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  مداريوالیت
  شرفت سیاسی اسالمی ـ ایرانییدر الگوي پ

  *مهدي طاهري
  چکيده

در انديشه اسالمي، خداوند خالق و مالک عالم هستي است و تصرف در ملک او نيازمنـد  
تصرف در عالم تشريع بوده و اين تصـرف   باشد. پيشرفت سياسي مستلزمو اجازه مي ناذ

و در  ، ائمـه اسـت. ولـي االهـي، کـه در پيـامبر     نيز مشروط به اذن و اجـازه مالـک   
گردد، تنها کسي است که از سوي خداوند عصرغيبت، در فقيه عادل و با کفايت متجلي مي

رو، مأذون و مأمور بوده تا در راستاي هدف خلقت، در اين عـالم تصـرف نمايـد. ازايـن    
ح سياسـي، از کـه   پيشرفت سياسي اسالمي، فرايندي است که در نتيجة انجام عمـل صـال  

از سوي ولي امر، در جهت سعادت انسـاني بـراي برپـايي عـدالت و      نتوسط افراد ماذو
گردد. تحقـق  يابي به حيات طيبه، تحقّق يافته و موجب پويايي تمدن کمال محور ميدست

شناسـي و بـاور بـه زنـدگي در سـراي آخـرت       اين امر مبتني بر عبوديت االهي، و فرجام
سياسـي، بصـيرت    چون عمل صـالح هايي همن صورت، جامعه از شاخصباشد. در ايمي

منـد خواهـد شـد،    پذيري، كه شرط تحقق پيشرفت سياسي اسـت، بهـره  سياسي و اطاعت
رو، پيشرفت سياسي در جامعه واليي، تنها بر اسـاس نظريـه انتصـابي واليـت فقيـه      ازاين

ي با پيشرفت سياسـي نخواهنـد   ها در اين مورد، ارتباط مستقيممتصور است؛ ساير ديدگاه
داشت. به عبارت ديگر، پيشرفت سياسي در صورتي محقق خواهد شد که انسان با اختيار 

االهي را برگزيده و با انجام عمل صالح سياسـي، خويشـتن را   سياسي خويش، واليت ولي
  مطيع اوامر او گرداند. 
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  پيش درآمد 
هـایی کـه همـواره مـورد گفتگـوي      گیـري اولـین جوامـع بشـري، یکـی از پرسـش      با شکل

باشـد. چگـونگی   هاي مختلف تاریخ بوده، پرسش از حقّ حاکمیت مـی اندیشمندان در دوره
هـاي متفـاوت   ها و تمـدن گیري انواع گوناگون حکومتپاسخ به این پرسش، موجب شکل

ست. اما در اندیشه اسالمی، تنهـا کسـی کـه بـه دلیـل برخـورداري از ربوبیـت تکـوینی و         شده ا
تشریعی، داراي والیت بوده و از حقّ حاکمیت و تصرّف در موجـودات عـالم و از جملـه انسـان     
دارد، خداوند متعال است. والیت تشریعی خداوند در عـالم از طریـق انبیـا و اولیـاي او متحقّـق      

دارد. از ایـن   این نوع والیت و حاکمیت است که با هدف خلقـت بشـر سـازگاري   گردد. تنها می
یابد. بر ایـن اسـاس، ولـی    رو، تنها در سایه چنین والیتی است که انسان تکامل و تعالی می

  گردد. گیري مدنیت والیی میآید و موجب شکلخداوند محور امور جامعه به شمار می
یابی بشر به تعالی و تکامـل  مامی ابعاد پیشرفت، دستدر اندیشه اسالمی، هدف غایی ت

هاي دنیایی خویش را به بهترین شـکل  که حوزههمه جانبه است. در این میان، افزون بر این
کننـد. الزمـه   بخشد، راه تعالی و تکامل و رسیدن به قرب حقّ را طـی مـی  ممکن سامان می

عالیم دینی توسط اولیاي االهی اسـت.  یابی به این امر، تربیت صحیح انسان بر اساس تدست
و در عصر غیبت، به وسـیله فقیـه عـادل     این مهم، در دوران حضور، توسط ولی معصوم

یـابی بـه پیشـرفت،    گردد. بر این اساس، در یک جامعه دینی، دستالشرایط محقّق میجامع
ه از بیـنش و  شود که افزون بر برخورداري افراد جامعـ تکامل و تعالی در صورتی محقق می

هاي گوناگون جامعه اعم از ساختار سیاسـی، فرهنگـی و حقـوقی و نیـز     باور والیی، حوزه
ها و نخبگان و شهروندان، در امر تحقّـق نظـام والیـی، و    هاي رفتارهاي، اعم از گروهحوزه

تبعیت از دستورات ولی فقیه مشـارکت نماینـد. از ایـن روي، ایـن تحقیـق تـالش دارد تـا        
هـاي  ـ ایرانی را واکاوي نمـوده و بایسـته  مداري در پشرفت سیاسی اسالمییتشاخص وال

  یان کند.بنظام والیی را 

  الف:کليات
  واليت در اصطالح

هاي گوناگونی ارائه شده است. هر یک از این تعـاریف، بـه   تعریف» والیت«براي اصطالح 
بیـان  » والیت«در تعریف  نینائیتوجه دارد. به عنوان نمونه، مرحوم » ولی«اي از شؤون جنبه
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کند که والیت نوعی ریاست بر مردم در امور دینی و دنیـایی، زنـدگی و آخـرت ایشـان     می
والیت را حفظ مردم و رعایـت مصـحلت آنـان در امـور دنیـا و       بحر العلوممرحوم  1است.

دانـد کـه بـه مصـلحت مـردم      آخرت و ضرورت جلوگیري از فساد یا افساد آن چیزي مـی 
معتقد است: والیت این است که انسان والی و حاکم بر سرزمینی  فتاح شهیديیرزا م 2باشد.

گردد. در واقع والیت، مباشرت انسان بر امر دیگران و اقدام نمودن او بـر کـاري اسـت، بـه     
  3این دلیل که او قادر بوده و تسلّط بر امور دارد.

کنـد کـه خداونـد    مـی  برخی دیگر، والیت را نوعی رهبري ربانی، خالی از وحی تلقـی 
متعال براي اداره امور بندگانش و برعهده گرفتن مصالح آنان، بـر اسـاس قـانون االهـی تـا      

اي نیـز در تعریـف   عـده  4رسیدن به عدالت به برخی از بندگان خویش واگذار نموده است.
یا کسی کـه محـل رجـوع     5والیت، به آثار و لوازم آن اشاره داشته و والیت را به نفوذ عمل

اند. از سوي دیگر، برخـی نیـز والیـت را سـلطنت بـر فـرد یـا        است، تعریف نموده 6رعیت
سیاسی و دینـی بـراي    ـ  اجتماع تصور نموده و والیت زعامت را به معنی رهبري اجتماعی

  7اند.رفع نیاز اجتماع و دین معرفی نموده
بیان کرد، ایـن  » یتوال«توان به عنوان تعریف اصطالحی رسد، آنچه را که میبه نظر می

است که والیت، عبارت است از: رهبري و اداره امور دینی و دنیوي مردم بر اساس قـوانین  
یابی به عدالت و رسیدن به سعادت دنیا و آخرت که الزمۀ آن فرمان دادن االهی براي دست

  باشد.پذیري میو فرمان

  مداريواليت
باشـند. از ایـن رو، ایشـان    نی و تشـریعی مـی  برخوردار از والیت تکوی انبیا و ائمه اطهار

ها، جز از طریق واسطۀ فیض االهی در عالم هستند و سامان یافتن امور دنیا و آخرت انسان
ر نخواهـد بـود. ولـی خـدا بـه اذن االهـی بـر تمـامی           ک به ایشان در تمامی امور میسـتمس

پنهان نخواهد مانـد، و جـز   رخدادهاي عالم هستی تسلّط داشته و هیچ اتفاقی از نظر ایشان 
و  9به لحـاظ تشـریعی نیـز ولـی االهـی، قطـب       8به اراده او تحولی در عالم رخ نخواهد داد.

انتظام امور تشریعی عالم بوده و سامان یـافتن امـور تشـریعی عـالم، جـز از طریـق        10محور
در عصـر   11ایشان، که مرتبط با وحی و برخوردار از عصـمت اسـت، ممکـن نخواهـد بـود.     

نیز به دلیل استنباط احکـام تشـریعی از قـرآن کـریم و بیـان و سـیره        بت امام معصومغی
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توسط فقیهان، ایشان محور و مدار امور تشریعی در این دوره به شمار آمده و  معصومین
الشرایط رهبري، کسی که متصـدي امـر   باشند. از بین فقهاي جامعداراي والیت تشریعی می

  ار و محور انتظام امور سیاسی و اجتماعی تلقی خواهد شد.حکومت گردد، در واقع مد
بنابراین، والیت مداري، یعنی در حوزه فردي، اجتمـاعی و سـازمانی والیـت، قطـب و     

باشـد و تمـامی نهادهـا و    هـا مـی  هـا و حرکـت  گیـري ها، رفتارها، موضعمحور همه اندیشه
ولـی امـر هماهنـگ و همـراه     هاي مردمی و حکومتی، مدیران و افـراد، خـود را بـا    سازمان
شود که مومنان و نهادها در همه ابعاد، نسبت به جانشـین  مداري فرمانی میوالیت 12سازند.

