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 چکیده
چرا » سیاست«و » معنویت«پیوستگی میان "این مقاله در پاسخ به این مسئله مهم که 

هاي مبتنی بـر حکمـت      کوشیده است تا با روش و داده "شود؟   محقق میو چگونه 
به دست دهـد  » سیاست«و » معنویت«، »دین«هاي    متعالیه، ابتدا درك درستی از مقوله
نتـایج بـه دسـت    . مستدل روشن سازد طور بهها را    و سپس مبانی حکمی ارتباط آن

تکامـل معنـوي   «ین بـا هـدف   آمده از رهگذر این کوشش حاکی از آن است که  د
که یک حرکت جوهري آگاهانه است به دنبـال آن اسـت کـه  انسـان را تـا      » انسان
دهد و این مهم جز در بستر جامعه و امور سیاسی    ترین کماالت وجودي رشد    عالی

از این منظر هرچند سیاست در حوزه اعتباریات قرار دارد اما با توجه . ممکن نیست
ي رساندن انسان از نقـص بـه      د اصلی اعتباریات این است که واسطهبه اینکه کارکر

کمال شوند و سیاست نیز متکفّل دستیابی به مصالح عمومی جامعه است، دیـن بـه   
هـا بـه      هاي الهی سیاست را در رسـاندن انسـان     ها و راهنمایی   برنامه    عنوان مجموعه
  . کند   شان هدایت می   کماالت معنوي

معنویت، تکامل معنوي، سیاست، سیاسـت دینـی، حرکـت جـوهري،     : ها ژهواکلید
  .اراده آگاهانه، اعتباریات

  
  

                                                                                                     

 yahyafozi@yahoo.comو مطالعات فرهنگی،  علوم انسانی پژوهشگاه علوم سیاسی، استاد *
آبـاد، ایـران    می، خـرم آبـاد، دانشـگاه آزاد اسـال    ژوهشگران جوان و نخبگـان واحـد خـرم   عضو باشگاه پ **

 masoodvand@chmail.ir، )مسئول ةنویسند(
 06/11/1395: ، تاریخ پذیرش10/09/1395: تاریخ دریافت



 مبانی حکمی پیوند دیانت، معنویت و سیاست   52

  مقدمه. 1
دهد که مسائل دینی با امـور سیاسـی درهـم آویختـه        شواهد زیادي در طول تاریخ نشان می

در متون و تواریخ اسالمی و خصوصاً شیعی نیز همواره حضور امور دینی و معنوي . اند   شده
زمـین     هـاي اخیـر در مغـرب      بوده است؛ اما در سده پررنگي سیاست و حکومت  درصحنه

جایگـاه روحـانیون کـه اصـوالً مسـائل       تنهـا  نهیج رشد و استیال یافت که تدر بهنوعی عقیده 
ي فکـري گـرایش      مبنـا . تابیـد    ي سیاست برنمـی  درصحنهافیزیکی را روحانی و به تعبیري مت

یزیکی امـور متـاف  خالصه در انقطاع ارتباط دیـن و   طور بهتوان    سکوالریستی در غرب را می
 از ایـن منظـر سکوالریسـم   . باعلم و معرفت از سویی و با سیاست از سویی دیگـر دانسـت  

 غـرب،  فلسـفی  سنّت متافیزیکی هاي   تفکیک از تأثّرم که دارد کلیسا آباء برخی آراء در ریشه
نیست کـه   ازنظردور  ).19: 1402ژیلسون، ( بودند ایمان و عقل ي   حوزه دو جدایی به معتقد

  .گري کلیساست   نتیجه این انفکاك ایمان از عقل همانا پذیرش واسطه
امـور دینـی و   در واکنش به این سیطره سنگین نهـاد کلیسـا و تفکـر اسکوالسـتیکی بـر      

معنوي بود که دانشمندان غربی با سردمداري کسانی چون شالیرماخر راه آسـان را انتخـاب   
نموده، مدعی شدند که اساسـاً ایمـان دینـی را بـا تفکّـر و عمـل اجتمـاعی کـاري نیسـت          

تر کلیسا ارتباط دیـن بـا معرفـت را قطـع کـرد و         به عبارت ساده). 10- 9: 1383پراودفوت،(
طبیعی است که در غرب با خزیـدن دیـن بـه    . ها ارتباط آن را با جامعه و سیاست   مدرنیست

در علوم سیاسی بـه   مدرن پستها و نظریات مدرن و    پستو، شاهد آن باشیم که غالب روایت
  .توجه باشند   نقش دین و معنویت در سیاست بی

ع شـد کـه اسـالم را از    در رابطه با جامعه مسلمانان پس از پیامبر نیز تقریباً روندي شرو
. گرایـی غیررسـمی کشـاند      ی مـادي نـوع  بـه اش دور سـاخته و     معناي اصیل و باطن حقیقی

مملکت اسالمی با توجه به سیر نزولی و قهقرایی جایگاه خالفت در صحنه عمل شـاهد بـه   
توانستند    دست گرفتن قدرت توسط امرا و سالطینی بود که دیگر حتی به شکل صوري نمی

ـ یردیغ دولـت  یجیتدر ظهور بهبارتولد . نده بعد معنوي دین اسالم باشندنمای  کیـ تفک و ین
 کنــد   یمــ اســتدالل و اشــاره انــهیم دوره در و اســالم جهــان در یاســیس و یروحــان مقــام

  ).83 و 24 :1358  بارتولد،(
ها و ایمان مسیحی داشت،    همانند سکوالریسم در غرب که ریشه در فهم نادرست آموزه

عالمه طباطبایی نیز با نگـاه فلسـفی خـود مسـأله ناسـوتی شـدن دیـن اسـالم را در تـاریخ          
کـه   در اثـر ایـن  «دانـد؛     مسلمانان، ناشی از فهم سطحی و غیرحکیمانه معارف عمیق دینی می
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اعتنـا و بلکـه بـا آن       جامعه اسالمی و گردانندگان امور در صدر اول، به بحث عقلی آزاد، بی
همان عقاید ساده عوامی را موضوع بحث قـرار داده، بـه نـام آخـرین عقایـد      مخالف بودند، 

ها دفاع نمودنـد و درنتیجـه      واقعی اسالم با یک سلسله افکار اجتماعی مادي و حسی، از آن
الوهیت و جهان ماوراء طبیعت با نظام پاك و منزه خود در افکارشـان، در شـکل و هویـت    

پس جدایی میـان  ). 48: 1382طباطبایی، (» ودنمایی کردیک عالم مادي، مشابه جهان ماده خ
  .شناختی داشته است   هاي معرفت   دین و سیاست همواره ریشه

