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 چکیده 

بررسیمکاتبمختلفتوسعة نگرشتکساحتیوکامال؛گفتتوانمیسی،سیابا
باشد.دراینماتریالیستیبهانسانبراساساصلاومانیسم،یکیازمهمترینمبانیآنهامی

عنوانمانعیدرراهتوسعهسیاسیحذفتلقیازتوسعهسیاسی،دینوگزارههایاخالقی،به
می،هدفامادراندیشهاسالکند.پیدامیشودواینامر،معناییکامالمادیواینجهانیمی

یابیبشربهتعالیوتکاملهمهجانبهومقامخلیفهاللهیذیلغاییپیشرفتسیاسی،دست
هایدنیاییخویشرابهبهترینحکومتاسالمیاست.دراینمیان،افزونبراینکهحوزه

می سامان ممکن الهیشکل قرب به رسیدن و تعالی راه میبخشد، طی الزمهرا کنند.
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شناسیپیشرفتسیاسیدراسالم)دوساحتیبودن،اختیار،نوشتارچهارموردازمبانیانسان
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 مقدمه
یکیازمسائلزیربناییدرپیشرفتسیاسیازمنظردینمبیناسالم،نوعنگاهبهانساناست.

دهازدراصل،تاهنگامیکهتحولدرذاتیکشیرخندهد،آنپیشرفتحقیقینیستواستفا

شناسیبهپیشرفتاست.بنابراین،اگرازمنظرهستیواژهپیشرفتیاتکاملدراینمواردمجازی

موضوعاصلیونگریستهشود،حقیقتایناستکهپیشرفتحقیقیپیشرفتانساناست؛یعنی

انساناستحقیقیپیشرفتساحت توانمندشدن و هایمختلفانسان ج6231)مطهری، ،62:

مطهری،533-532 ج6232؛ ،63 می333-365: مورد این در مطهری شهید .) جامعه»نویسد:

جامعهتکامل ارزشیافته، درقدمنخست، انسانایاستکه هایآنرشدکردههایمتعالیدر

پیشرفتعلمودانش،پیشرفتابزارتولید،تقسیمکاروتمایزساختاریهنگامیپیشرفت باشد.

؛362-33:336،ج6231)مطهری،«شوندکهباپیشرفتانسانهمراهباشند.میاجتماعیمحسوب

(.درنگاهشهیدصدرنیزمحورواقعیتکاملوپیشرفت،انساناست.از6253:611مصباحیزدی،

موجودات در شده چونخصوصیاتیاد انساناست؛ تنها موضوعاصلیپیشرفت، ایشان، نظر

(.6236:636دیگروجودندارد)صدر،

فلذا،بخشاعظمیازپیشرفتدرجامعهاسالمی،پیشرفتدرانساناستکهدرسهعرصه

می توانمندییابدمعنا تمام انسان که است معنا این به انسان؛ خود پیشرفت نخست و: ها

-بهاستعدادهایخودراشکوفاسازدوخودمراحلتکاملرابهخوبیبپیماید.ازاینمنظربهانسان

هرانسانی؛شودکهدارایعقلواختیاراستومخاطبقرارمیعنوانیکفردنگاهمی گیرد.

شود.فلذارسدوخداگونهمیسالکیاستکهاگردرستحرکتکند،بهمقامخالفتالهیمی

انجامدهد؛حرکتاز درموضوعپیشرفتسیاسیازنگاهاسالم،هرانسانیبایداینحرکترا

بهنور،ازظلمتخودخواهیبهنورتوحید؛عرصهدومپیشرفتانسان،محیطاست.انسانظلمت

شودکهبایدبکوشدومحیطزیستخودراآبادکند.بنابراینپیشرفتسیاسی،زمانیحاصلمی

انسانبرایآبادانیوخوبشدنجامعه،برایآنتالشکند.یکیازوظایفانسان،خلیفهخدا

(.البتهنقشوجایگاه16)هود،آیه«واستعمرکمفیها»مدیریتدنیاوآبادانیآناست:درزمین،

زمینه و ساختارها باید که چرا است، مهم بسیار خصوص، این در نیز سیاسی هایپیشرفت

کردنمحیطپیرامونبراینوعانسانفرامشود.)توجهبهایجادوتنوعنهادیومشارکتوآباد

توس انسانساختاری میان روابط سوم، عرصه حاکمیت(. ط سیاسی،ها پیشرفته جامعه است.

ایاستکهانسانهاتالشکننددیگرانرانیزهدایتکنندوبرایپیشرفتآنهابکوشند.جامعه
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ازهمهخواستهشدهبرایبرپاییعدلوداد،حکومتحق، درایننگاهمخاطب،همهافرادند.

نقشهرمسلماندر(.6232:213دنیایآبادوآزاد،تالشکنند)فصیحی،روابطانسانیسالم،

هایاجتماعیداشتهباشد،ایجابولیتئتعیینسرنوشتجامعهوتعهدیکهبایددرپذیرشمس

اینمطلبدرفقهکندکهاوناظرومراقبهمهاموریباشدکهپیرامونویاتفاقمیمی افتد.

ترینمبانیتفکرسیاسیهمعروفونهیازمنکرمطرحشدهوازمهماسالمیتحتعنوانامرب

.رودیکمسلمانبهشمارمی

شناسی،شناسی،معرفتدربحثمبانیپیشرفتسیاسی،مباحثگوناگونیچونمبانیهستی

شناسیقابلطرحوبررسیاست.درایننوشتارشناسیوروششناسی،جامعهشناسی،ارزشانسان

تاثیرانسانمبانی انسان، به ما نگاه نوع زیرا بررسیمیشود. تحلیلو شناسیپیشرفتسیاسی،

مستقیمیبرفهمودرکماازماهیتولوازمپیشرفتسیاسیدارد.براینمونهرویکرداثباتیبه

شدلیلداشتنتلقیمادیازانسان،پیشرفتسیاسیرانیزصرفاامریمادیمعنانمودهوتمامتال

آنهادرایناستکهیکالگویمادیازپیشرفتسیاسیارائهنمایند.حالآنکهاگرتعریفاز

کند.انسان،برپایهچیزیغیرازمادیبودناوبنیاننهادهشود،تعریفپیشرفتسیاسیتغییرمی

پرسشاصلیعبارت اساسروشتحلیلیاستنباطی، بر تحقیقو مسئله به توجه با بنابراین،

استاز:مبانیانسانیپیشرفتسیاسیازنظراسالمچیست؟فرضیهومدعایایننوشتارآناست

جاودانگیوکرامتانسانازمنظراسالماصلی اختیار، دوساحتیبودن، ترینمبانیانسانیکه؛

قپیشرفتسیاسیاستکهانساندرپرتوآنهابهمقامخالفتالهیدستمییابد.تالشاینتحقی

هایاسالمی،اینفرضیهرابهصورتمدللاثباتنمایدونتایجآناستکهبامراجعهبهآموزه

آنرادرپیشرفتسیاسیجامعهاسالمینشاندهد.

دربحثرویکردنظریتحقیق،درموردماهیتانسانرویکردهایگوناگونیآمدهاست.در

تقسیم مییک کلی رابندی مختلف رویکردهای انسانتوان کالسیک،به فلسفی شناسی

انسانانسان انسانشناسیتجربی، شناسیپسامدرنشناسیاساطیریوانسانشناسیفلسفیمعاصر،

تعریفدسته به بسته رویکردها این یکاز هر کرد. برایبندی خاصی الگوی انسان، از شان

براینمونهدرنظرگاهپیشرفتسیاسیپیشنهادکرده تفاوتانسانازهایفالاند. سفهکالسیک،

حیواندرعقلوخرداست؛درنتیجهشاخصپیشرفتسیاسیازنظرآنهانیزرشدعقلدرانسان

انسان تارشدمادیانسانتقلیلدادهاست.رویکرداست. شناسیتجربینیز،پیشرفتسیاسیرا

گوهرانسانپرداختهشود.اینپژوهش،رویکردیدینیاستتاازمنظروحیبهبررسیحقیقتو
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نمونه به توجه پیشبا تحقیق گرفته، انجام پژوهشی دارایهای متفاوتو نظر چند از رو،

شناسیمعطوفشناسیمحضموضوعاینتحقیقنیست؛بلکهانسانانسانهایذیلاست:ویژگی

تشرشدهدرموضوعشودونبایدایننوشتارراباکارهایمنبهپیشرفتسیاسیتحلیلوبررسیمی

هاوآثارموجود،انسانراهادید.پژوهششناسییکسانانگاشتواینکارراتکرارهمانانسان

اند؛باوجودبرخورداریآنهاازاهمیتوبهصورتمطلقازمنظردین،فلسفهوعلمبررسینموده

نیستند سیاسی پیشرفت کاربردی نیازهای پاسخگوی سپاسگذاری، چراشایسته مباحث، که

انسان نیازمند میشناسیکاربردی خود با متناسب همینهای از انسانباشند. به هایشناسیرو،

شناسیپیشرفتسیاسینیازمندیم؛کاریکههنوزبهصورتمنسجمومستقلمضاعفیچونانسان

انجامنشدهاست.



