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عنوان یک مطلب معرفتی اسالمی، و نه  اي به این پرسش به اهللا خامنه چگونه است؟ آیت
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 مقدمه
رسد توجهاتی که تاکنون به بحث فرد و جامعه شده، از منظر فلسفی بوده  نظر می به

است یا  "فرد"اند که آیا اصالت با  است. بسیاري از اندیشمندان به این پرسش پاسخ داده
دارد یا اجتماع؟ در شکل  اصالت فرد آیا«نویسد:  ؟ براي مثال؛ استاد مطهري می"جامعه"
شود که آیا فرد وجود دارد و جامعه اعتباري  این شکل مطرح میمسأله به  "تر فلسفی"

. )264: 7تا، ج (مطهري، بی» که جامعه وجود دارد و فرد وجود واقعی ندارد؟ است؛ یا این
مراد در  )331: 1تا، ج (سبحانی، بی» ترکیب اصالت فرد و اصالت جامعه چگونه ممکن است؟«

جامعه  ه آیا فرد وجود حقیقیِ عینی دارد وپرسش از اصالت فرد یا جامعه، این است ک
فرد وجود طفیلی و تبعی، یا هر دو وجود  وجود اعتباري، یا جامعه وجود حقیقی دارد و

 ي اصالت فرد ي رابطه مسأله«. یا این پرسش که )46: 1372(مصباح یزدي، حقیقی دارند؟ 
 گونهي صدرالمتألهین شیرازي چ و جامعه بر اساس حرکت جوهري در فلسفه

طور مبسوط در کتاب  اهللا جوادي آملی نیز به . آیت)25: 1392زایی، (لک» شود؟ تحلیل می
ي بخش پنجم این کتاب  به این بحث پرداخته است؛ ایشان در طلیعه "جامعه در قرآن"

 نویسند: می
شناسی، بحث اصالت فرد و جامعه است. این  یکی از مباحث مهم جامعه«

یحی و دانشمندان اسالمی مورد چالش قرار گرفته و بحث در میان متفکران مس
هاي متفاوتی در آن مطرح است. قبل از بیان آراي دانشمندان و تحلیل و  دیدگاه

گاه به ارزیابی  شود؛ آن تبیین گفتار آنان، تاریخچه بحث به اجمال بررسی می
ی یا طور متوسط پرداخته و در پایان، تحلیل نهایی وجود حقیق افکار دیگران به

طور متن و نه تحریر و بسط ارائه  اعتباري جامعه و اصالت آن یا اصالت فرد به
 .)287تا:  (بی» شود می

ي فرد  شد پرسش اکثر متفکران راجع به اصالت فرد یا جامعه و رابطه که مالحظه  چنان
ها و   که پرسش و جامعه و نحوه ترکیب جامعه و هستی، فلسفی است؛ مقصود ما از این

اند به این جهت است که  ي فرد و جامعه با زبان فلسفی مطرح شده هاي مربوط به رابطه پاسخ
ي سوال و از دیدگاه اسالم به این  دنبال تبیین آن هستیم، با تغییر چهره دیدگاهی که به

ي تبیین  ي تبیین وجود فرد و جامعه، به دغدغه پرسش پاسخ داده است. در واقع، دغدغه
ي وجود فرد و جامعه  کند. ناگفته نماند که بحث از نحوه باره تغییر می در ایندیدگاه اسالم 

هیچ عنوان درصدد ذم آن نیستیم؛  بسیار الزم است و ما به -پردازد  که فلسفه به آن می -
که  ي بحث نپرداخته و با این اي از این منظر به ارائهاهللا خامنه بلکه مقصود این است که آیت
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(بیانات: توجه داشته است  -حداقل سه دهه قبل  -فرد و جامعه از سالیان دور به بحث اصالت 

 ، به تبیین دیدگاه اسالم در این زمینه پرداخته است.)14/9/1365
بر تغییر پرسش باید گفت زبان اسالم نیز از زبان فلسفه متفاوت است. یکی از  عالوه

صی و مربوط به بخشی از جامعه است ها در این است که زبان فلسفه، زبانی تخص این تفاوت
دهد و همگان توانایی فهم آن  اما زبان اسالم، زبانی فطري است که همه را مخاطب قرار می

: 1390(پارسانیا، را دارند. از طرف دیگر، با اختالفاتی که متفکران مسلمان در این بحث دارند 

ترس است، الزم است که هاي رقیب که به صورت کاربردي دردسو با وجود دیدگاه )181
هاي گوناگون مورد بحث و  عنوان یک دیدگاه متفق و کاربردي از جنبه دیدگاه اسالم به

بررسی قرار بگیرد تا این بحث بتواند وارد فضاي نخبگانی، علمی و مدیریتی کشور و بلکه 
از شود، در تبیین بحث  رسد خألیی که احساس می جهان اسالم بشود. بنابراین به نظر می

شود با استفاده از بیانات رهبر انقالب، به  دیدگاه اسالم و به زبان اسالم است که تالش می
 آن بپردازیم.

بر این اساس، تفاوتی که پرسش دیدگاه رهبري با دیگر متفکران دارد، این است که 
شود که: نگاه  گونه طرح می پرسد اصالت با فرد است یا جامعه؟ بلکه پرسش این ایشان نمی
عنوان  چگونه است؟ ایشان به این پرسش به» ها ي انسان مجموعه«و » فرد انسان«اسالم به 

ي فلسفی، منطقی، اصولی، فقهی و یا  و نه یک مسأله "یک مطلب معرفتی اسالمی"
ي   تواند پایه و مبنایی براي همه دهد. بر این اساس، این دیدگاه می شناختی پاسخ می جامعه

(بیانات: ي خودمان خواهیم نوشت، باشد   هایی که براي آینده نسخهمسائل کالن کشور و 

25/2/1386(. 

 چارچوب نظري
توان چارچوب نظري بحث را بر اساس الگوي  اي می اهللا خامنه بر اساس سخنی از آیت

انسان یک رهروي است که در راهی حرکت «زاي آن) بنا کرد:  (و عوامل شتاب حرکت
است از مسیر خودپرستی تا خداپرستی... باید این حرکت را انجام  کند... این راه، عبارت می

بر  (همان)» بدهد؛ حرکت از ظلمت به نور...؛ ایمان قلبی، موتور حرکت در این راه است... 
اند که در طول  عنوان متحرك در نظر گرفته شده این مبنا در مقاله حاضر، انسان و جامعه به

استفاده از معارف اسالم (محرك) از خودپرستی (مبدأ)  زندگی دنیوي (زمان و مکان)، با
لحاظ عقلی و فلسفی، هر حرکتی داراي شش  شوند. به سوي خداپرستی (مقصد) هدایت می به

رو، چارچوب نظري بحث  رکن است: مبدأ، مقصد، محرّك، متحرك، زمان و مکان؛ از این
ي این  کننده و تسریعزا  که از عوامل شتاب دهد. ضمن آن را الگوي حرکت شکل می

