2ضرورت وجود رهبر و ناظم برای تحقق نظام اجتماعی و ایجاد عدالت

پیش از اين بیان شد که انسان به خاطر زندگی در طبیعت و شأن طبیعی و ناگزير از تعاون
با ديگران است و بايد در پرتو نظم اجتماعی به زندگی خويش ادامه دهد؛ بنابراين برای
پیدايی نظم اجتماعی ،همان طوری که به افراد به عنوان عنصر مادی محتاج است و به
قانون به عنوان عنصری صوری نیازمند میباشد ،به ناظم به عنوان عنصر فاعلی احتیاج
دارد .آيتاهلل جوادی آملی میفرمايد:
جامعه بدون عنصر فاعلی ،اصالً محقق نمیشود ،لذا حضرت علی (ع) برای رفع
مغالطه خوارج که عنصر صوری قضیه را با عنصر فاعلی آن خلط کردند و قانون را
کافی از زمامدار دانسته ،جامعه را بینیاز از رهبر پنداشته و شعارشان اين بود(:ال
حکم اال لِلّه) ،چنین فرمود(:کلمة حق يراد بها باطل ،نعم ال حکم االّ لِلّه ولکن هوالء
يقولون ال إمرة اِالّ لِلّه و أنه البدّ للناس من امیر برّ او فاجر()...نهج البالغه /خطبة )10
(همو ،سرچشمة انديشه ،ص.)676
 .1 .2 .2رهبر الهی و حاکميت علم و حکمت در جامعة انسانی

رهبر الهی که با تمام ظرفیت خود بهرهمند از علم و قدرت است ،به سبب تخلق به اخالق
الهی ،قدرت خويش را تحت امامت علم در میآورد و هر آنچه را علم و حکمت به
مصلحت میبیند ،عملی میسازد و به ديگر سخن ،او انسان حی متاله است و به رهبری
علم الهی میداند کجا قدرت را اعمال کند و کجا آن را مهار سازد .استاد آيتاهلل
جوادی آملی در بیان امامت علم و حکمت خداوندی رهبران الهی به زيبايی بیان
فرمودند:
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اگر نازيبايیها و ناروايیهای جهان خواران و غارت گران جهانی ،هرگز از زيبايی
هستی و نظام احسن الهی نکاسته و بر چهرة پرشکوه آفرينش گرد و غبار ننشانده ،از
آن روست که قدرت الهی ،به امامت علم و حکمت خداوندی عمل میکند و اين
هر دو با ظهور نهايی خويش در وجود مقدس عصاره هستی و واپسین حجت الهی
میدرخشد و پردة آويخته بر چهرة نظام هستی را برمیچیند؛ زيرا امام عصر(عج) در
بُعد نظری ،ترجمان علم خدای سبحان و در بعد عملی ،نمود روشن قدرت و تفسیر
تام عزت الهی است (همو ،حیات حقیقی انسان در قرآن ،ص.)92
 .6 .2 .2آزادی انسانها و تجلی حيات حقيقی آنان توسط اولياء و رهبران الهی

انسان به خاطر طبع اجتماعی ،ناگزير از زندگی در اجتماع است و در اين شیوه از
زندگی ،زمامداران مادی برای تثبیت موقعیت خود همواره کوشیدند تا انسانها را به غل
و زنجیر بکشند و اموری را بر آنها تحمیل کنند .اما انبیای الهی آمدند تا به انسانها
آزادی ببخشند و از بارهايی که بر دوش آنها سنگینی میکنند ،رهايشان سازند«:وَ يَضَعُ
عنهم اصرهم و االغالل الّتی کانت علیهم»( اعراف .)517 /پیامبر بارهای سنگین و
زنجیرهايی را که بر آنها بود بر میدارد .استاد جوادی آملی در اين رابطه فرمودند:
بتپرستی ،خرافات ،عادات و رسوم غلط ،نادانی ،قوانین نادرست ،اسارت ،استبداد،
استثمار ،استعباد ،استعمار طاغوتیان و مانند آن ،بارهای سنگین و زنجیرهايی هستند
که برگردن مردم است و انبیا مبعوث میشوند تا انسانها را از انواع اسارتهای
فرهنگی ،اقتصادی ،نظامیو ...نجات دهند(همو ،انتظار بشر از دين ،ص.)17

و نیز فرمودند:
از برکات تفسیر الهی انسان توسط انبیای و اولیای معصوم (علیهم السالم)
جلوه گر شدن حیات حقیقی انسان و آشکار گشتن حقايق سر بسته او با کلید
کارآمد الهی است(همو ،حیات حقیقی انسان در قرآن ،ص .)511
 .9 .2تأثير انسانشناسی بر مردم در حکومت دینی