 تعریف انسان
تعر انسانرا اساسمبانیخود اساسهمینتعریف،مکاتبمختلفبر بر و اند یفکرده

مطرحکرده فرهنگوجامعهرا اقتصاد، اند.مباحثدیگرمربوطبهعالمانسانیمانندسیاست،

شوند:تعاریفدرموردانسانازیکمنظر،بهچندرویکردکلیتقسیممی

انسان-الف عقلی: میشناسی عقل را انسان ماهیت فکری، سنت مکتداند.این بدر

بهعقل تعقلفلسفیبتواند معیارهایعقلیو و سنجه از استفاده با گراییسعیبرآناستکه

ازدیداینمکتب،تنهابااستفادهازابزارعقلمیتوانبه واقعیاتوحقایقجهاندستیافت.

ظتعقلگرایان،انسانپیشرفتهوکامل،انسانیاستکهبهلحادراندیشهعقل.واقعیاتدستیافت

بهکمالرسیدهباشد.بهیکمعنا،یعنیانسانیکهتمامقوا،امیالوغرایزیراکهدروجوداوبه

امانتنهادهشده،تحتهدایتوفرمانعقلقراردهد،انسانکاملیخواهدبود.

انسان-ب بهشناسیتجربی: را انسان مستلزمایندیدگاه، موجودیکامالطبیعیکه عنوان

دهانگاشتابعادروحانیوملکوتیانساناست،تصورمیکند.اینرویکردکهبرپیشفرضنادی

انگارانهازهستیوانساناستواراست،قائلبهخودگردانیوبینیازیانسانوعالمبههایمادی

یردیگرشودوتمایزانسانخداونداست.دراینتلقی،مرزمیانانسانوحیوانازمیانبرداشتهمی

می دانسته پیچیدگی میزان و درجه در تنها کیفیموجوداتجاندار، و تفاوتنوعی نه شود،

(.دراینتلقیازانسان،برترینتکاملنوعانسانچهدرعرصهسیاسیو56-6233:53)دیرکس،

غیره،ابزاربودنانساناست.
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تکهدرمحدودهحیاتحیوانیوانسانشناسیالهی:ازمنظرقرآن،انسانحقیقیکسیاس-پ

بایدحیاتالهی، بلکه نکند، تفکرمحدود نطقیا به تنها حتیانسانیتخویشرا طبیعینایستد؛

انتهایتالهگامبرداردوجاودانی،تالهوخداخواهیفطریرابهفعلیتبرساندوهمچناندرسیربی

ایحسنایالهیوتخلقبهاخالقاهللبپیمایدمراحلتکاملانسانراتامقامخالفتومظهریتاسم

شود.متأله(.دراینتعریف،حیاتانسانبامابقیجانورانمتفاوتمی6235:636)جوادیآملی،

بودناشارهبهاینمطلبداردکهانسانالهیاست.انسان،هویتجداازالهیبودندرکنارحیات

ازآیاتندارد.انساناگربخواهدانسانکاملی باشدبایدذوبدرالوهیتاهللباشدوایننکتهرا

توانفهمید.بنابرایندراینتلقی،کمالانسانتنهادرکمالعقالنینیست،بلکهعقلبافطرتمی

درکتنگناهایمعرفتیکهباآنمواجهاستزمینهرابرایساحتجدیدیازمعرفتیعنیوحیو

سازد.ازاینمنظرانسانعالوهبرندرمسیرکمالانسانیفراهممیشهودوضرورتاستفادهازآ

تواندبااستعانتازفیضسازد،میهاییازهستیرابراومکشوفمیداشتنعقلمفهومیکهالیه

الهیوازرهگذرپیوندباعقلقدسینسبتبهابعادووجوهیازهستیکهباتورمفاهیمقابلاصطیاد

(.621-6232:625اطهوشناختپیداکند)پارسانیا،نیستند،اح

ترینویژگیانسانایناستکهاوخلیفهخدادرزمیناست.درنظامتوحیدیوالهیمهم

زیبایىنامتناهىوجمیعکماالتنامحدودوانسان،جانشینخدایىاستکهداراىعلم،قدرت

ب اینامر، الیىاستکهدردیدگاهاسالمىبراىوضوححاکىازعظمتوارزشواهاستو

است روشن چون شد. گرفته نظر در مىانسان میسر وقتى جانشین،جانشینى فرد که باشد

نزدیکترینشخصبهخداىمتعالدرمیانسایرموجوداتباشدوهمینمقامواالىانسان،سبب

 نمایند. موظفشوندبهاوسجده الهىوفرشتگان، کهمالئکه نکهخداونددرقرآنچناشده

بهدلیلهمینمقام».(21بقره:«)واذقالربکللمالئکةانىجاعلفىاالرضخلیفة»فرماید:می

خالفتاستکهانساناستحقاقوشایستگیمسجودمالئکهقرارگرفتهوتمامنیروهایظاهرو

خدمتاوست طبیعتدر پنهان 6231)صدر،« :633« .) این هم آنمالکجانشینی استکه

تواندتعالیوارزشوجودیپیداکندکهکارهایخداییازاوصادرشود؛قدریمیموجود،به

انجامدهدکهفراترازمقتضایاسبابومسبباتمادیدراینجهانیعنیمی تواندکارهاییرا

باعنایتبهاینمبحث،انسانپیشرفته،انسان6233:31)مصباحیزدی،«است ینیستکه(؛فلذا

اساسرویکرد بر بلکه باشد، وجه بهترین به خود اهدافمادی و نیازها تحقق پی در صرفا

دارایهدفغایی نیازهایمادی، اهدافو کنار در انسانیاستکه پیشرفته، انسان اسالمی،
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درمتوندینیانسانکاملمترادفاماماست(باشدوهایانسانکامل)شاخصنزدیکشدنبه

انسانیکهبتوانددرزمینکارخداییکند.



 تعریف پیشرفت سیاسی
برایتعریفاینمفهومبررسیاندکیازمعنای پیشرفتسیاسیدانشواژهجدیدیاست.

توسعهسیاسیالزماستوپسازروشنشدننقیصه،مفهومتوسعهسیاسیدرگفتمانپیشرفت

اصطالحپیشرفتسیاسیتعریف دین، میمبتنیبر بهآلموندگابریل،گردد. سیاسیرا توسعه

کندواینکهفرهنگسیاسیبیشترمعنایتفکیکاجزاوتخصصیشدنساختارسیاسیتعریفمی

(.دریکتعریفمفصلاز6213:63آیدوصورتاینجهانیپیداکند)داد،ازسلکدینبهدر

 داد،سوی ایج ایسی از یکی باید حداقل سیاسی ویژگیتوسعه اولن باشد: داشته را -ها

مثللیبرالیسمدرغربوجامعهکمونیستیدرشرقیا دگرگونیسیاسیبرایاهدافخاص،

دگرگونیکلیدرقلمروسیاستشاملتخصصیکردن،تفکیکوظایف،-دولتاسالمیدوم

گانگیساختارهایسیاسیوتمرکزقدرت،افزایشمشارکتمردمدرسیاست،تقویتاحساسی

ظرفیتیکنظامسیاسیبرایحلمشکالتناشیازتوسعهوبه-میانمردمونظامسیاسی؛سوم

توانیادگرفتنکه-هایتازهبرایجامعهوایجادساختارهایجدید؛چهارموجودآوردنسیاست

:6213چگونهبهنحوبهتروظایفسیاسیراانجامدادوساختارهایسیاسیراایجادنمود)داد،

طرفنیستودنیویدهدکهتوسعهسیاسییکمفهومبیهایفوقنشانمی(دقتدرتعریف33

هایمحوریدردرونایناصطالحاست.ازاینرو،پیشرفتشدن)سکوالریسم(یکیازمولفه

کوشندسیاسیفرایندیاستکهطیآنجامعهونهادهایاجتماعیبهمنظوررسیدنبهکمالمی

ترپیشرفتسیاسیرفتاریکفردیاایاسالمیرادرجامعهعینیتبخشندوبهطورعینیهارزش

استفادهازبهترینابزاروتوامبا برنامهکاملتاهرچهزودتریکارگانویاکلجامعهاست،با

(.636-6233:633مسیاسیتامینگردد)مصباح،هدفنظا

معرفت منظر روشهستیشناسی،پیشرفتسیاسیاز مبانیمکتبشناسیو شناسیمبتنیبر

سیاسی پیشرفت است. غربی سیاسی توسعه با متفاوت کامالً گفتمانی فضای دارای و اسالم

توحیدمحورودارایابعادمادیومعنویدرمسیردستیابیبهکمالانسانیاست،درحالیکه

هایسیاسیکسب،حفظوگسترشتوسعهسیاسیدارایرویکردمادیبودهوصرفاسازوکار

ممعتقدبهضرورتراهیابیانسانبهسویسعادتسالادهد.قدرتراموردهدفقراردادهومی
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بهرو،هرچیزیکهبتوانددرمسیررشدوکمالازطریقتهذیب،سلوکوتزکیهاست.ازاین

م،سالسیاستازمنظراانسانکمککند،ابزاریبراینیلبهسویسعادتوغایتقصوااست.

بیانگرتدبیرو یکمفهومولفظخنثینیستکهصرفاً کنشیا فعل، معرفت، هنر، یکعلم،

ازگیریآنبهسمتسعادتاست.گیریمشخصاستوجهتمدیریتباشد،بلکهدارایجهت

یدی،برخورداراست:)جمشیزیرها،سیاستمفهومیاستکهازویژگیخمینینیزمنظرامام

6235:31.)  

