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Abstract  
The purpose of the present study is to delve deep into the social-political role of an ideal man from the view 

of Mulā Sadrā, Imām Khomeyni, and the Supreme Leader of Iran. The method of research is descriptive-

analytic and the results showed that according to the Islamic ideology of Mullā Sadrā, Imām Khomeyni, 

and the Supreme Leader of Iran, a man is a social creature and is in need of social, political, and economic 

relations for living. Therefore, Mullā Sadrā emphasizes on the social and political leadership of a man. 

Imām Khomeyni and the Supreme Leader also emphasize on a human's dignity as well as his high values, 

freedom along with responsibility towards God, awareness, and providing political and social freedom 

within the legal limitations for material and spiritual development of society. Accordingly, the relationship 

among the above three scholars on this issue can be specified as follows: Mulla Sadrā has fundamentally 

and profoundly dealt with the social and political role of an ideal man, Imām Khomeyni had a practical 

outlook on this issue based on transcendental wisdom, and the supreme leader also added to the intellectual 

practicality of Imām Khoemeyni’s ideas and emphasized on their implementation through some instances 

inside society. 
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چکیده

 امام خمینی و مقام معظم رهبری است.، آل از منظر مالصدرا ایدهسیاسی انسان  -هدف پژوهش حاضر واکاوی نقش اجتماعی

، امام خمینی و مقام معظم رهبری، بینی اسالمی مالصدرا تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که در جهان -روش پژوهش توصیفی
، رو نیازمند است. از ایناقتصادی ، سیاسی، باشد و برای زیستن به برقراری تعامالت اجتماعی انسان موجودی مدنی الطبع می

آل تاکید دارد. امام خمینی و مقام معظم رهبری نیز با توجه به پیروزی انقالب  مالصدرا بر زعامت اجتماعی و سیاسی انسان ایده
کرامت و ارزش واالی انسان و آزادی توأم با مسئولیت بر ، رهبری و ایدئولوژی اسالمی، اسالمی ایران و نقش محوری میان مردم

های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون برای رشد مادی و معنوی جامعه تأکید دارند.  تأمین آزادیبخشی و  آگاهی، و در برابر خداا
ای به  توان چنین ترسیم کرد که مالصدرا به صورت بنیادین و ریشه ارتباط میان سه اندیشمند در این موضوع را می، بر این اساس

امام خمینی در قالب اندیشه کاربردی و براساس حکمت متعالیه به مسئله ، آل پرداخته ی انسان ایدهمسئله نقش اجتماعی و سیاس
آفرینی آن در قالب مصادیق در پیکره  ای امام خمینی افزودند و بر نقش نظر دارند و مقام معظم رهبری نیز بر گستره کاربرد اندیشه

 جامعه تأکید دارند.
 

 سیاست.، آل انسان ایده، مقام معظم رهبری، امام خمینی، مالصدرا هایکلیدی:واژه
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.مقدمه0

بحث از انسان همواره یکی از موضوعات مهم و دارای سابقه طوالنی در طول حیات بشر بوده است. در 
از ساحت روحانی و معنوی نیز برخوردار است؛ ، انسان عالوه بر ساحت جسمانی و دنیوی، مکتب اسالم

 دهنده  بخش و جهت تعالی، ور تحوالت و تغییرات از انسان به عنوان یک منظومه عمیقای که مح به گونه
آل عالوه بر نقش تکوینی  انسان ایده، باشد بینی اسالمی که مورد تایید مالصدرا می در جهانگیرد.  نشأت می

مسائل سیاسی  باید نسبت به مسائل اجتماعی و حتی، های مادی است که تاثیرگذار در بقاء و برکت پدیده
سیاسی با عدل و قسط که مقدمه سیر صعودی  -گیری نظام اجتماعی دارای مسئولیت باشد و در شکل

 تالش نماید.، الله است الی
گاهی از نیازهای انسان معاصر و به عنوان یک مرجع دینی و  امام خمینی و مقام معظم رهبری نیز با آ

، محور که بر پایه رابطه انسان با خدا مدار و مسئولیت لیفشناسی تک در واقع یک نوع انسان، رهبر سیاسی
تشکیل حکومت اسالمی ، رو از ایندهند.  ارائه می، رابطه انسان با خود و رابطه انسان با جامعه استوار است

رفتار و اهداف ، به اندیشه، های ملی و مذهبی در چارچوب مؤلفه، گفتمان انقالب اسالمیگیری  و شکل
حرکت تکاملی انسان به سمت مقصد نهایی سازی حیات انسانی و  عنا بخشیده و بر بنیاد شرعیپیروان آن م

امام ، آل از منظر مالصدرا سیاسی انسان ایده -گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش اجتماعی منجر می
اجتماعی و ، محور در قالب کارگزاری مؤثر بر حیات فردی خمینی و مقام معظم با رویکردی مسأله

 ساختاری است. 
امام خمینی و مقام معظم رهبری انجام شده است که ، های مختلفی در مورد اندیشه مالصدرا پژوهش

 شود. اشاره می، در ادامه به برخی از آنها که مرتبط با پژوهش حاضر هستند
نجی و س در پژوهشی با عنوان سیاست قدسی در حکمت متعالی: امکان، (5919خادمی و مسعودی )