گونه  میان خواهد آمد. براساس این چارچوب نظري پرسش را این حرکت هم سخن به
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زاي  توان طرح کرد که: از منظر اسالم، متحرك (یعنی موضوع حرکت) و عوامل شتاب می
 اند؟ آن کدام

 . کدام اسالم1
اي نیاز داریم؛ این جاده، همان واجبات و  خواهیم حرکت کنیم و به جاده مسیري را می«

اي است که انسان باید آن را با امر و  . سخن از مسیر و جاده(همان)» ترك محرمات است
هایی را که راجع به اسالم نهی بپیماید. این جاده همان اسالم است؛ اما کدام اسالم؟ دیدگاه

توان در دو مدل متعالی و متدانی و یا به تعبیر امام خمینی، در دو مدل اسالم  یوجود دارد، م
کند،  بندي کرد. هدفی که رهبري تعقیب می آمریکایی و اسالم ناب محمدي(ص) طبقه

گاه اسالم مدنظرشان را  آن .)25/5/1383(بیانات: » کنیم ما از اسالم دفاع می«دفاع از اسالم است: 
د که اسالمِ ما با اسالم متحجر طالبانی از یک سو، و با اسالم لیبرال از کن چنین تبیین می

کنیم. اسالم ما  سوي دیگر، در اصول و مبانی کامالً متفاوت است؛ ما هر دو را رد می
اسالمی است که به معنویت، عقالنیت و عدالت متکی است؛ و داراي سه شاخص عمده 

  است:
  ؛. روح و اساس کار ما معنویت است1
  ترین ابزار کار ماست؛عقالنیت (در کنار مصلحت حکیمانه و مدبرانه) مهم .2
 .(همان)ي محوري و اصلی ماست   . عدالت، یک مسأله3

ي اصلی بین این دو راه انحرافی، همان راهی است که قرآن آن  بنابراین، مسیر و جاده
 نامیده است. "صراط مستقیم"را 

 . رابطه فرد انسان و جامعه2
بر دیدگاه  دهد باید مبتنی سوالی که در این بحث مطرح است و ایشان به آن پاسخ می

اسالم باشد؛ لذا تفاوتی که پرسش ایشان با سایر اندیشمندان و پژوهشگران دارد این است 
پرسد اصالت با فرد است یا جامعه؟ بلکه پرسش ایشان این است: نگاه اسالم  که ایشان نمی

(بیانات: ي بشریت بودند  ي ورود این دین در معرض اندیشه قدمهکه سایر ادیان م -

چگونه است؟ ایشان به این پرسش  "ها ي انسان مجموعه"و  "فرد انسان"به  - )25/10/138
ي فلسفی، منطقی،  و نه یک مسأله )25/2/1386(بیانات: » یک مطلب معرفتی اسالمی«عنوان  به

 دهد: میاصولی، فقهی و یا جامعه شناختی پاسخ 
در اسالم نگاه به انسان از دو زاویه است؛ ... یکی نگاه به فرد انسان است؛ «

عنوان یک موجود داراي  عنوان یک فرد؛ به من، شما، زید، عمرو به به انسان به
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دهد؛ از او مسئولیتی  کند و او را مخاطب قرار می عقل و اختیار نگاه می
عنوان یک کل و  ه دیگر به انسان، بهدهد. یک نگا خواهد و به او شأنی می می

 .(همان)» هاست ي انسان  یک مجموعه
عنوان شخص و فرد نگریسته و  بار به انسان به بنابراین ایشان معتقد است که اسالم یک

این دو «عنوان یک کل.  ها به بار هم به مجموع انسان او را مخاطب خود قرار داده، و یک
دیگرند.  ند. ... این دو نگاه با هم منسجمند؛ مکمل یکدیگر هست زاویه، هر دو مکمل هم

 .(همان)» کند هرکدام آن دیگري را تکمیل می
ي  جاي آن از کلیدواژه کند و به استفاده نمی "فرد"ي  بینیم ایشان از واژه که می چنان

که با  ي فرد استفاده شده کند. البته در جاهایی از کلمه استفاده می» انسان«و یا » فرد انسان«
ي  این همه، دقت ایشان در این فراز قابل تأمل است. از این گذشته، ایشان حتی از واژه

ي  "رابطه"دیگر  گوید: فرد انسان و جامعه نسبت به یک کند و نمی ارتباط هم استفاده نمی
به انسان از دو زاویه است. ... این دو زاویه  "نگاه"گوید: در اسالم  مکملی دارند؛ بلکه می

. (همان)با هم منسجمند؛ مکمل یکدیگرند  "نگاه"دیگر هستند. ... این دو  ر دو مکمل همه
یک نگاه منسجم به فرد انسان و یک نگاه منسجم به جمع، از دو زاویه و دو جهت که آن 
دو زاویه از هم جدا نیستند و نباید آن دو زاویه را از هم جدا در نظر بگیریم و سپس تالش 

ان رابطه برقرار کنیم. بنابراین از منظر اسالم، به تقریر ایشان، انسان و جامعه ش کنیم تا میان
دارد. بر  "نگاه مکملی"و  "نگاه انسجامی"از هم جدا نیستند و اسالم به فرد انسان و جمع 

دیگر تأثیر متقابل دارند و قوت و ضعف، کارآمدي و ناکارآمدي  این مبنا، هر دو در یک
 گذارد. یر میهریک در دیگري تأث

 . نگاه اسالم به فرد انسان2,1
در نگاه اول که نگاه اسالم به فرد انسانی است، یک فرد «اي اهللا خامنه از منظر آیت

جا انسان یک رهروي است که در راهی حرکت  گیرد. در این مورد خطاب اسالم قرار می
و جالل الهی وارد کند، که اگر درست حرکت کند، این راه، او را به ساحت جمال  می

 ربک کَدحاً فَمالقیه  یا أَیها الْإِنْسانُ إِنَّک کادح إِلى«خواهد کرد؛ او را به خدا خواهد رساند؛ 
شود گفت: این  ي کوتاه می  . اگر بخواهیم این راه را تعریف کنیم، در یک جمله )6(انشقاق: 

سمت خداپرستی  انسان از خودپرستی بهراه، عبارت است از مسیر خودپرستی تا خداپرستی. 
حرکت کند؛ مسیر صحیح و صراط مستقیم این است. مسئولیت فرد انسان در این نگاه این 

حال بسیار جامع بیان  چه که ایشان به اختصار و در عین آن» است که این مسیر را طی کند.
 در جدول ذیل قابل مالحظه است: )25/10/138(بیانات: نموده 
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انسان از نگاه اسالم حرکت فرد 

 زا و تسهیل کننده حرکت عوامل شتاب نگاه اسالم به فرد انسان ارکان حرکت 

 . تقوا1 انسانِ اندیشمند و داراي اختیار  محرك 1
 . زهد2
 . لذت بردن از انس و یاد خدا3
 . کسب فضائل اخالقی4
 

 خودپرستی و ظلمات مبدأ  2

 صراط مستقیم  مکان 3

 تعالیم اسالم متحرك 4

 طول زندگی زمان  5

 خداپرستی و رستگاري مقصد  6

افتد؟ باید گفت،  به فرد انسان می "اول"اکنون پرسش این است که چرا نگاه اسالم 
اي وجود قانون بر  اهللا خامنه رسد از منظر آیت نظر می زندگی انسان است و به "قانون"اسالم 