 د؛سیاست،مفهومیاستکهبرکنشودانشمرتبطباآنکنشداللتدار*

(؛2:355سیاست،تدبیریاادارۀمدبّرانهامورعمومیاست)صحیفهامام،ج*

  (؛62:223،جصحیفهامامگیریمشخصی،یعنیسعادتاست)سیاست،دارایجهت *

  ت.عادتانساناسگیریسیاست،متوجهکمالوسجهت *

مبانی به توجه هدفاسالمیبا بعثتانبیا، پیشرفتسیاسیاست.،غاییازآفرینشانسانو

درهمةابعادمادیومعنوی«تکاملانسان»م،سالهدفازآفرینشانسانوبعثتانبیاازدیدگاها

وجودیخودرا)مادیواو،البتهباتقدمابعادمعنویاست.هدفایناستکهانسانبایدابعاد

نظر در که اهمیتی تمام با نیز عدالتاجتماعی حتی میان این در برساند. تکامل به معنوی(

مقدمه ایضروریبرایتحققتکاملدراندیشمندانغیرمسلمانوحتیدرمکتباسالمدارد،

تکاملاستنههدفدراینمیان،جایگاهمادیات،جایگاهابزارووسایلنیلبهسوی انساناست.

م،رسیدنبهسعادتوقربالهیاستکهابزارآنسالتکاملوغایترشد.غایترشددرنظرا

 مادیاتاست.

 ،دیدگاهاسالمدرپیشرفتسیاسیهدفغاییومطلوببرایناساس،میتوانادعاکرد،

سانساکندرآننظامتکویننظامیاستکهدرآن،مکتبالوهیتوایدۀتوحیدتحققیابدوان

سیاسیبتواندبهتکاملبرسد،ازبنددنیاوازنقایصخودخارجشودوزمینهبرایحیاتحقیقیو

ازاین مستمراوذیلایدۀتوحیدفراهمشود. درپیشرفتگیریاعتقادداردکهجهتاسالمرو،

ریزیتحققایدۀتوحیدپایهبایستبراساستعالیانسانوکسبسعادتونظامسیاسیاسالم،می

شو  اینهدفد. نتیجه اسالمگذاریدر تحققشاخصدیدگاه تربیتانسان، به هاییاستکه

می منجر یافته رشد و آگاه نظاممهذب، و کشور ساحاتدر و ابعاد تمام سعادتدر تا شود

انسانتربیتشد،همةمهمدرنظرانبیاایناستکهانساندرستبشود؛اگر»اسالمیتحققیابد.

مسائلحلاست.یکمملکتیکهدارایانسانمهذّباست،تماممطالبشحلاست.انسانآگاه
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(.5:63)صحیفهنور،ج«کندومهذب،همةابعادسعادترابرایکشورتأمینمی



 شناختی پیشرفت سیاسیمبانی انسان
بر تشکیلایمبانیفکریایندپارهاهربحثنظریورفتاری، ستکهزیربنایآنبحثرا

توسعةمی هایاصخوداستکهازنگرشگونفکریخغربدارایمبانیگوناسیاسیدهد.

می نشئت سکوالریستی و لیبرالیستی مبداومانیستی، گرفتن نادیده بر و انکاراگیرد جهان،

لذت فردگراییو تکلیفهدفمندیآفرینش، پیشرگراییو است. ازفتستیزیاستوار سیاسی

خاصخودشناختیشناختیوارزششناختی،انسانشناختی،هستیاسالمینیزمبانیمعرفتمنظر

انسان مبانی از مصادیقی به نوشتار این در دارد. را پیشرفتهشناختی جامعه تحقق برای اسالم

اینها،امکانایکهانسانساکندرآنبتواندخلفخداونددرزمینباشدوبدونتوجهبهسیاسی

شود:حصولبهآنجامعهمیسورنیست؛اشارهمی

 
 دو ساحتی بودن انسان -الف

انسانموجودیمانندجماداتنیستکهوجودشفقطجسممادیباشد؛بلکهعالوهبرجسم

هایانسانیراازقبیلعلم،عشقومحبّت،مادّی،روحیمجرّدداردکهحاالت،صفاتوویژگی

تعالیبافرشتگانبرسرشود.چنانچهوقتیحقدردولذّت،کفروایمان،شاملمیغموشادی،

 کنند. انسانبراوسجده روحبه تعلّق امرفرمودپساز فَإِذَا»خلقتانسانسخنگفتبهآنها

سَاجِدِینَ لَهُ رُّوحِیفَقَعُواْ مِن فِیهِ وَنَفَخْتُ درجاییدیگرب33)حجر/«سَوَّیْتُهُ هصراحتدمیدن(؛

الَّذِیأَحْسَنَکُلَّشَیْءٍخَلَقَهُوَبَدَأَخَلْقَالْإِنسَانِمِنطِینٍ»دهد:روحبهانسانرامورداشارهقرارمی

مِّنمَّاءمَّهِینٍ* نَسْلَهُمِنسُلَالَةٍ السَّ*ثُمَّجَعَلَ لَکُمُ وَجَعَلَ فِیهِمِنرُّوحِهِ وَنَفَخَ سَوَّاهُ وَالْأَبْصَارَثُمَّ مْعَ

(3ـ5)سجده/«وَالْأَفْئِدَۀَقَلِیلًامَّاتَشْکُرُونَ

ساحت به عرصهباور در انسان به کامل و جامع سببنگرشی انسان، هایمختلفوجود

بعدمادیومعنویوزندگیدنیویو به جامعنگریدردرجهنخستناظر سیاسیمیشود.

وساحت،درمقامعملسازگاریوهماهنگیبرقرارمیکند.دراخرویانسانداردومیانایند

نیزدرنظرمی ایکهراهبردهاوراهکارهایگونهگیرد،بهدرجهدوم؛ابعادفردیواجتماعیرا

رآوردهکند.توجهبهفردیاینمعیارهاباحرکتتکاملیجامعههماهنگباشدومنافععمومراب

شود،هایاومییفیکهازانسانوجایگاهاوونهایتاتامیننیازهاوخواستهویژهدرتعراینمسئلهب
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حائزاهمیتفراواناست.انساندارایدوساحتوجودیفطریوطبیعییادوساحتمتعالیو

ساحتخاکیویااینجهانیاست.بعدمادیوروحانیانسان،دوعرصهجداازهمنیستند،بلکه

ازسویدیگر،نایندوساحتحاکماستوبرهمدیگرتاثیپیوندمحکمیمیا رمیگذارند.

میانسان زمانیشکل کامل شود،شناسی ساختارهایوجودششناخته تمام با انسان که گیرد

تراست.بایدهمهفضایوجودانسانراناتماموآثاروبرکاتآننیزکموگرنهانسانشناسیما

روشنکر زیرا کافیدنگوشهروشنکرد؛ اما مفیداست، اگرچه انسان فضایوجود هاییاز

ایازآنروشنباشد،شناختکاملماندکهاگرفقطگوشهشبستانیمینیست.درستهمچون

(.6232:23آید)فصیحی،برتمامآنبهدستنمی

بهویژگیدوساحتیبودن پیشرفتسیاسیویرابطهتوجه انسانبا زیراایتنگاتنگدارد؛

تک به نقشتعییناعتقاد انسان ساحتیبودن دو جوامعایدرکنندهساحتییا و پیشرفتافراد

می طبیعیاستکهانسانیایفا دربعدمادیودنیویببیند، تنها انسانرا اگرکسیوجود کند.

زونبربعدپیشرفتانسانرانیزتنهادرتوسعهمادیاتورفاهدنیویخواهددید؛ولیوقتیکسیاف

،درنظراوپیشرفتعنوانبعداصیلوجاودانهانسانقائلباشدمادی،بهبعدروحیومعنوینیزبه

نیازهایمادی-آنهایانسانوشاخص برآوردن به یابدورویکردیمعنویمی-ضمنتوجه

دغدغه زمره در روحی نیازهای تامین و معنوی امور به میتوجه قرار اصلی .«ردگیهای

دراینخصوصمی6232:52خلیلیان،) (؛مالصدرا معنایپیشرفتانسان،درککلیات»گوید:

عقالنیصرفنیست،بلکهطیمراتبهستیوتقرببهخداونداست.حرکتبهسمتخداوند

نیازمندآناستکهازحیثوجودیانساندارایچنینخصوصیتیباشدوگرنهچنینحرکتی

یعن ندارد؛ باشدوگرنهحرکتبهمعنا تعبیهشده انسان یبایدجاذبهخداگونهشدندروجود

.(211-6231:215)شیرازی،سمتاودیگرمعناندارد

بههمینخاطراستکهدرگفتمانپیشرفتاسالمی،عالوهبربعدمادیونازلانسانبایدبه

رورشاینبعدانساناستکهتمایزاتبعدمتعالیوحقیقیاونیزتمرکزشود؛زیراتنهادرسایهپ

شهیدمطهریدراینهایوجودیاوشکوفامیرسدوظرفیتحقیقیآدمیبهفعلیتمی شود.