الـذّکر     در این شرایط نامساعد تاریخی، وقوع و دوام انقالب اسالمی ایران معادالت فـوق 
جایگاه معنویت  ي کها گونه به. را بر هم زده و طرح پیوند دین و سیاست را از نو درانداخت

بسـیاري از پژوهشـگران و   مـورد توجـه   گیري و تداوم انقالب اسالمی ایران    دینی در شکل
دهد؛ نخبگـان و     شواهد تاریخی زیادي وجود دارد که نشان می. نویسندگان قرار گرفته است

نـون  ي به معنویات دینی خود توانستند انقالب اسالمی ایران را رقـم زده و تـا ک  اتکامردم با 
 اسـالمى  انقـالب «ي سیاسی جمهوري اسالمی ایران نقش مهمی را ایفا نمایند و لذا    در اداره

» اسـت  روحـانى  معنوى انقالب یک باشد، اجتماعى و سیاسى انقالب که   آن از قبل ما بزرگ
  .)149/ 12ج: 1385خمینی، (

غرب و شرق ریشه زدایی و سکوالریسم در    با این حال همانطور که نشان دادیم معنویت
در مبانی فلسفی همچون ماتریالیسم دارد و در واقع طرز تفکّر و نگـاه  مـادي بـه دیانـت و     

ها از یکدیگر شده است؛  لـذا بـراي تبیـین پیونـد آنهـا  بایـد          سیاست باعث جداانگاري آن
هاي فلسفی پیوند معنویت دینی و سیاست مشخص گردد  کـه در ایـن راسـتا در ایـن        ریشه

نظیـر     که خود ترکیبی بـی » حکمت متعالیه«اله تالش خواهد شد با استفاده از  میراث غنی مق
  .از فلسفه، عرفان و شریعت است، زیربناي نظري ارتباط دین با سیاست تبیین گردد

در معرض تعاریف » سیاست«و » معنویت«، «   دین«هاي    از آنجا که هر یک از واژه 
اند، لذا قبل از بحث پیرامون ارتباط این دو    ادي قرار گرفتهو تفاسیر متنوع و گاه متض

  .ها را در این مشرب فکري مشخص کنیم   باید منظور از آن
  

  دین و معنویت. 2
هائی است که از طرف خدا براي تکامـل معنـوي      ها و دستورالعمل   اي از آموزه   دین مجموعه

 ازنظردر توضیح این بحث باید گفت؛ . اشدب   بشر نازل شده است و معنویت جوهره دین می
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حکماء اسالمی اگر چیزي واقعیت داشته باشد به این معنی است که وجـود دارد و ماهیـات   
اضـافه بـر ایـن،    . روند و واقعیت خارجی ندارند   تنها براي تمایز موجودات از هم به کار می

انـواع   آنچـه . اسـت  مختلفـه  مراتـب  و درجات داراى است اصیل و عینى امر تنها که وجود
هـا از وجـود اسـت، لـذا تصـورات         منـدي آن    کند، میزان بهره   موجودات را از هم متمایز می

 بالجهـت  و گزاف اعتبار ذهن ماست، هرچندماهوي که ما از اشیاء مختلف و متکثّر داریم، 
که دانسـتیم  حال . )31 :1388طباطبایی، ( شود مى انتزاع وجود درجات و مراتب از نیست و

منـدي از آن اسـت،      هـا در میـزان بهـره      همه موجودات در اصل وجود یکسانند و تفاوت آن
 متمـوج  حقیقـت  یـک منزلـه   به یا و متصل خط یکمنزله  به باید را گیریم که جهان   نتیجه می

شود، در همـان میـزان وجـود     مى فرض موجودات بین که اختالف واقعى تنها و کنیم تعقل
  ) .668 :1387مطهري، (هاست    آنداشتن 

با این وصف در تفکّر دانشمندان مسلمان، ماده در نـازلترین سـطح وجـودي، جـوهري     
 البته ماده به معناي مطلـق . است که فقط استعداد دارد و چیزي در او به فعلیت نرسیده است

ست کـه قـوه و   گونه فعلیتی ندارد، وجود ندارد؛ بلکه منظور از مادیت یک چیز این ا یچهکه 
که ما عادتاً ماده را به معناي چیزي تصور کنـیم   ینا. چربد   استعداد در آن بر فعل و تحقّق می

هاي ماده در ارتباط با دستگاه ادراکـی انسـان      که قابل احساس فیزیکی باشد، یکی از ویژگی
ـ      است و تعریف کامل القوه تر ماده همان است که عرض شد؛ جوهري کـه داراي اسـتعداد ب

  ).145: 1388طباطبایی، (براي فعلیت یافتن است 
حکماء اسالمی مرز مشخصی بین عالم ماده و عالم معنا نیسـت، بلکـه بـا تحقـق      ازنظر

یـابیم و     اي از مادیت آن کاسته شده و به معنویت بیشتري دسـت مـی     استعدادهاي هر پدیده
. کنـد  مـى  معنویـت  تبع را مادیت اسالم«. تاس» ماده»    حالت متکامل» معنا«توان گفت که    می
   .)360: 7، ج1385خمینی، (» بدهد آن به معنوى صورت کند، مهار را مادیت خواهد مى

قابل ذکر است که منظور ما از تکامل معنوي نوعی حرکت افقی یا عمودي در بعد مکان 
خالصه و نیست و حرکت تکاملی، چیزي جداي از مراحل وجود یافتن نیست و به عبارت 

دقیق، حرکت همان تدرج وجود است و غایت حرکت، همان وجود تکامل یافته اسـت کـه   
پـس بـا تحقـق یـافتن     ). 773 :1387طباطبـایی،  (همه استعدادهایش به فعلیت رسیده است 

  .رسد   استعدادها هر چیزي از مادیت خود فاصله گرفته و به معنویت بیشتر می
انسان است که اسـتعداد و امکـان ایـن را دارد کـه از      نکته کلیدي این است که این فقط

. ترین نشئه وجود که همان جسم مادي است، به نهایت درجه حیات و هستی برسـد    ضعیف
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تمام عوالم غیب و شهود  فلذاکه انسان عصاره خلقت است؛    یعنی این» خلیفۀ اللّه«تعبیر قرآنی 
د گوناگونی چون حیوانی، نباتی، معنوي، تجرّد بالقوه و بالفعل در انسان هست و ابعا صورت به

هاي    هاي ظاهري، جسمانی، شهودي، حیوانی در مقابل جنبه   جنبه. او هستباطنی و تعقّل در 
که تنهـا موجـود جـامع در میـان        اش قرار دارند و خالصه آن   باطنی، روحانی، غیبی و انسانی