به تبیین هویت فلسفه سیاسی متعالی بر مبنای ، مالحظاتی بر انگاره فلسفه سیاسی در پارادایم صدرایی
، با تنقیح وجود پارادایمی به نام پارادایم صدرایی، حکمت متعالیه پرداختند. این پژوهش در گام نخست

شناسانه و  انسان، شناسانه معرفت، انهشناس توان با ابتناء بر مبانی هستی مدعی الگوی بنیادینی شده که می
ای از مسائل و موضوعات مطرح در فلسفه سیاسی را از اصول و مبانی  منظومه، گرایشات ارزشی و اخالقی

 مزبور استنباط و اجتهاد کرد.
، ای الله خامنه در پژوهشی با عنوان انسان و جامعه در اندیشه سیاسی آیت، (5911زایی ) زایی و لک لک
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ها چگونه است؟ از منظر مقام معظم  خ به این سوال که نگاه اسالم به فرد انسان و مجموعه انساندر پاس
دهد که براساس  اسالمی و نه صرفًا یک مسأله فلسفی پاسخ می -رهبری به عنوان یک مطلب معرفتی

 قابل تحلیل است.، الگوی حرکت در مسائل کالن
رابطه ، امام خمینی، و سعادت در اندیشه حکیم متأله در پژوهشی با عنوان سیاست، (5943زایی ) لک

امام خمینی ، های این پژوهش سیاست و سعادت از منظر امام خمینی را مورد بررسی قرار داد. براساس یافته
 دانند و سعادت را هدف سیاست.  سیاست را راه رسیدن به سعادت می، با توجه به پیوند سیاست و دیانت

، در پژوهشی با عنوان نظریه سعادت در اندیشه امام خمینی، (.591رئوف ) میرعابدینی و گودرزی
سیاسی بررسی کرده و نشان دادن که رابطه تنگاتنگی میان  -سعادت الهی را به عنوان غایت انسان اجتماعی

 پذیری انسان از اندیشه سیاسی اسالم وجود دارد. سیاست و نقش
های نظام سیاسی مطلوب از دیدگاه  با عنوان شاخصدر پژوهشی ، (5911لک ) جاویدی و بهروزی

مسئوالن و کارگزاران و مردم در نظام سیاسی ، به بررسی نقش حاکم و رهبر، ای الله خامنه امام خمینی و آیت
  محور تاکید کردند. مطلوب پرداخته و بر پیروی از الگوی اسالمی در جهت جامعه توحیدی و عدالت

امام خمینی و مقام معظم رهبری ، پیرامون انسان در اندیشه مالصدراها  هرچند در بعضی پژوهش
بررسی »های به عمل آمده تاکنون پژوهش مستقلی پیرامون  اما براساس بررسی، مطالبی مطرح شده است

انجام « امام خمینی و مقام معظم رهبری، آل از منظر مالصدرا سیاسی انسان ایده -تطبیقی نقش اجتماعی
ای  پژوهش حاضر با رویکردی جدید به طرح این مبحث اقدام نموده و جنبه اندیشه، رو این نشده است. از

 بحث را به صورت عملیاتی و نمونه عینی در پیروزی انقالب اسالمی تحلیل کرده است.

.دیدگاهمالصدرا2

عالوه بر نقش ، انسان مورد تایید دین اسالم، باشد بینی اسالمی که مورد تایید مالصدرا می در جهان
تفاوت  باید نسبت به مسائل اجتماعی و حتی مسائل سیاسی بی، تکوینی مانند حفظ و بقای جهان مادی

 -ولی نقش اجتماعی، منزوی شد، ها بپردازند. مالصدرا نیز هرچند خود به دلیل اوضاع زمان نبوده و به آن
  کند. آل را یکی از مبانی مکتب خود معرفی می سیاسی انسان ایده

ها را به خوبی  تدبیر امور انسان، تعالی با ارسال رسوالن و فراهم کردن مقدمات کافی گونه که حق همان
ی او نیز باید به این وظیفه توجه نماید. مالصدرا در بخشی از آثارش به هدایت و تدبیر  خلیفه، دهد انجام می
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اجتماعی و پیشوایی خلق از سوی انسان آل قائل است. از نظر ایشان بدون رهبری  امور توسط انسان ایده
سیاست در مکتب صدرا به معنی اجرای قانون »ها و سوق به کمال واقعی ناممکن است.  ارشاد آن، آل ایده

اوصیاء و اولیاء ، آل و یا آرمانی است که نظیر آن در انبیاء های ایده ها با زعامت انسان الهی از سوی انسان
: 5945، )فیرحی« به تدبیر نیز تعریف شده است، سیاست در فرهنگ اسالمی، رو شود. از این مشاهده می

اسة حرکة مبدؤها من یفألن الس»در تعریف سیاست معتقد است:  الشواهد الربوبیه(. وی در 5.6-5.1ص
 ،)صدرالمتألهین« جمعهم علی نظام مصلح لجماعتهمیة لیار األشخاص البشریة تابعة لحسن اختیالنفس الجزئ

متولیان حقیقی سیاسی بوده و رسول الهی باید در امور سیاسی کامل ، انبیاء و امامان(. 631ب: ص5631
« سیاست قاهره»، (969)همان: ص« سیاست عادله»چون  باشد. مالصدرا از چنین سیاستی با عناوینی هم