بارهمی پیشرفتبعدروحانیاوبهمثابهجوهراصیلتعیین»فرماید: کنندهسرنوشتنهاییانسان،

گرد،دربعدروحانیپیشرفتیاعقبانسانیتاست،نهتکاملدربعدمادیوامورمرتبطباآن.

پیشرفتیاانحطاطبهسویانساناستکهواقعیتهایاجتماعیرانیزهمسوباخودتغییردادهو

(.6253:33)مطهری،«دهدسوقمی



 (32)پیاپی69زمستان،32شماره،ششمسالست،هایراهبردیسیاپژوهشفصلنامه06
 

دراینارتباط،دوشاخصمعنویتگرائیوبصیرتکهموثردرعرصهپیشرفتسیاسیاست

ساحتیبودنوجودانساناست،قابلطرحوبررسیاست:وخاستگاهآنهااعتقادبهدو

 

 گرایی سیاسیمعنویت
یکیازثمراتاعتقادبهدوساحتیبودنوجودانسانوکنشسیاسیمترتببراینباور،ورود

معنویتبهعرصهسیاسیاست.خاستگاهوریشهمعنویتتوجهبهبعدروحانیوجودانساناست.

تینیستندکهدرتنهاییوتجردوعدممسئولیتاجتماعیشکلتکاملیمقوال،معنویتوعرفان

کندکهانساندراخالصوعبودیتتحققوتجلیپیدامی،خودراطیکنند،بلکهزمانیاخالق

جمعوباعملصالحخودراتزکیهومرحلهبهمرحلهباالرودوباپاالیشنفسانیاتخود،معنویت

بررسیموانعدرونیاستکمالنفسوچگونگیتعدیلآنهاودراتقویتنماید.راارتقاوعرفانخ

)ره(درآثاریهمچونچهلدرجدالبانیروهایخیر،موضوععلماخالقاستکهامامخمینی

نیزدر مبارزهعلیهموانعبیرونی)استکبارواستبداد( حدیثبهتفصیلازآنهاسخنگفتهاست.

متعلقبهحوزهسیاستاست،کهازمنظراخالقیبداننگریستهخمینینظریهسیاسیامام )ره(

سیاسیمی مبارزه آید، حساب به کلیدی مفهوم امام، اخالق علم در صالح عمل اگر شود.

و مشترکاخالق فصل قیام و مبارزه مفهوم واقع در صالح. عمل مصادیق استاز مصداقی

و استبداد علیه قیام و شود می پدیدهسیاست اینکه بر عالوه قلمداددیکتاتوری، سیاسی ای

عنوانیککند.بنابراینرهاییازسلطهوسیطرهدیگرانبهد،خصلتاخالقینیزپیدامیشومی

پدیدهاخالقیسیاسیدرخدمتتحققماهیتوجودیانسانقرارمیگیرد،وراهوصولبهعشق

نیخودبرهاینفساقهایبهتحمیلنظراتوخواستهمطلقرادرسایهدولتی،کهحاکمانآنعال

سازد.زیربارظلمرفتنمثلظلمکردن،هردوازناحیهعدمتزکیهاستمردمندارند،هموارمی

.(6236:625منصوری،)

گراییدرچارچوبگفتمانسیاسیمنوطاستبهتوضیحدونکتهاساسی:تعریفمعنویت

ششکلمثبت،سالمدرجهتهدایتجامعهبهسویصالح.درواقعتعریفسیاسیوگزین؛اول

دارد نوعتعریفبرایسیاستوجود یکیدو غی: ارزشرسیاستمنفیو کمالو مشروعکه

نهایتبهحاکمیتمادیاقلیتمحسوبنمی منتهیمیشودودر کهقطعاًشوهاییبرجامعه د.

 با تاریخ طول در عمومیبشریتهمواره هیچگاهوجدان و سیاستمدارانیمخالفبوده چنین

هدایتوصالحجامعهو-6:سیاستیاستکهودیگریاندمشروعیتمردمیرابهدستنیاورده
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عقیدتیمردمهایانسانیاساسیجامعهراکهبامبانیفکریوارزش-3؛بخشدملتراتحققمی

بخشدسازگاراستتکاملمی هن-2؛ کندجاریواخالقیعملمیازنظرشکلومحتوا -2؛

گرانچگونهانتخابحکومت-3باشدوایدفاع،اصالحوهدایتجامعهمیایبرمتضمنبرنامه

نماید.سیاستازاینمنظرناظربهانتخابعقالنیورهبرانرامبتنیبرمصالحیکملتتنظیممی

ستاهدافسیاستمدارنیست،بایدتوجهداشتموضوعسیادوم؛معطوفبهمصلحتملتاست.

رساندوباتوجهبهاینکهعملشدهمیهایازپیشتعیینهاییاستکهانسانرابههدفبلکهراه

هایآزادهارامالکقراردهدلذاسیاستفرمانرواییبرانسانسیاسیدرذاتخودآزادیانسان

هانهوارادیاستلذاعملانساننگهیسیاستمربوطبهانتخابعقالنیوآگاااستنهبردگانو

.دانندمجبورودربندراعملسیاسینمی

اینتوضیحمعنویت گفتمانیکه.گراییبایددرچارچوبگفتمانسیاسینوعدومباشدبا

کند.هاوجوامعمختلفباهرنوعفرهنگبومیرابهسویخودجلبمیتمایلدرونیهمهانسان

ایاستمشتملبررهنمودهایعلمیوعملیآسمانیبرایبرقراریهگرایییکمجموعمعنویت

هابهوایجادمسیریامنوسالمبرایسیرانسانیکنظاممدنیبرتروسعادتآفریندرجهان

تنفیذبینشانسان تقویتو مادیومسویکمالو ابعاد در نهایتها در عنویجهانهستیو

برایلقاسازیانسانآماده ها ءا... چارچوبگفتمان. مصنوعیدر وجود ایناساسجایگاه بر

با استفاده سیاسیمانندوجودآبونقشآندرحاصلخیزیزمیناستهرچهآبشیرینبا

برنامهومداوموخاکمناسب،آمادهوحاصلخیزباشدمحصوالتفراوانوقابلاستفادهبهبار

گراییوگفتمانسیاسیاست.منطقیتعاملبینمعنویتخواهدآمدوایندقیقاًهمانچارچوب

می نشان ملتمطالعاتتاریخی بین معنویتدر فقدان آنهادهد استبین موجبشده ها

لشکرکشیهایخونیجنگ اینکه، توضیح خونریزینیرخدهد. و مها غصبحقوق ردم،ها،

خشونت فحشاء، فساد، قدرتشمبیرحمی، غلبه از نشان و... استها معنویتداشته بر از.شیر

هاییازتاریخکهدرآنصلح،امنیت،اجرایقوانین،دهددورهایتاریخینشانمیسوییتجربه

لیهمعنویتبرخورداربودهاست.دالازپشتوان،دوستیحاکمبودهدفاعازحریمانسانیتوبشر

تمامتمدنمبنیمستندیوجوددارد، وازهایکهنبرابراینکه ساسعقایددینیاستواربوده

اند.پشتوانهمعنویتبرخورداربوده

درحقیقت،کنشانساندرمناسباتسیاسیمعطوفبهآیندهوافقیاستکهبارفتارسیاسی

دهیبهدهیوجهتگراییدرشکلودراینراهنقشوتاثیرمعنویتکند،بهآندستپیدامی
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ازیگرانسیاسیاسالمی،نقشوتاثیریکامالبنیادیناست.اگربرفتارهایسیاسیدرحکومت

هایسیاسیخودازطریقتوجهبهآخرتودنیایپسازمرگآگاهینسبتبهعواقبکنش

داشتهونسبتبهمسئلهروزجزاایمانواعتقادحاصلکنند،طبیعتاهررفتاروتصمیمیازآنهاسر

الوتصمیماتآنها،معطوفبهحسابوکتابعالمدیگرخواهدنخواهدزدوکلیهافعالواقو

شد.

 

 بصیرت سیاسی
میواژهبصیرتکلید هایکندویکازمولفهایاستکهدرادبیاتسیاسیاسالممعناپیدا

باشدکهباابتناءبهایمیگردد؛اساسابصیرتمولفهپیشرفتدرنظامسیاسیاسالممحسوبمی

کندوچونریشهشناسیالهیواسالمیموضوعیتپیدامیشناسیوانسانمعرفتشناسی،هستی

محسوبمی حکومتدینی نظام در جدیدی مولفه دارد، اسالمی مبانی اندیشهدر در گردد.