تواند از طبیعت تا الوهیت را طی  یمده، مخلوقات است که داراي مراتب وجودي گوناگون بو
  ). 8/ 4ج ، 218/ 3ج ، 219/ 11ج ، 325/ 8ج ، 14/ 1ج: 1385خمینی، (کند 

بنابراین تکامل معنوي، یک حرکت جوهري از ظاهر به بـاطن اسـت نـه یـک حرکـت      
سوره نـوح، آیـه   (» خدا شما را به طورهاي مختلف خلق کرده است«به تعبیر قرآنی . عرَضی

عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان بر این باور است که معناي اصلی آیه ایـن اسـت کـه     ).14
چیز  یچه«همچنین در تفسیر آیه . ایم   انسان را در طی مراحل و اطوار وجودي مختلف آفریده

سـوره  (» کنـیم    مشخص نـازل مـی   اندازه بهخزائن آن نزد ماست و ما آن را  که آننیست مگر 
یج تـدر  بـه چیز اطوار وجودي اوست که  معتقد است که منظور از خزائن هر ،)21حجر، آیه 

طـی کـردن ایـن مراحـل     ). 48/ 20ج: 1374طباطبـایی،  (شـود     از طرف خداوند افاضه مـی 
وجودي همان حرکت جوهري است که در انسان به معناي طی مراحل تکامل از مرتبه مـاده  

کننـد،     هستی همواره در مسیر کمـال حرکـت مـی   ها به تبعیت از مجموعه    انسان .به معناست
انـد، بلکـه در      کنند، به طور کامل از مجراي تکامل خارج نشده   حتی وقتی ضدکمال عمل می

  ). 683- 667: 23ج ،1385 مطهري،(اند    ها دچار خطا شده   اولویت
 ممکن یعنى ندارد؛ وجود یعهماوراءالطب و طبیعت عالم بین دیوارى گونه   از این منظر هیچ

شـود   یرمـادي غ موجـود  بـه  تبـدیل  خود تکامل و ترقى مراحل در مادى موجود یک است
در نتیجه انسان داراي ذات ثابت و یکنواختی نیست، تحت یک نوع ). 118 :1387مطهري، (

البقـاء     الحـدوث و روحانیـۀ     نفس انسان جسـمانیۀ . گیرد و دائماً در حال شدن است   قرار نمی
هـاي     تواند انواع متعددي از حیات   او می. که بعدها بشود   و انسان چیزي نیست، مگر آن است

نباتی، حیوانی، شیطانی یا ملَکی را در خود به نمایش بگذارد، هر چند در نهایت با توجه بـه  
صـدرالدین شـیرازي،   (پـذیرد     ها در وجود او غالب آیند، تعـین مـی     این که کدام یک از این

ناخواه در حال فعلیت یافتن استعدادهایش و رخت بربستن از ایـن     انسان خواه). 555: 1363
حیات مادي است، ولی این که این استحاله نوعی تکامل یا انحطاط معنوي باشد، بستگی به 

پس منظور ما از تکامل معنوي آن نوع حرکت جوهري است . هاي او دارد   گیري کنش   جهت
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بــه قــول . ر داشــته اســتیــاتی باشــد کــه خداونــد بــراي انســان مقــرّ کــه در راســتاي غا
  :)ره(  مطهري  شهید

گوییم تکامل اجتماعى، در مفهومش تعالى انسان از نظر اجتماعى اسـت   وقتى که ما مى
اى بسا چیزها که براى انسان و جامعه انسـان پیشـرفت باشـد ولـى     . نه صرف پیشرفت

  ).512: 1394مطهري، ( شمرده نشودبراى جامعه انسانى تکامل و تعالى 

پس تکامل معنوي یک حرکت انباشتی است که با رفتن به مراتـب قـوي وجـودي، بـر     
در این تعریف بطن و مایه اصلی هـر  . نیز احاطه داریم) عالم ماده(تر وجودي    مراتب ضعیف

حـوظ در  ، باطن و واقعیـت مل »معنا«که    هم چنان. موجودي همان معنویت نهفته در آن است
رو باید از ماهیات  ینازااست؛ » ماده«نیز همان باطن و واقعیت اصیل » معنویت«است، » لفظ«

  .اعتباري گذر کرد و به وجود اصیل نهفته در هر امري رسید
هاي سکوالریستی که ریشه در انقطاع دین و معنویـت از     که بر خالف گرایش   توضیح آن

مسلمان، تنهـا راه رسـیدن بـه مقامـات معنـوي، درك       علم و معرفت دارند، در تفکر حکماء
هاي مختلـف     عالمه پس از بحث از راه. هاست   حقایق عالم و معرفت حضوري نسبت به آن

از این میان نیز نظر اساسی متوجه طریق مشـاهده و  «رسد که    رسیدن به خدا به این نتیجه می
  ). 15: تا   یطباطبایی، ب(» است» حیات معنوي اسالم«عیان، یعنی 

کند که وجـود او در     از دیدگاه حکمت متعالیه، وقتی انسان به چیزي علم حقیقی پیدا می
به هـر میـزان کـه درجـه     . ها اتحاد برقرار گردد   یک افق با وجود معلوم قرار گیرد و میان آن

کند و یا به نحو    تر را پیدا می   وجودي انسان باالتر رود، امکان اتصال و اتحاد با عوالم حقیقی
توان گفت؛ هر چه انسان به حقایق عالم هستی بیشتر معرفت پیـدا کنـد، درجـه       معکوس می

است و ماننـد دیگـر عـوارض ذات انسـان     » وجود«علم از جنس . رود   وجودي او باالتر می
نیست که جداي از حرکت جوهري او باشد، بلکه هر افزایشی در علم به افزایش در هسـتی  

  .انجامد   میانسان 
تـرین مراتـب عـالم هسـتی        عرفان در این حالت، به معناي حضور یافتن انسان در عالی

هاسـت، صـورت      است و این حضور جز با دریافت و درك حقایق اشیاء که همان وجود آن
حقیقت، در عالم ذهن یا هر فضاي مجازي دیگـري قـرار نـدارد، بلکـه در مـتن      . پذیرد   نمی

اي یافتن آن باید به حضورش رفت و این جز با تحول و تکامـل در نفـس   هستی است و بر
طلبـد نـه انتزاعـی و حضـور        تکامل معنوي نوعی فهم انضمامی مـی . پذیرد   انسان امکان نمی
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این است راز ارتباط قوي میان معنویت و زندگی انسـان و  . طلبد نه گوشه انزوا   می درصحنه
  .اند این ارتباط را حفظ و تقویت نمایدتو   این تنها معرفت است که می

