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مبانی انسانی پیشرفت سیاسی از دیدگاه اسالم
فالحتپیشه-1مجتبینوروزی 2

حشمتاله

تاریخدریافت-6233/3/32:تاریخپذیرش6231/3/36:


چکیده

توانگفت؛ نگرشتکساحتیوکامال
می 
بابررسیمکاتبمختلفتوسعة سیاسی  ،
ماتریالیستیبهانسانبراساساصلاومانیسم،یکیازمهمترینمبانیآنهامیباشد.دراین
تلقیازتوسعهسیاسی،دینوگزارههایاخالقی،بهعنوانمانعیدرراهتوسعهسیاسیحذف
میشودواینامر،معناییکامالمادیواینجهانیپیدامیکند.امادراندیشهاسالمی،هدف
غاییپیشرفتسیاسی،دستیابیبشربهتعالیوتکاملهمهجانبهومقامخلیفهاللهیذیل

حکومتاسالمیاست.دراینمیان،افزونبراینکهحوزههایدنیاییخویشرابهبهترین
شکل ممکن سامان میبخشد ،راه تعالی و رسیدن به قرب الهی را طی میکنند .الزمه
دستیابیبهاینمهم،ابتناءمبانیانسانیپیشرفتسیاسیبرآموزههایاسالمیاست.دراین

نوشتارچهارموردازمبانیانسانشناسیپیشرفتسیاسیدراسالم(دوساحتیبودن،اختیار،
جاودانگی و کرامت انسان) و تاثیر آنها بر مناسبات سیاسی ،بررسی و مورد تحلیل قرار
میگیرند .

واژگان کلیدی :پیشرفتسیاسی،اختیار،دوساحتی،جاودانگی،کرامت

.6استادیارعلومسیاسیدانشگاهعالمهطباطبائی(نویسندهمسئول)
.3دانشجویدکتریعلومسیاسیدانشگاهعالمهطباطبائی

dfalahatpisheh@yahoo.com
m.norouzi88@yahoo.com
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مقدمه
یکیازمسائلزیربناییدرپیشرفتسیاسیازمنظردینمبیناسالم،نوعنگاهبهانساناست.
دراصل،تاهنگامیکهتحولدرذاتیکشیرخندهد،آنپیشرفتحقیقینیستواستفادهاز
است.بنابراین،اگرازمنظرهستیشناسیبهپیشرفت

واژهپیشرفتیاتکاملدراینمواردمجازی
نگریستهشود،حقیقتایناستکهپیشرفتحقیقیپیشرفتانساناست؛یعنی موضوعاصلیو
حقیقی پیشرفت ساحتهای مختلف انسان و توانمند شدن انسان است (مطهری ،6231 ،ج:62
 532 -533؛ مطهری ،6232،ج .)365-333 :63شهید مطهری در این مورد مینویسد« :جامعه
تکاملیافته،جامعهایاستکهدرقدمنخست،ارزشهایمتعالیدرانسانهایآنرشدکرده
باشد.پیشرفتعلمودانش،پیشرفتابزارتولید،تقسیمکاروتمایزساختاریهنگامیپیشرفت
اجتماعیمحسوبمیشوندکهباپیشرفتانسانهمراهباشند(».مطهری،6231،ج362-336:33؛
مصباحیزدی.)611:6253،درنگاهشهیدصدرنیزمحورواقعیتکاملوپیشرفت،انساناست.از
نظرایشان،موضوعاصلیپیشرفت ،تنهاانساناست؛چون خصوصیات یاد شده درموجودات
دیگروجودندارد(صدر .)636:6236،
فلذا،بخشاعظمیازپیشرفتدرجامعهاسالمی،پیشرفتدرانساناستکهدرسهعرصه
معنا مییابد :نخست پیشرفت خود انسان؛ به این معنا است که انسان تمام توانمندیها و
استعدادهایخودراشکوفاسازدوخودمراحلتکاملرابهخوبیبپیماید.ازاینمنظربهانسانبه-
عنوانیکفردنگاهمیشودکهدارایعقلواختیاراستومخاطبقرارمیگیرد.هرانسانی؛
سالکیاستکهاگردرستحرکتکند،بهمقامخالفتالهیمیرسدوخداگونهمیشود.فلذا
درموضوعپیشرفتسیاسیازنگاهاسالم،هرانسانیبایداینحرکتراانجامدهد؛حرکتاز
ظلمتبهنور،ازظلمتخودخواهیبهنورتوحید؛عرصهدومپیشرفتانسان،محیطاست.انسان
بایدبکوشدومحیطزیستخودراآبادکند.بنابراینپیشرفتسیاسی،زمانیحاصلمیشودکه
انسانبرایآبادانیوخوبشدنجامعه،برایآنتالشکند.یکیازوظایفانسان،خلیفهخدا
درزمین،مدیریتدنیاوآبادانیآناست«:واستعمرکمفیها»(هود،آیه.)16البتهنقشوجایگاه
پیشرفت سیاسی نیز در این خصوص ،بسیار مهم است ،چرا که باید ساختارها و زمینههای
مشارکتوآبادکردنمحیطپیرامونبراینوعانسانفرامشود(.توجهبهایجادوتنوعنهادیو
ساختاری توسط حاکمیت) .عرصه سوم ،روابط میان انسانها است .جامعه پیشرفته سیاسی،
جامعهایاستکهانسانهاتالشکننددیگرانرانیزهدایتکنندوبرایپیشرفتآنهابکوشند.
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درایننگاهمخاطب،همهافرادند.ازهمهخواستهشدهبرایبرپاییعدلوداد،حکومتحق،
روابطانسانیسالم،دنیایآبادوآزاد،تالشکنند(فصیحی.)213:6232،نقشهرمسلماندر
تعیینسرنوشتجامعهوتعهدیکهبایددرپذیرشمسئولیتهایاجتماعیداشتهباشد،ایجاب
میکندکهاوناظرومراقبهمهاموریباشدکهپیرامونویاتفاقمیافتد.اینمطلبدرفقه
اسالمیتحتعنوانامربهمعروفونهیازمنکرمطرحشدهوازمهمترینمبانیتفکرسیاسی
یکمسلمانبهشمارمیرود .
دربحثمبانیپیشرفتسیاسی،مباحثگوناگونیچونمبانیهستیشناسی،معرفتشناسی،
انسانشناسی،ارزششناسی،جامعهشناسیوروششناسیقابلطرحوبررسیاست.درایننوشتار
مبانی انسانشناسی پیشرفت سیاسی ،تحلیل و بررسی می شود .زیرا نوع نگاه ما به انسان ،تاثیر
مستقیمیبرفهمودرکماازماهیتولوازمپیشرفتسیاسیدارد.براینمونهرویکرداثباتیبه
دلیلداشتنتلقیمادیازانسان،پیشرفتسیاسیرانیزصرفاامریمادیمعنانمودهوتمامتالش
آنهادرایناستکهیکالگویمادیازپیشرفتسیاسیارائهنمایند.حالآنکهاگرتعریفاز
انسان،برپایهچیزیغیرازمادیبودناوبنیاننهادهشود،تعریفپیشرفتسیاسیتغییرمیکند .
بنابراین،با توجهبهمسئلهتحقیقوبراساسروشتحلیلیاستنباطی،پرسشاصلیعبارت
استاز:مبانیانسانیپیشرفتسیاسیازنظراسالمچیست؟فرضیهومدعایایننوشتارآناست
که؛دوساحتیبودن،اختیار،جاودانگیوکرامتانسانازمنظراسالماصلیترینمبانیانسانی
پیشرفتسیاسیاستکهانساندرپرتوآنهابهمقامخالفتالهیدستمییابد.تالشاینتحقیق
آناستکهبامراجعهبهآموزههایاسالمی،اینفرضیهرابهصورتمدللاثباتنمایدونتایج
آنرادرپیشرفتسیاسیجامعهاسالمینشاندهد .
دربحثرویکردنظریتحقیق،درموردماهیتانسانرویکردهایگوناگونیآمدهاست.در
یک تقسیمبندی کلی میتوان رویکردهای مختلف را به انسانشناسی فلسفی کالسیک،
انسانشناسیتجربی،انسانشناسیفلسفیمعاصر،انسانشناسیاساطیریوانسانشناسیپسامدرن

دستهبندی کرد .هر یک از این رویکردها بسته به تعریفشان از انسان ،الگوی خاصی برای
پیشرفتسیاسیپیشنهادکردهاند.براینمونهدرنظرگاههایفالسفهکالسیک،تفاوتانساناز
حیواندرعقلوخرداست؛درنتیجهشاخصپیشرفتسیاسیازنظرآنهانیزرشدعقلدرانسان
است.انسانشناسیتجربینیز،پیشرفتسیاسیراتارشدمادیانسانتقلیلدادهاست.رویکرد
اینپژوهش،رویکردیدینیاستتاازمنظروحیبهبررسیحقیقتوگوهرانسانپرداختهشود .
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با توجه به نمونههای پژوهشی انجام گرفته ،تحقیق پیشرو ،از چند نظر متفاوت و دارای
ویژگیهایذیلاست:انسانشناسیمحضموضوعاینتحقیقنیست؛بلکهانسانشناسیمعطوف
بهپیشرفتسیاسیتحلیلوبررسیمیشودونبایدایننوشتارراباکارهایمنتشرشدهدرموضوع
انسانشناسییکسانانگاشتواینکارراتکرارهمانهادید.پژوهشهاوآثارموجود،انسانرا
بهصورتمطلقازمنظردین،فلسفهوعلمبررسینمودهاند؛باوجودبرخورداریآنهاازاهمیتو
شایسته سپاسگذاری ،پاسخگوی نیازهای کاربردی پیشرفت سیاسی نیستند ،چراکه مباحث
کاربردی نیازمند انسانشناسیهای متناسب با خود میباشند .از همینرو ،به انسانشناسیهای
مضاعفیچونانسانشناسیپیشرفتسیاسینیازمندیم؛کاریکههنوزبهصورتمنسجمومستقل
انجامنشدهاست .