تکیهبرآموزهسیاسیغرب،چ چیزیونپارادایمحاکم، هایاومانیستیوسکوالریستیاست،

باشد،چراکهبصیرتدرپرتواعتقادبهساحتروحانیانسان،مطرحنمی"بصیرت"تحتعنوان

ایمانبهخداوندمتعالوعملصالحمترتببرآنونهایتاتقواوپرهیزکاریدرعرصهفردیو

شود.اجتماعیحاصلمی

باشدکهقرانکریم،تحتعنوانفرقانسیاسیازآننامبصیرتنوعیتوانمندیدرونیمی

هبهوسیلهآندستاوردهایمادیومعنوینصیبفردوجامعهخواهدکرد.بصیرتکبردهاست

گردد.فلذا،باقدرتدرمفهومقرآنی،بیناییشهودیانساناستکهحقایقبرایویآشکارمی

یابد.کندودرمیانفتنههاوشبهات،حقرامیفرقاناستکهانسانحقیقتراازباطلجدامی

یابیبهبصیرتنیست.موضوعبصیرتبهقدریگستردهاستیزچیزیجزهماندستیافتنحقن

هایگوناگونمحلاثراستوهمدرپیشرفتیکحکومتوجامعه؛چراکهکههمدرشناخت

دوسطحتحلیلماند.بابصیرتمسیرصحیحازناصحیحنیزمشخصوفقطپیمودنآنراهمی

باشد:میقابلذکربرایمفهومبصیرت

کهشود،قلمدادمیدرمقاممعرفتیبصیرتکهزیرینبصیرتاستیکیسطحاصولیوالیه

انتخابجهان بصیرتدر توحیدیمربوطمیبه اساسیمفاهیم فهم بینیو نتیجه بصیرتشود.

اتانسانیهاومبارزتالشهمهداشتندراینسطح،هدفدارونظاممنددیدنجهاناستکهزمینه

می جامعه نقطهدر که اینمنظر از یافتنهدفنظامباشد. صورتِ در مادیاست، مقابلنگاه
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نتیجهمی به انسانرا قطعاً هدف، تحققِ هرگونهتالشومجاهدتیدرراه رساندتوحیدی، اما.

انسانوکنشبصیرتسیاسیدرمقامرفتارتراست،کارکردآنمشهودوملموسسطحدیگرکه

بصیرتدربرخوردباحوادثاجتماعیاست.بصیرتداشتندراینسطحعبارتاستازاست؛

وپرهیزاز آنها حوادثبههنگاممواجههبا تدبرکردن،درستنگاهکردنودرستسنجیدنِ

یکیازالتزامعملیبهاصولوپرهیزازلغزشوانحرافدراینسطح،هایعامیانهوسطحی.نگاه

دراینزمینهاظهارمیایاهللخامنه آیتباشد.هایاصلیمیشاخص درست»دارند: حوادثرا

درانسانبصیرتایجادمی تدبرکردن، درآنها یعنىبینایىنگاهکردن،درستسنجیدن، کند؛

یرمنفانماالبص»فرماید:شود.امیرالمؤمنین)ع(میکندوانسانچشمشبهحقیقتبازمیایجادمی

وقتى«سمعفتفکرونظرفابصر نبندد. برصداها بصیرآنکسىاستکهبشنود،گوشخودرا

.(2/3/6233بیاناتمقاممعظمرهبریدردیداردانشجویاناستانقم،«)شنید،بیندیشد



 اختیار انسان - ب

رسیدنبهسعادتوکمالنهاییدرگرورفتاراختیاریآدمیاست.شکّینیستکهلوازمو

عواملرسیدنبهسعادتوکمالیامحرومماندنازآنها،دراعمالوافکارخودماناست.در

هایفردیواجتماعیازعواملآیاتواحادیثعواملیچونایمان،عملصالح،انجاممسئولیّت

إِنَّ*وَالْعَصْرِ»فرماید:اینمطلبراچنینمی«والعصر»سعادتبرشمردهشدهاست.سورۀکمالو

«.إِلَّاالَّذِینَآمَنُواوَعَمِلُواالصَّالِحَاتِوَتَوَاصَوْابِالْحَقِّوَتَوَاصَوْابِالصَّبْرِ*الْإِنسَانَلَفِیخُسْرٍ
باشد.دیدگاهاسالمدراینهایمتفاوتیمطرحمیاهدربارهاعتقادبهجبرواختیارانسان،دیدگ

بیان با ایندیدگاه، بینامریناست؛ امر «بینامرینالجبروالتفویضبلامر»خصوصنظریه

داندونهمعتقداستکهامورانسانبهخودشواگذارشدهاست؛بلکهبهمجبورمیانسانرانه

 انساندراعمالشکامالمجبوریا»حقیقتیمیانجبروتفویضقاائلاست. دراندیشهاسالمی،

آزادنیست،بلکهدرعیناینکهقدرتوارادهاودرایجادافعالشموثراست،دراینبارهاستقالل

کهدراصلوجودشنیزمستقلنیست.اوباارادهوانتخابخود،کارهایشراکاملندارد؛چنان

اختیارراخداوندبهاوافاضهکردهاست؛همچنانکهاگراینافاضهدهد،امااینارادهوانجاممی

(؛بر6232:13)خلیلیان،«تواندکاریراانجامدهدیابهسامانبرساندخداوندینباشد،هرگزنمی

 فعالبودنخداونددرموردکارهایانسانمنافات»اساسایننظریه؛ با فعالبودنانساننهتنها

بلک ماهیتفعلندارد، درکدقیق و انسان و شناختدرستخدا مقتضای واقعیتو عین ه
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(.6233:611)رجبی،«اختیاریاست

تاریخی،اجتماعی»بنابراین اعتقادبههرگونهجبرطبیعی، والهیمردوددردیدگاهاسالمی،

اردومسیرتواندازجامعهخویشپیروینکندودرجهتخالفآنگامبرداستوهرانسانیمی

(.مختاربودنانسان6233:231)مطهری،«تریاکندترسازدعهرامتحول،یاحرکتآنراسریعجام

معنایمختاروآزادبودن»کند:بهاینمعنااستکهانسانبراساسرضایتومعیارعقلعملمی

کنشانسا استکه معنا این به بلکه علیتنیست، قانون از رهاییوی خواستوانسان از ن

برخالفمیلورضایتکاملاووتصویبقوهتمیزاوسرچشمهمی گیردوهیچعاملیاورا

(.6212:233)طباطبایی،«کندرغبتورضاوتشخیصاووادارنمی

هایذاتیانسان،اینپیامدراداردکهپیشرفتوتکاملاوقرارگرفتنارادهواختیارذیلویژگی

یابد.فلذا،پیشرفتیکهاختیاردردستیابیبهآندخیلنباشد،کمالویژگیمعنامیدرگروهمین

آید.درحقیقتپیشرفتانسانهنگامیارزشمنداستکهانسانبااختیاربهواقعیانسانبهشمارنمی

درآندستیابد.بنابراین،مسئلهاختیاروجبردرپیشرفتسیاسیازاهمیتباالییبرخورداراست.

هرچهانسانازسطح»ایناگسستنیبرقراراست.اصلبینانسانپیشرفتهوعقالنیتواختیاراورابطه

یابد.هرچهاختیاروعقالنیتدرزندگیرباشد،اختیاراونیزافزایشمیشناختباالتریبرخوردا

(.6232:13)فصیحی،«انسانشکوفاترشود،انسانتوانمندتروپیشرفتهتراست

 سنجش و ارزیابی انسانبرای اختیار سیاسیمسئله پیشرفت میدر از شاخصدوتوان

:هرهبردبدرعرصهسیاسینیازانسانبههدایت،دینوپیامبرپذیریسیاسیوتربیت

 

 پذیری سیاسیتربیت
گاهدعوتاسالمی،تربیتاست،اسالمآیینتربیتوسازندگیاست.کتابنهجالبالغه،تکیه

کهحاویسخنانامامعلی)ع(استازمنابعاساسیدراینزمینهاست.هدفتربیتسیاسیدر

گزارانحکومتیبراساسمعیارهاواصولاخالقیراسالمونهجالبالغه،تربیتعموممردموکا

است؛همچنینهدف،تربیتشهروندانیاستکهوظایفسیاسیودینیخودرابشناسندوبهآن

براساسآموزهبپای هایدیناسالمبهندباشندوتربیتکارگزارانیکهمهارتتدبیرجامعهرا

گیدستآورندوآنرااجراکنند؛زیرایکیازمسائلمهموموردتوجههرنظامسیاسی،چگون

هاینظامایکهرفتاردرستوسنجیدهآناندراستحکامپایههعملکردکارگزاراناستبهگون

نقش باشد. داشته شایسته ی دیگر، تعریفی سیاسی"در شکوفاسازی"تربیت و پرورش یعنی
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استعدادهاییکهمربوطبهبعدسیاسیانسانوویژگیعمومیاو،یعنیقدرتاست.تاازاینراه،

هایسیاسیدردرونشبکهوسیعقدرت،آگاهانهمتربیضمنفهمروابطقدرتوپیچیدگینظام

اختیارتاکیدبرمسئلهاختیارانساناست،چراکهاعتقادبهدرپرورشسیاسی،نماید.وفعال،عمل

پیشرفتهمه الزمه مقابلعواملگوناگونانسان، در را خود انسانیکه زیرا انساناست؛ جانبه

هرگونهتعلیموتربیتو واجدهیچتاثیریدرزندگینداند، مجبوربینگاردوارادهخویشرا

هایوکیفریرابیمعناخواهدپنداشت.نیزانسانیکهخودرانیازمندتربیتوبرنامهانسانپاداش

برترازخویش)پیامبران(نداند،بهپیشرفتالزموحقیقیدستنخواهدیافت؛زیراتنهادرسایه

انسانمیالها تعالیموحیاستکه از سرم به تشخیصدهدوخودرا چاه از را منزلتواندراه

مقصودبرساند.درغیراینصورت،اگرپیشرفتیبهدستآید،تنهادربعدحیوانیانساناستو

(.6232:56خلیلیان،لحقیقیواصیلوینخواهدداشت)ارتباطیباکما

 