ت عدل»، (596ص الف:.596، )همان  ن:)هما« قانون عدل»( و .91ص، .: ج5949، )همان« سن 
 برد.  ( نام می900ص

-961ب: ص.596، مفهوم سیاست و شریعت با یکدیگر متفاوت است )ر.ک: همان، از نگاه مالصدرا
آل  های ایده (. وی در آثار مختلف خود به نقش سیاسی و اجتماعی انسان504-503ص :5934؛ 966

را مسیری غیر قابل ضمانت دانسته ها  کند. وی عدم پیروی مردم از آن همچون انبیاء و اولیای الهی تصریح می
سلکونه النتظام ین لهم منهجا یعیو ال بد من شارع »کند:  رساند. ایشان چنین تصریح می که به بیراهه می

نذرهم یل إلی ربهم و یذکرهم أمر اآلخرة و الرحیو ، صلون به إلی اللهیقا یسن  لهم طریو ، ایالدن یشتهم فیمع
: 5611، )همان  «میهم إلی صراط مستقیهدیو ، و تنشق األرض عنهم سراعا، بیه من مکان قرینادون فیوم یب

آل  های ایده انسان  مطالب مالصدرا در این بخش به این مهم اشاره دارد که نبی و ولی  که از جمله(. 144ص
ی انسان  هدنیایی شایست، وظیفه دارند در اجتماع مردم دخالت کرده و با سیاستی همراه با شریعت الهی، هستند

قابل ، آل بدون وجود حکومت ی مهم انسان ایده را اداره کنند. این وظیفه، ها نیز تأمین گردد که در آن آخرت آن
 باشد. هایی می از وظایف چنین انسان، دستیابی نبوده و لذا نقش سیاسی و اجتماعی
امام را رفع اختالف میان فلسفه وجود ، «االضطرار الی الحجه»مالصدرا در تغییر حدیث سوم از باب 

مبنی بر اینکه اگر میان معلومات حاصل از ، کند به تمثیلی اشاره می، داند. برای بیان این نکته مردم می
ت و صدق این معلومات می، اختالف به وجود آید، حواس خمسه شود. در اینجا  موجب بروز شک در صح 

وجود قلب برای ، دارد. بنابراین شک را از میان برمی ها را دفع کرده و اختالف، قلب به عنوان حکم و امام
ی  ،صدرالمتألهیننظر نکرده است )ر.ک:  مصلحت بوده و حق تعالی از آن صرف، تعارض میان اعضای حس 
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جهانی انسان  نقش این، آید چه به وضوح از عبارت فوق به دست می (. آن0.1-0.0ص، .: ج5949
باید به رفع تخاصم میان مردم و حکومت الهی بپردازند. انسانی ( که .01: ص5910، آل است )همان ایده

ها برده  که در سفر الی الحق ملکات و هیئات ارادی خود را به اوج خود رسانده و از فیوضات حق تعالی بهره
 پذیرای حق و خلق خواهد شد.، و به حد  مشترک و واسطه میان عالم امر و عالم خلق شده

ام مهدی)ع( مستدام دانسته و معتقد است ایشان قائم بالقسط است. ایشان با وی سیر امامت را تا ام
ی  اشاره به برخی روایات از رسول اکرم)ص( درباره ی امام مهدی)ع( اشاره کرده که مورد تایید شیعه و سن 

 کما قسطا و عدال  مأل االرضیالمهدی من عترتی من ولد فاطمة »فرمود:  که پیامبر)ص( قرار دارد. یکی این
واطئ اسمه یتی یملك العرب رجل من اهل بیا حتی یذهب الدنیملئت ظلما و جورا. روایت دیگر اینکه: ال 

ه ذلك الیا اال یبق من الدنیلو لم »روایت دیگر این است که «. اسمی بعث رجال یوم حتی یوم واحد لطول الل 
)همان: « کما ملئت ظلما و جوراقسطا و عدال   مأل االرضیواطئ اسمه اسمی یتی یمنی او من اهل ب

به ، عربی با پرداختن به حکومت و جهاد حضرت مهدی)ع( مالصدرا نظیر ابن، (. بنابراین.04-045ص
 پردازد. کند که به سیاست و اجتماع بشری و مبارزه با ظلم و ستم می اشاره می آل ای از انسان ایده نمونه

.کارکردهایشخصیمالصدرا2-0

  المتألهین و حکمت به عدم وجود تفکر سیاسی در آثار صدر، اندیشمندان اندیشه سیاسیبرخی 
به ، نظران برخی صاحب، (. از طرفی دیگر35.: ص5939، ی او حکم کردند )ر.ک: طباطبایی متعالیه

گیری و  دانند که در عین گوشه ای می ی فالسفه نوآوری در فلسفه سیاسی مالصدرا اشاره کرده و او را در زمره
(. 591: ص5930، اندیشید )ر.ک: داوری به طور جد  به سیاست می، اعراض از پیوستن به ارباب قدرت

ای از  آمیزه، سیاست و شریعت بود، نبوت، ی سیاسی در جمع میان فلسفه دار منظومه مالصدرا که میراث
ی سیاسی  فسیر روابط قدرت و اندیشهسینا را برای توضیح اجتهاد شیعه فراهم نموده و به ت آزادی فارابی و ابن