تعریف انسان
مکاتب مختلف بر اساس مبانی خود انسان را تعریف کرده اند و بر اساس همین تعریف،
مباحثدیگرمربوطبهعالمانسانیمانندسیاست،اقتصاد،فرهنگوجامعهرامطرحکردهاند.
تعاریفدرموردانسانازیکمنظر،بهچندرویکردکلیتقسیممیشوند :

الف -انسانشناسی عقلی :این سنت فکری ،ماهیت انسان را عقل میداند .در مکتب
عقلگرایی سعی برآن است که با استفاده از سنجه و معیارهای عقلی و تعقل فلسفی بتواند به
واقعیاتوحقایقجهاندستیافت.ازدیداینمکتب،تنهابااستفادهازابزارعقلمیتوانبه
واقعیاتدستیافت.دراندیشهعقلگرایان،انسانپیشرفتهوکامل،انسانیاستکهبهلحاظتعقل
بهکمالرسیدهباشد.بهیکمعنا،یعنیانسانیکهتمامقوا،امیالوغرایزیراکهدروجوداوبه
امانتنهادهشده،تحتهدایتوفرمانعقلقراردهد،انسانکاملیخواهدبود .
ب -انسانشناسی تجربی :این دیدگاه ،انسان را بهعنوان موجودی کامال طبیعی که مستلزم
نادیدهانگاشتابعادروحانیوملکوتیانساناست،تصورمیکند.اینرویکردکهبرپیشفرض
هایمادیانگارانهازهستیوانساناستواراست،قائلبهخودگردانیوبینیازیانسانوعالمبه
خداونداست.دراینتلقی،مرزمیانانسانوحیوانازمیانبرداشتهمیشودوتمایزانسانیردیگر
موجودات جاندار ،تنها در درجه و میزان پیچیدگی دانسته میشود ،نه تفاوت نوعی و کیفی
(دیرکس.)56-53:6233،دراینتلقیازانسان،برترینتکاملنوعانسانچهدرعرصهسیاسیو
غیره،ابزاربودنانساناست .
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پ-انسانشناسیالهی:ازمنظرقرآن،انسانحقیقیکسیاستکهدرمحدودهحیاتحیوانیو
طبیعینایستد؛حتیانسانیتخویشراتنهابهنطقیاتفکرمحدودنکند،بلکهبایدحیاتالهی،
جاودانی،تالهوخداخواهیفطریرابهفعلیتبرساندوهمچناندرسیربیانتهایتالهگامبرداردو
مراحلتکاملانسانراتامقامخالفتومظهریتاسمایحسنایالهیوتخلقبهاخالقاهللبپیماید
(جوادیآملی.)636:6235،دراینتعریف،حیاتانسانبامابقیجانورانمتفاوتمیشود.متأله
بودناشارهبهاینمطلبداردکهانسانالهیاست.انسان،هویتجداازالهیبودندرکنارحیات
ندارد.انساناگربخواهدانسانکاملیباشدبایدذوبدرالوهیتاهللباشدوایننکتهراازآیات
فطرتمیتوانفهمید.بنابرایندراینتلقی،کمالانسانتنهادرکمالعقالنینیست،بلکهعقلبا
درکتنگناهایمعرفتیکهباآنمواجهاستزمینهرابرایساحتجدیدیازمعرفتیعنیوحیو
شهودوضرورتاستفادهازآندرمسیرکمالانسانیفراهممیسازد.ازاینمنظرانسانعالوهبر
هاییازهستیرابراومکشوفمیسازد،میتواندبااستعانتازفیض

داشتنعقلمفهومیکهالیه
الهیوازرهگذرپیوندباعقلقدسینسبتبهابعادووجوهیازهستیکهباتورمفاهیمقابلاصطیاد
نیستند،احاطهوشناختپیداکند(پارسانیا .)621-625:6232،
درنظامتوحیدیوالهیمهمترینویژگیانسانایناستکهاوخلیفهخدادرزمیناست.
انسان،جانشینخدایىاستکهداراىعلم،قدرتو زیبایىنامتناهىوجمیعکماالتنامحدود
استواینامر،بهوضوححاکىازعظمتوارزشواالیىاستکهدردیدگاهاسالمىبراى
انسان در نظر گرفته شد .چون روشن است جانشینى وقتى میسر مىباشد که فرد جانشین،
نزدیکترینشخصبهخداىمتعالدرمیانسایرموجوداتباشدوهمینمقامواالىانسان،سبب
شدهکهمالئکهالهىوفرشتگان،موظفشوندبهاوسجدهنمایند.چنانکهخداونددرقرآن
میفرماید«:واذقالربکللمالئکةانىجاعلفىاالرضخلیفة»(بقره« .)21:بهدلیلهمینمقام

خالفتاستکهانساناستحقاقوشایستگیمسجودمالئکهقرارگرفتهوتمامنیروهایظاهرو
پنهان طبیعت در خدمت اوست» (صدر« .)633 :6231،مالک جانشینی هم این است که آن
موجود،بهقدریمیتواندتعالیوارزشوجودیپیداکندکهکارهایخداییازاوصادرشود؛
یعنیمیتواندکارهاییراانجامدهدکهفراترازمقتضایاسبابومسبباتمادیدراینجهان
است»(مصباحیزدی)31: 6233،؛فلذاباعنایتبهاینمبحث،انسانپیشرفته،انسانینیستکه
صرفا در پی تحقق نیازها و اهداف مادی خود به بهترین وجه باشد ،بلکه بر اساس رویکرد
اسالمی ،انسان پیشرفته ،انسانی است که در کنار اهداف و نیازهای مادی ،دارای هدف غایی
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نزدیکشدنبه شاخصهایانسانکامل(درمتوندینیانسانکاملمترادفاماماست)باشدو
انسانیکهبتوانددرزمینکارخداییکند .


تعریف پیشرفت سیاسی
پیشرفتسیاسیدانشواژهجدیدیاست.برایتعریفاینمفهومبررسیاندکیازمعنای
توسعهسیاسیالزماستوپسازروشنشدننقیصه،مفهومتوسعهسیاسیدرگفتمانپیشرفت
مبتنی بر دین ،اصطالح پیشرفت سیاسی تعریف میگردد .آلموند گابریل ،توسعه سیاسی را به
معنایتفکیکاجزاوتخصصیشدنساختارسیاسیتعریفمیکندواینکهفرهنگسیاسیبیشتر

ازسلکدینبهدرآیدوصورتاینجهانیپیداکند(داد.)63:6213،دریکتعریفمفصلاز
سوی سی ایج داد ،توسعه سیاسی حداقل باید یکی از این ویژگیها را داشته باشد :اول-
دگرگونیسیاسیبرایاهدافخاص،مثللیبرالیسمدرغربوجامعهکمونیستیدرشرقیا
دولتاسالمیدوم -دگرگونیکلیدرقلمروسیاستشاملتخصصیکردن،تفکیکوظایف،
ساختارهایسیاسیوتمرکزقدرت،افزایشمشارکتمردمدرسیاست،تقویتاحساسیگانگی
میانمردمونظامسیاسی؛سوم-ظرفیتیکنظامسیاسیبرایحلمشکالتناشیازتوسعهوبه
وجودآوردنسیاستهایتازهبرایجامعهوایجادساختارهایجدید؛چهارم-توانیادگرفتنکه
چگونهبهنحوبهتروظایفسیاسیراانجامدادوساختارهایسیاسیراایجادنمود(داد:6213،
)33دقتدرتعریفهایفوقنشانمیدهدکهتوسعهسیاسییکمفهومبیطرفنیستودنیوی
شدن(سکوالریسم)یکیازمولفههایمحوریدردرونایناصطالحاست.ازاینرو،پیشرفت
سیاسیفرایندیاستکهطیآنجامعهونهادهایاجتماعیبهمنظوررسیدنبهکمالمیکوشند
ارزشهایاسالمیرادرجامعهعینیتبخشندوبهطورعینیترپیشرفتسیاسیرفتاریکفردیا
یکارگانویاکلجامعهاست،بااستفادهازبهترینابزاروتوامبا برنامهکاملتاهرچهزودتر
هدفنظامسیاسیتامینگردد(مصباح .)636-633:6233،
پیشرفت سیاسی از منظر معرفتشناسی ،هستیشناسی و روششناسی مبتنی بر مبانی مکتب
اسالم و دارای فضای گفتمانی کامالً متفاوت با توسعه سیاسی غربی است .پیشرفت سیاسی
توحیدمحورودارایابعادمادیومعنویدرمسیردستیابیبهکمالانسانیاست،درحالیکه
توسعهسیاسیدارایرویکردمادیبودهوصرفاسازوکارهایسیاسیکسب،حفظوگسترش
قدرتراموردهدفقراردادهومیدهد.اسالممعتقدبهضرورتراهیابیانسانبهسویسعادت
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ازطریقتهذیب،سلوکوتزکیهاست.ازاینرو،هرچیزیکهبتوانددرمسیررشدوکمال به
انسانکمککند،ابزاریبراینیلبهسویسعادتوغایتقصوااست .سیاستازمنظراسالم،
یکعلم،هنر،معرفت،فعل،کنشیایکمفهومولفظخنثینیستکهصرفاًبیانگرتدبیرو
گیریمشخصاستوجهتگیریآنبهسمتسعادتاست.از

مدیریتباشد،بلکهدارایجهت
منظرامام خمینینیز،سیاستمفهومیاستکهازویژگیهایزیر برخورداراست(:جمشیدی،
.)31:6235
*سیاست،مفهومیاستکهبرکنشودانشمرتبطباآنکنشداللتدارد؛
*سیاست،تدبیریاادارۀمدبّرانهامورعمومیاست(صحیفهامام،ج)355:2؛ 
سیاست،دارایجهتگیریمشخصی،یعنیسعادتاست(صحیفهامام،ج)223:62؛

*
جهتگیریسیاست،متوجهکمالوسعادتانساناست.