 در عرصه سیاسی نیاز انسان به هدایت، دین و پیامبر
شدانساندارایسرمایه معلوم میارزشمندیچوناکنونکه استو پرتواختیار توانددر

اعمالاختیاریخود،سرانجامینیکوبرایخودبسازدتابهکمالالیقخودوسعادتابدیبرسد،

برایاومعلوممی تبعیّتبهآنها، گردد.لزومبرخورداریازدینوپیامبروصدالبتهپایبندیو

هاازآنبربرایانسانولزومپیرویانسانتمامیاندیشمنداناسالمیدربابضرورتدینوپیام

هایدنیاییبهسوینوررحمانیدالیلیهایاالهیبرایرسیدنبههدایتوعبورازظلمتآموزه

اندکهخالصةاستداللآنهاایناست:رابیانکرده

*خداوندحکیماستوخلقتانساننیزحکیمانهاست؛

سویابدیّتوجاودانگیحرکتبایدباطیصراطمستقیمبه*انسانحقیقتیجاودانهاستو

دچارشقاوتو شود، مرتکبخطا اینراه در اگر تأمینکندو را کندوسعادتابدیخود

شود؛محرومیّتازسعادتابدیمی

مندیوبرخورداریازنعمتاختیار*طیصراطمستقیمنیازمندداشتناختیاراستوبهره

هاوحقیقتانسان؛ثانیاًندوچیزاست.الف:علموآگاهیاوالًنسبتبهتمامویژگیمستلزمداشت

ویژهآنچهدرسعادتیاشقاوتآدمیدخالتدارد.نسبتبهحقایقهستیبه

کهموصوفناقصیمثل چرا *بهدالیلمختلفعلموعقلانسانمحدودوناقصاست.

با داشته که هم رسمی وصفو هر استموصوفانسان، غیرممکن بود. خواهد محدود شد
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عالوهاستفادهکردنازقدرتونعمتعقللوازمیداردازمحدود،صفتنامحدودداشتهباشد.به

قبیلداشتنعلمکافینسبتبهمتعلّقتعقّل،داشتندالیلکافیودوریازحبّوبغضومعلوم

؛استکهانسانبذاتهمحرومازاینسهویژگیاست

بی را کماالت تمام و بوده جهان و انسان خالق که خداوند تمام* به دارد، قیدی هیچ

زمینهویژگی شرایط، تماملوازم، وبسترهایکمالوتعالیانسانعلمهایمخلوقخودوبه ها

(؛6232:363دارد)بسیج،

دینرادرتکمیلعلماساسحکمتخودشبرنامةهدایتانسانراتنظیمنمودهوروبرازاین

کندتابشرباپیمودندستوراتصائبوسالموانسانوپیامبرانرادرطولعقلانسانارسالمی

زندگدورازگزندسهوونسیانوخمعصومانةدینبه درهمهعرصهبطا، ویژهعرصهیخودرا

به و دهد سامان بهسیاسی و نهاییکهسعادتحقیقیخویشبرسد مقاممقصد الهیو لقای

جانشینیخداونداستنائلآید.بنابراینتوجهبهاینگزارهدومطلباساسیرادرجامعهدینی

کند:اوال؛حضوردیندرعرصهسیاسیباتوجهبهعلموعقلناقصومحدودانساننهادینهمی

ازپیامبر،امامیانائب)ارتباطدیانتباسیاست(وثانیا،تشکیلحکومتدینیتوسطولیخدااعم

امام.

 
 جاودانگی انسان -پ

معیارهایارزیابیوباوربهحیاتجاودانهدردرکوتبیینمسائلمربوطبهپیشرفتانسان

ینیاسالمی،معادوبهایمهمدرجهانجوامعنقشاساسیدارد.یکیازآموزهپیشرفتسیاسی

لتوجاودانگیراازآنِزندگیاخرویدانستهوهابهسویخداست.اسالماصابازگشتانسان

می آن به پلیبرایرسیدن را دنیا )مجلسی، ج6213داند 62ق، دنیا263: اسالم، دیدگاه از .)

(وآخرتمحلاستقرار6:315ق،ج6212مکانیبرایتکاملشخصیتانسان)ابنابیجمهور،

مهمدرتربیتوسازندگیانساندارد.فردباوربهمعادنقشی.(اوست6:63ق،ج6263)دیلمی،

بیندوبهسودولذتاخرویوفراترازمعتقدبهمعاد،سودولذترامنحصردرامورمادینمی

داند.ازاینرو،برایرسیدنبهآنبهرضوانالهینیزاعتقادداردوآنرابرترازسودمادیمی

،1قج6213؛نوری،53(ویژه)توبه:23الص)فاطر:(،خ31؛نحل:65و61سودپایدار)اعلی:

پوشیهایدنیویچشم(اخروی،ازبسیاریلذت622مران:؛آلع56(وفراوان)زخرف:12ص

براساسمعیارمی بنابراین، انسانپیشرفتهکسیهایپیشرفتانسانیمبتنیبرآخرتکند. گرایی،
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هایدنیادرجهتتأمیننیازهایمادیخود،برایاستکهبااستفادۀصحیحازامکاناتونعمت

.کوشدسعادتزندگیاخروینیزمی

ناستواینکهزندگیدنیویجاودانگیانساندراسالممستلزمپذیرشدوساحتیبودنانسا

درپیشخواهدمقدمه انساندرعالمآخرتزندگیابدیرا ایبرایزندگیاخرویاستو

هادرسرایآخرتخواهدبود.قرانکریمنیزبهاینواصلیانساندانهداشت،فلذازندگیجاو

مسئلهاشاراتفراوانیدارد.دراینارتباط،دوشاخصانگیزهسیاسیوایثارسیاسیکهموثردر

عرصهپیشرفتسیاسیجامعهاستوخاستگاهآنهااعتقادبهجاودانگیوجودانساناست،قابل

طرحوبررسیاست:

 

 نگیزه آفرینی سیاسیا
اجتماعیاو رفتارهایفردیو مهمیدر نبودننقشبسیار بودنیا جاودانه انسانبه اعتقاد

دارد،وپیشرفتافرادوجوامعانسانیسختمتاثرازایناعتقاداست.کسیکههستیخویشرا

گرایانههایپوچندیشهفناپذیروپایانیافتنیبداند،انگیزهچندانیبرایتالشنخواهدداشتوا

درمقابل،کسانیکهباوربهجاودانگیدارند،دارای هموارهذهنوزندگیاوراخواهدآزرد.

هادرمقابلگفتارورفتارشوند.دراصل،همةانسانانگیزهمضاعفدرعرصهسیاسیاجتماعیمی

روایاتمعص و کریم قرآن در لذا ثوابدارند. پاداشو انتظار پاداشومانخود از های)ع(

شود.دراینزمینهدرآیاتفراوانخداوندمختلفیسخنبهمیانآمدهکهبرعملنیکمترتبمی

دهدتابرایدستیابیبهآنتحریکهایبهشتیراوعدهمیمکرربهآدمیانپاداشمعنویونعمت

مندشکنیمودنیابکوشدبهرههرکهبرایمتاع»شوندوباانگیزۀخداییعملصالحانجامدهند.

هرکهثوابآخرتخواهدازنعمتآخرتبرخوردارشگردانیم )آل« هرکه»(؛623عمران:

]ازخدابخواهد[کهثوابدنیاوآخرتهردونزدخداستوثوابونعمتدنیاراطالباست

(.622)نساء:«]بهدعایخلق[شنواو]بهاحوالشان[بینااستخدا

خواهیانساناستتاازهادرقرآنهمهبراساسهماناصلپاداشهاوثوابپاداشذکراین

آمادهنماید.بنابرهمینسازیزندگیآبرومندوسعادتبخشاخرویاینطریقاورابرایزمینه

واصلمی جلبمردم آنانبرایجذبو همچنیناوامر و دعاهایامامانمعصوم)ع( بینیمدر

آنها،بهمسئلةرسیدنبهثوابواجروپاداشتکیهشدهاست.حرکتدادن

ها،اصلدوریازعقابوشقاوتوبدبختیومجازاتدیگراصلحاکمبرکارهایانسان
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هاییکهدرصورتسرپیچیازهاراازخطرهاوعذاباست.قرآنکریمدرآیاتمتعددانسان

ش خواهد آنها متعالدامنگیر میفرمانخداوند حذر بر د به»دارد: بگو شدند کافر آنانکه به

بدجایگاهیاست بسیار محشورگردیدکه بهسویجهنّم زودیمغلوبشویدو عمران:)آل«

(.366)بقره:«عقابخدابرکافرانبسیارسختاست(.»63

ند؛زیراهمانهاکهجنبةترسوتهدیددارند،دررفتارانسانمؤثرهاوعقاببیانایننوععذاب

کند،وعدهبهعقابنیزانگیزۀگونهکهبیانپاداشدرانسانبرایرسیدنبهآنایجادانگیزهمی

خداوندبهمردان»آوردتابهعذاباخرویگرفتارنشود:ترککارهایحرامرابرایانسانپدیدمی

اهندماند]همانبرایآنانوزنانمنافقوکفّار،وعدۀآتشدوزخدادهاست.جاودانهدرآنخو

(.13)توبه:«کافیاست[وخداآنهاراازرحمتخوددورساختهوعذابهمیشگیبرایآنهاست

هایدیگراثرتواندبررفتارانسانبهتصویرکشاندنکیفریکهدرانتظارکافرانومنافقاناست،می

بهسویکارهاینیکباشد.بگذاردوباعثتنبیهوبیدارسازیآنهاشودوسوقدهندۀ

مهمتریننمودجاودانگیرافانیشدندرخداوباقیشدنعرفاواندیشمندانمسلماننیز،

نبهاومیدان دیگراصلمؤثربررفتارانسان،محبّتاست.نخستینگامدرتحصیلازطرفی،د.