د   بخش حاکمیت الهی، که به صـورت طـولی در عـالم اعمـال مـی     خدا و تجلی شـود، تعبـ
تسـلیم   خردمندانه و تبعیت کامل داشته باشند و به حکم همان عقلی که آنها را در برابر خدا

چون و چراي ولی امر بوده و بـه  و متعبد نموده، در مواضع فکري و اقدامات عملی تابع بی
 13بند باشند.الزامات آن متعبد و پاي

  پيشرفت 
در ابعاد گوناگون زندگی بشر، امري مطلوب و معقـول اسـت. تـالش انسـان در     » پیشرفت«

باشـد. عـالوه بـر    مطلـوب مـی  یابی به وضـع  زندگی، براي بهبود وضعیت خویش، و دست
معقول بودن پیشرفت، منابع دینی نیز بر ضرورت سیر بـه سـوي کمـال و پیشـرفت انسـان      

تحرك در ابعاد گوناگون زندگی را مورد نکـوهش  اي که ایستایی و عدمگونهتأکید دارند، به
نمـود کـه    مطالعه در سیر زندگی بشر نیز انسان را به این امر رهنمون خواهـد 14اند.قرار داده
هاي زیادي در ابعاد گوناگون زندگی بشر شکل گرفته است. نکته اساسی در بحـث  پیشرفت

پیشرفت، جهتی است که انسان به سوي آن در حرکت است. مفهـوم پیشـرفت، بـه تنهـایی     
اي کنـد، مبـانی اندیشـه   این حرکت را معین می چه مسیرنشان دهنده این جهت نیست و آن

  باور دارد.  است که انسان به آن 
 بـا معنـاي  » اسـمی «در انگلیسـی، داراي کاربردهـاي   » Progress«معادل واژه  ،»پیشرفت«

» متعـدي «نیز به صورت فعـل  » فعلی«باشد. در کاربرد پیشروي، پیشرفت، رشد و توسعه می
رفـتن، پیشـرفت   نیز به معانی پیش» الزم«بردن و جلو بردن و در کاربرد فعل به معناي، پیش

در زبان فارسی نیز به صـورت اسـم و    15رقی کردن و ارتقاء یافتن به کار رفته است.کردن، ت
وجه جامع تمامی کاربردهاي این  16استعمال فعلی دارد. »پیشرفت کردن«مصدر و با ترکیب 

  است. » ترقی کردن«و » جلو رفتن«واژه، 
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هـایی  ند؛ واژهمعنا یا دست کم به لحاظ کاربرد، مشابه پیشرفت باشهاي متعددي همواژه
کـه بـیش از سـایر    ، آنن. در ایـن میـا  بهبود یا مطلوبو تنمیه، رشد، تطور ، توسعهچون هم

اسـت. وجـه مشـترك همـه     » توسـعه «واژگان کاربرد داشته و به گفتمان تبـدیل شـده، واژه   
  است. » تغییر«کاربردهاي لغوي و اصطالحی توسعه، مفهوم 

  پيشرفت سياسي
ت و اساسـی      به عنوا» پیشرفت سیاسی« ن یکی از ابعـاد پیشـرفت، داراي جایگـاهی پراهمیـ

اي کـه  گونـه است. تمامی ابعاد پیشرفت، وابسته به کارآمدي باالي نظام سیاسـی اسـت. بـه   
 گفت: پیشرفت سیاسی، اساس پیشرفت یک کشور بوده و سایر انواع پیشرفت، فرعتوان می

توانـد انسـجام   ت که همـواره مـی  این پیشرفت سیاسی و مدنی اس 17پیشرفت سیاسی است.
هاي اقتصادي و فشارهاي خـارجی  مردم را چنان قوي کند که به راحتی تاب تحمل سختی

  18را بیاورند.
درپـی توسـعه سیاسـی    اجماالً، توسعه سیاسی، بر آن است که همه جوامع از مراحل پی

 19شـوند. ل مـی گذرند و از جوامع ابتدایی سنتی، آغاز و به جوامـع مـدرن صـنعتی تبـدی    می
کم توصیه به آن، براي توسعه سیاسی، در واقع توصیف فرایند غربی شدن جوامع و یا دست

برون رفت از وضعیت موجود است. وضعیت مطلوب، وضعیتی است که فرهنگ و اندیشه 
را براي سایر جوامع ترسیم نموده و جوامع با پذیرش ابعاد گونـاگون توسـعه و از   غرب آن 

  سیاسی، الزامات و پیامدهاي آن را نیز خواهند پذیرفت. آن جمله توسعه
توسـعه  «بـه جـاي مکاتـب    » پیشـرفت سیاسـی  «رسد، براي جایگزینی مفهوم به نظر می

و ارائه تعریفی متفاوت، توجه به چند نکته ضـروري اسـت: اول، توجـه بـه ابعـاد      » سیاسی
توجه به اعتقادات، اصول  مختلف مادي و معنوي مفهوم توسعه و پیشرفت الزم است. دوم،

هاي گوناگون و ارائه تعریفی سازگار با این مبانی ضـروري اسـت.   و مبانی باورها و فرهنگ
سوم، اگرچه تعاریف پسینی بیانگر یک مفهوم بر اساس شـواهد موجـود آثـار یـک رخـداد      
، است، اما در تدوین الگو، که نقشه جامع، و پیمودن راه براي رسیدن به هدفی خاص است

باشد. و چهـارم، بـه   تر میاستفاده از تعاریف پیشینی، که بیانگر جهت حرکت است، مناسب
وجه استفاده دلیل نهفته بودن اصول و مبانی خاص در فضاي مکتب توسعه سیاسی، به هیچ

  شود.از این مفهوم در اندیشه بومی اسالمی ـ ایرانی توصیه نمی
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اسالمی، فرایندي است که در نتیجۀ انجام هـر  پیشرفت سیاسی «توان گفت: بنابراین، می
عمل صالح سیاسی، که توسط افراد حقیقی یا حقوقی، با اذن یا اجازه ولـی امـر، در جهـت    

یابی بـه حیـات طیبـه تحقّـق یافتـه و موجـب       و دست20سعادت انسانی براي برپائی عدالت
هـاي مـادي و   نبـه این تعریف، افزون بر توجـه بـه ج   21.»گرددپویایی تمدن کمال محور می

به عوامل پیشرفت و موضوع و  معنوي پیشرفت سیاسی و ابتناي بر اعتقادات و اصول دینی،
تواند بیانگر الگـو و نقشـه جـامع    غایت آن توجه داشته و به دلیل پیشینی بودن تعریف، می

ا سیاسی تلقی شود. بر این اساس، پیشرفت سیاسی نتیجۀ اعمال صالح سیاسی است کـه بـا اذن یـ   
شود. اذن ولی، در مواردي است که فرمانی از سوي ولـی امـر   اجازه ولی امر در جامعه متحقّق می

براي تحقّق امري در جامعه صادر گردیده و اجازه او جایی است که عمل صالحی با توجـه  
  گیرد. ولی امر قرار  هاي نخبگان موجود جامعه، تحقّق یافته و مورد رضایت و تأییدظرفیت به

  مداري و پيشرفت سياسييتوال
و در نهایت، قبول  ، مستلزم پذیرش والیت طولی خداوند، پیامبران و ائمه»مداريوالیت«

نظریه والیت فقیه است. در حوزه اندیشه شیعی، پذیرش والیت خداوند و اولیاي او، مـورد  
ن حکـومتی  والیـی و شـئو   ئونبین ش 22باشد. اما برخیاتفاق اندیشمندان و عالمان دینی می

اولیاء االهی، تفکیک قائل شده و حتی براي پیامبر و امام نیز شأن حکومتی قائل نبوده و یـا  
انـد.  تشکیل حکومت از سوي پیامبر و امام را ناشی از خواست و رضایت مردم تلقی نموده

سازند. بـا صـرف نظـر از    ایشان پیوندي بین شئون والیی و حکومتی اولیاء الهی برقرار نمی
بـه دلیـل ابتنـاي بحـث بـر نظریـه        از سوي پیامبر و ائمه 23عاي عدم برقراري حکومتاد

  والیت فقیه، به بررسی برخی از اقوال پیرامون این نظریه خواهیم پرداخت.
، »نظـارت «تـوان بـه سـه سـنخ     را می» حاکمیت«و » فقیه«نظریات مطرح پیرامون رابطه 

، بـراي فقیـه جایگـاه والیتـی و     »نظارت فقیه« م نمود. نظریۀیفقیه، تقس» والیت«و » وکالت«
حکومتی قائل نبوده و معتقد است که فقیه، تنها حقّ نظارت بر حاکم و والی را داشـته و در  
صورت تخلف حاکم از قوانین االهی و خروج از چارچوب شریعت، وظیفه تذکر به ایشان 

نخواهد بود تا بتواند مدار و بر این اساس، فقیه داراي حاکمیت و والیت  24را بر عهده دارد.
 ،رو، بـین پیشـرفت سیاسـی و فقیـه نـاظر     محور امور سیاسی و اجتماعی قرار گیرد. ازایـن 

  اهمیت است. و یا این ارتباط بسیار کم ،ارتباطی وجود ندارد
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است. بر این اساس، حاکم، وکیل مردم تلقـی شـده و    25»وکالت فقیه«نظریه دوم، نظریۀ 
ت سیاسـی،     حاکمیت او مدیون ا عطاء مردم است. قائلین به این نظریه معتقدنـد کـه حاکمیـ

مقامی است که باید از سوي شهروندان، که مالکین حقیقی مشاع کشـورند، بـه شـخص یـا     
اشخاصی که داراي صالحیت تدبیر و واجد علم و آگاهی به امور جزییه و حوادث واقعه و 

بـه دلیـل    27،»وکالت فقیـه «بناي پذیرش نظریه بر م 26باشند، واگذار شود.متغیره آن کشور می
تسلّط موکل بر وکیل و تعیین محدوده اعمال حاکمیت فقیه از سوي موکالن، تصرّفات فقیه 

رو، فقیه داراي والیـت نبـوده تـا محـور و     مشروط به اذن و رضایت موکالن اوست. از این
جامعه است که محور مدار پیشرفت سیاسی جامعه قرار گیرد. این رضایت و خواست مردم 

  پیشرفت سیاسی تلقی خواهد شد.
باشد. بـر ایـن اسـاس، حـقّ حاکمیـت و      می» والیت فقیه«دیدگاه سوم، مبتنی بر نظریه 

واگـذار   والیت از آنِ خداوند متعال بوده که این حقّ را به پیامبران و پس از آن بـه ائمـه  
امعیـت و جـاودانگی اسـالم و    نیز به دلیـل ج  نموده است. در دورة غیبت امامان معصوم

به والیت فقیهـان عـادل    لزوم اجراي احکام و حدود االهی، این حاکمیت از والیت ائمه
شوند. ها تلقی میو ایشان محور و مدار امور معرفتی، اجتماعی و سیاسی انسان 28تنزّل یافته

خواهند کوشـید و  مردم نیز با پذیرش والیت اولیاء االهی، در تحقّق اهداف این نظام والیی 
محـور را بنیـان خواهنـد نهـاد. بـر      براي رسیدن به تعالی، سعادت و پیشرفت، تمدنی کمـال 

مداري تنها راه نائل شدن بـه پیشـرفت در ابعـاد مختلـف و از آن     اساس این دیدگاه، والیت
  جمله پیشرفت سیاسی است.