*
باتوجهبهمبانیاسالمی،هدفغاییازآفرینشانسانوبعثتانبیا ،پیشرفتسیاسیاست.
هدفازآفرینشانسانوبعثتانبیاازدیدگاهاسالم«،تکاملانسان»درهمةابعادمادیومعنوی
او،البتهباتقدمابعادمعنویاست.هدفایناستکهانسانبایدابعادوجودیخودرا(مادیو
معنوی) به تکامل برساند .در این میان حتی عدالت اجتماعی نیز با تمام اهمیتی که در نظر
اندیشمندانغیرمسلمانوحتیدرمکتباسالمدارد،مقدمهایضروریبرایتحققتکاملدر
انساناست .دراینمیان،جایگاهمادیات،جایگاهابزارووسایلنیلبهسویتکاملاستنههدف
تکاملوغایترشد.غایترشددرنظراسالم،رسیدنبهسعادتوقربالهیاستکهابزارآن
مادیاتاست.
برایناساس،میتوانادعاکرد،هدفغاییومطلوبپیشرفتسیاسیدردیدگاهاسالم،
تکویننظامیاستکهدرآن،مکتبالوهیتوایدۀتوحیدتحققیابدوانسانساکندرآننظام
سیاسیبتواندبهتکاملبرسد،ازبنددنیاوازنقایصخودخارجشودوزمینهبرایحیاتحقیقیو
اعتقادداردکهجهتگیریپیشرفت در

مستمراوذیلایدۀتوحیدفراهمشود.ازاینرو،اسالم 

تحققایدۀتوحیدپایهریزی

نظامسیاسیاسالم،میبایستبراساستعالیانسانوکسبسعادتو

نتیجهاینهدفگذاری دردیدگاه اسالم ،تحققشاخصهایی استکه به تربیت انسان

شود.
مهذب ،آگاه و رشد یافته منجر میشود تا سعادت در تمام ابعاد و ساحات در کشور و نظام
اسالمیتحققیابد«.مهمدرنظرانبیاایناستکهانساندرستبشود؛اگر انسانتربیتشد،همة
مسائلحلاست.یکمملکتیکهدارایانسانمهذّباست،تماممطالبشحلاست.انسانآگاه
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ومهذب،همةابعادسعادترابرایکشورتأمینمیکند»(صحیفهنور،ج .)63:5



مبانی انسانشناختی پیشرفت سیاسی
هربحثنظریورفتاری،برایندپارهایمبانیفکریاستکهزیربنایآنبحثراتشکیل
میدهد.توسعةسیاسیغربدارایمبانیگوناگونفکریخاصخوداستکهازنگرشهای
اومانیستی ،لیبرالیستی و سکوالریستی نشئت میگیرد و بر نادیده گرفتن مبدا جهان ،انکار
هدفمندی آفرینش ،فردگرایی و لذتگرایی و تکلیفستیزی استوار است .پیشرفت سیاسی از
منظر اسالمینیزمبانیمعرفتشناختی،هستیشناختی،انسانشناختیوارزششناختیخاصخود
را دارد .در این نوشتار به مصادیقی از مبانی انسانشناختی اسالم برای تحقق جامعه پیشرفته
سیاسیایکهانسانساکندرآنبتواندخلفخداونددرزمینباشدوبدونتوجهبهاینها،امکان
حصولبهآنجامعهمیسورنیست؛اشارهمیشود :
الف -دو ساحتی بودن انسان

انسانموجودیمانندجماداتنیستکهوجودشفقطجسممادیباشد؛بلکهعالوهبرجسم
مادّی،روحیمجرّدداردکهحاالت،صفاتوویژگیهایانسانیراازقبیلعلم،عشقومحبّت،
غموشادی ،دردولذّت،کفروایمان،شاملمیشود.چنانچهوقتیحقتعالیبافرشتگانبرسر
خلقتانسانسخنگفتبهآنهاامرفرمودپسازتعلّقروحبهانسانبراوسجدهکنند«.فَإِذَا
سَوَّیْتُهُوَنَفَخْتُفِیهِمِنرُّوحِیفَقَعُواْلَهُسَاجِدِینَ»(حجر)33/؛درجاییدیگربهصراحتدمیدن
روحبهانسانرامورداشارهقرارمیدهد«:الَّذِیأَحْسَنَکُلَّشَیْءٍخَلَقَهُوَبَدَأَخَلْقَالْإِنسَانِمِنطِینٍ
*ثُمَّجَعَلَنَسْلَهُمِنسُلَالَةٍمِّنمَّاءمَّهِینٍ *ثُمَّسَوَّاهُوَنَفَخَفِیهِمِنرُّوحِهِوَجَعَلَلَکُمُالسَّمْعَوَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَۀَقَلِیلًامَّاتَشْکُرُونَ»(سجده5/ـ )3
باور به ساحتهای مختلف وجود انسان ،سبب نگرشی جامع و کامل به انسان در عرصه
سیاسیمیشود.جامعنگریدردرجهنخستناظربهبعدمادیومعنویوزندگیدنیویو
اخرویانسانداردومیانایندوساحت،درمقامعملسازگاریوهماهنگیبرقرارمیکند.در
درجهدوم؛ابعادفردیواجتماعیرانیزدرنظرمیگیرد،بهگونهایکهراهبردهاوراهکارهای
فردیاینمعیارهاباحرکتتکاملیجامعههماهنگباشدومنافععمومرابرآوردهکند.توجهبه
اینمسئلهبویژهدرتعریفیکهازانسانوجایگاهاوونهایتاتامیننیازهاوخواستههایاومیشود،
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حائزاهمیتفراواناست.انساندارایدوساحتوجودیفطریوطبیعییادوساحتمتعالیو
ساحتخاکیویااینجهانیاست.بعدمادیوروحانیانسان،دوعرصهجداازهمنیستند،بلکه
پیوندمحکمیمیانایندوساحتحاکماستوبرهمدیگرتاثیرمیگذارند.ازسویدیگر،
انسانشناسی کامل زمانی شکل میگیرد که انسان با تمام ساختارهای وجودش شناخته شود،

وگرنهانسانشناسیماناتماموآثاروبرکاتآننیزکمتراست.بایدهمهفضایوجودانسانرا
روشن کرد؛ زیرا روشن کردن گوشههایی از فضای وجود انسان اگرچه مفید است ،اما کافی
شبستانیمیماندکهاگرفقطگوشهایازآنروشنباشد،شناختکامل

نیست.درستهمچون
برتمامآنبهدستنمیآید(فصیحی .)23:6232،
انسانباپیشرفتسیاسیویرابطهایتنگاتنگدارد؛زیرا

توجهبهویژگیدوساحتیبودن 
اعتقاد به تکساحتی یا دو ساحتی بودن انسان نقش تعیینکنندهای در پیشرفت افراد و جوامع
انسانیایفامیکند.اگرکسیوجودانسانراتنهادربعدمادیودنیویببیند،طبیعیاستکه
پیشرفتانسانرانیزتنهادرتوسعهمادیاتورفاهدنیویخواهددید؛ولیوقتیکسیافزونبربعد
مادی،بهبعدروحیومعنوینیزبهعنوانبعداصیلوجاودانهانسانقائلباشد،درنظراوپیشرفت
انسانوشاخصهایآن -ضمن توجهبهبرآوردن نیازهایمادی -رویکردیمعنویمییابد و
توجه به امور معنوی و تامین نیازهای روحی در زمره دغدغههای اصلی قرار میگیرد».
(خلیلیان)52:6232،؛مالصدرادراینخصوصمیگوید«:معنایپیشرفتانسان،درککلیات
عقالنیصرفنیست،بلکهطیمراتبهستیوتقرببهخداونداست.حرکتبهسمتخداوند
نیازمندآناستکهازحیثوجودیانساندارایچنینخصوصیتیباشدوگرنهچنینحرکتی
معناندارد؛یعنیباید جاذبهخداگونهشدندروجود انسان تعبیهشده باشد وگرنهحرکتبه
سمتاودیگرمعناندارد(شیرازی .)211-215:6231،
بههمینخاطراستکهدرگفتمانپیشرفتاسالمی،عالوهبربعدمادیونازلانسانبایدبه
بعدمتعالیوحقیقیاونیزتمرکزشود؛زیراتنهادرسایهپرورشاینبعدانساناستکهتمایزات
حقیقیآدمیبهفعلیتمیرسدوظرفیتهایوجودیاوشکوفامیشود.شهیدمطهریدراین
بارهمیفرماید«:تعیینکنندهسرنوشتنهاییانسان،پیشرفتبعدروحانیاوبهمثابهجوهراصیل
پیشرفتیاعقبگرد،دربعدروحانی