فاتکمالوجمالومحبتهم،معرفتوشناختاست.اگرانسانوجودیراکهدارایهمهص

همةخوبی وفضیلتمنشأ اومحبتپیداها دردلشبه کند، بشناسدوبهآنتوجهپیدا هاست،

هایاودریکچیزتجلیخواهدکرد.وقتیمعرفتآدمیبهخداوندافزایشیابد،تمامانگیزه

می میپیدا هدف این به رسیدن برای نیز است. محبوب رضایت آن و کند و تمامکوشد

کند.گذاریمیرارداده،براینیلبهآنسرمایههایخودرادرمسیرتحققآنقفعالیت

 

 ایثار و مقاومت سیاسی
همانگونهکهاشارهشد،اعتقادانسانبهجاودانهبودنیانبودننقشبسیارمهمیدررفتارهای

ثرازایناعتقاداست.کسیکهفردیواجتماعیاودارد،وپیشرفتافرادوجوامعانسانیسختمتا

هایهستیخویشرافناپذیروپایانیافتنیبداند،انگیزهچندانیبرایتالشنخواهدداشتواندیشه

چنینفردیمشکالتزندگیراپوچ بنابراین، خواهدآزرد. گرایانههموارهذهنوزندگیاورا

پایانزندگیمی ازحرکتبرنخواهدتابیدوبدینسببکهمرگرا نوعداند، هایایثارگرانهو

ایاجتنابخواهدکرد.ازاینرو،جامعه–کهثمرهایبسیاریدرپیشرفتجوامعدارد–دوستی

هایپیشرفتخودرادرزندگیمادیخالصهکردهاست،طعمشیرینپیشرفتکهمعیاروشاخص
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نخواهدچشید.درمقابل،فردوجامعه نهپایانایکهخودحقیقیرا جاودانهبداندومرگرا را

بلکهسرآغاززندگی بهآسانیاصیلوتمامناشدنیبداند،سختیزندگی، هایزندگیدنیویرا

کندودرسایهاعتقادبهزندگیجاویدان،درپیکسبتوشهبرایزندگینهاییخویشتحملمی

جامعه چنین در بود. انخواهد مقاومت، فرهنگایثار، شهادتای، و جایگاهفاق ارزشو طلبی

(.6232:53خلیلیان،)باالتریخواهدداشت،ومسیرپیشرفتهموارترخواهدبود

گزمندیازآنهرایاستکهانبیایالهیبدونبهرهایثارومقاومتازاصولاولیهدرحقیقت،

هایغلطوربرابرسنتشدند.پیامبرانباایستادگیومقاومتدموفقبهانجامرسالتخویشنمی

مناسباتنادرستاجتماعیوبذلایثاروازخودگذشتگیدراینراهبهاصالحجامعهپرداختهو

واهمه ترسو هرگونه دادن راه دل به سختیبدون از رسالتای مشکالتفراروی، و هایها

الذینیبلغون د:فرمایسنگینالهیخودرابهانجامرسانیدندتاآنجاکهخداونددربارهایشانمی

درتاریخ(23،حزابسورهارساالتاهللویخشونهوالیخشوناحدااالاهللوکفیباهللحسیبا؛)

)ص(واصحابشازمکهبهمدینه،مردممدینهکهدراصطالحاسالم،پسازهجرتپیامبراکرم

دهوباجانومالبهحمایتازتاریخاسالمبهانصارمعروفشدندازمهاجرانمسلماناستقبالکر

برخاستن آنان اکرمجنگد. پیامبر دیگرهاییکه یا و مشرکانمکه اصحاببا همراه به )ص(

.گذاردنمونهبارزیازصبرواستقامتوایثاررابهنمایشمی،مخالفانسرسختاسالمانجامداد

(دراینواقعهتاریخیآنانرا)صقرآنکریمضمناشارهبهاستقامتوپایداریاصحابپیامبر

د.دهسورهآلعمرانموردستایشقرارمی652الی653درآیات
 

 کرامت انسان  - ت

رمزکرامتبشریت،استعدادهایذاتیاوست.ایناستعدادهادروجوددیگرموجوداتقرار

باشدومی«نفختفیهمنروحی»دادهنشدهاستوهماناستکهمنشاءالهیداشتهومصداق

تامقامخلیفه خداوندبررویزمینباالبردهاست.آیتاهللجوادیوجودآنهاستکهانسانرا

می او روح را، انسان کرامت معیار آملی، آملی، )جوادی 6233داند عمل32: مالک و )

ویژگی میقرارگرفتن تامین را انسان ملکوتی جنبه استکه انسان از آیتاهللهایفوق کند.

مجموعه و جسمی امتیازات بر عالوه انسان، روح را، کرامت راز نیز، شیرازی ازمکارم ای

برایپیمودنم تواناییبسیار دانستهاستعدادهایعالیو نامحدود طور تکاملبه )مکارماندسیر

 6231شیرازی، استعداد326: روحو عقل، داشتناختیار، تکریمآدمیبه سر دیگر، تعبیر به .)
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 خداییشدناست،کهبههیچموجوددیگریدادهنشدهاست.

دیناسالم منظر از اعطاییازکرامت، ذاتی، تکوینییا اکتسابیاست؛ نوعتکوینیو دو

جانبخداوندبرایهمهآدمیاناست؛یعنیدرایننوعازکرامت،همهانسانهادرآنبرابرندو

وازاینحیثدرحقوقعمومیوسیاسیاجتماعیبرابرند.درآننسبتبهیکدیگرامتیازندارند

داردکهباحرکتدرمسیرتکاملیخودکههمانا درکنارکرامتذاتی،آدمیاینتواناییرا

شک،کرامتاکتسابیبرایصاحبکرامت،حقوقیداییشدناست،کسبکرامتکند.بیخ

برخوردارنخواهدبود.اینتفاوتدرحقوق،کندکهفردفاقدچنینکرامتیازآنراایجادمی

 آثار قابلتوجهیاستکه حقوقسیاسیمیموضوع حوزه باالخصدر برخیتواآن رافع ند

.(52و6233:52هاباشد)سعیدی،اختالفاتوکجفهمی

کرامتوآزادگیدرمسیرحرکتبهسویکمالشایستةانسانیوتقربالیاهللونیزدر

اینجهتتأمین به توجه با زیرا عقلیوجسمیانسانالزماست؛ همةمبنانیازهایروحی، از

اقتصادیوسیاسیکهسببازمیانرفتنشخصیت راهبردهاوراهکارهایفرهنگی،اجتماعی،

برای.شودشودوباآزادگیوکرامتویدرتعارضاستاجتنابمیانسانیوالهیانسانمی

.شودپیشنهادمیپذیری،پاسخگوئیمسئولیتپذیریوشاخصوالیتدوکرامت

 

 پذیری  والیت
پذیریسیرپیشرفتانسانورسیدنبهکمالواقعیکههمانقربالهیاست،درسایهوالیت

غیرحققرارشود.کرامتانساننیزباپذیرشوالیتوسرپرستیافرادیکهدرمسیرمحققمی

امامصادق ع(دراینزمینهمی)دارند،درتضاداست. دیننداردکسیکهباغیرامام»فرماید:

(این53:632ق،ج6213)مجلسی،«دهدظالمدستورهایالهیراانجاممیعادلیابااطاعتاز

روایتبیانگرآناستکهتدینبهدینالهیبدونپذیرفتنوالیتافرادمنصوبخداوندمعنا

 امامسجادعلیهالسالندارد. نقلشدهاستکهاز والیتط»م االمرتمامالعز؛ یریازپذاعهواله

اهمیتوالیتوضرورت؛(1:331ج،6232محمدیریشهری،)«اولیاءالهیتمامعزتاست

برداریازپروردگارپیرویازاولیاءالهی،بهدلیلهمراهیولزومیاستکهاینتبعیتدرفرمان

بهعبارتدیگر،والیت کسکهخود،منصبیاستالهیوازسویپروردگاربههرآندارد؛

می عطا بداند شایسته ازصالحو نافرمانی خداستو تبعیتاز والیت، اطاعتاز لذا فرماید؛

والیتدرزمانرسولخداباپیامبرودرزمانحضرتائمهبا.حجتالهی،نافرمانیازخداست
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)ع(بانایبانعامآنحضرتاستکهازسویاماممعصومائمه)ع(تحققیافتودرزمانغیبت

ایاسالمیمطرحدرپیشرفتسیاسیمبتنیبرآموزهمطلبیکهحجتبرخلقباشند.حجتالهی،

هایخاصیرابهجهتعلمیباشد،ایناستکهتنهاوالیتکسیپذیرفتنیاستکهویژگیمی

کندکهولیوسرپرستاوازهرگونهگناه،عیبامیواخالقیداراباشد.کرامتانساننیزاقتض

ونقص،وضعفیپاک،وواجدتمامکماالتاخالقیوعلمیباشد.

