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  چكيده
بدون فهم اين و سياسي است  ةبيان مفهوم و سرشت سياست از وظايف مهم فلسف

اين مفهـوم از  . سياسي سخن به ميان آورد ةديگر مباحث فلسفتوان از  نميموضوع 
هـاي   يكي از مـؤثرترين فلسـفه  و ديدگاه حكماي حكمت متعاليه بحث شده است 

ـ . وجـودي انقـالب اسـالمي قـرار گرفـت      ةفلسفكه است در ايران شده  شناخته ه ب
سياسي ايـران و رخـدادها و تحـوالت آن    ة ترين تعامل را با جامع اي كه بيش گونه

و ضرورت  ،ها مفهوم سياست، انواع، ويژگيدربارة تالش شده است تا . كردبرقرار 
د تا مشخص شود حكمت متعاليه با چه نگاهي بـه سياسـت   شوبحث  اًآن مختصر

گري و ايجاد تحول در  تأكيد بر هدايت. توانسته است چنين تحوالتي را پديد آورد
هاي سياست در حكمت متعاليه   نار تبعيت سياست از شريعت از ويژگيانسان در ك

 .اخالقي خواهد بودة است كه تحقق آن برابر با ايجاد جامع

  .سياست متعاليه، حكمت متعاليه، امام خميني، جوادي آملي، مالصدرا :ها هكليدواژ
  
  مقدمه .1

تحليل و بررسي آن پديـد  هاي گوناگوني را براي   اهميت سياست در زندگي روزمره، روش
ها   و فلسفي مشهورترين اين روش ،شناسانه شناسانه، روان  هاي جامعه  آورده است كه بررسي
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فلسـفة  مختلف فقه سياسي، اخالق سياسي، هاي  ديدگاهعالوه بر آن از . شوند  محسوب مي
 هـاي اسـالمي در تحليـل و     هـاي متـداول در پـژوهش     سياسي، كالم سياسي و ديگر روش

كوشد تا بررسي فعل سياسي   پژوهش كنوني مي. چگونگي فعل سياسي بهره برده شده است
سياسـي اسـالمي،   فلسـفة  در ميان مكاتـب مختلـف   . سياسي به بحث نهدفلسفة را از منظر 

و جايگاه حكمت  ،دليل اين امر به اهميت، رواج. روش حكمت متعاليه برگزيده شده است
  .گردد  ن بازميكنوني ايراجامعة متعاليه در 

ـ     پويـا  اي   حكمت متعاليه فلسـفه  ويـژه بـا   ه و متكامـل اسـت كـه از دوران صـفويه و ب
هاي صدرالدين شيرازي شكل گرفت و طي اين مدت تا كنون، شاگردان و پيـروانش    تالش

كـه در دوران معاصـر    تر از همـه ايـن    مهم .كردندو اصالح  ،تكميل ،بازخوانيآن را مباحث 
و به رخداد انقالب اسالمي كرد ل را با حيات سياسي و اجتماعي ايران برقرار ترين تعام بيش

اين امر ضرورت و اهميت بررسي سرشت سياست . شدمنجر  ياسالم يجمهور يبرقرارو 
انگيزد   كند و اشتياق فهم اين مسئله را در خواننده برمي  از منظر حكمت متعاليه را ايجاب مي

هايي براي آن در نظـر گرفتـه     ارائه داده و چه ويژگيسياست كه اين حكمت چه تعريفي از 
حكمـاي  جملـه  از . استكرده اجتماعي را فراهم ة است كه ظرفيت چنين تحوالت گسترد

مالصـدراي شـيرازي،    توان از مياند   حكمت متعاليه كه در پژوهش كنوني مورد توجه بوده
  .نام برد اهللا جوادي آملي آيتو  ،امام خميني

  
  مفهوم سياست .2

از جمله علم كسب و حفظ قـدرت،  . است ارائه شدهتاكنون تعاريف گوناگوني از سياست 
علم و هنر راهبري يك دولت و در معني عام هر نوع روش اداره يا بهبود امور شخصي يـا  

هـا، اخـذ     روايـي دولـت    اجتماعي، هنر حكومت بر نوع بشر از طريق فـريفتن، علـم فرمـان   
بـرد، كجـا     بـرد، چـه مـي     آموزد چه كسي مـي   سائل گوناگون، علمي كه ميمة تصميم دربار

 اند  بودن سياست پرداخته فنبودن و يا  علمبرد، برخي نيز به   برد و چگونه مي  برد، چرا مي  مي
  .)304: 1375 آقابخشي،(

 ،ساختار ،قواعد ،و فراگيري قوانينگذاري   سياستدانند ابعاد   را علم مي استيكه س آنان
دهند؛ يعني هدف مطالعـات سياسـي را كشـف قـوانين       و تاريخ سياست را مد نظر قرار مي

  .دانند  قدرت و معرفي آن به صورت منظم ميرابطة مربوط به 
دانند كه   مدارشدن مي  كنند آن را هنري براي سياست  كساني كه سياست را فن قلمداد مي
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ين افرادي استعدادي شگرف در شـوراندن مـردم و   چن. نيازمند قريحه و موهبتي ويژه است
كه علم باشد يـا   در اين معنا سياست بيش از آن. برانگيختن احساسات و عواطف آنان دارند

رقابت و همكـاري  شامل به نهادهايي مانند دولت و حكومت بپردازد، نوعي رفتار است كه 
 شده اسـت هاي مختلفي   شتبنابراين از سياست بردا. استگيري   در اعمال قدرت و تصميم

  .آن وجود ندارد بارةو اتفاق نظري در
هاي مختلف در تعريف سياست به اتخاذ   اما آيا ما ناگزيريم كه از ميان تعاريف و ديدگاه

تنهايي كامل نيست و به بخشي  بهرسد هر تعريف   تعريفي خاص همت گماريم؟ به نظر مي
 ،قدرت، دولتمطالعة سو سياست علمي است كه به  از يك. از مفهوم سياست پرداخته است

پـردازد و نيـز     ها و احزاب جامعـه مـي    و نهادهاي آن مانند حكومت و حاكميت و نيز گروه
نـوعي فـن و هنـر    از سوي ديگـر  و تاريخ سياست است و  ،ساختار ،درصدد كشف قواعد

 هـا  بـري گـروه  گيـري و ره   هـاي نفـوذ در مـردم و تصـميم      است كه به عمل سياسي و راه
سياست هم مربوط به ساحت علم و فلسفه و . كنند  ديگر را تكميل مي اين دو يك. پردازد  مي

  .عمل و رفتار استحوزة هم مربوط به 
هاي اسالمي نيز به بحث قدرت و فرمانروايي و مناسبات معمول در حكومـت    در آموزه

انديشمندان مسلمان . و فرمان توجه شده است ،برنده  دهنده، فرمان  و سياست همچون فرمان
 »ساس يسـوس «و اسم فاعل  »سائس«كه جمع دانند  مي »ساسة«سياست را برگرفته از واژة 

انديشمندان مسلمان معناي لغـوي سياسـت را تـدبيركردن     اكثريت. از مصدر سياست است
دارد  انيـ جتمـاع جر امـور ا  ريو تدب منزل، ريتدب ،يشخص امور عرصة سه هر در كه دانند  يم
 ازمنـد يكـالن اسـت كـه ن    يمفهوم است،يمانند س ر،يتدباما . )246 /1: 1385 ،يآمل يجواد(

  .است يو بررس فيتوص
تـدبير  دليـل  امور است و به همين ة به معناي ديدن آيند »دبر«ة تدبير برگرفته از واژ. 1

اما تدبير گاه عين سياسـت و  . دانند  بيني امور و اوضاع مي پيشرا به معناي كاربرد عقل در 
دهـي و   از سـامان است تدبير به معناي نخست، عبارت . گاه اخص از آن دانسته شده است