 (. 919-.91: ص5945، در زمان خود پرداخت )ر.ک: فیرحی
طبیعیات ارسطویی و پارادایم علوم ، های احتمالی نجوم بطلمیوسی مالصدرا آسیب، به نظر حسین نصر

جداسازی این رساند. این امر در پرتو  تجربی را دفع کرده است که آشنایی صدرا به مسائل علمی عصر را می
(. نصر 011ص، .: ج5961، دو قلمرو و طراحی مابعد الطبیعه جدید صورت گرفته است )ر.ک: نصر

 ،ها کند که این شخصیت ای بیان می مالعلی زنوزی و آقامحمدرضا قمشه، ضمن اشاره به مالهادی سبزواری
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(. آزاداندیشی 543د )همان: صالطبیعه صدرایی را محور تعالیم فلسفه اسالمی در عهد قاجار ساختن مابعد 
باشد که تالش  های او می یکی از ویژگی، کند های گوناگونی که در آثار خود طرح می مالصدرا در بحث

چه در زندگی او مشهود  نمود وضع نابسامان سیاسی زمان خود را با این معیار مورد بررسی قرار دهد. آن
د بودباشد سویی با سالطین جور زمانش می عدم هم، است این ، . یکی از مبانی صدرا که خود هم به آن مقی 

بلکه از ، است که اسم بردن ستمگران و توصیف و تمجید آنان و دعا برای آنها با یاد خداوند منافات دارد
آورد )ر.ک:  مصادیق یاد شیطان و دلیل بر غربت اسالم و بدی روزگار دانسته و از آن به خدا پناه می

 (.54ص، 5: ج.590، صدرالمتألهین
ی مناسب علمی و عملی و با توجه  با توجه به زمینه، فهم باالی سیاسی و اجتماعی مالصدرا باعث شد

با سلطان زمان هماهنگ نشده و انزوا را انتخاب نمود و در عین ، به مهیاء نبودن فضای حاکم زمان
عی و سیاسی را به ثبت گیری توانست مبانی فکری خود در مباحث نظری و علمی و حتی اجتما گوشه

فهم باالی اجتماعی و سیاسی صدرا موجب شد ، (. در نتیجه6-5ص، 5م: ج5145، برساند )ر.ک: همان
به طور بنیادین در امور اجتماعی و سیاسی موثر باشد ، دهی حکمتی متعالیه تالش نماید با تألیف و شکل

 شود.  ی آن در شاگردانش تاکنون مشاهده می که نتیجه

گاهامامخمینی.دید4

 های تواند استعدادها و توانمندی های وجودی می انسان به جهت دارا بودن ظرفیت، در اندیشه امام خمینی
تواند مسیر کمال و  بالقوه را به فعلیت رساند و با تعلیم و تربیت صحیح در قالب ایدئولوژی اسالمی می

ارزشی و اخالقی اقدام نماید. ، ک جامعه توحیدیتعالی را پیموده و برای بسترهای الزم در جهت ایجاد ی
اجتماعی فعالیت و مشارکت دارد و در راستای اهداف الهی و انسانی  -انسانی که در متن جریانات سیاسی

پذیر  تقدیرگرا و سازش، های منزوی نماید. این اندیشه در مقابِل با انسان احساس تکلیف و مسئولیت می
ت نفس خواهی برخوردار نبوده و همواره مورد  ستیزی و عدالت خودباوری و روحیه ظلم، است که از عز 

یت قرار می به  گیرند. این مسئله با پیروزی انقالب اسالمی و نقش رهبری امام خمینی استثمار گروه اقل 
و بنیانگذار نظام جمهوری اسالمی ایران و همچنین مشارکت « والیت فقیه»پرداز نظریه  عنوان تئوری

سیاسی ایران توانست به تبیین جایگاه حاکم اسالمی و نقش مردم  -های اجتماعی داکثری مردم در صحنهح
حکومت در درجه اول متعلق به خداوند است و سپس به ، براساس اعتقادات شیعهبپردازد. چنانکه 
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غیبت به ائمه معصومان)ع( و در عصر ، حضرت محمد)ص(، یعنی پیامبران الهی، برگزیدگان منصوب خدا
 (.41: ص.591، )راضی رستاقیالشرایط واگذار شده است  فقیه جامع

باشد و مشروعیت حکومت  بر این اساس در اندیشه امام خمینی نیز بحث والیت فقیه مرکز ثقل می
یابد و فقیه نیز باید از صفات و شرایط متناسب با این جایگاه )علم به قانون  اسالمی در پرتو آن تحقق می

به پا خاست ، و عدالت( برخوردار باشد. در این میان اگر فرد الیقی که دارای این دو خصلت باشدشریعت 
دارا ، همان والیتی را که حضرت رسول اکرم)ص( در امر اداره جامعه داشت، و تشکیل حکومت داد

ل حکومت جزء اعتقاد به ضرورت تشکی، رو باشد و بر همه مردم الزم است که از او اطاعت کنند. از این می
 (..1، 5.: ص5915، والیت است )ر.ک: امام خمینی

هم ، هویت انسانی هم ارزشمند و دارای کرامت بوده، در اندیشه سیاسی امام خمینی، از سوی دیگر
: 5910، ؛ نجات رایزن و همکاران13: ص5919، قدرتمند و کارساز است )ر.ک: اکبری و رضایی