حرکت جوهري آگاهانه انسان و جامعه بـه  «توان گفت؛ تکامل معنوي    پس در نهایت می
رسد، بلکـه برنامـه و      ؛ اما این حرکت از هر طریقی به مقصد نمی»اش   سمت غایات وجودي

دین دقیقـاً در همـین   مأموریت و کارکرد . نقشه راهی دقیق براي این سفر آسمانی الزم است
شـود بـه نقشـى     مسئله آینده دین که باقى خواهد بود یا نه، مربوط مى. شود   راستا تعریف می

که دین در تکامل ماهیت انسان، در تکامل معنویت و انسانیت انسان دارد، یعنـى نقشـى کـه    
و نخواهـد  در حسن رابطه انسان با خود و با انسانهاى دیگر دارد که هیچ چیزى قادر نیست 

جـاى آن را   - نه در گذشته چنین قدرتى داشته است و نه در آینـده خواهـد توانسـت    - بود
  ).522: 25، ج1394هري، مط(» بگیرد

انسان نیـز کـه   . بنابراین عالم هستی در یک مسیر تکاملی از ماده به معنا در حرکت است
یکی از موجـودات عـالم از ایـن قـانون برکنـار       عنوان بهدر مرکز عالم مخلوقات قرار دارد، 

لذا باید از نشـئه ابتـدایی کـه داراي مرتبـه     . که اختیار به او سپرده شده است هرچندنیست، 
کـه   ییازآنجااما ؛ روز بر اصالت هستی خود بیفزاید   ضعیفی از حیات است آغاز نموده، روزبه

توانـد     خبر است، نمی   باطن عالم هستی بیاو در ابتداي راه از کنه حقیقت انسانی خود و نیز 
که مظـاهر اعتبـاري پـوچ امـا ظـاهراً       بسا چهها را در نشئه دنیا تشخیص دهد و    مصادیق آن

زندگی انسان غیرمعنوي وي را بیشتر و بیشتر در مادیات . جذاب وي را خود مشغول سازند
کند    عنوي خود را متلبس به اعتباراتی میاما انسان م؛ کند و التفاتی به عالم معنا ندارد   غرق می

  .ها حقیقتی اصیل نهفته است   که در کنه آن
توانـد هـر شـیوه       گرا، در مسیر حرکت از مادیات به سمت معنویـات، نمـی     انسان تکامل

زندگی را بپذیرد و نقش دین دقیقاً در همین معرفی الگوي درستی از زندگی است که راه را 
پس به تحقیق دانسته شد کـه  «. دهد   حقایق باطنی از دل ظواهر اعتباري نشان میبراي ظهور 

مقصود شرایع نیست مگر معرفت اهللا و صعود به سوي او، به سلم معرفت نفس بـه ذلّـت و   
اي از لمعات نور پروردگار و بودنش مستهلک در آن؛ پـس ایـن اسـت غایـت        بودنش لمعه

شـود مگـر در حیـات       علیهم و لکن این مقصود حاصل نمیقصوا در بعثت انبیا صلوات اهللا 
دنیا؛ زیرا که نفس در اول تکونش ناقص و بالقوه اسـت، چنانکـه دانسـتی و ارتقـا از حـال      
نقص به حال تمام نمی تواند بود مگر به حرکت و زمان و ماده قابله و وجود ایـن اشـیاء از   



 مبانی حکمی پیوند دیانت، معنویت و سیاست   58

الدنیا مزرعۀ « علیه و آله و سلم؛ خصایص این نشأه حسیه است و قول رسول خدا صلی اهللا
  ).573، 572: 1362صدرالدین شیرازي، (» اشاره به همین معناست» االخره
  

  سیاست. 3
و شیوه اداره امور عمومی است که به منظور جلوگیري از اخـتالف   سازوکارسیاست نوعی 

ر جاهـاي  کـه عالمـه طباطبـایی د      چنـان . و ایجاد نظم در جوامع انسانی شکل گرفتـه اسـت  
فطري در پی کنترل موجودات محیط براي رفـع   صورت بهمختلف توضیح داده است، انسان 

میـان خـود و ایـن    » اسـتخدام «اي بـه نـام      نیازهاي خود است و براي این منظور دائماً رابطه
و تـأثّرات   تـأثیر از دید ایشان علّت اصلی تشکیل اجتماع نیز همین . کند   موجودات اعتبار می

اجتمـاع؛ همـان هـدایت و کنتـرل      درصحنهواضح است که اصل استخدام . دامی استاستخ
خواهیم و این ما را به تعریف سیاست    هایی است که می   رفتارهاي دیگران در جهت خواسته

  .کند   نزدیک می
ادامـه   استخدام و تسخیر محیط طبیعی و انسانی اطراف خـود بشر به سیر در این دیدگاه 

و  هسـتند از او  کشـی  بهـره درصـدد  خـورد کـه دیگـران هـم        میبه این مشکل برد تا هد   می
 کـه  نیاو نیز برد به اینکه باید اجتماعی مدنی و تعاونی تشکیل دهد    میکه پی  استجا    همین

این است که هر صاحب حقی بـه حـق    همنوط ب اش یدوام اجتماع و در حقیقت دوام زندگ
پـس   .تعادل باشد و ایـن همـان عـدالت اجتمـاعی اسـت     خود برسد و مناسبات و روابط م

الطبع بودن انسان و حکم به عدالت اجتماعی هر دو ناشی از اضطرار او بـراي داشـتن      مدنی
 طـور  بـه ). 176 /2ج :1374طباطبـایی،  (اش است    زندگی راحت و برآوردن حاجات نفسانی

  خالصه؛
 اعتبـار ( خواهـد  مـى  را خـود  سـود  همـه  از پیوسـته  تکـوین  و طبیعت هدایت با انسان

 همـه  سـود  بـراى  و) اجتماع اعتبار( خواهد مى را همه سود خود سود براى و) استخدام
 ). 437 :1387طباطبایی، ( )ظلم قبح و عدالت حسن اعتبار( خواهد مى را اجتماعى عدل

و وحـدت در   انـد  انسان )نفس انسانی( حسب صورت به افراد جامعههرچند با این همه 
ـ  د؛شو تا حدي باعث وحدت افکار و افعال میصورت  طبیعـت  ( اخـتالف در مـواد   کنیول

ادراکات و احوال است و اختالف در  ،هم اقتضائی دارد و آن اختالف در احساسات )انسان
ها و آرزوها هم مختلف شـود و اخـتالف در    شود که هدف احساسات و ادراکات باعث می
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 شـود  آن نیـز باعـث اخـتالل نظـام اجتمـاع مـی       گردد و اهداف باعث اختالف در افعال می
  ). 177- 176/ 2ج: 1374طباطبایی، (