هـا را از وضـعيت نـامطلوب بـه سـوي       هـاي سياسـي و اجتمـاعي تـا آن      مديريت پديـده 
اما تدبير به معنـاي اخـص از سياسـت، نـاظر بـه ابعـاد        .انداز مطلوب رهنمون شود چشم

ادارة به معنـاي  (به همين دليل اين معنا از تدبير را حكومت . رايي و اعمال و اداره استاج
نامند كه براي دفع هرج و مرج داخلي و رفع تهـاجم خـارجي ايجـاد      مي) صحيح مملكت

 اسـت يس كالن يها  ربخشيدر باب ز«عموماً  ريتدب ).156/ 2: 1383 ،يآملجوادي ( شود  مي



 متعاليه حكمت در سياست سرشت   68

  1392، شمارة اول، بهار چهارمسال  ،جستارهاي سياسي معاصر

و  ياسـ يو اجتمـاع س  ،يفرهنگـ  اسـت يس و ياسـ يس فرهنـگ  ،ياسـ يس اقتصـاد  و ياقتصاد
، حقـوقي، نظـامي يـا دفـاعي، امنيتـي و      يادار اسـت ياز جمله نظـام و س  ياجتماع استيس

بنـابراين تـدبير در معنـاي     .)91 :1389 صدرا،(» اطالعاتي، قضايي و جزايي يا كيفري است
 ،گرانه  ربوبيت و ابعاد هدايت تربيت و همعناست و حتي در اين معنا ب همنخست با سياست 

اما كساني كـه از معنـاي دوم   . بسيار نزديك شده است ،كه مورد نظر حكماي مسلمان است
كننـد، كـه نـاظر بـه ابعـاد اجـرا و اداره اسـت،          تدبير در توضيح مفهوم سياست استفاده مي

بنـابراين  . ناگزيرند با جمالت و مفاهيم مكمل ديگري به تشريح معنـاي سياسـت بپردازنـد   
  .مفهوم تدبير هميشه براي ايضاح مفهوم سياست كارا نيست

برنـد،    اصطالحي كه اغلب حكماي حكمت متعاليه در بيان مفهوم سياست بـه كـار مـي   
اين مفهوم در سخنان رهبر انقالب اسـالمي ايـران   . هدايت اعم از تدبير است. هدايت است

  :خوبي انعكاس دارد هب
 بگيرد نظر در را جامعه مصالح تمام ببرد، راه و كند هدايت را جامعه كه است اين سياست

 كه چيزى آن طرف به كند هدايت را ها اين و بگيرد، نظر در را جامعه و انسان ابعاد تمام و
. انبياسـت  بـه  مخـتص  ايـن  و هسـت  افـراد  صالح هست، ملت صالح هست، صالحشان

 به ها آن تبع به و اولياست و انبيا به مختص اين. كنند اداره توانند نمى را سياست اين ديگران
  .)174 -  173 /13: 1369امام خميني، (اسالم  بيدار علماى

تر از راهبري است و آن را كار   راهنمايي كالن. هدايت اعم از راهنمايي و راهبري است
 بنـابراين در حكمـت متعاليـه سياسـت اعـم از     . امام استة اما راهبري بر عهد ،دانند  نبي مي

  :نبوت و امامت است؛ زيرا
ها به منظور تحقق  ها و حدود و حتي تبيين علمي و نظري آن  نبوت ترسيم و تنظيم سياست

هـاي ترسـيمي و تنظـيم و تحقـق       سياستروزامدسازي هاست و امامت تطبيق و  عيني آن
  .)79: 1389صدرا، (هاست  عملي آن

بنابراين سياست نيز اين دارند، را دهي و اداره   جا كه نبوت و امامت دو فرايند نظام از آن
مديريت سياسي كه ناظر به ساز و كار اجرايي، خط  .1 :دو فرايند را دارد كه عبارت است از

 ،نگري، قانون  تدبير و تربيت كه تدبير خود شامل هدف .2و اداره و اجراست و  ،مشي عملي
هم فن و نبوت و امامت شامل هـر دو   بنابراين سياست هم علم است و. گرايي است  و نظام

  .شود  دهي و مديريت و اداره مي نظامبعد 
يعني . اند  كردهحكماي حكمت متعاليه در تعريف و تشريح سياست به هر دو بعد توجه 
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هـاي    الملل و كيفيت استعمار و راه بيناز سويي سياست را آگاهي از وضعيت جهان، روابط 
 ،موفقيت در سياست را در گرو امـوري ماننـد مـديريت صـحيح     دانند؛ يعني  بار آن مي زيان

 ةمجموعـ در ادارة و قدرت و تدبير  ،اصول سياست ،آشنايي با رجال سياسي داخل و خارج
دانند كه با توجه به بينش توحيدي و اسالمي، بـه ابعـاد معنـوي      تحت فرمان و امثال آن مي

و نوعان،  محوريت تقوا، احسان به هم سياست و اموري مانند تهذيب نفس، كرامت انسان با
كردن و  نورانيرا سياست از سوي ديگر هدف اساسي  اما. كنند  اتحاد و برادري نيز توجه مي

نسبت به ... دانند كه قيام به عدل و قسط و حفظ وطن و   مي ديتوح يمعالهدايت جامعه به 
  .)256 ،255/ 1: 1389جوادي آملي، ( دنشو  آن فرعي محسوب مي

آيد و بدان اشاره شـد، حكمـاي حكمـت      چه از تعريف سياست برمي طور كلي از آنه ب
ة اين تصريحات به ويژه در انديشـ . اند  گرفته آوا همديگر  متعاليه سياست و شريعت را با يك

 1داند  وي كار سياست را با نبوت و امامت عجين مي. شود ميوضوح مشاهده  بهامام خميني 
ة ظلم، مقابلدفع راه  دهندة نشانكند و بعثت را   جو ميو و اهداف سياست را در بعثت جست

امام نجـات هـر   . داند  هاي بزرگ، برابري و وحدت مسلمين و نفي تفرقه مي  مردم با قدرت
وجودي انسان يعني نجات اخالق و نفوس و روح و جسم مـردم از ظلمـت را از   الية سه 

/ 17: 1361امام خميني، (كند   كه هم دنيا و هم آخرت انسان را تأمين مي داند  نتايج بعثت مي
  :يا وي در جاي ديگري معتقد است .)253 -  252

 كيـ  كه يصورت به درآورد، عادالنه صورت كي به...  را بشر همةآمده است كه ...  اسالم
 كـه  معنـا  تمام به عادل انسان كي خواهد  يم...  نكند، يتعد قطره، كي گر،يد بشر به بشر

 هـم  باشـد،  انسـان  تينفسـ  تشينفسـ  هـم  باشـد،  انسان تيعقل تشيعقل هم باشد، انسان
 كنـد  اجـرا  را مطلـب  نيا خواهد يم باشد، يانسان آداب به مؤدب و انسان ظاهر ظاهرش

  ).123/ 3 :همان(

وجـودي انسـان را پوشـش    ة جا نيز تأكيد امام بر اين است كه اسالم هر سه مرتب در اين
كساني كه سياست را از امور دنيا و اخالق و شريعت را سخن از نظر امام،  ،دهد بنابراين  مي

 بـه ايـن موضـوع كـه    امام خميني اشارة عالوه بر اين . پايه است  دانند بي  از امور آخرت مي
نيـز تأكيـدي   ) 3/ 8 :همان(توانند انسان را اداره و تربيت كنند   هاي غير اسالمي نمي  سياست

  . ندا كه اديان عامالن اصلي سياست بر ايناست 
هر كس حتـي تصـوري   . هستندسياست و حكومت با اسالم آميخته و يكي  از نظر وي

واليت فقيه از . كند  اجمالي از احكام و عقايد اسالمي داشته باشد، واليت فقيه را تصديق مي
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امـام  (شـود    مين موضوعاتي است كه نيازمند برهان نيست؛ زيرا تصور آن موجب تصديق آ
عملـي  فلسـفة  حكومـت   و )16: همان(و سياست ما عين ديانت ماست ) 3: 1373خميني، 