بد سرشت ، ها آلیست ها و ایده برخالف مکتب رئالیست« انسان»، شناسی امام خمینی (. در انسان515ص
تواند نیک سرشت  می، آزاد است« تدانی»و « تعالی»بلکه انسان در دو افق ، شود و نیک سرشت معرفی نمی

انسان تا منزل حیوانیت با سایر حیوانات »(. چنانچه فرمودند: 90: ص5919، یا بد سرشت باشد )بهرامی
و از این منزل دو راه را در پیش دارد که با قدم اختیار باید طی کند: یکی منزل سعادت که ، هم قدم بوده

، )امام خمینی« و دیگری راه شقاوت که طریق معوج شیطان رجیم است، العالمین بوده صراط مستقیم رب
خته خواهد در دیدگاه امام خمینی انسان موجودی ناشناخته است و زمانی شنا، رو (. از این61.: ص5939

(. بر این 590: ص5911، شد که نسبت او با کل آفرینش و خالق آفرینش تعریف گردد )ناصح و اسدی
ها هم هستند )امام  پیغمبر اکرم)ص( و سایر پیغمبرها ساخته شده و ابوجهل و سایر ابوجهل، اساس

ت بر مدح و ستایش (. در تأیید این گفتار در قرآن کریم نیز بعضی از آیا.59ص ،59: ج5961، خمینی
و لقد »، (1، )سجده« و نفخ فیه من روحه»، (.9، )بقره« انی جاعل فی االرض خلیفه»انسان آمده است: 

ان االنسان »اند:  (. بعضی دیگر از آیات بر ذم  و نکوهش انسان بیان شده.3، )اسراء« کرمنا بنی آدم
، رو (. از این51، )معارج« االنسان خلق هلوعاان »( و 66، )حج« ان االنسان لکفور»، (6، )علق« لیطغی

آورد تا موجود برگزیده خدا بر مسلک خویش  تمام هستی مقدمه وجودی تکامل انسان کامل را فراهم می
الله را بر تن کند تا مظهر تام  اسم اعظم الهی و اسوه حسنه در عرفان و اخالق گردد  نشیند و ردای خلیفه

تصویری از سیر تکاملی ، شناسی امام خمینی در انسان، (. بر این اساس515ص ،0ج :5961، )امام خمینی



 11 ...آلازمنظرمالصدرا،سیاسیانسانایده-نقشاجتماعی

 شود. از مبدأ به مقصد و از حیات به معاد ترسیم و تعریف می، از عالم طبیعت به عالم معنا
باید در ، محور به عنوان ملکه نفسانی انسان کامل در گفتمان امام خمینی با توجه به رویکرد فرهنگ

ور یابد تا مصداق آئینه جمال الهی در میان سایر مخلوقات گردد و با تعلیم و تعلم با عینیت جامعه تبل
فهم نوینی از یک انسان موحد و مسلمان به نمایش ، گذاری حکومت اسالمی و اجرای قانون و عدالت پایه

ه امام انسان کامل در اندیش، (. با توجه به مطالب مطرح شده 5.1ص ،1ج :5961، بگذارد )امام خمینی
مدار در مسیر رسیدن به خدا و  مند و دارای مبانی محکم است که به صورت غایت خمینی به صورت نظام

گاهی شناخت و تبعیت از سالکان ، تکامل در حرکت است. بدیهی است سیر در چنین نظامی مستلزم آ
 کند.  طریقت دارد. امام خمینی بیش از هر چیز بر اصالح و تهذیب درونی انسان تأکید می

.سیاستمتعالیهازمنظرامامخمینی4-0

، اقتصادی، افق و تدابیر الگوی سیاست متعالیه در ابعاد سیاسی، با پیروزی انقالب اسالمی ایران
فرهنگی و اجتماعی براساس ایدئولوژی اسالمی در ایران شکل گرفت و به صورت سازوکارهای تبیین 

، ها ان مردم ایران و سایر مردم جهان و حتی در میان سایر حکومتراهبردی و کاربردی در می، عملی، علمی
به عنوان یک مدل و شکل خاصی از نظام سیاسی مطرح شد که هدایت به سمت پیشرفت مادی و تعالی 

 گردد و این تکامل برحسب یک سیاست متعالیه به عنوان مقدمه واجب شکل معنوی در آن میسر می
 گیرد. می

گرایی  متعادل و متعالی است. این یعنی تعامل و هم، توسعه توحیدی، متعالیهالگوی توسعه سیاست 
، آید که معطوف به توسعه رسا و سازوار اقتصادی حکمت و اخالق به شمار می، اعتدال، براساس عقالنیت

تی، ملی، اجتماعی، جمعی، فرهنگی و فردی، اجتماعی المللی و جهانی  بین، داخلی و خارجی تا ام 
الملل سیاست متعالیه نظام جمهوری اسالمی  (. مبانی و منابع روابط بین.9: ص5916، ود )صدراخواهد ب

سازد؛ تا جایی که التزام به  الملل متعالیه را از انواع دیگرش متمایز می آن چیزی است که روابط بین، ایران
گردد. در روابط  گیری و تولید دانش و معرفت خاص آن می نوع خاصی از مبانی و منابع باعث شکل