انسانیتاست،نهتکاملدربعدمادیوامورمرتبطباآن .
انساناستکهواقعیتهایاجتماعیرانیزهمسوباخودتغییردادهوبهسویپیشرفتیاانحطاط
سوقمیدهد»(مطهری .)33:6253،
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دراینارتباط،دوشاخصمعنویتگرائیوبصیرتکهموثردرعرصهپیشرفتسیاسیاست
وخاستگاهآنهااعتقادبهدوساحتیبودنوجودانساناست،قابلطرحوبررسیاست :
معنویتگرایی سیاسی
یکیازثمراتاعتقادبهدوساحتیبودنوجودانسانوکنشسیاسیمترتببراینباور،ورود
معنویتبهعرصهسیاسیاست.خاستگاهوریشهمعنویتتوجهبهبعدروحانیوجودانساناست.
معنویتوعرفان ،مقوالتینیستندکهدرتنهاییوتجردوعدممسئولیتاجتماعیشکلتکاملی
خودراطیکنند،بلکهزمانیاخالق،اخالصوعبودیتتحققوتجلیپیدامیکندکهانساندر
جمعوباعملصالحخودراتزکیهومرحلهبهمرحلهباالرودوباپاالیشنفسانیاتخود،معنویت
راارتقاوعرفانخودراتقویتنماید.بررسیموانعدرونیاستکمالنفسوچگونگیتعدیلآنها
درجدالبانیروهایخیر،موضوععلماخالقاستکهامامخمینی(ره)درآثاریهمچونچهل
حدیثبهتفصیلازآنهاسخنگفتهاست.مبارزهعلیهموانعبیرونی(استکبارواستبداد)نیزدر
نظریهسیاسیامامخمینی (ره)متعلقبهحوزهسیاستاست،کهازمنظراخالقیبداننگریسته
میشود .اگر عمل صالح در علم اخالق امام ،مفهوم کلیدی به حساب آید ،مبارزه سیاسی
مصداقی است از مصادیق عمل صالح .در واقع مفهوم مبارزه و قیام فصل مشترک اخالق و
سیاست می شود و قیام علیه استبداد و دیکتاتوری ،عالوه بر اینکه پدیدهای سیاسی قلمداد
میشود،خصلتاخالقینیزپیدامیکند.بنابراینرهاییازسلطهوسیطرهدیگرانبهعنوانیک

پدیدهاخالقیسیاسیدرخدمتتحققماهیتوجودیانسانقرارمیگیرد،وراهوصولبهعشق
مطلقرادرسایهدولتی،کهحاکمانآنعالقهایبهتحمیلنظراتوخواستههاینفسانیخودبر
مردمندارند،هموارمیسازد.زیربارظلمرفتنمثلظلمکردن،هردوازناحیهعدمتزکیهاست

(منصوری .)625:6236،
تعریفمعنویتگراییدرچارچوبگفتمانسیاسیمنوطاستبهتوضیحدونکتهاساسی:
اول؛تعریفسیاسیوگزینششکلمثبت،سالمدرجهتهدایتجامعهبهسویصالح.درواقع
دونوعتعریفبرایسیاست وجوددارد:یکی سیاستمنفی وغیرمشروعکه کمالوارزش
محسوبنمیشودودرنهایتبهحاکمیتمادیاقلیتهاییبرجامعهمنتهیمیشود.کهقطعاً
وجدان عمومی بشریت همواره در طول تاریخ با چنین سیاستمدارانی مخالف بوده و هیچگاه
مشروعیتمردمیرابهدستنیاوردهاندودیگریسیاستیاستکه-6:هدایتوصالحجامعهو
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ملتراتحققمیبخشد؛-3ارزشهایانسانیاساسیجامعهراکهبامبانیفکریوعقیدتیمردم
سازگاراستتکاملمیبخشد؛  -2ازنظرشکلومحتواهنجاریواخالقیعملمیکند؛-2

ایدفاع،اصالحوهدایتجامعهمیباشدو-3چگونهانتخابحکومتگران

متضمنبرنامهایبر
ورهبرانرامبتنیبرمصالحیکملتتنظیممینماید.سیاستازاینمنظرناظربهانتخابعقالنی
معطوفبهمصلحتملتاست.دوم؛بایدتوجهداشتموضوعسیاستاهدافسیاستمدارنیست،
هاییاستکهانسانرابههدفهایازپیشتعیینشدهمیرساندوباتوجهبهاینکهعمل


بلکهراه
سیاسیدرذاتخودآزادیانسانهارامالکقراردهدلذاسیاستفرمانرواییبرانسانهایآزاد
استنهبردگانوانگهیسیاستمربوطبهانتخابعقالنیوآگاهانهوارادیاستلذاعملانسان
مجبورودربندراعملسیاسینمیدانند .
بااینتوضیحمعنویتگراییبایددرچارچوبگفتمانسیاسینوعدومباشد .گفتمانیکه
تمایلدرونیهمهانسانهاوجوامعمختلفباهرنوعفرهنگبومیرابهسویخودجلبمیکند.
معنویتگرایییکمجموعهایاستمشتملبررهنمودهایعلمیوعملیآسمانیبرایبرقراری
یکنظاممدنیبرتروسعادتآفریندرجهان وایجادمسیریامنوسالمبرایسیرانسانهابه
سویکمالو تقویتو تنفیذ بینشانسانها در ابعادمادیومعنوی جهان هستیو در نهایت
آمادهسازی انسانها برای لقاءا . ...بر این اساس جایگاه وجود مصنوعی در چارچوب گفتمان

سیاسیمانندوجودآبونقشآندرحاصلخیزیزمیناستهرچهآبشیرینبااستفادهبا
برنامهومداوموخاکمناسب،آمادهوحاصلخیزباشدمحصوالتفراوانوقابلاستفادهبهبار
خواهدآمدوایندقیقاًهمانچارچوبمنطقیتعاملبینمعنویتگراییوگفتمانسیاسیاست .
مطالعات تاریخی نشان میدهد فقدان معنویت در بین ملتها موجب شده است بین آنها
جنگهای خونینی رخ دهد .توضیح اینکه ،لشکرکشیها و خونریزیها ،غصب حقوق مردم،

بیرحمی ،فساد ،فحشاء ،خشونتها و ...نشان از غلبه قدرت شمشیر بر معنویت داشته است .از
سوییتجربهایتاریخینشانمیدهددورههاییازتاریخکهدرآنصلح،امنیت،اجرایقوانین،

دفاعازحریمانسانیتوبشردوستیحاکمبوده،ازپشتوانهمعنویتبرخورداربودهاست.دالیل
براینکهتمامتمدنهایکهنبراساسعقایددینیاستواربودهواز

مستندیوجوددارد،مبنی 
پشتوانهمعنویتبرخورداربودهاند .
درحقیقت،کنشانساندرمناسباتسیاسیمعطوفبهآیندهوافقیاستکهبارفتارسیاسی
ودراینراهنقشوتاثیرمعنویتگراییدرشکلدهیوجهتدهیبه

بهآندستپیدامیکند،
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رفتارهایسیاسیدرحکومتاسالمی،نقشوتاثیریکامالبنیادیناست.اگربازیگرانسیاسی
نسبتبهعواقبکنشهایسیاسیخودازطریقتوجهبهآخرتودنیایپسازمرگآگاهی
داشتهونسبتبهمسئلهروزجزاایمانواعتقادحاصلکنند،طبیعتاهررفتاروتصمیمیازآنهاسر
نخواهدزدوکلیهافعالواقوالوتصمیماتآنها،معطوفبهحسابوکتابعالمدیگرخواهد
شد .
بصیرت سیاسی
کندویکازمولفههای

بصیرتکلیدواژهایاستکهدرادبیاتسیاسیاسالممعناپیدامی
ایمیباشدکهباابتناءبه

پیشرفتدرنظامسیاسیاسالممحسوبمیگردد؛اساسابصیرتمولفه
هستیشناسی،معرفتشناسیوانسانشناسیالهیواسالمیموضوعیتپیدامیکندوچونریشه
در مبانی اسالمی دارد ،مولفه جدیدی در نظام حکومت دینی محسوب میگردد .در اندیشه
ونپارادایمحاکم،تکیهبرآموزههایاومانیستیوسکوالریستیاست،چیزی