و حكومت اسالم حكومـت قـانون اسـت كـه در آن حاكميـت      ) 34: همان(تمام فقه است 
  .منحصر به خداست و قانون همان فرمان و حكم خداست

  
  انواع سياست .3

شناسي و   بيني يا هستي  دارد كه در اين بين نوع جهانبسياري بستگي انواع سياست به عوامل 
بـر  . ترين نقـش و اهميـت را دارد   شناسي و تعريف يك مكتب از انسان بيش انساننيز نوع 

سياسـت  ة شالود. شناسي دو نوع سياست مادي و الهي تعريف شده است  اساس نوع هستي
پذيرش  ،توحيدة الهي بر پاياما سياست  ،مادي بر اساس سود و منفعت مادي بنا شده است

متولي سياست الهي انبيا و ) 256/ 1: 1389 جوادي آملي،( و معاد استوار است ،نبوت ،وحي
  .و امامان هستند

يكـي از انـواع   . شـود  مـي تعريـف  نيـز  شناسـي انـواع سياسـت      بر اسـاس نـوع انسـان   
قواي سبعي، بهيمي، شناسي در حكمت متعاليه، بررسي انواع انسان بر اساس توجه به   انسان
رفـع  فقـط  و كنـد  به قواي سبعي و بهيمي توجه فقط اگر سياست . و عقالني است ،وهمي

وهم يا شيطنت را قوة اگر توجه به . نيازهاي اين قوا را هدف قرار دهد، حيواني خواهد بود
هـاي غيـر الهـي،      از نظر امام در سياست. در اولويت قرار دهد، سياست شيطاني خواهد بود

. تي سياست صحيحشان نيز حيواني است؛ زيرا از حد نيازهاي اين دنيا فراتر نرفتـه اسـت  ح
. سياست انساني و صحيح آن است كه هم اين عالم را و هم عالم آخرت را در نظـر بگيـرد  

امـام خمينـي،   (كنـد    سياست انبياست و صالح جامعه و مردم را تأمين ميفقط اين سياست 
دعـوت  جـا و اكنـون    از نظر امام خميني كساني كـه مـا را بـه ايـن     .)174 -  173/ 3: 1369
احتيـاج مـادي دارنـد و بـه فكـر      فقـط  خواهند مانند حيوانات باشيم كـه    كنند، از ما مي  مي

هـاي    در حالي كه انسان دنياي ديگر، احتياجات ديگر و قـدرت  .خوردن و خوابيدن هستند
  .ها را فعال نگاه داردديگري دارد كه بايد به كار افتد و آن نيرو

گويند اسالم سياست ندارد و يا با سياست مخـالف اسـت كـامالً      بنابراين كساني كه مي
اموري است كه همة مشحون از  قرآن«زيرا اسالم به هر دو دنيا توجه دارد و ؛ كنند  اشتباه مي

  .)34/ 4: همان(» انسان به آن احتياج دارد
شود كه همان سياسـتي اسـت كـه      نيز گفته مي »متدانيه«هاي حيواني و مادي   به سياست
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توان بـه آن سياسـت متعـارف يـا دنيـايي        اكنون در اغلب كشورهاي دنيا جاري است و مي
قبل بـا حيوانيـت كامـل انسـان     قسمت اين سياست معادل همان چيزي است كه در . گفت

همين دنيا مطـرح  ة زنگري محدود او در حو  و آينده) و خيال ،وهم ،شدن قواي حس كامل(
 »متعاليـه «در مقابل به سياستي كه هر دو عالم دنيا و آخـرت را در نظـر دارد، سياسـت    . شد
سياست متعاليه دوساحتي است؛ يعني هم به ظاهر امور توجه دارد و هم به باطن . گويند  مي
سياسـتي   اين سياست همان. پردازد  به ظاهر امور مي فقطدر حالي كه سياست متدانيه  .ها آن

  .اند  مداران اسالمي نيز بر همين نهج حركت كرده  اند و سياست  است كه انبياي الهي داشته
 باز برند مى راه صحيح كه هايى آن است، شيطانى سياست سياستشان فاسدند، كه هايى آن

 كه حيثياتى به راجع عالم، اين رفاه به راجع انسان، حيوانيت مرتبة به راجع كه است سياستى
 است راه جا اين و را، عالم آن هم و را عالم اين هم انبيا، لكن. برند مى راه هست عالم اين در

 صالح است، ملت  صالح چه آن و راه اين به را مردم. كنند مى هدايت ها اين جا، آن براى
 اول مرتبة از معنوى و مادى صالح و كنند مى دعوت صالح آن به را ها آن ها اين. است جامعه

 انبيا، روحانى، مداران  سياست اسالمى، مداران  سياست. دارد كمال مراتب انسان كه آخرى تا
 حركت جا اين از را مردم كه است سياستى همان ديانت. است سياست شغلشان السالم، عليهم
 راه آن از را ها آن. است مردم صالح به و است ملت صالح به كه چيزهايى تمام و دهد مى
  ).247: 1383 ،ينيامام خم ؛همان( است مستقيم صراط همان كه است مردم صالح كه برد مى

  
  ضرورت وجود جامعه و سياست.4

هايي وجود دارد كه   گيري سياست و نياز انسان به آن بحث  در حكمت متعاليه در باب شكل
بـودن   الطبـع  مدنياز جمله به بحث . بحث شده استدربارة آن شناسي   انسانزاوية اغلب از 
 ازمنـد ين فطرتـاً  انسان آن اساس بر كه شود  يم اشاره انسان يفطر نشيآفر وةيش زينانسان و 

بـه سـر منـزل مقصـود      دنيو رس سعادت، به افتني دست ،كمال است،يس ،ياجتماع يزندگ
  .است ياله ميسكونت در حر يعني

كند   ايجاب ميطلبي انسان وجود قانون و مجري قانون را  قدرت و ،خودخواهي ،حب تفرد
گانه نيازمند فردي آشنا و مشرف به   و ساختار خاص وجود انسان از حيث داشتن مراتب سه

عـالوه بـر آن در   . كندانسان است تا وي بتواند سفر خود را تكميل گانة   سهمراتب و عوالم 
مـات  نياز انسان به نبي و تعلية توان پرداختن به بحث سياست را از زاوي  حكمت متعاليه مي

يعني با توجه به نقصان عقل انسان در نيل انسان به كمال، وي نيازمند وجود . كردالهي دنبال 
  :شود  به اين موارد در ذيل اشاره مي. انبياست
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 شـود؛   يمانسان شروع  بودن ناقصبا  تيو هدا استيانسان به س يازمنديآغاز بحث ن. 1
 از هيمتعال حكمت زاتيتما از يكي نيا. است ييراهنما ازمندين كه است يمسافر انسان رايز

 آغـاز  انسـان  بودن الطبع يمدن با استيس و تيهدا به انسان يازمندين بحث كه است هيمتدان
 كه شود  يم گفته و دارد ازين امبريپ به هم باز نباشد الطبع  يمدن انسانِ اگر يحت رايز ؛شود  ينم
 جينتا از. است شده داده قرار او يبرا يامبريپ اي است امبريپ اي شود  يم متولد كه يفرد نياول
 انسـان  و شـود   يمـ مربوط  زين انسان مرگ از پس به نقصان رفع كه است نيا يزيتما نيچن

 ايـ دن در افراد اكثر بر آن يط كه كند يط زين را عقل و مثال نشئه ديبا عتيطب نشئه بر عالوه
 دربـر  را آخـرت  بلكـه  ،دارد نظر در را آخرت فقط نه هيمتعال استيس نيبنابرا. ستين سريم
 كـه  يحـال  در .جمـع  هـم  و دشـو   يمـ  فـرد  شـامل  هـم  شده گفته نقصان نيهمچن. رديگ  يم

