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Abstract  
The purpose of the present study is to investigate how the four mystical journeys influenced 
the analysis and explanation of the political thought of Islam and investigates the political 
thought based on Mulla Sadra’s opinions with a mystical approach and with a view to the 
Asfar Arbaa (four journeys). This study applies descriptive-analytic method while 
describing Asfar Arbaa, to investigate the rational-intuitive achievements of each journey in 
the political thought of Islam. The findings show that the four mystical journeys can, firstly, 
be the basis for determining the purpose of politics, the characteristics of the rulers and the 
political management method based on Islam’s viewpoint; secondly, it explains and 
describes that what is the ruling law in the Islamic society and who is the ruler of the 
society; and, thirdly, defines the duties of the rulers and the public as the two main pillars of 
politics in the Islamic political system. 
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 چكيده
ي سياسي اسالم بوده و   ي عرفاني در تحليل و تبيين انديشه  هدف پژوهش حاضر بررسي چگونگي تأثيرگذاري سفرهاي چهارگانه

 -بررسي كرده است. اين پژوهش با روش توصيفي» اسفار اربعه«ي سياسي را از نظر مالصدرا با رويكرد عرفاني و با نگاه به   انديشه
ها   گذارد . يافته  ي سياسي اسالم به بحث مي  شهودي هر يك از سفرها در انديشه-اسفار اربعه، دستاوردهاي عقليتحليلي، ضمن توصيف 

ي مديريت سياسي   هاي حاكمان و نحوه  تواند اوالً، مبنايي براي تعيين هدف سياست، ويژگي  ي عرفاني مي  كه اسفار اربعه  بيانگر آن است
ي اسالمي و كيستي رئيس جامعه را تبيين و توصيف كند؛ و ثالثاً، وظايف   انياً، چيستي قانون حاكم در جامعهاز نظر اسالم قرار گيرد؛ ث

 عنوان دو ركن اساسي سياست در نظام سياسي اسالم را تبيين نمايد.  حاكمان و مردم به
 

 عرفان.ي سياسي اسالم، مالصدرا(صدرالمتالهين)،   اسفار اربعه، انديشه هاي كليدي:  واژه
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 . مقدمه1
تواند   عنوان يك نظام فكريِ متكي به مباني عقلي و وحياني، مي  ي سياسي اسالم به  انديشه

ي سياسي غالباً از آبشخور فلسفه سيراب   ي اسالمي شود. هرچند انديشه  ي تشكيل جامعه  مقدمه
بلكه در تبيين مسائل آن شست؛   توان دست  ي فكري، از عرفان نيز نمي  گردد، در اين حوزه  مي
 توان عرفان اسالمي را به مدد گرفت.  مي

تنها   هاي متفاوتي ارائه شده است. برخي عرفان را نه  ي عرفان و سياست نظريه  در مورد رابطه
ي سياسي در ايران،   ي زوال انديشه  دانند. مدافعان نظريه  ارتباط، بلكه متعارض با سياست مي  بي

: 1383  شدن بحث شريعت بر عقل دانسته (طباطبائي،   زوال را خردستيزي و چيرهي دوران   شاخصه
چرا بحث نبوت و "كه   كنند. لذا در پاسخ به اين  ) و عامل اين خردستيزي را عرفان عنوان مي336

ي اسالمي   گويند: هرچند در فلسفه  مي "تفصيل ذكر شده است؟  هاي فلسفي به  امامت در كتاب
ي   خود گرفته است، نه چهره  ي كالمي به  شود، اما اين بحث چهره  ت و امامت مطرح ميبحث از نبو

). اين ديدگاه در مجموع معتقد است تصوف و عرفان، علت و 344اجتماعي و سياسي (همان، 
ي مغول است (همان). اين مطلب از وجوه   ي سياسي در ايران بعد از حمله  معلول زوال انديشه

 كه:  مبحث قرار گرفته است؛ از جمله اينمختلفي مورد 
 . عرفان، دنياگريز و سياست دنياطلب است؛1
 . عرفان به باطن نظر دارد و سياست به ظاهر؛2
 . واليت باطني در عرفان، ارتباطي با واليت ظاهري در سياست ندارد؛3
د اجتماع، گراست و فاقد روش اجتماعي است و درمور  . روش عرفان، فردي و نگاه آن نخبه4

 ).205: 1384نظرات متناقض دارد (طباطبايي، 
شود و با معرفت   گاهي گفته شده است كه اصوالً معرفت عرفاني به معرفت سياسي منجر نمي