نوع شناخت و معرفت به انسان در ارتباط مردم در جامعة اسالمی و حقوقی دينی تأثیر
گذار میباشد و رابطة انسان با خود ،ديگران ،طبیعت و خدا بر اساس آن تفسیر ،تبیین و
تنظیم میگردد .مرگ و حیات انسانی نیز بر مبنای آن تحلیل میگردد.
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 .1 .9 .2انواع ارتباط انسان

انسان به خاطر زندگی در طبیعت و حیطة حیات خود با جهان ،ناچار از ارتباط با اشیايی
است که او را احاطه کردهاند و او با آنها در تعامل است و از طرفی انسان به خاطر
برخورداری از روح مجرد الهی بايد با خالق خويش نیز در ارتباط باشد .بنابراين میتوان
گفت که انسان در نظام هستی دارای چهار نوع ارتباط است :ارتباط با خويشتن ،همنوع،
خداوند و طبیعت.
آدمیدر ارتباط با خويشتن ،بايد خود را بشناسد و نیز خود را بسازد و در ارتباط با خدا
اوالً به او معرفت پیدا کند و با معرفت به او ،به وجود او و صفات علیا و اسمای حسنايش
باور پیدا کند و ثانیاً فقط او را اطاعت و عبادت کند .در ارتباط با جهان هستی و طبیعت
نیز بايد چگونگی ارتباط جهان هستی را با خداوند دريابد و نیز بفهمد که خود او بايد
چگونه با جهان هستی و طبیعت برخورد کند تا برخورداری متقابل حاصل شود .در
ارتباط با همنوع نیز بايد بداند که انسان موجودی اجتماعی است و زندگی اجتماعی،
منشأ حقوق و تکالیف معینی است که انسان در زندگی اجتماعی با توجه به کرامت و
مسئولیت خويش بايد آنها را رعايت کند تا زمینه ساز تحقق عدالت اجتماعی باشد
(همو ،انتظار بشر از دين ،ص.)31
 .2 .9 .2ارتباط انسان با امت اسالمیو غير اسالمی

پیشتر اشاره شد که انسان دارای ارتباطات گوناگونی است که از آن جمله ارتباط با
ديگران است و از طرفی هم ،چون انسانها گوناگون هستند ،چگونگی ارتباط آنها با
يکديگر نیز متفاوت خواهد بود ،مسلمان بايد در حوزة اسالمی با مسلمانان ديگر رابطه
برادری دينی برقرار کند؛ زيرا همگی فرزندان يك مکتباند و پیامبر(ص) و علی(ع)
پدران اين امتاند« :انا و علی ابوا هذه االمـة»(مجلسی ،ص .)81مؤمنان نیز برادران
يکديگرند« :انما المؤمنون اخوة»( حجرات.)50/
انسان مسلمان در حوزة غیر اسالمی و نسبت به انسانهايی که مسلمان و مؤمن نیستند
ولی به اصول انسانی پايبندند ،بايد بر اساس قسط و عدل رفتار کنند « .الينهاکم اهلل عن
الذين لم يقاتلوکم فی الدين و لم يخرجوکم من ديارکم ان تبرّوهم و تقسطوا الیهم ان اهلل
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يحب المقسطین»(ممتحنه .)9/اما نسبت به کافرانی که عدالت را رعايت نکرده ،حقوق
انسانی را پايمال میکنند و به مؤمنان و مسلمانان تعدی مینمايند ،میتواند به همان مقدار
که با مسلمانان بد کردهاند ،برای تأديب آنها با قهر عمل کند و با آنان مقابله به مثل
نمايد«:فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم»( بقره.)581/
آيتاهلل جوادی آملی در خصوص کسانی که اين ارتباط را حفظ نمیکنند ،میفرمايد:
کسی که اين ارتباط را حفظ نکند و از صف مسلمانان جدا شود ،مشمول قطع «ما
امر اهلل به ان يوصل( بقره »)527/است .خدای سبحان در بارة ارتباط امت
اسالمیمیفرمايد« :واعتصموا بحبل اهلل جمیعاً و ال تفرقوا » (آل عمران ،)506/پس
اگر کسی تنها به حبل اهلل تمسك کند ولی از امت اسالمیجدا شود و تك روی و
تك انديشی کند مشمول قطع مزبور خواهد شد؛ زيرا خدای سبحان ما را به وحدت
با امت اسالمی فرا خوانده و دستور داده است تا همه با هم به حبل الهی اعتصام
کنیم .از اين رو ،کسی حق ندارد به تنهايی بیانديشد و از جمیع مسلمانان جدا شود؛
زيرا پیام آيه مزبور دو چیز است :يکی اصل اعتصام و تمسك به حبل متین الهی و
دوم«اجتماع در اعتصام» و«معیت در تمسك» نظیر جماعت که غیر از اصل نماز،
اجتماع و معیت در نماز گزاری را به همراه دارد»(همو ،تفسیر تسنیم ،ص.)132
 .9 .9 .2ارتباط انسان با امام مسلمانان