 در نيبنـابرا  .)178 -  177: ب 1387 ،يآمل يجواد( دشو  يم افراد شامل تنها بودن الطبع يمدن
  .است ليتكم و تيترب ازمندين زين جامعه هيمتعال استيس

در . اسـت  انسان ياجتماع ژةيو طبع است،يس و جامعه به انسان يازمندين گريد ليدل. 2
اي   شود كه نـوع انسـان بـه گونـه      هاي انسان استناد مي  بودن انسان به ويژگي الطبع مدنيباب 

تواند زندگي كند و زندگي در جمع نيز نيازمند تشكيل   در جمع ميفقط خلق شده است كه 
ديگر و مجـازات   معامالت و رفع اختالفات افراد با يك زندگي جمعي نيازمند. جامعه است

دارنـد و مجـري قـانون را    نيـاز  مـدار   قـانون ها به وضع قانون و وجود  خاطيان است و اين
  .سازد كه در مجموع مستلزم ايجاد سياست و حكومت است  ضروري مي

است كـه   دليل ديگر نيازمندي انسان به جامعه و سياست، عالقه به خود و دوام خود. 3
يعنـي انسـاني كـه نيازمنـد     . شود  به سبب آن مشكالتي براي زندگي اجتماعي وي ايجاد مي

مواجه و اختالف با ديگران  ،برخورد ،مشكالتي مانند نزاعبا نوعان خود است  زندگي با هم
اين معيار يـا قـانون در   به . كند  ميرا ايجاب  ،معيارمنزلة ه ب ،كه وجود داور و قانونشود  مي

سان عمـل كننـد،    ديگر معامالت و تعامالت اجتماعي نيز نياز است تا همگان بر نهجي يك
  .اختالف به ميان نيايد و حيات آنان دوام يابد

انسان موجودي است كه حب تفرد و خودخواهي و غلبه بر ديگران بـر وي غالـب گشـته    
و نـابودي  منجـر بـه هالكـت    بـر ديگـران   غلبه تفرد، و هرچند خودخواهي و حب  ؛است

پس اگر امر حيات و زندگاني در افراد بشر مهمل و معطـل گـزارده شـود و    . شودديگران 
... اي مابين آنان در مورد تقسـيمات اراضـي و     سياست عادالنه و حكومت آمرانه و زاجرانه

  .)همان... ( گردد  وجود نداشته باشد هر آينه امر حيات و معيشت بر آنان دشوار مي
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ها به عدل و داد حكـم   ها باشد و مابين آن ي و ناموسي كه مرجع و ملجأ آنبه قانون... 
ديگر تعدي و تجـاوز   هاي خود بر يك  كند نيازمند شدند وگرنه در تحصيل اميال و خواسته

گرديـد    شد و نسل منقطع مي  كرد و اجتماع فاسد مي  كردند و هركس بر ديگري غلبه مي  مي
آمـد؛ زيـرا هـر فـردي بـالفطره درصـدد تحصـيل          پديد مي و در نظام اختالل و دگرگوني

مشتهيات و اميال نفساني و ضروريات حيات و زندگاني خويش است و بر آن كس كه در 
  .)491: 1385، مالصدرا(گين خواهد بود ماين امور مزاحم و معارض اوست خش

بـاز  طلبي نسبت به ديگران به آفرينش خـاص انسـان    قدرتخودخواهي و  هاي ويژگي
شهوت و غضب ة ابتداي خلقت قواز مطابق نظرات انديشمندان اين مكتب، انسان . گردد  مي

نخسـت  ة در اين هنگام دو قـو . آيد  عقالني وي پس از ايجاد آن دو قوه پديد مية و قودارد 
تنهـايي از   بـه بنابراين عقل . اند  اند و فضاي نفس را به تصرف خود درآورده  بسي نيرو گرفته

آيد و نيازمند ياوراني است كه خداوند بـا ارسـال رسـل و تعلـيم       كنترل آن دو برنمية عهد
بـا توجـه بـه ايـن بحـث       .)367/ 3: 1381اردبيلي، (كند   كتاب و حكمت به عقل كمك مي

  .توان دريافت كه چرا بشر بدون نياز به داور و قانون قادر به زندگي در اجتماع نيست  مي
توان گفت يكـي از داليـل نيـاز بـه جامعـه و سياسـت، دوام         با توجه به سطور فوق مي

ها به نـابودي آنـان     اختالف ميان انسان ها زندگي فردي و اجتماعي انسان است كه بدون آن
  .دوش  انجامد و امر معاش مختل مي  مي

طلـب   كمـال ديگر دليل نيازمندي انسان به جامعـه و سياسـت، متوجـه فطـرت     . 4
كه كمال و سـعادت  دارد هايي   مندي رت خويش استعدادها و توانانسان بنابر فط. ستوا

 شـود   مـي اين استعدادها در جامعه بـارور   و وي در گرو شكوفاشدن اين استعدادهاست
  .)560: 1362، مالصدرا(

اي ضـروري از    وجود جامعه و سياسـت را مرحلـه   هيشواهدالربوبدر كتاب مالصدرا . 5
داند؛ زيرا موفقيت انسان در اين سفر منـوط بـه سـالمت و      سفر انسان به سوي خداوند مي

در . امنيت تن و نسل و اموال وي است و حفظ اين امور نيز نيازمند حافظ و نگاهبان اسـت 
اي وجود نداشته باشـد، كـار بـه جنـگ و قتـال        يعني اگر سياست عادالنه ،غير اين صورت

سـازد و    و عبوديت پروردگار منحرف ميسلوك  از سير و«ها را   كشد و اين مسئله انسان  مي
  .)495 ،494: 1385، مالصدرا(» كند  ميغافل آنان را از ذكر خدا 

شـايد نتـوان در   . نـد ناپذير جداييهاي اسالمي، شريعت و سياست از هم   در انديشه. 6
از سـويي  . مالصدرا بحث از سياست را جدا از بحث شريعت يافتانديشة هيچ بخشي از 
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داشتن امنيت و عدالت نيازمند سياست و حكومـت هسـتند و از سـوي ديگـر     مردم براي 
صـدرا سياسـت   . بهترين نوع حكومت و قانون، قوانين و احكام شرع دانسـته شـده اسـت   

داند؛ زيرا مبـدأ و غايـت سياسـت را شـريعت       بدون شريعت را مانند جسد بدون روح مي
داليـل ضـرورت   منزلة تواند به   ميبنابراين همان داليل ضرورت شريعت . دهد  تشكيل مي

  .سياست استنباط شود
طور كلي بحث از ضرورت وجود سياست در حكمت متعاليه بـا توجـه بـه جايگـاه     ه ب

كه خود صدرا نيـز   چنان .شود  مياستنباط و سفر او  ،غايت و نهايت خلقت ،انسان در هستي
انسان براي . در آغاز مباحث سياسي خويش از مراتب و منازل سفر انسان سخن گفته است

يافتن بـه مراحـل بـاالي توحيـد و قـرب       دستگذر از عالم شهادت به سمت عالم غيب و 
ابزارهايي بـراي  كند كه به اين امر اقدام  پروردگار نيازمند جامعه و سياست است و براي اين

طبعي و فطري هسـتند و بـر ايـن اسـاس     . 1: اند اين ابزارها سه دسته .ين شده استوي مع
طلـب اسـت و كمـاالت و     كمـال فطـرت وي نيـز   . الطبـع دانسـته شـده اسـت      انسان مدني

آفـرينش خـاص   . 2يـابي اسـت؛    شود و قابل دست  استعدادهاي انسان در جامعه شكوفا مي
تبعات اين قوا در زندگي جمعي اوست؛ به اين  گانه و  وجود انسان از حيث داشتن قواي سه

كنـد كـه     و غلبه بر ديگران را در انسان ايجـاد مـي   ،خودخواهي ،نفس معنا كه اين قوا حب
انبيا و مرسلين، جامعه و  ،توسط عوامل بيروني مانند. 3شود؛   ميباعث جنگ و قتال و ناامني 

