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دستاوردهای عدالت و معنویت در الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت
سیدکاظم سیدباقری
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چکیده
الگوی اسالمی – ایرانی پیشرفت ،بستری برای حرکت در مسیر ع دالت و معنویت توأم با عقالنیت است .در نگرشی جامع ،این
الگو برگرفته از دین اسالم و قرآن کریم میباشد .این نوشته در جستجوی رابطۀ میان عدالت و معنویت و دستاوردهای آن در
الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت است و بر این فرضیه تاکید میشود که با رابطۀ تعاملی و تاثیرگذار عدالت و معنویت ،در عرصۀ
فردی ،زمینه برای ریزش دستاوردهای فردی به عرصۀ سیاسی -اجتماعی فراهم شده و مسیر را برای رسیدن به الگوی پیشرفت
و سپس حیات طیبه فراهم می کند ،همۀ این مراحل با عقالنیت و برنامهریزی عقلی و التزام به آموزههای شریعت انجام می -
شود .حضور این عناصر ،در این الگو ،حکایت از پیشرفتی متفاوت و همهسو نگرانه داشته و روشی دیگرگون برای پویایی جامعه
اسالمی ترسیم میکند  .توجه به این ابعاد است که دستیابی شهروندان به حقوق ،آزادیها ،فرصتهای برابر ،توسعه و رفاه
اقتصادی ،کرامت نفس ،منزلت و امنیت اجتماعی را برای جامعه ،فراهم خواهد کرد.
واژههای کلیدی :الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت ،عدالت اجتماعی ،معنویت ،عقالنیت ،حیات طیبه

مقدمه
الگوهای پیشرفت امروزه یکی از مباحث قابل توجه و پرچالش هستند و غالبا مورد نقد و ارزیابی قرار میگیرند تا
مولفهها و شاخصه های آنها شناخته گردد .مکاتب در تکاپویند تا الگو و نمونۀ پیشرفت خود را برتر و مطلوب معرفی
کنند .الگوی اسالمی پیشرفت با خود مولفهها و زیرساختهایی عالی و برتر دارد که التزام عملی به آنها هم الگوی
برخاستۀ از آنها را متفاوت می سازد و هم جامعۀ برساختۀ آن را رو به رشد و آگاهی راهبری میکند .دو عنصر
بنیادین این الگو را باید در عدالت و معنویت رصد کرد .رشدی که در آن عدال ت نباشد ،به واقع پیشرفت نیست و
توسعهای که معنویت را ندارد ،از اصالت ،تهی میگردد ،اما اگر شاخصهای عدالت اجتماعی به همراه معنویت باشد،
عدالتی است که حقوق شهروندان به شایستگی ادا می کند و در همان حال ،از ایمان و التزام به دستورهای الهی نیز
دور نمیشود ،لذا می توان گفت ،با حضور این دو عنصر در جامعه ،می توان از پیشرفت همه جانبه سخن به میان آورد،
همان که قرآن کریم از آن به حیات طیبه تعبیر میکند و زندگی به معنی واقعی کلمه است .هر چند برای همیاری
این دو عنصر و گام نهادن در جهت الگوی پیشرفت ،باید به عقالنیت و دستاوردهای آن التزام داشت.

 . 1دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمیsbaqeri86@yahoo.com ،
 . 2دانشجوی دکتری علوم اقتصادی ،موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)mhm92@chmail.ir ،
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با معنویت ،انسان به عالم غیب و قدرت خداوندی ایمان میآورد و به دستورهای او نیز گردن مینهد و انسانِ با
معنویت میداند که یکی از دستورهای مهم و هم یشگی خداوند ،رعایت عدالت و تقوا است ،لذا نمی توان معنوی بود،
به خدا و ارزشهای الهی باور داشت اما خارج از دایرۀ عدالت رفتار کرد .کسی که به خداوند و نیروی غیبی ایمان آورد،
التزام به آموزه های برآمدۀ از آن ،می تواند او را به جادۀ عدالت بکشاند .کارگزار و قانونگذاری که به این امر ،باور داشته
باشد ،عادالنه رفتار میکند و زمینۀ حضور ا ین ارزش در جامعه فراهم می شود .بنا به تعریف و در عرصه عقل نظری
توجه به معنویت و سعی در ارتباط با روح عالم هستی رویکردی عادالنه بوده و لذا معنویت ذیل عدالت تعریف
میشود .توجه به این امر مهم است که عدالت غالبا به معنای اعطای حقوق به صاحبان آن تعریف شده است و یکی
از حقوق مسلم انسان در شریعت اسالم نیز توجه به بعد روحانی و داشتن حیات معنوی در جهان است .اما در ساحت
عمل و حرکتِ اجتماعی معنویت ،عدالتورزی را نیز به همراه دارد .بنابراین یکی از لوازم حضور معنویت در اجتماع،
عدالتورزی در عرصه فردی و اجتماعی است.
عالمه طباطبایی مینویسد « کسی که در حیات معنوی و سیر و سلوک عرفانی و مطالعات کافی داشته و مقاصد
حقیقی این رشته از علوم را دریافته باشد ،به خوبی درک میکند که روش این سیر باطنی و حیات معنوی ،روی این
اساس استوار است که کماالت باطنی و مقامات معنوی انسان ،یک رشته واقعیت های حقیقی بیرون از واقعیت
طبیعت است و عالم باطن که موطن معنوی است ،جهانی است بسی اصیل تر و واقیعتدارتر و پهناورتر از جهان ماده
و حس مقامات معنوی واقعیتها و موقعیت های حیاتی اصیلی هستند ،برای انسان و هرگز از قبیل مفاهیم تشریفی و
مقامات و مناصب و عناوین وضعی و قراردادی اجتماعی نیستند( .طباطبائی ،1378 ،ص )63
با توجه به این امور ،این نوشته در جستجوی رابطۀ میان عدالت و معنویت و دستاوردهای آن در الگوی اسالمی -
ایرانی پیشرفت است و بر این فرضیه تاکید کرده است که با ترابط تاثیرگذار عدالت و معنویت بر یکدیگر در عرصۀ
فردی ،بستر برای ریزش دستاوردهای فردی به عرصۀ سیاسی -اجتماعی فراهم شده و مسیر را برای رسیدن به الگوی
پیشرفت و سپس حیات طیبه فراهم میکند ،همۀ این مراحل با عقالنیت و برنامهریزی عقلی و التزام به آموزههای
شریعت انجام میشود.
 .1بیان مفاهیم
در مفهوم عدالت ،حکم به حق ،تصریح شده است :العدل ،الحکم بالحق( .فراهیدی ،1409 ،ج 2ص  )38آن گونه که
میانهروی و دوری از افراط و تفریط نیز ذکر شده است( .مصطفوی ،1368 ،ج 8ص 3 )56عدالت اجتماعی  ،4مفهومی
عام و فراگیر است که در بردارندۀ جلوه های متعدد اجتماع اعم از سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و حقوقی نیز میشود.

