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Abstract  
The purpose of the present research is to study mankind and politics in Iran’s contemporary 

political idea. Understanding different aspects of this relationship depends on searching about 

perception of the most important ideologies in contemporary Iran about mankind, power, state, and 

government as the most important subjects in politics. Undoubtedly, searching about all political 

ideas is neither possible nor necessary; but rather it is sufficient to review some of them that are 

presented as philosophical schools to reach our goal. The objective is to explain the viewpoints of 

liberalism, socialism, and Islam in this regard. The results show that the political mankind in 

national-liberalism and social-Marxism often relies more on world knowledge -from individual and 

class view- rather than self-consciousness; whereas Islamic-revolutionary self-consciousness in the 

contemporary era originates from self-knowledge. Therefore, politics is interpreted in close 

attachment to human essence. 
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 . مقدمه1

انسان سیاسی مفهومی است که با هدف شناخت انسان، به توصیف و تبیین نقش او در محیط 
ای از   خورد که رفتار انسان در مجموعه پردازد؛ این تعریف از آن رو با فرهنگ گره می سیاسی می

توان آن را علم  گیرد؛ در نتیجه می محیط سیاسی شکل میهای موجود در  ها و رسم باورها، ارزش
، انسان در مقام آفریننده همه آن چیزی 1بررسی فرهنگ سیاسی نامید که در آن، به تعبیر بندیکت

غرض در علم انسان  .(Anderson, 2006: p.37-46)است که در یک جامعه سیاسی جریان دارد 
، که انسان را در موقعیت بهتری در حیات اجتماعی سیاسی، دستیابی به عناصر مفید سیاسی است

یابد،  تری که از انسان می کوشد با شناخت کامل دهد. انسان سیاسی می خویش و دیگران قرار می
اجتماعی، از  -های بهتری برای زندگی سیاسی اش را، در راه ایجاد روش هویت جمعی و تاریخی

ای از   بیان دیگر، مفهوم انسان سیاسی به مجموعه های مختلف، احیاء کند. به طریق تولید نظریه
ها در چارچوب  های انسانی و فرهنگ سیاسی آن های عملی درباره گروه پندارهای نظری و عینیت

 شود )ریویر، یک سنت فکری خاص، به منظور ادراک ویژه از انسان و رفتار سیاسی آن تلقی می

شناسی به  شناسی و مردم شناسی، روان جامعه(. مطالعات در این حوزه با گذر از 80: ص0706
(. مفهوم یا علم انسان سیاسی در همه ابعاد 86شناسی سیاسی رسیده است )همان: ص انسان

(. در این بستر، علم 88: ص0700 پردازد )اوژه و کولن، سیاسی، به مطالعه موجودات انسانی می
برخوردار است؛ اما به دلیل ماهیت وجه ای   المعارفی، یا میان رشته انسان سیاسی از وجه دائرة

 .(0شمار آورد )همان: ص توان آن را غیرتخصصی به ای، نمی رشته المعارفی و میان دائرة
شناسی حرکت  شناسی به مردم شود، یک رشته جدید ایجاد و از جامعه انسان سیاسی باعث می

در »ف نماید و مقصود آن شناسی سیاسی معطو نماید و در این حرکت، فعالیت خود را به انسان
گاهی و گشودن گوناگونی در زمینه دولت های تاریخی و  های گوناگون بعد از تحلیل امر سیاسی، آ

ها و  های متفاوت وابسته به حاکمیت و نهادهای سیاسی و شناخت اندیشه جغرافیایی ارگان
: 0706 )ریویر،« دهند ریزی نموده و به آن مشروعیت می هایی است، که موضوع قدرت را پایه نظام
(. اگر برای شناخت انسان سیاسی بخواهیم آن را به مطالعه انسان محدود نماییم، طبیعتًا 068ص

باید برای رسیدن به انسان سیاسی به تحلیل انسان در ابعاد مختلف مانند سیاسی بپردازیم. در این 
                                                             

1. Benedict 
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ز گروه تا قبیله، به دولت و قدرت فرآیند الجرم، انسان سیاسی باید مسیر متفاوتی را طی نماید تا ا
سیاسی، تالشی برای اوج   انسان(. 070: ص0706 ؛ فکوهی،67: ص0700 )اوژه و کولن، برسد

های بشر در وسعت سیاست است و به این سمت گرایش دارد، تا به عنوان یک  گرفتن از آزمون
، انسان سیاسی قسمتی از علم، انسان را به مانند یک سوژه یا امر سیاسی بشناسد. با این اوصاف

شناسی است؛ اما این علم برعکس سیاست است که در آن به  شناسی یا حتی علم جامعه علم مردم
های  شناسی سیاسی و ساختار های سیاسی، جامعه موضوع قدرت، با یک نگاه متفاوت به گروه

نظر بگیرند که به  شناسی سیاسی را علمی در پردازد. افراد اگر انسان سیاسی یا انسان سیاسی می
پردازد، یا به  تر از دولت می های سیاسی کوچک توصیف، تحلیل و به صورت کلی به شناخت نظام

های سیاسی توجه دارد، آنگاه شاهد آن هستیم که نقش و تأثیر  مطالعه ویژگی مشترک سازمان
ین وضعیت، مستقل انسان از جامعه و دولت را بر سیاست مورد سنجش قرار دهیم و با اوصاف ا

یک بازاندیشی فلسفی در ذیل دولت از ناحیه انسان و منشاء جامعه به »توان انسان سیاسی را  می
لذا، باید «! های سازماندهی سیاسی در جامعه و دولت ای بر شیوه آورد، نه صرفًا مطالعه حساب

ا رابطه یک سویه بدانیم، مفهوم انسان سیاسی آن چیزی است که آن را از تأثیر انسان بر سیاست، ی
رساند و آن را به پیشگاه تأثیر سیاست بر انسان  سازد و به بحث قدرت می انسان با سیاست، دور می

 (.1-08: ص0770کشاند )باالندیه،  هم می
دهد که درک بهتری از  ها و بسترهای انسان سیاسی به ما این قدرت را می نگاه خاص به هدف

اند که از جانب  ای انسان سیاسی را علمی در نظر گرفته  آن نمایش دهیم. به طور مثال، عده
های سیاسی، پدید آمده است. استعمارگران در  استعمارگران برای شناخت و جلوگیری از آشوب