 جـاد يا و اجتمـاع  امـر  بـه  بشر توجه ديمج قرآنكه در  يا  گونه به شود؛  يمسياست تشكيل 
/ 4: تـا  بـي ، ييطباطبـا ( اسـت بـوده   زمان هم انيادپديدآمدن  با يو در ياجتماع تفكر ينوع

گر هم در  يعني عوامل بيروني و دروني ياري .كنند  را تكميل ميديگر  يكاين سه امر  2.)148
  .اند عيايجاد سياست و زندگي جم

 ،يو اليخ رشد و ينفسان مختلف مراتب يط و بشر رشد موازات به كه ة ديگر ايننكت
 نسـل  بـه  نسـل  هـر  انتقال با نيبنابرا. است شده تر شيب استيس و جامعه وجود ضرورت

 با مطلب نيا. دارند يجمع يزندگ و اجتماع بارةدر يتر  شرفتهيپ افكار ندهيآ يها نسل بعد،
 سـفر  بهتـر  يطـ  يبرا يعامل را هيمتعال استيس يو رايز ؛دارد يخوان هم زين صدرا مباحث
 آن يطـ كـه   يسـفر . دانـد   يمـ  يالهـ  قـرب  جـوار  بـه  دنيرسـ  و خداوند يسو به انسان

 و گيـرد  مـي  قـرار  بيـ غ عالم ليذ شهادت عالم و شود  يم ليتبد معقوالت به محسوسات
  .وندديپ  يم كل به جزء

 ،بـه لحـاظ تفكـر اجتمـاعي     ،ها در هر عصـر   پس اگر سياست متعاليه حاكم باشد انسان
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به اين بحـث   3.هاي نسل قبل خواهند بود و فرايندي تكاملي خواهند داشت  جلوتر از انسان
  .اشاره شده استتفصيل  هب ديگردر پژوهشي 

  
  هاي سياست متعاليه  ويژگي .5

كنـد،    جا كه هر حكمتي، حكمت عملي و درنتيجه سياست خاص خود را ايجـاد مـي   از آن
انجامـد كـه سياسـت      مباني حكمت نظري متعاليه نيز به ايجاد سياست خاصي مـي اصول و 

شناسي اين مكتب   و انسان ،شناسي  شناسي، معرفت  اين سياست برايند هستي. متعاليه نام دارد
شناسـي    انجامد و انسان  شناسي اين مكتب به تبعيت سياست از شريعت مي  بعد هستي. است

هـاي سياسـي قـرار      برنامـه رأس شـدن آن را در   اهللا فةيخلان و خاص اين مكتب تربيت انس
  .نشاند  آن مية دهد و اخالق را در جايگاه شايست  مي
  

   شريعت يتتابع 1,5
در اين حالت سياست براي شـريعت ماننـد   . ترين ويژگي سياست متعاليه است  اين شاخص

نـوعي حاصـل تبعيـت     هاي سياست متعاليـه بـه    ديگر ويژگي. عبد نسبت به موالي اوست
 ،هـا   اين ويژگي. كرداشاره زير توان به موارد   ها مي آنة سياست از شريعت است كه از جمل

  .قابل فهم است ،سياست متعاليه با سياست متدانيه مقايسةبه ويژه در 

  يزندگ يو علل اساس يبيتوجه به امور غ 1,1,5
اتفاقات و حوادثي كـه در ايـن عـالم    زندگي و ة در كنار توجه به امور عيني جزئي و روزمر

تـر زنـدگي نيـز توجـه       تر و اساسـي   دهد، سياست متعاليه به امور غيبي و علل مهم  روي مي
توجهات معطوف به امور دنيوي و متغيـر  همة هنگامي كه  .)497: 1385 ،مالصدرا(كند   مي

احساسـات و  شود، تنها مرجع حل و فصل مسائل زندگي عقل است كه اغلب با   جزئي مي
در اين . شوند  شود و قواي نفساني انسان بر عقل او چيره مي  توهمات انسان اشتباه گرفته مي

  .ماند  حالت انسان از تربيت بعد معنوي وجود خود باز مي

  كامل و تام يو نقصان با اتصال به منبع ياز پراكندگ يدور 2,1,5
جا كه افعال سياست جزئي، قابل زوال، نـاقص و محتـاج اسـتكمال اسـت، سياسـت       از آن

متدانيه نيز سرگرم امور متغير و ناقص و جزئي است اما سياست متعاليه با پيوند با شـريعت  
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» انـد   نيـاز از سياسـت    افعال شريعت افعالي كلي و تام و بـي «زيرا شود؛   ميمستدام و تكميل 
ن بدان معنا نيست كه سياست متعاليه امور جاري زندگي را كه متغير و البته اي .)498: همان(

مـداران   دهد بلكه بدان معناست كه اصول كلي خود را به سياسـت   هستند سامان نميجزئي 
تواند امـور خـرد را بـدان      دهد و به منبعي فوق طبيعي و اليتغير متصل است كه مي  ارائه مي

  . سرگردان نباشدجزئي منبع ارجاع دهد و در امور 

  توجه به اخالق و فضيلت 3,1,5
فاعلي كه روح و نفس انسـان اسـت بـه    ة در سياست متعاليه كه تابع شريعت است، سرماي

تحصـيل اوصـاف و ملكـات مناسـب خـويش      ة جا كه اين دو، سـرماي  افتد و از آن  كار مي
ة بنابراين سياست متعاليـه زمينـ   4.يابد  در نتيجه انسان به شرف و فضيلت دست مي .هستند
 اهللا فـة يخل هيـ متعال اسـت يس يهدف اصـل  رو  نياز ا سازد؛  يماخالقي را فراهم جامعة ايجاد 

 يدر حـال  نيـ ا. )79: الـف  1387 ،يآملـ  يجـواد ( است فاضله نةيمد جاديشدن انسان و ا
به كـار   است بازنده ةيسرما و انسان بدن كه يقابل ةيسرما تنها هيمتدان استيس در كه  است 
ماند و سرگرم لـذات    يابي به فضايل و ملكات انساني باز مي  افتد و روح انسان از دست  مي

فاعلي انسان به معناي قطع عالقـه از عاليـق   ة كارافتادن سرماي به. شود  ميو مشتهيات بدن 
قلب و پرورش روح است و تحقق تصفية دنيوي و مشتهيات شهوت و غضب و توجه به 

فـاعلي  سـرماية  قدرت ناشي از . ين امر نيازمند نوعي تزكيه و ايجاد تحول در انسان استا
  .قابلي استسرماية تر از  بسي بيش

  جامعه افراد خواست و قيسال از صرف تيتبع يجا هب عتياز شر يرويپ 4,1,5
مبـدأ شـريعت نهايـت    «در سياست متعاليه كه سياست تابع احكام و قـوانين شـرع اسـت و    

كوشد فراتر از امور جزئي و محسوس دنيايي و ساليق و   ، سياست متعاليه مي»سياست است
از هـا را   آنو كنـد  خواست افراد، مردم را به وظايفي كه در شريعت مقرر شده است ترغيب 

. بـازدارد شـود،   مـي كه سبب اختالف نظام و ايجاد فسـاد و طغيـان    ،ارتكاب فجايع و قبايح
كه از آن بـه سياسـت    ،اما سياست غير متعاليه ؛اليه مرجعي فرابشري داردبنابراين سياست متع

البتـه توجـه بـه     5.)496: 1385، مالصـدرا (كند   از ساليق افراد پيروي مي ،شود  متدانيه ياد مي
اما همانند سياست متدانيه  ،ساالري در جاي خود در سياست متعاليه گنجانده شده است  مردم