ي وجوه و داليل   ). همه301: 1378توان به معرفت سياسي رسيد (مجاهدي،   عرفاني نمي
و  45: 1392قد قرارگرفته است (خدايار، شده از سوي برخي ديگر از نويسندگان مورد ن  مطرح

 ).38: 1387رودگر، 
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كه عرفان اسالمي و سياست، ارتباطي   در مقابل، ديدگاه اغلب انديشمندان اسالمي براين است
عنوان   كه بخواهيم مستقيماً به اين مسأله بپردازيم، اين ديدگاه را به  ديگر دارند. بدون آن  تنگاتنگ با يك

كوشيم نقش اسفار اربعه را در سياست تبيين نماييم. بنابراين، امكان   كرده و مي اصل موضوع قبول
فرض اين مقاله است و در مقام رد ادعاي   ي عرفاني، پيش  ي سياسي براساس انديشه  بناي انديشه
مت هرحال، اگر يكي از نتايج كار مالصدرا در حك  ي سياسي و عرفان نيست. به  ي انديشه  امتناع رابطه

دليل ارتباط حكمت نظري و عملي،   هاي عرفان اسالمي بدانيم، به  كردن آموزه  نظري را مبرهن
ارتباط وثيقي با عرفان اسالمي خواهد يافت.  -كه بخشي از حكمت عملي است  -ي سياسي   انديشه

ي معنوي، ي سياسي با رويكرد سفرها  اسفار اربعه، محور عرفان عملي است و بنابراين تحليل انديشه
 رساند.  ي سياسي اسالم مي  ما را به تصويري جامع از نقش عرفان در انديشه

هاي مخالف در امان نمانده است. مثالً گفته شده اگرچه سفر   البته اسفار اربعه نيز از آماج نظريه
ي   چهارم در كالم مالصدرا در ابتداي كتاب اسفار آمده است، اما وي نتوانسته است در فلسفه

ي مراحل، يك حركت   ). اسفار اربعه در همه342: 1383سياسي خود آن را تبيين كند (طباطبايي، 
فردي است و ربطي به اجتماع ندارد. خاليق در سفر چهارم نيز ظرف حركت سالك هستد، نه 

كه سفر چهارم مربوط به امام معصوم است و ربطي به ديگران ندارد   بر اين  موضوع آن. عالوه
 ). در ضمن مقاله، پاسخ اين نقدها روشن خواهد شد.1378هدي، (مجا

ي سياسي اسالم دخالت   كه: اسفار اربعه چگونه در تبيين انديشه   است  سوال اصلي مقاله اين 
ي ما را   صورت مجزا، سواالت فرعي مسأله  دارد؟ بنابراين، تأثير هر يك از سفرهاي چهارگانه به

نتايج هر يك از   خ به مسأله، ابتدا به روش توصيفي، اسفار اربعه و دهند. براي پاس  تشكيل مي
آوردها به روش تحليلي   شوند؛ سپس اين دست  شهودي مطرح مي -سفرهاي عرفاني با بيان عقلي

ي نقش   ي اين فرايند ارائه  گردند. نتيجه  آوردهايي كه در علم سياست كاربرد دارد، تبديل مي  به ره
 ي سياسي اسالمي خواهد بود.  عه در تبيين انديشهمؤثر اسفار ارب

و اربعه براي اشاره  "سفَرْ"همان مراحل سيروسلوك عرفاني است. اسفار جمع  "اسفار اربعه"
ق، 1404كردن طريق است (جوهري،   معناي طي  باشد. سفر در لغت به  به تعداد يا مراحل آن مي
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موطن أو الموقف متوجها إلي المقصد بطي المراحل و إعلم أن السفر هو الحركة عن ال). «685: 2ج
كردن   معناي خروج از نفس و طي  ). بنابراين، اسفار اربعه به209: 1378اي،   (قمشه» قطع المنازل

 منازل و مقامات معنوي براي وصول به حق و شهود اوست.
رد تجزيه و هاي سياسي را مو  مبحثي است كه ماهيت سياست و موضوع "ي سياسي  فلسفه"

ي سياسي   ) و روش تحليل آن عقلي است. تمايز فلسفه449: 1379دهد (آقابخشي،   تحليل قرار مي
ي سياسي   چون فقه سياسي، كالم سياسي، عرفان سياسي در روش است. انديشه  هايي هم  با دانش

) و در كل، 453هاي محرك رفتار سياسي (همان:   هاي سياسي و ارزش  معناي افكار و نظريه  به
ي سياسي نيز بخشي از آن است (واعظي،   شود كه فلسفه  ي سياست مي  شامل هرگونه تفكر درباره

