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Abstract
The influence of modern ideas in Qajar era Iran gradually forced different 
social groups to react against this emerging cultural wave. The empirical 
accumulation in contemporary Iran along with the transformation that occurred 
during the constitutional revolution in political concepts led to the production 
of two general theories in facing the West and backwardness. In fact, these 
two theories emerged in response to three important issues of backwardness, 
colonialism, and tyranny. In this research, we are trying to answer the question 
of what is the idea of “transcendence” and what are its foundations as a 
competing theory of the western progressive theory in the political and social 
thought of contemporary Iran. Has science and epistemology benefited in the 
face of tyranny and colonialism? The answer to this question will be possible by 
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identifying the angle of view, separating the cognitive factors and referring to 
the details of the theory of transcendence; Therefore, understanding the concepts 
and analyzing the trajectory of the theory of transcendence in contemporary 
Iranian political thought and explaining the foundations and forces affecting 
the formation of the theory of transcendence in the two dimensions of ontology 
and epistemology are among the goals of this research. In order to discuss 
ontology in the thought of transcendence, it is necessary to pay attention to the 
view of this thought about identity, Islam, the West, history and civilization. 
By defining and expecting these concepts, transcendental politics builds the 
foundation of its epistemology and by criticizing western theories, it tries to 
protect the independent Iranian Islamic existence against all kinds of competing 
intellectual systems as a grand narrative. The concepts of ontology of the 
thought of transcendence build their ideal model based on the criticism of three 
readings of religion, modernity and history.

Keywords: Excellence, progress, ontology, epistemology, modernity, Islam.
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چکيده
نفوذ اندیشه های مدرن در ایران عصر قاجار رفته رفته گروه های مختلف اجتماعی را به واکنش در برابر این موج فرهنگی نوظهور 

واداشت. انباشت تجربی در ایران معاصر همراه با تحولی که در جریان انقالب مشروطه در مفاهیم سیاسی رخ داد، به تولید 

دو نظریه کلی در مواجهه با غرب و عقب ماندگی انجامید. در واقع این دو نظریه در پاسخ به سه مسئله مهم عقب  ماندگی، 

استعمار، و استبداد روی داد. در این پژوهش با روش تحقیق، تحلیلی و اسنادی و استنتاجی سعی در پاسخ به این سؤال داریم 

که اندیشه »تعالی« چیست و به  عنوان نظریه رقیب نظریه ترقی خواهی غرب گرا در اندیشه سیاسی  اجتماعی ایران معاصر، از چه 

مبانی هستی شناسی و معرفت شناسی در مواجه با استبداد و استعمار برخوردار بوده است؟ پاسخ به این سؤال با شناسایی زاویه 

دید، تفکیک عوامل شناخت و رجوع به جزئیات نظریه تعالی میسر خواهد شد؛ بنابراین شناخت مفاهیم و تحلیل خط سیر 

نظریه تعالی در اندیشه سیاسی ایران معاصر و تبیین بنیادها و نیروهای مؤثر بر شکل  گیری نظریه تعالی در دو بعد هستی شناسی 

و معرفت شناسی از جمله اهداف این تحقیق به شمار می رود. برای طرح مباحث هستی  شناسی در اندیشه تعالی ضرورت دارد 

به دیدگاه این اندیشه درباره هویت، اسالم، غرب، تاریخ و تمدن توجه کرد. سیاست متعالی با تعریف و انتظاری که از این 

مفاهیم دارد، بنیان معرفت  شناسی خود را برمی  سازد و با نقد نظریه  های غرب  گرا سعی دارد به  عنوان یک کالن  روایت از هستی 

مستقل اسالمی    ایرانی در برابر انواع نظام  های فکری رقیب محافظت نماید. مفاهیم هستی  شناسی اندیشه تعالی الگوی آرمانی 

خود را بر پایه نقد سه قرائت از دین و مدرنیته و تاریخ برمی  سازد.. 

واژه های کليدي: تعالی، ترقی، هستی شناسی، معرفت شناسی، تجدد، اسالم.
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1 مقدمه
عصر مشروطه را سرآغاز رویارویی ایرانیان با دو بحران عقب ماندگی و مواجهه با غرب و تفکر مدرن باید 

دانست. پیش از این زندگی اجتماعی ایرانیان سازوکارها و نظم کارکردی خاص خود را داشت و با قواعد 

ذهنی و عینی که در طول قرن ها حیات اجتماعی حاصل شده بود، تداوم می یافت. عصر پیشامشروطه 

 گسترده ی ایرانیان با فرهنگ و تمدن غرب بود که در انقالب مشروطه و تأسیس 
ْ

سرآغاز آشنایِی کمابیش

مجلس شورای ملی عینیت یافت. در این لحظه تاریخی که مدرنیته به عنوان نظامی ساختارمند در ابعاد 

روشنفکران  الگوبرداری  و  غرب  روزافزون  پیشرفت  موجبات  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  مختلف 

کشورهای عقب مانده از ان بود، پویش فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در ایران آغاز شد که برای 

ایرانیان که با ناکارآمدی نهادهای سنتی سیاسی و اجتماعی کشور خویش روبه  رو بودند، جذابیت هایی 

داشت.

در ایران مدرنیته ی سیاسی در هیأت جنبش مشروطه  خواهی پدیدار شد. نفوذ اندیشه های مدرن در 

ایران عصر قاجار رفته رفته گروه های مختلف اجتماعی را به واکنش در برابر این موج فرهنگی نوظهور 

واداشت. »در ایران معاصر با تحولی که در جریان انقالب مشروطه در مفاهیم سیاسی رخ داد، انباشت 

تجربی به سمت تولید نظریه های متعدد در مواجهه با غرب و عقب ماندگی مطرح شد.« )ابوالحسن شیرازی 

و خواجو،1395: 11( دو نظریه ترقی و تعالی مهمترین نظریات مطرح این دوره است که در جریانهای 

سیاسی مختلف عینیت یافت. نظریه ترقی که به  زعم خود، خواهان توسعه و پیشرفت ایران با تأثر از تمدن 

غربی است و نظریه تعالی که خواستار اعتالی جامعه ایران با تاثر از فرهنگ وهویت دینی وبومی است. 

)نجفی،1400: 16( 

شکل  گیری این دو نظریه در تاریخ فکری و سیاسی ایران،  موجب پدید آمدن دو رویکرد متفاوت به 

بحران های متعدد در جامعه و سیاست ایران شد؛ این دو تفکر و جریان هر یک مدعی بوده  اند که می توانند 

برای حل مشکالت کشور، اصالحات و بهبود وضعیت جامعه راه حل ارائه دهند در واقع این دو نظریه 

در پاسخ به سه مسئله مهم عقب  ماندگی، استعمار و استبداد روی داد. »نظریه ترقی وضعیت ایران را 

غیراستعماری می  دید و برای جبران عقب  ماندگی کشور تعامل با نظام بین  الملل و طرد حاکمیت استبداد 

را مد نظر داشت. متولیان نظریه ترقی در دوره قاجار و پهلوی سعی کردند با خوانش مدرنیته و غرب، مدل 

جدیدی از جامعه و سیاست را در ایران برسازند که موافق وضعیت موجود جهانی باشد.« این مهم بدون 

توجه به رویه تاریخی تمدن غرب، مسئله استعمار و با غفلت از ظرفیت  های بومی و دینی صورت گرفت و 
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با تاسیس حکومت مشروطه و ملی  گرا بحران  های حاصل از برخورد ایران با مدرنیته غربی را پاسخ گفت؛ 

رویکردی که سرانجام به وابستگی اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیک ایران منجر شد. 

در مقابل، نظریه تعالی که  ریشه در هویت ملی و تمدن اسالمی و تجدد داشت و از بطن جامعه 

برخواسته و حد واسط حاکمیت و مردم در طول تاریخ این مرز و بوم بوده است. این نظریه ضمن تأکید بر 

ضرورت اصالحات اجتماعی،  بر دو اصل حفظ دین و استقالل کشور تأکید داشت. 

نظریه تعالی را می  توان خود  آگاهی جمعی و تاریخی ایرانیان دانست که غلبه حاکمیت استبدادی مبتنی 

بر استعمار را نمی  پذیرفت؛ این خودآگاهی در الیه  های مختلف مثل صیانت از اسالم و سرزمین  های 

اسالمی، صیانت از شیعیان، صیانت از ایران، مبارزه با استعمار و استبداد خود را نشان داد و در جریان 

مشروطه  خواهی بر حفظ خود و استقالل رای ایران در برابر غرب تاکید داشت. روحانیون به عنوان یکی 

از گروه های مرجع اصلی در ساختار سنتی جامعه ی ایران، از نخستین گروه هایی بودند که به موضع گیری 

در برابر مشروطه و فکر مشروطه پرداختند و موضع گیری های آنان تأثیرات به  سزایی درتحوالت آن عصر 

برجای نهاد. عالمان دینی، نخبگان فکری و بدنه آگاه جامعه، رویه  شناخت خود و دیگری و اتخاذ بهترین 

تصمیم را در نظریه تعالی مطرح ساختند.

شناسایی زاویه دید با تفکیک عوامل شناخت و رجوع به جزئیات نظریه تعالی میسر خواهد شد. 

توجه به »چگونگی« ساماندهی هنجارها و ارزش  ها بر اساس اصول و گزاره  های تجویزی شکل می  گیرد 

که از مبانی هستی  شناسی با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی استنباط مـی  شود. در واقع هـستی  شناسی، 

مطالعه بدیهی  ترین بدیهیات و نخستین چیزی است که در مباحث فلسفی دربارۀ آن بحث می  شود.اندیشه 

اسـالمی، از ماهیت دینی و مباحث خداشناسی برخوردار است؛ بنابراین قانونمند و هدفمند بودن هستی 

و دنیا و آخـرت از مـحوری  ترین مـباحث هستی  شناسی این نظریه به  شمار می  رود.

وجود رویکرد تمدن  سازی در مقابل مدرن  سازی در اندیشه تعالی موجب شد تا بعد از پیروزی انقالب 

مشروطه، هرگونه قانون  گذاری و حاکمیت بیش از آن  که برخواسته از معرفت  شناسی قرارداد اجتماعی 

باشد، نتیجه مفاهمه و درک مشترک از تجربیات تاریخی باشد.

2 روش تحقیق
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، در بخش گردآوري داده ها به شیوه اسنادي است با مراجعه به 

اسناد دارای اصالتی همچون: کتب، مجله ها و نشریات ادواری و اسناد دیگر )ساروخانی، 1388: 261( 
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ق خواهد شد و روش تحلیل در این پژوهش به منظور کسب شناخت دقیق تر جهت پیش بینی وقایع 
َ

محق

آتی )رک: ساروخانی، 1388: 257(، تاریخي-تحلیلي است؛ بنابراین می توان گفت روش پژوهش حاضر 

آمیخته  ای از روش تحلیل اسنادی و مطالعه  ی تاریخی و تطبیقی است که طی آن، داده  های مورد نیاز با 

استفاده از مطالعه گزارش  های رسمی، اسناد، مدارک، کتاب  ها، مقاالت و آثار باقی  مانده از گذشته که مرتبط 

با موضوع پژوهش هستند، جمع آوری و در راستای سؤال  های پژوهش مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

در این نوع از شیوه انجام تحقیق پژوهشگر منابعی را جستجو می  کند که به وسیله آنها شواهدی از 

گذشته بیابد. منابع مورد نیاز در پژوهش تاریخی به دو گروه عمده تقسیم می  شود: »الف- منابع دست 

اول؛ شامل آن دسته از اسناد و مدارک است که نویسنده  ی آن  ها خود ناظر بر وقوع رویداد مورد گزارش بوده 

است. ب- منابع دست دوم؛ شامل داده  هایی است که گزارشگر به نقل قول از شخص دیگری رویدادها را 

توصیف کرده و گزارش داده است« )سرمد و همکاران، 1388: 125(.

در این تحقیق با به کارگیری روش تحقیق، تحلیلی و اسنادی و استنتاجی با مراجعه به کتابخانه  های 

به  فیش  برداري  از طریق  تحقیق  با موضوع  مرتبط  معتبر  اسناد  و  کتاب  ها  بررسي  و  و مجازی  حقیقی 

جمع  آوري اطالعات تاریخی مرتبط با موضوع تحقیق اقدام شده است. از آنجا که پژوهش های تاریخی 

بیشتر حول موضوعات سیاسی متمرکز است، پرداختن به تاریخ اجتماعی که در اسناد و مدارک موجود 

است با استفاده از روش اسنادی می تواند راه گشای تحقیقات در حوزه ی ریشه شناسی تحوالت و تغییرات 

مهم تاریخی باشد.

