سرمقاله
تاب تَعالَوا إِلى َكلِمةٍ سواءٍ بي َننا َو بي َن ُكم َأالَّ نَعب َد إِالَّ َّ
اللَ َو ال نُشْ ِر َ
ُق ْل يا َأ ْه َل ال ْ ِك ِ
ك ب ِ ِه
ْ
َْ ْ ْ ُ
َ َ َْ
َشيئ ًا َو ال يتَّ ِخ َذ بع ُضنا بعض ًا َأرباب ًا م ِ ْن ُدو ِن َّ
الل ِ فَإ ِ ْن ت ََول َّ ْوا فَ ُقولُوا اشْ َه ُدوا ب ِ َأن َّا ُم ْسل ِ ُم َ
ون .
َْ
َ َْ
ْ
ْ
بگو :اى اهل كتاب به سخنى روى آوريد كه ميان ما و شما يكسان است .اين كه
جز خدا را نپرستيم و چيزى را شريك او قرار ندهيم و بعضى از ما بعضى ديگر
را بجاى خدا ارباب نگيرد .پس اگر (از اين پيشنهاد) سرباز زدند ،بگوييد :گواه
باشيد كه ما مسلمان و تسليم خدائيم[ .سوره آلعمران ( :)3آيه ]64
تمدن سازی مالزم با تولید در عرصه های علم و فرهنگ ،سیاست و قدرت و اقتصاد و ثروت
است و تولید هیچ یک از اینها بدون دولت میسر نیست و ایجاد دولت مطلوب بدون دانش
سیاسی امکان ناپذیر است .تاسیس تمدن اسالمی و شکوفایی خیره کننده آن موید وجود
پشتوانه های دانشی و از جمله دانش سیاسی است .حال پرسش اساسی این است که سنت
های پژوهشی و مطالعاتی متفکران و دانشمندان مسلمان در حوزه مباحث «سیاسی» چه بوده
است؟ بطور خالصه فقه سیاسی ،فلسفه سیاسی ،کالم سیاسی ،اخالق سیاسی ،تفسیر سیاسی
قرآن ،عرفان سیاسی ،ادبیات سیاسی ،احادیث سیاسی ،تاریخ و سیره سیاسی و مطالعات سیاسی
سیاست نامه ای و تجربی از اهم حوزه ها و گرایش های مطالعاتی سیاست در سنت مطالعات
سیاسی اسالمی بوده است .همین محورها مورد بحث در سیاست متعالیه نیز خواهد بود .ذکر
این نکته مهم است که علیرغم این که علم سیاست در طبقه بندی علوم اسالمی هویت مستقلی
داشته است ،اما نگرش غالب مطالعه سیاست ذیل دانش های دیگر بوده است .از این رو ،حتی
در جمهوری اسالمی ،هنوز مطالعات سیاسی مربوط به نظریه سیاسی اسالم  ،عمدتا ذیل دانش
های دیگر مطالعه می شود ،هر چند در سال های اخیر توجه کمی به طرح مستقل دانش سیاسی
اسالمی در برخی مراکز آموزشی و پژوهشی صورت گرفته است.
برخی از ویژگیهای سنت مطالعاتی مذکور از این قرار است :جامعیت و فراگیری نسبی
نسبت به ساحات ،سطوح ،موضوعات و قلمروهای دولت ،جامعیت و فراگیری نسبی نسبت
به ارزشها و ضد ارزشها و جامعیت و فراگیری نسبی نسبت به کارگزاران .از مزایای این
سنت مطالعاتی نیز می توان به رواج آن در جوامع اسالمی و در نتیجه اثرگذاری بیشتر بویژه از
منظر تبعیت از فرامین اسالمی و نیز فراگیری نسبت به همه باورها ،ارزش ها و رفتارها اشاره
کرد .این معرفت به لحاظ دانشی نیز از مختصاتی چون روشمند بودن ،نظاممند بودن ،هدفمند
بودن و عملیاتی و عینی و در نتیجه توجه عمده به مظاهر و شاخصهای دولت برخوردار است.
«سیاست متعالیه» تالش میکند تا ضمن بازشناسی سنت مطالعات سیاسی در تفکر اسالمی به
شکوفایی و بازسازی آن در پیوند با مبانی تفکر اسالمی از یکسو و نیازهای کنونی جمهوری

اسالمی ایران ،جهان اسالم و بلکه نیازهای انسان کنونی در گستره عالم بپردازد.
«سیاست متعالیه» در ذیل علوم انسانی متعالیه پیشنهاد دهنده علوم سیاسی متعالیه است .علوم
سیاسی متعالیه از منابع ،مبانی هستی شناسی ،مبانی معرفت شناسی ،مبانی روش شناسی ،مبانی
انسان شناسی ،مبانی جامعه شناختی،ابعاد ،سطوح ،کارگزاران ،اهداف و غایات و ...ویژگیهای
خاص خود را دارد.
«سیاست متعالیه» با دعوت از همه جهانیان به گردآمدن بر محور توحید ،نشان میدهد که
ارزش ویژهای برای دعوت به حق و حقیقت و تعالی و دستیابی به آن از طریق گفتوگو و
تعامل قائل است .گفتوگویی که مبتنی بر حکمت ،اندرز دلنشین و بهترین روشها است.
«سیاست متعالیه» سیاستی است که به لحاظ فلسفی بر حکمت متعالیه تکیه دارد ،اما ضمن
پذیرفتن اجتهاد در این حکمت ،خود را نیازمند بهرهمندی از دیگر مکاتب حکمی با نگرش و
گرایش اسالمی میداند .یادآوری این نکته شایسته است که سیاست متعالیه فراتر از حکمت
متعالیه است.
«سیاست متعالیه» سیاست الهی و قرآنی است و با الگوهایی چون سیاست نبوی(ص) ،سیاست
علوی(ع) ،سیاست مهدوی(عج) و تجربه سیاست در نمونه انقالب اسالمی به رهبری امام
خمینی(ره) شناخته میشود.
«سیاست متعالیه» اولویت و اولیت را در برنامهریزی های توسعه بر تعالی فرهنگی و اخالقی
قرار میدهد و در ذیل و ظل آن ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی را پیگیری میکند.
در سیاست متعالیه دولت مالک مردم نیست بلکه خادم آنهاست .رابطه دولت و مردم هم
برخاسته از رابطه امام و امت است ،نه رابطه حاکم و محکوم یا سلطهگر و تحت سلطه.
انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه و فصلنامه سیاست متعالیه خود را یکی از منادیان به
آموزههای مذکور در جامعه علمی ایران و جهان اسالم می داند و دست یاری همه همراهان
را جهت مشارکت در تبیین و ترویج این سیاست معنوی میفشارد.
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