ي   ي سياسي، فقه سياسي و غيره رابطه  چون فلسفه  هايي هم  ي سياسي با دانش  ). انديشه85: 1395
ي سياسي   وصيف، انديشههاست. با اين ت  ي سياسي مقسم اين دانش  عام و خاص دارد؛ يعني انديشه

ي علم سياست با رويكردهاي مختلف؛ مانند فلسفي، فقهي، كالمي،   ورزي در حوزه  يعني انديشه
هاي   ي جامع و تصوير كلي براي سياست از طريق تبيين مؤلفه  ريزي يك نقشه  عرفاني و طرح

 هاي متنوع.  سياست با استفاده از روش
كه   هاي اسالم. با توجه به اين  ي سياسي برمبناي آموزه  نديشهيعني ا "ي سياسي اسالم  انديشه"

تواند از روش عقلي، نقلي،   ي سياسي در روش اعم از انواع ديگر مطالعات سياسي است، مي  انديشه
ي سير معنوي   ي سياسي اسالم را از دريچه  ي حاضر، انديشه  تجربي يا شهودي پيروي كند. مقاله

 كند.  د يا همان اسفار اربعه تبيين ميسوي خداون  انسان به

 ي پژوهش  . پيشينه2
ي سياسي محدود به چند نوشتار نيست.   هاي عرفاني در انديشه  نگارش آثار در مورد تأثير آموزه

) و 89: 1396الدين رازي (توانا،   ) و نجم261: 1389اين آثار غالباً ديدگاه عزيزالدين نسفي (فيرحي، 
ي سياسي حكمت متعاليه نيز   كنند. درباب انديشه  ) را منعكس مي125: 1387حسيني،   خميني (اسم  امام

)؛ اما نگاه حكمت متعاليه به اسفار 4-1، ج1390-1388زايي،   هاي زيادي صورت گرفته (لك  پژوهش
 صورت مستقل مورد كاوش قرار نگرفته است.  ي سياسي به  اربعه و نقش آن در انديشه
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توان اشاراتي را به اين   اند، گاهي مي  كه در باب عرفان و سياست نگاشته شده در برخي مقاالتي
سياست متعاليه و دولت هادي در "ي   زايي در مقاله  عنوان نمونه، لك  مسأله مشاهده كرد. به

گاه معنويت سياسي در حكمت متعاليه   عنوان تكيه  به اسفار اربعه به "ي صدرالمتألهين  انديشه
گرايي عرفان   تحول"ي   حسيني در مقاله  ). اسم83-53: 1387زايي،   كوتاهي كرده است (لك ي  اشاره

عنوان راه رسيدن   كشيدن بحث انسان كامل، از اسفار اربعه به  با پيش "و سياست در حكمت متعاليه
ابعاد  ي مهم در تبيين  عنوان دو شاخصه  به مقام انسان كامل سخن رانده و به واليت و خالفت به

سياست "ي   ). خادمي نيز در مقاله205-187: 1387حسيني،   انسان كامل اشاره نموده است (اسم
ي انسان كامل و سلوك سياسي امت به   ، به بحث حول اسفار اربعه"قدسي در حكمت متعالي

دم سوي مر  آورد سفر چهارم كه بازگشت انسان كامل به  زعامت تكويني امام امت پرداخته و به ره
نسبت "ي   ). خدايار در مقاله76-51: 1393هاست بسنده كرده است (خادمي،   براي هدايت آن
معتقد است علت غايي حضور عرفان در سياست، سلوك و تعالي معنوي فرد و  "عرفان و سياست

ي هدايت عمومي و اصالح   اي از تكامل خويش، وظيفه  رو عارف در مرحله  جامعه است و از اين
گيرد تا بتواند استعدادهاي معنوي جامعه را شكوفا كرده   هاي گوناگون جمعي را برعهده ميساختار

ي   ). توانا در مقاله60-43: 1392ي فاضله را فراهم آورد (خدايار،   و بستر سلوك جمعي مدينه
ي الزم براي   ي رازي، سياست مقدمه  معتقد است در انديشه "الدين رازي  عرفان سياسي نجم"

روسلوك جمعي عوام و گذار از عالم زميني به عالم علوي است؛ چنين گذاري نيازمند سي
اي است كه تمثيلي از انسان كامل باشد. بدين مناسبت، پادشاه الهي حق واليت و تصرف   حكمراني

ي   توانند جوهره  در امور دنيايي و معنوي مردمان را داراست و بدون چنين واليتي، مردمان نمي
 ).106-89: 1396يت خود را شكوفا سازند (توانا، انسان