دنبال  به  که  است   )Unobtrusive measure( مخل  غیر  سنجش  های  جمله  از  اسنادی،  روش 

بهره  برداری از داده  های موجود به جای تولید داده جدید است. )بیکر، 1390: 326(. در این روش تالش 

با استفاده از مطالعات تاریخی، گذشته بازآفریده شود نه اینکه آفریده شود. به همین دلیل  تا  می شود 

همراه با  ارائه شواهد تاریخی، به تفسیر این شواهد نیز پرداخته می شود )همان(. دوگونه متداول این روش 

در مطالعات اجتماعی، گردآوری اطالعات آماری از یک سو و گردآوری اسناد مکتوب از موسسات و 

سازمان  های دولتی و خصوصی و یا اشخاص حقیقی از سوی دیگر است. در این روش، اعتبار داده  های 

مورد استفاده در تحقیق بر مبنای اعتبار اسناد و همچنین مناسب بودن این اسناد با اهداف و توقعات تحقیق 

مورد سنجش قرار می  گیرد )کیوی و کامپنهود، 1382: 197( در این تحقیق تالش شده است تا با استناد 

به منابع، کتب و مقاالت مرتبط با موضوع پژوهش، مباحث مربوط به اندیشه تعالی در اندیشه علما و 

روحانیون، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. 
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و  غرب  و  مدرنیته  نگاه  سیطره  از  تاریخ نگاري  در  اوال  است  شده  سعی  تحقیق  این  در  بنابراین 

شرق شناسي رها شد و ثانیا با رویکرد عقالنیت تاریخی و با سنگ بنای فلسفه الهی تاریخ، آثار و اسناد 

تاریخی مربوط سنجیده شود؛ از این رو در جهت استفاده کاربردی از عقالنیت تاریخی، ضمن این که 

مؤلفه  هایی مثل اندیشه تعالی، اندیشه ترقی و... طراحی شده است؛ فرض اساسی بر این اصل استوار 

است که تاریخ هویت دارد و دائما در حال تکامل است. بنابراین روش این تحقیق، روشی استنباطی و 

بر اساس عقالنیت تاریخی بنا نهاده شده است. در این روش، تاریخ متشکل از چند جزیره   دور از هم 

نیست؛ بلکه پیوسته است و در کنار هم قرار گرفتن وقایعی به ظاهر پراکنده، به حادثه     معنی  دار تاریخی 

منجر می  شود، با این کار می  توان یک روایت کالن از حوادث تاریخی به دست آورد و علل وقوع رخدادها 

و وقایع دور از هم را تشریح کرد .

اسالمی،  انقالب  پیروزی  تا  پیشامشروطه  از  سیاسی  بحران های  و  اجتماعی  فرهنگی  مناسبات 

به  فقدان دست یابی  و  اساسی عقب ماندگی  بحران  دو  از  برای گذر  نظریه هایی چندگانه  به شکل گیری 

پیشرفت و توسعه مطرح شد که دو نظریه ترقی و تعالی مهم ترین آن ها به شمار می روند. نظریه تعالی 

به  عنوان رقیب نظریه ترقی، که بر الگوبردای از فرهنگ و اجتماع غربی برای گذار از بحران های ایران 

تأکید داشت، تحت تأثیر بنیان  های دینی و بسترهای فرهنگی و هویتی ایران شکل گرفته است. به باور 

نظریه پردازان تعالی، اندیشه با بنیان  های معرفت  شناسانه و هستی  شناسانه و انسان  شناسانه دینی در قیاس 

با نظریه ترقی، رویکردهای متفاوتی در مواجهه با استعمار، استقالل سیاسی و فرهنگی و اقتصادی، و 

الگوی مطلوب پیشرفت در پیش می گیرد. در واقع پاسخ نظریه تعالی به دو بحران عقب ماندگی و فقدان 

دست یابی به پیشرفت، با تغییر زاویه دید نسبت به هویت ملی، تمدن اسالمی، تجدد و انقالب اسالمی 

و در پیوند با ظرفیت  های نهفته سنت، و تحلیل واقع  بینانه از تاریخ تحوالت ایران معاصر مطرح می شود و 

 پیشرفت در افق تمدن نوین اسالمی است.
ً
اهداف مشخصی را دنبال می کند که نهایتا

3 چهارچوب مفهومی
در تحقیق حاضر فرانظریه اندیشه تعالی نوعی زاویه نگاه به تحوالت ایران است که یک سیر تکامل و تحول 

را برای گذار از وضعیت موجود و ورود به جایگاه حقیقی ارائه می  دهد. رویکردی که در دو بعد فردی و 

انسانی متمایل به ارزش  گذاری اندیشه  ها، رفتار و تصمیم  گیری برای آینده بر مبنای اعتقادات و باورهای 

فرهنگی و اجتماعی است که در بستر تاریخ شکل گرفته و به ناخودآگاه جمعی تبدیل شده است.
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1-3 اندیشه سیاسی
ریمون آرون در تعریف اندیشه سیاسی می گوید: اندیشه سیاسی، عبارت است از کوشش برای تعیین 

اهدافی که به اندازه معقولی احتمال تحقق دارد و هم  چنین مشخص کردن ابزارهایی که در حد معقولی 

می توان انتظار داشت که موجب دستیابی به آن اهداف شود )بشیریه،1386: 12(. لئو اشتراوس، تأمل یا 

ارائه تفسیر درباره آرای سیاسی را اندیشه سیاسی می داند. اشتراوس، با بیان این  که اندیشه سیاسی به هرگونه 

 به دنبال آن نیست 
ً
تأمل در باب مسائل اساسی سیاسی گفته می شود، بیان می کند که اندیشه سیاسی، لزوما

که با بهره گیری از روش های خاص به معرفت درست برسد و معرفت حقیقی را جانشین گمان سیاسی 

کند.)لئو اشتراوس، 1381: 5(. 

در واقع می  توان گفت که »اندیشه سیاسی به  عنوان جزئی از سپهر اندیشه در کوشش بشر برای تعریف، 

تبیین مناسبات خویش با خارج همیشه با زندگی اجتماعی مالزمت داشته است. البته هدف اندیشه سیاسی 

جستار در حقیقت سیاست فی نفسه نبود، بلکه کوششی بود عملی، برای پیدا کردن راه  حل  هایی در جهت 

باالبردن کارآمدی، تنظیم، عملکرد جنجال  گریز، و اداره بهتر مدینه«.)اشتراوس،1381: مقدمه مترجم(. 

آیت الله عمید زنجانی بر این باور است که برای شکل  گیری اندیشه سیاسی گذر از سه مرحله ضروری 

است، در مرحله اول متفکر باید پدیده مورد نظر را به صورت دقیق و علمی مورد تجریه و تحلیل قرار 

دهد، در مرحله دوم متفکر با توجه به تجزیه و تحلیل باید تالش کند کاستی  ها و ضعف  ها و ناهنجاری 

و ویژگی  های مثبت و منفی آن پدیده را به دست دهد تا امکان قضاوت دقیق و عادالنه در مورد آن پدیده 

فراهم آید و در مرحله آخر متفکر باید ضمن کشف وضع مطلوب راه  های رسیدن  به آن را به دست دهد.

) عمید زنجانی، 1384: 36( 

شاید بتوان گفت اسپریگنز،  جامع  ترین تعریف مفهوم را از اندیشه سیاسی ارائه داده است. وی معتقد 

است شکل  گیری هر اندیشه  ی سیاسی چهار مرحله در بطن خود دارد: مرحله اول، توصیف وضع موجود؛ 

در این مرحله اندیشمندان سعی دارند بحران  ها و بی نظمی  های مشاهده شده در وضع موجود را شرح 

دهند؛ مرحله دوم، اندیشمند سعی دارد دلیل یا دالیل بحران یا بی  نظمی در وضع موجود را بیابد و شرح 

دهد. مرحله سوم، تبیین یک آرمان  شهر یا وضع مطلوب که در این مرحله اندیشمند سعی دارد یک جامعه 

مطلوب را توصیف و تبیین نماید مرحله چهارم، راه  حل  ها یا بایدهای عملی برای رسیدن به وضع مطلوب 

ارائه داده می  شود. و یا از نظر گیدنز به بیانی مجمل  تر، ویژگی  های هر اندیشه  ای در تأمل، تفکر نقادانه و 

نوآوری خالصه می  گردد. )اسپریگنز،1370: 52(. 
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در مجموع می  توان گفت اندیشه سیاسی مجموعه آرای سیاسی نیست، بلکه حرکت ذهنی یا علمی 

برای کسب و شناسایی آرا و جعل نظریه جدید پیرامون پدیده سیاسی است. زمانی که از اندیشه سیاسِی 

یک مکتب یا یک شخص سخن به میان می آید، سه قسم شناخت بدیهیات، دسته  بندی نظریات موجود 

و جعل و نوآوری اعتباریات جدید پیرامون آن صحبت می  شود. بنابراین می  توان گفت اندیشه سیاسی، 

اندیشه درباره پدیده  های سیاسی است. ازآنجا که پدیده سیاسی در جامعه سیاسی تحقق می  یابد. بنابراین، 

نقطه آغاز بررسی و چیستی موضوع خاص در حوزه اندیشه سیاسی، نظر به شناسایی مفاهیم مطرح در آن 

زمینه، جامعه سیاسی و شناخت چیستی آنها می  باشد. 

همچنین باید در نظر داشت از آنجا که هدف و موضوع اندیشه سیاسی نقد اندیشه  های پیشین و تبیین 

نظرات جدید پیرامون پدیده  های سیاسی باید ارزش هایي را مطرح کند که چگونگی بهینه سازي زندگي 

سیاسي و ارتقاي کیفیت زندگي سیاسي را نمایان سازد. ارزش هایي که مبنایي براي سامان دهي زندگي 

جمعي بر مبنای یک آرمان مشترک و البته قابل عینیت یافتن استوار است. بنابراین می  توان گفت اندیشه 

سیاسی ایران معاصر کوشش نظری و عملی برای پاسخ به پرسش  های بنیادینی است که در حوزه سیاست و 

اجتماع برای تعریف و بکارگیری مفاهیمی همچون مشروطه، پیشرفت، ترقی، انقالب، حاکمیت، دولت، 

تجدد، تعالی و تمدن اسالمی شکل گرفته است.

2-3 تعالی
تعالی مفهومی سهل و ممتنع در معنای لغوی و اصطالحی است. در لغت به معنای برتری، بی  نظیر 

بودن، ممتاز، استعال، فوق  طبیعی، غیرتجربی و غیرمادی آمده است. )ازگلی،1391: 155( در اصطالح 

نیز تعالی در دو معنای ذهنی و عینی تعریف می  شود. در معنای ذهنی به اندیشه  ای اشاره دارد که امکان 

تربیت یافتن ذهن و عین در چهارچوب هدایت متافیزیک یا ماورالطبیعی را می  پذیرد. در این تعریف اصل 

انتزاع و تجربه زمینه  ساز تکامل انسان و جامعه انسانی به مدد دستورات الهی و تجربه شخصی است. 

)مطهری،1385: 7(

منظور از اندیشه تعالی در این پژوهش، اندیشه  ای است که هرگونه تغییر اجتماعی و معطوف به تحول 

ذهنی ذوعینی را در راستای تکامل ابعاد روحی و جسمی  انسان می  داند و لذا با این نگاه به تغییرات 

سیاسی  ـ اجتماعی و پیشرفت در جوامع می  نگرد. تعالی به عنوان یک گفتمان و جریان سیاسی در سیر 

ایران است که سیر تکامل و تحول  ُبعد نظری و فرانظریه خود یک زاویه نگاه به تحوالت  تاریخی در 
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خاص را برای گذار از وضعیت موجود و ورود به جایگاه حقیقی ارائه می  دهد. از این منظر نظریه تعالی  

به  عنوان نظریه  ای رقیب با نظریه ترقی مدنظر است. این نظریه تحت تاثیر بنیان  های دینی و بسترهای 

فرهنگیـ  هویتی ایران اسالمی و مبتنی بر بنیان  های معرفت  شناسانه، هستی  شناسانه و انسان  شناسانه دینی؛ 

اقتصادی،  و اهداف و  با استعمار، استقالل سیاسی، فرهنگی و  رویکردهای متفاوتی در نوع مواجهه 

الگوی مطلوب پیشرفت اتخاذ کرده است. 

تعالی به عنوان یک مفهوم جامع در اندیشه سیاسی دارای وجوه اشتراک و افتراق با مفاهیم توسعه، 

پیشرفت و تجدد است. اولین وجه اشتراک تعالی با تجدد و توسعه »حرکت در مسیر تحول همه جانبه ی 

ساحت های گوناگون جامعه برای ایجاد »وحدت و کثرت« افزونتر و شکل گیری نظامی تحول یافته و ارتقاء 

سطح جامعه از وضعیت »الف« به وضعیت »ب« است. )رضایی،1389: 52( به عبارتی معنی تجدد، 

توسعه و یا تعالی به این مهم اشاره دارد که طی یک فرایند تحول همه جانبه بتوان ویژگی  های وضعیت 

آرمانی را با روابط جدید، در سطحی باالتر در جامعه به عینیت درآورد.

دومین وجه اشتراک تعالی با توسعه و تجدد توجه به جهانی ساختن ارزشهای خاص است. به عبارت 

دیگر تعالی و توسعه و مدرنیته در معنای عام خود تالش دارند هنجارها و ارزشهای خاصی را در سطح 

جهانی بگسترانند.  تعالی و توسعه »بر پایه ی ارزش محوری باید »ارزش، بینش و دانش« جهانی خاص 

درمورد ارتقا و گذار از وضعیت موجود به وضعیت آرمان شکل گیرد و بر اساس آن، نظام توازن )نظام 

عدالت( و نظام بهره وری تبیین گردد.« 

و در نسبت وضعیت »ب« مشاهده کرد1. تحول، تغییری همه جانبه است که وحدت و کثرت جدیدی 

در انسان و جامعه ایجاد می شود و در نتیجه  ی آن سطح تمایالت، ادراکات و رفتارهای فرد و جمع نیز ارتقا 

می یابد؛ و این با رشد، که ارتقا در یک بعد است، تفاوت دارد.