قالب میل تفریط، حتی به انسان هم نگاهی کاربردی با منافع خویش داشتند؛ تا حدی که برای 
ن سیاسی را وسعت بخشیدند تا بتوانند نفوذ خود را سیطره خود بر کشورهای مستعمره، علم انسا

اند.  ثابت نمایند. در این ارتباط نابرابر، آنها فقط به فکر تحمیل عقاید خود در مستعمرات خود بوده
های برتر بر انسان  شود، انسان سیاسی به بررسی چگونگی تأثیر قدرت لذا، این نگاه باعث می

ای برطرف نمودن منافع سیاسی را بیابد و بدان عمل کند؛ اما اگر های جهت دادن بر بپردازد تا مسیر
های سیاسی، مطالعه تطبیقی فعل سیاسی و تعیین امر  هدف انسان سیاسی را به توضیح طریقه

گیری ارتباط  توانیم بگوییم، انسان سیاسی علمی است، که به اندازه سیاسی، محصور کنیم، می
های سیاسی  های مختلف، شرح تأثیر و تأثر طریقه موضع ها و قدرت سیاسی و انسان در حالت
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: 0706 )هانری فاورو، دهد پردازد و در مجموع، تصویر انسان را در رابطه با آن، نشان می می
 (.80-88ص

 شناسی سیاسی ایران . رویکردهای انسان2

اولی،  شناسی در ایران، دو رویکرد دانشگاهی و غیردانشگاهی یافته که دومی برخالف انسان
وجه سیاسی پیدا کرده و در این وجه، در سه ُبعد ناسیونالیستی، مارکسیستی و اسالمی ظاهر شده 

ها به دلیل قدرت حاکمان یا به دلیل ترس از مردمان، استعاره  شناسی است. زبان این نوع از انسان
یری فرهنگی در گ )ایما و اشاره( است و البته اغلب مروجین آن، غیردانشگاهی هستند که با جهت

ها را  شناسی اند. هرچند حضور همه این انسان سه عرصه درونی، بیرونی و ترکیبی، عمل کرده
ها در مقاطعی از تاریخ معاصر، نمای بیشتری  توان در تاریخ ایران دید؛ اما هر یک از آن می

ایم؛  بی به انسان مواجهای که در دوره رضاخان با نگاه باستانی، توأم با گرایش غر  اند؛ به گونه داشته
بینیم و پس از آن، اغلب با نگاه  ، شدیدترین نگاه مارکسستی به انسان سیاسی را می0788در دهه 

 (.88-01: ص0700جدیدی به انسان در عرصه سیاسی اسالمی روبرو هستیم )فاضلی، 

نی به غرب از زمانی که پای ایرا لیبرالیسم: -انسان سیاسی در پهنه فکری ناسیونالیسم (الف
های او به جهان رو به تغییر نهاد، فراموشخانه، مجمع آدمیت، دانشجویان،  مدرن باز شد، نگاه

قراوالن گره  سیاستمداران و تجاری که پیش و پس از آن، به غرب رفت و آمد پیدا کردند، پیش
شد. با مشروطه خوردن نگاه ناسیونالیستی به نگاه لیبرالیستی به انسان، در قامت اجتماع و سیاست 

تری یافت و این امر، در  داری روشنفکران غرب باور، انسان ایرانی، هویت سیاسی غربی و میدان
دوره رضاخانی و پس از آن، چنان شدت گرفت که انسان نه در قواره دینی پیشامشروطه، بلکه در 

تری پیدا کرد.  قالب ملی پسامشروطه هم رنگ باخت و از فرق سر تا نوک پا، رنگ و بوی غیربومی
مثابه مشت نشانه  توان در آثار برخی از نویسندگان زیر، به چنین موضوع و گرایش یا تغییری را می

 خروار، مشاهده کرد:
زاده در عمر درازش، تاریخ، زبان و انسان ایرانی را به خوبی شناخت و آن را  محمدعلی جمال

های او بیانی از آرزوها،  کار گرفت. داستان های کوتاه و در وصف انسان ایران زمین به در داستان
زاده از انسان ایرانی را رنگ و بوی سیاسی  های مردم بود. آنچه شناخت جمال ها و شادی رنج

اش در  های انقالبی بخشید، از یک سو، تأثیر پذیری از پدر مبارزش بود، پدری که به علت وعظ
ز در جریان جنگ جهانی اول در شمار کسانی مشروطه به دار آویخته شد و از سوی دیگر، خود نی
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قرار گرفت که در کمیته مّلیون، برای مبارزه با روسیه و انگلیس در برلین تشکیل شد. به عالوه، 
زندگی طوالنی او در اروپا )سوئیس( و آشنایی با فرهنگ و ادبیات غرب باعث شد، تا تصویری 

ایرانی در مبارزه یا مواجهه با دولت و قدرت ارائه  ناسیونالیسم وطنی و لیبرالیسم اروپایی از انسان
ایران و ایرانی را بهتر از هر کس »هم به آن دلیل بود که باور داشت او  1دهد. دفاع او از ادوارد براون

زاده، انتقاد از ساختارهای  شناسی سیاسی جمال (.در انسان06: ص0706 زاده، )جمال« شناخت می
های انسان  او، تجسمی از کاستی« ُخلقیات»مشهود است. کتاب  معیوب انسان سیاسی ایرانی،

ایرانی یا آینه ملت است و به همین دلیل، انسان ایرانی را در دستیابی به توسعه و حکمرانی خوب، 
توانست سری در سرهای سیاسی  ها نمی دید. از دیدگاه وی، چنین انسانی با این کاستی ناتوان می

اش رفع نگردد  در انسان ایرانی چنان ریشه دوانده است که تا علل واقعیجهان بیرون آورد و فساد 
او علت عقب ماندگی ایرانی را اصاًل به غرب  (.6: صتوان از رفع کلی آن سخن گفت )همان نمی

زاده در  دانست. جمال داد؛ بلکه آن را فقط محصول فرهنگ سیاسی خودی می و استعمار ربط نمی
نهد و علت وارفتگی ایرانی را اختالط فرهنگی  یک قدم فراتر می« فارسی، شکر است»داستان 