تنهایی زندگی کند و  فرد تقدم دارد و فرد انسان تابع قانون است؛ حتی اگر انسانی به
گذارد، یا  اولین فردي که قدم در دنیا می«باشد، به قانون نیاز دارد. لذا بالطبع هم ن مدنی

مبنا  . بر این)150: 1387(جوادي آملی، » پیغمبر است، یا براي او پیغمبري قرار داده شده است
گونه نیست که فقط  انسان در تنهایی، در خانواده، در جامعه به قانون نیاز دارد و این

عنوان  رو نگاه اسالم به ا حضور در جامعه به قانون نیاز پیدا کند؛ از اینباطبع باشد و ب مدنی
افتد. اما آیا این قانون یک قرارداد اجتماعی است یا یک  قانون، اول به فرد انسان می

 حرکت است؟
باشد. براي  جایی و تغییر می قرارداد اجتماعی، امري اعتباري است و به آسانی قابل جابه

اي که متعلق به شماست، تحت شرایطی مثل هدیه یا دریافت پول،  وسیلهمثال: منزل یا 
تواند در اختیار دیگري قرار گیرد. ماهیت و تار و پود قرارداد با توافق سرشته شده است  می

لحاظ مفهومی شبیه  ازاي عینی و خارجی ندارد. در مقابل، حرکت، گرچه به به و حقیقت، ما
لحاظ وجودي در هر حرکتی انسان از یک مبدأ  ) است، اما بهقرارداد (و معقول ثانی فلسفی

چه را که سپري  شود. در این حرکت، آن تر می دور و به یک مقصد نزدیک و نزدیک
کرده با خود دارد و در لوح محفوظ وجود او ثبت است؛ چراکه همواره از نقص به کمال 

ظام سیاسی طاغوتی دیروز، از توان بر اساس قرارداد گفت ن گذر کرده است. بنابراین نمی
که  -امروز به بعد، نظام سیاسی الهی است؛ بلکه باید بر اساس قانون حرکت، از خودپرستی 

 -که ویژگی بارز نظام الهی است  -به خداپرستی  -ویژگی بارز نظام سیاسی طاغوتی است 
این راه، که خاصیت حرکت، تدریج است، آرام آرام به مقصد رسید. در  گذر کرد و چنان
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ها  کنند؛ چون آن ي کارگزاران نظام اسالمی ایفا می ترین نقش را حرکت مسئوالنه مهم
 محرك سایر افراد جامعه هستند.

اي بر این باور است که پیام بعثت، براى ما یک پیام سازنده و یک درس  اهللا خامنه آیت
است و بیش  "رکتح"نیست؛ بلکه یک  "قرارداد اجتماعى"است و این پیام، صرفاً یک 

از همه، مسئولین نظام باید خودشان را به این حرکت آرایش دهند. اولین مسأله این است 
که بگویند  که باید مسئولین تالش کنند تا فراتر از یک امر قراردادى حرکت کنند و این

جا یک  اى طاغوتى بود و امروز بنا را بر این بگذاریم که این دیروز، این جامعه، جامعه
. از منظر اسالم، اولین قدم اصالحی از )10/10/1373(بیانات: جامعه اسالمى است، کافى نیست 

تري داشته  شود و هرچه فرد، مسئولیت و جایگاه اجتماعی پررنگ فرد انسان شروع می
 ي فردي و شخصی او هم خطیرتر است. باشد، وظیفه

ماست. در  "امهات مسائل فکري"کنم که از  من ... مطلبی را عرض می«
ي اصلی و محوري براي اصالح عالم، اصالح نفس انسانی است.  اسالم، نقطه

خواست با دست  شود. قرآن به آن نسلی که می جا شروع می چیز از این همه
». علیکم انفسکم«، »قوا انفسکم«مند خود تاریخ را ورق بزند، فرمود:  قدرت

فس خودتان را اصالح و خودتان را مراقبت کنید؛ به خودتان بپردازید و ن
ي اسالمی صدر اول اسالم از  اگر جامعه». قد افلح من زکّیها«تزکیه کنید؛ 

هاي مصفا و  ي الزم، آدم  اندازه ها شروع نشده بود و در آن بهي انسان  تزکیه
کرد؛ بر  گرفت؛ گسترش پیدا نمی غش وجود نداشتند، اسالم پا نمی خالص و بی

شد و تاریخ در خط اسالم به حرکت  یروز نمیي عالم پ  مذاهب مشرکانه
 .)24/5/1369(بیانات: » افتاد نمی

داند که از درون، انسان را به حرکت  ایشان اهتمام و اقدام به تهذیب نفس را عاملی می
آورد و این حرکت و مجاهدت که از درون جان ما آغاز شده، به سطح جامعه و  در می

ي  ي انجام وظیفه جام وظیفه در سطح فردي، مقدم و مقدمهشود؛ بنابراین ان جهان کشیده می
دوم و سوم، در سطح خانوادگی و اجتماعی است. درواقع اصالح فردي، اولویت و تقدم 

گاه در همان حد و سطح فردي باقی  رتبی بر اصالح جمعی دارد؛ اما حرکت فردي هیچ
صورت طبیعی هم این دنباله را  و بهماند و باید دنباله و ادامه و جریان جمعی داشته باشد  نمی

قراري و  جوشد، اما راکد و در حال سکون و بی اي که از دل زمین می دارد؛ مثل چشمه
سوي  یابد و به زند و جریان می کند و موانع را کنار می ماند؛ بلکه حرکت می تحرکی نمی بی

ت سیدالشهدا(ع) ي عملی حضر شود. ایشان، با تمسک به عاشورا و سیره دریا رهسپار می
 کند: این مطلب را چنین تبیین می
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» لقاءاللَّه و مالقات با خداست. هدف آفرینش بشر و هدف انّک «بحث
همین است که  -ها ها و زحمت ي این تالش  ـ همه» کادح الی ربک کدحاً

اگر کسی موطّن در لقاءاللَّه است و بر لقاءاللَّه توطین ». فمالقیه؛ مالقات کند«
شود توي خانه  باید با حسین راه بیفتد. نمی» فلیرحل معنا«کرده است،  نفس

شود به دنیا و تمتّعات دنیا چسبید و از راه حسین غافل شد. باید راه  نشست. نمی
شود و به  بیفتیم. این راه افتادن از درون و از نفس ما، با تهذیب نفس شروع می

 .)3/3/1374 (بیانات: »کشد سطح جامعه و جهان می
بنابراین وقتی هدف نهایی، دیدار خداست، کسب علم و قدرت و ثروت و خدمت و 

گیرند،. نکته بعد این است که وقتی درون  عدالت و ... ، جزو اهداف میانی انسان قرار می
شود و در جامعه هم تأثیرات  پاك بود، این محتواي باطنی پاك انسان در جامعه منعکس می