3-3 ترقی
اصطالح ُمدرن از ریشه التین »modo« اقتباس شده است، این واژه در ساختار اصلی و ریشه ای خود 

به مفهوم به روز بودن »of today« و یا در جریان بودن »what is current« است. واژه مدرنیته  و تجدد 

وقتی به کار می رود به شیوه های رایج و معاصر زندگی فردی و اجتماعی و وضعیتی که پس از رنسانس 

به بعد در غرب پدیدار شده را از شیوه های سنتی آن بازشناساند اشاره دارد. )گیدنز،1377: 4( »مدرن بر 

پایه های سنت و تاریخ و فرهنگ و اقتصاد غرب شکل گرفته و ریشه در معرفت شناسی حسی و عقلی آنان 
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دارد. و »مدرنیسم« به اندیشه عقالنی معاصر و تمدن جدیدی که در اروپا و آمریکای شمالی در خالل 

سده های اخیر و به ویژه در ابتدای قرن بیستم روی کار آمد، اشاره دارد.« )هاروله،1386: 28( 

ماورالطبیعه و خرد- ماده  گرایی و طرد  انسان  محوری،  یا  اومانیسم  فلسفی  بر سه اصل  این مفهوم 

تجربه  گرایی استوار است. )ساروخانی،1370: 719(  اما حقیقت این است که تجدد در کنار نو بودن، 

همواره مساله ساز نیز بوده است و مهم  ترین مساله  ای که در طول دو قرن اخیر برای ما ایجاد کرده برهم 

زدن وحدت فرهنگی و فکری جامعه  ی ایرانی بوده است، اما برای دریافت سرعت تجدد در ایران به نظر 

می  رسد که بررسی خود مساله تجدد و فهم ابعاد و موضوعات آن می  تواند به  صورت یک تحقیق مناسب، 

قابل قبول و با ارزش مطرح باشد. 

مدرنیسم، تجدد، توسعه، ترقی، پیشرفت، تکامل، نوگرایی و نوآوری، متجدد و مستفرنگ و... با توجه 

به این دسته از کلمات و مفاهیم و حوزه  ی فکری و بار ارزشی  ای که انعکاس و جلوه می  دهند. در دل واژه  ی 

تجدد در ایران در ابتدا نوعی »حرکت و پویایی« به چشم می  خورد. )نجفی،18:1385( بنابراین تعریف 

می  توان گفت تجدد یا مدرنیته بنیاد فکری نظریه ترقی را در برابر نظریه تعالی فراهم می  آورد.

تجددگرایی انواع مختلفی دارد برخی با رویکردی غربی وتقلیدی محض به آن می نگرند و برخی در 

فکر بومی  سازی آن  هستند و از آن به  عنوان تجددگرایی بومی یاد می  کنند که در واقع به  معنای تجددگرایی 

با عارضه کم  تر و تالش برای نزدیک  سازی این پروژه  با بستر فرهنگی و هویتی جوامع از طریق برخی 

تغییرات در هردو سو است؛ اما به هرحال ارزش  های مدرنیته در این نوع تجددگرایی نیز غلبه دارد. تجدد 

در نگاه تعالی در حقیقت تفکیک سیاسی و فکری آن از مسائل فن  آوری؛ برنامه  ریزی و جهت  گیری در 

مسیر هویت دینی و ملی است.

4 پیشینه پژوهش
پیدایی و تحول گفتمان اسالم سیاسی در ایران معاصر یکی از اسا  سی  ترین موضوعاتی است که ذهن 

بسیاری از اندیشمندان در داخل و خارج کشور را به خود مشغول کرده است. تحقیقاتی محدود به تأثیر 

نظریه تعالی بر گفتمان اسالم سیاسی و نظریه ترقی اشاره داشته  اند که نشان می  دهد با توجه به جدید بودن 

مبحث تعالی نظریه پردازی و نگارش آثار زیادی در این حوزه تاکنون صورت نگرفته است و ضرورت 

مطالعه بیشتر در این زمینه را نشان می  دهد. پژوهش  های صورت گرفته در زمینه رقابت دو نظریه تعالی 

وترقی عبارتنداز: 
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1- کتاب نخستین رویاروی اندیشه  گران ایرانی با دو رویه تمدن غرب )1379( عبدالهادی حائری در 

این کتاب برای تمدن غرب دو رویه دانش و استعمار را برمی  شمارد و چگونگی مواجهه ایرانیان با این دو 

رویه از دوره صفویه تا پایان قاجار را بررسی می  نماید. به نظر نویسنده روشنفکران راه تغییر ایران را پناه 

بردن به غرب و دانش آن و در مقابل روحانیت شیعه با تمرکز بر ضرورت شناخت غرب جدید بین استعمار 

و دانش غربی تفاوت قائل شدند. که دو جریان اصلی در تاریخ اندیشه سیاسی ایران معاصر را فراهم آورده 

است. این کتاب به  رغم مطالعه اندیشه و تفکر اندیشه  گران ایرانی به بنیادهای فکری نظریه تعالی یعنی 

آموزه  های الهی و سنت تاریخی ایران اسالمی در برابر غرب اشاره  ای نداشته است.

2- کتاب حوزه نجف و فلسفه تجدد در ایران )1387( موسی نجفی. در این کتاب ضمن بررسی 

تاریخی پیدایی حوزه نجف به تأثیر آن بر اندیشه سیاسی تشیع در ایران پرداخته است. نویسنده با بررسی 

ه 
ّ
اسناد و مدارک و مطالعه متون تاریخی کم نظیر حوزه علمیه نجف در دوره مشروطه تا رحلت آیت الل

آخوند خراسانی، اندیشه و اصول فلسفه سیاسی حوزه نجف، متون تاریخی و فضای حاکم بر آن شهر  را 

به  عنوان مرکز ثقل رهبری مشروطیت ایران نشان می  دهد و در بخش دوم کتاب، متن کامل رسائل و صحف 

سیاسی منتشر شده در نجف را آورده است. این کتاب به دلیل پرداختن به مباحثی چون: »مبانی نظری 

حکومت دینی«، »تجدد« و »جامعه مدنی« از منابع مهم اندیشه سیاسی دور ه مشروطه به  شمار می  رود.

3- کتاب آشنایی ایرانیان با فلسفه  های جدید غرب )1376( کریم مجتهدی در این کتاب مساله 

شناخت فلسفه جدید غرب را مساله روابط کلی ایرانیان با کشورهای غربی می  داند. به نظر نویسنده ایرانیان 

به هنگام مواجهه با رویه  های استعماری و دانشی و تکنولوژی غرب، ضرورت شناخت بنیان  های فکری 

فلسفی غرب را ضروری دانستند. به همین دلیل نسلی از روشنفکران ایرانی به  وجود آمد که طیف  های 

مختلفی ازجمله غرب  زدگی تا طرد غرب را شامل می  شدند. این کتاب بنیان فکری گفتمان ترقی در ایران 

را به  خوبی نمایان می  سازد، اما اشاره  ای به نظریه تعالی ندارد.

4- کتاب جریان  ها و سازمان  های مذهبیـ  سیاسی در ایران )1320 -1357( تألیف رسول جعفریان، 

تالش دارد چگونگی شکل  گیری جریان  های فرهنگی موثر بر پیدایی اسالم سیاسی در دوره پهلوی دوم را 

بررسی نماید. به نظر نویسنده اندیشه دینی دوره مشروطه بر ظهور اسالم سیاسی در بدنه فرهنگی پهلوی دوم 

تأثیر مستقیم داشته است. جعفریان در این کتاب به ورود روحانیان به کانون  های مبارزه و نقش آنان با تکیه 

بر مذهب در عرصه فرهنگ و سپس سیاست تاکید دارد. این کتاب گرچه از جامعیت الزم با موضوع پیدایی 

جریان  های سیاسی   مذهبی برخوردار است اما صراحتا به چگونگی شکل گرفتن اندیشه تعالی نپرداخته است.
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باتوجه به پژوهش هایی که در بخش پیشینه به آن اشاره شد در حوزه اندیشه سیاسی معاصر، درباره 

نظریه تعالی و ترقی بعضا آثاری وجود دارد که به این حوزه ورود پیدا کرده اند،  اما در خصوص موضوع 

این طرح  در  دلیل  به همین  است.  نشده  نگاشته  آثار مشخصی   و مستقل  به طور جداگانه  رساله  این 

تحقیق تحوالت نظریه تعالی و نسبت آن با اندیشه سیاسی ایران معاصر مورد تاکید است. نظریه تعالی با 

مختصاتی که در این رساله مطرح شده برای اولین بار است که در سیر تحوالت تاریخ ایران معاصر مورد 

مداقه قرار می گیرد. تا کنون در سایر پژوهش ها به طور پراکنده اندیشه اندیشمندان این حوزه مطرح شده 

است اما اینکه خط سیری برای آن در نظر گرفته و بررسی شود، کار جدیدی است که امیدواریم تا حد 

امکان در این رساله به آن بپردازیم.

5.نظریه تعالی در ایران 
همان  گونه که پیش  تر آمد اکثر نظریه  های »ترقی« ایرانیان در ارتباط با ورود استعمار غربی و جلوه  های 

مدرن آن بعد از جنگ  های ایران و روس مطرح شد. نظریه »ترقی انتخابی« از درون نظام حاکم برخواست 

و مدعی امکان همراهی سنت و مدرنیته بود؛ یا نظریه »ترقی  خواهان قانونی«، به  دنبال ساختن الگوهای 

حکمرانی و سیاست  ورزی؛ و »ترقی  باستان  گرا« در پی ساخت هویت باستانی مدرن با برداشت گزینشی 

از تمدن غربی و تاریخ اسطوره  ای ایران بود. در مقابل »ترقی  احیاگرا« در یک طرح اتوپیاگرایانه خواهان 

اتحاد جوامع مسلمان برای مقابله با استعمار و استبداد شد. قالب این نظریه  های در ارتباط با دین و مدرنیته 

بود و از ظرفیت  های تمدن غربی و ممانعت از ورود مذهب اسالم سخن می  گفتند. اما بنیان  های سیاست 

نظری و عملی اسالم و تشیع در نهادهای مذهبی ایران، در مقابل همه این نظریه  ها و الگوهای استعمار و 

استبداد، الگوی »سیاست متعالی« را باتوجه به ظرف زمان و مکان ارائه   داد. فعال شدن دوباره این نظریه 

به شروع جنگ  های ایران و روس برمی  گردد و تثبیت و استمرار آن نیز بر پایه الگوی مستقل از غرب، 

باستان  گرایی و سلفی  گری تاکنون ادامه یافته است.  

صفوی  حکومت  شیعه  گری  و  ملیت  گرایی  به  باید  را  تعالی  اندیشه  نظری  بنیان  های  شکل  گیری 

بازگرداند. گرچه به نظر بعضی صاحب  نظران توجه به عقالنیت و فلسفه و ایرانی  گری پیش از صفویه در 

چهارمقاله عروضی و مقاالت اخوان  الصفا پیش  درآمد ملی  گرایی بوده است: 

»نخستین جوانه  های تجدد در ایران در قرن یازدهم میالدی  و پیش از غرب شکل گرفت. عباس 

میالنی ضمن اشاره به سه نحله فکری یعنی جریان دینی و صوفی  گری و فردگرایی، کتاب چهار مقاله 
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عروضی را نمونه  ای از نحله آخر، یعنی نوعی تجدد فکری خردگرایانه می  داند که پیش از غرب در ایران 

پیدا شد، ولی نتوانست رشد و توسعه یابد.« )علمداری،63:1392(، اما فهم جدید از ملیت را باید از 

دوره صفویه به بعد دانست.  

 خردگرایی و فردگرایی پیشاصفوی را می  توان نمودهایی از قرائت فلسفی دانست که در برابر خالفت 

وقت شکل گرفته بود. رقیب خارجی نداشت و مدعای تأسیس ملیت جدید را در سر نمی  پروراند. اما 

با تمرکز بر مذهب تشیع به آفرینش »هویت جدید« دست یازید. این هویت  ملی  گرایی دوره صفوی 

عالوه بر انسجام در برابر نظام ملوک  الطوایفی داخلی، در برابر رقبای خارجی خود یعنی خالفت عثمانی و 

مستشرقین اروپایی، برخورداری از یک نظام فرهنگی مجزا را در جامعه و سیاست ایران ضروری دانست. 

هم  چنین نباید از نظر دور داشت که بنیان تاریخی نظریه تعالی در دوره صفویه متمرکز بر حفظ استقالل 

رأی و آزادی در نظر و عمل بود؛ لذا هیچ  گاه احساس تقلید اصول فکری و اندیشه  ای همانند روشن  فکران 

دوره قاجار را مطرح نساخت.