بلکه به ، گردد نه تنها به ابعاد مادی و دنیوی حیات انسانی در جامعه جهانی توجه می، الملل متعالیه بین
(. بر این 19: ص5910، شود )ستوده روحی و معنوی انسان و جوامع انسانی نیز پرداخته می، ابعاد اخالقی

تعالی و رشد مادی و معنوی است. آنچه ، مالهدف هدایت جامعه به سمت ک، در سیاست متعالیه، اساس
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سیاست و ، باشد. همچنین ترسیم این نوع از سیاست می، در انقالب اسالمی ایران اتفاق افتاده است
بینی الهی را  یک جهان، شناسی با محوریت وحی شناسی و انسان معرفت، شناسی هستی، حکمت متعالیه

مطلوب انسان در سطوح مختلف خواهد داشت )برزگر و  آورند که نقش کلیدی در پیشرفت به وجود می
، ها ها و ملت روابط اجتماعی انسان، الملل متعالی ( و بازتاب آن در روابط بین5.9: ص5911، زایی لک

ت است که نتیجه آن بسط ارزش، خیرخواهی، فکری هم، همدلی، یاری مبتنی بر هم های  تعاون و مود 
روابط کشورها ، الملل متدانی در روابط بین، جهانی خواهد بود. در مقابل آن اخالق و روابط عادالنه، انسانی

تقدم  طلبی و کشورگشایی است و نتیجه آن بسط روابط ظالمانه و توسعه، خودمحوری، طلبی براساس قدرت
(. در سیاست متعالیه 5.4: ص5910، ها خواهد بود )ستوده یافتن سیاست قدرت بر اخالق و ارزش

اجرای دستورات و ، منبع قدرت خداوند بوده و هدف از کسب قدرت، مکاتب شرق و غرببرخالف 
فرامین الهی جهت رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی و بسط اخالق و عدالت جهانی است. با توجه به 

به معنای تدبیر معطوف به هدایت ، توان گفت که سیاست در نظر ایشان اندیشه سیاسی امام خمینی می
یابند که در مسیر قرب الهی و تقوا  اجتماعی وقتی اصالت می -های سیاسی کنش، رو است. از اینجامعه 

وقتی انسان و امکانات او با اراده الهی مرتبط ، (. براساس نگرش امام خمینی5: ص5910، زایی باشند )لک
تقویت رابطه انسان با  ،تحلیل و راهکار ایشان، گیرد. بنابراین منشاء و منبع قدرت متعالی قرار می، شود

سازی اخالق  پشتیبان مهمی برای پیاده، قدرت، رو خداوند و قیام و حرکت برای خداوند است. از این
زایی و  شود )لک المللی محسوب می ای و بین منطقه، های مختلف ملی انسانی و اسالمی در عرصه

مستلزم قدرت یافتن ، لهی و تعالیتشکیل حکومت در مسیر تقرب ا، (. بنابراین4.5: ص5914، ملکوتیان
باشد. اساسًا تفاوت اصلی و مهم حکومت  افراد صالح و کاربست قدرت در بسترهای مادی و معنوی می

 ها در این مسئله است. الهی با سایر حکومت

شناسیسیاست.گونه4-2

م به تحلیل و اقدا، امام خمینی با توجه به بنیاد معرفتی سیاست که بر نظریه سعادت استوار است
 بندی کرد: توان آن را در سه قالب اصلی دسته اند که می شناسی سیاست کرده گونه

تبع آنها مختص علمای بیدار اسالم  اولیاء و به، این نوع سیاست مختص انبیاء . سیاست الهی:5-.-9
سیاستی است که هدایت و اداره امور دنیوی و اخروی ، دیانت، است. در واقع براساس منطق امام خمینی
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  (..50: ص5943، زایی آحاد بشر را در مسیر صراط مستقیم بر دوش دارد )لک
ها  های متعالی ندارند و اعمال سیاست توجهی به ارزش، در این نوع سیاست :. سیاست حیوانی.-.-9

 (. 53: ص.591، و گودرزی رئوف تنها بر مبنای اداره زندگی روزمره مردم است )میرعابدینی
حکام تنها به فکر منافع خود هستند )میرعابدینی و ، در این نوع سیاست . سیاست شیطانی:9-.-9

کننده اهداف حکمرانان  توجیه، زور و تزویر، زر، (. در این نوع از سیاست53: ص.591، گودرزی رئوف
 باشد. می

های حیوانی  نشان از ترویج سیاست، ار به پادشاه داردهایی که ماکیاولی در کتاب شهری چنانچه توصیه
کند  اتخاذ هر نوع وسائل را مشروع می، و شیطانی برای کسب و حفظ قدرت دارد و نیل به مقصود

بشر از  دهنده  سیاست اسالم را به عنوان نسخه نجات، امام خمینی، (. در مقابل56ص :5955، )ماکیاولی
ت و کرامت انسان استوار است )امام خمینی و نیستی میتسلیم طاغوتیان و فنا ، بردگی ، داند که بر عز 
فدای قدرت و بر ضد  مقاصد انسانیت به ، ها (. برخالف مکتب غربی که تمام ارزش535ص، 5.ج :5961