 .گذارد پاك و نورانی می
طور نیست که فعل انسان به فردي و اجتماعی تقسیم شود،  ظاهراً از منظر رهبري این

کند. شاید نیاز به ذکر مثالی ملموس داشته باشیم.  تر را دنبال می بلکه وي نگاهی عمیق
هاى تحرّك بشرى وجود دارند که انسان  ایشان بر این نظر است که بسیارى از میدان

شود که گناه،  شود؛ اما چه مى ها ناکام مى او سرزده است، در آنخاطر گناهانى که از  به
کند؟ مثلًا  کند و در سرنوشت و بلکه تاریخ و تمدن بشر نقش ایفا می گیر مى انسان را زمین

دارانى که باید در شکاف کوه  در جنگ احد، مسلمین، اول پیروز شدند، ولى بعد کمان
ها  ان را رها کردند و در نتیجه دشمن از پشت آنسنگر خودش -به طمع غنیمت  -ماندند  می

عمران بیش از ده  آل  یه گیرانه مسلمانان را شکست داد. در سور اى غافل را دور زد و با حمله
شدت متالطم  . چون مسلمانان از نظر روحى بهبه بعد) 143(از آیه ي این قضیه است  آیه درباره

ها  ى سنگین تمام شده بود، آیات قرآن، هم به آنو ناآرام بودند و این شکست برایشان خیل
نمود که چه شد که  ها تفهیم مى کرد و هم به آن کرد، هم هدایتشان مى آرامش عطا مى

 شکست خوردید.
إِنَّ الَّذینَ تَولَّوا منْکُم یوم الْتَقَى الْجمعانِ إِنَّما «فرماید:  قرآن علت شکست را چنین بیان مى

اى از شما در جنگ احد، پشت  . یعنى عده)155(آل عمران:  »الشَّیطانُ بِبعضِ ما کَسبوا  هماستَزَلَّ
  سازى شده بود. این ي این افراد از قبل زمینه  به دشمن کردند و تن به شکست دادند. مسأله

غزش ها را به کمک کارهایى که قبلًا کرده بودند، به ل عده اشکال درونى داشتند. شیطان آن
ي نظامى،  کند؛ در جبهه وادار کرد. یعنى گناهان قبلى، اثرش را در جبهه ظاهر کرد و مى

ي سیاسى، در مقابله با دشمن، در کار سازندگى، در کار تعلیم و تربیت، در  در جبهه
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جایى که انسان باید  جایى که استقامت و فهم و درك دقیق الزم است، آن سازي و آن تمدن
نصوح و   ي ند ببرّد و پیش برود و موانع جلوي او را نگیرد؛ گناهانى که توبهمثل فوالد بتوا

دهد که  شود. این جریان نشان مى ها انجام نشده باشد، مانع انسان می استغفار حقیقى از آن
(بیانات: شود.  اند، ناشى مى شان فراهم کرده چه که خود افراد با گناهان حادثه و مصیبت، از آن

هاي نبرد  رسد گناه فردي شخصی باعث شکست در جبهه نظر می بنابراین به ) 28/10/1375
شود و از این منظر، عمل فردي انسان، مثل  نظامی و اقتصادي و سیاسی و اجتماعی می

گذارد. ظاهراً با این تقریر، فرمایش  جوشد و در افعال اجتماعی او کامالً تأثیر می چشمه می
ت اجتماعیات قرآن با آیات عبادى آن، از نسبت صد به یک نسب«امام خمینی که فرمودند: 

 یابد. ، بهتر قابلیت فهم و تفسیر می)11: 1390(امام خمینی، » تر است هم بیش

 . نگاه اسالم به جامعه2,2
اي دیگر در نگاه کالن، همین انسانی که مخاطب به خطابِ فردي است،  در زاویه«
دیگري به او واگذار شده و آن عبارت است   ظیفهي خدا در زمین معرفی شده؛ یک و خلیفه

. وظیفه دارد )61(هود:  "و استَعمرَکُم فیها"ي مدیریت دنیا. دنیا را باید آباد کند؛  از وظیفه
استعدادهاي درونی انسان را استخراج کند؛ خرد انسانی، حکمت انسانی، دانش انسانی و 

گذاشته شده، که انسان را به یک موجود مقتدر  هاي عجیبی که در وجود روان انسانتوانائی
کند. این هم نگاه کالن است. در این نگاه کالن، مخاطب کیست؟ مخاطب، تبدیل می

ي   کاره بینید انسان همه در این نگاه می«که  . خالصه این)25/02/1386(بیانات: » ي افرادند همه
و تزکیه و تطهیر خود، هم  این عالم است؛ هم مسئول خود و تربیت خود و تعالی خود

 .(همان)» مسئول ساختن دنیا. این نگاه اسالم است به انسان
بر این مبنا، یکی از وظایف انسان از منظر نگاه جمعی، عمران بالد و احیاي عباد (آباد 

توان به زبان سیاسی گفت که هدف از نگاه جمعی به  ساختن زمین و انسان) است که می
عنوان یک نظریه در  هاي اسالم، تشکیل حکومت است. این مطلب به تفصیل و به آموزه

که  بر این ؛ زیرا انسان عالوه)22: 1390اي،  (خامنهشده است  ساله مطرح 250کتاب انسان 
مخاطب به خطاب فردي است، جانشین، و نه جایگزین خدا، هم در زمین معرفی شده است 

هاي  و مأموریت مدیریت و ساختن دنیایی آباد ـ با ابزار علوم تجربی ـ و ساختن انسان
 .ي او گذاشته شده است متعالی و وارسته بر عهده
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 ) نگاه اسالم به حرکت جامعه2( جدول شماره

 مستندات   

* و إِذْ قالَ ربک للْمالئکَۀِ إِنِّی جاعلٌ فی  خلیفه خدا محرك 1

 الْأَرضِ خَلیفَۀً 

 * یا داود إِنَّا جعلْناك خَلیفَۀً فی الْأَرضِ 

 الظُّلُمات إِلَى النُّوریخْرِجهم منَ  ظلمات خودپرستی و حب دنیا مبدأ  2

 اهدنَا الصراطَ الْمستَقیم صراط مستقیم  مکان 3

  و منْ یبتَغِ غَیرَ الْإِسالمِ دیناً فَلَنْ یقْبلَ منْه تعالیم اسالم متحرك 4

ربنا آتنا فی الدنْیا حسنَۀً و فی الْآخرَةِ  طول زندگی زمان  5

 حسنَۀ

الف. ساختن  مقصد 6
 زمین

 فیها   * هو أَنْشَأَکُم منَ الْأَرضِ و استَعمرَکُم مدیریت و آباد ساختن دنیا

 كبِالد بِه ّمرِ اللّـهماع و * 

ب. ساختن 
 جامعه

ستیزي و ایجاد عدالت، ظلم
دفاع از مظلوم، ایجاد 
حکومت حق، ایجاد روابط 
صحیح انسانی، ایجاد دنیاي 
آباد و آزاد، پیشرفت 

 عادالنه و ...

قُومیط  * لسبِالْق النَّاس 

 * و اَحیِ بِه عبادك

 و ...