در بررسی سیر تاریخی پیدایی نظریه تعالی باید به این مهم توجه داشت که بنیان هر اندیشه سیاسی 

نظام سیاسی  به  توجه  با  به عبارت دیگر،  مبنای هستی  شناسی خاص جوامع طرح  بندی شود.  بر  باید 

حاصل از تالقی تصوف و تشیع در شخص پادشاه صفوی، نظریه  پردازی فقها، فالسفه و عرفای دوره 

صفویه ازجمله حر عاملی، میرداماد، میرفندرسکی و مالصدرا باید این مهم مد نظر است که می  توان 

یک نظام فکری مستقل از دستگاه خالفت، اسطوره  های ایران باستان و ایده  آل  های اروپای طرح  بندی 

کرد؛ »در ابتدای دوران صفویه نیز پادشاه صوفی، عامل مشروعیت  بخش حکومت و نهادهای دینی بود؛ 

ولی با گذشت زمان، ملت جدید و مذهب شیعه گسترش پیدا کرد و از این نظر با تاریخ اروپا فرق دارد.« 

)نجفی،1400: 38(   

 همان  گونه که مدرنیته و تمدن جدید غرب ریشه در تحول در »هنر و فلسفه عقلی )راسیونالیسم(، 

سکوالریسم، دموکراسی و انسان  محوری و ادبیات عصر روشن  گری داشت«، می  توان گفت نظریه تمدن 

اسالمی ـ ایرانی ریشه در عقالنیت فلسفی ـ فقهی دوره صفویه دارد. این نظریه با ادغام دین و سیاست 

عالوه بر پایه  های نظری، بنیادهای عینی تغییر از جامعه کوچ  نشین به شهرنشین، گذر از اقتصاد کشاورزی 

به اقتصاد تجاری و گسترش جامعه شهری استوار است. توسل به زبان و استعاره های ادبی، ارائه نشانه  هایی 

تمثیلی و هنری در جلوه  های متعدد هنر صفوی که نشان از خردگرایی دینی ـ فلسفی ـ عرفانی دارد. 

)نجفی،1391: 142( این مهم گویای آن است که سؤاالت »چرا تمدن مدرن در غرب شروع شد؟« و یا 
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»چرا خردگرایی در ایران شکل نگرفت؟« و همین  طور »چرا نوزایش در ایران و جهان اسالم سقوط کرد؟« 

 جای بحث ندارد؛ چرا که تمدن اسالمی ـ ایرانی خود هویت مستقل در 
ً
همه از اساس نامرتبط و ضروتا

برابر دیگر هویت  های تاریخی قدیم و جدید به  شمار می  رود.

 بررسی ریشه  های تاریخی اندیشه تعالی در دوره صفویه نشان می  دهد که بنیادهای اساسی تجدد 

زاییده غرب است و بنیان اساسی تمدن اسالمی ـ ایرانی در »سیاست متعالی« طرح  بندی شده است. 

اومانیستی، رستارگرایی  پدیده  هایی چون سرمایه  داری، خردگرایی سکوالر، کثرت  گرایی  تمدن  این  در 

جهان  وطنی مادی وجود عینی ندارد. بلکه پدیده  هایی چون اقتصاد اسالمی، خرد دینی، وحدت  گرایی 

الهی و رستگاری متافیزیکی ذیل همه نظریات منبعث از تمدن اسالمی ـ ایرانی قرار دارد. پذیرفتن این 

دو برداشت نشان می  دهد که چرا در دوره قاجاریه و پهلوی ناخودآگاه جمعی در برابر ورود استعمال و 

استقبال روشن  فکران از جلوه  های گوناگون تمدن غربی مقاومت کرده است.

مسئله دیگر درباره سیر تاریخی اندیشه تعالی، چگونگی رابطه نهاد دین با نهاد سیاست و تفاسیر 

برخواسته از این دو است. شکل  گیری تصور سیاست متعالی در عصر صفوی را می  توان حاصل تعامل 

نهاد دیانت با سیاست دانست. برای اولین بار بعد از ظهور اسالم و ورود آن به ایران، نظام سیاسی مستقل 

از دستگاه خالفت با حمایت مستقیم نهاد دین در عصر صفویه برساخته شد. ریشه  های توأمانی دین و 

سیاست در این لحظه تاریخی را می  توان در اسطوره  های ایران باستان، تاریخ سیاسی ایران، و نحوه مواجهه 

ایرانیان با خالفای اموی و عباسی و حکمرانان مغول جست  وجو کرد. در واقع ایرانیان نه دیانت دستگاه 

خالفت را   پذیرفتند و نه سیاست خشونت عریان حاکمان مغول و ترک را. این مهم نشان می  دهد که تا چه 

میزان سیاست متعالی که بر توأمانی دین و سیاست تمرکز دارد، متأثر از اعتقادات مندرج در ناخودآگاه 

جمعی ایرانیان است. 

نگرش تاریخی به بنیان  های نظری و عملی اندیشه تعالی نشان می  دهد که پیدایی و تحول آن بر اساس 

»اصول فلسفه تاریخ« شکل گرفته است. به عبارت دیگر اندیشه تعالی می  تواند به سؤاالتی همانند چه 

تحلیل و شاخصی باید برای پیدای یک نظریه مد نظر داشت؟؛ چه معیارهایي ثبات و تحول یک نظریه را 

مشخص می  کند؟؛ و یا عوامل مثبت و منفی تأثیرگذار در چرایی این تحوالت، چه ویژگي هایي دارند؟؛ 

اولویت  بندی این عوامل به چه صورت است؟؛ اعتال و انحطاط سیاست و جامعه با چه عناصری مشخص 

مي شود؟ پاسخ دهد. این پرسش  ها نشان می  دهد که بین سیر تکاملی هویت ملی در ایران و پیدایی و 

تحول نظریه تعالی ارتباط مستقیم وجود دارد. 
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با تأسیس دولت صفوی مفهوم تشیع، دال  اندیشه تعالی نشان می  دهد که  توالی تاریخی پیدایش 

مرکزی است و ملیت ایرانی به  عنوان دال برتر نیز به دیگر مفاهیم سیاسی حاضر در ادبیات سیاسی ایران 

معنا می  بخشد. به همین دلیل در تاریخ استعماری خاورمیانه، به  ویژه در قرن نوزدهم، ایرانیان اعم از 

حاکمیت و یا دیگر نیروهای سیاسی به  دنبال تعریف معنای آزادی، استقالل و یا عدالت نبودند: 

»توالی تاریخی یعنی در ابتدا تأسیس صفویه و سه قرن بعد از آن آزادی خواهان ایران در عهد مشروطه 

نیازی نمی دیدند که آزادی و استقالل را توأمان مطرح نمایند؛ چراکه ایران، خالف کشورهای حاشیه ای 

حوزة  عثمانی، از استقالل و انسجام قابل  توجهی برخوردار بود و در آن بحث ]آزادی[ به  دنبال ]استقالل[ 

مطرح شد.« )نجفی،1400: 143( 

سیر پیدایی، تحول و تطور نظریه تعالی از دوره صفویه تاکنون نشان می  دهد که این اندیشه از ظرفیت 

تمدن  سازی برخوردار است. چه این  که مدعای سیاست متعالی تغییر در فهم و دانش اجتماعی و ارتقای 

آن از هبوط زمینی به عروج آسمانی است. عینیت یافتن باورها و ارزش  های فرهنگی به  صورت نمادهای 

اجتماعی و سیاسی در معماری و هنر صفوی و قاجاری، گویای ظرفیت باالی اندیشه تعالی در شکل  دهی 

یک تمدن برتر است؛ اندیشه  ای که تفاوت آشکار با یک نظریه یا قرائت خاص سیاسی دارد. از این دیدگاه 

می  توان همانند اندیشه تجدد که ذیل خود نظریات متعددی را پرورانده است، اندیشه تعالی در تطور 

تاریخی خود نیز از نظریات چندگانه  ای نزد فقها و فالسفه تشیع مطرح ساخته است.

1-5 رویکردی هستی  شناسانه به نظریه تعالی
فراتر  مستدل،  و  منطقی  و  عقالنی  شیوه ای  به  که  است  عقاید  و  آرا  از  مجموعه ای  سیاسی  اندیشه 

به  به زندگی سیاسی مطرح می شود. توجه  آرا و ترجیهات شخصی، درباره چگونگی سازمان دادن  از 

»چگونگی« ساماندهی هنجارها و ارزش  ها بر اساس اصول و گزاره  های تجویزی شکل می  گیرد که از 

مبانی هستی  شناسی با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی استنباط مـی  شود. در واقع هـستی  شناسی، مطالعه 

بدیهی  ترین بدیهیات و نخستین چیزی است که در مباحث فلسفی دربارۀ آن بحث می  شود. در اندیشه 

اسـالمی، بـه دلیـل برخوردار بودن از ماهیت دینی، مباحث خداشناسی و قانونمند و هدفمند بودن هستی 

و دنیا و آخـرت، از مـحوری  ترین مـباحث هستی  شناسی به  شمار می  رود. 

هستی  شناسی به عوامل فکري مانند فرهنگ، هنجار و انگاره   در سطح اجتماع بها مي  دهد. براین 

اساس می  توان گفت نظام  های اندیشه   بر پایه نگاه هستی  شناسانه جامعه شکل می  گیرد. هستي  شناسي 
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اندیشه تعالی با تأکید بر نقش تکویني عوامل فکري، آن را در برابر مادي  گرایي حاکم بر تمدن غرب و 

 
ً
نظریه  های منتج از آن قرار مي  دهد و در عین حال به دلیل پذیرش اهمیت واقعیت مادي، از نظریات صرفا

تصوفی و عرفانی شرقی نیز متمایز است. برای طرح مباحث هستی  شناسی در اندیشه تعالی ضرورت دارد 

به دیدگاه این اندیشه درباره هویت، اسالم، غرب، تاریخ و تمدن توجه کرد. سیاست متعالی با تعریف 

و انتظاری که از این مفاهیم دارد، بنیان معرفت  شناسی خود را برمی  سازد و با نقد نظریه  های غرب  گرا 

سعی دارد به  عنوان یک کالن  روایت از هستی مستقل اسالمیـ  ایرانی در برابر انواع نظام  های فکری رقیب 

محافظت نماید. مفاهیم هستی  شناسی اندیشه تعالی الگوی آرمانی خود را بر پایه نقد سه قرائت از دین و 

مدرنیته و تاریخ برمی  سازد. 

1-1-5 اندیشه تعالی در پیوند با هویت اسالمیـ  ایرانی

تمرکز اندیشه تعالی بر تمایز هویت اسالمی و ایرانی جامعه و فرهنگ ایرانی است. در واقع نقطه ثقل و 

تمرکز اندیشه تعالی که به رقابت با نظریات ترقی متأثر از تمدن غربی برمی  خیزد، هویت باورمندان است. 

زیرا در هستي  شناختي »هویت عبارت است از فهم  ها و انتظارات در مورد خود که خاص نقش است. 

هویت  ها به  طور هم  زمان به گزینش  هاي عقالني قوام مي  دهند و این الگوهاي هنجار  ی و ارزشی هستند 

که به آن  ها شکل مي  دهند.« )باقری،1387: 26( 

 ویژگی مهم هویت از منظر هستی  شناسی وابستگی تام و کامل آن به نظام اعتقادی و باورهای فرهنگی 

جامعه است. به همین دلیل »در هستی  شناسی، هویت را نمي  توان به شکل ماهوي، یعني جدا از بستر 

 اموري رابطه  اي و باید به  عنوان مجموعه  اي از معاني تلقي شوند که 
ً
اجتماعي آن  ها تعریف کرد. آن  ها ذاتا

فرد با در نظر گرفتن چشم  انداز دیگران، به خود نسبت مي  دهد.« )مطهری،1387: 14( پیدایی اندیشه 

تعالی در دوره صفویه و تثبیت آن در دوره قاجار نشان  می  دهد که این نظریه، تغییر در ذات هویت باورمندان 

به نظام فکری اسالمی ـ ایرانی را برای تحقق ترقی و توسعه نمی  پذیرد. لذا می  توان گفت مقاومت  های 

صورت گرفته در برابر نظریه  های رقیب ترقی  خواه ایران معاصر بیش از آن  که مقاومتی سیاسی و یا حاکمیتی 

باشد، متأثر از ذات هویت اسالمی ـ ایرانی است. 

مطالعه هستی  شناسی حاکم بر ذهن و زبان هویت ایرانیان نشان می  دهد که دو مؤلفه دین و تاریخ از 

اهمیت زیادی برخوردار است. مذهب تشیع و نهادهای وابسته به آن، نقطه تمرکز؛ و تاریخ اجتماعی آن، 

دال برتر این هویت به  شمار می  رود. لذا در نیمه دوم حکومت قاجار زمانی که نظریه  های ترقی هر کدام 
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الگوی خاصی از توسعه ارائه می  دادند، هویت اسالمیـ  ایرانی به  عنوان یک روایت بومی از هویت در برابر 

استعمار و استبداد فعال شد. این مهم با رهبری علما و فقهای تشیع آغاز شد. گرچه جریان  های مذهبی از 

تنوع زیادی برخوردار بودند؛ تأکید آن  ها بر اعتقاد و باور مردم مهم  ترین اصل در رقابت هویت خودی با 

الگوهای هویت غربی به  شمار می  رود.