ي سياسي پرداخته و تنها   اي تأثيرگذار در فلسفه  عنوان آموزه  اين مقاالت، گذرا به اسفار اربعه به
ي   طور مستقل جايگاه اسفار اربعه در انديشه  ي حاضر به  به سفر چهارم معطوف هستند. مقاله

دهد. هرچند   ر يك از سفرهاي چهارگانه را به تفصيل توضيح ميكند و نقش ه  سياسي را تبيين مي
آمده در اين نوشتار در مقاالت ديگر نيز مورد اشاره بوده است، اما نگاهي كه   دست  برخي نتايج به

 ي سياسي شده، رويكرد نويي است.  ي عرفاني در انديشه  در نوشتار حاضر به نقش اسفار اربعه
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 ي سياسي  ن در انديشه. اسفار اربعه و نقش آ3
پردازد.   مبحثي مربوط به علم سيروسلوك است كه عرفان نظري به تحليل آن مي "اسفار اربعه"

كند، كتاب حكمت متعاليه را بر مجراي اسفار   مالصدرا چون در فلسفه نگاه عرفاني را دنبال مي
اسفار اربعه عقلي را نيز ي معنوي،   ي عرفاني تبويب نموده و به وزان سفرهاي چهارگانه  اربعه

نظر از ميزان موفقيت، محتواي حكمت متعاليه را درقالب آن ريخته است.   ترسيم كرده و صرف
درهرصورت براي فهم جايگاه اسفار اربعه در انديشه سياسي اسالم براساس حكمت متعاليه، 

 آشنايي اجمالي با اسفاراربعه ازنظر مالصدرا الزم است.
عربي،   خدا و در خدا مطرح نموده (ابن   سوي  اي عبارت از سفر از خدا، به  گانه  عربي سفر سه  ابن
گذار   توان وي را پايه  رو مي  ) و محتواي اسفار اربعه را در آن بيان كرده است؛ از اين3: 2، ج1367

 ق،1428اسفار اربعه دانست. سپس فرغاني به تفكيك سفرهاي چهارگانه را مطرح نمود (فرغاني، 
السائرين منعكس شده است. در ادامه، قيصري تقرير   بعد از آن در شروح منازل ) كه105: 2ج

و  147و 118و شرح:  62، مقدمه: 1375؛ 55: 1425مشهور از اسفاراربعه را ارائه كرد (قيصري، 
 چه مالصدرا در كتاب خود بدان اشاره كرده، همان خوانش قيصري است.  نظرْ آن  ) كه به423

لم أن للسالك من العرفاء واألولياء أسفارا أربعة أحدها السفر من الخلق إلى واع«
الحق. وثانيها السفر بالحق في الحق. والسفر الثالث يقابل األول ألنه من الحق إلى 

(صدرالمتألهين، » الخلق بالحق. والرابع يقابل الثاني من وجه ألنه بالحق في الخلق
 ).13: 1، ج1981

خواهد نهايت سير عقلي را بر سير   ي خود، با الگوگيري از اسفار اربعه مي  فهمالصدرا در فلس
همان رسيدن به خداست. بنابراين  -از نظر او  -قلبي منطبق گرداند؛ لذا مقصد نهايي حكمت 

ي حكمت   توان غايت حكمت نظري را معرفت به حق دانست و اگر حكمت عملي را نتيجه  مي
صدرا، هدف علم اخالق، تدبير منزل و سياست مدن، وصول به خداوند نظري بدانيم، از نظر مال

گيرد. پس اسفار اربعه   ي همين سفر معنوي شكل مي  است؛ بنابراين نظام حكمت عملي نيز برپايه
 ي سياسي خواهد داشت.  نقش اساسي در بناي انديشه
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 . سفر از خلق به حق در پرتو قانون الهي3,1
سوي   است. انسان در ابتدا سيري از درون خود شروع و به "ي حقسو  از خلق به"سفراول 

ي طبيعت، مثال و   گانه  سرگذاشتن عوالم سه  كند. سالك در سير اول با پشت  خداوند حركت مي
ي كار سالك در اين   پردازد. نتيجه  رسد و به سير در اسما و صفات الهي مي  عقل، به عالم الهي مي

 ).636: 1363و همو،  278: 1354ناي صفاتي است (صدرالمتألهين، يابي به ف  مرحله دست
بندي به شريعت ممكن خواهد بود. شريعت از نگاه فيلسوف، روح سياست   اين سير در اثر پاي

باشد. نبي چون شارع است؛ نسبت به   است و سياست جداي از شريعت مانند كالبد بدون روح مي
بر   ). روح حاكم366الف: 1360رد (صدرالمتألهين، ي روح نسبت به جسد دا  شريعت رابطه
ي امور فرد و جامعه و نبي رئيس جامعه است؛ بنابراين، شريعت نقش محوري در   شريعت، اداره