 . 3هو توسّط بین اإلفراط و التفریط بحیث ال تکون فیه زیادۀ و ال نقیصۀ ،و هو االعتدال و التقسّط الحقیقىّ .سیدحسن مصطفوی ،التحقیق فی
کلمات القرآن؛ ج  ،8ص56
 . 4در این نوشته ،هر جا که «عدالت» به کار میرود ،منظور «عدالت اجتماعی» است ،مگر از موقعیت جمله چیزی دیگر ،فهمیده شود یا به غیر
آن تصریح شود.
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گاهی از آن ،به عدالت توزیعى  5تعبیر میشود که پخش و توزیع منصفانه مواهب و منافع و وظایف در میان مردم را
مد نظر دارد و مهمترین ویژگى آن رعایت انصاف در سهم برى و برخوردارى افراد است( .واعظی ،1388 ،ص )57- 55
لذا گفته میشود که در عدالت توزیعی یا عدالت اجتماعی ،بیشترین توجه بر چگونگی توزیع منابع کمیاب جامعه یا
در واقع تناسب میان دادههای  6افراد و ستاندهها  7معطوف میشود( .پاشایی ،1369 ،ص  )542در این نوشته ،عدالت
اجتماعی ،ارزشی است که با فراگیر شدن آن ،جامعه ،دارای زمینههایی میگردد که افراد به حق خود میرسند و امور
جامعه ،به تناسب و تعادل در جای بایسته خویش ،قرار میگیرد.
برخی معنویت را به «زندگی معنوی و پیامدهای آن تعریف میکنند و به معنای داشتن نگرشی به عالم و آدم است
که به انسان آرامش ،شادی و امید بدهد»( .ملکیان ،1380 ،ص )376امام خمینی معتقد است« :معنویت مجموعه
صفات و اعمالی است که شور و جاذبه قوی و شدید و در عین حال منطقی و صحیح را در انسان به وجود مىآورد تا
او را در سیر به سوی خدای یگانه و محبو ب عالم به طور اعجاب آوری پیش ببرد»( .صحیفه امام ،ج  ،16ص)8
معنویت به معنی توجه به معنا و باطن امور و ایمان به غیب است و در مقابلِ توجه صرف به ظاهر و مادیت قرار دارد.
این معنویت در اسالم ،گسسته از وحی نیست ،آن سان که محدود به حوزۀ فردی نیز نیست ،بلکه معنویت در همۀ
ابعاد و ساحت های زندگی اعم از سیاسی و اجتماعی حضوری همیشگی دارد .در غالب مکاتب دیگر از جمله در دنیای
امروزی غرب ،غالبا معنویت را امری فردی و محدود در نظر میگیرند .بر اساس معارف اسالم توجه انسان به عرصه
معنوی به همراه توجه به زندگی مادی و رفع نیازهای اقتصادی و معیشتی در کنار یکدیگر دیده شده و مسیر حیات
و کمال معنوی انسانی به وسیله و از راه حضور در جامعه و تکامل اجتماعی و در تعامل با سایر انسان ها تعریف شده
است .لذا در روایت آمده است که «المُؤمِ نُ مُؤلِفٌ وال خَیرَ فیمَن ال یَألَفُ وال یُؤلَفُ» ( 8صدوق ،1376 ،ص )272مؤمن
با دیگران انس میگیرد و دیگران نیز با او الفت دارند و کسی که نه با دیگران انس دارد و نه با او الفت گرفته می -
شود ،در او خیری نیست.
توسعه فرآیندی پیچیده است که طی آن جامعه از یک دوران تاریخی به دوران جدیدی منتقل می شود .این فرآیند
در هر مرحله از جریان انتقالی خویش ،ابعاد مختلف زندگی را متحول میسازد( .آندره گوندر ،1382 ،ص)378
پیشرفت در معنی جامع ،به همراه خود «تکامل» نیز می آورد ،در مفهوم کمال ،ارتقاء و تعالی ،مندرج است و توسعه
غ یر از تکامل است .یک شهر ممکن است توسعه یابد ،خانهها و خیابان هایش افزایش یابد ولی تکامل نیابد ،لذا هر
تکاملی ،پیشرفت هست ،اما هر پیشرفتی تکامل نیست .برای این که در مفهوم تکامل ،تعالی خوابیده است ،بر خالف
مفهوم پیشرفت که برای گسترش افقی هم صادق است(.مطهری ،1382 ،ج 4ص )378