 . نگاه اسالم به خانواده2,3
ي رابط فرد و جامعه است و بحث  دهد و حلقه خانواده سلول پیکر جامعه را تشکیل می

رسد همان  نظر می ي مفقوده خواهد داشت. به فرد و جامعه، بدون بحث از خانواده، یک حلقه
حفظ عناصر «ها، به فرد و خانواده هم وجود دارد؛ چراکه  نگاه اسالم به فرد و مجموع انسان

و با  )25/5/1383(بیانات: » کند ن خانواده، به حفظ خود انسان هم کمک میاصلی داخل کانو
شود. اکنون که  ي انسانی، به قرب خداوند متعال نائل می حفظ انسان، فرد انسان و جامعه

ها و نسبت آن دو با هم روشن شد، پرسش این  نگاه اسالم به فرد انسان و مجموع انسان
نحوي تربیت کرد که مهذب و معتقد به  ها را به د انسانتوان فرد فر است که چگونه می
 توحید خالص باشند؟

اي این است که  اهللا خامنه ي دیدگاه آیت باید اذعان کرد که یکی از نقاط برجسته
ایشان به بحث خانواده و نسبت فرد و خانواده و نیز خانواده و اجتماع توجه نشان داده و بر 
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 )16/1/1378(بیانات: لحت و اساس ازدواج، تشکیل خانواده است ترین مصاین نظر است که مهم
. البته خانواده یک قرارداد )11/5/1374(بیانات: و تشکیل بناي خانواده، یک نیاز اجتماعی است 

هم وصل کرده باشند؛ بلکه یک  است؛ یک امر تکوینی و طبیعی نیست که دو چیز را به
وابسته به این است که طرفین قضیه و جامعه و  قرارداد و یک امر اعتباري است. ماندنش

 .)19/1/1377(بیانات: ماند  اعتنایی کردند، باقی نمی قانون، آن را محترم بشمارند. اگر به آن بی
پیوند ازدواج و زناشویی، یکی از نعمات بزرگ الهی و یکی از اسرار آفرینش است و یکی 

. اگر در )8/3/1381(بیانات: است  از موجبات بقا و ماندگاري و صحت و صالح جوامع
دیگر را رعایت کردند و با هم  اي خانواده مستحکم شد و زن و شوهر حقوق یک جامعه

اخالق خوش داشته و سازگاري نمودند و با همکاري هم مشکالت را برطرف نموده و 
اگر  فرزندان را تربیت کردند، این جامعه به صالح خواهد رسید و نجات پیدا خواهد کرد؛ و

؛ زیرا اگر )14/6/1372(بیانات: گونه جوامع را اصالح نماید  تواند این مصلحی در جامعه باشد می
ها درست و سالم بودند، استحکام داشتند و حدود و ثغورشان  اي، خانواده در یک جامعه

ه . پس تشکیل خانواد)11/5/1374(بیانات: خوبی اصالح شود  تواند به محفوظ بود، این جامعه می
شکل سالمی صورت بگیرد و اخالق حاکم بر زوجین، صحیح و منطقی و منطبق با  اگر به

ي   ي اصالح جامعه و پایه  چه که خداوند معین فرموده باشد، این پایه اصول شرع، با آن
 .)14/6/1372(بیانات: ي افراد آن جامعه است  سعادت همه

توانند  ین مصلحین هم بیایند، نمیتر چه بزرگ اي نبود، چنان از آن طرف اگر خانواده
ي آشفته و نامطمئنی است که   خانواده، جامعه ي بی  . لذا جامعه(همان)جامعه را اصالح کنند 
ها  گیرد و مواریث فرهنگی، فکري و عقاید نسل راحتی صورت نمی در آن تربیت انسان به

دلیل ما در کشورها و جوامعی همین  . به)29/10/1377(بیانات: شود  دیگر آسان منتقل نمی به یک
اخالقی هستیم. -شود، معموالً شاهد اختالالت فرهنگی ها دچار اختالل می که خانواده در آن

ها تشکیل شده، که نابودي و فساد و بیماري  چنان که بدن انسان از سلول بنابراین هم
ند به جاهاي طور قهري و طبیعی معنایش بیماري بدن است و اگر توسعه پیدا ک ها به سلول

هایی تشکیل  طور جامعه هم از سلول شود، همین خطرناکی براي کل بدن انسان منتهی می
ي   ي اجتماع و بدنه هاي پیکره اي یکی از سلول اند. هر خانواده ها خانواده شده که این سلول

ي   پیکرهي جامعه، یعنی آن   ها سالم بودند و رفتار درستی داشتند، بدنه اجتماع است. وقتی این
ي جامعه هم رنجور  ها بیمار بودند، پیکره و اگر سلول )8/3/1381(بیانات: جامعه سالم خواهد بود 

 و بیمار خواهد شد.
را  )6(تحریم:  »قُوا أَنْفُسکُم و أَهلیکُم ناراً وقُودها النَّاس و الْحجارةُ«ي:  ي کریمه ایشان آیه

فرماید: خطاب آیه هم متوجه  داند و در توضیح آیه می بر خانواده می اصل قرآنی حاکم
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هاست. اهلِ هر انسانی عبارت است از خانواده و نزدیکان او. لذا  مردها و هم متوجه زن
ها را  ها، مردها را و مردها، زن همسر، اهلِ شوهر و مرد، اهل زن است. همسران؛ زن

بکشانند. به این ترتیب یک  ي پرتگاه دوزخ نجات دهند و به بهشت توانند از لبه می
ي مسلمان   ي متواصىِ به حق و متواصىِ به صبر در درون خانواده پیوسته هم ي به مجموعه

 .)25/5/1383(بیانات: گیرد  شکل می

 بندي جوامع . نقش توحید در طبقه3
جاکه مقصد حرکت فردي و اجتماعی انسان، قرب به خداوند متعال است،  از آن

 کند. مبنا جوامع را تقسیم می ي بر همینا اهللا خامنه آیت

 . تعریف توحید3,1
ایشان بر این نظر است که توحید خالص، صرفاً اقرار به وحدانیت خداوند متعال نیست، 

معناي کنار  . توحید به)10/10/1373(بیانات: » توحید خالص، یعنى نفى عبودیت غیر خدا«بلکه 
اى شامل و عام و سایر در طول تاریخ است. ها نیست، بلکه داراي یک معن گذاشتن بت

وانگهی بت سنگى و چوبى همیشه وجود ندارد، لذا معنا و روح توحید عبارت است از 
هاى مربوط  ي بندگى به زمین نساید. حال اگر به دانش که انسان در مقابل غیرخدا، جبهه این

این عنوان نگریسته شود،  به -و امثال ذلک  تربیتى  علوم اجتماعى و علوم -به زندگى بشر
ي وسیعى است؛ چون قید و بندهایى که به بشر بسته  ي عبودیت، دایره خواهیم دید که دایره

هاى اجتماعىِ  آورد. عبودیت نظام شود، هریک نوعى عبودیت براى انسان به وجود مى مى
اى ه غلط، عبودیت آداب و عادات غلط، عبودیت خرافات، عبودیت اشخاص و قدرت