امام و رهبر مسلمانان حجت برای انسانهاست و اين حجیت رهبر اسالمیدو سويه است،
چون حجت گاهی يك سويه است -مانند حجت بودن قرآنکريم که بر تمام افراد واجد
شرايط تکلیف حجت است و چیزی يا کسی بر او حجت نیست؛ زيرا تکلیفی ندارد -و
گاهی حجت دو سويه و متقابل است؛ مانند حجت بودن امام معصوم(ع) بر امت که از
يك سو سنت معصومانه وی حجت بالغة الهی بر مردم است واز ديگر سو قیام مردم و
حضور آنان و ارتباط و اعالم پشتیبانی آنها از امام معصوم (ع) حجت بر او هست؛ زيرا
در اين حال پذيرش رهبری ،امامت امت و قیادت ملت بر اوفعلیت میيابد و واجب
مشروط ،مطلق و واجب معلق ،منجز میشود و انسانها موظفند که با رهبر مسلمانان
ارتباط برقرار کنند و پشتیبانی خودشان را از او اعالم کنند.
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حضرت آيتاهلل جوادی آملی مستندات قرآنی پیوند و ارتباط مردم با امام را چنین
تبیین میفرمايد:
خدای سبحان به کسانی که در همة مراحل با پیامبر(ص) بوده اند میفرمايد :مبادا
در میدان جنگ خط مقدم را خالی کنید و به رهبر آسیبی برسد« :ما کان الهل
المدينة و من حولهم من االعراب ان يتخلفوا عن رسول اهلل و ال يرغبوا بانفسهم عن
نفسه» (توبه .)520/غرض آنکه مضمون آيه ،تحذير از«استیثار» و ترغیب به « ايثار
رسول اکرم(ص) بر خود است و نیز قطع پیوند با آنچه خدای سبحان امر به ارتباط
آن فرمود ،مشمول « و يقطعون ما امراهلل به ان يوصل»( بقره )27/خواهد شد که
يکی از مهمترين مصداق آن قطع ارتباط مردم با امام و رهبر مسلمانهاست
(همان ،ص.)136
 .4 .9 .2تناسب مرگ و زندگی انسان

همان سان که در باب انسانشناسی گذشت ،انسان موجودی است که دارای خلقت و
هدف مخصوصی است و با مرگ از میان برداشته نمیشود؛ پس بايد در اين جهان به
گونهای زندگی کند که با هدف خلقت او سازگار باشد .امام رضا علیه السالم
میفرمايد«:من مات و لیس له امام ،مات میتـة الجاهلیـة»(عطاردی ،ص )80؛کسی که
بمیرد و امام نداشته باشد به مرگ جاهلی مرده است .عالمه آيتاهلل جوادی آملی در
تفسیر اين بیان شريف رضوی میفرمايد:
با استفاده از اين بیان رضوی درمیيابیم که مرگ بدون امام ،پیشوا و رهبر ،مرگ
جاهلی است؛ از آنجا که مرگ هر کسی با زندگی او تناسب دارد و مردن مردم
چون زندگی آنان است؛ پس هنگامیکه مرگ کسی جاهلی باشد ،زندگیاش نیز
جاهالنه خواهد بود که با مرگ جاهلی پايان يافته است؛ چون زندگی عقالنی،
مرگ عقالنی را در پی دارد(همان ،ص.)16
 .1 .9 .2تأمين حيات متألهانه انسان با تأسی به رهبر الهی