5.Distributive Justice.
6. inputs
7. outputs

 .8در روایت دیگر آمده است« :من فارق جماعۀ المسلمین فقد خلع ربقۀ االسالم من عنقه ،قیل :یا رسول اهلل و ما جماعۀ المسلمین؟ قال :جماعۀ
اهل الحق و ان قلوا» رک :مسند ابن حنبل :ج  3ص 363ح  9209عن أبی هریرۀ و ج  8ص  435ح  ،22903تاریخ بغداد :ج  11ص  376الرقم 6233
شبیه این روایت از امام صادق (ع) و امام علی (ع) به سند جابر نیز نقل شده است ،الکافی:ج  2ص  102ح  17یا ر.ک .بحار األنوار :ج 71ص  381ح 15
و امالى شیخ صدوق ،ص .272
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به معنای عام ،در پیشرفت ،نوعی پویایی وجود دارد که از وضع موجود به سمت وضعیت مطلوب در حرکت است ،اما
پیشرفت در الگوی اسالمی -ایرانی ،فراگردی است که دربردارندۀ پویایی بهبودیابندۀ همیشگی در همۀ حوزههای
مادی و معنوی زندگی انسانی بوده و با بهبود شرایط زندگی در ساحتهای مختلف ،بستر برای رسیدن به سعادت
دنیوی و اخروی فراهم می شود ،در این فرایند ،نوعی مدیریت آگاهانه باید وجود داشته باشد.
 .2انسان ،فضیلت /معنویتخواه
در وجود انسان ،عقل و نفس ،فط رت و غریزه در کنار هم و با همند .قوانینی تشریعی و دستورات اخالقی اسالم ناظر
به هر دو بعد مادی و معنوی انسانی بوده و محدودیت های تشریعی اسالم در راستای تقویت حیات معنوی و رشد و
تعالی الهی او تعریف شده اند .از این روست که انسان نمی تواند در هر دو ساحت وجودی خویش ،کامال آزاد باشد،
رهایی و آزادی در هر یک از آن دو گسترۀ پست و عالی آدمی ،منجر به محدودیت در بخش دیگر میشود اما نکتۀ
اساسی آن است که آزادی در ساحت عالی و خردورزانۀ آدمی ،او را به آزادی متعالی نزدیک میسازد و محدودیتهای
ایجاد شده توسط قوانین اسالمی نه تنها به آزادی آدمی خدشهای وارد نمیکند بلکه او را وارد عرصۀ آزادی بیشتر
می سازد .معقول بودن یا نبودن آزادی مربوط به بهره برداری از آن است که اگر مطابق اصول و قوانین مفید انسانی
باشد ،آزادی معقول نامیده می شود و اگر بر ضد اصول و قوانین مفید انسانی باشد ،نامعقول است(.جعفری،1369 ،
ص  )364آزادی او در کنار معنویت و عدالت ،محدود و مقید و در عین حال معقول و تعالیجو می شود و در کنار
آنها ،به سوی فضیلت گام برمیدارد.
از دیگر سو ،همین انسان اگر خواسته های قدرت طلبانۀ خود را مهار زند ،میتواند به معنویت ،فضائل انسانی و عالی
اخالقی برسد و به جایگاه بلند جانشینی خداوند برسد( .بقره )30 ،خداوند میفرماید «:إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ»(حجرات،
 )13با کرامت ترین شما در پیشگاه خدا با تقواترین شماست .بر این اساس ،داشتن تقوای متوسط نیز میانۀ راه است و
کمال آدمی ،نیازمند نیل به درجه باالی پرهیزکاری .لذا انسان ،نه مانند فرشته از فرا طبیعت ،تنها سهم دارد و نه
همتای گیاهان و حیوانات ،فقط درگیر محدودۀ طبیعت است .بلکه از خاک و گل ،آغاز می شود و تا اوج «إِنَّکَ کادِحٌ
إِلى رَبِّکَ کَدْحاً فَمُالقیهِ» (انشقاق ، )10،پرّان و قربان می شود که در شأن چنین موجودی آیۀ «آفرین باد بر خدا که
بهترین آفرینندگان است»(،مومنون 9 )14،نازل شده و هموست که طبیعت و ماورای آن را در خود ،گرد آورده و دو
سرخطِّ حلقۀ هستی را به یکدیگر وصل کرده است( .جوادی آملی ،1393،ج  14ص 83و  )84با توجه به همین
ویژگی آدمی است که علی (ع) میفرماید :به راستی که خداوند ،در فرشتگان ،عقل بدون شهوت و در حیوانات،
شهوت ،بدون عقل را نهاده است؛ اما در وجود آدمی هر دو نیروی عقل و شهوت را قرار داده است؛ پس کسی که عقل

 .9مومنون «:14 ،فَتَبارَکَ اللَّهُ أَ حْسَنُ الْخالِقین»
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او بر شهوت و خواستههای نفسانی اش ،پیروز گردد ،از فرشتگان برتر است و از کسی شهوتش بر عقل او غالب آید ،از
حیوانات ،پست تر و بدتر( .مجلسی 1421 ،ق ،ج  57ص )299

10

از دیگر سو ،انسان به دنبال آرامش است و در مکتب اسالم ،این آرامش در قالب معنویت ،ایمان به غیب و توکل به
خداوند به دست میآید .معنویتی که صرفا فردی نبوده بلکه همۀ عرصههای سیاسی -اجتماعی زندگی انسان را
دربرمیگیرد ،به تعبیر امام خمینی« :مکتب اسالم ،یک مکتب مادى نیست؛ یک مکتب مادى  -معنوى است .مادیت
را در پناه معنویت ،قبول دارد .معنویات ،اخالق ،تهذیب نفس .اسالم براى تهذیب انسان آمده است؛ براى انسانسازى
آمده است .همه مکتب هاى توحیدى براى انسانسازى آمدهاند( ».امام خمینی ،1378 ،ج 7ص )531لذا اسالم،
انقالبی سیاسی -معنوی است ،شهید مطهری مینویسد« :مىدانیم که اسالم یک معنویت محض ،آن گونه که غربی ها
درباره مذهب تصور دارند نیست ،انقالب صدر اسالم که یک انقالب اسالمى و مذهبى بود در همان حال که انقالب
معنوى بود ،انقالب سیاسى بود ،در همان حال که انقالب معنوى و سیاسى بود؛ انقالب مادى و اقتصادى هم بود؛
یعنى حریت ،آزادگى ،عدالت ،نبودن تبعیض هاى اجتماعى و شکاف هاى طبقاتى در متن تعلیمات اسالمى است،
یعنى آن دو بُعد ،دیگر بیرون از اسالم نیست(».مطهری ،1384 ،ج 24ص  148و  )257بنابراین از نگرش اسالمی،
می توان از فضیلتگرایی و در پی آن ،گرایش به سوی معنویت ،به «معنویت همهجانبه» تعبیر کرد.
 .3تعامل عدالت و معنویت
انسان در دنیای امروز ،با توجه به آن که از اصالت و خاستگاه خویش دور شده است و در جستجوی آرامشی فراگیر
است ،به دام معنویتهای دروغین و آرامشگرهای ناشایست گرفتار شده است و گاه ملغمهای از آموزههای دینی و
غیردینی را بهانه می سازد تا شاید به آرامش رسد .از دیگر سو ،ستم و ناحقی ،بسیاری از عرصه های اجتماعی زندگی
بشر را در خود فروبرده و عدالت ،گمشدهای است که همه آن را از مسیرهایی میجویند که به سراب میانجامد .غالبا
دولتها ،نظریهپردازان و برنامهریزان این دو را جدای از هم می جویند ،حال آن که تعاملی وثیق و ترابطی انیق میان
آن دو برقرار است ،معنویت ،بدون عدالت و عدالت ،بدون معنویت ،هر دو بیراهه است .چه بسا کسانی که ادعای
معنویت میکنند ،اما در جوهر آن ،نشانی از عدالت نیست و نسبت به انبوه بیعدالتی هایی که در جامعه میگذرد،
بی خیال است ،این معنویت ،بریده از اجتماع است و خزیدن در گوشۀ عزلتی که اگر بتواند ،نهایت اصالح آن ،یک فرد
است .و آن گاه که عدالت و احقاق حقوقی در جامعه باشد ،اما بدون لحاظ خداوند ،ایمان ،عالم غیب و ماوراء ،آن
عدالت ،نهایت می تواند درصدی از حقوق را به حقداران برساند و جامعهای که بر اساس آن پامیگیرد ،جامعهای
مادیاندیش و سودگرا خواهد بود .اما حقیقت آن است که بدون معنویت و آموزه های الهی ،اصوال نمی توان به گوهر و
حقیقت عدالت اجتماعی دست یافت .به بیان شهید مطهری ،اگر در جامعهای عدالت اجتماعی برقرار نباشد پایه
معنویت هم متزلزل خواهد بود .منطق اسالم این است که معنویت را با عدالت توأم با یکدیگر میباید در جامعه برقرار
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«انِّ اهللَ عزِّ وَ جلِّ رکَّ بَ فی المالئکۀِ عقالً بال شهوۀٍ و رکَّ بَ فی البهائ مِ شهوۀً بال عقلٍ و رکَّبَ فی بنی آدَمَ کِلتیهما فَمَن غلبَ عقلهُ شهوتهُ فهوَ خیرٌ من