داند. او معتقد است در نظام فرهنگی ایران، افرادی هستند که یک شبه به قدرت شاه عباسی و  می
 (.67: ص0700گیرد )فاضلی،  ای شکل نمی  ای و توسعه  رسند، لذا، نخبه ثروت آقاخانی می

زاده از ُخلقیات ایرانیان دوره شاه  خوانساری پیش از جمال اثر جمال« عقاید النساء»کتاب 
سیاسی مردم آن روزگار  -کند و به ریشخند خرافات و عقاید فرهنگی سلیمان صفوی انتقاد می

، نگاهی دیگر به آداب و رسوم دوره 4اثر جیمز موریه« حاجی بابای اصفهانی»پرداخته است. کتاب 
رفتار عامه و خاصه از دربار را به نیش تند انتقاد گرفته است. این ناصرالدین شاه قاجاری انداخته و 

زاده به فرهنگ معیوب سیاسی ایرانی دارد که انسان معیوب سیاسی  اثر نیز، نگاهی چون جمال
علی اکبر دهخدا، دیگر آثاری هستند که نمایی از « چرند و پرند»و « امثال و حکم»پروراند.  می

تر را  های پیش کشد و بخشی از بقایای دوره ه پهلوی را به تصویر میفرهنگ و انسان سیاسی دور
 (.68-60احمد رفت )همان: ص سازد؛ اما بیش از اینها، باید به سراغ جالل آل عیان می

ارائه « زدگی غرب»احمد تصویری از یک انسان سیاسی در قواره لیبرالیستی در کتاب  جالل آل
احمد، انسان ایرانی، تبدیل به مقلدی شده است که عاطفه  لشناسی سیاسی آ کرده است، در انسان

                                                             
1. Browne 

2. James Morier 
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گیرد؛ زیرا فرهنگ غربی در تار و پود زندگی ایرانی  و اندیشه سیاسی و اجتماعی خود را از غرب می
اش تهی کرده است. این فرهنگ غربی چنان بر انسان ایرانی  نفوذ کرده و آن را از هویت واقعی

رفتارها و الگوهای زندگی فردی و جمعی او را در عرصه سیاست، ها،  مسّلط شده است، که ارزش
گاه باشد؛ چنین انسانی به جای ساختن  اقتصاد و فرهنگ می سازد؛ بدون آنکه کاماًل از ماهیت آن آ

رود و حزب  ماشین، به دنبال مصرف کیف و کفش، قاشق و چنگال، جوراب و کفش غربی می
سازد  دهد و پارلمان را جایگزین شورا می راسی غیروطنی میپذیرد، تن به دموک سیاسی غربی را می

 (.06: ص0706)جمالزاده، 
انسان در آثار صادق هدایت، تصویری است که اشتباهی به دنیای سیاست و اجتماع آمده، چون 
از اینجا مانده و از آنجا رانده است؛ انسانی که معلق بین این یا آن، یا آویزان بین شرق معنوی و غرب 

یاسی )مادی( است. انسان سیاسی هدایت، انسانی است که در تب و تاب باورهای مذهبی است؛ س
اما اسیر دنیای روشنگری، مذهب و غرب است. از دیدگاه صادق، چنین انسانی افسونگری خود را 
 برای ایرانی بودن از دست داده و میان این و آن، هاج و واج مانده است؛ که در نهایت از او انسانی

سازد، پر از دوز و کلک، فحش و فحاشی، چرت و پرت و... . هدایت، از انسان تصویری در  می
های غربی نپیوسته  ها بریده و به ارزش کند، انسانی که از سنت تاریکی که از نفس افتاده، ارائه می

د. او های آن را نشان ده است. قصد وی آن است که زندگی انسان سیاسی زمانه را عریان و واقعیت
 (.0778دید )بهارلو،  ماندگی و فرومایگی می انسان زمانه خویش را مملو از جهالت، خرافات، عقب

گونه ساختار سیاسی، در آن در تصویر هدایت از انسان ایرانی، نوعی نهیلیسم مشهود است که هیچ
دایت، رسمیت ندارد. هرچند نهیلیسم به معنای نفی هر واقعیت سیاسی اجتماعی است؛ لذا، ه

دید. بدیهی است که تصویر او از انسان سیاسی، بدبینانه است؛ اما به طور  واقعیت را تلخ و ناگوار می
 شود. لیبرالیسم این دوره دیده نمی -کل نیز، تصویری نیکو در ادبیات ناسیونالیسم

اساس هایی که در نوع و  احمد و هدایت، با تفاوت زاده، آل شناسی و انسان سیاسی جمال انسان
زاده  نگاهی که به انسان دارد، اما در اینکه نگاهی دینی یا مارکسیستی نیست، مشترک اند. جمال

گرایی را تبلیغ کرده  احمد رویکرد به درون و هدایت نه این و نه آن، بلکه پوچ اقتباس از غرب، آل
پروری  ا، بر قهرمانه است. نباید فراموش کرد که نگاه این سه تن به انسان در مقایسه با مارکسیست

تر سخن به  های کمونیسم، مثبت و خوشبینانه است و در آن، از خشونت کم است و بیش از چپی
کردند و انسان معترض، اغلب در اعتراض  ها انسان را مستقیمًا درگیر سیاست نمی رفت. آن میان می
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حکومت و نظایر آن بود  تر درگیر سیاست، قدرت، برد و کم با پیامدهای اخالقی و اجتماعی بسر می
 (.801: ص0718 )امینی،
مارکسیستی  -افکار سوسیالیستی مارکسیسم: -انسان سیاسی در مکتب فکری سوسیالیسم (ب

نشین چون، محمدامین  های پیش و پس از مشروطه و اغلب در متفکرانی خارج ایرانی ریشه در سال
( 0770)مرگ:  1( برتولد برشت0776 (، ابوالقاسم الهوتی )درگذشت:0777زاده )درگذشت:  رسول

 -شناسی سیاسی، سوسیالیستی ( داشت. در واقع، انسان0706 )درگذشت: 4و ماکسیم گورکی
مارکسیستی ایرانی، بیش از آنکه از درون نشأت بگیرد، ریشه در بیرون از مرزهای ایران داشت و در این 