ها دسـت     برد، لذا انسان   ي نابودي میسو بهي آن را زود بهاختالف در زندگی افراد جامعه 
تمام پذیرفته که » حاکم«زده و فرد یا افرادي را به نام » حکومت«به اعتبار مقوله مهمی به نام 

انسـان در هـیچ    ازآنجاکـه امـا  تحت فرمان خود درآورد؛ اي تحقق جامعه عادالنه برافراد را 
، روال عادي تاریخ این بوده اسـت کـه حـاکم    شود حالی از فکر استخدام دیگران خالی نمی

ي بازگرداندن عدالت به جامعه، به فکر ازدیاد منافع و تسلط هر چه بیشـتر  جا بهي زود بههم 
مانند قانون، سـلطنت  (هاي ممکن    ها و سنّت   این منظور انواع روشبر دیگران برآمده و براي 

بسته و بشر نیز از ترس بازگشتن به حالت    را به کار ) و مجازات که مفاهیمی اعتباري هستند
هـا تـن داده و گـاه فرامـوش کـرده کـه حکومـت و پادشـاهی،            بـه ایـن ظلـم    ومـرج  هرج

عه اسـت و حـاکم ظـالم بـدون پـذیرش مـردم، قـدرت        هاي افراد جام   اراده وپرداخته ساخته
هـا و     هـا و انباشـته شـدن عقـده       در اثر افـراط در ایـن ظلـم    که نیاها ندارد؛ تا    اي بر آن   فائقه

ها و نیز فراهم آمدن امکانات الزم، تالش نمودند حکومت را به ایجادکنندگان اصـلی     عبرت
مـردم باشـد،    موردقبـول ز طریق اعتبار قوانینی کـه  آن یعنی مردم جامعه بازگرداندند و این ا

  ).228- 226/ 3ج: 1374طباطبایی، (پذیرد    صورت می
هاي گوناگونی که از سیاست دیـده     پس با این توضیحات باید گفت؛ علیرغم همه شکل

، وجـه ثابـت آن   )فردي یا جمعی، رسمی یا غیر رسمی، مشروع یا نامشروع و غیره(شود    می
هاي دیگران اسـت کـه ریشـه آن نیـز همـان اصـل اسـتخدام و           ذاري آن بر کنشهمان أثرگ

هـاي خـود اسـت و ایـن        هاي دیگران در جهت خواسـته    یري باورها، عالئق و رفتارکارگ به
از این نظـر  . کند   هاي اعتباري نفسانی متمایز می   ویژگی سیاست است که آن را از دیگر کنش

ـ گـذار  قـانون سیاست نوعی  ي تعیـین شـیوه و   گـذار  قـانون منظـور از  . راي بشـر اسـت  ي ب
هـاي     هاي دیگران است و هرچند این امر محدود بـه عرصـه     دستورالعمل براي هدایت کنش

  .یابد   ماند، اما معموالً در دولت و حکومت امکان و نمود بیشتري می   رسمی دولت نمی
  

  حکمی ارتباط دین، معنویت و سیاستمبانی  .4
به آنچه در رابطه با مفاهیم اصلی بحث گفتـه شـد؛ مبـانی حکمـی ارتبـاط دیـن و        با توجه

  :سیاست را می توان در موارد زیر مطرح کرد
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  ها   وضع امور اعتباري براي برآوردن مصالح حقیقی انسان 1.4
هـا     از نظر حکمت متعالیه، جهان و همه اجزائش به سوي غایتی که دست خلقـت بـراي آن  

ایـن حرکـت جـوهري در انسـان     . برنـد    است، در حرکت جوهري به سـر مـی  مقدر نموده 
پذیرد؛ لذا انسان داراي حرکت ارادي نیـز     برخالف سایر مخلوقات به خودي خود انجام نمی

کوشـد     پنـدارد، مـی     هست که بـه وسـیله آن در طلـب امـري کـه آن را نیکـو و کمـال مـی        
نیز یک حرکت جوهري از مادیـت بـه   ) ره(ی امام خمین). 408: 1366صدرالدین شیرازي، (

هـا     ها در آن بـا اولیـاي الهـی و کملـین از انسـان        قائل است که همه انسان    تجرّد براي انسان
مشترکند و این که این حرکت به سمت معناي عالم وجود جهت شـیطانی دارد یـا خـدایی،    

ایشان معتقد است کـه  ). 398/ 3ج: 1381اردبیلی، (شود    ها می   مربوط به حرکت اختیاري آن
فعلیـه  «و » طبیعیـه جوهریـه  «نفس انسان در بدو تولّد، جز استعداد محض نیست و حرکات 

  ). 323: 1368خمینی، (رساند    است که استعدادهایش را به فعلیت می» اختیاریه
ا بـه  هـ    از نظر عالمه طباطبایی متناسب با هر یک از این دو نوع حرکت و تکامل، انسـان 

االمـري     ادراکات حقیقی یا نفس. مند هستند   ترتیب از دو نوع ادراکات حقیقی و اعتباري بهره
شـود     یعنی این که ماهیت امر خارجی در ذهن انسان بدون هیچ دخل و تصرفی منعکس می

و چنان که گفته شد، کاملترین نوع ادراکات حقیقی، همان علم حضـوري نسـبت بـه اشـیاء     
در مقابل ادراکـات اعتبـاري کـه محصـول اراده انسـان      . ل تکامل معنوي استاست که عام

است، خارج از تقاضا و امیال نفسانی وجود منحازي ندارد، بلکه بـا الهـام از یـک حقیقـت     
اي مکانیسـمی     که هـر موجـود زنـده    طور همانپس . توسط دستگاه نفسانی اعتبار شده است
ازهاي خود دارد، انسان نیز از همـین فرمـول تبعیـت    براي حفاظت از خود و نیز برآوردن نی

پـذیرد     یله معانی وهمی و اعتباري صورت میوس بهکند، با این فرق که این نظام در انسان    می
گونه    ها هیچ   که صرفاً کاربرد عملی و ابزاري دارند و خارج از محوطه عمل و خواست انسان

  ).9، 8 :1390طباطبایی، (وجود مستقلّی ندارند 
هاي اعتباري وجـود خـارجی ندارنـد، امـا        مفاهیم و نسبت هرچندباید توجه داشت که 
اي شـوند بـراي      کارکرد اصلی اعتباریـات ایـن اسـت کـه واسـطه     . نتایج و آثار واقعی دارند

پاسـخگوي  و رساندن انسان از نقص به کمال که این کمال دیگر یک امـر اعتبـاري نیسـت    
انسان است و اگر این سیر برآوردن نیازهاي حقیقی انسان ادامه یابـد،   یکی از حوائج حقیقی