سیاسیغرب،چ
تحتعنوان"بصیرت"مطرحنمیباشد،چراکهبصیرتدرپرتواعتقادبهساحتروحانیانسان،
ایمانبهخداوندمتعالوعملصالحمترتببرآنونهایتاتقواوپرهیزکاریدرعرصهفردیو
اجتماعیحاصلمیشود .
بصیرتنوعیتوانمندیدرونیمیباشدکهقرانکریم،تحتعنوانفرقانسیاسیازآننام
بردهاست کهبهوسیلهآندستاوردهایمادیومعنوینصیبفردوجامعهخواهدکرد.بصیرت
درمفهومقرآنی،بیناییشهودیانساناستکهحقایقبرایویآشکارمیگردد.فلذا،باقدرت
فرقاناستکهانسانحقیقتراازباطلجدامیکندودرمیانفتنههاوشبهات،حقرامییابد.
یزچیزیجزهماندستیابیبهبصیرتنیست.موضوعبصیرتبهقدریگستردهاست

یافتنحقن
کههمدرشناختهایگوناگونمحلاثراستوهمدرپیشرفتیکحکومتوجامعه؛چراکه
بابصیرتمسیرصحیحازناصحیحنیزمشخصوفقطپیمودنآنراهمیماند .دوسطحتحلیل
برایمفهومبصیرتقابلذکرمیباشد :
یکیسطحاصولیوالیهزیرینبصیرتاستکهبصیرتدرمقاممعرفتیقلمدادمیشود،که
به بصیرت در انتخاب جهانبینی و فهم اساسی مفاهیم توحیدی مربوط میشود .نتیجه بصیرت
تالشهاومبارزاتانسانی
داشتندراینسطح،هدفدارونظاممنددیدنجهاناستکهزمینههمه 
در جامعه میباشد .از این منظر که نقطه مقابل نگاه مادی است ،در صورتِ یافتن هدف نظام
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توحیدی،هرگونهتالشومجاهدتیدرراهتحققِهدف،قطعاًانسانرابهنتیجهمیرساند.اما
سطحدیگرکهکارکردآنمشهودوملموستراست،بصیرتسیاسیدرمقامرفتاروکنشانسان
است؛بصیرتدربرخوردباحوادثاجتماعیاست.بصیرتداشتندراینسطحعبارتاستاز
تدبرکردن،درستنگاهکردنودرستسنجیدنِحوادثبههنگاممواجههباآنهاوپرهیزاز
نگاههایعامیانهوسطحی.دراینسطح،التزامعملیبهاصولوپرهیزازلغزشوانحرافیکیاز
شاخصهایاصلیمیباشد .آیت اهللخامنهایدراینزمینهاظهارمیدارند«:حوادثرادرست
نگاهکردن،درستسنجیدن،درآنهاتدبرکردن،درانسانبصیرتایجادمیکند؛یعنىبینایى
شود.امیرالمؤمنین(ع)میفرماید«:فانماالبصیرمن


کندوانسانچشمشبهحقیقتبازمی

ایجادمی
سمعفتفکرونظرفابصر»بصیرآنکسىاستکهبشنود،گوشخودرابرصداهانبندد.وقتى
شنید،بیندیشد»(بیاناتمقاممعظمرهبریدردیداردانشجویاناستانقم .)6233/3/2،

ب -اختیار انسان

رسیدنبهسعادتوکمالنهاییدرگرورفتاراختیاریآدمیاست.شکّینیستکهلوازمو
عواملرسیدنبهسعادتوکمالیامحرومماندنازآنها،دراعمالوافکارخودماناست.در
آیاتواحادیثعواملیچونایمان،عملصالح،انجاممسئولیّتهایفردیواجتماعیازعوامل
کمالوسعادتبرشمردهشدهاست.سورۀ«والعصر»اینمطلبراچنینمیفرماید«:وَالْعَصْرِ*إِنَّ
الْإِنسَانَلَفِیخُسْرٍ*إِلَّاالَّذِینَآمَنُواوَعَمِلُواالصَّالِحَاتِوَتَوَاصَوْابِالْحَقِّوَتَوَاصَوْابِالصَّبْرِ» .
دربارهاعتقادبهجبرواختیارانسان،دیدگاههایمتفاوتیمطرحمیباشد.دیدگاهاسالمدراین
خصوصنظریهامربینامریناست؛ایندیدگاه،بابیان«الجبروالتفویضبلامربینامرین»
مجبورمیداندونهمعتقداستکهامورانسانبهخودشواگذارشدهاست؛بلکهبه

انسانرانه 
حقیقتیمیانجبروتفویضقاائلاست«.دراندیشهاسالمی،انساندراعمالشکامالمجبوریا
آزادنیست،بلکهدرعیناینکهقدرتوارادهاودرایجادافعالشموثراست،دراینبارهاستقالل
کاملندارد؛چنانکهدراصلوجودشنیزمستقلنیست.اوباارادهوانتخابخود،کارهایشرا
انجاممیدهد،امااینارادهواختیارراخداوندبهاوافاضهکردهاست؛همچنانکهاگراینافاضه
خداوندینباشد،هرگزنمیتواندکاریراانجامدهدیابهسامانبرساند»(خلیلیان)13:6232،؛بر
اساسایننظریه؛«فعالبودنانساننهتنهابافعالبودنخداونددرموردکارهایانسانمنافات
ندارد ،بلکه عین واقعیت و مقتضای شناخت درست خدا و انسان و درک دقیق ماهیت فعل
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اختیاریاست»(رجبی .)611:6233،
بنابراین«دردیدگاهاسالمی،اعتقادبههرگونهجبرطبیعی،تاریخی،اجتماعیوالهیمردود
استوهرانسانیمیتواندازجامعهخویشپیروینکندودرجهتخالفآنگامبرداردومسیر

جامعهرامتحول،یاحرکتآنراسریعتریاکندترسازد»(مطهری.)231:6233،مختاربودنانسان
بهاینمعنااستکهانسانبراساسرضایتومعیارعقلعملمیکند«:معنایمختاروآزادبودن
انسان رهایی وی از قانون علیت نیست ،بلکه به این معنا است که کنش انسان از خواست و
رضایتکاملاووتصویبقوهتمیزاوسرچشمهمیگیردوهیچعاملیاورابرخالفمیلو
رغبتورضاوتشخیصاووادارنمیکند»(طباطبایی .)233:6212،
قرارگرفتنارادهواختیارذیلویژگیهایذاتیانسان،اینپیامدراداردکهپیشرفتوتکاملاو
درگروهمینویژگیمعنامییابد.فلذا،پیشرفتیکهاختیاردردستیابیبهآندخیلنباشد،کمال
واقعیانسانبهشمارنمیآید.درحقیقتپیشرفتانسانهنگامیارزشمنداستکهانسانبااختیاربه
آندستیابد.بنابراین،مسئلهاختیاروجبردرپیشرفتسیاسیازاهمیتباالییبرخورداراست .در
اصلبینانسانپیشرفتهوعقالنیتواختیاراورابطهایناگسستنیبرقراراست«.هرچهانسانازسطح
رباشد،اختیاراونیزافزایشمییابد.هرچهاختیاروعقالنیتدرزندگی

شناختباالتریبرخوردا
انسانشکوفاترشود،انسانتوانمندتروپیشرفتهتراست»(فصیحی .)13:6232،
برای ارزیابی و سنجش مسئله اختیار انسان در پیشرفت سیاسی میتوان از دو شاخص
تربیتپذیریسیاسیونیازانسانبههدایت،دینوپیامبردرعرصهسیاسیبهرهبرد :