هویت سیاسی ایرانیان متأثر از نظام اعتقادی آنان است که بر رفتار سیاسی آنان تأثیر مستقیم داشته 

است. مهم  ترین عناصر هویت  ساز از منظر هستی  شناسی عبارتند از : »امامت و والیت، معاد و تک 

ساحتی نبودن انسان، امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، کفرستیزی، روحیه ایثار و شهادت  طلبی، 

اعتقادی  زمینه  همین   .)236 نرگسی،1393:  )رمضان  معنویت  گرایی«  و  حق  پرستی  عدالت  خواهی، 

برابر  ایمانی و پیشینه قوی هویت تاریخی بستری مناسب برای تقویت روحیه مبارزه و مقاومت در  و 

الگوهای بیرونی هویت فراهم ساخته است. 

پایه دوم هستی  شناسی اندیشه تعالی بر هویت ایرانی استوار است. از این منظر تاریخ تمدنی ایران و 

جغرافیای طبیعی آن تأثیر مستقیم بر شکل  گیری هویت مستقل ایرانی داشته است:

 »آن  چه به قوم ایرانی و این طبیعت ویژه در فالت ایران مربوط می شود، تاریخی کهن است که از 

گذشته های دور در فراز و نشیب   بوده است. در تمدن و فرهنگ ایران دوره های تاریخ  نگاری وجود نداشته 

و ایران وارد تمدن  های اولیه شده است، یعنی از بیست هزار سال پیش تا کنون، اگرچه شکل و حال تمدن 

ایرانی عوض شده و فراز و نشیب داشته؛ هرگز منقطع نشده و این روند در شکل  گیری هویت ایرانی موثر 

بوده است.« )نجفی،1400: 24(

گرچه اندیشه تعالی، هویت اسالمی ـ ایرانی را برمبنای هستی  شناسی دینی و تمدنی مهم  ترین عامل 

مرزبندی خودی و غیرخودی می  داند؛ این قدرت سیاسی است که آن  را تحت عنوان ملیت تعریف کرده 

است. »از آغاز قرن دهم شمسی نقش هویت  سازی به اسالم شیعی در حکومت صفوی واگذار شد و 

در این زمینه روحانیت محور ارتباطی بین مذهب و مردم قرار گرفت و کارویژه  هایی نیز مانند تصدی 

موقوفات، مدارس دینی، محاکم شرعی و برخی امور دیوانی و دفتری به این نهاد واگذار شد.« )بشیریه 

،1374: 242( در واقع به قدرت رسیدن صفویان و تالش آنان برای تولید ملیت مستقل و آزاد و استمرار آن 

در نهادهای دینی و سیاسی موجب شد تا هویت اسالمیـ  ایرانی در دوره قاجار، به  رغم مقاومت حاکمیت 

و جریان  های رقیب، از کالن  روایت تعالی در برابر نظریه  های ترقی حمایت نماید. 

از آن  جایی که هویت متضمن بحث  های »معرفت  شناختی« و »هستی  شناختی« است؛ بدین معنی 
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که من با »هویتم« طوری به »هستی« می  نگرم که مبتنی  بر نوعی معرفت  شناسی خاص است و با هویت 

دیگری متفاوت است؛ می  توان نتیجه گرفت که هویت اسالمیـ  ایرانی نوع خاصی از اعتقاد و عملکرد را 

از باورمندان خود انتظار دارد که بر مبنای آن هر نوع اندیشه و نظریه تازه وارد، که قصد هویت  سازی دارد، 

ارزیابی و نقد می  شود. 

مقاومت هویت اسالمی ـ ایرانی در برابر هویت غربی، متأثر از نفوذ اجتماعی روحانیت شیعه طی 

چهار قرن گذشته است:

 »مذهب شیعی و روحانیت به  عنوان عالی  ترین نهاد مردمی و تنها نهاد قدرتمند غیردولتی با توجه به 

نفوذ گسترده خود، تنها قدرتی است، که می  توانست در مقابل حکام و دولت  مردان مقاومت کند. علما در 

طول دوران استبداد تنها پناهگاه مردم در برابر ظلم و ستم حاکمان بودند و محبوبیت مردمی روحانیت، 

مهم  ترین منبع هویت سیاسی آنان به  شمار می  رفت.« )ملکوتیان،1384: 61( 

قانونی،  انتخابی،  ترقی  خواه  نظریه  چهار  فعالیت  و  شکل  گیری  علی  رغم  که  می  شود  مشاهده  لذا 

جنبش  های  تعالی،  اندیشه  ذات  در  نهفته  ایرانی  ـ  اسالمی  هویت  اسالمی،  احیاگر  و  باستان  گرا، 

ضداستعماری و ضداستبدادی در نهضت مشروطه را تا مرحله پیروزی رساند. 

2-1-5 اندیشه تعالی: طرد و حاشیه  رانی غرب

و  ایدئولوژی  بین  تفکیک  و  تمدن غرب  کلیت  تعالی طرد  اندیشه  دومین شاخصه هستی  شناسانه 

تکنولوژی مدرنیته است. این ویژگی، اندیشه تعالی را در قالب گفتمانی مطرح می  سازد که به  عنوان یک 

کالن  روایت جهان  شمول در برابر ادعاهای جهان  گرایی تمدن غربی مطرح شود. طرد ایدئولوژی تمدن 

غرب به  عنوان الگوی زندگی مدرن برخواسته از هویت اسالمیـ  ایرانی اندیشه تعالی است؛ زیرا »هرکدام 

از هویت  هاي اجتماعي برداشت خاصي از خود در رابطه با سایر کنش  گران نشان مي  دهند و از این طریق 

منافع خاصي تولید مي  کنند و به تصمیمات سیاست  گذاري شکل مي  دهند. این  که خود را دوست و رقیب 

یا دشمن دیگري بداند، تفاوت زیادي در تعامل میان آن  ها ایجاد خواهد کرد.« )حاجیانی،1387: 54(

با  با اراده جمعی و ترسیم مرزها  در هستي  شناسي اندیشه تعالی تعریف هویت خودی در ارتباط 

تعریف  بلکه  نمی  انجامد؛  خصومت  به   
ً
ضرورتا تعالی  اندیشه  مرزبندی  توانایی  است.  غربی  دیگری 

مرزهای هویت خودی و دیگری به رقابت در سطح جامعه مدنی جهت کسب قدرت پذیرفته می  شود. 

اندیشه تعالی که ذیل مفاهیم فقهی، تاریخی، و فلسفی هویت اسالمیـ  ایرانی و در نظرات علمای دولت 



94

فصلنامه علمی - پژوهشی

14
01

ان
ست

، زم
ارم

چه
ره 

شما
م ، 

زده
 دوا

سال

صفوی و قاجاری ظهور یافته است با هم  پوشانی ارزش  های شیعی و ایرانی، ایده نظریه  های ترقی غرب  گرا 

را رد می  کند که مدعی »پیشرفت  ستیز« بودن اسالم را مطرح می  سازند. این عملکرد در هستی  شناسی 

اندیشه تعالی بر مبنای اصول هستی  شناسی این  گونه توضیح داده می  شود که »عوامل فکري نقش تکویني 

در تحوالت اجتماعی و سیاسی دارند، و خردگرایي و ماد  گرایي در این عرصه از اعتبار چنداني برخوردار 

نیست.« )رنجبر،1382: 76(  

برای  آنان  اهتمام  فقدان  غرب،  تمدن  طرد  از  هستی  شناسانه  برداشت  با  پیوند  در  دیگر  موضوع 

دست  یازیدن به الگوهای بیرونی فرهنگ و تمدن برای ترقی و پیشرفت است. فقها و علمای مشروطه  خواه 

برنامه  ها و اصول رفورمیستی روشن  فکران در حکومت قاجار را بیش  تر از منظر استیصال آنان در چاره  جویی 

و هم  چنین نداشتن ریشه طبقاتی می  دانند. به همین دلیل اندیشه تعالی، ترقی را به  عنوان »پروژه تمدنی« 

در نظر می  گیرد که اگر ایده  های شناختی و فرهنگی آن مد نظر قرار نگیرد امکان تضعیف تمدن اسالمی 

ـ ایرانی را تقویت می  کند. به همین دلیل علمای مشروطه  خواه ساکن در ایران و عراق اصل حفظ هویت 

خودی و طرد دیگری را با موضوع رقابت و همکاری در بحث ترقی و پیشرفت مد نظر قرار می  دهند. 

اومانیسم است. »سکوالریسم«  اندیشه تعالی رد دو اصل سکوالریسم و  عنصر هویت  ساز دیگر 

به  عنوان اصلی مهم در بنیان اندیشه سیاسی تمدن جدید غرب بر جدایی دین و سیاست تأکید دارد و دین 

را به امر شخصی فرو می  کاهد. به همین دلیل علمای مشروطه  خواه در جریان رقابت  های نظری بعد از 

جنگ  های ایران و روس و انقالب مشروطه  هیچ  گاه ایده جدایی دین از سیاست را نپذیرفتند:

 »گفتمان رو به رشدی که در چهارچوب شاخصه  های تمدن غرب توسط روشن  فکران وارد جهان 

اسالم و ایران شده بود، باعث توسعه و تطور اندیشه سیاسی شیعه شد که توأم با مشارکت روحانیت شیعه 

در امور سیاسی و اجتماعی و طرد سکوالریسم بود و اثرات و برآیندهای مهمی را در تاریخ معاصر ایران 

بر جای گذاشت.« )شامحمدی،1394: 189(

اندیشه تعالی با طرد سکوالریسم، اصل اومانیستی سیاست و حاکمیت را نیز نمی  پذیرد. نقد و طرد 

»اومانیسم« بر مبنای اصل خداباوری در هستی  شناسی اندیشه تعالی صورت می  گیرد:

 »در تفکر اسالمی، در نظام هستی و وجود، اصالت از آن خداوند بوده و همه موجودات در تمام 

شئونشان در محور او چرخیده و تحت لوای او به هستی  شان ادامه می  دهند، و به تعبیر دیگر در فرهنگ 

اسالمی، »الله محوری« حاکم است و همه چیز و همه قوانین چه در اصول و چه در فروع باید بر این 

محور تنظیم شود. )طاهری،1373: 87(. 
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بنابراین مشاهده می  شود که در مشروطه مشروعه، بحث از محدودیت استبداد و قانون  گرایی سکوالر، 

در قالب شرع اسالم و نه قرارداد اجتماعی مطرح می  شود؛ حال آن  که مشروطه غربی این موضوع را در 

قالب قانون عرف و بر مبنای نگاه اومانیستی و ضدیت با مذهب دنبال می  کند. 

نقد و طرد ایدئولوژی  محوری و تمرکز بر مکتب  گرایی در اندیشه تعالی چهارمین اصل برای طرد تمدن 

لیت نظریه  های سیاسی منبعث 
ُ
غربی است. نظریه تعالی با تشکیک در کالن روایت بودن مدرنیته غربی، ک

از آن  را به لحاظ تاریخی هماهنگ با جامعه و سیاست ایران نمی  داند. هم  چنین اندیشه تعالی عالوه بر نقد 

اصالت تمدن غربی، الگوهای شکل گرفته از آن   در محافل روشن  فکری ایران را تحت عنوان ایدئولوژی، 

مطرود و غیرکارآمد برای ایران می  داند. در واقع مکتب  باوری اندیشه تعالی بر این مهم استوار است:

 »توحید در مقابل انسان  گرایی مادی غرب است. شالوده  شکنی تمدن غربی، ایدئولوژی  های آن را تا 

سطح روش  شناسی و ابزار پایین می  آورد. این به  معنای از میان برداشتن تکنولوژی نیست؛ بلکه هدف آن، 

ایدئولوژی  زدایی از تکنولوژی است. در این  صورت، دستاوردهای بشری از ساحت غالب و غیرواقعی 

ایدئولوژیک به ساحت واقعی خودش یعنی ابزار بودن بازمی  گردد.« نجفی،1400: 57(

در مجموع، اندیشه تعالی در هستی  شناسی خود غرب و تمدن آن  را به  عنوان کالن  روایت و الگو برای 

دیگر روایت  های فرهنگی نمی  پذیرد و با تردید در اصول آن، کالن  روایت الهی و جهان  شمول رقیب غرب 

را معرفی می  کند. بنابراین اندیشه تعالی با طرح الگوی مهدویت، بر پیوستگی تاریخی به  منظور بازیابی 

هویت اسالمی ـ ایرانی در پرتو تمدن اسالمی تأکید می  کند؛ »فقط ظهور انسان کامل است که می  تواند 

در همه   ابعاد و ساحت  ها بشر را به تکامل برساند؛ در صورتی که انسان و یوتوپیاهای غربی توانایی ندارند 

که انسان را در همه   ابعادش به کمال برسانند. کمال غربی فقط تک  بعدی است که همان بعد ناسوتی و 

مادی بشر است.« )نجفی،1400: 57(

یخ  گرایی 3-1-5 اندیشه تعالی و تار

سومین بنیان هستی  شناسانه اندیشه تعالی توجه به »هویت تاریخی« است. این برداشت از هویت 

بر این مهم تأکید دارد که بین مفهوم تمدن، هویت، و تاریخ پیوند این  همانی وجود دارد. در واقع نگرش 

تاریخی به هویت موجب می  شود تا استمرار یک الگوی زندگی سیاسی ـ اجتماعی نزد همه باورمندان 

پذیرفته شود. »هویت دولت  ها ریشه در باورهایی دارد که کنشگران به  طور جمعي در مورد خودشان و 

دیگران دارند و به ساختار جهان اجتماعي شکل مي  دهند.« )حاجیانی،1387: 54(  این ویژگی هویت 
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که نوعی از ساختارگرایی تاریخی را نشان می  دهد در رفتار اسالم  گرایان حامی اندیشه تعالی در رقابت با 

نظریه  های ترقی به درستی مشاهده می  شود.