  واليت، امت، پيشرفت
وده و داراي چنـد رکـن اسـت: یکـی از ارکـان      مبتنی بر نظریه امامت شیعی ب» والیت فقیه«

باشد. اولین شـرط تحقّـق پیشـرفت    می» حضور امت«و رکن دیگر آن » والیت«اساسی آن، 
سیاسی در نظام والیی، امکان اعمال والیت از سـوي فقیـه برخـوردار از شـرایط، در عصـر      

، زمانی محقّـق  است. امکان اعمال والیت به شکل وسیع و گسترده آن غیبت امام معصوم
ت،    خویش به حکومت مشروع ولی االهی، زمینه 29»اقبالِ«شود که مردم با می بسـط حاکمیـ

حاکم دینی را فراهم نمایند. رکن سومی که منجر به پیشرفت، بسط و تعالی جامعـه والیـی   
است. به هر میزان که مردم با اقبال خـویش بـه اطاعـت از اوامـر     » اطاعت«گردد، عنصر می
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گردد، بپردازند، فرایند پیشـرفت سیاسـی   امر صادر میث از اراده االهی، که توسط ولی منبع
یابـد. بنـابراین، پیشـرفت سیاسـی در نظـام      جامعه، در جهت مصالح عموم مردم تسریع می

  خواهد بود.» اراده عمومی امت«والیی، وابسته به 

  مدار و پيشرفت سياسيب: جامعه واليت
چـون سـایر جوامـع باشـد، امـا در      ها هـم ممکن است در برخی ویژگیمدار، اگرچه والیت

کم در برداشت از این مفاهیم، از جوامع غیروالیی متمایز است. ها و یا دستبرخی شاخص
پـردازد.  ها در دو حوزه بینش و رفتـار جامعـه والیـی مـی    این مقاله، به بررسی این شاخص

هـایی  هاي مورد بررسی، شـاخص که شاخصپیش از ورود به بحث، الزم به یادآوري است 
هـا  انـد و بـه هـر میـزان کـه جامعـه از ایـن شـاخص        است که در یک جامعه والیی بایسته

  تري بهرمند خواهد بود.برخوردار باشد، از پیشرفت سیاسی مطلوب

  هاي حوزه بينششاخص
نیسـت.   ارتباط با حـوزه بیـنش و بـاور افـراد یـک جامعـه      انگیزه انجام هر عمل سیاسی بی

بهرمندي از بینش صحیح، انسان را به انجام اعمال صالح در حـوزه امـور سیاسـی رهنمـون     
که لغزش اندیشه از مسیر حق نیز موجـب انحـراف از انجـام اعمـال صـالح      سازد. چنانمی

گـاه خواهـد   شود. بر اساس اندیشه اسـالمی، مبـانی اندیشـه سیاسـی انسـان، آن     سیاسی می
ت سیاسی گردد که ارتباط خویش را بـا مبـانی برگرفتـه از مکتـب     توانست راهنماي پیشرف

مند شوند. فاصـله گـرفتن از   وحی االهی و شریعت اسالم حفظ نموده و از معارف آن بهره
هـاي غـایی منقطـع    این مکتب و جایگزینی عقل خودبنیاد بشري، ارتباط انسان را بـا ارزش 

دارد. غفلـت از آن، گـاه انسـان را بـه     مـی  یابی به مقصود حقیقی بازساخته و او را از دست
انگاري زندگی و غفلت از علّت غایی خـویش، علّـت   دهد که افزون بر پوچراهی سوق می

  کند. فاعلی خود را نیز انکار می
تـوان در مبـانی   ترین مبانی اثر گـذار بـر حـوزه اندیشـه و بیـنش انسـان را مـی       اساسی

شناسانه ارزیـابی نمـود. در اینجـا بـه     ناسانه و فرجامششناسانه، انسانشناسانه، هستیمعرفت
  پردازیم.هاي حوزه بینش میبررسی این مبانی به عنوان شاخص

  شناسيمعرفت
گونـه کـه   تواند معرفت و واقعیات عـالم هسـتی را آن  اي است که میخلقت انسان به گونه
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چـه  ز از اثبات است. آننیاالجمله، بدیهی و بییابی به معرفت فیهست، دریافت کند. دست
آن،  یابی به معرفت یقینی و امکـان قابل بررسی است، تعیین قلمرو معرفت انسان، راه دست

و بحث از معیار شناخت و معرفت است. برخی بر این باورند که انسان، معیار حقّ بـوده و  
معرفـت  » مطلـق «یابی انسان به برخی دیگر، به کلی دست 30حقیقت تابع ادراك انسان است.

نتیجه این اعتقاد، پلورالیزم معرفتی و ایجاد شکاکیت اسـت. بحـث    31کنند.یقینی را انکار می
اندیشــمندان اســالمی و  32شناســی اســت.تفصــیلی ایــن موضــوعات، در مباحــث معرفــت

غیراسالمی، ضمن تأکید بر امکان شناخت، معیارهایی را براي درك معرفـت حقیقـی ارائـه    
بـداهت  «و 34»مبنـاگروي «، 33»انسـجام گـروي  «تـوان از مبنـاي   مـی  انـد. از آن جملـه،  نموده
  نام برد. 35»مندنظام

شویم که نـه تنهـا معرفـت    افزون بر این، با بررسی منابع دینی به این نتیجه رهنمون می
توان بر اساس معیار و میزانـی،  یابی به آن نیز ممکن بوده، میحقیقی وجود دارد، بلکه دست

صراط «، »سبیل«، »اتبع«، »باطل«، »حقّ«هایی چون ص داد. بررسی واژهحقّ را از باطل تشخی
در برابـر  » صدق«و یا » باطل«در مقابل » حقّ«در قرآن کریم، نشانگر وجود » ممتر«، »مستقیم

دارد و  36است. قرآن کریم، تأکید فراوان بر پیروي از حقّ و دوري از شک و تردیـد » کذب«
 37شـمارد. و پیـروي از باطـل را خصوصـیت کـافران برمـی      تبعیت از حقّ را ویژگی مؤمنان

و مطابق با واقع در عالم، موجود و قابـل دسترسـی   » معرفت صادق«بنابراین، حقّ به معناي 
باشـد کـه خداونـد بـراي بشـر      یابی به حقّایق عالم از طریق ابزارهاي متناسبی میاست. راه دست

جایی که این دو نیرو، بـراي  عقل است. از آن خلق نموده است. از جمله این ابزار، قدرت حس و
اسـتفاده از ایـن    درك تمامی حقّایق عالم کافی نبوده و دستیابی به اراده تشریعی خداوند؛ تنها بـا 

بـه بشـریت ابـالغ     38ابزار ممکن نیست، لزوم تبعیت از دستورات االهی، که از طریق وحـی 
یعی خداوند است، مجراي شناخت شود. وحی، که در واقع اراده تشرشده است، روشن می

  باشد که با پشتوانه عصمت، خطایی در آن راه ندارد.حقّایق یقینی عالم هستی می
مـراد از کلمـات    39پذیرد.تحقّق حقّ در عالم هستی، به واسطۀ کلمات االهی صورت می

در  »کلمـه االهـی  « 40باشـد. می چه در روایات اسالمی بیان شده، ائمه اطهاراالهی، بنابرآن
و گاهی نیز بر افراد خاصی  ائمه 42و گاه به امامت 41روایات، گاهی به والیت اهل بیت

» کلمـات االهـی  «تطبیق شده است. جمع بین این روایات، این است که مراد از  43از ائمه
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است که گاه مصداق خاص آن نیـز بیـان گردیـده اسـت. بنـابراین،       والیت و امامت ائمه
ساس اندیشه اسالمی، مطابقت با کلمات االهی است کـه ایـن حـقّ    معیار تشخیص حقّ بر ا

نمایان گردیده و ایشان معیـار و میـزان حـقّ خواهنـد بـود. از       در بیان، رفتار و اقرار ائمه
ممکـن بـوده و ایشـان مـدار حقّـایق       رو، تشخیص حقّ تنها از مسیر والیت اهل بیتاین

ت در مسیر حقّ، تنها از طریق والیت ایشـان  عالمند. بر این اساس، هرگونه حرکت و پیشرف
، متّصف به عدم مخالفت با ائمه میسر خواهد بود. و هرگونه عمل سیاسی نیز در صورت

  عمل صالح خواهد شد. 

  شناسيهستي
آن نسبت به مبداء هستی یـا   بینی بر آن استوار است، موضعاي که هر جهانترین پایهاساسی

اس، نگرشی که معتقد به ادارة امور عالم به واسطه خداوند متعال است. بر این اس» خداوند«
و رویکردي که به اداره امور عالم، به صورت طبیعی و مادي بـاور  » بینی االهیجهان«است، 
بینی مـادي، ارتبـاطی بـین قـوانین تکـوینی و      است. براساس جهان» بینی ماديجهان«دارد، 

قّ و باطـل، چیـزي وراي قـرارداد و اعتبـار انسـانی      تشریعی عالم وجود نداشته و مالك حـ 
بینی االهی، نه تنها اعتقاد به ارتباط عالم تکـوین و  نخواهد بود. در حالی که، بر اساس جهان

بایسـت در جامعـه جریـان داشـته     تشریع است، بلکه باور بر این است که قوانین االهی، می
گردد، بلکه نوعی قداسـت نیـز   یعی عالم میباشند نه تنها این اعتقاد موجب انتظام امور تشر

به قوانین خواهد بخشید. که افزون بر آثار دنیوي آن، موجب سعادت نهایی سـراي آخـرت   
هـا و  دهـی نظریـه  ایـن دو رویکـرد متفـاوت بـه عـالم هسـتی، در شـکل        44نیز خواهد شد.