المالئکۀِ وَ مَن غل بَ شهوتهُ عقلهُ فهوَ شرٌّ من البهائ مِ».
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کرد .در جامعهای که عدالت وجود نداشته باشد ،هزاران هزار بیمار روانی به وجود میآید .محرومیتها ایجاد عقده -
های روانی میکند و عقدههای روانی تولید انفجار؛ یعنی اگر جامعه به تعبیر علی (علیه السالم) به دو گروه گرسنه
گرسنه و سیرِ سیر تقسیم شود ،وضع به همین منوال باقی نمیماند ،بلکه صدها تالی فاسد به همراه خواهد آورد .یک
گروه گرفتار بیماریهایی نظیر تفرعن ،خودبزرگ بینی و ...می شوند و گروه دیگر دچار ناراحتیهای ناشی از
محرومیت( .مطهری ،1384 ،ج 15ص 275و مطهری ،1368 ،ص.)179
در اندیشۀ دینی ،بر خالف اندیشه ها و مکاتب مادی ،عدالت همراه با معنویت و پرهیزکاری است ،آن سان که
قدرتمند با وجود تقوا و دانش ،مجاز به اعمال حاکمیت است .با آن که انسان در سرشت و فطرتش دوستدار عدالت
است ،اما گاه به دلیل هواهای نفسانی و وسوسۀ قدرت و ثروت ،ستم میکند و از چارچوب فطرت خدایی و عقل
سلیم بیرون میشود .خداوند در سورۀ نساء خطاب به باورمندان و مومنان ،میفرماید تا قسط و عدالت را بر پا کنند
حتی اگر به ضرر آنان باشد:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوَالِدَیْنِ
وَالْأَقْرَبِینَ (11نساء)135 ،
و سپس تاکید می شود که از هوا و هوس ،پیروی نکنند تا عدالت اجرا گردد و به عامل مهم ستم که همانا بیتقوایی
باشد ،اشاره میکند:

فَالَ تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا (12نساء)135 ،
و در آیهای دیگر خداوند به پیامبرش امر میکند تا او بر اساس آن چه نازل شده است ،حکم کند و از خواستههای
کافران پیروی نکند:

فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ التَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ (مائده)48 ،
اساسیتری ن راهکار بهعنوان پشتوانه اجرای عدالت در جامعه ،معنویت اسالمی است .اسالم میخواهد روحها با هم
یکی شوند تا مردم به حکم بلوغ روحی ،عاطفه انسانی و اخوت اسالمی ناشی از معنویت ،برای رفع تبعیضها گام
بردارند( .مطهری ،1368 ،ص.)159
در همین راستا نیز بسیاری از علمای شیعه در مباحث فلسفه اخالق خود عدالت را توأم با معنویت و بلکه باالتر از
آن ،معنویت را از لوازم عدالت دانستهاند .مرحوم مال احمد نراقی در ترابط میان عدالت و معنویت لوازمی چند را برای
عدالت حاکمان جامعه بر میشمارد:
[حال که] فضیلت صفت خجسته عدالت معلوم شد ،بدان که از برای صفت عدالت ،آثار و
لوازمی چند است که طالب این صفت را از آنها چاره نیست .و عدالت بدون آنها متحقق نمی -
 11ای اهل ایمان ،نگهدار عدالت باشید و برای خدا گواهی دهید هر چند بر ضرر خود یا پدر و مادر و خویشان شما باشد.
 . 12پس ،از پىِ هوس نروید که [در نتیجه از حق] عدول کنید.
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شود .و ادای دین عدل و رعیت پروری ،و قضای حق جهانداری و دادگستری موقوف بر رعایت
آن امور است( .نراقی ،1378 ،ص )449
و به طور خالصه از دیدگاه ایشان برای ایجاد حکومت عادل لوازمی از جمله متوسل بودن حاکمان به ذات پاک ایزد
متعال در همه احواالت ،سعی بر حفظ احکام شریعت و «در ترویج دین ،و اجرای حکم آن اهتمام [داشته و] به حکم
«الناس علی دی ن ملوکهم»  ،احدی از حکام و عمال هر دیار ،و سایر متوطنین بالد را ،مجال انحراف ورزیدن از آن
نباشد» (همان ،ص ،)451بر حاکم است ،بازداشتن سایر مردم جامعه و عمال و سپاهیان و کارکنان حکومت از روا
داشتن ظلم و ستم ،سنجش میزان انصاف کارگزاران حکومت در برخورد با مردم و رعیت ،توجه و رسیدگی به امر
فقرا و بیچارگان و محتاجان و این که «راه آمد و شد گدایان پریشان را با نگهبانان درشت خو ،بر خود نبندد»( .همان،
ص)451
بنابراین میان عدالت و معنویت ،تعاملی دو طرفه در جامعه انسانی برقرار است .توجه به معنویت انسان را به حیات
حقیقی خویش فرا خوانده و قوه عامله انسانی را به عدالت ورزی فرا می خواند و از طرف دیگر رفتار عادالنه خود
مصداق عمل معنوی و در راستای تقویت بعد روحی انسانی است ،همانطور که خداوند در آیه  135سوره نساء ،عمل
بر طبق عدل را هر چند به ضرر انسان باشد ،توصیه میکند و در ادامه ،این عمل عادالنه را به امری معنوی یعنی
سپردن امور به خداوند متعال محول مینماید:
و إنْ یَکُنْ غَنِیّا أَوْ فَقِیرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا (نساء)135 ،