تاریخ در هستی  شناسی اندیشه تعالی در رابطه با تنوع حکمرانی بر مبنای هستی  شناسی به این مهم 

اشاره دارد که همواره هویت  های همسان و مشترک می  توانند الگوهای مختلفی از حکمرانی را در طول 

تاریخ به تناسب شرایط زمان و مکان برسازند. این بعد از هستی  شناسی هویت بر سایر ابعاد آن یعني 

جمعیت، سرزمین، و اقتدار تأثیر مستقیم دارد:

 »از این منظر حاکمیت مجموعه  اي از رویه  هاست و شناسایي که مفهوم حاکمیت به آن گره خورده 

است در بستري از رویه  هاي مختلف قرار مي  گیرد. به  عنوان نمونه، امتناع برخي از دولت  ها از مداخله در 

جنگ  هاي داخلي سایر دولت  ها از رویه  هایي است که به تعریف معناي حاکمیت مدرن اشاره دارد. در 

حالی  که دخالت در این موضوع نشان  دهنده اهمیت هویت تاریخی است.« ) شامحمدی،1394: 84( 

فقها و علمای تشیع به  همراه نخبگان حامی اندیشه تعالی طی چهار سده گذشته با تأکید بر هویت 

تاریخی اسالمی ـ ایرانی و تمایزگزاری بین مطلق  گرایی نظریه ترقی و سلفی  گرایی فعال در کشورهای 

مسلمان سعی داشته  اند با فاصله گرفتن از اسالم رادیکال و اتخاذ خط مشی اعتدالی، هویت معاصر ایرانی 

را ذیل استمرار تاریخی آن تعریف کنند. این رویه باعث شده است که گروه ها و اقشار مختلف جامعه با 

گرایش  ها و عقاید متفاوت، به هویت تاریخی اسالمیـ  ایرانی تمایل پیدا کنند. 

هویت تاریخی در هستی  شناسی اندیشه تعالی بر چگونگی ارتباط تمدن خودی با تمدن غربی تأکید 

ویژه دارد. تأکید فقهای تشیع در دوره قاجار و پهلوی بر نگاه تاریخی در این امر، این مهم را استمرار 

می  بخشد که حفظ تمدن خودی و مرزبندی با تمدن غربی بدون استفاده از تجربیات تاریخی امکان  پذیر 

نیست. با ورود اندیشه ترقی به ایران ضرورت ورود علما به عرصه سیاست از رهگذر نقش تاریخی، 

معنوی، اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی عینیت یافت. 

»شیعه در دوره قاجار برای نخستین  بار در تاریخش با نیازهای عصر جدید رودررو شد. علمای تشیع 

به زودی پی بردند که نمی  توان به این درخواست و دعوت جدید لبیک بگویند مگر آن که ابتدا تاریخ 

هویتی خود را بازخوانی کنند و بر بی  تحرکی که بر اثر القائات ایدئولوژی مورد حمایت دولت که در 

وجدان مردم جا خوش کرده بود، فائق آیند.« )علویان،1393: 62(  

اداری  اندیشه تعالی، یعنی همان فقهای مشروطه  خواه و نخبگان فکری و  از نظر علما و نخبگان 

قاجار که استقالل و آزادی ایران را بر ترقی و وابستگی به غرب اولویت می  دادند، هویت اسالمی ـ ایرانی 
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برساخته از فرهنگ و تمدن غنی شیعی از کارایی الزم برای مواجه با تمدن مدرن غربی برخوردار بود؛ به 

عبارت دیگر تأکید بر هویت تاریخی در آراء و نظریات شیخ فضل  الله نوری، آخوندخراسانی، آقانجفی 

اصفهانی نوع خاصی از اسالم گرایی همراه با هویت ملی به  وجود آورد که در تنازع مستقیم با هویت 

باستان  گرا یا احیاگری اسالم بدون ملیت بود. به همین دلیل اندیشه تعالی خواهان سیاست مستقل  تر ملی 

و استفاده از علم مدرن در عین حفظ هویت اسالمی است.

نکته دیگر پیرامون اهمیت تاریخ  گرایی در هستی  شناسی اندیشه تعالی توجه به موقعیت ژئوپلتیک 

تاریخی ایران است. در واقع هویت اسالمیـ  ایرانی وارث زندگی مشترک در موقعیت جغرافیایی فالت ایران 

است که تمایزات ویژه برای ساکنان آن نسبت به دیگر کشورهای مسلمان هم  مرز برمی  سازد. اندیشه تعالی 

با ایجاد ارتباط بین سه عنصر »مذهب شیعه، زبان فارسی و منطقه جغرافیایی ایران، نسبت جدیدی در قالب 

یک ملت و دولت مستقل شکل داده است. هر چند عناصر بسیاري در این امر نقش داشتند، مهم این است 

که همه این عناصر و اجزاء در خدمت یک ]کل به   هم پیوسته[ قرار گرفت و این روند بعد از پنج قرن تاریخی 

هم  چنان ]الیه   مرکزی و هسته اصلی هویت ملی ایران[ را تشکیل می  دهد.« )نجفی،1400: 12(

اندیشه تعالی، پیش از انقالب مشروطه تاکنون، هویت خود را از منظر هستی  شناسی تاریخی در 

رقابت با تمدن غرب و تعامل با جهان اسالم تعریف کرده است. در واقع اندیشه تعالی توانسته است بعد 

از پیروزی انقالب مشروطه و به  ویژه انقالب اسالمی، بین ارزش  های مدرنیزه شدن و ارزش های سنتی 

تلفیق متناسبی ایجاد کند و با ارائه الگوی اسالم سیاسی که از سه عنصر تشیع، زبان فارسی، و جغرافیای 

تاریخی برساخته شده است مدل تاریخی توسعه را متناسب با شرایط روز ارائه دهد. 

الگوی تاریخی هویت اسالمیـ  ایرانی این ظرفیت را برای اندیشه تعالی فراهم آورده است که در پرتو 

نگاه ابزاری به مدرنیته از کالن  روایت تمدن نوین اسالمی در برابر تمدن غرب دفاع کرد. نظریه »تمدن 

برتر،  تعالی، تمدن  اندیشه  بعد تمدنی و اسالمی است که درون خود  نوین اسالمی«، دربردارنده دو 

تکامل، و هویت را دارد. این نظریه، طرح عالم دینی و تجدید عهد دینی است و در نهایت پیش  برنده 

تکاملی چند ساحتی برای بشر است. )نجفی،1400: 40( در واقع تأکید بر تاریخی  گرایی هویتی در 

اندیشه تعالی، شروعی برای عمل گرایی و انعطاف در شکل  گیری تمدن نوین اسالمی بوده است.

سیاسی  اسالم  ارائه  برای  رهیافتی جدید  تعالی  اندیشه  در هستی  شناسی  تاریخ  گرایی  در مجموع، 

متناسب با شرایط روز جهان فراهم می  آورد. باورمندان به اندیشه تعالی یعنی فقها و نخبگان سیاسی طی 

صد سال گذشته با استفاده از ظرفیت  های تجربی تاریخ  اسالم و ایران سعی داشته  اند با ارائه الگوی تمدنی 
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مستقل از تمدن غربی بر اهمیت موقعیت تاریخی ایران در منطقه خاورمیانه و جهان نیز تأکید نمایند. به 

زبان ساده  تر اندیشه تعالی با جمع بین احیاگری اسالمی و باستان  گرایی ایرانی توانسته است هویت ایرانی 

را در قالبی از ملیت مدرن تعریف نماید که مستقل از هویت غربی   باشد. هم  زمان این اندیشه در مخالفت 

با یکسان سازی قومیتی و نژادی و با تمرکز بر محوریت هویت ملی، نقش اسالم را در ساخت هویت 

مشترک در داخل بارزتر می  کند و در خارج از ایران نیز با توجه به این هویت جدید، منافع خود را در جهان 

اسالم و دنیای غرب پی  گیری می  کند.

2-5 رویکردی معرفت  شناسانه به نظریه تعالی
نظریه  های ترقی   ایرانی عالوه بر آن  که طی دویست سال گذشته  تالش نمودند تا بنیان  های فکری و نگاه به 

زندگی در جامعه ایران را نسبت به تمدن مدرنیته و توسعه تغییر دهند، سعی کردند با تغییر معرفت  شناسی 

سنتی و تاریخی از استمرار سنت  های دینی و عرفی جلوگیری کنند. تغییر معرفت  شناسی از اصالت اعتقاد 

و سنت الهی به اصالت بشر و تکیه بر عقالنیت ابزاری در جغرافیایی تاریخی ایران، هدف نظریه  های 

دیگری  و  خود  فهم  برای  علم  گرا  روش  شناسی  و  معرفت  شناسی  به  را  خود  سیاست  این  است.  ترقی 

بر نظریه  پردازی مبتنی  با تکیه  تا  این مبنا تالش دارد  بر  اندیشه ترقی  ملزم کرده است. معرفت  شناسی 

 عقالنی، تحلیل  های کّمی اثبات  گرایانه، و توصیف  های محض و هر چیزی دیگر که 
ً
برگزینش  های صرفا

به نام دانش  پژوهشی شناخته می  شود، الگوی کسب معرفت ایرانی را تغییر دهد. 

در نقطه مقابل نظریه   ترقی، اندیشه تعالی به  دنبال اثبات این ایده است که با استفاده از ظرفیت  های 

هستی  شناسی، می  توان قواعد معرفت  شناسی هویتی را در فهم تمدن خود و تمدن غرب به  کار گرفت. 

به  عبارت دیگر از نظر اندیشه تعالی، هستی  شناسی می  تواند با قوانین فرازمانی معرفت  شناسی اسالمی 

همراه شود و کالن  روایت مستقل از تمدن غربی را تحت عنوان سیاست متعالی و یا تمدن نوین اسالمی 

برسازد. وجود رویکرد تمدن  سازی در مقابل مدرن  سازی در اندیشه تعالی موجب شد تا بعد از پیروزی 

قرارداد  معرفت  شناسی  از  برخواسته  آن  که  از  بیش  حاکمیت  و  قانون  گذاری  هرگونه  مشروطه،  انقالب 

اجتماعی باشد، نتیجه مفاهمه و درک مشترک از تجربیات تاریخی باشد. 

1-2-5 حفظ فرهنگ سیاسی

از منظر معرفت  شناسی، فرهنگ مجموعه  ای از داشته  های فکری منطبق بر اعتقاد و باور است که 
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توسط نظام آموزشی تولید می  شود و یا از طریق خانواده انتقال می  یابد. فرهنگ در »وضعیتی که شکل یک 

استعداد پایدار جسمی را به خود گرفته است، ترجیحات فرهنگی و مهارت  های فرهنگی مثل قدرت بیان 

در بین مردم، و وضعیتی عینی به شکل کاالی فرهنگی خود را نشان می  دهد.« )علی  حسینی،1389: 71( 

بنابر این دیدگاه معرفت  شناسی، این سه الگو بنیان به  وجود آمدن فرهنگ سیاسی مشترک را فراهم می  آورد. 

اهمیت تغییر فرهنگ سیاسی برای اولین  بار در نظریات ترقی قانون  گرا و باستان  گرا مطرح شد. در 

واقع نظریه ترقی برای رسیدن به اهداف خود که همانا تولید تمدن مدرن ایرانی و رسیدن به توسعه بود، 

تغییر فرهنگ سیاسی را مبنای کار خود قرار داد. به عنوان مثال، ملکم  خان به  عنوان پیش  رو در نظریه ترقی 

همه  جانبه بر الگوبرداری سیاسی و فرهنگی برای تغییر معرفت ایرانی نسبت به جهان پیرامون تأکید دارد؛ 

»در واقع فلسفه عقاید سیاسی ملکم  خان مبتنی بر تسلیم مطلق و بالشرط در مقابل تمدن اروپایی بود و 

عقیده داشت که ایران در تمام ارکان زندگی سیاسی و اقتصادی باید اصول تمدن غربی را بپذیرد.«)آدمیت، 

1340: 130(. اندیشه   تعالی در مقابل این تعریف روشن  فکران از فرهنگ سیاسی، الگوی حفظ و استمرار 

فرهنگ خودی را ارائه داد.