(. بر این اساس از 11ص ،53ج دانند )همان: رود و برای خود جز منافع مادی چیزی را ارزش نمی  کار می
گیری یک  پرداختن به مسئله نقش راهبردی حاکم جامعه و مسئولیت مردم در شکل، خمینیمنظر امام 
سعادت و ، نقش به سزایی در شکوفایی استعدادها در مسیر رشد و بالندگی، آل و عدالت محور جامعه ایده

 ها در برابر خداوند متعال دارد. بندگی انسان

.دیدگاهمقاممعظمرهبری3

البته با ، که در امتداد جریان فکری امام خمینی قرار دارد، یاسی مقام معظم رهبریبا بررسی اندیشه س
نیز والیت را حاکمیت الهی و اجرای دستورات و فرامین دینی  شود که ایشان مشخص می، تر شعاعی گسترده

. به باشد الشرایط می داند که در عصر غیبت این مسئولیت و وظیفه بر عهده فقیه جامع و فقه اسالمی می
، نبی مکرم اسالم)ص( از ابتدای ورود به مدینه، یعنی، پیامبر)ص( حاکمًا وارد مدینه شده استای که  گونه

از منظر ، بر این اساس (.04: ص5941، مقام معظم رهبری کیل حکومت زده است )ر.ک:دست به تش
والیت ، والیت و حاکمیت فقه اسالمی است، در حقیقت والیت و حاکمیت ولی  فقیه، رهبر معظم انقالب

، زاده )اشرفی و قدسی علی که بر خود فقیه و مردم تبعیت از آن واجب است، و حاکمیت دین خداست
 (..0ص :5911
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نگرد: گاه به وی به عنوان یک فرد نظر دارد و  اسالم از دو زاویه به انسان می، به اعتقاد مقام معظم رهبری
گیرد.  و گاه او را به عنوان یک مجموعه انسانی در نظر می، کند دهد و مکلف می او را مورد خطاب قرار می

و معتقد باشیم اساسًا نیازهای مهم ، ماعی بدانیماجت الزمه نگاه جمعی به انسان این است که او را موجودی
فرد انسانی مراد است و ، شود. در نگاه نخست انسان در سایه تعامل و اجتماع انسانی حل و فصل می

این راه او را به ساحت ، کند و اگر درست حرکت کند شود که در راهی حرکت می رهروی قلمداد می، انسان
مخاطب ، انسان که به عنوان یک مجموعه انسانی، و در نگاه کالن، جمال و جالل الهی خواهد رساند

خلیفه خدا در زمین معرفی شده و وظیفه مدیریت و آبادانی دنیا که یکی از لوازم خلیفه بودن ، اسالم است
انسان و ، بر این اساس (.5946/ ../ 1.، اش قرار گرفته است )مقام معظم رهبری بر عهده، انسان است

با استفاده از ، )زمان و مکان( اند که در طول زندگی دنیوی عنوان متحرک در نظر گرفته شدهجامعه به 
زایی و  شوند )لک )مقصد( هدایت می به سوی خداپرستی، از خودپرستی )مبدأ(، )محرک( معارف اسالم

گاهی، ( و الزمه این سیر تحول61: ص5911، زایی لک طریق باشد که  ها می بخشی به انسان شناخت و آ
له همچنین در خصوص تفاوت انسان در نگاه اسالم و غرب معتقد  مبدأ به مقصد را درست بپیماید. معظم

جویی محور پیشرفت و  انسان یک موجود مادی محض بوده و سود محوری و سلطه، است در نگاه غربی
دو بعدی ، ستانسان موجودی هم طبیعی و هم الهی ا، بینی اسالم توسعه در غرب است. اما در جهان

هدف )مقام ، نه برخالف مکتب غرب، ای برای تعالی انسان هستند قدرت و علم وسیله، است. ثروت
متناسب با همان ، هر نوع تلقی و برداشت که از انسان باشد، (. بر این اساس5946/../1.، معظم رهبری

کرامت و منزلت و دارای هدف و  گیرد. اگر انسان موجودی با نیز مناسبات و رفتار و اعمال انسانی شکل می
باشد. اگر انسان صرفًا  محور می مدار و هدف روابط و تعامالت اجتماعی و سیاسی نیز کرامت، غایت باشد

تعریف و غایت آن هم محدود به محسوسات عینی بوده و در حد تأمین این ، موجودی مادی انگاشته شود
 پذیرد. نیازها نقش می

نیز از جمله اهداف نظام جمهوری اسالمی ایران را ترویج سیاست متعالی  مقام معظم رهبری، همچنین
و معتقد است که هر  (1/5931./51داند )همان:  ها می افراد جامعه و انسان، و مکارم اخالقی میان بشر

کننده ماهیت و هویت آن ملت و دولت است )همان:  مبانی معرفتی دارد که آن مبانی تعیین، ای جامعه
ها و غارت  ها بر ملت ( و تمدن خشن غربی و انزوای اخالق انسانی را باعث تسلط قدرت5944/../3.