تربیتپذیری سیاسی
تکیهگاهدعوتاسالمی،تربیتاست،اسالمآیینتربیتوسازندگیاست.کتابنهجالبالغه،
کهحاویسخنانامامعلی(ع)استازمنابعاساسیدراینزمینهاست.هدفتربیتسیاسیدر
اسالمونهجالبالغه،تربیتعموممردموکارگزارانحکومتیبراساسمعیارهاواصولاخالقی
است؛همچنینهدف،تربیتشهروندانیاستکهوظایفسیاسیودینیخودرابشناسندوبهآن
پایبندباشندوتربیتکارگزارانیکهمهارتتدبیرجامعهرابراساسآموزههایدیناسالمبه
دستآورندوآنرااجراکنند؛زیرایکیازمسائلمهموموردتوجههرنظامسیاسی،چگونگی
عملکردکارگزاراناستبهگونهایکهرفتاردرستوسنجیدهآناندراستحکامپایههاینظام
نقشی شایسته داشته باشد .در تعریفی دیگر" ،تربیت سیاسی" یعنی پرورش و شکوفاسازی
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استعدادهاییکهمربوطبهبعدسیاسیانسانوویژگیعمومیاو،یعنیقدرتاست.تاازاینراه،
متربیضمنفهمروابطقدرتوپیچیدگینظامهایسیاسیدردرونشبکهوسیعقدرت،آگاهانه
وفعال،عملنماید.درپرورشسیاسی،تاکیدبرمسئلهاختیارانساناست،چراکهاعتقادبهاختیار
انسان،الزمهپیشرفت همهجانبهانساناست؛زیراانسانی که خودرادرمقابلعوامل گوناگون
مجبوربینگاردوارادهخویشراواجدهیچتاثیریدرزندگینداند،هرگونهتعلیموتربیتو
پاداشوکیفریرابیمعناخواهدپنداشت.نیزانسانیکهخودرانیازمندتربیتوبرنامهانسانهای
برترازخویش(پیامبران)نداند،بهپیشرفتالزموحقیقیدستنخواهدیافت؛زیراتنهادرسایه
الهامازتعالیموحیاستکهانسانمیتواندراهراازچاهتشخیصدهدوخودرابهسرمنزل
مقصودبرساند.درغیراینصورت،اگرپیشرفتیبهدستآید،تنهادربعدحیوانیانساناستو
ارتباطیباکمالحقیقیواصیلوینخواهدداشت(خلیلیان .)56:6232،
نیاز انسان به هدایت ،دین و پیامبر در عرصه سیاسی
اکنونکهمعلومشدانساندارایسرمایه ارزشمندیچون اختیار است ومیتوانددرپرتو
اعمالاختیاریخود،سرانجامینیکوبرایخودبسازدتابهکمالالیقخودوسعادتابدیبرسد،
لزومبرخورداریازدینوپیامبروصدالبتهپایبندیوتبعیّتبهآنها،برایاومعلوممیگردد.
تمامیاندیشمنداناسالمیدربابضرورتدینوپیامبربرایانسانولزومپیرویانسانهاازآن
آموزههایاالهیبرایرسیدنبههدایتوعبورازظلمتهایدنیاییبهسوینوررحمانیدالیلی
رابیانکردهاندکهخالصةاستداللآنهاایناست :
*خداوندحکیماستوخلقتانساننیزحکیمانهاست؛ 
*انسانحقیقتیجاودانهاستوبایدباطیصراطمستقیمبهسویابدیّتوجاودانگیحرکت
کندوسعادتابدی خود راتأمینکندواگردراین راهمرتکبخطاشود ،دچارشقاوت و
محرومیّتازسعادتابدیمیشود؛ 
*طیصراطمستقیمنیازمندداشتناختیاراستوبهرهمندیوبرخورداریازنعمتاختیار
مستلزمداشتندوچیزاست.الف:علموآگاهیاوالًنسبتبهتمامویژگیهاوحقیقتانسان؛ثانیاً
نسبتبهحقایقهستیبهویژهآنچهدرسعادتیاشقاوتآدمیدخالتدارد .
*بهدالیلمختلفعلموعقلانسانمحدودوناقصاست.چراکهموصوفناقصیمثل
انسان ،هر وصف و رسمی هم که داشته باشد محدود خواهد بود .غیرممکن است موصوف
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محدود،صفتنامحدودداشتهباشد.بهعالوهاستفادهکردنازقدرتونعمتعقللوازمیدارداز
قبیلداشتنعلمکافینسبتبهمتعلّقتعقّل،داشتندالیلکافیودوریازحبّوبغضومعلوم
استکهانسانبذاتهمحرومازاینسهویژگیاست؛ 
* خداوند که خالق انسان و جهان بوده و تمام کماالت را بیهیچ قیدی دارد ،به تمام
ویژگیهایمخلوقخودوبهتماملوازم،شرایط،زمینههاوبسترهایکمالوتعالیانسانعلم

دارد(بسیج)363:6232،؛ 
ازاینروبراساسحکمتخودشبرنامةهدایتانسانراتنظیمنمودهودینرادرتکمیلعلم
انسانوپیامبرانرادرطولعقلانسانارسالمیکندتابشرباپیمودندستوراتصائبوسالمو
معصومانةدینبهدورازگزندسهوونسیانوخطا،زندگیخودرادرهمهعرصهبویژهعرصه
سیاسی سامان دهد و بهسعادت حقیقی خویش برسد و به مقصد نهایی که لقای الهی و مقام
جانشینیخداونداستنائلآید.بنابراینتوجهبهاینگزارهدومطلباساسیرادرجامعهدینی
نهادینهمیکند:اوال؛حضوردیندرعرصهسیاسیباتوجهبهعلموعقلناقصومحدودانسان
(ارتباطدیانتباسیاست)وثانیا،تشکیلحکومتدینیتوسطولیخدااعمازپیامبر،امامیانائب
امام .
پ -جاودانگی انسان

باوربهحیاتجاودانهدردرکوتبیینمسائلمربوطبهپیشرفتانسان ومعیارهایارزیابی
هایمهمدرجهانبینیاسالمی،معادو

پیشرفتسیاسی جوامعنقشاساسیدارد.یکیازآموزه
بازگشتانسانهابهسویخداست.اسالماصالتوجاودانگیراازآنِزندگیاخرویدانستهو
دنیا را پلی برای رسیدن به آن میداند (مجلسی6213 ،ق ،ج .)263 :62از دیدگاه اسالم ،دنیا
مکانیبرایتکاملشخصیتانسان(ابنابیجمهور6212،ق،ج)315:6وآخرتمحلاستقرار
(دیلمی6263،ق،ج)63:6اوست.باوربهمعادنقشیمهمدرتربیتوسازندگیانساندارد.فرد
معتقدبهمعاد،سودولذترامنحصردرامورمادینمیبیندوبهسودولذتاخرویوفراتراز
آنبهرضوانالهینیزاعتقادداردوآنرابرترازسودمادیمیداند.ازاینرو،برایرسیدنبه
سودپایدار(اعلی61:و65؛نحل،)31:خالص(فاطر)23:ویژه(توبه53:؛نوری6213،قج،1
هایدنیویچشمپوشی

ص)12وفراوان(زخرف56:؛آلعمران)622:اخروی،ازبسیاریلذت
هایپیشرفتانسانیمبتنیبرآخرتگرایی،انسانپیشرفتهکسی

میکند.بنابراین،براساسمعیار
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استکهبااستفادۀصحیحازامکاناتونعمتهایدنیادرجهتتأمیننیازهایمادیخود،برای
سعادتزندگیاخروینیزمیکوشد .
جاودانگیانساندراسالممستلزمپذیرشدوساحتیبودنانساناستواینکهزندگیدنیوی
مقدمهایبرایزندگیاخرویاستوانساندرعالمآخرتزندگیابدیرادرپیشخواهد

داشت،فلذازندگیجاودانه واصلیانسانهادرسرایآخرتخواهدبود.قرانکریمنیزبهاین
مسئلهاشاراتفراوانیدارد.دراینارتباط،دوشاخصانگیزهسیاسیوایثارسیاسیکهموثردر
عرصهپیشرفتسیاسیجامعهاستوخاستگاهآنهااعتقادبهجاودانگیوجودانساناست،قابل
طرحوبررسیاست :
انگیزه آفرینی سیاسی
اعتقادانسان به جاودانه بودن یا نبودننقشبسیارمهمیدررفتارهایفردیواجتماعی او
دارد،وپیشرفتافرادوجوامعانسانیسختمتاثرازایناعتقاداست.کسیکههستیخویشرا
فناپذیروپایانیافتنیبداند،انگیزهچندانیبرایتالشنخواهدداشتواندیشههایپوچگرایانه
هموارهذهنوزندگیاوراخواهدآزرد .درمقابل،کسانیکهباوربهجاودانگیدارند،دارای
انگیزهمضاعفدرعرصهسیاسیاجتماعیمیشوند.دراصل،همةانسانهادرمقابلگفتارورفتار
خود انتظار پاداش و ثواب دارند .لذا در قرآن کریم و روایات معصومان (ع) از پاداشهای
مختلفیسخنبهمیانآمدهکهبرعملنیکمترتبمیشود.دراینزمینهدرآیاتفراوانخداوند
مکرربهآدمیانپاداشمعنویونعمتهایبهشتیراوعدهمیدهدتابرایدستیابیبهآنتحریک

دنیابکوشدبهرهمندشکنیمو

شوندوباانگیزۀخداییعملصالحانجامدهند«.هرکهبرایمتاع
هرکهثوابآخرتخواهدازنعمتآخرتبرخوردارشگردانیم»(آلعمران)623:؛«هرکه
ثوابونعمتدنیاراطالباست [ازخدابخواهد]کهثوابدنیاوآخرتهردونزدخداستو
خدا[بهدعایخلق]شنواو[بهاحوالشان]بینااست»(نساء .)622:
ذکراینپاداشهاوثوابهادرقرآنهمهبراساسهماناصلپاداشخواهیانساناستتااز
سازیزندگیآبرومندوسعادتبخشاخرویآمادهنماید.بنابرهمین


اینطریقاورابرایزمینه
اصلمیبینیم در دعاهایامامانمعصوم(ع)و همچنیناوامرآنانبرای جذبو جلبمردم و

حرکتدادنآنها،بهمسئلةرسیدنبهثوابواجروپاداشتکیهشدهاست .
دیگراصلحاکمبرکارهایانسانها،اصلدوریازعقابوشقاوتوبدبختیومجازات


 60

پژوهشهایراهبردیسیاست،سالششم،شماره،32زمستان(69پیاپی)32

فصلنامه


هاراازخطرهاوعذابهاییکهدرصورتسرپیچیاز


است.قرآنکریمدرآیاتمتعددانسان
فرمان خداوند متعال دامنگیر آنها خواهد شد بر حذر میدارد« :به آنان که کافر شدند بگو به
(آلعمران:
زودیمغلوبشویدوبهسویجهنّممحشورگردیدکهبسیاربدجایگاهیاست» 
«.)63عقابخدابرکافرانبسیارسختاست»(بقره .)366:
بیانایننوععذابهاوعقابهاکهجنبةترسوتهدیددارند،دررفتارانسانمؤثرند؛زیراهمان
گونهکهبیانپاداشدرانسانبرایرسیدنبهآنایجادانگیزهمیکند،وعدهبهعقابنیزانگیزۀ
ترککارهایحرامرابرایانسانپدیدمیآوردتابهعذاباخرویگرفتارنشود«:خداوندبهمردان

وزنانمنافقوکفّار،وعدۀآتشدوزخدادهاست.جاودانهدرآنخواهندماند[همانبرایآنان
کافیاست]وخداآنهاراازرحمتخوددورساختهوعذابهمیشگیبرایآنهاست»(توبه.)13:
بهتصویرکشاندنکیفریکهدرانتظارکافرانومنافقاناست،میتواندبررفتارانسانهایدیگراثر
بگذاردوباعثتنبیهوبیدارسازیآنهاشودوسوقدهندۀبهسویکارهاینیکباشد .
عرفاواندیشمندانمسلماننیز،مهمتریننمودجاودانگیرافانیشدندرخداوباقیشدن
بهاومیدانند.ازطرفی،دیگراصلمؤثربررفتارانسان،محبّتاست.نخستینگامدرتحصیل
محبتهم،معرفتوشناختاست.اگرانسانوجودیراکهدارایهمهصفاتکمالوجمالو
هاوفضیلتهاست،بشناسدوبهآنتوجهپیداکند،دردلشبهاومحبتپیدا

منشأهمةخوبی
خواهدکرد.وقتیمعرفتآدمیبهخداوندافزایشیابد،تمامانگیزههایاودریکچیزتجلی
پیدا میکند و آن رضایت محبوب است .نیز برای رسیدن به این هدف میکوشد و تمام
گذاریمیکند .