در معرفت  شناسی اندیشه تعالی شناخت تمایز بین فرهنگ اجتماعی ـ سیاسی ایران و فرهنگ غربی 

علمای  و  فقها  می  آورد.  فراهم  را  دیگری  و  خود  شناخت  بنیان  می  شد،  دنبال  ترقی  خواهان  توسط  که 

مشروطه  خواه قبل و بعد از پیروزی انقالب مشروطه و در زمان حکومت پهلوی با تمرکز بر فرهنگ سیاسی 

جامعه ایران، هر نوع تغییر و مدل  سازی از تجدد و ترقی را مشروط  به لحاظ اصول فرهنگ اسالمیـ  ایرانی 

می  دانستند. در واقع علما و روحانیون، با ترویج نظام  های ارزشی، نمادها و شعائر مذهبی اجتماعی تشیع، 

توانستند در بستر زمان و حوادث تاریخ معاصر، فرهنگ اسالمی ـ ایرانی را به  طور نسبی در سراسر کشور 

 مطلوبی رسیدند و توانستند در سایه فرهنگ تشیع به 
ً
توسعه دهند. در این فرآیند مردم به رشد عقالنی نسبتا

رهبری مراجع، قدم  هایی در تحول نظام  های سیاسی و اجتماعی جامعه بردارند )رمضان نرگسی،1393: 

.)68

اندیشه تعالی در رقابت با نظریه  های ترقی در جریان انقالب مشروطه همواره تالش داشته   است تا 

امکان شناخت خود اسالمی ـ ایرانی و خود غربی را با استدالل  های فرهنگی برای مردم فراهم آورد. از 

نظر این اندیشه در دنیای معاصر همانند جهان سنتی »فرهنگ به  عنوان موتور محرکه توسعه و زمینه ساز 

حرکت جوامع و موثر در شکل گیری الگوهای رفتار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به  تدریج اهمیت پیدا 

کرده است؛ زیرا همواره نظم اجتماعی از طریق فرهنگ ساخته می شود و این زیرساخت های فرهنگی 
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است که موجب سامان دادن به فعالیت های سیاسی در سطح سیاست داخلی و سیاست جهانی می شود.« 

)دامیانتی،1379: 132(

اندیشه تعالی نشان می  دهد که هنجارها و ارزش هایی که موجب   بررسی الگوی نظری و عملی 

تقویت و باال رفتن قابلیت های حاکمیت در داخل می شود را با استفاده از ظرفیت  های مذهب تشیع و 

فرهنگ سنتی ـ تاریخی ایران به  کار برده   است. نقش برجسته علما در جریان انقالب مشروطه و اقبال 

مردم از آنان این مهم را آشکار می  سازد که شناخت و معرفت مردم از وضعیت جاری مبتنی بر باورها و 

هنجارهایی بوده که بر اساس سنت شکل گرفته است و پیشینه تاریخی و ریشه  داری دارد. 

دیگر  از  غرب  وارداتی  هنجارهای  برابر  در  مقاومت  برای  زمانی  شرایط  اساس  بر  هنجارسازی 

برداشت  های معرفتی اندیشه تعالی نسبت به نقش فرهنگ در فرآیند تمدن  سازی است؛ »پذیرفتن تکثر 

فرهنگی و حق اظهارنظر برای تمامی گروه ها و اقلیت  های قومی و نژادی، ذیل فرهنگ سیاسی تشیع، 

انسجام اجتماعی الزم برای ساخت هویت ملی را فراهم می  آورد. زیرا تعهدات دینی در فرهنگ ایران 

کاربرد بیش  تری نسبت به تعهدات قانونی دارد«)بیگدلی، 1385: 22ـ 21(. حفظ فرهنگ سیاسی خودی 

از سوی اندیشه تعالی عالوه بر اهمیت انسجام  سازی آن، بر ناکارآمدی الگوهای فرهنگی وارداتی توسط 

روشن  فکران تأکید دارد.

معرفت  شناسی هنجارمند اندیشه تعالی بر شناخت  شناسی و کثرت  گرایی فرهنگی گروه ها و الیه  های 

مختلف اعم از قومی، نژادی، و مذهبی تأکید دارد که می  توان در پیوند با همه این الیه  ها و با استفاده از 

ابزارهای مناسب و یک مشی مذهبی ـ عقالیی صحیح، به  طور مسالمت آمیز، الگوی تمدن اسالمی را 

تحقق بخشید؛ »به  نظر می رسد در پنج قرن اخیر، الیه شیعی ـ صفوی از رشد، استحکام، عمق و تأثیر 

بیشتری در حیات سیاسی و فرهنگی ایرانیان برخوردار بوده است« )نجفی،1400: 36(. بنابراین می  توان 

ادعا کرد که فرهنگ شیعیـ  ایرانی توانسته است به  عنوان یک الگو و چهارچوب مناسب، ضمن آن  که خرده   

فرهنگ  های خودی را ذیل یک فرهنگ سیاسی مشترک متحد سازد، در برابر تهاجم فرهنگی غرب طی دو 

قرن گذشته مقاومت نماید.

اصل پایانی اهمیت حفظ فرهنگ سیاسی در معرفت  شناسی اندیشه تعالی آن است که فقها و نخبگان 

این تفکر بر تدوین و اجرای قانون اساسی مطابق با هنجارها و ارزش  های اعتقادی مردم ایران تأکید دارند؛ 

»علما همواره بر اجرای قانون اساسی به  عنوان نهادی که می تواند تدابیر مناسب را در جهت تعدیل و تطابق 

منافع متفاوت برای رسیدن به سیاست های مشترک ایجاد کند، تأکید می کنند. زیرا قانون اساسی با ایجاد 
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الگوهای اخالقی، بر اولویت ها و کنش های اعضای جامعه تأثیر می گذارد.« )آبادیان،1383: 145( 

به همین دلیل  وقتی مشروطه  خواهان به  دنبال اقتباس قانون غربی هستند، شیخ فضل  الله نوری با تکیه 

بر فرهنگ سیاسی اسالمی ـ ایرانی هر نوع اقتباس و قانون  گذاری در مقابل شریعت اسالم را رد می  کند؛ 

»دین اسالم اکمل ادیان و اتّم شرایع است و این دین دنیا را به عدل و شورا خواند. چه اتفاق افتاده است 

که امروز باید دستور عدل ما از پاریس برسد و نسخه شوراي ما از انگلیس بیاید؟« )ترکمان، 1362 : 

150(. در واقع شناختی که منبعث از فرهنگ سیاسی خودی در اندیشه تعالی شکل گرفت، توانست با نفی 

فرهنگ وارداتی غربی، که هیچ  گونه تجانسی با زیرساخت  های فرهنگ بومی ایران نداشت، نوعی آگاهی 

برای ساخت حاکمیت سیاسی بر مبنای فرامین الهی تدوین نماید. 

2-2-5 اولویت مشروعیت الهی سیاست

دومین اصل مهم در معرفت  شناسی اندیشه تعالی توجه به مؤلفه مشروعیت سیاسی است. در واقع اساس 

تمایز اندیشه سیاسی با دیگر نظریه  های مطرح در ایران معاصر متوجه منبع مشروعیت حکومت است: 

»مشروعیت سیاسی یک دولت در داخل به وفاداری و حمایت آگاهانه مردم از آن دولت مرتبط است، 

یعنی این  که اتباع یک کشور اقتدار دولت را پذیرفته و باور داشته باشند که نهادهای موجود، کارهای خود را به 

خوبی انجام می دهند، به قانون عمل می کنند و از لحاظ اخالقی شایسته هستند.« )نورالدین،1383: 152( 

مشروعیت سیاسی در فرهنگ اجتماعی ایران تا دوره مشروطه، متأثر از هویت تاریخی، و امری الهی 

و متافیزیکی بود. با ورود مدرنیته و ارزش  های غربی، روشن  فکران در منبع الهی حاکمیت تشکیک ایجاد 

کردند.

تشکیک در منبع الهی مشروعیت سیاسی حاکمیت را در اکثر نظریات ترقی  خواه معاصر به  ویژه نظریه 

قانونی، باستان  گرایی، و احیاگری اسالمی می  توان مشاهده کرد. در واقع مسأله اساسی این نظریات آن 

است که حکومت قاجار از مشروعیت مردمی و قانونی برخوردار نیست؛ لذا باید با تدوین قانون اساسی 

طالبوف  و  اسدآبادی،  آخوندزاده، سیدجمال  الدین  ملکم  خان،  داد.  تغییر  را  منبع مشروعیت حکومت 

تبریزی بر این مهم تأکید داشتند. طالبوف در این زمینه عنوان می  کند: »قانون هر دوره ای متعلق به همان 

دوره است. مقصود وی این بود که قوانینی که در سالیان گذشته برای انسان تصویب شدند متعلق به همان 

دوره بوده و در این زمان از اعتبار ساقط هستند بنابراین بایستی قوانین جدیدی متناسب با این زمان تصویب 

شود. )راسخ و شیخی زاده 1394: 94(
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تعیین  را  از منظر معرفت  شناسی، مشروعیت حاکمیت  قانون  و نحوه تدوین  دو مؤلفه زمان  مندی 

می  نماید. از این دیدگاه، قانون گذشته شایسته وضع زمان حال نیست و منبع تدوین  کننده قانون نیز باید 

به شرایط زمانی و مکانی آگاهی داشته باشد. شائبه ناکارآمدی قانون سنتی و برآمده از آموزه  های الهی، 

مهم  ترین استدالل روشن  فکران برای تغییر مشروعیت حاکمیت و سیاست در دوره قاجار به  شمار می  رود. 

به  عنوان مثال، میرزا فتحعلی آخوندزاده بر وضع قوانین و تغییر آن به اقتضای زمان تأکید داشت؛ لذا زمانی 

که وضعیت قانون اساسی اروپا را مطالعه کرد به این نتیجه رسید که بایستی منشأ قدرت دولت در اختیار 

مردم گذاشته شود. او خالف دیگر روشن  فکران تطبیق  گرا، به جای تالش جهت تطبیق و سازگاری عرف 

و شرع، خواهان تفکیک میان آنان بود زیرا قانونی که مدنظر داشت قانونی مستقل از هرگونه عقیده شرعی 

بود. )راسخ و شیخی زاده، 1393، 19(

در سیاست  مطالعه  مورد  اصلی  که موضوع  است  آن  معرفت  شناسی  مباحث  در  دیگر  مهم  اصل 

»قدرت و منبع آن« است. قدرت هنگامی موثر است که مشروع باشد، یعنی این  که بر اساس رضایت 

خداوند و یا مردم بنا شده و نه این  که بر آنان تحمیل شده باشد. نقطه تمایز اندیشه تعالی با نظریه  های ترقی 

در تعریف چیستی قدرت و منبع آن است. به باور روشن  فکران فقط منبع مردمی قدرت و رضایت ایشان 

با تأکید بر آزادی های سیاسی اصالت دارد؛ این مدعا با برداشت متفکران اندیشه تعالی که قدرت مطلق را 

خداوند و مشروعیت آن  را رضایت او می  دانند، تفاوت آشکار دارد. 

شیخ فضل  الله نوری به  عنوان یکی از متفکران مؤثر بر اندیشه تعالی با تدوین هر نوع قانون توسط 

انسان به  معنای قانون دولتی مخالف بود و اعتقاد داشت که قوانین انسان ساز شیوه ای برای فریب مردم 

است. در واقع از منظر معرفت  شناسی، شیخ فضل  الله تأکید صرف بر عقالنیت فردی و جمعی بدون توجه 

به سایر منابع یعنی فرامین الهی، سنت و شهود را برای تدوین قانون نادرست می  دانست. او با تفکیک بین 

قوانین الهی در فرهنگ سیاسی ـ اجتماعی و قوانین اداره مملکت، تدوین قانون توسط اکثریت و مشروط 

ساختن آن را به رأی اکثریت نمی  پذیرفت. شیخ در این زمینه عنوان می  کند:

 قانون ما در هزار و اندی سال قبل نوشته و به ما داده 
ً
 »اما قانونی که فرمودید وضع خواهد شد، اوال

شده است؛ و بر فرض که امروز بخواهند قانونی بنویسند، باید مطابقت با قرآن و قانون محمد و شریعت 

احمدی داشته باشد. دیگر این  که فرمودید برای شرع نیز حدودی بود، بدانید که برای شرع حدی نیست«. 

)جمالزاده، 1377،59(

شیخ فضل الله نوری در رسائل مشروطیت به صراحت از قانون برآمده از »روایت اخبار و محدثان و 
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مجتهدان« که بر اصالت قوانین الهی تأکید دارد، صحبت به  میان می  آورد. هم  چنین از نظر شیخ، قوانین 

دولتی نظیر قوانین مربوط  به اداره مملکت، قوانین زمین و ملک داری، قوانین حاکم در سیاست بین المللی، 

و دیگر امور سیاسی، تنها به دوایر دولتی و حکومتی اختصاص دارد و ارتباطی به شرع و قوانین الهی ندارد.