كند، از ابتدا خود را در سياست متجلي   سياست دارد و اسفار اربعه كه از رهگذر شريعت عبور مي
يا محل گذر براي رسيدن به مقصد نهايي است؛ آخرت نيز ي سياسي اسالم، دن  سازد. در انديشه  مي

محل تجلي غايت انسان يعني وصول به خداست. اسالم، راه رسيدن به اين هدف را در عمل به 
تواند دنياي خود را براي رسيدن به آخرت آباد   داند؛ زيرا با عمل به شريعت مي  شريعت نهفته مي

 رسد.  به اين هدف مي -فحواي سفراول است  كه -سازد. پس انسان با عمل به شريعت 
ي وحدت و عينيت برقرار است   بنابراين، در نگاه ابتدايي، بين شريعت و سياست رابطه

بندي به   )؛ رهيافت عينيت مربوط به سفر اول است. سالك در سفراول با پاي176: 1378(الياسي، 
كند   سوي سعادت حركت مي  اش است، بهشريعت كه همان قانون الهي براي انتظام نظام معاد و مع

 ).360الف: 1360(صدرالمتألهين، 

 . كُنش اجتماعي در سفر اول3,1,1

ي سير جمعي انسان نباشد. يكي از   دهنده  اي نيست كه نشان  گونه  ي اسفار اربعه به  انديشه
ست و اين انديشه است كه سفر اول، بريدن از خلق ا  ي عرفان و سياست اين   نقدهاي منكران رابطه

عنوان   به -ي فنا مخالف فردگرايي   خاطر انديشه  تناسبي با سياست ندارد. عرفان از يك طرف به
است و از طرف ديگر، به دوري از جامعه و نوعي فردگرايي توصيه  -هاي سياست   يكي از مؤلفه
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بريدن از  "سفر از خلق"). اما بايد توجه داشت كه مراد از 211: 1395پور،   كند (هنري لطيف  مي
بودن با   دليل قرين  ي فنا نيز به  خلق نيست، بلكه منظور بريدن از تعينات خلقي است؛ انديشه

گرفتن فردگرايي   ي بقا، منافاتي با فردگرايي ندارد. مراد كساني كه عرفان را مانع شكل  انديشه
 "فرد مقابل اجتماع"دانند،   گرايي مي؛ و كساني كه عرفان را مشوق فرد"فرد در اجتماع"دانند،   مي

سوي خداوند   تواند در يك نظام هماهنگ معرفتي و هنجاري به  است (همان). بنابراين، جامعه مي
حركت كند. الجرم اين جامعه براي هدايت نيازمند يك حكومت شايسته و در رأس آن يك 

يروسلوك به اثبات رسيده راهنماي آگاه است؛ در عرفان نيز ضرورت وجود يك استاد براي س
گونه كه بندگي هواي نفس مانع سعادت فردي است، تبعيت از دستگاه حاكم ناصالح   است. همان

). اين رهبر در سفر 196: 1387حسيني،   نيز مانع سعادت جامعه در سطح گسترده خواهد بود (اسم
در سفر اول تابع شريعت كند. پس انسان   چهارم، فرد يا جامعه را با تمسك به شريعت هدايت مي

پذير و تابع   ). اگر جامعه، واليت69: 1393بوده و در سفر آخر حافظ شريعت است (خادمي، 
يابد. نظام حكمت   شريعت باشد، خواهد توانست تحت مديريت ولي خدا به سعادت دست 

پذير   ا بالطبع جامعهپذيرد و انسان ر  داند؛ مالصدرا نيز اين قاعده را مي  اسالمي، انسان را مدني مي
كه از نيازهاي اساسي انسان،   سازد. با توجه به اين  شمارد كه نيازهاي خود را در جامعه مرتفع مي  مي

توان نتيجه گرفت   رسد، مي  ثمر مي  كمال معنوي در كنار كمال جسماني است و اين نيز در جامعه به
 كه كمال مورد نظر صدرا در جامعه قابل حصول است.