( و در تشریح سیاست متعالیه جمهوری اسالمی ایران .4/594./5.دانند )همان:  ها می اموال ملت
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تار بین رف، رفتار با مردم، خواهیم اعمال فردی معنای شعار دولت اسالمی این است که ما می»فرمایند:  می
المللی و نظام سلطه امروز جهانی را به معیارها و ضوابط اسالمی نزدیک  های بین خودمان و رفتار با نظام

با توجه ، (. از این منظر6/5940./4.)همان: « که بر پیشرفت مادی و سعادت معنوی استوار است، کنیم
مسئوالن و ، سه ضلع: حاکم و رهبربه صورت ترکیبی از ، نظام سیاسی مطلوب، به بیانات امام و رهبری

پیوستگی و همبستگی میان این اضالع سبب تعالی نظام ، شود که ارتباط  کارگزاران و مردم تشکیل می
بر ، بندی کلی ( مبانی دولت اسالمی در یک جمع40: ص5911، لک بهروزی، گردد )ر.ک: جاویدی  می

های نظام جمهوری  تعریف و مشخصه، تصوریمبانی تصوری و تصدیقی استوار است. منظور از مبانی 
ای که سیاست  گردد؛ به گونه باعث تصدیق آن می، اسالمی ایران است که با تصور مفاهیم و مصادیق آن

تلفیق میان هدایت الهی و اراده مردمی از جمله این ، تأمین مصالح مادی و معنوی بشر، اقامه حق، الهی
توان گفت که سیاست متعالیه اسالم درپی آن  ام معظم رهبری میها است. با توجه به اندیشه مق شاخصه

فراروی ما قرار دهد. همچنین در پذیرش و ، های مقدس را است تا چگونگی وصول به اهداف و آرمان
بدیل از انسان  گردد و یک الگوی بی های جهان مؤثر واقع می سازی مردم مسلمان منطقه و سایر ملت اقناع

 دهد. علیم یافته از مکتب اسالم ارائه میت، اجتماعی -سیاسی

گیری.نتیجه5

رسیم که پراختن به جایگاه حاکم در جامعه اسالمی و  از مجموع مباحث مطرح شده به این نتیجه می
سیاسی نقش بسیار عمیقی در تعالی و رشد او داشته و انجام فرامین دینی و  -انسان با رویکرد اجتماعی

گیری یک جامعه توحیدی با سیاست متعالیه و سعادت کمالیه مؤثر  تواند بر شکل یتعلیم از انبیاء الهی م
سازی و  مسئولیت و وظیفه فراهم، گیری از عقل و قوانین الهی آل با بهره باشد. در این میان انسان ایده

گاهی، رستگاری فردی و اجتماعی و اصالح جامعه با ابزارهای فرهنگی ب در مسیر قر، بخشی و بصیرت آ
هایی در جهت  ها و ارزش آرمان، اهداف، الهی را دارد. بر این اساس در گفتمان انقالب اسالمی ایران نیز

بهبود حیات مادی و معنوی جامعه و مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی به عنوان ، تربیت اخالقی
 اجتماعی ایران هژمون شد.  -مفاهیم کلیدی در فرهنگ سیاسی

های دینی نقش مهمی در  انسان مورد تایید آموزه، امام خمینی و مقام معظم رهبری، مالصدرا در اندیشه
دهی به امور مادی  دهی و جهت دار سامان رهبر جامعه نیز عهده، تمامی سطوح زندگی داشته و در این میان
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المی برای برپایی کارگیری قوانین اس دهی جامعه اسالمی و به و معنوی سایر مردم از طریق هدایت و جهت
به صورت باشد. با این تفاوت که در اندیشه مالصدرا  عقالنیت و سعادت می، امنیت، تأمین آزادی، عدالت
؛ اما با پیروزی انقالب اسالمی ایران با سیاسی پرداخته شده است -ای به مسئله انسان اجتماعی اندیشه

گاه و رهبری فرهمند ام، ایدئولوژی اسالمی ، ام خمینی و در امتداد آن مقام معظم رهبریحمایت مردم آ
شماری از خود بوجود آورده  سیاسی انسان برجسته شده و این مفهوم مصادیق شایسته و بی -نقش اجتماعی

عد داخلی عد ، که بخشی از دستاوردهای آن در ب  سرنگونی رژیم شاهنشاهی و استقرار حاکمیت الهی و در ب 
ز مردم ستمدیده و مستضعف جهان است. آنچه در انقالب اسالمی استکبارستیزی و حمایت ا، خارجی

های  ترسیم این نوع از سیاست بوده که وحدت عینی میان دین و سیاست در تمام عرصه، ایران اتفاق افتاد
ب با خودسازی و سیر و سلوک ، اجتماعی و اقتصادی صورت گرفته است که حاصل آن، سیاسی انسان مهذ 

عبودیت و خدمت به خلق در راستای اهداف الهی در سیاست طی طریق کرده و با تحقق  الله با قدم در الی
سازی عقالنیت دینی و اخالقی را در  تئوری توأم، های الهی عدالت اجتماعی و اقامه حدود و ارزش

، های تعلیم یافته این مکتب را شهدای دفاع مقدس کند که نمونه جمهوری اسالمی تبیین و ترویج می
گیرد. همچنین  عان وطن و حرم و فرماندهان رشیدی همچون سردار حاج قاسم سلیمانی را در برمیمداف

تلفیق حکومت ای که با  نماید؛ به گونه یک الگو و مدل حکومتی برای مردم مسلمان منطقه و جهان ارائه می
مادی و سعادت معنوی ساز رفتار و هنجارهای جدید در توسعه  توان زمینه می، ساالری دینی الهی و مردم

 ها را فراهم ساخت. انسان
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