 .4خردگرایی همهسونگر
برخی خردگرایی را به معنای تبعیّ ت کامل از استدالل صحیح میدانند ،هنگامی حکمی عقالنی است که همراه با
احساسات ،عواطف ،تعبد یا گزینش های خودسرانه و بالدلیل نباشد (ملکیان )1380،برخی در قالب تعریف عقل ،چهار
کارکرد برای آن ذکر کرده اند .1:عقل ،وسیله نهاده شده در انسان برای تفکر ،شعور ،اراده ،ممارست فهم ،ادراک،
حکم و داوری است .2.عقل ،موهبتی برای فهم و زیرکی و متفاوت از احساس است .3.عقل مترادف با رشد است،
قدرتی بالفعل برای استنتاج و برداشت از نتایج و دالالت صحیح؛ .4عقل ،درک و داوری صواب و سالم ،هماهنگ با
منطق است(.غیبه ،1999 ،ص  )36بنابراین عقل به انسان یاری میدهد تا با فهم مسائل گوناگون ،به استنتاج و
برداشت از داللتهای صحیح بپردازد و داوری آن هماهنگ با منطق باشد .در این معنا عقل ،قوهای است که در حوزۀ
عمل و نظر فردی ،سیاسی -اجتماعی به آدمی شناخت مطابق با واقع می بخشد و در حوزۀ رفتارهای شایسته و
شناخت حق از باطل به او یاری می دهد و حجیّت شرع و نقل نیز از عقل برآمده است ،به تعبیر صدر المتالهین
« خرد ،بنیاد و ریشۀ نقل است ،آسیب رساندن به آن ،برای تصحیح نقل ،به عقل و نقل ،هر دو ،آسیب میزند.
(صدرالمتألهین ،1391 ،ص .)308
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خردورزی ،مظهر و نماد انسانیت است .انسان با چراغ عقل به ساحتهایی نو دست مییابد .مراحل پیشرفت جوامع
همواره به مدد خردورزی بوده که خداوند آن را در سرشت انسان به ودیعت نهاده است .در فرهنگ اسالمی تاکید
شده که خرد ،مرکب دانش است ،علی (ع) در خطبه اول نهج البالغه به دو امر کلیدی در آموزههای دینی اشاره
میکند که همانا «پیمان فطرت» و «گنجینههای عقل» است .ایشان میفرماید« :پس خداوند فرستادگان خود را در
میان مردم برانگیخت وپیامبرانش را پی در پی به سوی آنان فرستاد تا پیمان فطرت را از آنان مطالبه کنند و...گنج -
های نهفته عقلها را برایشان بیرون کشند و آیات قدرت خدا را به آنان نشان دهند»(فیض االسالم ،1365 ،ص )13
در کالمی دیگر ایشان به جنبۀ عقل عملی اشاره دارد که « برترین مردم از نظرگاه عقلی کسی است که امر معاش
خود را اندازهگیری کند و در اصالح معاد خود ،کوشاترین باشد»( .شیخ االسالمی ،1377 ،ص)976
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هنگامی که خردورزی به عرصۀ اجتماعی -سیاسی ،وارد شود و دولت اسالمی تالش کند تا بر اساس دادههای آن به
قانونگذاری ،برنامهریزی و سیاستگذاری و طراحی الگو بپردازد ،می تواند با در نظر داشتن راهبردهای عقل جمعی
مانند مشورت ،مصلحت همگانی ،همفکری و مشارکت در فرایندی معقول و حساب شده و به دور از پیشداوری ،جزم
اندیشی و خودْشیفتگی به مرحله ای دست یابد که الگوی مطلوبی در جهت پیشرفت و تغییر وضعیت ناخوشایند پی -
ریزی کند .در این مکتب و نگره ،انسان رفتار خود را هوشمندانه تنظیم میکند ،عقل و شرع به او آگاهی میبخشند و
یاری میدهن د تا با بهرۀ درست از منابع بیرونی و گنجهای ملّی ،سود برد و روش و الگویی درخور به کار بگیرد.
در بیان علی(ع) تعریف عاقل با تعریف عادل ،هماهنگ است؛ وقتی که به امام عرض شد« :عاقل را براى ما توصیف
کن ».امام (ع) در پاسخ ،همان را بیان کرد که در تعریف عدل فرموده بود « :عاقل کسى است که هر چیز را در جاى
خود مینهد ».آن گاه از ایشان ،پرسیده شد « :جاهل کیست؟» امام فرمود« :آن را بیان کردم(».فیض االسالم،1365 ،
ص  14 )171با این وصف به تعبیر جوادى آملى ،عدل ،عین عقل و خرد عملى است( .جوادی آملی ،1375 ،ص )203
هر چیزی را به جای خود نهادن یا هر کاری را به وجه شایسته ،انجام دادن ،کاری عالمانه ،حکیمانه و درست ،تلقی
می شود که با عقالنیت ،ارتباطی استوار دارد.
«عدالت ،رعایت حقوق افراد و عطا کردن حق به ذی حق و ظلم ،پامال کردن حقوق و تجاوز و تصرف در حقوق
دیگران است .معنی حقیقی عدالت اجتماعی بشری یعنی عدالتی که در قانون بشری باید رعایت شود و افراد بشر باید
آن را محترم بشمارند ،همین معنی است .این عدالت متکی بر دو چیز است :یکی حقوق و اولویت ها یعنی افراد بشر
نسبت به یکدیگر و در مقایسه با هم ،نوعی اولویت پیدا میکنند؛ مثالً کسی که با کار خود ،محصولی تولید میکند،
طبعا نوعی اولویت نسبت به آن محصول پیدا میکند و منشأ این اولویت ،کار و فعالیت اوست .یکی دیگر ،خصوصیت
ذاتی بشر است که طوری آفریده شده که در کارهای خود ،اندیشههای اعتباری را استخدام میکند و با استفاده از

 . 13علی(ع) «:افضل النّاس عقالً احسنهم تقدیراً لمعاشه و اشدّهم اهتماماً باصالح معاده»
« . 14قیل له (علیه السالم) :صف لنا العاقل ،فقال :هو الذى یضع الشىء مواضعه .فقیل :ف صف لنا الجاهل .فقال :قد فعلتُ».