  دارد.ها نقشی اساسی و تعیین کننده ها نسبت به سعادت و شقاوت انسانگیريموضع
بنابر بنابراین، میزان خداباوري، خدامحوري، اعتقـاد بـه کفایـت االهـی، خـدا ترسـی و       

االهـی، از جملــه  اعتقـاد بـه وجـود نـاظر مقــدس بـر اعمـال انسـانی و اعتصــام بـه حبـل          
هایی است که در حوزه بینش و باور، در اعمال انسان، بر اساس جهـان بینـی الهـی    شاخص

  پردازیم.ها میاینجا، به تبیین این شاخصتاثیرگذار خواهد بود. در 

  خدا باوري
ت مطلق او بر عالم هستی و اعتقاد به توحید افعالی، موجب حاکمی باور به خداوند متعال و

تمامی تحوالت عالم در راستاي فاعلیت خداوند در عـالم، قابـل بیـان و تفسـیر     شود که می
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البتـه   .اراده خداوند تحقّق نخواهد یافـت  خارج از ،هیچ عملی در عالم ،باشد. بر این اساس
گـو  دهنـد، مسـئول و پاسـخ   ها در برابر اعمالی که در راستاي اراده االهـی انجـام مـی   انسان

فـت سیاسـی در نظـام    هـاي پیشـر  تواند یکی از شـاخص خواهند بود. بنابراین، این باور می
هاي بر اساس نظام ،کهآن باشد که تمامی تحرّکات آن مشمول اراده االهی است. حال والیی

هاي حوزه میزان خدا باوري یکی از شاخص ،روغیروالیی چنین باوري وجود ندارد. از این
 ،که رسیدن به سعادت و قـرب حـقّ   چرا رود؛میباور در پیشرفت سیاسی اسالمی به شمار 

در ایـن   میزانـی کـه انسـان   هـر  بـه   ؛ر نخواهد بودممکن و میس ،جز با اعتقاد و باور به حقّ
منـد خواهـد شـد.    تـر و اسـتوارتر باشـد، از فیوضـات رحمـانی بیشـتري بهـره       اعتقاد قوي

کـه تحـوالت سیاسـی و    شـود  مـی منجر به این امـر منجـر    ،خداباوري در بین آحاد جامعه
  اجتماعی جامعه نیز بر اساس باور به خداوند متعال در امور تحقّق یابد.

  خدا محوري
ي، عالم ملک خداوند متعال است. تنها اوست کـه بـر عـالم،    براساس هستی شناسی توحید

و تشریعی دارد. براساس این دیدگاه، هرگونه تصـرّف در عـالم در اختیـار     45والیت تکوینی
بایسـت مسـبوق بـه اذن االهـی باشـد.      ها در جهان خلقت، میخداوند بوده و تصرّف انسان

کسانی اسـت کـه اولیـاي خـاص او     تصرّف در امور تکوینی عالم، تنها در دست خداوند و 
یابی به ایـن نـوع والیـت و تصـرّف     شوند. از این رو، دیگران را قدرت دستمحسوب می

تکوینی نخواهد بود. نوع دیگر والیت خداوند در جهان خلقت، از طریق والیـت تشـریعی   
سـان و  شود، با انکه در عالم واقع، محقّق می او در عالم محقّق خواهد شد. این نوع والیت،

ها والیت تشریعی خداوند، یعنی همان دستورات االهی که اختیار او مرتبط است. اگر انسان
از طریق وحی و به وسیله انبیا االهی در جوامع بشري جریان یافته است، را مـورد قبـول و   

بر محوریت خداوند در عالم تکوین، به محوریت صورت، افزون پذیرش قرار دهند، در این
  46اند.ریعی خداوند نیز گردن نهادهوالیت تش

هاي غیـر االهـی   گیري نظامانکار محوریت خداوند متعال در عالم هستی، موجب شکل
محـوري و بـه جـاي خـدامحوري و عبودیـت      هایی که به موجب آن، انسـان گردد؛ نظاممی
وحـی   ها، قوانین تفکّر خودبنیـاد بشـر جـایگزین قـوانین برگرفتـه از     نشیند. در این نظاممی

االهی گردیده است. به هر میزان که قوانین مدون جامعه از حوزه والیت تشـریعی خداونـد   
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تـر  رنـگ فاصله گیرند، بر خود بنیادي بشر افزوده گردیده و محوریـت خداونـد متعـال کـم    
بایسـت بـر اسـاس    شود. طبیعی است که پیشرفت سیاسی اسالمی در نظـام والیـی، مـی   می

داوند و خدامحوري شکل گیرد. از این رو، بـه هـر میـزان کـه     محوریت والیت تشریعی خ
پـذیري و  اعتقاد به لزوم تدوین قوانین بر اساس والیت تشریعی خداوند باشد، میزان والیت

مداري جامعه بیشتر خواهد بود. در آیات و روایات فراونی نیز بر لزوم این امر تأکید والیت
   47شده است.شمرده ان شده و دوري از والیت تشریعی، موجب خسر

 اعتصام به حبل االهي
ت را پیونـدي ناگسسـتنی مـی     براساس اندیشه اسالمی، آن بخشـد، ایمـان بـه    چه امـام و امـ

چه مالك همبستگی و وارد شدن در دایره آن 48خداوند و اعتصام به حبل متین االهی است.
مـراد از   49االهـی اسـت.   مؤمنان در امت اسالمی است، ایمان به خداوند و اعتصام به حبـل 

عالوه بر این، روایات دیگـري   50در جامعه است. وجود مقدس امام معصوم» حبل االهی«
 نیز بر این امر داللت دارد که مراد از اعتصام به حبل االهی، متابعت از اهـل بیـت پیـامبر   

نیز تمسک به حبل االهی را موجب وصول به بـاالترین درجـات و    مجلسیمرحوم  51است.
» والیـت «را اعتصـام بـه   » اعتصام به حبل االهـی «یمودن راه نجات معرفی نموده و مراد از پ

  52کند.معرفی می
الملل، این اسـت کـه در ایـن    هاي مرسوم در عرف بینتفاوت این مالك، با سایر مالك

در حـالی کـه، قـوامِ     53خـاکی اسـت.  خونی و هـم به هم» معیت«و » همبستگی«ها، قوامِ نظام
آیینـی اسـت. محـور و اسـاس ایـن      کیشـی و هـم  در اندیشه اسالمی، هـم » معیت«و » گیهمبست«

انـد. بـر   مصداق آن شمرده شـده  ائمههمبستگی، همان حبل االهی است که بر اساس روایات، 
است، امام قـوام بخـش    54دهد، اجتماع بر محور امامچه جامعه مؤمنان را شکل میاین اساس، آن

ت«ت اسالمی است. اجتماع ایمانی و اخوت سـایر افـراد    » معی با امام در این جامعه، همچون معیـ
  55شود.ایمانی تلقی می جامعه با یکدیگر نیست، بلکه فقدان امام به معنی فروپاشی جامعه

ت «گاه محقق خواهد شد که امت اسالمی، نسبت به اولیاي االهی ، آن»معیت« و  56»محبـ
ک خـود قـرار دهنـد.     داشته و در امور دین و  57»اطاعت« دنیاي خویش، ایشان را منبع تمسـ

نبوده و مربوط بـه   روشنی است که تحقّق این امور، وابسته به درك حضوري انبیا و ائمه
زمـانی و همـه مکـانی اسـت. از ایـن رو تحقّـق ایـن دو         زمان خاصی نیسـت، بلکـه همـه   
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امر ایشان در عصـر غیبـت از   دهد، به تبعیت از اوامراساسی، که معیت با ایشان را شکل می
طریق تبعیت از ولی فقیه داراي شرایط است، که از قدرت اسـتنباط و درك اوامـر نبـوي و    

هاي پیشرفت سیاسی اسالمی، میـزان  باشد. از این رو، یکی از شاخصبرخوردار می ائمه
در عصـر   به صورت خاص و عام است، که شامل والیت ائمـه  58تمسک به والیت االهی

  گردد.ر و تمسک به والیت فقیه در عصر غیبت نیز میحضو

 ت)شناسي(عبوديانسانج: 
نگاه متفاوت به ماهیـت انسـان، اندیشـه او را متفـاوت سـاخته، چنـان کـه اندیشـه دولـت          

به انسان، و دولت لیبرال، تسـاهل و   59هابزگونه استبدادي و لویاتانی، محصول نگاه شرارت
انگارانـه اندیشـۀ   واقـع بـه بشـر اسـت. نگـاه      60جان الكانگارانه نیک تسامح برآمده از نگاه

دانـد. انسـان در ایـن تفکّـر، مخلـوق و عبـد       اسالمی بشر را شر یا نیک سرشت مطلق نمی
را براي تکامـل روزافـزون بشـر     63و تشریع 62متعال است که او نیز قوانین تکوین 61خداوند

گزیده و در مسیر عبودیت خداونـد قـرار   ها را برمدون ساخته است. بشر مختار است تا آن
خویش سازد، و یا از پیمودن ایـن مسـیر سـر بـاز زده و      64گرفته و مالئکه االهی را مسجود

درگاه خالق نمایـد. بنـابراین، گرچـه انسـان داراي طینتـی پـاك و فطرتـی         65خود را ملعون
به مقام انسانیت و قرب  تواند او رااي است که میگونهاست، اما ابعاد وجودي او به 66االهی

  قرار دهد.   67حقّ رسانده و یا در پرتگاه حیوانی
یابی به سعادت دنیا و آخرت، جز از مسیر والیـت االهـی   پیمودن مسیر حقّ براي دست

و در عصـر   پذیر نخواهد بود. تجلی این والیت در عالم هستی از طریق انبیا، ائمـه امکان
شناسـی،  ت. بنابراین، در حوزه بیـنش، پیرامـون انسـان   غیبت، از طریق فقیه واجد شرایط اس

مدار خواهد بود. در اینجا به بیان کننده پیشرفت سیاسی والیتهایی است که تعیینشاخص
  پردازیم.ها میاین شافعی

  هويت انساني
باشد که آفرینش او بر اساس بهتـرین نظـام خلقـت شـکل     انسان مخلوق خداوند متعال می

و چنین خلقتی او را قادر ساخته تـا بتوانـد بـه     69روح االهی در او دمیده شده68گرفته است.
و بـه سـعادتى    71عروج نموده و به حیاتى جاودان در جوار پروردگـار خـویش   70رفیع اعلى
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است که خداوند  73و عمل صالح 72یابی به این مهم از طریق علم نافعخالص نائل آید. دست
بـوده و مملـوك    مملوك خدواند ت. از سوي دیگر، انسانآن را در اختیار بشر قرار داده اس

هاي وجودي مملوك این فقر، در همه جنبه 75و محتاج است. 74نسبت به مالک خویش، فقیر
سرایت دارد؛ فقر در وجود و بقاء، علم و دانش، یـافتن راه سـعادت و کمـال و فقـر مطلـق      

الک مطلق، یعنـی خداونـد متعـال    نسبت به تمامی ابعاد بشر، شکل دهنده هویت انسانی اوست. م
دار اسـت و بـر او والیـت دارد. از ایـن رو، میـزان      والیت بر شؤون مختلف عبد خویش را عهده

زنـدگی بشـري،    اعتقاد به هویت انسانی فقیر و محتاج، به والیت االهی در شؤون مختلـف اداره 
یـاء اوسـت؛   شاخصی براي تعالی، سعادت و پیشرفت انسـان در ذیـل والیـت االهـی و اول    

کوشد تـا خـود را در مسـیر والیـت خداونـد و      یابد، میچراکه انسانی که به این مهم دست
 اولیاي او قرار دهد، تا موجبات سعادت، کمال و پیشرفت خویش را فراهم نماید.  