رجسته است. جدال بین این مکتب با دیگر های قبل و بعد از تزارها، بسیار ب بیرون، نقش و رنگ روس
مکاتب و سرخوردگی انسان از اوضاع زمانه با دو جنگ بزرگ جهانی و مسئله نفت و اصالحات 

: 0718 شناسی سیاسی است )امینی، گیری و رشد چنین انسان ارضی و نظایر آن، از عوامل شکل
ست، یا بیگانه )ظلمت(؛ و این (. در نگرش سوسیالیستی، انسان یا خودی )نور=انقالبی( ا878ص

تو از »ای که در مورد غیرخودی، تا شعار   معیار، سیاسی یا غیرسیاسی بودن او را در برداشت؛ اندیشه
رفت. انسان در این اندیشه، به  (، جلو می76: ص0761)پاز، « جایت برخیز، تا من بر جایت بنشینم

گرفت؛ انسان به  دوستی مورد ستایش قرار می شد، اما مردم و وطن طلبی فراخوانده می تالش و حق
گشت؛ امر سیاسی بر توجه به شوراها استوار بود و وفاداری، عشق و  کسب رفاه به هر قیمتی دعوت می

 (.808: ص0718شد )امینی،  احساس، ستوده می
در ایران سوسیالیسم و بعدها کمونیسم، به دلیل کوبیدن بر طبل مبارزه با فقر و ظلم، انسان 

کرد. در این دوره، انسان حامی  یاسی با نگرش چپ و در قواره جدال با شر و اهریمن، فعالیت میس
برد. این  گذارند و درپی آزادی، صلح و صفا بسر می عدالت بود و در مخالفت با ستمگر، عمر می

ه ماند و ب کرد، که در درد انسان دیروز، می نوع نگرش، انسانی را در سیاست و کیاست طلب می
دید و به استبداد و انقیاد  رسید. این انسان، تنها استثمار و استعمار را درد می انسان امروز هرگز نمی

مشکلی نداشت و آن را  6رو، با برپایی و مشروعیت دیکتاتوری پرولتاریا داخل، بی توجه بود. از این
پذیرفت و با  ش نمیخواند و نیز، هیچ انتقادی را از خود و جامعه مطلوب اصاًل استبداد نمی
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چندصدایی و تکثر، بیگانه بود. لذا، نباید تعجب کرد که انسان سیاسی را متعصب، اخم آلود، 
گر،  نگر است و به شدت پایبند به اینکه همه توطئه لبخند و عبوس ترسیم کند، چنین انسانی کلی بی

ت که نامید است و جاسوس، خائن و مزدورند، مگر خالف آن ثابت شود. انسان سیاسی فردی اس
 (.1: ص0777داشت )کوندرا،  1رو، رو به ناامیدهای انسانی، چون نیچه از این

های صبح روشن، ماهی قرمز و مرغ آمین به وضوح  حاصل این نگرش به انسان در داستان
شد. از این رو، در اشعار نیما که رنگ و بوی  مشهود است و این کلمات، رمز درد انسان می

داری  یافت، انسان سیاسی انسانی است، که در به پایان بردن شب سیاه سرمایه میسوسیالیستی 
(. در این بین، با مرگ 07: ص0776 )مهاجرانی،« قله کوه شد یکسر ابلق»حاضر و ناظر است: 

رغم باقی ماندن حزب توده بر  دارد؛ تا حدی که علی لنین، نگاه امیدبخش به سوسیالیسم ترک برمی
ی، هواداران دیروز حزب توده، به مستقالن امروز در نگاه به انسان و سوسیالیسم، افکار استالین

آبادی  تألیف محمود دولت« کلیدر»هایی چون رمان ده جلدی  تبدیل شدند؛ که حاصل آن رمان
کند، که نای مخالفت با  است که در آن کشاورزان را به حیوانات سیاه و آفتاب سوخته تشبیه می

د. انسان سیاسی او انسانی است که درگیر تضاد شهر )ارباب( و روستا )رعیت( حکومت را ندارن
خورد  است و با فقر و غنی در نزاع دائمی است، او در جدال بین طراری و عیاری همواره غوطه می

 (.807: ص0718)امینی، 
و « کچل کفترباز»، «عروسک سخنگو»، «اولدوز»های  در حالی که صمد بهرنگی در داستان

های استقامت، هویت،  به دنبال ترسیم مفهوم انسان معترض است، که از ویژگی« پسرک لبوفروش»
ستیزی برخوردار است. او در آنجایی که به ثروتمندان  عدالت، جدال با مالکیت خصوصی و غرب

کند  دهد تا آثارش را بخوانند، انسان را به دو انسان سیاسی و غیرسیاسی تقسیم می اجازه نمی
(. شاملو که از استالینیسم ُبرید، اما از سوسیالیسم هرگز، انسان را فقط در 870، 866: صن)هما

رو، چنین انسانی معیار  داند. از این کند و ماهیت و طبیعتش را یکسره سیاسی می مبارزه، معنا می
خود را »( و چنان 870: ص0778 )مختاری،« مرگ و زندگی، حق و باطل، پذیرش و انکار است»
: 0718)امینی، « اندازد تا به قول دهخدا یا روی بدان سرخ کند یا گردن آغوش خطر می به

سیاسی شاملو، خود شیفته، برخوردار از کیش شخصیت، خشن و دارای سوء ظن (. انسان 800ص
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 (.66: ص0777به این و آن است )مجابی، 
ساخته امیر « ترکمن»م ساخته مسعود کیمیایی، فیل« بلوچ»در میان آثار سینمایی نیز، فیلم 

ساخته مجید محسنی و...، همگی تصویری از انسان و « روستازاده دماوندی»شروان، فیلم 
اند؛ البته این بدان معنا نیست که سازندگان آن، چنین  سیاست در عرصه سوسیالیسم، ارائه کرده

های  تدال از ارزشاند. در این میان، رژیم پهلوی نیز با انسان سیاسی که در حد اع هدفی داشته
سوسیالی چون اقناع ایدئولوژیک روستائیان به عدم مهاجرت به شهرها دفاع کند، مخالفتی نداشت 

اثر جان « ها ها و انسان موش»(. رضا میرلوحی که با اقتباس از کتاب 00: ص0766نژاد،  )تهامی
کند، نمای دیگری  ی میبازساز« تپلی»روابط فرادستان و فرودستان شهری را در فیلم  1اشتاین بک،