 . سفر در حق و كسب مشروعيت براي حكومت 3,2
يابد. مقام   رسد و به مقام واليت دست مي  سالك در سفر دوم به فناي كلي يا فناي ذاتي مي

). سالك 147: 1375شود (قيصري،   واليت از انتهاي سفر اول شروع و در سفر دوم كامل مي
كند تا   گردد، دولت واليت در او ظهور مي ها فاني  كه در اسماي الهي سير كند و در آن  ميزاني  به

 گردد.  كه مقام واليت در او كامل مي  اين
معني نزديكي به   معناي قرب گرفته شده... و در اصطالح به  به "ولي"واليت از ماده «

شود: واليت عامه براي   خداوند است. واليت به دو نوع عام و خاص تقسيم مي
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اهللا ذاتاً و   شود... و واليت خاصه يعني فناي في  مي اهل ايمان و عمل صالح حاصل
» صفةً و فعالً. پس ولي يعني فاني در خدا كه متخلق به اسما و صفات خداست

 ).488: 1363(صدرالمتألهين، 
مقام   خواهد به  ي مديريت سياسي است. كسي كه مي  ي سياسي اسالم، واليت الزمه  در انديشه

فرمان خدا در بين مخلوقات گردد، نيازمند حق حاكميت و اذن  راهبري خلق برسد و مجري
تصرف است. اين حاكميت مقامي حقيقي است و انسان بر اثر نيل به كمال واجد آن خواهد شد 

تواند در عالم تكوين منشأ اثر   ). با اكتساب مقام واليت، ولي خدا مي482: 1354(صدرالمتألهين، 
 ها جعل نمايد.  يع نشسته و احكام الهي را براي انسانچنين در جايگاه تشر  باشد؛ هم

تواند با راهنمايي ولي خدا سير خود را ادامه دهد. اگرچه   وزان حركت فرد، جامعه نيز مي  به
نظر آيد، اما هريك از افراد   ي افراد جامعه بتوانند به اين مقام دست يابند، بعيد به  كه همه  تصور اين
رو   اي از واليت عامه باشند و ازاين  راساس ايمان و عمل صالح داراي درجهتوانند ب  جامعه مي

ي فاضله را شخص واحد   دار مسئوليت اجتماعي در حكومت گردند. اگر رئيس مدينه  هريك عهده
ي   اقتضاي جايگاه خود در سلسله  بدانيم كه بر همگان واليت دارد، هريك از افراد مؤمن جامعه به

در جهت برآوردن مقصود رئيس هستند  -ترين مقام   از رئيس مدينه تا پائين -نزولي مديريت 
) و براي اجراي اوامر ولي، تصرف در امور اجتماعي، اجراي احكام، امر به معروف و 490(همان: 

نهي از منكر و... نيازمند واليت جزئي خواهند بود. اين واليت در سير معنوي قابل اكتساب است 
تبع داراي مسئوليت خواهند بود. اين نظريه   كنند، داراي واليت، و به  قربي كه كسب ميميزان   و به
ي آن   ترين مرتبه  ي كلي نظام حكومتي در اسالم را از رأس حكومت تا پايين  تواند شاكله  مي

 براساس كسب واليت تصوير كند.

 . سفر از حق به خلق و ورود به عالم سياست3,3
خلق، مشهود و حق، غايب است. با رسيدن به فنا، حق، مشهود و خلق،  قبل از شروع سلوك،

گردد. سالك كامل كسي است كه خلق نيز به وجود حقاني براي او مشهود باشند؛ از   غايت مي
كند. اين سفر، حقاني است و خلق، همان شئونات و كماالت   رو، سفر سوم را شروع مي  اين
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يابد. در اصطالح   ي عالم احاطه مي  لك در اين سفر بر همهكه سا  حضرت حق هستند. نتيجه اين
 ).278: 1354و همو،  361: 2، ج1981گويند (صدرالمتألهين،  "بقاء باهللا"عرفان به اين حالت 

مقتضاي روش تدريجي، هدف را فنا معرفي كرده بود، هدف نهايي را فناي   مالصدرا اگرچه به
). براساس اين انديشه، عرفان منافاتي با فردگرايي 380: 6ج ،1981داند (همو،   از فنا يا بقا مي

روست كه سياست در عرفان بدون رسيدن   نخواهد داشت؛ زيرا فنا، پايان كار سالك نيست و از اين
 ثمر نخواهد نشست.  به بقا به

 ي ورود به سياست  . خالفت الهي الزمه3,3,1

آيد   دست مي  اسالم است، در سفر سوم بهي سياسي   مقام خالفت كه عنصر اساسي در انديشه
خاطر جانشين   رسد؛ بدين  ي جمع بين حق و خلق مي  ). سالك در مقام بقا به مرتبه355(همان: 

پردازد. مالصدرا باالترين درجه براي سالك   خداوند روي زمين است و به تدبير امور مخلوقات مي
اند كه درنتيجه به انسان كامل مبدل و تكويناً به د  ي عالم در انسان مي  گانه  را جمع نشئات سه