و عبودیت پول، زر و  -تر است که این از همه رایج -استبدادى، عبودیت هواهاى نفسانى
، یعنى "ال إله إلّا اللّه، وحده ال شریک له"گوییم  ها انواع عبودیت است. وقتى مى زور. این

کنار رود؛ که اگر چنین شود،  ها به ي این عبودیت توحید خالص معنایش این است که همه
این  ،"قولوا ال إله إلّا اللّه تفلحوا"که فرمود:  رستگارى، حقیقتاً حاصل خواهد شد. اینفالح و 

فالح یک فالح حقیقى است؛ فقط فالح سیاسى نیست؛ فقط فالح اجتماعى نیست؛ فقط فالح 
 . (همان)معنوى نیست؛ فقط فالح روز قیامت نیست؛ بلکه فالح دنیا و آخرت است 

 و جامعه . تأثیر توحید در فرد3,2
مبناى توحید و اعتقاد به وحدانیت خداوند متعال، در تمام شئون فردى و اجتماعىِ 

 ي هماهنگ و صورت یک جامعه گذارد و جامعه را به ي اسالمى تأثیر مى جامعه
 دیگر و متصل، و از وحدتی جامع یعنی وحدت در جهت، وحدت در به یک مرتبط



 

 

75 

 سیاست متعالیه

  چهارمسال 
  پانزدهمشماره 
  95زمستان 

 انسان و جامعه در
 ي سیاسیاندیشه

 اياهللا خامنهآیت
 )82تا  63(

مبنا در  . بر اساس همین)29/09/1368(بیانات: سازد  حرکت و وحدت در هدف برخوردار مى
ي توحیدى، که مبدأ و صاحب هستى و سلطان عالمِ وجود و حى و قیومى و قاهرى  جامعه

ها  باشد، یکى است. انسان هاى عالم، مرهون اراده و قدرت او مى ي حرکات و پدیده که همه
گوناگون و وضعیت  هاى مختلف و نژادهاى چه سیاه و چه سفید و چه داراى خون -

 جا اند و از یک جا متصل دیگر خویشاوندند؛ چون به یک با یک -اجتماعى مختلف 
ي قهرى اعتقاد به توحید است. در این دیدگاه، نه فقط  گیرند. این، نتیجه مدد و کمک مى

دیگر مرتبطند، بلکه با نگاه و نگرش توحیدى، اشیا و اجزاى عالم و حیوانات  ها به یک انسان
 دیگر متصل و مرتبطند و همه با چیز به یک جمادات و آسمان و زمین و همه و

کند، یک  بیند و احساس و درك مى که انسان مى چه ي آن  انسان خویشاوندند. بنابراین، همه
 عالم و یک مجموعه است که در یک دنیاى سالم و یک محیط امن افق و یک 

 .(همان)گیرد  قرار مى

 رد و جامعه. تأثیر شرك در ف3,3
اى که بر مبناى شرك بنا شده باشد، طبقات انسان هم جدا و  ي مقابل، در جامعه در نقطه

دیگر هستند و میان آحاد و طوایف انسان، یک دیوار غیرقابل نفوذ و یک  بیگانه از یک
. بر اساس همین دیدگاه توحیدي، ایشان (همان)جدایىِ غیرقابل وصل وجود دارد   ي دره

ى  جامعه". «)125ـ 109: 1393(مهاجرنیا، کند  تقسیم می "اسالمی"و  "جاهلی"به جوامع را 
هاى مورد اشاره [از جمله توحید خالص]، تهى است و اى است که از ارزش جامعه "جاهلى

ي  . ایشان به واژه)10/10/1373(بیانات: » قرار دارد "جامعه اسالمى"ى مقابل  درست نقطه
 برد: کار می آن را با توجه بهالتفات دارند و  "جاهلی"

در اصطالح قرآن و حدیث و عرف اسالمى، دوران مقابل با دوران بعثت «
کار  نامند. در قرآن کریم هم این تعبیر و این اصطالح به را دوران جاهلیت مى

ى اسالمى را در  رفته است. در روایات هم هست و عرف مسلمین هم، دوره
اى وجود دارد. این ضابطه  البته مرز و ضابطهداند.  ى جاهلى مى مقابل دوره

اى که دنیاى اسالم را از دوران جاهلیت جدا  چیست؟ چند نکته در این ضابطه
ى  هاى اسالمى است. در درجهها نکات اصلى ارزش کند، وجود دارد که این مى

 (همان)» اول، توحید خالص است.
د و از تعالیم وحی استفاده نکند، خبر باش اي از توحید خالص بی بنابراین اگر جامعه

 توان گفت که یک جامعه جاهلی است. می
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 . کارکردها و پیامدهاي نگاه واحد به فرد و جامعه4

 . تسریع و تسهیل اجراي پیام هاي دین4,1
یکی از کارکردهاي این نظریه، در فهم و تبیین معارف اسالمی و قرآنی و تبیین دو 

هاست. براي  سی، اقتصادي، فرهنگی و اخالقی) آن پیامنگاه فردي و جمعی (اعم از سیا
پردازد،  مثال؛ وقتی رهبري براساس دعاي مکارم االخالق امام سجاد(ع) به تبیین تقوا می

ي  کند و درباره را براساس نگاه فردي و جمعی معنی می "کظم الغیظ؛ فرو خوردن خشم"
 شم] نسبت به برادر دینیفرماید: گاهی اوقات [که موضع خ نگاه فردي به خشم می

و «فرماید:  و یا یکی از اهل خانواده است، کظم غیظ خیلی فضیلت دارد. قرآن هم می
ي نگاه  . درباره)134(آل عمران:  »عنِ النَّاسِ و اللَّه یحب الْمحسنین  الْکاظمینَ الْغَیظَ و الْعافینَ

ممکن است کسی مسئولیتی اجتماعی دهد که یک وقت هم  جمعی به کظم غیظ ادامه می
 داشته باشد، در این صورت آثار این خشم، با آثار خشم فردي خیلی متفاوت است؛

 گذارد؛ لذا زیرا حرکت آن شخص، اثبات و نفی او و قول و فعل او در جامعه اثر می
که مسئولی با یک  دلیل در صورتی همین خشم او با خشم یک آدم معمولی برابر نیست. به

 (بیانات:اي موافق نباشد، باید با پاي استدالل و منطق به میدان بیاید  ریان و مجموعهج

16/5/1390(. 
و ان نسالم من عادانا؛ پروردگارا! از «خوانیم:  سجادیه می  صحیفه 44همچنین در دعاي 

» ي دشمنانِ خودمان صلح کنیم و سلم و مدارا و آشتی پیشه کنیم.  خواهیم که با همه تو می
حاشی من عودي فیک و لک، فأنه العدو الّذي «فرماید:  گاه امام سجاد(ع) بالفاصله می آن

جز دشمنی که در راه تو و براي تو با او دشمنی شده  ؛ بهالحزب الّذي النصافیهالنوالیه و 
گیریم و حزب و گروهی است که که با او  باشد؛ زیرا او دشمنی است که او را دوست نمی