ولـذا بـر ایـن اسـاس پیونـد دیانـت       . گـردد    حرکت تکاملی او به سوي معنویت تکمیل می
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ومعنویت دینی بعنوان امري حقیقی با سیاست بعنوان امري اعتباري  موجب   می شـود تـا   
  .زاري براي  رشد وتعالی جامعه باشدسیاست در خدمت تکامل بشر قرار گیرد و اب

  
  اعتباري بودن سیاست و امور سیاسی 2.4

شکی نیست که اموري مانند ریاست، سلطه، ملک و زعامت اموري اعتباري هستند و عالمه 
  .اند   ید داشتهتأکبر این مطلب  صراحت بهطباطبایی بارها 

امتیازات همه خیـالی اسـت و   جاه و مال و تقدم و تأخر و ریاست و مرئوسیت و سایر 
آنچـه در خـارج تحقـق دارد از    ... ددرواقع و خارج از ذهن صاحب خیال حقیقتی نـدار 

ریاستش جز در خانه خیـال و   اینکه مثالً یک انسان رئیس است، انسانیت او است و اما
  ).175 :2ج ،1374طباطبایی، ( وهم تحققی ندارد

گـردد کـه سیاسـت       است شد، مشخص مـی با توجه به تعریفی که در قسمت قبل از سی
و شیوه است و لذا بستگی به اعتبار کسانی دارد که این شیوه را براي مقاصد  سازوکارنوعی 

والیـت   ازجملهها    ایشان هر نوع ریاستی و برتري در میان انسان ازنظر. گیرند   خود به کار می
ها تنها در مبـدأ و مقصـد اعتبـار       ستهاست و تفاوت انواع سیا   دینی نیز جعل و اعتبار انسان

ها جاعـل والیـت      هاي الهی و مشروع، فطرت خدایی انسان   است؛ به این معنا که در ریاست
  ).107- 103: تا   طباطبایی، بی(ها    هاي دنیوي طبیعت مادي آن   شود ولی در ریاست   می

مـثالً قـدرت   ( واقعـی داشـته باشـند    يهـا  نهیهرچند ممکن است زم سیاستریاست و 
حتـی اگـر ماننـد    . اما خود مفاهیمی اعتباري هستند) جسمی یا توانایی ذهنی و بیانی و غیره

اي    برخی از محققّان ذات سیاست را نزاع بر سر منافع و قدرت سیاسی در هر سطح و حوزه
  .این مسائل اعتباري بیش نیستند بازهماز اجتماع بدانیم، 

آنچه این ستمگران بـر سـر آن    ینکهجنگند، باا با یکدیگر میمردم نیز بر سر امور دنیوي 
، هـا  یاسـت هـا، ر  کننـد، از قبیـل امـوال، همسـران، فرزنـدان، مناصـب، مقـام        تکالب می
ــت ــتند       مولوی ــام نیس ــز اوه ــزي ج ــال آن چی ــاران، و امث ــذاران، ی ــدمت گ ــا، خ  ه

   ).225 - 224 :16ج ، 1374  طباطبایی،(

مفاهیم اعتبـاري مثـل    يریکارگ باشد، اما بدون به سیاسهرچقدر هم قوي و  یلذا هرکس
هسـتند کـه    هـا    تواند بر مردم حکومت کند و ایـن    مشروعیت، قانون، سنت، نظم و غیره نمی

 عنـوان  به) ره(امام خمینی .آورند امکان استخدام نیروهاي مادي و انسانی را براي او فراهم می
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یـد کـرده اسـت    تأکسـت، والیـت و سیاسـت    مدار بارها بر اعتبـاري بـودن ریا     یک سیاست
  ).51: 21ج و  75: 15ج ، 195: 13ج ، 1385خمینی، (

که ما ریشه سیاست را در نزاع بر سر قدرت و منافع افراد یا توزیع توافقی و  یناپس چه 
دستیابی به توافق عمومی بر سر اهداف  سازوکارکه آن را  یناها بدانیم و چه    آمیز آن   مسالمت
اش برآمـده از     خانواده   و دیگر مفاهیم هم» سیاست« درهرصورتجامعه معرفی کنیم،  مشترك

یت محققان مسلمان بـوده اسـت   موردعنااعتباریات نفسانی انسان است و این مهم از دیرباز 
ولذا این امر اعتباري یعنی سیاسـت ، تـا بـا امـري حقیقـی همچـون       . )154: 1389والیتی، (

نخورد نمی تواند  جایگاه خود را بعنوان ابزار تکامل ورشد جامعـه   معنویت وشریعت پیوند 
دارا باشد وبا پیوند خوردن با امر حقیقی یعنی شریعت می تواند  اهمیت خـودرا در تکامـل   

  .جوامع انسانی باز یابد
  
  شکوفایی معنویت در صحنه سیاست 3.4

و هـر امـر اعتبـاري در جهـت      دانستیم که امور حقیقی و اعتباري کامالً با هم مرتبط هستند
به بیان دیگر وضع هر یک از امـور اعتبـاري   . تقویت یک امر حقیقی در زندگی انسان است

اما اکنون باید ببینیم این نیازها چه هسـتند؟  . براي رفع نیازي حقیقی از زندگی بشریت است
یعـی او اسـت،   منشأ زندگی انسان، احتیاجات و غرایز طب هرچنداز دیدگاه عالمه طباطبایی؛ 

توانـد زنـدگی و      اما نفس او با استفاده از اعتباریات مبتنی بر عقل فطري و وحی شرعی مـی 
مقوالت آن را از سطح ضروریات باال برده و در جهت نیل بـه کمـاالت معنـوي و روحـی     

  ). 287/ 16ج: 1374طباطبایی، ( تنظیم نماید
ین رابطـه تهـذیبی کـه در میـان وجـوه      جا نیز باید خاطرنشان سازیم که شبیه هم   در این

. طبیعی و عقالنی یک فرد برقرار است، میان دو بعد مادي و معنوي جامعه نیز برقرار اسـت 
کـه   یـن اعالمه طباطبایی عالوه بر فرد براي جامعه نیز اصالت قائل است، یعنی  که آنتوضیح 

طباطبـایی،  (نیز هسـت  در خارج عالوه بر وجود افراد مختلف، وجود منحازي به نام جامعه 
ین تــأمکــه فــرد حــق دارد، عــالوه بــر  گونــه همــانبـدین ترتیــب  ). 153- 151/ 4ج: 1374

ضروریات خویش، براي رسیدن به کماالت و برآوردن حاجات متعـالی خـود تـالش کنـد،     
جامعه نیز کماالت و غایاتی دارد که باید مالحظه شوند و توسـط حکومـت کـه نماینـده و     