ـ      و رأي و نظـر مـردم عامـل     انـد  كـار گرفتـه  ه كه مشروعيت و مقبوليـت را بـه يـك معنـا ب
  .گيرند و رأي مردم عامل مشروعيت نيست  بخش است، اين دو را به يك معنا نمي مشروعيت
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  پنداري سعادتجاي ه ايجاد سعادت واقعي ب 5,1,5
 نيبهتـر  يمعنـا  بـه  است،يس در مردم تياكثر يرأ به توجه ه،يمتدان اي ينيد ريغ استيس در
 شيخو ياسياعتبار نظام س نيتصور شده است و به ا ها سعادت و صالح انسان نيتأم ةويش

 جاديا صدددر هيمتعال ريو غ ينيد ريغ استيس نيبنابرا. )همان( كنند يم ينظام تلق نيرا برتر
در حالي كه سياست متعاليه سعادت واقعـي را   است؛بشر  يبرا ياليخ يپندار سعادت ينوع

كه سياست صوري و متدانيـه   ،كمال و سعادت واقعيسوي آورد و مردم را به   به ارمغان مي
و شـود    مي شانها به سوي خداوند را متذكر بازگشت آن. دهد سوق مي ،خبر است  از آن بي

فلسـفة  اصـلي  ة وظيفـ  درحقيقـت، . دارد  مي شانو مفاسد برحذر ،شهوت ،از پيروي غضب
را بـه يقـين و    ،كه همان خيرپنداري اسـت  ،امور سياسي بارةسياسي اين است كه گمان در

سياست متعاليه . و ما را از ظن و گمان رهايي دهد) 4: 1373 اشتروس،(تبديل كند معرفت 
  .كند  ميو شك  ،حدس ،ترديدجانشين و يقين و ثبات را كند  مينيز در همين نهج حركت 

  توجه به نيازهاي واقعي انسان و جامعه 6,1,5
افراد در هر زمان و با كه تبعيت سياست از شريعت سبب توجه آن به امور ذاتي افراد است 

كه گذرا  ،كه سياست متدانيه به پسند اجتماعي افراد   در حالي .دنها نياز دار هر شرايطي به آن
بـراي   فقـط ذات كه ضروري درنتيجه به امور غير  ؛كند  اقدام مي ،غير ضروري هستند و ذاتاً

درصدد تأمين منـافع  فقط  نهبراي مثال سياست متعاليه . جلب توجه آنان است مشغول است
جا كه فهم صالح اخـروي   ها را نيز در نظر دارد و از آن  بلكه منافع اخروي انسان ،ملي است

 ،كه همان انبيـا هسـتند   ،ان اين فنهاي عادي ساخته نيست بايستي از كارشناس  بشر از انسان
حكومت و پرداختن بـه سياسـت و جامعـه، از مصـالح     ادارة بهره گرفت؛ زيرا انبيا در كنار 

بـا  فقـط  به عبارت بهتر، سياست متدانيه ديـد محـدودي دارد و   . ندا اخروي انسان نيز مطلع
رو   نيست؛ از اين جهان طبيعت كار دارد و از وجود واقعي انسان و عوالم و مراتب وي آگاه

امـا در  ، خبـر اسـت    كند و از درك نيازهاي فراطبيعي انسان بـي   همين دنيا را تأمين ميفقط 
  .شود ميوجه تمراتب سير انسان به سياست متعاليه 

مقايسـه و بيـان    ،خـوبي ه ب ،سياست متعاليه باامام خميني اين بعد از سياست متدانيه را 
  :كرده است

كه صالح باشند تا حدودي كه ديدشان هست انسان را پـيش   فرض اينهاي بشري بر   رژيم
كاري به انسان ندارند راجع به آن چيزهايي كه مربوط به بـاطن انسـان اسـت    ... برند و   مي
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ها كار دارند اين است كه نظام اين عـالم   آن قدري كه اين... ها هيچ كاري ندارند   حكومت
بازارشان يك بازار مـنظم باشـد، مملكتشـان يـك      طبيعت را طوري كنند كه محفوظ باشد،

انـد بـراي     هاي توحيدي كه باالترينش اسالم اسـت آمـده    اين مكتب...  مملكت منظم باشد
عقلشـان  . هاي توحيدي اصالً كاري به ماورا ندارند  غير مكتب...  كه انسان درست كنند اين

كه علمش به  يآن. رسد  ينم عتيطب يماورابه  همعلمشان . رسد  طبيعت نميماوراي هم به 
  ).3/ 8: 1379 ،ينيخمامام ... ( باشد يوح راه از كه است يآن رسد  يم عتيطب يماورا

  
  سازي انسان 2,5

هـدايت  . داردعهـده  رانسان را ب   ويژگي ديگر سياست متعاليه اين است كه رهبري و هدايت
جامعه متفاوت است؛ يعنـي عـالوه بـر امـور      برايسازي  تصميمتا حدي از مقام رهبري و 

گري و تبليـغ و    در اسالم ساحت دعوت. دار است  مذكور هدايت باطني شهروندان را عهده
و يكي از وظـايف اوليـه و اهـداف نظـام     است خصوصي رانده نشده ة ارشاد مردم به حوز

اين بـدان  . ان استهاي رشد و تعالي مردم و پرورش و تربيت آن  سياسي اسالم، ايجاد زمينه
سازي را   بلكه انسان ،ورزد  سازي اهتمام نمي  سازي و دولت  به جامعهفقط معناست كه اسالم 

سازي مد نظر نباشد، ارزشي براي حكومـت    داند و اصوالً اگر انسان  تر از آن مي  مقدم و مهم
  .قائل نيست

را  1357از انقـالب   ها بدان حد است كه امام خميني هدف  اهميت تحول دروني انسان
از نظر وي اگر قرار بود چنين . بلكه انقالب دروني آنان دانسته است ،فقط انقالب بيروني نه

كردن نبود؛ زيرا سياست متعـارف و معمـول    انقالباي صورت نگيرد نيازي به   تحول باطني
 ،الگوهايي باشيمتوانستيم پيرو چنين   شود و ما مي  از كشورهاي پيشرفته انجام ميبسياري در 

هشدار مورد وي در همين . اما چيزي كه مد نظر ما و خواست اسالم بود اكنون وجود ندارد
 شيگـرا  اسـتبداد  و يكتـاتور يد يسـو  به باشد، نداشته وجود يباطن تحول اگردهد كه   مي

  ).196/ 11: همان( افتي ميخواه
اگر مـا  . صدام ميرژ نيو هم ا ديآ  يم شيپ سابق ميرژ آن هم نباشد، هيتزك و باشد علم اگر
 بـه  شـود   يمـ  دهيكشـ  هم ما كشور نباشد، هيتزك علم با همراهخودمان را و اگر  مينكن هيتزك

  ).270/ 13: همان( شد ميخواه صدام هم ما و ها  طرف همان
  
  بودن سياست تشكيكيبندي يا  درجه 3,5

بندي  درجهاين . دشو  و اكبر تقسيم مي ،اصغر، اوسطة كه به درجدارد سياست متعاليه درجاتي 
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بحث تشكيك وجود در حكمت متعاليه و از سوي ديگر حاصل ميزان رشد ة سو نتيج از يك
همان فرايند تشـكيك كـه طبـق    . است   جامعه است كه در حال طي مراتب و عوالم وجودي

 ،ه عبارتيب. حكمت متعاليه در موجودات عالم جريان دارد در مورد سياست نيز جاري است
كـه يكـي    ،شود  شدن بحث از دو سياست متدانيه و متعاليه سخن رانده مي روشنگرچه براي 

امـا بنـابر حركـت     ؛مادي و دنيايي و ديگري تابع شريعت و نـاظر بـه دنيـا و آخـرت اسـت     
ايـن دو وجـود دارد كـه برخـي بـه سياسـت متعاليـه        ة ها در ميان  تشكيكي، طيفي از سياست

 ،سياست متعاليه امري آرمـاني كه شود   توجه به اين امر سبب مي. برخي دورترندتر و   نزديك
انداز و الگو باشد تا جوامع رشـد   چشمبلكه نوعي  ؛نشودمعرفي  ،كه در دنيا قابل تحقق نيست