رارداده،براینیلبهآنسرمایه
فعالیتهایخودرادرمسیرتحققآنق
ایثار و مقاومت سیاسی
همانگونهکهاشارهشد،اعتقادانسانبهجاودانهبودنیانبودننقشبسیارمهمیدررفتارهای
فردیواجتماعیاودارد،وپیشرفتافرادوجوامعانسانیسختمتاثرازایناعتقاداست.کسیکه
هستیخویشرافناپذیروپایانیافتنیبداند،انگیزهچندانیبرایتالشنخواهدداشتواندیشههای
پوچگرایانههموارهذهنوزندگیاوراخواهدآزرد.بنابراین،چنینفردیمشکالتزندگیرا

برنخواهدتابیدوبدینسببکهمرگراپایانزندگیمیداند،ازحرکتهایایثارگرانهونوع
دوستی–کهثمرهایبسیاریدرپیشرفتجوامعدارد–اجتنابخواهدکرد.ازاینرو،جامعهای
کهمعیاروشاخصهایپیشرفتخودرادرزندگیمادیخالصهکردهاست،طعمشیرینپیشرفت
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حقیقیرانخواهدچشید.درمقابل،فردوجامعهایکهخود راجاودانهبداندومرگرانهپایان
زندگی،بلکهسرآغاززندگی اصیلوتمامناشدنیبداند،سختیهایزندگیدنیویرابهآسانی
تحملمیکندودرسایهاعتقادبهزندگیجاویدان،درپیکسبتوشهبرایزندگینهاییخویش
خواهد بود .در چنین جامعهای ،فرهنگ ایثار ،مقاومت ،انفاق و شهادتطلبی ارزش و جایگاه
باالتریخواهدداشت،ومسیرپیشرفتهموارترخواهدبود(خلیلیان .)53:6232،
ایاستکهانبیایالهیبدونبهرهمندیازآنهرگز


ایثارومقاومتازاصولاولیه
درحقیقت،
موفقبهانجامرسالتخویشنمیشدند.پیامبرانباایستادگیومقاومتدربرابرسنتهایغلطو

مناسباتنادرستاجتماعیوبذلایثاروازخودگذشتگیدراینراهبهاصالحجامعهپرداختهو
بدون به دل راه دادن هرگونه ترس و واهمهای از سختیها و مشکالت فراروی ،رسالتهای
سنگینالهیخودرابهانجامرسانیدندتاآنجاکهخداونددربارهایشانمیفرماید :الذینیبلغون
رساالتاهللویخشونهوالیخشوناحدااالاهللوکفیباهللحسیبا؛(سورهاحزاب )23،درتاریخ
اسالم،پسازهجرتپیامبراکرم(ص)واصحابشازمکهبهمدینه،مردممدینهکهدراصطالح
تاریخاسالمبهانصارمعروفشدندازمهاجرانمسلماناستقبالکردهوباجانومالبهحمایتاز
آنان برخاستند .جنگهایی که پیامبر اکرم (ص) به همراه اصحاب با مشرکان مکه و یا دیگر
مخالفانسرسختاسالمانجامداد،نمونهبارزیازصبرواستقامتوایثاررابهنمایشمیگذارد.
قرآنکریمضمناشارهبهاستقامتوپایداریاصحابپیامبر(ص)دراینواقعهتاریخیآنانرا
درآیات653الی652سورهآلعمرانموردستایشقرارمیدهد .
ت -کرامت انسان

رمزکرامتبشریت،استعدادهایذاتیاوست.ایناستعدادهادروجوددیگرموجوداتقرار
دادهنشدهاستوهماناستکهمنشاءالهیداشتهومصداق«نفختفیهمنروحی»میباشدو
وجودآنهاستکهانسانراتامقامخلیفه خداوندبررویزمینباالبردهاست.آیتاهللجوادی
آملی ،معیار کرامت انسان را ،روح او میداند (جوادی آملی )32 :6233 ،و مالک عمل
قرارگرفتن ویژگیهای فوق از انسان است که جنبه ملکوتی انسان را تامین میکند .آیت اهلل
مکارم شیرازی نیز ،راز کرامت را ،روح انسان ،عالوه بر امتیازات جسمی و مجموعهای از
استعدادهایعالیو تواناییبسیاربرایپیمودنمسیر تکامل به طورنامحدود دانستهاند (مکارم
شیرازی.)326:6231،بهتعبیردیگر،سرتکریمآدمیبهداشتناختیار،عقل،روحواستعداد
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خداییشدناست،کهبههیچموجوددیگریدادهنشدهاست.
از منظر دین اسالم ،کرامت دو نوع تکوینی و اکتسابی است؛ تکوینی یا ذاتی ،اعطایی از
جانبخداوندبرایهمهآدمیاناست؛یعنیدرایننوعازکرامت،همهانسانهادرآنبرابرندو
درآننسبتبهیکدیگرامتیازندارندوازاینحیثدرحقوقعمومیوسیاسیاجتماعیبرابرند.
درکنارکرامتذاتی،آدمیاینتواناییراداردکهباحرکتدرمسیرتکاملیخودکههمانا
خداییشدناست،کسبکرامتکند.بیشک،کرامتاکتسابیبرایصاحبکرامت،حقوقی
راایجادمیکندکهفردفاقدچنینکرامتیازآنبرخوردارنخواهدبود.اینتفاوتدرحقوق،
موضوع قابل توجهی است که آثار آن باالخص در حوزه حقوق سیاسی میتواند رافع برخی
اختالفاتوکجفهمیهاباشد(سعیدی52:6233،و .)52
کرامتوآزادگیدرمسیرحرکتبهسویکمالشایستةانسانیوتقربالیاهللونیزدر
جهتتأمیننیازهایروحی،عقلیوجسمیانسانالزماست؛زیراباتوجهبهاینمبنا ازهمة
راهبردهاوراهکارهایفرهنگی،اجتماعی،اقتصادیوسیاسیکهسببازمیانرفتنشخصیت
انسانیوالهیانسانمیشودوباآزادگیوکرامتویدرتعارضاستاجتنابمیشود .برای
مسئولیتپذیری،پاسخگوئیپیشنهادمیشود .

شاخصوالیتپذیریو

کرامتدو
والیتپذیری
سیرپیشرفتانسانورسیدنبهکمالواقعیکههمانقربالهیاست،درسایهوالیتپذیری
محققمیشود.کرامتانساننیزباپذیرشوالیتوسرپرستیافرادیکهدرمسیر غیرحققرار
دارند،درتضاداست.امامصادق (ع)دراینزمینهمیفرماید«:دیننداردکسیکهباغیرامام
ظالمدستورهایالهیراانجاممیدهد»(مجلسی 6213،ق،ج)632:53این

عادلیابااطاعتاز 
روایتبیانگرآناستکهتدینبهدینالهیبدونپذیرفتنوالیتافرادمنصوبخداوندمعنا
اعهوالهاالمرتمامالعز؛والیتپذیریاز

ندارد.ازامامسجادعلیهالسالمنقلشدهاستکه«ط
اولیاءالهیتمامعزتاست»(محمدیریشهری،6232،ج)331:1؛اهمیتوالیتوضرورت
پیرویازاولیاءالهی،بهدلیلهمراهیولزومیاستکهاینتبعیتدرفرمانبرداریازپروردگار