ازطرفی،خروجازدایرهوالیتوحاکمیتخداوندباازدسترفتنکرامتنفسوآزادگی

شیطانوحکومت سلطه اعماز سلطه، پذیرشهرگونه بنابراین، است. باانسانهمراه طاغوت،

پذیرشسلطه از کوچکی نمونه بیگانه دوستیگرفتن به تناقضاست. در اصلکرامتانسان

انجامد.قرانکریمبرایمومنیکهبهلطهکاملدشمنبرفردوجامعهمیبیگانگاناست؛زیرابهس

جایمؤمناننبایدمؤمنانکافرانرابه»ایندوستیتندادهباشد،کرامتوشخصیتیقائلنیست:

(.33)آلعمران،«اینیستبهدوستیبرگزینند.پسهرکهچنینکنداوراباخدارابطه

خروجسلطه نحویبه به یکیاینکه کرامتانسانیمنافاتدارد: دوجهتبا از پذیرینیز

خداودوماینکهدربسیاریموارد،پذیرشسلطهغیرانجامدموردییاکاملازوالیتخداوندمی

پذیریازطاغوتاست.بهعبارتدیگر،فردباایناطاعتوتسلیم،خودراخوارهمراهبااطاعت

کندوکسیکهبرایخودکرامتوشخصیتقائلباشد،هرگزخودراآلودهبهوکوچکمی

گناهنخواهدکرد.همچنینجامعهایکهدرآنکرامتوآزادگیاصلاساسیوحاکمبرروابط

 نمیبا را بیگانه سلطه هرگز باشد، حقارت،دیگران پذیرشذلت، با معادل را آن زیرا پذیرد؛

داند.هایالهیوانسانیخویشمیاسارتوزیرپانهادنارزش

 

 پذیری و پاسخگوئی  مسئولیت
نپرسشگریدرآمدهاستومقصودازآنمکرردرقرانکریمآهایواژهمسئولیتوریشه

باشد.مسئولیتانساندربرابرهوتکلیفومواخذهوبازخواستنمودنفردوجامعهمیبرابروظیف

قابلارزیابیاستخداونددرصدرهمهمسئولیت نیزمسئولیتانساندربرابراحکاموقوانین،ها

ادبهایوعمیقازباورحضورخداوندواعتقمنشاایجادمسئولیتبطورریشه.نقشتعیینکنندهدارد

گوییاستکهپذیری،پاسخنتیجهمسئولیت.گیردسرچشمهمیونهایتاکرامتانسانخرتآمعادو

گسترهوکند.وبرقراریعدالتوساختنجامعهواالومتعالیرافراهممیسیاسیزمینهپیشرفت

مسئولیت پاسخقلمرو و اساسآموزهپذیری بر مسئولیتگوئی، شامل اسالمی، ای وهای فردی
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هایاجتماعیناظربرنیازهاینظاماسالمیواجرایقوانینومقرراتاجتماعیانساناست.مسئولیت

مهممی از اساسا پاسخترینجلوهباشد. مدیریتیهایپذیرشمسئولیتو حکومتیو امور گوئی،

کارگز از یکی به مطالباتمردم، به مسوالن پاسخگوئی درباره )ع( حضرتعلی ارنشاست.

اتهیچحاجبوگوئینباشدوجزچهرهمیانتوومردم،جززبانتنمایندهوسخن»فرماید:می

نگهبانیازمردمجدایتنکند.هرگزمگذارکههیچنیازمندیازدیدارباتومنعشودوپشتدرماند

«جیدوتعریفینداردهاونیازهااگردراولینلحظهورودردشود،برآوردنبعدیآنهاتمکهمراجعه

سخگوئیراجلباعتمادمردمهایپا(؛ایشانهمچنینیکیازمزیت616:313ق،ج6213)مجلسی،

(.22:161ق،ج6213شمرد)مجلسی،یبرم

ازدیگرمواردمسئولیتیحائز احساسمسئولیتوپاسخگوئیدرموردمسائلجهاناسالم،

یشرفتهسیاسیبراساسکرامتانسانی،مکلفبهآناهمیتاستکهانسانمسلماندرجامعهپ

است.مسلمانانبایدباهمفکریوهمیاری،مشکالتیکدیگرراحلکنندونسبتبهحوادثیکه

آید،احساسمسئولیتکنندودربرابرتوطئهوحملهدشمنبهدرکشورهایهمدیگر،پدیدمی

پی دهند. متناسبانجام اقدام میکشورهایاسالمی، اینزمینه در )ص( اسالم امبر من»فرماید:

(؛ازآنجاکهتعهدو2:265ق،ج6215اصبحولمیهتمبهامورالمسلمینفلیسبمسلم)کلینی،

باشد؛بنابرایندرجههایمختلفمیتخصص،ابزارهایالزمبرایپیشرفتیکجامعهدرحوزه

قبالمسئولیتدینیواجتماعی،بیانگرمیزانگوییآناندرپذیریافرادجامعهوپاسخمسئولیت

تعهدوپایبندیآنهابهفرایندپیشرفتسیاسیولوازمآناست.برایناساس،متوجهکردنتمامی

پذیریواینکههرکسیبایددرقبالخداوندومردموحکومتافرادجامعهبهحسمسئولیت

پی مسیر پاسخگوباشد، نحواحسن، به هموارمیاسالمی، اینشرفتسیاسیجامعهرا در سازد.

بادقتانجامخواهددادودرجهترشدمادیومعنوی صورت،هرکسوظایفخویشرا

خودوجامعهوبرایعملیاتیشدنبرنامهپیشرفتسیاسی،بهجدخواهدکوشید.

 

 گیری  نتیجه
ایبراساسبینشتوحیدییتشدهشناسیاسالمفرایندهدابراساسمبانیانسانپیشرفتسیاسی

هاراازنظرفردیواجتماعیدرابعادمختلفجامعةاسالمیاستکهتغییراتاساسیدررفتارانسان

ومقامجانشینیخدادرداریبهسویحیاتطیبهکندوطیآنافرادجامعهدرسایةدینایجادمی

ازنظرکسیکهبادیدمادیبهسیاسیاهدافومعیارهایپیشرفتکنند.حرکتمیرویزمین
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شودومرگراسرآغاززندگینگرد،باانسانیکهبهمثابةموجودیابدیدرنظرگرفتهمیانسانمی

کهسببشناختصحیحاوستودراسالمهایانسانداند،متفاوتاست.برخیویژگیجاودانمی

ا ختیار،دوساحتیبودناثرفراوانیبرپیشرفتویدارد،عبارتاستاز: وکرامت.جاودانگی،

اینویژگی قبال در موضع اتخاذ جهتمیچگونگی انسان شناختاز به برنامةها برای و دهد

است.سیاسیپیشرفت مؤثر جملهویبسیار از نمودهایی انسان ساحتروحانیوجود به توجه

کهبرایخوداختیاروانتخابیقایلانسانیباشد.گرائیوبصیرتدرمناسباتسیاسیمیمعنویت

نیستوبهنوعیجبردررفتارخودمعتقداست،ازنظراونظامحقوتکلیف،پاداشوجزاودر

پذیریسیاسیونیازبشردراینراستادوشاخصتربیتنتیجه،پیشرفتیارکود،بیمعناخواهدبود؛

میبهدینوپیامبربراساساصلاختیارنمودپید همچنینانسانیکهدرچارچوبنگرشکند.ا

مادیخود،خواهاناختیاروآزادینامحدوداستباانتخابواختیارفردیکهبعدمعنویانسانرا

همة مادی یکانسان زیرا متفاوتاست؛ بسیار دارد، باور روح جاودانگی به استو پذیرفته

تالشفعالیت و ها و درآمد برای را خود میهای متمرکز ازلذتبیشتر پیشرفتانسان و سازد

کند،غافلازاینکهازجنبةفرامادیخودرامحرومکردههایروحیومعنویرافراموشمیجنبه

هایسیاسیوترویجدراینخصوصنیزایجادانگیزهبرایفعالیت.استواختیاروانتخابیندارد

دوهمکرامتوآزادگیاعتقادبهمسئلهجاودانگیانسان.روحیهایثارومقاومتسیاسیازثمرات

پذیریوبرخیشئونومکارماخالقیبعدروحیـروانیوعملیدارد.جنبةعملیآندروالیت

یابد.نمودمیوپاسخگوییپذیریمسئولیتدر
 

 های آناز دیدگاه اسالم و شاخص سیاسیپیشرفت مبانی انسانی 

 شاخص ها مبانی

احتیبودنانساندوس (6
گرائیسیاسیالف.معنویت

ب.بصیرتسیاسی

اختیارانسان (3
پذیریسیاسیالف.تربیت

درعرصهسیاسینیازانسانبههدایت،دینوپیامبرب.

جاودانگیانسان (2
الف.انگیزهآفرینیسیاسی
ب.ایثارومقاومتسیاسی

کرامتانسان (2
الف.والیتپذیری

وپاسخگوئیپذیریب.مسئولیت
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