توصيه به نظارت و امـر بـه معـروف و    . صعودي يا نزولي خود را نسبت به اين معيار بسنجند
كند كه سياست حتـي در زمـان حضـور      از حكومت اشاره به اين امر مي نهي از منكر و انتقاد

بندي   بودن سياست و درجه تشكيكي. بزرگان دين عاري از خطا نيست و نيازمند مراقبت است
  .تر مصداق دارد بيش ،كه زمان ختم نبوت و غيبت امام معصوم است ،آن در زمان حاضر

زيرا وي ؛ شده استتشكيكي ديدن سياست از سوي صدرا در محتواي كتب او نيز دنبال 
ها به نسبت   بيند و انسان  سوي عالم آخرت ميه سياست و نياز به آن را بخشي از سفر انسان ب

تري از سياست متعاليـه    حركت صعودي يا نزولي يا سريع يا كند خود درجات باالتر يا پايين
امـام خمينـي در   . بنابراين هر جامعه سياست خاص خود را خواهد داشت. درا خواهند چشي

ايران بهتـر  ة جامع از نظر او. صدر اسالم به اين مورد اشاره داردة ايران با جامعة جامعة مقايس
كردند   كه مردم آن زمان پيامبر و ائمه را درك مي زيرا با اين است؛زمان پيامبر و ائمه ة از جامع

كردند به نحـوي    اما از فرمان آن حضرت سرپيچي مي ،بردند  سر ميه ب قرآنو در عصر نزول 
و امـام  ) ع(  منينؤاز اميرالمدر آن زمان . توبه در مذمت آنان نازل شده استة از سورآياتي كه 

شهادت تنها ماند و به ) ع(  شد تا جايي كه امام حسين  نيز تبعيت نمي) ع(  حسن و امام حسين
عاشـقانه در راه اهـداف اسـالم     ،انـد  نديـده كه پيـامبر و امامـان را    اما مردم ايران با اين. رسيد
/ 3: همـان (نـد  ا جهاد و شهادتة كنند و مرد و زن در جبهه و پشت جبهه آماد  فشاني مي جان
كـس تصـور آن را    هـيچ اي كـه    در زمانـه  ندها ملت ايـران توانسـت    به دليل همين ويژگي )26
  .خوبي هويداست هتحول مردم و جامعه در اين مقايسه ب. ندپديد آوركرد، انقالبي بزرگ   نمي

  
  انسان گانة  سه مراتب به توجه 4,5

هايي است كه رهبر جامعه بايد داشته   و ويژگيخصايل  ههاي سياست متعالي  از ديگر ويژگي
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افـراد  همة نبي شخصي است كه بيش از همه سزاوار رهبري جامعه است؛ لذا بايد از . باشد
برتري نبي بـه معنـاي تسـلط    . راهنمايي كندجامعه برتر باشد تا بتواند آنان را به راه درست 

او كماالت هر سه مرتبه را بـا  . تواند بدان راه يابد  مراتبي است كه يك انسان ميهمة وي بر 
  .و عقل ،ند از حس، خيالا اين سه مرتبه عبارت. داردخود 

ـ  .ترين شباهت را داشته باشد عقل نبي به اين است كه به روح اعظم بيشة كمال قو ه ب
ليم بشري، علوم لدني به او ااي كه بدون نياز به تفكر و تأمل زياد و بدون وساطت تع  گونه

نبي . ها عاجزند ساير افراد بشر از درك آنكند كه   درنتيجه علومي را ادراك مي. شود  افاضه 
ة تواند با چشم باطني خـود در بيـداري بـه نظـار      متخيله را بدان حد دارد كه ميقوة كمال 

نبـي  . عالم غيب بنشيند و صوري را ببيند و اصواتي را بشنود كه از انظار مردم غايب است
سومين كمال نبي اين اسـت  . كند  وحي را با اين قوه مشاهده مي فرشتةتنها كسي است كه 

توانـد امـوري     كه مـي  استحس و دارابودن قواي تحريكي و عملي به حدي مرتبة كه در 
تواند هـواي صـاف را بـه      او مي. را انجام دهد كه ديگران از انجام آن ناتوانندمعجزه مانند 

را دارد كـه بـه   او طوفان و زلزله رخ دهد و يا قدرت آن ة هواي ابري تبديل كند و با اشار
شـود و    دعاي او بـا يـك نـدا اجابـت مـي     . يك اشاره شخص فاسق را به هالكت برساند

را  نـامبرده  ةگان  سه مراتب همة ينب. شود  عالم ملك و ملكوت شنيده ميهمة صداي او در 
» الهيه و كلمات تامات الهي اسـت اسماي خدا و مجمع مظاهر ة خليف«و از همين رو دارد 

  .)473 -  471: 1385، مالصدرا(
. تسلط رهبر جامعه بر مراتب فوق به نحو ديگري نيز در حكمت متعاليه بيان شده است

جديد، از طي سفرهاي چهارگانه سخن به ميان آمده است كه انسان كامل طي ة در اين شيو
تفاوت اين دو شيوه در اين . پردازد  كند و پس از آخرين سفر به هدايت و ارشاد خلق مي  مي

توانـد در عـالم     گانه تنها خاص نبي است و تنها اوست كه مـي   است كه جامعيت مراتب سه
ديگر يعني عقل و ة توانند كماالت دو مرتب  گرچه اوليا مي. وحي را مشاهده كندة خيال فرشت

سـالكان  ة به نبي اختصاص ندارد بلكه همفقط اما سفرهاي چهارگانه ، حس را داشته باشند
  . ها را طي كنند وانند آنت  اهللا مي الي

دهد كه رهبر حقيقي جامعه در حكمت متعاليه كسي است كـه    اسفار چهارگانه نشان مي
و كـرده  و معرفت شناسـي را طـي    ،شناسي  هستي ،مراحل مختلف خودشناسي، خداشناسي

كـه ايـن    تر ايـن   مهمة نكت. پردازد  اين كماالت به رهبري و ارشاد خلق ميهمة از كسب پس 
. به نبي اختصاص ندارد و ورود به اين مراحل بـه اختيـار انسـان بسـتگي دارد    فقط جايگاه 
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 ،يابـد   ها تحقـق مـي    ترين انسان شايستهكه با حاكميت  ،حكمت متعاليهفاضلة مدينة بنابراين 
  .چنين رهبري را به خود ديدة كنوني ما نمونجامعة كه   چنانآرماني نيست 

رهبري بود كـه پـس از طـي    ة فالسفه و انديشمندان امام خميني نمونبسياري از به نظر 
وقـوع   اوورود ة سفر سوم، در سفر چهارم به رهبري و هـدايت جامعـه پرداخـت و نتيجـ    

يكـي از  . بـود  ،انقـالب اسـالمي ايـران   يعنـي   ،دورانترين تحول سياسي و اجتماعي  بزرگ
  :نويسد انديشمندان مي

بيننـد    آور باشد كه مـي  شگفتوجه است و حتي ممكن است براي بسياري از افراد جالب ت
خميني كه در اوايل عمرش نه فقط به عرفان نظري بلكه به عرفان عملـي، كـه بـر    اهللا   تآي

 مند بود، در اواخـر عمـرش كـامالً    هكند، بسيار عالق  رياضت و عزلت و ترك دنيا تأكيد مي
از هر چيـز بايـد در همـان مراحـل      كليد اين معما را بيش. سياست شده استصحنة وارد 

كـه   ،سلوك معنوي و سفر آدمي از خلق به سوي حق و رجعت وي از حق به سوي خلـق 
اين اسفار، هـم شـامل   . وجو كرد جستمالصدرا در آغاز اسفار اربعه به آن پرداخته است، 

 ديـ كل اً،يثان. حق همراه به خلق به بازگشت مرحلةاز خلق به حق است و هم شامل ة مرحل
آن در مورد  قيتطب يسفر و چگونگ نياز مراحل ا ينيخم اهللا  تيآ ريدر تفس ديمعما را با نيا