، تصویری از یک انسان «پستچی»کند. داریوش مهرجویی نیز در فیلم  از انسان سیاسی، ارائه می
کشد، که پس از  به رخ می« تقی»بست رسیده را در قد و قامت شخصی به نام  جهان سومی به بن

کشد و در  میشود، همسرش را  مشاهده همخوابگی زنش با یک مهندس فرنگ رفته، دیوانه می
(. نتیجه این که انسان سیاسی 816: ص0718گردد )امینی،  نهایت خود، گرفتار جوخه اعدام می

کوبید و انسان را در  مارکسی، بر اعتراض، نفی، رد، طرد، بیداری و مقاومت پای می -سوسیال
، انسانی که کشید جدال دائمی طبقاتی و در حال مبارزه با پوسیدگی، کهنگی و ارتجاع به تصویر می

ها  در میدان مبارزه بورژوازی شهری و ناموس روستایی قرار داشت. البته این صفات را مدیون ارزش
(. از این روست که در آن، 818روسیه بود )همان: ص 0107های انقالب مارکسیستی  و خواسته

 است.  6و فانون 4گوارا مصداق برجسته قهرمان انسان سیاسی، چه
گیری مفهوم انسان سیاسی معاصر  آغازگر شکل ر اندیشه سیاسی اسالمی:انسان سیاسی د (ج

الدین است؛ زیرا انسان در نگاه او، مبارزی است که با تسلیم مخالف است، اما  شیعی، سید جمال
آورد. انسانی که اعتقاد به توانایی ذاتی  نه تسلیم در برابر خدا؛ بلکه او در مقابل زور، سر فرود نمی

داند؛  اهبری بشر دارد و نیل به آن را در گرو بازگشت به منبع اسالمی و عقل انسانی میاسالم به ر
گیرد که اولین گام آن، ستیز با استبداد و استعمار است؛  چنین انسانی در راه رستاخیز دینی قرار می

وری پا در از این جهت که این دو، دو عامل بازداشتن انسان از نبرد در میدان سیاست اند. اقبال اله
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جای پای سیدجمال گذاشت و تصویرش از انسان سیاسی، آدمیتی است که زارزار از فرنگ 
(. او هم همانند سید، انسان را در بازگشت به خویشتن تعریف 66: ص0766نالید )شریعتی،  می
الوه، تر در ستیز با بیرون )غرب( است تا با درون. به ع کند با این تفاوت که انسان الهوری، بیش می

 رو گفته است: داند. از این بیش از سید، انسان را در اسارت سنن شرقی، نه اسالمی می
 آن فروش و آن بپوش و آن بخور /ای مرد حر  آنچه از خاک تو رست، »

 «اند هیدباف را خود گلیم خویش /اند بینان که خود را دیده آن جهان
 )همان(.

تر از اقبال و البته بیشتر از آن، انسان سیاسی  ی ترکیبیتر از سید، اما با رویکرد علی شریعتی کم
کند؛  هایی از سوسیالیسم و اسالم در قامت انسانی مبارز، ترسیم می خود را در برجسته کردن ویژگی

گاهی رغم می که واکنش به از خودبیگانگی، دال مرکزی کنش زد.  های سیاسی او را در قبال خودآ
یزید،  -قابیل، حسین -اشرافیت، هابیل -در تعارض بین ریاضت انسان شریعتی، انسانی است که

ای   و این تعارض، ایده (60: ص0778 پیماید )شریعتی، علوی راه می -عثمان و صفوی -ابوذر
دانست )شریعتی،  است که بسیاری آن را عاریتی از کمونیسم، اما خود او آن را از مکتب تشیع می

، )ع(و عقیده جهاد امام حسین )ع(عدالت و امامت امام علی(. او انسان را بر مدار 8: ص0761
کرد. گفتمان او از انسان و جهان، پژواک صدای اسدآبادی،  انقالبی، مردمی و علوی معرفی می

، 1از جمله هگل 88و  01الهوری، فانون، فیلسوفان و جامعه شناسان آلمانی و فرانسوی قرن 
را  2و حتی فیسوفان متأخری چون فوکو 3، التوسر3ورویچ، گ2تا ماسینیون 2، وبر6، هایدگر4مارکس

ترین ایرادی که بر مفهوم و مصداق انسان معترض  (. عمده780: ص0718 در خود داشت )امینی،
گاهی های  شریعتی وارد است، ابتنای آن بر تفکری ضد دیالکتیکی و منجمد، و مبلغ و مروج آ

ان به مفهوم کلی و جزئی )انسان سیاسی( (. انس067: ص0770کاذب غیربومی است )شایگان، 
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در نگاه مطهری، داستانی دیگری است که در عین ارتباط با نگاه سید، اقبال و...، با آنها تفاوت نیز 
رو، نگاه اینان را در  دارد. این نگاه، همانی است که از سوی امام و رهبری به تأیید آمده است. از این

ترین نگاه به انسان در قواره اسالم معاصر  نر و... باید سیاسیجوار نگاه شهید بهشتی، شهید باه
دانست؛ که امام خمینی همه آن را، عین سیاست و دیانت دانسته است. انسان اسالم، هم حیوان و 
هم فرشته است؛ لذا، فراتر از یک حیوان ناطق است. از این رو، در نزد خدا هم مذمت و هم مدح 

تر، تنها  گیرد و از همه مهم ه دارد و هم در اسفل سافلین جای میشده است هم به عرش اعلی را
اوست که قادر است سرنوشت خویش را رقم زند. در گام اول، انسان را در نزد خدا موجودی 

(، جانشین خویش در زمین قرار 70 یابیم که خدا او را با دستانی پر از تمام اسماء ملکوتی )بقره: می
آنچه در زمین است را  (؛78 سپارد )احزاب: امانت خویش را بدو می( و 066 دهد )انعام: می

( تا بتواند به رسالت آسمانی خویش که همان خلیفه الهی باشد، 81 )بقره: سازد مسّخر وی می
( و بازگشت او را به 78 عمل کند؛ زیرا انسان نزد خدا، از شرافت و کرامت برخوردار است )اسراء:

دهد که آفرینشش، از ِگل است  اما در مقابل، به او تذکر می. (6 شقاق:سوی خود رقم زده است )ان
 گر )علق: (، طغیان66 (، ناسپاس )حج:78 ( و موجودی ستمگر و بسیار نادان )احزاب:7 )سجده:

انسان موجودی نیمه ملکوتی و نیمه »( و... شمرده شده است. خالصه اینکه 00 (، عجول )اسراء:7
و ظلمت، ملهم به خیر و شر، آزاد و مسئول، ضعیف و قادر و... تصویر  مادی، زشت و زیبا، نور

 (.07: صتا )مطهری، بی شده است
شود؟ و چگونه  اکنون سؤال آن است که چنین انسانی چگونه با سیاست و قدرت مواجه می

 زند؟ سرنوشت خود را رقم می
مادات(، یا موجودات انسان موجودی است که دارای نقشی واالتر از موجودات فاقد نقش )ج

گاهانه غیرآزادانه )حیوانات( است. این  گاهانه )نباتات(، یا موجودات دارای نقش آ دارای نقش ناآ
سازد، سرنوشت خود را به  ویژگی انسان، ناشی از برخورداری از عقل و اراده است که او را قادر می

تر و  وسعت بیشتر، دامنه وسیع هر شکلی که بخواهد، بسازد و این نقش، دارای سه تفاوت عمده در
ها، انسان را  ها در مقایسه با نقش سایر موجودات است. این ویژگی استعداد خودساختگی نقش

تواند خویشتن را در  خواهد، بشود و از این رو، او تنها موجودی است که می کند تا آنچه می توانا می
(. در این نگاه، خدا تسلطی را 00 همان:مرحله اول و سرنوشتش را در مرحله دوم، انتخاب نماید )

برای انسان نسبت به طبیعت و موجودات دیگر فراهم آورده است تا با آن بتواند، حکومت تشکیل 
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دهد و آن را برای تأمین نیازهایش به خدمت بگیرد. البته خدا راه را به انسان نمایانده است و او باید 
(. از سوی دیگر، انسان موجودی توانا است؛ 0 سپاسان را )دهر:یا راه سپاسگزاران را برگزیند یا راه نا

اش را بسازد و  تواند علم بیاموزد و ایمان بیندوزد؛ تا با علم، خودش و جامعه به این مفهوم که می
آموزد؛ اما اگر علم و ایمان نبود، انسان و جامعه همان چیزی  ایمان، چگونه ساختن را بدو می

آن را جاهلیت گذاشته است. آزادی نیز، چنین است. انسان آزاد آفریده  شوند که سیدقطب نام می
های چون وراثت، محیط  تواند آزادانه راه خود را برگزیند؛ اما او در این راه با محدودیت شده و می

تواند هر نوع حکومتی یا هر نوع  ای که نمی  (. به گونه78-87تا: ص و... مواجه است )مطهری، بی
طلبید، اما بر  الله نائینی که حکومت فقیه را می هر شرایطی، اختیار کند؛ مانند آیت حاکمی را در

پایه قاعده انتخاب بد از بدتر که حاکی از شرایط محیطی دوره مشروطه است، به مشروطه سلطنتی 
 تن داد.

 آید که قهری و جبری است؛ سری صفات موروثی به دنیا می به باور شهید مطهری، انسان با یک
کند  اما همین صفات او را در انتخاب حکومت یا در ورود به سیاست، دچار محدودیت گزینش می

آید؛ بنابراین، یا خود  (. به عنوان مثال، سیاه پوست یا رنگین پوست به دنیا می00)همان: ص
ین، انسان شود. به اعتقاد تأیید نشده برخی مستشرق پذیرد و یا آپارتاید بر او تحمیل می آپارتاید را می

برد و لذا  شرقی که شخصیتش در محیط کم آب آن دیار شکل گرفته است، خشم را به ارث می
است،  1های استبدادی تن دهد یا خود، حکومتی را تأسیس کند که توتالیتر ناگزیر است به حکومت

ر کم و کیف شوند یا به همان میزان د زاده می برند، یا علیل هایی که شجاعت را به ارث می یا انسان
دهند که دست برتر را  ها به خود حق می حکومت، قدرت و سیاست، توانا یا ناتوان اند. چشم آبی

کنند، نژاد  ها و اسالوها گمان می در سیاست در اختیار داشته باشند، یا آنانی که چون صهیونیست
شمن و مغایر با دهند بر دنیا سیطره یابند و هر حرکت مخالف را د خالص هستند، به خود حق می

کنند. برخی نیز، تولد هر انسان در طبقه خاص را سرنوشت محتوم آن  خواست الهی تلقی می
در کتاب  6زونیس 4سازد یا همیشه فرمانبر باشد یا فرمانده. ماروین اند که آن را ناگزیر می دانسته

هی ایرانی را به بر آن است که تربیت زنانه شاه، خوی خطر نکردن سلسله پادشا« شکست شاهانه»
                                                             

1. Totalitaire 
2. Marvin 
3. Zonis 
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: 0778دفاع کرد )زونیس،  های دوره سلطنتش بی محمدرضا منتقل کرد و او را در کنترل بحران
، طبقه متوسط شهری را به دلیل تأثیرات خاص شهرنشینی، عامل اصلی 1(؛ یا هانتینگتون07ص

چه مطهری، توان، شواهد دیگری از آن انقالب اسالمی در ایران دانسته است. در این باب حتی می
 (.677: ص0708 نامد، به میان آورد )هانتینگتون، های ارثی انسانی بر سیاست می محدودیت

های شهید مطهری، تأثیر قهری و اجباری محیط زاد و ولد و محیط رشد و نمو بر  بر پایه نوشته
(. در 00تا: ص )مطهری، بی توان بسط داد گیری نوع انسان سیاسی یا رفتارهای سیاسی را می شکل

انگیزد؛ در  واقع، منطقه سردسیر و گرمسیر انگیزه یا زمینه کافی را برای فعالیت سیاسی برنمی
نتیجه، میزان مشارکت سیاسی آنان، اندک است. البته عواملی دیگر محیطی به نقض و نقص این 