8

هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانیپیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاهو الزامات تح

قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398

عدل

عقالنیت

معنویت

آنها به عنوان «آلت فعل» به مقاصد خود ،نائل میگردد .آن اندیشه ها ،یک سلسله اندیشههای «انشایی» است که با
«بایدها» مشخص میشود؛ برای نمونه ،تا این که افراد جامعه به سعادت خود برسند باید حقوق و اولویتها رعایت
شود و این است مفهوم عدالت که وجدان هر فرد آن را تأیید میکند و نقطه مقابلش را که ظلم نامیده میشود،
محکوم میسازد( .مطهری ،1380 ،ص  )62بنابراین عدالت ،امری است که هم عقل به آن حکم میکند و هم عقالیی
که بهرهمند از آن نعمت هستند.
آن سان که عقالنیت در پشتوانه و نرمافزار همۀ مراحل عدالت ،معنویت ،طراحی الگو و برنامهریزی حضوری تمامعیار
دارد و باید چنین باشد تا بتواند حرکت عقالنی و سنجیده به سوی آن ارزشها تضمین و بیمه کند .طبیعی است که
رسیدن به عدالت اجتماعی و معنویت و اخالق ،بدون سنجیدگی در رفتار و برنامه امکان ندارد« .معنویتی که
پایههای خردوزانه نداشته و با عقالنیت در تعارض و حتی در ستیز باشد ،معنویت نیست ،همچنانکه عشقی که ضد
عقل نشان داده شود یعنی عشق غیر معقول نیز رهآورد معنوی و روحانی نخواهد داشت ،بلکه باید توجه داشت که
«عقل» مالک و مبنای ایمان و معنویت و معیار فضیلت و آرامش درونی است»( .جوادی آملی ،1383، ،ج 2ص - 64
 )66از همین جاست که بدترین جنبدگان نزد خداوند ،کسانی معرفی می شوند که نمیاندیشند:

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُکْمُ الَّذِینَ ال یَعْقِلُونَ (انفال )22
با عقالنیت در این مسیر ،انسان راه خود را بر اساس نشانه هایی که خداوند قرار داده است ،میگشاید ،اما از آن جا که
با پشتوانۀ معنویت و عدالت همراه است ،عقالنیتی صرفا مادی و ابزاری نیست که تنها سود شخصی و یا گروهی را
طراحی کند و برای دستیابی به آن برنامه ریزد ،بلکه عقلی است که در کنار اندیشهورزی برای رسیدن به رفاه و
امنیت مادی ،تالش میکند تا جامعه را از رفاه و امنیت معنوی نیز برخوردار سازد .با همراهی و سازواری میان آن
عرصه ها ،مسیر به سوی حیات طیبه که برآیند همۀ مراحل قبل است ،گشوده می شود .با توجه به این منظر میتوان
گفت که مشخصه الگوی اسالمی پیشرفت ،حضور عناصر معنویت اجتماعی ،عدالت اجتماعی و عقالنیت در همۀ
ساحتهای آن بوده و طراحی آن الگو ،به منزله ارائه نقشه راه جهت تحصیل حیات طیبه اجتماعی از سه رهگذر فوق
می باشد .با تعامل عدالت و معنویت و در پرتوی الگوی اسالمی پیشرفت ،جامعه و فرد حرکت به سمت حیات طیبه
را که همان حرکت به سوی زندگی شایسته و مطلوب قرآنی است آغاز نموده و خداوند «مؤمنى که عمل صالح انجام
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می دهد به حیات جدیدى غیر آن حیاتى که به دیگران نیز داده ،زنده مىکند»( .طباطبائی ،1374 ،ج 12ص ،)492
پویش در سراسر این راه ،با حضور عقالنیت و التزام به دادههای آن است.
در عرصۀ سیاسی ،عاقل برای رسیدن به برنامهای عادالنه ،به تعبیر امام على علیه السالم رای و دیدگاه خردورزان و
دانش دانشوران را به نظر خود میافزاید ،ایشان میفرماید:

حَقٌّ على العاقلِ أنْ یُضیفَ ال ى رَأیِهِ رَأىَ العُقالءِ و یَضُمَّ الى عِلمِهِ علومَ العُلَماء (اللیثی
الواسطی ،1376،ج ،1ص )232
شایسته است هر عاقلى نظر دیگران را به دیدگاه خود اضافه کند و علوم دانشمندان و کارشناسان را به علمش بیفزاید.
لذا عاقل با توجه به طلب راهنمایی از دیگران و ترک خودرأ یی ،مسیر جامعه را با عقل خویش به سوی عدالت
سیاسی میگشاید:

حَقٌّ على العاقلِ أنْ یَستَدیمَ االِستِرشادَ و یَترُکَ االِستِبدادَ(تمیمی ،1429 ،ص)55
سزاوار است بر خردمند ی که همواره از دیگران رشد و راهنمایی خواهد و خودکامگی و خودسرى را ترک کند.
در این فراگرد ،همافزایی عقلی رخ می دهد و عالوۀ بر حضور عقل جمعی در معادالت اجتماعی ،زمینه برای برنامه -
ریزی های دقیق و سنجیده فراهم می شود تا جامعه به سوی عدالت و عدالتورزی حرکت کند.
مقام معظم رهبری ،در تبیین ماهیت پیشرفت انقالب اسالمی و ابعاد همه جانبه مکتب امام خمینی(ره) عقیده دارند
که هر سه بُ عد عقالنیت ،عدالت و معنویت باید در کنار هم دیده شوند 15 .به عقیده ایشان «دو بُعد اصلی در مکتب
امام بزرگوار بُعد معنویت و بُعد عقالنیت است .امام صرفاً با تکیۀ بر عوامل مادی و ظواهر مادی ،راه خود را پی نمی -
گرفت؛ اهل ارتباط با خدا ،اهل سلوک معنوی ،توجه و تذکر و خشوع و ذکر بود و به کمک الهی باور داشت  ...و در
بُعد عقالنیت ،به کار گرفتن خرد و تدبیر و فکر و محاسبات ،در مکتب امام مورد مالحظه بوده است .بُعد سومی هم
وجود دارد ،که آن هم مانند معنویت و عقالنیت ،از اسالم گرفته شده است...و آن ،بُعد عدالت است».