بحث دیگر پیرامون اولویت مشروعیت الهی سیاست در اندیشه تعالی توجه  به تمامیت در بحث 

ملیت است. در کالم و نوشته  های متفکران اندیشه تعالی یعنی شیخ فضل  الله نوری، سیدکاظم یزدی 

و آقانجفی اصفهانی، مفهوم مردم مسلمان جایگزین مفهوم مردم ایران است. در واقع برای مشروعیت 

حاکمیت در اندیشه متعالی، جامعه و مردم باید مسلمان باشند؛ غیرمسلمانان به تفکیک کفار و اهل کتاب 

از حقوق قانونی برخوردارند اما رضایت آنان برای مشروعیت حکومت شرط نیست. بر اساس این ایده 

مشاهده می  شود که اصل برابری استفاده از قانون برای همگان یکسان فرض شده است و هیچ گروهی بر 

گروه دیگر برتری ندارد؛ اما مشروعیت قانون به شریعت و عقل مرتبط است. »شریعت، وضع قوانین در 

حوزه امور شرعی را به فقیهان واجدالشرایط اختصاص داده است. در حوزه امور عرفی نیز متخصصان 

جامعه و کشور مسلمان هم  چون مجلس شورای ملی می توانند به وضع قوانین عرفی بپردازند، به شرطی 

که از احکام الهی تخطی نکند.« )رضائی  نیا و ایزدی، 1391، 41( 

قانون  گرایی و توجه  به بحث مشارکت سیاسی مردم در اندیشه تعالی، مشروعیت سیاسی قانون  گذاری 

در امور عرفی  را به  عنوان امری کل  گرا در نظر می  گیرد و مشروعیت   را رضایت حداکثر مشروط به تخطی 

نکردن از احکام الهی می  داند. به همین جهت از نظر آخوند خراسانی، شیخ فضل  الله نوری، سید کاظم 

یزدی و دیگر مشروعه  خواهان حق برابر همه شهروندان برای مشارکت در فرآیند تدوین قانون اساسی به 

شرط مسلمان بودن و رعایت موازین الهی پذیرفته شده است. در واقع می  توان گفت مشروعیت سیاسی 

مردمی در اندیشه تعالی در امتداد مشروعیت الهی قرار دارد. 

تأکید بر مشروعیت الهی سیاست، حدود و ثغور حکمرانی و حاکمیت را نیز مشخص می  سازد. از 

این دیدگاه مشروعیت حکومت مبتنی بر اجرای قوانین الهی، حفاظت از سرزمین اسالمی، برقراری نظم و 

انتظام در جامعه اسالمی و تالش برای کسب مشروعیت حداکثری است؛ »برخورداری تمامی شهروندان 

از هر مذهب و نژادی که با تشیع و اسالم نزاع نداشته باشند از مناصب دولتی و عمومی و سایر خدمات 

عمومی به  طور برابر پذیرفته شده است.« )زرگری  نژاد،1390: 65( 

رعایت اصل برابری و عدالت در معرفت  شناسی اندیشه تعالی برای تحقق مشروعیت الهی حاکمیت 

مورد تأکید واقع شده است. نظام فلسفیـ  فقهیـ  عرفانیـ  تاریخی که اندیشه تعالی بر آن تکیه دارد، دال 
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مرکزی عدالت را شرط تحقق و عینیت یافتن مشروعیت حداکثری می  داند؛ »خاستگاه تمدن اسالمی در 

نگاه حداکثری با قرائت شیعه، همان وحی است، مبانی آن توحید و معاد، اصول آن والیت و شریعت و 

عدالت و اهداف آن قرب به خدا، توسعه   عبودیت، انسان  سازی، تن دادن جامعه به سرپرستی یک انسان 

کامل و ایجاد حیات طیبه است.« )نجفی،1400: 44( بنابراین مشروعیت الهی سیاست بر اساس اصول 

توحید، معاد، والیت، و شریعت به  دنبال تحقق عدالت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، و اقتصادی است.

3-2-5 مسئولیت  پذیری و رهبری

از اصول مهم معرفت  شناسی، مسئولیت  پذیری و رهبری است. به زبان ساده  تر فعاالن عرصه سیاست 

و اجتماع باید نسبت به تحوالت و تهدیدات پیش  رو احساس مسئولیت کنند و رهبری امور را برعهده 

گیرند. در واقع مسئولیت  پذیری حاصل اصل شناخت، تحلیل و توصیف فرهنگ سیاسی است که خود 

متأثر از مذهب، تاریخ و جغرافیاي مشترک است و نقش مهمی در بازی سیاسی برعهده می  گیرد. »با توجه 

به اهمیت مسئولیت  پذیری در فرهنگ سیاسی ایرانیان مشاهده می  شود که شناخت شرایط و موضع  گیری 

متناسب با آن مهم است.« )باقری،1387: 92( بر همین اساس مشاهده مي  شود که بنیان نظری اندیشه 

تعالی بر مسئولیت  پذیری فردی و اجتماعی تأکید دارد.

اولین اصل معرفتی مسئولیت  پذیری و رهبری اندیشه تعالی بر حفظ هویت خودی در برابر تهاجم 

تمدن غربی تأکید دارد. تأکید بر الگوی تمدن اسالمی در برابر تمدن غربی و ضرورت حضور الگوی 

اسالمی ـ ایرانی ملیت در معادالت جدید جهانی به این مهم اشاره دارد که اندیشه تعالی حاضر به تقلید 

و دنباله  روی از الگوهای تمدن غربی نیست. 

رهبری تمدن اسالمی با استفاده از ظرفیت  های علوم جدید، تمایز این کالن روایت با نظریه ترقی 

قانونی، احیاگرانه و باستان  گرا در بحث رهبری تمدنی را نشان می  دهد. اندیشه تعالی در پي بازگشت به 

گذشته نیست، در پي فهم گذشته و استفاده از آن براي آینده است. عقل گرایی، استدالل  محوری، پرهیز 

از جزم  اندیشی و رها شدن از تقلیدزدگی و آفت  های تفکر از عناصر اساسی تولید علم در فرد و جامعه 

از منظر اندیشه تعالی محسوب می  شود که همگی بر لزوم مسئولیت  پذیری همگانی اشاره دارد. به واقع 

شناخت شرایط و موضع  گیری صحیح نسبت به آن از اصول رهبری فکری و اندیشه در نظریه تعالی است.

سومین اصل معرفتی در اندیشه تعالی، بهره  مندی از تاریخ به  عنوان منبع دانش و تجربه برای فهم 

چیستی مسئولیت  پذیری و رهبری به  شمار می  رود. اندیشه تعالی با تمایزگذاری بین قدرت و ارزش تأکید 
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دارد که جمع داده هاي ثابت و داده هاي بالقوه در ذهنیت و طراحي راهبردي به  همراه ارادة سیاسي می  تواند 

الگوی جدیدی برای حکمرانی فراروی باورمندان قرار دهد. این ادعا بدین معنی است که نظام باورها، 

ارزش  ها و هنجارها، تاریخ، جغرافیا و جمعیت از داده هاي ثابت؛ و ظرفیت اقتصادي، صنعتي، و نظامي 

از داده هاي بالقوه به  شمار می  روند که استعداد ذاتی تمدن اسالمیـ  ایرانی برای طرح ایده جدید حکمرانی 

در دوران مدرن را مطرح می  سازد.

به  شمار  تعالی  اندیشه  به معنای تمدن سازی، چهارمین اصل معرفتی  پیشرفت همه جانبه  ضرورت 

می  رود. منظور از همه  جانبه در این  جا مسئولیت اکثریت جامعه و نخبگان برای رسیدن به سطحی از 

رقابت است که تالش دارد تمدن اسالمی را به  عنوان یک کالن  روایت در مقابل تمدن غرب تعریف نماید. 

انقالب  انقالب مشروطه، حکومت پهلوی و  در واقع مسئولیت و رهبری علمای دین در دوره قاجار، 

اسالمی بر مبنای اصل ضرورت پیشرفت شکل گرفته است:

»آرایش ظاهری این تمدن را در حکومت مردمی، در قوانین برگرفته از قرآن، در اجتهاد و پاسخ گویی به 

نیازهای نوبه  نوی بشر، در پرهیز از تحجر و ارتجاع و نیز بدعت و التقاط، در ایجاد رفاه و ثروت عمومی، در 

استقرار عدالت، در خالص شدن از اقتصاد مبتنی بر ویژه  خواری و ربا و تکاثر، در گسترش اخالق انسانی، 

در دفاع از مظلومان عالم، و در تالش و کار و ابتکار، می  توان و باید مشاهده کرد.« )نجفی،1400: 45(

مواجهه  است.  تعالی  اندیشه  نخبگان  متوجه  مسئولیت  پذیری  معرفت  شناسی  اصل  پنجمین 

از  منبعث  قانونی  اقتدار  برساختن  در  روشن  فکران  قانونی  الگوی  با  دوره مشروطه  فقهای  و  روحانیون 

اصل مسئولیت  پذیری و رهبری است. درک دقیق شرایط و فهم مبتنی بر درایت برای شناخت تفاوت منبع 

مشروعیت الهی حکومت و مشروعیت مردمی در جریان تأسیس مجلس شورای ملی و تدوین قانون 

به هیچ وجه منکر مجلس شوراي ملي  بر نقش فکری و مذهبی روحانیون استوار بود. »من  اساسی، 

نیستم؛ بلکه مدخلیت خود را در تأسیس این اساس،  بیش از همه کس مي دانم. من مجلس شوراي ملي 

را مي  خواهم که اساسش بر اسالمیت باشد و برخالف شریعت، قانوني نگذارد.« )زرگری  نژاد،1387: 

معرفتی  مسئولیت  پذیری  برمبنای  غربی  مشروطه  الگوی  با  مواجهه  برای  روحانیون  مدخلیت   )269

صورت گرفته است. 
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6.نتیجه گیری 
اشتراک تعریف سنتی و کالسیک سیاست متمرکز بر مطالعه کارکرد حکومت یا دولت و مدیریت 

امور همگانی، فعالیت احزاب سیاسی و تدابیر حکومت به منظور ادارة امور کشور است. تعاریف گوناگون 

قرار می گیرد  بررسی  و اصول خاص مورد  بر اساس سلسله دیدگاه ها  و مدیریت سیاسی  از حاکمیت 

که مجموعة آن را اندیشة سیاسی می  نامند. اما اندیشه سیاسی به دو مؤلفه زمان و مکان محدود است. 

به عبارتی اندیشه سیاسی که حاصل تأمالت نظری است همواره در پی پاسخ  گویی به مسأله به وجود آمده 

در یک نظام اجتماعی در زمان و مکان خاص است. بنابراین هر اجتماع سیاسی، اندیشه سیاسی خاص 

خود را دارد که حاصل اجماع فکری و هویتی آن است. 

در طول تاریخ ایران اسالمی نخبگان و اندیشمندان سیاسی همواره تالش کرده  اند با خالقیت و نوآوری 

و یا اقتباس الگو، طرحی جدید برای حل بحران های سیاسی زمانه خود ارائه دهند که طی دو قرن اخیر 

خود این نظریه پردازی به پیدایی بحران در حوزه اندیشه سیاسی انجامیده است. 

ایران دو جریان ترقی  خواه و تعالی  گرا برای حل دو مسأله عقب  ماندگی علمی ـ  تاریخ معاصر  در 

ابزاری و مواجهه با استعمار و استبداد الگوهای متفاوتی اقتباس و یا ارائه داده  اند که هنوز رقابت بین آن ها 

در شدیدترین شکل نظری آن ادامه دارد. سنت، مذهب، تکنولوژی، فرهنگ، تمدن، غرب، استبداد و 

استعمار مهم ترین مؤلفه-هایی است که این دوجریان سعی کرده اند در بستر آن ها مسائل و بحران های 

پیش روی نخبگان سیاسی را پاسخ دهند.

الگوی تاریخی رقابت بین اندیشه تعالی و ترقی را می  توان ذیل مجموعه ای از باورهای سیاسی تلقی 

کرد که به طور مستقیم در پیوند با فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و سیاست ایران از ابتدای دوره قاجار تا کنون 

شکل گرفته است. اندیشه ترقی متناسب با نوع الگوبرداری از تمدن غرب در راستای مدرنیزاسیون ایران، 

ایدئولوژی  های سیاسی متفاوتی را مرتبط با نظام سیاسی و توزیع قدرت در دوره قاجار، پهلوی، و جمهوری 

اسالمی ارائه داده که گاه خود به مشکل تبدیل شده   است. در مقابل اندیشه تعالی به دلیل حضور تاریخی 

بر ذهن و زبان هویت اسالمی ـ ایرانی توانسته ققنوس  وار در برابر هر الگوی وارداتی اندیشه سیاسی، 

قرائتی جدید مطرح سازد. در بررسی هستی شناسانه نظریه تعالی مشخص شد که مبانی هستی شناسانه  

در چهار قالب تعالی به عنوان فلسفه شدن، اندیشه تعالی در پیوند با هویت اسالمیـ  ایرانی، مبانی تعالی 

برای طرد و حاشیه  رانی غرب، و در نهایت اندیشه تعالی به عنوان پدیده ای تاریخی مورد بررسی قرار گرفت. 

اما در عرصه ای دیگر در سطح معرفت شناسانه با سه رویکرد حفظ فرهنگ سیاسی، اولویت بخشیدن به 

مشروعیت الهی سیاست، و مسئولیت  پذیری و رهبری، اندیشه تعالی مورد مداقه قرار گرفت.
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