  عبوديت و کمال
 نائـل آیـد.   76»قرب حـقّ «تواند در اثر پیمودن صراط عبودیت به کمال، یعنی مقام انسان می

منـدي از رحمـت و عنایـت    هتقرّب به خدا نتیجه اعمال انسان در عالم هستی اسـت و بهـر  
شود. پیمودن این مسیر تقرّب، انسان را خداوند، تنها در صورت طاعت و بندگی حاصل می

تمـامی موجـودات عـالم بـه ایـن جایگـاه        77کند و جز ابلیسـیان، شایسته سجود مالئک می
رشـد و کمـال    79بر این حیـات ظـاهري، حیـاتی معنـوي دارد.    انسان افزون 78اعتراف دارند.

گیرد. بر این اساس، کمـال انسـان   او سرچشمه می 80حیات معنوي انسان، از اعمال و اهداف
را به  81یابی بشر به این مهم، رسوالنیباشد. خداوند براي دستتنها در عبودیت خداوند می

ت انبیـا و کتـب االهـی، عبودیـت و     ارسال نموده است. عصاره دعـو  82همراه کتب آسمانی
راهی کـه انسـان را    )61(یس: ،»هذا صراطٌ مستَقیم و أَنِ اعبدونی« 84خدواند است: 83اطاعت

   85رساند، همان راه انبیا االهی است.به این صراط مستقیم می
گاه براي انسان میسر خواهـد بـود کـه    یابی به چنین مقامی، آنحقیقت عبودیت و دست

را ملک خداوند و بنده او تصور نماید و تمـامی امـور خـویش را بـه خـداي رحمـان       خود 
  86واگذار کنند.

بنابر آنچه گذشت عبودیت، اطاعت خداوند و حرکت در مسیر انبیا االهی، یعنی صـراط  
مستقیم است. تا زمانی که نبی خدا در جامعه وجود دارد، همه مردم موظـف بـه اطاعـت از    
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در  88والن االهی، مالك و میزان قبولی اعمال به شـمار خواهـد آمـد.   اطاعت از رس 87هستند.
دوران پس از نبی، معیار و مالك عبودیت و اطاعت اوامـر االهـی و تحقّـق اراده االهـی در     

پیمـودن مسـیر عبودیـت در دوره     89باشـد. مـی  عالم، طریق اوصـیاي االهـی یعنـی ائمـه    
که در این دوره قـادر بـه کشـف ارادة    نیز بر اساس مسیر کسانی است  امام معصومغیبت

باشـند کـه   می االهی از طریق قرآن و سنت بوده و در واقع، خلفاء و راویان احادیث ائمه
بر این اساس، همراهی والیت و عبودیت  90شود.از ایشان با عنوان فقیه واجد شرایط یاد می

ک، از دیگـري  تواند براي انسان تعالی بخـش و سـعادت آفـرین باشـد. جـدایی هـر یـ       می
  91تواند سعادت و پیشرفتی را براي انسان تضمین نماید.نمی

یابی به سعادت و کمال انسانی براي حیـات مـادي و معنـوي، تنهـا از     از این رو، دست
طریق عبودیت و پیمودن صراط مستقیم بر اساس این مالك است و هرگونه انحراف از این 

دارد. از ایـن رو  فتی در ابعاد مختلف زندگی باز مییابی به هر پیشرمسیر، انسان را از دست
به هر میزان که انسان بر این باور باشد که برخورداري از کمال و سعادت دنیا و آخرت تنها 

گیرد و راهی جز راه انبیا و اولیاي االهی انسان را به این از مسیر عبودیت خداوند شکل می
س موازین این راه تنظـیم نمـوده و بـه همـین     مقصود نخواهد رساند، اعمال خود را بر اسا

  میزان، از پیشرفت انسانی برخوردار خواهد بود.  

  اختيار سياسي
هـاي فـردي و   در حـوزه  بر اساس اندیشه اسالمی، انسان موجودي مختار اسـت. اختیـار او  

شناسی اسالمی، انسان مخلوقی از مخلوقـات  او جریان دارد. در نگاه انسان اجتماعی زندگی
داوند متعال و عبد اوست. به دلیل برخورداري از ویژگی تعقّل و قدرت انتخاب آگاهانه، خ

از سایر موجودات متمایز است. بر اساس اندیشه دینی، انسان موجودي است که به صورت 
کـه زنـدگی در اجتمـاع را برگزیـده و بـه عنـوان       و یا این 92طبیعی به اجتماع گرایش داشته

ه شده است. این ویژگی انسان، افزون بر اینکه او را برخـوردار از  موجودي اجتماعی شناخت
کنم، به دلیل تالزم حقّ و تکلیف، ایشان را مکلّف به انجام وظایفی نیـز  حقوق اجتماعی می

  نموده است. 
شناسی، مبتنی بر عبودیت و تکلیف بر اساس اختیار و انتخاب در اندیشه اسالمی، انسان

بخشـد.  هاست که رخدادهاي اجتماعی را تحقّق میار و آگاهی انسانآگاهانه است. این اختی
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تواند به تحوالت عظیم اجتماعی منجـر  ها در اجتماع، مینقش آفرینی هر کدام از این انسان
هـا ریشـه دارد. برخـی    شود. در اندیشه دینی، تحوالت اجتماعی در اعمالِ هدفمنـد انسـان  

ا زمانی که ارادة انسـانی بـراي تغییـر در امـور آمـاده      آیات قرآن کریم، بیانگر این است که ت
این مطلب حاکی از اهمیت ارادة  93نباشد، تغییري در وضع اجتماعی او، اتّفاق نخواهد افتاد.

   انسانی در تحقّق امور اجتماعی و در واقع، اختیار سیاسی است.
ب االهـی حـاکم،   رغم اعتقاد به نصاز آنجایی که انسان داراي اختیار سیاسی است، و به

در اندیشه سیاسی تشیع بسط، گسترش و تحقّق حکومـت ولـی عـادل، معصـوم در عصـر      
شـود، تنهـا از طریـق اختیـار و اراده     الشـرایط در عصـر غیبـت    حضور، و فقیه داراي جامع

سیاسی مردم ممکن است. به هر دلیلی کـه مـردم حاکمیـت ولـی عـادل را اختیـار نکننـد،        
گیـري حکومـت نیـز او را یـاري     چنین اگر پـس از شـکل  . همحکومت محقق نخواهد شد

نکنند، موجبات فروپاشی چنین حکومتی را خواهد شد. از این رو، تحقّق و بقاي حکومـت  
  دینی، ارتباطی تنگاتنگ با اختیار سیاسی مردم دارد.

با اقدام بـه تحقّـق حکومـت والیـی و همراهـی و دفـاع از آن، خواهنـد        » مؤمنان فعال«
بنیان یک جامعه پیشرفته بر محور والیت را شکل دهند. بنابراین، به هر میـزان کـه    توانست

انسان به وجود اختیار سیاسی براي خویش قائـل باشـد، حضـور او در سرنوشـت خـود و      
تر بوده و موجبات پیشرفت سیاسی آن را فراهم خواهد کرد. از این جهت اش پررنگجامعه

هـاي مهـم در پیشـرفت سیاسـی     ند به عنوان یکی از شاخصتوااعتقاد به اختیار سیاسی می
  تلقی و ارزیابی گردد. 

 فرجام شناسي(قيامت)د: 
باور به قیامت از عناصر معنا بخش زندگی بشر، به ویژه زنـدگی اجتمـاعی اوسـت. فرجـام     

ها است. این مبنا، نمایانگر ایـن  شناسی، بیانگر اعتقاد به وجود نظام نکوهش و پاداش انسان
بایست نسبت به تمامی اعمالی که توسط او و انسان می 94ت که نظام خلقت بیهوده نبودهاس

گـردد. در  در قیامت، انسان با همه اعمال خویش مواجه مـی  95گو باشد.انجام پذیرفته، پاسخ
در ایـن   96واقع، زندگی جدید خویش را بر اساس اعمال از پیش فرستاده آغاز خواهد نمود.