  ). 154/ 4ج: 1374طباطبایی، (گیري شوند تبلور آن است، پی
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هاي    شود، عالوه بر شیوه اثرگذاري بر کنش   آنچه باعث سیاسی شدن یک کنش نفسانی می
گذاري بـر  تأثیربه سخن دیگر؛ نیت و یا هدف از این . دیگران، مقصود و نتیجه این امر است

رفتار دیگران چیست؟ آیا خیر و صالح آنان در نظر گرفته شده است یا هدف چیز دیگـري  
و منفعت شخصی و گروهی است؟ از دیدگاه علم سیاست مدرن، سیاست  قدرتمثل کسب 

هیچ غایت متعالی و یا حتی التفاتی به خیر و صالح ندارد، بلکه صرفاً یک شیوه، هنـر و یـا   
ایـن دیـدگاه غلـط البتـه     . کن است در هـر جهتـی از آن اسـتفاده شـود    تاکتیک است که مم

  ). 22- 13: 1381اشتراوس؛ رجایی، ( کرده استهایی درخور نیز دریافت    پاسخ
حتی اگر کسانی سیاست را صرفاً عرصه توزیع منافع یا جنـگ بـراي کسـب آن بداننـد،     

امـام  . آیـد    وجـه جـور درنمـی    یچهـ  بـه الاقل باید گفت این تفسیر از سیاست با دیدگاه دینی 
پرداز و مرد سیاست، معتقد است کـه تضـاد و درگیـري در ذات       نظریه عنوان به) ره( ینیخم

: 11ج ، 1385خمینـی،  (سیاست نیست، بلکه امري عارضی است که البته قابل اصالح است 
ی بـه  خـوب  بهحیوانی  ایشان در بازشناسی سیاست الهی از سیاست شیطانی و سیاست. )381

تمام مصالح جامعه را در نظر ... سیاست این است«: گر سیاست الهی توجه دارد   وجه هدایت
آن چیزي  طرف بهها را هدایت کند    بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد و این

اسـت تمـامی تعـاریفی کـه      ذکـر  قابـل ). 432/ 13ج: 1385خمینـی،  (» که صالحشان هست
ینا، غزالی، شهید صـدر و عالمـه جعفـري از سیاسـت     س ابنمسلمان مثل فارابی، دانشمندان 

  .اند، واجد این وجه متعالی است   داشته
در این دیدگاه اصالت با معنویات است و سیاست همچون دیگر وجوه زندگی اجتماعی 

  .بشر استو لذا سیاست ابزاري براي رفع احتیاجات معنوي  یابد   انسان در این راستا معنا می
 و است زودگذر و اعتبارى ]سیاسی[امور  این همه که بدانند باید گروه دو هر طرفداران

 و ما رفتار و اعمال است ماندنى ما کردار صحیفه در آنچه و هستیم حق محضر در همه
 بندگى خلوص ثمرات و معنویت صفاى شود، مى ما جاودانگى و سعادت موجب آنچه
  ).51 /21ج: 1385خمینی، (  است

گرایی معنوي یعنی حرکت به سمت هـدف مقـرّر و سیاسـت نیـز کـارکردش در         تکامل
که در تعریـف   طور همان. ساختار اجتماعی، دستیابی به اهداف یا همان مصالح جامعه است
ي مصالحشـان پـیش   سو بهسیاست از دیدگاه اسالمی گفتیم؛ سیاست باید انسان و جامعه را 

ی این است که زندگی خود را به مسائل و مصالح عمـوم جامعـه   ببرد و ویژگی انسان سیاس
و لـذا از  ) انسان سیاسی در مکاتب مادي که به فکر منافع خود اسـت  برخالف(زند    گره می
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گیري متعالی است که وي را بـه سـمت عـالم بـاال        کند و همین جهت   باال به مسائل نگاه می
  .برد   پیش می

هرچه در رتبه باالتري از مناصب سیاسـی قـرار       سان وارستهدر چارچوب تفکّر دینی؛ ان
الکریم تظهر مناقبـه،   ۀدول«داشته باشد، طبیعتاً باید از معنویت باالتري برخوردار باشد چرا که 

قدرت ابزاري اسـت کـه بـا    ). 432: 1366تمیمی آمدي، (» ه و معایبهیتکشف مساو دولۀ اللّئیم
» قلـت الشـهوه   ،اذا کثـرت المقـدره  «رسـد     ع درجات مـی آن انسان از حضیض شهوات به رفی

تعبیر دیگر ایـن واقعیـت ایـن اسـت کـه حرکـت بـه سـمت         ). 68/ 69ج: 1404مجلسی، (
گـذرد نـه در کـنج انـزوا یـا         معنویات فقط از داالن سیاست و توجه به مصـالح جامعـه مـی   

 .خودپرستی
م، شـاید نیـازي بـه حضـور     هاي فردي خالصـه کنـی     اگر معنویت را در باورها و حالت

سیاست نباشد، اما اگر معنویت را در باور و رفتارهـاي متناسـب بـا مسـائل اساسـی چـون       
خلقت، مرگ، عدم توانایی بر هر کاري و یا واقعیاتی چون خدا، نبوت، امامت، فطرت، عقل 

یت و طلبی، خدمت به خلق، نفی و مبارزه با طواغ   یی چون جهاد، انفاق، عدالتها درصحنهو 
هاي اجتماعی و حتـی سیاسـی معنویـت نیـز سـخن         توان از جنبه   جستجو کنیم، آنگاه می... 

شکی در این نیست که براي انسان ممکن نیست که برسد به کمـاالتی کـه بـراي آن    «. گفت
مخلوق شده است، مگر به اجتماع جمعی کثیر که که هر یک یکدیگر را در امري که بـه آن  

چه در بلوغ انسـان بـه کمـال ضـرور        ها همه آن   ت نماید و از مجموع آنمحتاج است، معاون
  ).560: 1362صدرالدین شیرازي، (است، مجتمع گردد 

نگاه معنوي با نفی نگرش دنیـوي و سـکوالر بـه سیاسـت، راه ورود و حضـور       درواقع
و اجتماعی بـه  کند، زیرا اگر رفتار سیاسی    ي سیاست را نیز هموار می   مستقیم خود به عرصه

گذارد؛ انسان عارفی که پرواي حیـات     تناسب باطن و غیب خود در حیات معنوي او اثر می
ي رفتارها و اعمال سیاسـی نسـبتی یکسـان       تواند با همه   و سعادت معنوي خود را دارد نمی

. اش باشـد    هاي معنوي   داشته باشد، بلکه او نیازمند رفتار و اعمالی است که متناسب با آرمان
 تبـع  بهبرد، زیرا مقصد آن همان مصالح عمومی جامعه و    سیاست دینی انسان را رو به باال می