16

به عقیده

ایشان توأمان این سه بُعد «از متن قرآن و متن دی ن گرفته شده است و تکیۀ بر روی یکی از ای ن ابعاد ،بیتوجه به
ابعاد دیگر ،جامعه را به راه خطا میکشاند و به انحراف میبرد .از جمله تجلیات بُعد عقالنیت ،گزینش مردمساالری
برای نظام سیاسی کشور و تکیۀ به آراء مردم و همچنین سرسختی و عدم انعطاف او در مقابلهی با دشمن مهاجم،
تزریق روح اعتماد به نفس و خوداتکائی در ملت و ترغیب به پیشرفت دورنزا بود 17 .از منظر مقام معظم رهبری بُعد
معنوی امام نیز مورد توجه است :مظهر معنویت در امام بزرگوار ،در درجۀ اول ،اخالص خود او بود .امام کار را برای
خدا انجام داد .از اول ،هرچه که احساس میکرد تکلیف الهی اوست ،آن را انجام میداد .بخش مهمی از معنویت در

 15بیانات مقام معظم رهبری در مراسم بیست و دومین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمهاهلل) 1390/3/14
 16همان
 17همان
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اسالم عبارت است از اخالق ،دوری از گناه ،دوری از تهمت ،دوری از سوءظن ،دوری از غیبت ،دوری از بددلی ،دوری
از جداسازی دلها از یکدیگر ( .بیانات مقام معظم رهبری )90/03/ 14 ،بُعد عدالت هم در مکتب امام برجسته است.
اگرچه به یک معنا عدالت از همان عقالنیت و معنویت برمیخیزد ،اما بُعد عدالت در اندیشه ایشان ،قابل توجه بیشتر
است ،برای نمونه امام خمینی در تفسیر آیه ربا به یکی از احکام الهی و تاثیر آن در ایجاد عدالت ،اشاره میکند ،وی
مینویسدکه آیه شریفه میگوید اگر توبه کنید ،سرمایه مال از خودتان است ،نه ستم کنید و نه زیر بار ستم بروید؛
این امر داللت دارد بر این که گرفتن زیاده از سرمایه در نظر شارع مقدس ستم است و همین ظلم ،حکمت تحریم ربا
است ،اگر نگوییم که علت آن است و روشن است که ظلم با تغییر عنوان از میان نمی رود ،سپس ایشان به علت
حرمت ربا اشاره میکند که ربا مردم را از تجارت و کارهای خیر منصرف میسازد و در روایات آمده است که علت
حرام بودن ربا ،فساد و ستمی است که در آن قرار گرفته است(.موسوی خمینی ،1384 ،ج ،2ص )460لذا تالش وی
برای ایجاد دولت اسالمی ،برای رفع فقر ،توجه به قشر مستضعف جامعه و برقراری کفاف در زندگی معیشتی و احقاق
حقوق شهروندان در همۀ عرصهها بود که از ابتدا در زمره اهداف بلند مدت انقالب اسالمی ترسیم شده است.
 .5حیات طیبه  ،بزرگترین دستاورد تعامل عدالت و معنویت:
معنویت با اندیشه ایمان به غیب و اعتقاد به خدا ،با انگیزه قرب به حق تعالی و تخلق به اخالق الهی معنادار میشود،
باوری که انسان را به سوی زندگی و شادابی رهبری میکند .خداوند د ستورهای خود و پیامبرش را زندهکننده معرفی
میکند:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاکُمْ لِمَا یُحْیِیکُمْ(انفال)24 ،
مرحوم عالمه «الم» در «لما یحییکم» به معنای «الی» میداند(طباطبائی ،1393 ،ج 9ص )45هشدار به آن که
انسان با اجابت فرمان الهی ،به سوی هدایت رفته و مسیر حیات می یابد ،گویی خداوند با دستورهای خویش نشانه -
هایی در طول راه انسان قرار داده تا مسیر را گم نکند .پیروی و پذیرش فرمان خداوند ،جهتدهنده است .لذا ایشان
در ادامه تاکید دارد که آیه بر همۀ وجوهی که مفسرین برای دعوت خداوند و چیستی آن ،ذکر کردهاند ،قابل انطباق
است ،حال دعوت به ایمان باشد یا حق یا قرآن ،علم دین یا بهشت؛ آیۀ فوق توان و بار آن را دارد و دلیلی بر انصراف
به معنایی خاص وجود ندارد ( .طباطبایی ،همان ،ص )46بدین سان قرآن کریم معیشت پاکیزه تر را برای کسانی که
ایمان به خدا و عمل صالح را سر لوحه کار خویش قرار دهند ،وعده داده است 18 .حیات و معیشت پاکیزه تر از این
جهت مورد غبطه است «که مایه خوشی زندگی است و وقتى مایه خوشى و سعادت است که قلب با آن سکون و
آرامش یابد و از اضطراب خالص شود ،و چنین آرامشى براى احدى دست نمىدهد مگر آن که به خدا ایمان داشته
باشد و عمل صالح کند ،پس تنها خداست که مایه اطمینان خاطر و خوشى زندگى است( ».طباطبائی ،1374 ،ج11
ص)488

 18الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ طُوبى لَهُ مْ وَ حُسْنُ مَآبٍ

11

هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانیپیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاهو الزامات تح

قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398

آن چنان که زندگی برآمده از دستورهای خداوند ،زندگی معنوی است و به صراحت بیان می شود که آن عمل صالح،
انسان را به سوی حیات طیبه هدایت میکند:

مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاۀً طَیِّبَۀً(نحل)97 ،
اى کسانى که ایمان آورده اید ،چون خدا و پیامبر ،شما را به چیزى فراخواندند که به شما حیات مىبخشد ،آنان را
اجابت کنید .حیات طیبه تنها شامل زندگی فردی و معنوی نمی شود ،بلکه در کنار زندگی فردی ،او به زندگی
سیاسی -اجتماعی طیب میرسد ،امری که شامل بنیادی ترین ارزش های اسالمی میگردد و ارزش هایی متعدد مانند
سالمت جسمی و روانی ،مدارا و همزیستی با دیگران ،بهرهبرداری کارآمد و عادالنه در همۀ عرصههای زندگی،
انضباط اجتماعی ،عدالت همه جانبه ،مسئولیتپذیری ،نیل به کفاف و راستی را شامل میشود .آن سان که انسان در
این الگو ،حق دارد تا به حقوقی مانند «حق حیات معقول ،زیست معنوی و اخالقی ،دینداری ،آزادی توأم با
مسئولیت ،تعیین سرنوشت و برخورداری از دادرسی عادالنه» دست یابد .لذا در این نگرش ،قرآن کریم ،زندۀ حقیقی
را مومنی معرفی میکند که در میان مردم است و بریدۀ از جامعۀ خویش نیست .خداوند میفرماید « :أوَ مَنْ کانَ م
َیْتاً فَأَحْیَیْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً یَمْشی بِهِ فِی النَّاسِ کَمَنْ مَثَلُهُ فِی الظُّلُماتِ لَیْسَ بِخارِجٍ مِنْها کَذلِکَ زُیِّنَ لِلْکافِرینَ ما
کانُوا یَعْمَلُون» (انعام )122 ،آیا کسى که مرده [دل] بود و زندهاش گردانیدی م و براى او نورى پدید آوردیم تا در پرتو
آن در میان مردم راه برود ،چون کسى است که گرفتار در تاریکیهاست و از آن بیرون-آمدنى نیست؟ اینگونه براى
کافران آنچه انجام مىدادند ،زینت داده شده است» .و این ممکن نیست مگر با همراهی معنویت و عدالت .این دو آن
گاه که به ساحت اجتماعی وارد می شوند ،به معنی واقعی کلمه ،انسان به زندگی پاک قرآنی میرسد و ارزشها،
بینشها و منش های متعالی فردی به زندگی سیاسی -اجتماعی ریزش کند .از این رو حیات طیبه نه تنها مربوط به
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• حیات طیبه

برنامه ریزی
• الگوی
پیشرفت

• عقالنیت

معنویت
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اجتماعی
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حیات فردی و حتی اجتماعی میشود ،بلکه بنابر نظر عالمه طباطبائی ،باالتر از آن ،شامل حیات نوع بشریت میشود.
از نظر ایشان «معارف حق و اخالق پسندیده و اعمال صالح که مؤمن حیات طیبه خود را به وسیله آنها تامین می -
کند» از فروع کلمه حق الهی بوده و « عالم بشریت و انسانیت ،با آنها رونق و عمارت واقعى خود را مىیابد».
(طباطبائی ،1374 ،ج 12ص )73از این بزنگاه مهم است که معنویت و عدالت اجتماعی معنادار میشود و هر دو می -
توانند طراحان و برنامه ریزان را برای رسیدن به زندگی برتر اسالمی راهبری کنند .اما این راهبری نیاز به قوه عقل و
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توان عقالنیت دارد .پس با یاری آن ،می توان آهسته به آهسته ،به سوی الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت ،گام برداشت
و با داشتن اسوهای سنجیده ،به سوی برنامهریزی ،تصمیم سازی و تصمیمگیری حرکت کرد.
نتیجه گیری و جمعبندی
با توجه به آن چه که گفته شد ،می توان گفت که همراهی عدالت و معنویت ،از یک سو و استواری و پایداری آنها در
جامعه با عقالنیت ،حکایت از پیشرفتی متفاوت و همهسو نگرانه دارد و این امتیازی بزرگ برای اندیشۀ اسالمی است.
سندی که بر این پایه طراحی گردد ،سندی تک ساحتی نبوده بلکه با توجه به ساحتهای چندگانۀ مورد بحث و با
بهره از عقالنیت ،میتوان در فرایندی معقول و سنجیده به دور از شعار و احساسات ،سندی عملیاتی طراحی کرد و
افقی را پیش روی صاحبنظران و برنامهریزان ،بگذارد که در کنار آرامش مادی و رفاه و امنیت ،عدالت ،سعادت
معنو ی و فردی و اجتماعی را تامین کند و جامعه را به حیات طیبه برساند .افاضه حیات به جامعه ،زیست و تجربۀ
جدیدى است غیر از آن حیاتى که به دیگران داده شده است و مقصود از حیات طیبه هم این نیست که حیاتش را
تغییر مىدهد یا صفت خاصی از حیات او را تغییر دهد ،بلکه معارف قرآنی ما را به این نکته می رساند که جامعه
حقیقتاً به حیاتی طیب زنده مىشود و خداى تعالى حیاتى ابتدایى و جداگانه و جدید به او افاضه مىفرماید.
(طباطبائی ،1374،ج 12ص.)492
جامعه دارای حیات طیبه « علم و ادراکى دارد که دیگران ندارند همچنین از موهبت قدرت بر احیاى حق و ابطال
باطل سهمى دارد که دیگران ندارند و این علم و این قدرت جدید و تازه ،مؤمن ،را آماده مى سازند تا اشیاء را بر پایۀ
آنچه که هستند ببینند» و احقاق حق و ابطال باطل که همان حقیقت عدالت اجتماعی است در جامعه جاری گشته
و جامعه با ایمان« ،به عزت خدا اعتزاز مىجوید»( .طباطبائی ،1374 ،ج 12ص .)493
دستاورد دیگر این تلقی در سند الگو آن است که وفاداری به ترابط میان معنویت و عدالت و لوازم آن ،همخوانی
مطلوبی با الگوی پیشرفت خواهد داشت ،بلکه افق نگاه به الگو را از یک الگوی مکانیکی صرف و ناظر به مفاهیمی
چون ستانده کل ،رفاه و توسعه سیاسی – اقتصادی به الگویی که نقطه ثقل آن انسان و جامعه است رهنمون می -
سازد .الگویی که با آن ،افراد به حقوق بایستۀ شرعی و عقلی خویش میرسند و عالوه بر رسیدن به تمتعات مادی و
معاش مطلوب ،از تکاملی واالتر از حیات مادی برخوردار شده و حیات جدیدی می یابند« .این حیات جدید و
اختصاصى ،جداى از زندگى سابق که همه در آن مشترکند نیست ،در عین این که غیر آن است با همان حیات است،
تنها اختالف [موجود با حیات عادی بشر] به مراتب [آن] است نه به عدد ،پس کسى که داراى آن چنان زندگى است
دو جور زندگى ندارد ،بلکه زندگیش قوى تر و روشن تر و واجد آثار بیشتر است(.طباطبایی ،همان) در این الگو
شهروندان از حقوق ،آزادیها ،فرصتهای مساوی ،کرامت نفس ،منزلت و امنیت اجتماعی برخوردار میشوند و
عقالنیت در تمام مسیر ،همراه انسان بوده و تهیه این امر به مدد قوه عاقله جمعی و الگو پرداز انجام خواهد پذیرفت.
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