باشـد، والیـت پیـامبر    انی که مالك پذیرفته شدن تمامی اعمال انسانی میزمان، معیار و میز
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تبعیت از اوامرِ اوصیاي االهی، مربوط به زمان و مکـان خاصـی    97و اوصیاء اوست. اعظم
یابی و اطاعـت از اوامـر ایشـان    نبوده و گستره زندگی بشر را خواهد پوشاند. از این جهت، دست

ي است و تخلف از آن، موجب خـروج از والیـت ولـی االهـی     در همه روزگاران، الزم و ضرور
است. بر این اساس، نظام والیی، سامان دهنـده تکـالیف بشـر در حـوزه امـور اجتمـاعی بـوده و        

  اخروي خواهد بود. ساز عقوبتتخلف از آن، موجب تخلّف از فرامین خداوند متعال و زمینه
شـود کـه   هش و پـاداش، موجـب مـی   شناسی و نظام نکواعتقاد و یقین به مبناي فرجام

اي سامان دهد تا موجبات کمـال و سـعادت دنیـا و آبـادانی     انسان اعمال خویش را به گونه
آخرت او را فراهم آورد. این امر، جز از طریق پیمودن مسیري که راه اولیاي االهـی اسـت،   

و پیـروي از   میسر نخواهد بود. از این رو، انسان با پذیرش والیت ولی االهـی، بـه اطاعـت   
فرامین او همت خواهد گماشت. اعتقاد به جاودانگی انسان، و تجسم اعمال این جهـانی در  
سراي آخرت، و اعتقاد به روزي که اعمال انسان حسابرسی خواهد شد و یقـین و بـاور بـه    

زمـانی و  این امور و سرایت آن به حـوزه اعمـال فـردي و اجتمـاعی، مسـتلزم پیـروي هـم       
لی االهی است. این امر، بهروزي دنیا و آخرت را به دنبال خواهد داشـت. در  مکانی از وهم

مـداري و  اینجا به بررسی چند شاخص از مبنـاي فرجـام شناسـی و ارتبـاط آن بـا والیـت      
 پردازیم:پیشرفت سیاسی می

  اعتقاد به جاودانگي انسان
ـ   تنها مرحلهنیست، مرگ به معناي نابودي انسان  ه سـراي جاویـدان   اي است کـه انسـان را ب

دهـی رفتـار   تحولی اساسـی در شـکل   ،»جاودانگی انسان«اعتقاد به شاخص 98.کندمیمنتقل 
. انسـانی کـه بـاور دارد زنـدگی او بـه ایـن دنیـا خـتم         کندمیفردي و سیاسی انسان ایجاد 

زندگی در سراي آخرت است  ،و در واقعیابد میشود و حیات او در دنیایی دیگر ادامه نمی
خـویش و   99دهد، و در آن سرا شاهد تمامی اعمالت اصلی و حقیقی او را شکل میکه حیا
کـه  دهـد  اي سامان گونهرا به خود اعمال فردي و اجتماعیکند تالش میآن است،  100اثرات

 ،که تنها راه سعادت دنیا و آخرتباید می ،روگردد. از این او منجر به سعادت دنیا و آخرت
منجر به پیشرفت و تعـالی   ،اوست. این اعتقاد ياز اولیا تو تبعی پیروي از دستورات االهی

ـ   ؛افراد جامعه در ابعاد فردي و سیاسی خواهد شد ت از اوامـر االهـی در همـه    چرا کـه تبعی
  منجر به حضور فعاالنه و مسئوالنه افراد در اجتماع خواهد بود.   ،هاي زندگیجنبه
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  بازگشت به خدا
سازد. اي از دانایی را براي انسان آشکار میعالم هستی، دریچه تفکّر پیرامون مسایل مختلف

تر از کشف عللِ رخـدادهاي عـالم، دانـایی پیرامـون غایـت آن اسـت. تسـخیر تمـامی         مهم
نشان از اهمیت این موجود دارد. اما مهمتر از ایـن موضـوع،    101موجودات عالم براي انسان،

  عالم هستی است.  کشف غایت انسان و چگونگی و چرایی وجود او در
  کـه، عـالم و هـر آنچـه    سـازد: اول ایـن  تدبر در آیات قرآن کریم، دو امر را نمایـان مـی  

  هکـ و دوم اینکه، تمامی امـور عـالم، افـزون بـر این     102در اوست، ملک خداوند متعال است.
  ایـن دو امـر، نشـانگر مبـدأ و     103باشند، به سـوي او بـاز خواهنـد گشـت.    ملک خداوند می

ودات عالم هستی است که یکی، اشاره به علّت فاعلی و دیگري، اشاره به علّت منتهاي موج
غایی عالم دارد. بر این اساس، انسانی که خداوند را خالق خویش انگاشته، خـود و تمـامی   

داند و بر این باور اسـت کـه تمـامی امـور بـه خداونـد بازگشـت        موجودات را ملک او می
  رساند.را تنها، بر اساس رضایت االهی به انجام می خواهند داشت، تصرّف در امور عالم

 یابی به رضایت تشریعی خداوند، که افزون بر وظـایف فـردي انسـان، مـرتبط بـا     دست
وظایف سیاسی و اجتماعی اوست، از طریق پیروي از دسـتورات کتـاب آسـمانی االهـی و     

ونـد متعـال دارد، از   شود. انسانی که اعتقاد به بازگشت به سوي خدااو محقّق می 104رسوالن
گـردد. از  و مطیع اوامر االهـی مـی   105هاي االهی دوري گزیدههرگونه تکذیب آیات و نشانه

به آن سفارش فراوان شـده اسـت،    جمله دستوراتی که در کتاب االهی و بیان رسول خدا
ایـن   107دار وظـایف ایشـانند.  است که پس از نبی، عهـده  106والیت جانشینان پیامبر اعظم

در عصر غیبت بر عهدة کسانی است که بر اساس قـرآن کـریم و سـنت بـه یادگـار       والیت،
یـابی بـه اراده االهـی را دارنـد کـه در      و جانشینان او، قدرت دسـت  مانده از رسول خدا
یابی به رضایت یاد شده است. بنابراین، دست» فقیه«از ایشان با عنوان  روایات معصومین

ر نزول تـدریجی والیـت اسـت. روشـن اسـت کـه بسـط،        االهی، بر اساس پیمودن این سی
گسترش و پیشرفت در مسایل سیاسی و اسالمی در جامعه والیی، بر محور اطاعت از ولـی  
و پیروي از اوامر او شکل خواهد گرفت. میزان اعتقاد بـه ایـن شـاخص، فراینـد پیشـرفت      

  کنند.سیاسی جامعه را تسهیل می
  يوم الحساب

قاد به قیامت، در اندیشه پیشرفت سیاسی، اعمال انسان به ایـن دنیـا   براساس مبانی دینی اعت
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در  108شـود. مـی  نمایان» یوم الحساب«شود، بلکه جنبۀ حقیقی اعمال و آثار آن، در ختم نمی
حالی که، در مبناي توسعه سیاسی، محاسبه تمامی اعمال مربـوط بـه امـروز، و در نهایـت،     

مال و تصرّفات انسانی و نتایج آن، به این دنیا محدود اعمال و نتیجه آن در این دنیاست. اع
شده و از نتایج و پیامدهاي اخروي آن غفلت شده است. بر اساس مبانی انسان مدار توسعه 

گردد. در نهایت، حتی با نگاه اي بین اعمال دنیوي و اخروي انسان تصور نمیسیاسی، رابطه
جـر بـه بهبـود وضـع سیاسـی دنیـاي او       مثبت به سیاست نیز عمل صالح سیاسی انسـان، من 

خواهد شد. حال آنکه عمل صالح سیاسی در مبناي پیشرفت سیاسی، نه تنها آبادانی دنیـا را  
  خواهد گردید.» یوم الحساب«در پی خواهد داشت، بلکه موجب سعادت و کامیابی در 

ن عنـوا  کـه در منـابع دینـی از ایشـان بـا      هسـت  کسانی ،»یوم الحساب«سعادتمندان در 
یابی به این سعادت در دنیـا و  است. راه دست یاد شده» الجنۀاصحاب «و » اصحاب الیمین«

هرگونه تخلف از  109است.» ولی اهللا«او به عنوان  يو اوصیا پیروي از اوامر پیامبر ،آخرت
و » یـوم الحسـاب  «موجب خسران و ناکامی است. بر این اساس، معتقـدین بـه    ،اوامر ایشان

اند سعادت انسان تنها در دنیا به اتمام نخواهد رسید و جنبه حقیقـی آن را  هکسانی که دریافت
تا اعمال خویش را در ایـن دنیـا بـر    کرد در سراي دیگر درك خواهند نمود، تالش خواهند 

به سعادت حقیقی و نهایی نائل آینـد.   ،اساس والیت ولی االهی تنظیم نموده و از این مسیر
تالش براي دریافت و پیـروي   ،تر باشدقوي» یوم الحساب«شاخصبه هر میزان که اعتقاد به 
کـه از   ،االهی نیز بیشتر خواهد بود. پیـروي از دسـتورات االهـی    يعملی از دستورات اولیا

ها ارزانی داشته اسـت، منجـر بـه پیشـرفت سیاسـی در امـور       خویش به انسان يطریق اولیا
  شد. خواهد» یوم الحساب«دنیوي و سعادت و کامیابی در 

  هاي حوزه رفتارشاخص
هایی فوق، که در بیشتر در حوزه باور و اعتقـاد مـردم یـک جامعـه     جامعه مبتنی بر شاخص

در حوزه عمل و رفتار سیاسی نیز جریان یابد. نمود  مدار شایسته است، الزم است تاوالیت
  توان ارزیابی نمود.هاي رفتاري. ذیل میاین باورها را در شاخص

  اسيعمل صالح سي
انجـام اعمـال    ،یابی انسان به تعالی، سعادت و پیشرفت در دنیا و آخرتشرط اساسی دست

 .اسـت  »عمل صالح سیاسی«بردن به مراد از ، پیاینجانکته شایسته بررسی در 110.است صالح
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قسـم اول اعمـالی کـه     :اعمال انسان بر دو قسم اسـت  :توان گفتمی ،در تبیین این موضوع
اعمـالی   ،هاست. نوع دومانسان دي و نوعی، و تأمین کننده نیازها و سلیقهمربوط به امور فر

قابـل   ،از ایـن اعمـال  یـک  شود. هـر  که به حوزه امور اجتماعی و سیاسی انسان مربوط می
آنگاه که به شـکل درسـت    ،اتّصاف به صحت و فساد است. اعمال فردي و اجتماعی انسان

عی انسان باشد، صالح، و در غیر ایـن صـورت فاسـد    انجام شده و تأمین کننده نیازهاي واق
اي یـابی بـه زنـدگی   بـراي دسـت   ،بر لزوم شناخت اعمال صالح است. از این جهت، افزون

  112اهمیت است.داراي دریافت مالك صالح و فساد اعمال نیز  111،طیب و سعادت بخش
ه آنگـا  ،حقیقـت عمـل صـالح    :تـوان گفـت  می ،جویی چیستی عمل صالح سیاسیدرپی

. کنـد را همراهـی   بر حسن فعلی عمـل، حسـن فـاعلی نیـز آن     محقّق خواهد شد که افزون
مالك حسن فعلی عمل سیاسی، برآوردن نیازهاي حقیقـی انسـان و مـالك حسـن فـاعلی،      

تمامی اعمال فـردي و   ،در این صورت 113است.یابی به رضایت االهیانجام عمل براي دست
و موجبـات تعـالی و سـعادت را فـراهم      114گیـرد مـی د به خواالهی اي وجههسیاسی انسان 

. افزون بر این خصوصیات، انجام عمل صالح، زمان و اندازه معینی دارد؛ تخلـف از  کنندمی
بطالن و عدم تأثیر آن خواهد شـد. بـه    ،موجب فساد عمل و در نهایت ،این دو خصوصیت

 ،هر کدام از این اعمـال  :ارنداعمال عبادي انسان نیز از این دو ویژگی برخورد ،عنوان نمونه
تخلـف از زمـان و اجـزا و شـرایط      .گردددر وقت معین و با اجزا وشرایط معینی محقّق می

 ،ها در اعمال صـالح سیاسـی  اثر بودن آن است. اهمیت این ویژگیها موجب بطالن و بیآن
  که جنبه اجتماعی بیشتري دارد، دو چندان خواهد بود.  