وقتی با عینک این دیدگاه به این عبارت از دعا نگاه کنیم، » کنیم. از روي دل دوستی نمی
 ،بینیم که در این فراز می

دیگر سخن، بر  ها مطرح شده است. به اوالً: اولویت سلم و صلح و مدارا، و نه اصالت آن
 آید. گاه سخنی به میان نمی مبناي این دعا، از جنگ پیشگیرانه هیچ

ثانیاً: به دشمنی هم رسمیت داد و مالك و معیار آن را هم ذکر کرده است؛ به دیگر 
 بینیم. طعیت اسالم را میي رحمت و قا سخن، در این فراز دو چهره

ثالثاً: ممکن است کشوري مؤمن به خدا نباشند، اما دشمن خدا هم نباشند؛ به عبارتی، 
کند و کشوري که دوست خدا نیست،  بین کشوري که با خدا و دستورات خدا دشمنی می
 اما دشمن خدا هم نیست، تفاوت گذاشته شده است.
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ست اسالم ـ که در سیاست خارجی و یا به این ترتیب حداقل سه اصل از اصول سیا
ي  که این فراز در حیطه در این فراز مطرح شده است؛ ضمن آن -داخلی قابل استفاده است

تازه به   که مالحظه شد، این دیدگاه جانی چنان قابل استناد و استفاده است. چنان فردي هم
هاي دین در ابعاد  یامدمد و اجراي پ شوند، می کالبد مفاهیمی از دین که فردي تلقی می

 کند. مختلف جامعه را تسریع و تسهیل می

 . تبیین انسجام دین و سیاست4,2
 گامی از دیگر نتایج این دیدگاه، تبیین انسجام دیانت و سیاست و هماهنگی و هم

ترین مظاهر  که رهبري معتقدند تفکیک دنیا و آخرت از بزرگ آن دو است، تا جایی
گرفتن  معناي نادیده ؛ زیرا این تفکیک به)14/04/1368ها:  (پیام شرك در دنیاي معاصر است

 هاي بشري را شریک دین قراربخش مهم دین و ناقص مطرح کردن دین، و دیدگاه
 ي امور اجتماعی و سیاسی سخنی نداشت، بشر باید حرف دادن است؛ چون وقتی خدا درباره

 بزند.

 . توجه به عمران دنیا4,3
کاري، کشف و فراوري معادن مختلف و  کشاورزي، درخت توجه به محیط زیست،

طور کلی آباد کردن زمین و حفظ و رسیدگی به محیط زیست، از دیگر پیامدهاي این  به
دیدگاه است. به واقع، در این دیدگاه توجه به زمین و عمران زمین یک امر عبادي و دینی 

 ت.است و لذا علوم تجربی هم با این نگاه، یک علم دینی اس

 . تبیین جایگاه مردم در حکومت اسالمی4,4
تبیین اهمیت، ضرورت و چرایی حضور مردم در تأسیس، تثبیت، تقویت، کارآیی و 
تداوم حکومت اسالمی هم از دیگر ثمرات این دیدگاه است؛ زیرا فرامینی که از نگاه 

یفه دارند شود، به سیاست ارتباط دارد و همه وظ جمعی اسالم خطاب به مسلمین صادر می
 که در افزایش استحکام و قدرت نظام اسالمی به قدر مقدور خویش تالش کنند.

 . تبیین مسئولیت انسان در برقراري عدالت4,5
از دیگر کارکردهاي این دیدگاه، تبیین دفاع از محرومان، مستضعفان و مظلومان جهان 

مین است که با هاي طاغوت و برقراري عدالت در سراسر کره ز و مبارزه با حکومت
ها  ي انسان طور کامل محقق خواهد شد؛ چون همه به (عج)حضور حضرت ولی عصر

مخاطب برقراري عدالت هستند و به قدر مقدور در راستاي برقراري عدالت، مسئولیت 
 دارند.



 

 

 فصلنامه
 علمی
 پژوهشی

78 

 دیگر هاي مختلف با یک . تبیین روابط دانش4,6
شود. چون در آن  روشن میشناسی هم  هایی مثل جامعه با این دیدگاه نسبت دانش

شوند و هیچ یک دیگري  صورت متصلبانه به فردي و جمعی تقسیم نمی ها به صورت دانش
شناسی است؛ چون یکی نگاه فردي و  ي جامعه شناسی، همسایه کند. لذا روان را طرد نمی

 دیگري استمرار همان نگاه فردي است که به جمع راه یافته است. لذا تباین و تعارض ذاتی
اند. علوم انسانی و علوم  تنیده دیگر و درهم با هم ندارند، بلکه این دو دانش مکمل یک

کنند. علوم تجربی که ناظر به شناخت  اجتماعی و علوم تجربی هم با هم هماهنگی پیدا می
گردد  تکوین و جهان خارج است، در واقع شناخت فعل خداست و بر مدار کمال انسان می

کند و مأموریت انسان براي آباد ساختن جهان را محقق  برطرف می و نیازهاي انسان را
کند. علوم انسانی و علوم اجتماعی هم در همان چارچوب، هر دو در مدار کمال انسان  می

خیزد،  اند و به این ترتیب تفاوت این دو علم، از نگاه انسان به این دو دانش برمی در حرکت
ینی با هم داشته باشند. لذا این دو علم هم مکمل و که تضاد و تعارض واقعی و تکو نه آن

 اند. منسجم

 . تبیین وحدت و کثرت در عالم4,7
توحید منشأ وحدت، و شرك منشأ کثرت است. بر اساس این دیدگاه و با پذیرش 

ي  شود و همه هاي عرضی مثل رنگ پوست و نژاد و خون و زبان نفی می توحید، تفاوت
ها وجود ندارد.  نژادي و دیگر تبعیض  ند؛ لذا در این جامعه، تبعیضها با هم مرتبط هست انسان
هستند، نه بیگانه؛ زیرا خالق انسان و جهان   ها با هم مرتبط و خویشاوند بر این، انسان عالوه

اند، نه بیگانه و جدا؛ لذا اعمال انسان در  هم مرتبط و متصل واحد است، انسان و جهان هم به
ثیرگذار است و تعجبی ندارد که با خواندن نماز باران و یا تقواي صالح و فساد جهان تأ

الهی، باران و برکات نازل شود. بر اساس چنین مبنایی، کارنامه فرد و جمع از هم جداست؛ 
ها  تک آن که تک معناي این شود صفتی را به جمعی نسبت داد، اما این به به این معنا که می

یا «ي:  ي شریفه هاي جامعه بر اساس آیه کدام از انسانآن صفت را دارند نباشد. چون هر
حساب خودش رسیدگی کند؛ که آیا وقتی گفته  باید به» ایها الّذین امنوا علیکم انفسکم

شود: ملت مجاهد، با اخالص، با تقوا و ... آیا او هم مجاهده و جهاد و اخالص و تقوایی  می
د به حساب خودشان رسیدگی کنند و مجاهدت داشته و دارد یا خیر. لذا فردفرد جامعه بای