ی بین ، رابطه معنادار«روح القوانین»در کتاب  4کند؛ مثاًل مونتسکیو قاعده یا قانون کمک می
(؛ یا 080: ص0771کند )مونتسکیو،  حکومت مشروطه و آب و هوای معتدل انگلیس برقرار می

« دموکراسی در آمریکا»به رابطه بین دموکراسی و محیط آب و هوایی آمریکا در کتاب  6توکویل
گیری استبداد در مشرق  ، شکل2( و نیز کارل ویتفوگل876: ص0716گذارد )توکویل،  صّحه می

یا ؛ (06: ص0710)ویتفوگل،  ا ناشی از دعوا بر نحوه تقسیم و استفاده آب دانسته استزمین ر
فرض که خاورمیانه به دلیل فضای محیطی،  ها در طرح خاورمیانه بزرگ، با این پیش آمریکایی

افتادند تا به زعم خود، ریشه  8878ای شبیه سند  تروریست پرور است، درصد اجرای برنامه
ها آمده با واقعیت انطباق  آن بخشکانند. بی هیچ شک و تردیدی، آنچه در این نظریهتروریست را در 

ها از رابط دادن بین محیط و سیاست و تأثیر آن بر انسان، حکایت دارند.  کامل ندارد؛ اما همه آن
تأثیر جغرافیا یا محیط جغرافیایی بر سیاست و استراتژی در علومی چون ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی، 

ایم و یا  اظهر من شمس است. رابطه آب با پیروزی یا شکست در جنگ را در حادثه عاشورا دیده
آورند که هوا گرم  خواهد به جنگ با معاویه برخیزند، بهانه می از مردانش می )ع(زمانی که علی

ر رغم واقع شدن در منطقه گرمسیری اما د توان جنگیدید، یا شهر قم علی است و در هوای گرم نمی
طول تاریخ معاصر ایران، به ویژه در دوره نهضت امام خمینی، همچنان در عرصه سیاسی فعال 
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 باقی مانده تا حدی که شاه بارها کوشید، مرکز فعالیت حوزه علمیه تشیع را به نجف منتقل کند.
محیط اجتماعی به شکلی که شهید مطهری مطرح کرده، عامل مهمی در رنگ و بوی 

در تکوین  (06تا: ص کند )مطهری، بی گیرد. او اشاره می یک انسان به خود می ای است که  سیاسی
خصوصیات انسان، زبان، آداب، دین، مذهب و... بسیار مؤثرند. روشن است فارس زبانان، نقش 

اند. در تأیید این سخن کافی است، به خیل عظیم  سهم بیشتری از سیاست ایران را در اختیار داشته
(؛ یا در 60، ص8: ج0707شروطه تاکنون نگاهی موشکافانه بیندازیم )شجیعی، وزرا از دوره م

های ضد دولتی به مناطقی اختصاص داشت که فارس زبان  دوره نهضت امام خمینی، عمده حرکت
شود که این امر تنها به دلیل  ای در سیاست داده می  کننده ها نقش تعیین اند. اغلب به تهرانی بوده

ها هم مرتبط است. از سوی دیگر،  ها نیست؛ بلکه به زبان فارسی تهرانی ن آننشین بود پایتخت
اند و از  گاه علیه امنیت ایران برنخواسته دانند، هیچ ها و کردها چون خود را ایرانیان اصیل می بلوچ

اند. لرها در لرستان،  های مخالف نظام جمهوری اسالمی جدا کرده این رو، صف خود را از گروه
اند؛ لذا، در طول تاریخ، به سد  ن و ایالم، حفظ ایران را چون حفظ ناموس محترم شمردهخوزستا

های متمادی، چنان در حراست از مرز و بوم ایران  ها طی قرن اند. ترک دفاعی ایران تبدیل شده
توان  میها نبودند، ایران هم نبود. بنابراین،  اند که برخی را به این اعتراف کشانده که اگر ترک کوشیده

ها انجامیده  ها و ترک کردها، بلوچ گفت پاسداری از ایران به یکی از آداب نهادینه شده در لرها،
است. همین موضوع درباره دین و مذهب هم، به گونه دیگری روی داده است. قطعًا انسان تربیت 

گی چون ایران را ای بیاموزد که انقالب بزر  شده در مکتب اسالم شیعی، توانسته سیاست را به گونه
کند، شهادت و امامت، دو عنصر تأثیرگذار در انقالب شیعی  پدید آورد. آنچنان که فوکو اعتراف می

(؛ البته شهید مطهری انتظار بازگشت امام غایب، تالش 17: ص0771ایران بوده است )تاجیک، 
ست. تاریخ و عوامل برای برقراری عدالت و ادعای حکومت جهانی را به آنچه فوکو گفته، افزوده ا

کند؛ به این مفهوم که حوادث گذشته در  زمانی نیز، گفتار، رفتار و کردار سیاسی انسان را متأثر می
آفریند. به عبارت بهتر، بین گذشته تا آینده، ارتباط جبری وجود  ساخت سیاسی انسان، نقش می

مستقیم به آینده متصل  گونه که شهید مطهری به درستی گفته است، گذشته با یک خط دارد. آن
شود و لذا، آن دو را باید دو قطعه از یک فرایند یا جریان واحد دانست. در تاریخ معاصر ایران،  می

حوادث متعدی رقم خورده که حافظه تاریخی ایرانی را با سیاست عجین، یا از آن دور ساخته است 
یخ، این حوادث به صورت پلکانی رو، بر پایه نظریه پلکانی تار از این (.06تا: ص )مطهری، بی
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اند که فیزیک سیاسی انسان ایرانی را شکل داده است. اگر حادثه  چنان در کنار هم چیده شده
شد و نیز، انسان انقالبی در  گرفت، جنبش تنباکو زاده نمی و قرارداد رویتر شکل نمی 1گریبایدوف

ق جنبش مشروطه و نهضت نفت های سیاسی موفق و ناموف تراز انقالب اسالمی، محصول تجربه
تواند و نباید  ایم که هر عالم مذهبی نمی خرداد است. به عالوه، ما به تجربه آموخته 06تا قیام 

توانند به قیام موفق و براندازی بساط نظام جور  گذار یک حرکت انقالبی باشد؛ بلکه عالمانی می پایه
رو، تنها  هبی برخوردار باشند. از ایندست بزنند که هم زمان از مرجعیت سیاسی و مرجعیت مذ