له الزم اسـت کـه   ئمل صالح سیاسی، توجه بـه ایـن مسـ   پس از شناخت خصوصیات ع
انسان آنگـاه کـه بـا     ،مستلزم وجود اختیار سیاسی است. بنابراین ،انجام عمل صالح سیاسی

اختیار خویش در پی برآوردن نیازهاي حـوزه اجتمـاعی و سیاسـی اسـت، در واقـع عمـل       
  سیاسی است. سیاسی انجام داده و اگر این عمل متّصف به صحت گردد، عمل صالح

باشد. دیگري که از لوازم عمل و اقدام سیاسی است، تصرّف در عالم تشریع میموضوع 
مستلزم اذن یا اجـازه   ،ملک خداوند متعال بوده و هرگونه تصرّفی در آن ،از آنجایی که عالم

که ارتباط بیشتري با عمـل سیاسـی دارد نیـز از     ،االهی است، تصرّف در امور تشریعی عالم
این اذن و اجازه را به ولـی   ،که نیازمند اذن یا اجازه است. خداوند متعالاست اموري  جمله
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در فقیه داراي شـرایط   ،و در عصر غیبت ائمه اطهارایشان، و پس از  که پیامبر ،خویش
ت تصـرّف در امـور   تنها کسـی کـه صـالحی    ،شود، عنایت فرموده است. بنابراینمتجلی می

در صورتی متّصـف   ،ست، ولی االهی است. و سایر اعمال سیاسیتشریعی عالم به دست او
کلیـه اعمـال سیاسـی     ،به صالح خواهند شد، که مورد تأیید ولی خداوند باشند. از ایـن رو 

تنهـا در صـورت تأییـد ولـی امـر       ،هاي سیاسی جامعهگذاري و اجرایی و گروهقواي قانون
مـردم  سـوي  ان مجلس و... کـه از  ریاست جمهوري و نمایندگ ،مشروع است. بر این اساس

ایـن  وي شوند، زمانی مشروعیت خواهند داشت که به تأیید ولی امـر رسـیده و   انتخاب می
جهت تصـدي امـور    ،انتخاب را تنفیذ نماید. انتخاب مردم به منزله پیشنهاد افراد به ولی امر

فقیـه   ،ت، تنها به دست ولی امر اسـت کـه در عصـر غیبـ    صالحیت نهایی آن .سیاسی است
  ت است.دار این مسئولیعادل شیعه عهده

گردد، که افزون بر خصوصـیات مزبـور، بـا    عمل سیاسی، آنگاه متّصف به صالحیت می
به همین دلیـل تمـامی    115امر و جهت تحقّق یا تقویت حقّ صورت پذیرد. اذن یا اجازه ولی

گـردد. از  ، مشـروع مـی  ها و... تنها در صورت بهرمندي از این شـرایط تجمعات، راهپیمایی
عمـل  «رو، هر عمل و اجتمـاع سیاسـی، کـه بـه تقویـت جبهـه حـقّ نیانجامـد، گرچـه          این

شود، اما به دلیل فقدان شرایط مذکور، عمل صـالح سیاسـی و مشـروع    نامیده می 116»سیاسی
بنابراین، مراد از عمل صالح سیاسی به معناي کلی آن، پذیرش والیـت   117تلقی نخواهد شد.

این پذیرش، موجب رفعت و پیشرفت سیاسی جامعـه خواهـد    118لی االهی است.سیاسی و
گردد، کسی کـه ایـن   شد. تمامی اعمال انسان نیز بر اساس این مالك سنجیده و محاسبه می

ا   119والیت اولیاء االهی را نپذیرد، عملی از او مورد پذیرش و قبـول واقـع نخواهـد شـد.     امـ
مالك، اقدام سیاسی خویش را تنظیم نمایند، به سـعادت  آنگاه که افراد جامعه بر اساس این 

  120دنیا و آخرت نایل خواهد آمد.
  بصيرت سياسي

با بصیرت است که انسان از سایر موجـودات  است. نشانگر هویت حقیقی انسان  ،»بصیرت«
به معنی درك حقایق عالم، معرفت نسـبت   ،بصیرت در کاربرد معنوي آن 121شود.متمایز می

آنگاه کـه   122اء عالم و بهره بردن از آن در پیمودن راه کمال و سعادت است.به هستی و منش
بـه  دسـتیابی  رود، مـراد  به کـار مـی   »بصیرت سیاسی«بصیرت با ترکیب سیاست و با عنوان 
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حقّ را از باطل تشخیص داده و تصمیم به موقـع و بـه    ،قدرتی که انسان بتواند به واسطه آن
د، میزانـی کـه نجـات    نـ گردحقّ و باطل با یکدیگر آمیخته مـی  هگابنابراین، هر اندازه بگیرد.

شـدن بـه صـالح بصـیرت سیاسـی      مجهـز  بخش انسان از فرورفتن در گرداب باطل است، 
اسـت.   127و عبـرت  126تعقّـل  125،تفکّر 124،مستلزم تعلّم ،یابی به بصیرت سیاسیدست123است.

آموزي و مانع جب عبرتعلم به تاریخ گذشتگان و تفکّر، تعقّل و تحلیل صحیح مسایل، مو
از وقوع و تکرار حوادثی خواهد بود که مشابه آن در گذشته تاریخ بشـریت رخ داده اسـت.   

  گردد. منجر به افزایش بصیرت سیاسی افراد می ،این امر
را پیشوایان بصیرت معرفی نموده و به ایشـان دسـتور    128االهی يانبیا واولیا ،قرآن کریم

 يدوري از والیـت اولیـا   129یرت به راه خداونـد دعـوت نماینـد.   داده است تا مردم را با بص
االهی را عملی غیرصالح معرفی نموده کـه بـه انحـراف از مسـیر حـقّ و حقیقـت خواهـد        

کـه از والیـت نبـی االهـی دور شـده اسـت،        ،خدا راپیامبر عمل فرزند  ،از این رو .انجامید
مـالك   ،مبران خدا و جانشینان ایشانتبعیت از پیا ،بنابراین 130.کندمیعملی غیرصالح معرفی 

   131یابی به بصیرت سیاسی و تشخیص حقّ از باطل است.دست
 .مستلزم بصـیرت سیاسـی اسـت    ،مداروالیتۀ پیشرفت سیاسی در جامع ،بر این اساس

 ،که ولی االهی محـور تعلّـم، تفکّـر، تعقّـل و در واقـع     شود میآنگاه محقّق  ،چنین بصیرتی
نه تنها موجـب پیشـرفت سیاسـی بـه معنـاي       ،شد. تخلّف از این معیارتمامی امور جامعه با

. شـد یابی به حقایق عالم خواهـد  متعالی آن نخواهد بود، بلکه موجب دوري انسان از دست
، کـه از طریـق   کنـد میکسی را به عنوان انسان سعادتمند معرفی  به همین دلیل، امام علی

ایت خـویش را در او یافتـه و در رسـیدن بـه ایـن      به بصیرت نائل آمده و راه هد ،بصیرامام
   132نماید.تعالی، سعادت و پیشرفت، از او اطاعت می

  اطاعت پذيري
گیري جوامع بشري است. این جوامع، نـوعی  گزینش زندگی اجتماعی انسان، موجب شکل
کننـد. رعایـت حقـوق، انجـام تکـالیف و در      همکاري براي رفع نیازهاي بشر را طلـب مـی  

گـذاري  عاشرت عادالنه بین مردم، مقتضی وجود قانون بوده و قانون، نیازمند قانوننهایت، م
است که مردم، اطاعـت از ایشـان را بـر خـود الزم شـمارند. بـر اسـاس اندیشـه اسـالمی،          

هاي گذاري دیدگاههرچند پیرامون حقّ قانون 133گذاري تنها از آنِ خداوند متعال است.قانون
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هـا اسـت،   لزوم وجود قانون و اطاعت از آن، مورد اتفاق همه نظریه متفاوتی وجود دارد، اما
  تواند شاخص پیشرفت سیاسی جوامع به شمار آید.رو، میاز این

در اندیشه اسالمی، اراده خداوند متعال به عنوان خالق و مالک هستی، به این امر تعلّـق  
د. از سـوي دیگـر، اراده   گرفته است تا قانون خویش را از طریق نبی بـه مـردم ابـالغ نمایـ    

خداوند به لزوم اطاعت از رسول او، که حامل و مبلّغ پیام و قانون االهی اسـت، نیـز تعلّـق    
یابی به سعادت دنیا و آخرت را تنها در پیمودن این راه و اطاعت رسـول  گرفته و راه دست

بـا مصـالح و   ارتبـاط قـوانین االهـی     134باشد.داند که از جانب او داراي والیت میاالهی می
سازد. در حالی کـه بـر اسـاس    مفاسد واقعی، لزوم تبعیت مردم از قانون االهی را آشکار می

و قانون بشري، قوانین جامعه، حاکی از ارتباط با واقع نبوده و تمامی ارزش آن تنها بر جعل 
تمـاعی و  دار سعادت اجکه چنین قوانینی بر فرض صحت، تنها عهدهاعتبار، مبتنی است. دیگر این

افراد نخواهد بـود.   دنیوي بشرند و مخالفت با آن، مخالفت با سعادت، مصلحت و مفسده واقعی
حال آنکه، مخالفت با قوانین االهی سعادت حقیقی انسـان را دگرگـون خواهـد سـاخت، و     

  135یابی به این سعادت، تنها از راه تبعیت از خداوند و رسوالن االهی است.دست
سوي خداوند مأمور هدایت انسان است، و از جانب ایشان والیـت  رسول االهی، که از 

از ایـن رو، خداونـد اطاعـت     136گوید.بر این امر دارد، جز بر اساس وحی االهی سخن نمی
 137چون اطاعت خویش شمرده، بر لزوم تبعیت ایشان فرمان دادهرسول و جانشینان او را هم