هـا را     آن افراد جامعه است؛ اما سیاستی که باطن آن جز رجس و پلیدي نیست، قطعاً انسـان 
  ).107: 1386پارسانیا، (رساند    به درجات پست می
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  تگري سیاست توسط دیان هدایت 4.4
اصل و هدف زندگی انسان از جمله سیاست است، ممکن است » معنویت«حال که دانستیم 

توان از نقش حتمی معنویت که امري انسانی و مـالزم بـا اختیـار و       پرسیده شود چگونه می
یا همان رشـد  » معنویت«هاست در پدیده دیگر سخن گفت؟ درپاسخ باید گفت؛    اراده انسان

یـابی بـه ایـن       تنهـا راه دسـت   ازآنجاکهانسانی مطلوب ماست، اما وجودي و کسب کماالت 
ریزي شده باشد، پس    مطلوب، داشتن سیاست صحیح است که بر اساس حقایق اصیل طرح

تکامـل  «را بـه خـاطر ایـن    » سیاسـت دینـی  «شارع که از این مکانیسم علّی آگاهی دارد، آن 
پـردازد،     یی که عالوه بر توصیف به تجویز هم میدر تبیین غا. کند   پیشنهاد می«    معنوي انسان

دهند، براي رسـیدن بـه      قرار می» معنویت«خود را دستیابی به » غایت«هایی که آگاهانه    انسان
  . بندند   کند، پذیرفته و به کار می   می» تجویز«ها    این غایت آن نوع سیاستی را که دین براي آن

شکیل جامعـه و حکومـت چـه فردگرایانـه باشـد و چـه       در هر حال تفسیر ما از دلیل ت
یی بـراي  سـازوکارها گرایانه و چه ترکیبی از این دو، تنظیم یا به قولی اعتبار مقررات و    جمع

دستیابی به اهداف مطلوب از مسلّمات است و شرعیات دینی نیز نسـبت بـه ایـن واقعیـت     
سیاست در زمره اعتباریات هسـتند   از این نظر تشریعات دینی نیز همچون. تفاوت نیست   بی

با این تکمله که اعتباریات دینی مبتنی بر حقـایق وجـودي عـالم و آدم بـوده و در صـورت      
کننـده     پـس شـریعت تکمیـل   . یابنـد    ها فرد و جامعه به مصالح واقعی دسـت مـی     التزام به آن

  .صف به دین شودگیرد که مت   سیاست است و سیاست وقتی در مسیر تکامل معنوي قرار می
دانـد کـه روح در وي نباشـد       مالصدرا سیاست عاري از شریعت را چون جسـدي مـی  

هایی که مالصدرا از علوم بـه دسـت      بندي   در تمام تقسیم). 496: 1366صدرالدین شیرازي، (
را  علم شریعت) الهدایۀ األثیریه، اکسیر العارفین، المظاهر االلهیه مثال در کتب شرح(داده است 

  ). 56- 48: 1381لکزایی، (در تکمیل علم سیاست آورده است 
یعنـی همـان   (از نظر وي سیاست حرکتی است که مبدأ آن نفـس جزییـه انسـان اسـت     

و مبدأ شـریعت همـان   ) هاي خود   تالش براي به خدمت گرفتن دیگران در راستاي خواسته
غایـت سیاسـت،   . حکومـت نهایت سیاست است یعنی استقرار یک نظـام اجتمـاعی داراي   

اطاعت از شریعت است که مطابق آن ظاهر عالم با باطن آن هماهنگ شده و محسوسات در 
در این حالت است . کنند   گیرند و اجزاء به جانب کل حرکت می   زیر سایه معقوالت قرار می

د شـو    که آسایش، آرامش، فراوانی نعمت، دادگري و فضایل انسـانی در اجتمـاع برقـرار مـی    
  ).497- 496: 1366صدرالدین شیرازي، (
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  گیري   نتیجه. 5
مطابق فلسفه دین، انسان در حرکت جوهري دائمی از حیـات دنیـایی جسـمانی بـه سـوي      
حیات اخروي روحانی است و غایاتی متعالی براي او در پایان این مسیر در نظر گرفته شده 

. مادي او به کماالت معنوي اسـت  ها در گرو تبدیل شدن استعدادهاي   است که رسیدن به آن
از آنجا که تکامل وجودي انسان برخالف بسیاري از دیگر موجودات، از روي عقـل و علـم   

گیرد، به هر میزان که وي نسبت به هستی معرفت حضوري پیدا کند، بـه همـان      صورت می
انسان در پیمـودن  اما از آنجا که . یابد   میزان بر دائره وجودي خود افزوده و تکامل معنوي می

هـا و دسـتورات      اي از آمـوزه    این راه خودبسنده نیست، خداوند متعال با نازل کردن مجموعه
  .پس جوهر و غایت دین تکامل معنوي انسان است. دینی راه را براي او هموار ساخته است

به موازات این حرکت جوهري و علم حضـوري، انسـان از حرکـات ارادي و اختیـاري     
هـاي ارادي مبتنـی بـر       اگـر کـنش  . شـوند    برد که از طریق علوم اعتباري محقق مـی    بهره می

توانند انسان را به سـوي کمـاالت      ادراکات اعتباري، منطبق بر واقعیات عالم و آدم باشند، می
از زمره مهمترین اعتباریاتی که بشر همواره از آن بهره بـرده اسـت،   . معنوي مقرّر سوق دهند

وقتـی کـه   . محیط و بویژه همنوعان براي رسیدن به آمال و امیـال نفسـانی اسـت    »استخدام«
توجه داشته باشیم که دیگر افراد بشر نیز مانند ما از چنین توانایی برخـوردار هسـتند، آنگـاه    

هاي همدیگر خـواهیم     ها بر روي کنش   اي از تاثیر و تأثّرات متقابل انسان   شاهد شبکه پیچیده
ها مدیریت نشود، زنـدگی     به درستی و در جهت مصالح فردي و اجتماعی انسانبود که اگر 

  . بشر دچار اختالل خواهد شد
ریزي و هدایت صحیح در هماهنگی کامـل     اما چنانچه این امور و روابط سیاسی با برنامه

با احتیاجات واقعی فرد و غایات حقیقی جامعه باشد، انسان را بـیش از پـیش بـه کمـاالت     
لذا دین در این امر مهـم سـکوت ننمـوده و بـا تجـویز نمـودن اصـول و        . رساند   نوي میمع

، تکامل معنـوي  )سیاست دینی(هاي جمعی در جهت مصالح جامعه    هاي هدایت کنش   شیوه
  .سازد   شود، میسر می   انسان را که جز در بستر جامعه فراهم نمی
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