  ).1384 نصر،( كرد وجو جست يخودش و رسالتش در زندگ
  

  گيري نتيجه .6
هاي سياست   و ويژگي ،سياست ، ضرورتسياست انواع ،سياست به مفهوم اين پژوهشدر 

ترين مفهوم به آن معنايي اسـت كـه در     هدايت نزديكمفهوم . در حكمت متعاليه اشاره شد
و  يشناسـ  يهسـت بنـا بـر    كـه  نيـ ا به توجه با. شود  يماز فعل سياسي قصد متعاليه حكمت 

 اسـت،  شده ليو عقل تشك ال،يخ حس، ةيال سه از انسان و جهان مكتب، نيا يشناس انسان
 شـاخص  رو نيـ ا از. دهـد انسان را پوشـش   يزندگ ةيالسه  هر يستيبا زين حيصح استيس

حيات دنيوي به سامان  كنار در كه است نيا هيمتدان استيس مقابل در هيمتعال استيس ياصل
وقتـي  . ترين شاخص آن تبعيت از سياست اسـت   پردازد و مهم  حيات اخروي انسان نيز مي

فـاعلي انسـان   ة ، سـرماي گيـرد  ميگيري فعل سياسي به سمت شريعت و هدايت قرار   جهت
مناسـبي بـراي   زمينـة  سازد و   و معنوي وجود وي را شكوفا مي ،ابعاد عقالني، اخالقي يعني

هرچه جامعه در مراتب باالتري از رشـد و  . سازد  رشد و ايجاد فضيلت در جامعه فراهم مي
تري در جامعه اجرا خواهد شد و اين دو طـي يـك فراينـد      ترقي قرار گيرد، سياست متعالي

  .را پيش خواهند بردديگر  يكتشكيكي و اشتدادي 
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  نوشت پي
بـراي حفـظ نظـام و تبـديل     راهـي  امامت را ) س(  زهراحضرت خطبة حضرت امام با استناد به  .1

  ).45 -  42: 1362امام خميني، (داند   افتراق مسلمين به اتحاد مي
انبيـا  و آغـازگر آن  اسـت  مقام نبوت شروع شـده   جانباز فقط عالمه دعوت به اجتماع به نظر  .2

نگـارش شـرح حـال     به نظر ويهمچنين . اند  كردهاند و آن را در قالب دين به بشر پيشنهاد   بوده
ها بـه    باب شده است و پيش از آن به جاي پرداختن به شرح حال امت قرآنجوامع بعد از نزول 
  ).153: 1362امام خميني، (پرداختند   مي ،ويژه پادشاهانه ب ،شرح حال اشخاص

و سـير نزولـي    انـد  گـرد كـرده   عقبن زمينه استاد مطهري معتقد است گرچه برخي جوامع در اي .3
: 1387 ،يمطهـر ( است داشتهبشري در مجموع حركتي رو به تكامل و رشد ة اما جامع ،اند داشته

 را تيبشر گريد عبارت به و ها  زمان مجموع در را ها  جامعه مجموع اگر«: استاد معتقد است). 44
و  ياجتمـاع  ياز خصلت خـاص زنـدگ   نيمتكامل است، كه ا ميريدر نظر بگ ها  زمان مجموع در

 .)همان( »رديگ  يمبشر سرچشمه  تيخصوص
روح و  يعنـ ي ،يفـاعل  جهـت  در انسـان  رغبت و ليم عت،يشر از استيس تيتبع با«: مالصدرااز نظر  .4

 و رديـ گ يمـ قـرار   اند،  كماالت نيو مبدأ تأم راتيو بالطبع و باالصاله فاعل خ ينفس كه دو عنصر ملكوت
 »رديـ گ يمـ قرار  ،و منفعل از نفس است يكه عنصر قابل بدن، جهت در رغبت و ليم عدم و ترك و زهد

  ).497: 1385 مالصدرا،(
» نفوس جزئـي اسـت و تـابع حسـن اختيـار افـراد بشـر اسـت        ناحية از «سياست متدانيه  .5

 ).496: 1385، مالصدرا(
  

  منابع
 .رانيا يعلم مدارك و اطالعات مركز: تهران ،ياسيس علوم فرهنگ). 1375( يعل ،يآقابخش

 .ينيخم امام آثار نشر و ميتنظ مؤسسة: تهران ،3 ج ،ينيخم امام يفلسف راتيتقر). 1381( يعبدالغن ،يلياردب
 .يفرهنگ و يعلم: تهران ،ييرجا فرهنگ ترجمة ،ياسيس فلسفة). 1373( لئو اشتروس،

 .ياسالم انقالب يفرهنگ مدارك سازمان: تهران ،نور فةيصح). 1361( اهللا روح ،ينيخم امام
 .ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت: تهران ،انقالب فةيصح). 1369( اهللا روح ،ينيخم امام
 .ينيخم امام آثار نشر و ميتنظ مؤسسة: تهران ،ياسالم حكومت ه،يفق تيوال .)1373( اهللا روح ،ينيخم امام
 .ينيخم امام آثار نشر و ميتنظ مؤسسة: تهران ،امام صحيفة). 1379( اهللا روح ،ينيخم امام
 .ينيخم امام آثار نشر و ميتنظ مؤسسة: تهران ،حمد سورة تفسير). 1383( اهللا روح ،ينيخم امام
 .اسراء: قم ،2 ج ،مقربان يفنا ادب). 1383( عبداهللا ،يآمل يجواد
  .اسراء: قم ،1 ج ،مقربان يفنا ادب). 1385( عبداهللا ،يآمل يجواد
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 حكمـت  منظـر  از هيمتعال استيس ،»دارد هيمتعال استيس هيمتعال حكمت«). الف 1387( عبداهللا ،يآمل يجواد
 فرهنـگ  و علـوم  پژوهشـگاه : قـم  ،ييزا  لك فيشر اهتمام به ،وگوها گفت و ها  نشست اول دفتر ه،يمتعال
 .ياسالم

 اول دفتـر  ه،يمتعال حكمت منظر از هيمتعال استيس ،»استيس روح عتيشر«). ب 1387( عبداهللا ،يآمل يجواد
 .ياسالم فرهنگ و علوم پژوهشگاه: قم ،ييزا  لك فيشر اهتمام به ،وگوها گفت و ها  نشست

 .اسراء: قم، 1 ج ،ميتسن). 1389( عبداهللا ،يآمل يجواد
: قـم  ،يـي زا  لـك  فيشـر  اهتمام به). 1390( وگوها گفت و ها  نشست: هيمتعال حكمت منظر از هيمتعال استيس

 .ياسالم فرهنگ و علوم پژوهشگاه
 .ياسالم فرهنگ و علوم پژوهشگاه: قم ،ياسيس يمتعال حكمت يشناس مفهوم). 1389( رضايعل صدرا،
 انتشـارات  دفتر: قم ،يهمدان يموسو محمدباقر ترجمة ،زانيالم ريتفس ترجمة). تا يب( نيمحمدحس ،ييطباطبا

 .قم ةيعلم حوزة نيمدرس جامعة ياسالم
  .صدرا: تهران ،1 ج ،قرآن در خيتار و فلسفه). 1387( يمرتض ،يمطهر

 .يدانشگاه نشر مركز: تهران ،ياردكان ينيحس احمد ترجمة ،معاد و مبدأ). 1362( مالصدرا
 .سروش: تهران مصلح، جواد ترجمة ،هيالسلوك  المناهج  يف هيالشواهدالربوب). 1385( مالصدرا

 اهللا انشـا  ةترجمـ  ،»يكنـون  دوران در آن تيـ اهم و يعملـ  تصوف و ينظر عرفان« ).1384(سيدحسين  ،نصر
  .1 ش ،1 س ،معرفت و حكمت اطالعات ،يرحمت



 

  