ي   منزله  ). او كه به480: 1354شود (صدرالمتألهين،   ي خالفت الهي و رياست مردم نائل مي  درجه
مثابه كالبد اوست، محيط به عالم تكوين و بخشي از آن، يعني انسان است   روح عالم بوده و عالم به

ريزي كند. نظام تشريع همان شريعت   تواند نظام تشريع را پايه  مي و براساس علم به نظام تكوين
 ها وضع شده و پيامبر مأموريت رساندن به مردم و اجراي آن را دارد.  است كه براي هدايت انسان

 ي خدا و امت  ي خليفه  . رابطه3,3,2

قرار دارد.  ي قواي نظري و عملي در اوج  ي تعينات است و در همه  انسان كامل، جامع همه
شود؛ زيرا   هاي سالك با رسيدن به مقام او كامل مي  چنين شخصي هدف خلقت است و سير انسان

ابتداي قوس نزول كه انتهاي قوس صعود نيز    يابي براي بشر نيست.  فوق مقام او مقامي قابل دست
المتألهين، و خليفه الهي است (صدر "اهللا"هست، انسان كامل است كه روح عالم و مظهر اسم 

 ).108ب: 1360
ي   ي سياست اسالمي خواهد داشت. سياست يعني رابطه  اين نگرش تأثير شگرفي در حوزه

ي دوسويه، مردم از رئيس جامعه يا امام پيروي و   ي ميان حاكم و مردم؛ كه در اين رابطه  دوسويه
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كند. با توجه به اين نگرش،   يسوي حق هدايت م  كنند و امام نيز مردم را به  خود را به او نزديك مي
سوي خداوند ببرد. اگر   سوي رئيس جامعه است تا وي جامعه را به  سياست در اسالم، رفتن به

سوي خدا سوق   تواند جامعه را به  ي خدا حركت نكند، او نيز نمي  سوي حاكم يا خليفه  جامعه به
 .سوي خداست  ي سلوك به  سوي او مقدمه  دهد؛ چراكه حركت به

با اين توصيف، مقام رياست خلق، حق كسي است كه بدين درجه رسيده باشد. اين مقام ابتدا 
دليل، بحث در سياست، از مباحث حكمت عملي بر محور نبي   همين  مخصوص پيامبر است و به

اند (فارابي،   و از ضرورت وجود نبي سخن گفته   چرخد و فالسفه، نبي را حاكم بر جامعه دانسته  مي
). تحقق عيني 96: 1، ج1375؛ سهروردي، 442: 1404سينا،   ؛ ابن89: 1996؛ همو، 120: 1995

 نبوت در سفر چهارم است.

 . علم و عدالت شرط جانشيني خدا3,3,3

رو حق رياست بر جامعه را دارد.   اين  ي امور است و از   هاي انسان كامل، علم او به همه  از ويژگي
ي تشكيل   كه در جامعه، عدالت حقيقي را محقق گرداند. قرآن كريم، فلسفهاز لوازم رياست اين است 

؛ حديد: 42و  8؛ مائده: 135و  58داند (نساء:   حكومت را برقراري قسط و عدل در روي زمين مي
ها به كمال اليق برسند. عدالت   ) تا در پرتو آن، انسان9؛ حجرات: 47؛ يونس: 15؛ شوري: 25
ي وجود يا كمال هر   رعايت استحقاق در افاضه"يا  "حقِ هر صاحب حق به آن عطاكردن"معناي   به

ي امور   ي عدالت حقيقي، علم و احاطه به همه  ). الزمه57و  56: 1378است (مطهري،  "موجود
ها   ي خلق ندارد، از موقعيت، حقوق و كماالت وجودي آن  است؛ زيرا كسي كه آگاهي كامل به همه

تواند مجري عدالت   تواند رفتار مقتضي را انجام دهد. اگر علم او كامل باشد، مي  مياطالع نداشته و ن
 شود.  آورد سفر سوم، يعني انسان كامل يافت مي  حقيقي گردد و اين شرط در ره

معنا كه رئيس جامعه بايد داراي   گستري، عدالت دروني است. بدين  از شرايط ديگر عدالت
شود كه در   ر حق منحرف نشود. عدالت تام در وجود كسي محقق ميصفت عدالت باشد تا از مسي

ي اعتدال رسيده و مالصدرا چنين كسي را داراي شأنيت   ي قواي خود به حد كمال و نقطه  همه
ي انسان كاملي است   ). اين جايگاه ويژه292: 1354داند (صدرالمتألهين،   ها مي  ي امور انسان  اداره
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لت برزخيت و جامعيت بين دو طرف نائل آمده باشد. مالصدرا معتقد است كه در سفر سوم به حا
كه   كه اولياءاهللا كه حد مشترك بين عالم معقول و محسوس و جامع بين طرفين هستند، از كسي 