الله  های انقالبی و انقالب اسالمی بیافریند؛ اما مراجعی چون آیت امام خمینی توانست انسان
الله بروجردی به دلیل فقدان مرجعت سیاسی و  الله حائری یزدی و آیت آخوند خراسانی، آیت

نی به دلیل فقدان مرجعت مذهبی نتوانستند الله کاشا الله مدرس و آیت الله، آیت الله شیخ فضل آیت
ی نظام جور هدایت کنند. البته شهید با تکوین یا تغییر رفتار سیاسی در مردم، آنان را به برانداز

کند که روحانیونی که روحانی بودن را به  مطهری در کتاب روحانیت این نکته را هم اضافه می
اند، در ارائه تصویر سیاسی از انسان و در قد و قواره دینی، عاجزند. لذا، بر این  معیشت گره زده

 فشارد.  مثابه یک تکلیف است، پای می نکته که راه پاسداشت از دین، انجام امور دینی به
ها برهد، البته برخی از  انسان سیاسی در نگاه مطهری قادر است از بند این محدودیت

ها ناشی از قضا و قدر الهی است، اما چون آن، تابع نظام علل و اسباب است،  محدودیت
به انجام تکالیف محدودکننده انسان نیست؛ بلکه انسان در چارچوب بلوغ، عقل و علم، مکلف 

 (.07تا: ص )مطهری، بی گوناگون از جمله تکالیف سیاسی، چون استوارسازی عدالت است
قدرت و آزادی، عناصر دیگری هستند که سهم انسان از زندگی و حیات سیاسی را مشخص 

سو، اموری از سیاست، جزء تکالیف انسان است که انسان، توانایی انجام را دارد.  کنند. از یک می
بخشی به وظایف  در این بین، نباید فراموش کرد که توانایی انسان نیز، محدود است؛ لذا، تحقق

 )بقره: الیکلف الله نفسا اال وسعهادا هم بر پایه آیه سیاسی، تکلیف بماالیطاق نیست، بلکه خ
(، تکلیف را در حد وسع انسانی، وظیفه انسان دانسته است. لذا، انسان سیاسی امروز، 806

تکلیفی برای استقرار حکومت جهانی اسالمی ندارد، به آن دلیل که از توانایی الزم برای فراهم 
گاهی الزم به لزوم استقرار چنین نظامی، انسان را  کردن شرایطش برخوردار نیست. به عالوه، نبود آ
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 قوة ...واعدوا لهم مااستطعتم من دارد، ولی او مکلف است که بر پایه آیه  انجام آن معاف می
گاهی و قدرت کافی را پیدا کند. از سوی دیگر، انسان آزاد قادر است به ستیز یا سازش 68)انفال: ( آ

در سیاست بپردازد و آنجا که پای اجبار و اکراه به میان آید، آزادی مخدوش و سیاست متوقف 
 ی خواهد بود.شود. به هر روی، انتخاب سیاسی که قرین آزادی است، تابع شرایط عقلی و شرع می

 گیری . نتیجه3

گاهی است.  -لیبرال و سوسیال -شناسی سیاسی ناسیونال دال مرکزی انسان مارکسی جهان، آ
گاه از جهان را، انسان سیاسی نمی گاهیدن جهان به انسان،  لذا، انسان ناآ دانند و بر آن هستند که با آ

گاهی  شناسی توان انسان سیاسی تربیت کرد؛ اما اگر هسته اصلی انسان می های پیش گفته را خودآ
گاهی زاده(، یا انسانی و  ها یا طبقاتی )مانند بهرنگی(، یا ملی )مانند جمال بدانیم، آن خودآ

گاهی به  شود که در کنار جهان اجتماعی است. ولی انسان در تراز اسالم شیعی زمانی سیاسی می آ
گاهی دیگری بر پایه آیه   )حشر: 1«کنی ه خودت را فراموش میخدای خود را فراموش مکن ک»خودآ

هَنْفَسه َفَقْد  َعَرَف »( و حدیث 01 دست یابد.  (010، ص6: ج0760)تمیمی آمدی،  «َعَرَف َرَبّ
گاهی غرب نوشته است:  مهاتما گاندی در انتقاد از جهان گاهی و خودآ ها به کارهای بزرگی  غربی»آ

ها از یک چیز عاجزند و آن تأمل در  یکن غربیدانند، ل قادرند که ملل دیگر آن را در قدرت خدا می
در غرب، انسان سیاسی از آن رو با مشروب و  : مقدمه(.0716)گاندی، « باطن خویش است

سکس همراه است که انسان مجال اندیشیدن به ذات و نفس خود را پیدا نکند. به زعم گاندی، اگر 
تی اگر دنیا را به چنگ آورد، بی عدالت و آزادی از نیروی حکومت بر خویشتن ناشی نشود، ح

گاهی، اطالع  ارزش است؛ چون در آن دوست داشتن دیگران وجود ندارد )همان(. مراد از خودآ
گاهی فطری است که علی  شناسنامه گاهی دکارتی نیست؛ بلکه منظور خودآ در  )ع(ای یا خودآ
(، 766، ص0: ج0771رحم الله امرء علم من أین؟ و فی أین؟ إلی أین؟ )مالصدرا، »حدیث 

آن را تشریح کرده « رود؟ خدای رحمت کند آن که را بداند از کجا آمده؟ در کجا است؟ به کجا می
گاهی به درد حقیقت انجامد؛ زیرا این  یابی انسان در عرصه اجتماع و سیاست می است. این خودآ

گاهی، انسان را در تشنه حقیقت به این سو و آن سو می این تقال، کشف  کشاند که سرانجام خودآ

                                                             

1 .الله فانسیهم أنفسهم اولئک هم الفاسقون تکونوا کالذین نسواوال 
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حقیقت حکومت، دولت و مفاهیم دیگر است. حقیقتی که انسان را در قدرت و سیاست از خلق 
گاهی حقی( امتداد می گاهی خلقی( تا به حق )خودآ دهد و این حقیقت، محبت یا دوست  )خودآ

ع تواند، جایگزینی برای قدرت، دولت و حتی، سعادت یا خیر در موضو داشتن دیگران است که می
 علم سیاست باشد.
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