انسان موجودی است که حیات حقیقی او در گرو تاله و ارتباط او باخدای سبحان است و
اين تاله و ارتباط با تأسی به رهبر الهی امکان پذير است .خدای سبحان در قرآنکريم از
رسول اکرم (ص) به اسوه ياد میکند «:لقد کان لکم فی رسول اهلل اسوة حسنه»( احزاب/
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 )25و الزمة اين تعبیر الهی ،لزوم تأسی و اقتدای مومنان به آن حضرت است .حضرت
آيتاهلل جوادی آملی در خصوص اقتدای امت اسالمیاز پیامبر (ص) میفرمايد:
اقتدا به رسول خدا (ص) نیز که وظیفة بی پايان امت اسالمی است و حیات حقیقی
انسان ،تنها با پیمودن اين مسیر حاصل میشود و هر دو بخش حقیقت آدمی(حیات
و تالّه) از رهگذر همین سلوک الهی تأمین و اقتدا به رسول خدا محقق خواهد شد.
هر اندازه که اين مسیر پیموده شود ،حرکت از تاريکی ضاللت که عین مرگ
معنوی است ،به سوی نور و حیات حقیقی امتداد میيابد و انسان مومن نورانی تر
میشود و سرانجام به سراج منیر و خورشید عالم افروز هستی ،يعنی پیامبر خدا(ص)
و عترت طاهرين او متصل میگردد و در پی اين روشنی و روشنگری ،جلوهای از
نورانیت مقتدای خويش را به نمايش میگذارد و به اندازه خود مظهر و آيت او
می گردد و همین مظهريت است که زمینه خالفت از ناحیه خدا را تامین مینمايد.
(همو ،حیات حقیقی انسان در قرآن ،ص.)18
نتيجه

انسان در فرهنگ قرآنی ،موجودی حی و متأله است و برای شناخت اين انسان روشهای
وحیانی ،شهودی و نقلی وجود دارند.
ان سان در اين نگاه مرکب از روح و بدن هست که روح او دارای عقل ،قلب ،فطرت و
شئ ون فراوانی است که وابسته به ماورای طبیعت و همواره ثابت است و بدن او به طبیعت
وابسته و متغیر است؛ اما حقیقت او را روح او تشکیل میدهد و جسم او ابزاری بیش
نیست و هدف نهايی آفرينش انسان ،نورانی شدن اوست تا بتواند آنچه ديگران با علم
حصولی و حضوری نمیفهمند ،با چشم دل ببیند و اين انسان شناسی بر قوانین ،حاکم و
مردم در حکومت دينی تأثیر گذار میباشد؛ چرا که انسان طبعاً مدنی است و در زندگی
اجتماعی نیازمند قانون همه جانبه و فراگیر است که ضامن قسط و عدل و مساوات بوده و
عقل انسان هم در پیمودن راه سعادت و تکامل کافی نبوده و قادر به وضع قوانین نیست و
بايد کسی باشد که افزون بر علوم عادی ،مشمول عنايت الهی در تفضل علم لدنی نیز قرار
گیرد .نقطة اشتراک همة انسانها ،فطرت الهی است که بايد به عنوان منبع حقوق قرار
گیرد و رسالت انبیا و رهبران الهی شناساندن فطرت نهفته و گنج پنهان بشری است و فقط
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رهبران الهی هستند که به عنوان يك موجود عینی توانستند نظم اجتماعی را برقرار کنند.
مردم بايد با اين رهبران الهی ارتباط داشته باشند و از او حمايت و پشتیبانی کنند .در غیر
اينصورت مرگ و زندگی آنها جاهالنه خواهد بود و در صورت تأسی و پیروی از چنین
رهبران الهی به حیات حقیقی خود که همان متاله شدن است ،خواهند رسید.
منابع

قرآن کريم .
نهج البالغه.
جوادی آملی ،عبداهلل ،ادب فنای عمر مقربان ،قم ،مرکز نشر اسراء.5691 ،
________ ،انتظار بشر از دين ،قم ،مرکز نشر اسراء.5691 ،

________ ،تفسیر انسان به انسان ،قم ،مرکز نشر اسراء.691 ،
________ ،تفسیر تسنیم ،ج ،2قم ،مرکز نشر اسراء.5696 ،

________ ،حق و تکلیف در انسان ،قم ،مرکز نشر اسراء.5691 ،
________ ،حیات حقیقی انسان در قرآن ،قم ،مرکز نشر اسراء.5691،

________ ،زن در آئینه جالل و جمال ،ج ،6قم ،مرکز نشر اسراء.5691 ،
________ ،سرچشمة انديشه ،ج ،1قم ،مرکز نشر اسراء.5696 ،
________ ،فلسفة حقوق بشر ،قم ،مرکز نشر اسراء.5677 ،

________ ،قرآن کريم از منظر امام رضا (ع) ،قم ،مرکز نشر اسراء.5692،
________ ،وحی و نبوت در قرآن ،قم ،مرکز نشر اسراء.5691 ،
________ ،واليت فقیه ،قم ،مرکز نشر اسراء.5692 ،

________ ،هدايت در قرآن ،تهران ،مرکز نشر فرهنگی رجاء.5672 ،
عطاردی ،عزيز اهلل ،مسند االمام الرضا (ع) ،آستان قدس رضوی5103 ،ق.
کلینی .اصول کافی ،ج ،5تهران ،انتشارات علمیه اسالمیه 5611 ،ق.
عالمه مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،53تهران ،المکتبه االسالمیه.5633 ،
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