سان منِ فردي لحاظ شده  حساب خودشان نگذارند. گاهی اوقات منِ جمعی به دیگران را به
ي  شود؛ براي نمونه، ایشان با استناد به آیه و حکم من فردي به من جمعی اطالق می

 فرماید: می» یا ایها الّذین امنوا علیکم انفسکم«ي  کریمه
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کنند، به ما مربوط نیست.  هاي مظلوم چه می دیگران نسبت به ملت که این«
هاي مظلوم معناست که اگر دیگران به ملت به ما مربوط نیست به این"البته 

وقتی  "ال یضرّکم من ضلّ اذا اهتدیتم."شویم؛  کمک نکردند، ما متوقّف نمی
اي دیگر نباشند؛ ه توانید پا در رکابِ وظیفه باشید، باشید؛ ولو ملت که شما می
هاي دیگر اجازه ندهند. دولت و ملت ایران، به فضل الهی در راه  ولو دولت

که  ي اسالمی هرچه ي اسالمی پیشگام باشند؛ حال، آن وظیفه  انجام وظیفه
 .)31/1/1373(بیانات:  »خواهد باشد می

 . هماهنگی بین دنیا و آخرت4,8
ن دیدگاه است؛ چون بر اساس این هماهنگی بین دنیا و آخرت از دیگر ثمرات ای

صورت توأمان توجه  دیدگاه به پیشرفت مادي و معنوي، ظاهري و باطنی، فردي و جمعی به
 شود. ي دنیا از آخرت غفلت نمی ي آخرت، از دنیا؛ و به بهانه شود و به بهانه می

 ي شخصی مسئوالن . تبیین اهمیت مراقبه4,9
ویژه براي مسئوالن و کارگزاران سیاسی جامعه، در  مراقبت از خود و عملکرد خود، به
قُوا أَنْفُسکُم و «ي کریمه  یابد. ایشان با استناد به آیه چارچوب این دیدگاه بسیار اهمیت می

ن است که در فرماید: گاهی حتّی ممک می )6(تحریم:  »أَهلیکُم ناراً وقُودها النَّاس و الْحجارة
نحوي این تخلف مستند به آن  ي یک مسئول تخلفی صورت بگیرد؛ و اگر به  زیرمجموعه

که در ابالغ، در گزینش، در برخورد با تخلفات  مسئول باشد، او مسئول است. مثل این
(بیانات: وجود بیاید  کوتاهی کرده باشد و این عوامل موجب شده باشد که تخلفی به

27/5/1389(. 

 ي اسالمی جانبه تبیین پیشرفت همه .4,10
پیشرفت در ابعاد مختلف و گوناگون بر اساس این دیدگاه، محدود و منحصر در امور 

عبارت دیگر، اگر بتوان  مادي و ظاهري نیست؛ بلکه اولویت با پیشرفت معنوي است. به
ي  ي ملی و سیاست داخلی و یا عرصه یک امتیاز بسیار کالن و ارزشمند را در عرصه

دست آورد، اما به قیمت پایمال نمودن حق یک مظلوم! از  المللی و سیاست خارجی به بین
جاکه در این نگاه اولویت به تهذیب و تقوا و عدالت فردي داده شده است، پاسخ این  آن

 است که نباید آن قرارداد امضا و یا آن عمل انجام شود.

 . تبیین مرزهاي آزادي فردي و اجتماعی4,11
م دو مرز براي آزادي، یک مرز در اجتماع و یک مرز براي فرد انسان از دیگر ترسی

تر توجه  ثمرات این دیدگاه است. معموالً در دیگر جوامع، به مرز اجتماعی آزادي بیش
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ي مسائل  ي آزادي انسان است، فقط در زمینه  در اسالم قانون که محدودکننده«شود؛ لذا  می
(بیانات: » شود سائل فردي و شخصی و خصوصی انسان هم میاجتماعی نیست، بلکه شامل م

3/11/1365(. 

 گیري نتیجه
در  ـچه در این نوشته مورد بررسی قرار گرفت، نمایی از دیدگاه مقام معظم رهبري  آن

پردازي  بود که در محیطی دانشگاهی به نظریه ـ 1386تا سال  1365زمانی سال  ي بازه
ها پرداخته است. ایشان از این طرح، با  ي انسان انسان و مجموعهي نگاه اسالم به فرد  درباره
هرحال، این موضوع بیش از بیست  یاد کرده است. به» یک مطلب معرفتی اسالمی«عنوان 

گر اهمیت بحث  ي ایشان شناور بوده است که این خود بیان سال در فضاي ذهن و اندیشه
نظریه اشاره نموده و فرموده است که این  باشد. همچنین ایشان به اهمیت و کارایی این می

هایی که براي  ي مسائل کالن کشور و نسخه  تواند پایه و مبنایی براي همه [نظریه] می
اي در علوم انسانی متعالی که بر اساس مبانی  ي خودمان خواهیم نوشت، باشد؛ نظریه  آینده

امعه با ادبیاتی نو و جدید و ي فرد انسان و ج قرآنی ارائه شده است. در این نظریه رابطه
ابداعی و از منظر اسالم مطرح شده و ذکر شده است که نگاه اسالم، به فرد و جمع، یک 

 باشد. نگاه مکمل و منسجم می
ي اسالمی؛ و با نپذیرفتن اسالم ناب محمدي،  با پذیرش اسالم ناب محمدي، جامعه

توحیدي نقش مهم و کلیدي دارد و ي  گیرد. در این میان، خانواده ي جاهلی شکل می جامعه
توانند انجام  ترین مصلحین تاریخ هم نمی تواند انجام بدهد، بزرگ کاري که خانواده می

ها، به فرد و خانواده هم وجود دارد؛ زیرا  بدهند. پس همان نگاه اسالم به فرد و مجموع انسان
 کند. می حفظ عناصر اصلی داخل کانون خانواده، به حفظ خود انسان هم کمک

این دیدگاه در فهم و تبیین معارف اسالمی و قرآنی؛ تبیین انسجام دیانت و سیاست؛ 
توجه به محیط زیست و آبادانی زمین؛ تبیین اهمیت، ضرورت و چرایی حضور مردم در 
تأسیس، تثبیت، تقویت، کارآیی و تداوم حکومت اسالمی؛ تبیین دفاع از حقوق محرومان، 

هاي طاغوت و برقراري عدالت در جهان؛  جهان و مبارزه با حکومتمستضعفان و مظلومان 
شناسی، علوم انسانی و علوم اجتماعی و  شناسی و روان هایی مثل جامعه تبیین نسبت دانش

ها و نفی دیدگاه بیگانگی  علوم تجربی؛ نفی تبعیض نژادي؛ تبیین دیدگاه خویشاوندي انسان
راقبت از خود و عملکرد خود به ویژه براي ها؛ هماهنگی بین دنیا و آخرت؛ م انسان

مسئوالن و کارگزاران سیاسی؛ تقدم پیشرفت معنوي بر پیشرفت مادي؛ ترسیم دو مرز براي 
 آزادي (یک مرز در اجتماع و یک مرز براي فرد انسان) و ... کاربرد دارد.
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