براسـاس اندیشـه    138فی کرده اسـت. و شرط هدایت و سعادت را تبعیت از رسول خود معر
والیـت   139نگر، اطاعت خداوند جز از طریق اطاعت ولی او، محقّق نخواهد شد.اسالمِ جامع

گیري مفهوم خاتمیـت در اوصـیا و جانشـیان    گردد، با شکلاالهی، که در نبی او متجلّی می
ي بـا شـکل گیـر    141چون اطاعـت رسـول خداسـت.   اطاعت ایشان هم 140ایشان ادامه داشته،

تبعیت  142باشد.الشرایط میدر اندیشه تشیع، امر والیت بر عهدة فقیهان جامع» غیبت«مفهوم 
چون اطاعت از رسـول  پذیري از فقیهی، که داراي والیت اجتماعی است، همو لزوم اطاعت

  143و جانشینان او الزم خواهد بود.
بـود کـه رابطـه    رهنمـون خواهـد   موضوع ، تالزم حقّ و تکلیف نیز به این اینافزون بر 

رهبر وظیفه دارد برنامه سعادت دنیا و آخـرت   ؛اي یک سویه نیستامر رابطهمردم و والیت
تنظیم نموده و براي احقـاق حقـوق مـردم قیـام کنـد و در       144مردم را بر اساس قانون االهی
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در مقابـل، مـردم نیـز وظیفـه درك پیـام رهبـري،        145.کنـد جامعه بر اسـاس عـدالت حکـم    
هنگام نیاز به حضور مردم در صحنه عمل سیاسـی و  به اجابت دعوت ایشان پذیري، اطاعت

ن در مناصـب  بـه هـر میـزان کـه مسـئوال      ،بر این اسـاس  146اجتماعی و... را بر عهده دارند.
در انجام وظایف خویش مطیع امر والیت بوده و بـه هـر انـدازه کـه مـردم       ،مختلف جامعه

پذیري بیشتري داشته باشند، بـه همـین   اطاعت ،نسبت به دستورات ولی امر در جامعه دینی
چنین سامان بـر   ،ن به نظام والیی بوده و در نهایتمیزان نشانگر التزام عملی مردم و مسئوال

. شـد آمده از والیت و قانون االهی، منجر بـه پیشـرفت سیاسـی در همـه ابعـاد آن خواهـد       
ن مناصب مختلف، ایـن  الآنگاه دو چندان خواهد شد که مردم و مسئو ،اهمیت این موضوع

چـرا کـه    ؛پذیري را بر اساس میل و رغبت و نه از روي اکراه و اجبـار انجـام دهنـد   اطاعت
اي مستقیم با میل و رغبت او در انجام اعمال و از جمله رابطه ،سعادت نهایی و ابدي انسان

  147اعمال صالح سیاسی خواهد داشت.

  گيرينتيجه
گیـري  هایی است که بر شکلفرضمتأثر از مبانی و پیش تولید دانش در حوزه علوم انسانی،

این دانش اثر گذارد، دگرگونی در این مبانی، که به طور عمده در حوزه بینش انسان حضور 
تـوان تمـامی نظریـات تولیـد     دهند. به همین دلیل، نمیدارند، نظریات متفاوت را شکل می

طق تسري داده و یـا بـراي حـل مسـایل     شده توسط دانشمندان علوم انسانی را به تمامی منا
کم تفاوت در راه حل برخـی  همه جوامع تجویز نمود؛ چراکه تفاوت در مبانی بینشی، دست
هاي معرفت بشري و از سنخ مسایل را درپی خواهد داشت. دانش سیاسی نیز یکی از حوزه

گرچـه بهـره   علوم انسانی است؛ چراکه ناظر به رفتار انسان در حوزه امور اجتماعی اسـت.  
هاي عقالنـی، در کسـب و گسـترش ایـن دانـش      بردن از شواهد تجربی و تاریخی و تحلیل

ساز در اندیشه اسالمی و ابتناي نظریـات بـر   داراي اهمیت است، اما دوري از مبانی معرفت
هاي مـادي و ایـن جهـانی    هاي او را از وراي ارزشتجربه و عقل خودبنیاد بشر، گاه تحلیل

کند که در حوزه اندیشه اسالمی، ممنوع و د برد. انسان را به دستوراتی وادار میفراتر نخواه
مند از مبانی اسـالمی باشـد،   که بهرهیا مطرود است. دانش سیاسی امروز جهان، بیش از این

تر، بر پایه تفکّر انسان محور اندیشه غـرب شـکل گرفتـه و بـا مبـانی      متأثر یا به تعبیر دقیق
  فاصله دارد.  هااسالمی فرسنگ



۱۲۶     ۱۳۹۰، سال سوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

اندیشمندان در طول تـاریخ بشـر بـوده و هـر      ترسیم وضع مطلوب براي جامعه، دغدغه
انـد. بـر اسـاس اندیشـه     کدام طرحی براي ترسیم مدینه فاضله مورد نظر خویش ارائه نموده

اسالمی، خداوند خالق و مالک عالم هستی است. تصرّف در ملک او، محتاج اذن یـا اجـازه   
تصرّف در عالم تشریع بوده و این تصرف نیز مشروط بـه   رفت سیاسی مستلزمباشد. پیشمی

و در عصـرغیبت در فقیـه بـا     ، ائمـه اذن و اجازه مالک است. ولی الهی، که در پیـامبر 
گردد، تنها کسی است که از سـوي خداونـد مـأذون بـوده تـا در راسـتاي       کفایت متجلی می

است کـه  » والیت انتصابی فقیه«همان، اندیشه هدف خلقت، در این عالم تصرف نماید. این 
  به دنیاي امروز عرضه گردید. توسط امام خمینی

ارائه طرحی نو براي اداره امور اجتماع، بر اساس اندیشه سیاسی شیعی، مبتنی بر مبـانی  
متفاوت از مبانی موجود در اندیشه بشر غربی اسـت و بـه تبـع، اندیشـه متفـاوتی را تولیـد       

راین، مسیر پیشرفت جامعه مبتنی بر این اندیشـه نیـز متفـاوت از مسـیر جوامـع      کند. بنابمی
کم در دو بخش بوده که ایـن  مبتنی بر اندیشه غربی است. تفاوت این دو نوع نگرش، دست

  مقاله، به بررسی آن دو جنبه بر اساس مبانی اسالمی پرداخته است. 
شناسانه مبتنی بر حقانیت، نی معرفتجویی مبادر بررسی مبانی بینشی، معتقد به لزوم پی

شناسی مبتنی بر عبودیت خداوند متعال هسـتم کـه بـه عنـوان     توحیدي، انسانشناسیهستی
که دنیـا نهایـت زنـدگی و    شناسی و قیامت و باور به اینولی عالم هستی و اعتقاد به فرجام

اهد گرفت. بخش دیگر سعادت انسان نبوده، و بعد دیگر زندگی انسان، در قیامت شکل خو
و این مقاله، پیرامون حوزه کنش و رفتار افراد یک جامعـه والیـی پیشـرفته اسـت. در ایـن      
بخش نیز لزوم انجام عمل صـالح سیاسـی، برخـورداري از بصـیرت سیاسـی، و در نهایـت       

ها، کـه  آید. توجه به این شاخصهاي پیشرفت سیاسی به شمار میپذیري از شاخصاطاعت
هاي توسعه سیاسی گیرد، تفاوت شاخصوالیت ولی االهی در جامعه شکل می با محوریت

  سازد.غربی را با پیشرفت سیاسی جامعه والیی آشکار می
ساز دینی و خـدامحور باشـد،   پیشرفت سیاسی آنگاه که مبتنی بر مفاهیم متعالی و انسان

فرجـام  « افزون بر سعادت دنیا، تضمین کننده سـعادت آخـرت اسـت. توجـه بـه شـاخص      
، بسیاري از مفاهیم ارزشمند دینی همچون ایثار، جهاد، »پیشرفت سیاسی«در مبانی » شناسی

نمایـد. در حـالی کـه،    شهادت، انفاق و... را با معنا نموده و تفسیري درست از آن بیـان مـی  
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، قادر نخواهد بود که این مفاهیم »توسعه سیاسی«مدار غلفت از این شاخص در مبانی انسان
معنـا تلقـی نمـوده و بـه حـذف آن از      رو، وجود آنهـا را بـی  توجیه و تبیین نماید. از اینرا 

هاي عرصـه سیاسـت در دنیـا را    دهد. پیشرفت سیاسی، پیشرفتفرهنگ سیاسی دستور می
آورد، که روي حقیقـی آن، در فرجـامین روز انسـان، چهـره     شمار میتنها یک روي سکّه به

ت از     خویش را نمایان خواهد ساخت. به همین جهت، فرهنگ سیاسی خـویش را بـر تبعیـ
  یابی به پیشرفت و سعادت دنیا و آخرتند، تنظیم خواهد نمود. دست اولیاي االهی که مالك
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 .1377، ترجمه شیرزاد گلشاهی کریم، تهران، نشر نی، اي در باب تساهلنامهالك، جان، 

 ،1379، تهران، سازمان تبلیغات اسالمی،چاپ دوم، آموزش فلسفهمصباح یزدي، محمدتقی، 

 .1368، تهران، سازمان تبلیغات اسالمی، مرکز چاپ و نشر جامعه و تاریخ، ـــــــــــ
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 .تا، بیامام خمینی آثار نشر و تنظیم مؤسسه تهران، (آداب نماز)، آداب الصالة اله،سیدروح خمینی، موسوي

 .تا، بیامام خمینی آثار نشر و تنظیم مؤسسه تهران، (حکومت اسالمی)،والیت فقیه، ـــــ

 .تا، بیامام خمینی آثار نشر و تنظیم مؤسسه تهران، ،بد الغنى اردبیلىمقرر سید ع ،تقریرات فلسفهـــــ، 

 .تا، بیامام خمینی آثار نشر و تنظیم مؤسسه تهران، ،سر الصالةـــــ، 

 .تا، بیامام خمینی آثار نشر و تنظیم مؤسسه تهران،، صحیفه امامـــــ، 
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1372.  
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 .ش 1365، چاپ دوم، اسالمى فرهنگ انتشارات ، قم،بالقرآن القرآن تفسیر فى الفرقانمحمد،  تهرانى صادقى
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