دارد؛بهعبارتدیگر،والیت،منصبیاستالهیوازسویپروردگاربههرآنکسکهخود
صالح و شایسته بداند عطا میفرماید؛ لذا اطاعت از والیت ،تبعیت از خداست و نافرمانی از
حجتالهی،نافرمانیازخداست.والیتدرزمانرسولخداباپیامبرودرزمانحضرتائمهبا
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ائمه(ع)تحققیافتودرزمانغیبتاماممعصوم(ع)بانایبانعامآنحضرتاستکهازسوی
حجتالهی،حجتبرخلقباشند.مطلبیکهدرپیشرفتسیاسیمبتنیبرآموزهایاسالمیمطرح
میباشد،ایناستکهتنهاوالیتکسیپذیرفتنیاستکهویژگیهایخاصیرابهجهتعلمی
واخالقیداراباشد.کرامتانساننیزاقتضامیکندکهولیوسرپرستاوازهرگونهگناه،عیب
ونقص،وضعفیپاک،وواجدتمامکماالتاخالقیوعلمیباشد .
ازطرفی،خروجازدایرهوالیتوحاکمیتخداوندباازدسترفتنکرامتنفسوآزادگی
انسانهمراهاست.بنابراین،پذیرشهرگونهسلطه،اعمازسلطهشیطانوحکومت طاغوت،با
اصل کرامت انسان در تناقض است .به دوستی گرفتن بیگانه نمونه کوچکی از پذیرش سلطه
لطهکاملدشمنبرفردوجامعهمیانجامد.قرانکریمبرایمومنیکهبه

بیگانگاناست؛زیرابهس
ایندوستیتندادهباشد،کرامتوشخصیتیقائلنیست«:نبایدمؤمنانکافرانرابهجایمؤمنان
بهدوستیبرگزینند.پسهرکهچنینکنداوراباخدارابطهاینیست»(آلعمران .)33،

سلطهپذیرینیزازدوجهتبا کرامت انسانیمنافات دارد:یکیاینکهبهنحوی به خروج
موردییاکاملازوالیتخداوندمیانجامدودوماینکهدربسیاریموارد،پذیرشسلطهغیرخدا
همراهبااطاعتپذیریازطاغوتاست.بهعبارتدیگر،فردباایناطاعتوتسلیم،خودراخوار
وکوچکمیکندوکسیکهبرایخودکرامتوشخصیتقائلباشد،هرگزخودراآلودهبه
گناهنخواهدکرد.همچنینجامعهایکهدرآنکرامتوآزادگیاصلاساسیوحاکمبرروابط
با دیگران باشد ،هرگز سلطه بیگانه را نمیپذیرد؛ زیرا آن را معادل با پذیرش ذلت ،حقارت،
اسارتوزیرپانهادنارزشهایالهیوانسانیخویشمیداند .
مسئولیتپذیری و پاسخگوئی
واژهمسئولیتوریشههایآنمکرردرقرانکریمآمدهاستومقصودازآنپرسشگریدر
برابروظیفهوتکلیفومواخذهوبازخواستنمودنفردوجامعهمیباشد.مسئولیتانساندربرابر
خداونددرصدرهمهمسئولیتهاقابلارزیابیاست ،مسئولیتانساندربرابراحکاموقوانیننیز
نقشتعیینکنندهدارد.منشاایجادمسئولیتبطورریشهایوعمیقازباورحضورخداوندواعتقادبه
نتیجهمسئولیتپذیری،پاسخگوییاستکه

معادوآخرتونهایتاکرامتانسانسرچشمهمیگیرد.
زمینهپیشرفتسیاسیوبرقراریعدالتوساختنجامعهواالومتعالیرافراهممیکند .گسترهو
قلمرو مسئولیتپذیری و پاسخگوئی ،بر اساس آموزهای اسالمی ،شامل مسئولیتهای فردی و
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اجتماعیانساناست.مسئولیتهایاجتماعیناظربرنیازهاینظاماسالمیواجرایقوانینومقررات
میباشد.اساساازمهمترین جلوههایپذیرشمسئولیتوپاسخگوئی،امور حکومتی ومدیریتی
است .حضرت علی (ع) درباره پاسخگوئی مسوالن به مطالبات مردم ،به یکی از کارگزارنش
میفرماید«:میانتوومردم،جززبانتنمایندهوسخنگوئینباشدوجزچهرهاتهیچحاجبو

نگهبانیازمردمجدایتنکند.هرگزمگذارکههیچنیازمندیازدیدارباتومنعشودوپشتدرماند
کهمراجعههاونیازهااگردراولینلحظهورودردشود،برآوردنبعدیآنهاتمجیدوتعریفیندارد»
(مجلسی6213،ق،ج)313:616؛ایشانهمچنینیکیازمزیتهایپاسخگوئیراجلباعتمادمردم
یشمرد(مجلسی6213،ق،ج .)161:22
برم 
احساسمسئولیتوپاسخگوئیدرموردمسائلجهاناسالم،ازدیگرمواردمسئولیتیحائز
اهمیتاستکهانسانمسلماندرجامعهپیشرفتهسیاسیبراساسکرامتانسانی،مکلفبهآن
است.مسلمانانبایدباهمفکریوهمیاری،مشکالتیکدیگرراحلکنندونسبتبهحوادثیکه
درکشورهایهمدیگر،پدیدمیآید،احساسمسئولیتکنندودربرابرتوطئهوحملهدشمنبه
کشورهای اسالمی ،اقدام متناسب انجام دهند .پیامبر اسالم (ص) در این زمینه میفرماید« :من
اصبحولمیهتمبهامورالمسلمینفلیسبمسلم(کلینی6215،ق،ج)265:2؛ازآنجاکهتعهدو
هایمختلفمیباشد؛بنابرایندرجه

تخصص،ابزارهایالزمبرایپیشرفتیکجامعهدرحوزه
پذیریافرادجامعهوپاسخگوییآناندر قبالمسئولیتدینیواجتماعی،بیانگرمیزان


مسئولیت
تعهدوپایبندیآنهابهفرایندپیشرفتسیاسیولوازمآناست.برایناساس،متوجهکردنتمامی
افرادجامعهبهحسمسئولیتپذیریواینکههرکسیبایددرقبالخداوندومردموحکومت
اسالمی،بهنحواحسن،پاسخگوباشد،مسیرپیشرفتسیاسیجامعهراهموارمیسازد.دراین
صورت،هرکسوظایفخویشرابادقتانجامخواهددادودرجهترشدمادیومعنوی
خودوجامعهوبرایعملیاتیشدنبرنامهپیشرفتسیاسی،بهجدخواهدکوشید .

نتیجهگیری
براساسمبانیانسانشناسیاسالمفرایندهدایتشدهایبراساسبینشتوحیدی

پیشرفتسیاسی
استکهتغییراتاساسیدررفتارانسانهاراازنظرفردیواجتماعیدرابعادمختلفجامعةاسالمی
ایجادمیکندوطیآنافرادجامعهدرسایةدینداریبهسویحیاتطیبهومقامجانشینیخدادر
رویزمینحرکتمیکنند .اهدافومعیارهایپیشرفت سیاسیازنظرکسیکهبادیدمادیبه
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انسانمینگرد،باانسانیکهبهمثابةموجودیابدیدرنظرگرفتهمیشودومرگراسرآغاززندگی
جاودانمیداند،متفاوتاست.برخیویژگیهایانساندراسالمکهسببشناختصحیحاوستو
اثرفراوانیبرپیشرفتویدارد،عبارتاستاز:اختیار،دوساحتیبودن،جاودانگی وکرامت.
چگونگی اتخاذ موضع در قبال این ویژگیها به شناخت از انسان جهت میدهد و برای برنامة
پیشرفت سیاسی وی بسیار مؤثر است .توجه به ساحت روحانی وجود انسان نمودهایی از جمله
معنویتگرائیوبصیرتدرمناسباتسیاسیمیباشد .انسانیکهبرایخوداختیاروانتخابیقایل
نیستوبهنوعیجبردررفتارخودمعتقداست،ازنظراونظامحقوتکلیف،پاداشوجزاودر
دراینراستادوشاخصتربیتپذیریسیاسیونیازبشر

نتیجه،پیشرفتیارکود،بیمعناخواهدبود؛
بهدینوپیامبربراساساصلاختیارنمودپیدامیکند .همچنینانسانیکهدرچارچوبنگرش
مادیخود،خواهاناختیاروآزادینامحدوداستباانتخابواختیارفردیکهبعدمعنویانسانرا
پذیرفته است و به جاودانگی روح باور دارد ،بسیار متفاوت است؛ زیرا یک انسان مادی همة
فعالیتها و تالشهای خود را برای درآمد و لذت بیشتر متمرکز میسازد و پیشرفت انسان از
جنبههایروحیومعنویرافراموشمیکند،غافلازاینکهازجنبةفرامادیخودرامحرومکرده

استواختیاروانتخابیندارد .دراینخصوصنیزایجادانگیزهبرایفعالیتهایسیاسیوترویج
روحیهایثارومقاومتسیاسیازثمراتاعتقادبهمسئلهجاودانگیانسان.کرامتوآزادگیهمدو
بعدروحیـروانیوعملیدارد.جنبةعملیآندروالیتپذیریوبرخیشئونومکارماخالقی
درمسئولیتپذیریوپاسخگویینمودمییابد .
مبانی انسانی پیشرفت سیاسی از دیدگاه اسالم و شاخصهای آن

مبانی
 )6دوساحتیبودنانسان 
 )3اختیارانسان 
 )2جاودانگیانسان 
 )2کرامتانسان 

شاخص ها
الف.معنویتگرائیسیاسی 
ب.بصیرتسیاسی 
الف.تربیتپذیریسیاسی 
ب.نیازانسانبههدایت،دینوپیامبردرعرصهسیاسی 
الف.انگیزهآفرینیسیاسی 
ب.ایثارومقاومتسیاسی 
الف.والیتپذیری 
ب.مسئولیتپذیریوپاسخگوئی 
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