دليل آنان خليفه خداوند و سفير خداوند   باشند و به اين  تر مي  محجوب از يك طرف است، كامل
 ).356الف: 1360درالمتألهين، سوي خلق هستند (ص  به

 . سفر حقاني در خلق و مديريت سياسي جامعه3,4
خاطر علم و   سفر چهارم، سفر حقّاني در خلق است. كسي كه سفر سوم را به اتمام رسانده به

سوي حق هدايت كند؛ يعني   ها را به  تواند به تدبير خلق بپردازد و آن  ي او به مخلوقات مي  احاطه
ي برخي از كامالن   ي تكميل ديگران برعهده  هايي كامل، ممكن است وظيفه  ق انسانپس از تحق

بخشيدن به سفر چهارم است. اولياي دين   قرارگيرد. بنابراين سياست واليي از نظر مالصدرا، عينيت
را شوند؛ زيرا آنان از جانب خداوند تدبير امور خلق   خوانده مي "ساسة العباد"نيز در متون اسالمي 

انسان كامل "چنين شخصي   برعهده دارند كه اين جايگاه، ترجمان آخرين مرحله از اسفار است. به
رو   رساندن ديگران است و بدين  كمال  گيري و به  گويند. بنابراين، سفر چهارم سفر دست "مكمل

 سوي خلق باز  گيري از خلق به  خاليق، موضوع سفر سالك هستند؛ يعني سالك به هدف دست
 گردد.  مي

ي واليت رسيد و از قانون الهي آگاه شد و در   وقتي انسان با تمسك به شريعت به درجه
تواند به سمت مديريت خلق   سوي خلق، قدرت تدبير و تصرف در ايشان را يافت، مي  بازگشت به

ها   يافت  از رهسوي خدا هدايت كند. يكي   ها را به  گيرد و انسان  دست   درآيد و سياست جامعه را به
ي ابزاري و غايي است (الياسي،   رابطه -از نگاه صدرا  -ي سياست و شريعت   در مورد رابطه

بين شريعت و  -از نگاه مالصدرا  -). سالك در سفر چهارم، مجري شريعت است و 178: 1387
شريعت و  ي غايي برقرار است؛ يعني سياست، ابزاري براي حاكميت  سياست در اين مرحله، رابطه

هاي سياست و شريعت را غايي، و غايت سياست را   قانون الهي است. مالصدرا يكي از تفاوت
بودن انسان، كمال مادي و   دليل مدني  ). به365الف: 1360داند (صدرالمتألهين،   پيروي از شريعت مي

ود تا اين روي الزم است در جامعه شرايطي فراهم ش  شود. بدين  معنوي او در جامعه كسب مي
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مقصود براي همه محقق شود. يكي از لوازم اساسي اين امر، وجود رهبري الهي است كه با توجه 
 سوي كمال سوق دهد.  به شرايط (علم و عدالت) بتواند جامعه را براساس قانون الهي به

انسان "ي مقام رياست بر جامعه، كمال در تمام قواي طبيعي و روحاني است و كمال   الزمه
ي سياسي   ي ثقل بحث در انديشه  روي نقطه  ). بدين334در حد اعالست (همان:  "مل مكملكا

مالصدرا، برشماري خصايص جسمي و روحي رئيس اول است. نگاهي به شرايط حاكم، ما را به 
حال ملكوتي به   ي سياسي اسالمي، نگاهي زميني و در عين  سازد كه انديشه  اين مطلب رهنمون مي

دليل   خواهد فرامين الهي را روي زمين و بين خلق اجرا كند. چنين انساني به  ؛ زيرا او ميحاكم دارد
ي قوا كامل است   دليل در همه  همين  ي عوالم و به  قرارگرفتن در حد وسط، جامع همه

 ).128ب: 1360و همو،  293و  292: 1354(صدرالمتألهين، 

 . پيامبران، اولين مديران سياسي جامعه3,4,1

ي محور عالم خلقت است و   منزله  همان قطب و به "انسان كامل مكمل"در عرفان اسالمي، 
كسي عبادت   يقيناّ براي هيچ«رسند.   گردند و از طريق او به حق مي  دور او مي  ي موجودات به  بقيه

اعظم  ي كسي كه داراي اسم  واسطه  كه شايسته است ممكن نخواهد بود، مگر به  چنان  خداوند آن
» ي خدا در عالم ملك و ملكوت و دنيا و آخرت  است؛ يعني انسان كامل مكمل و خليفه

). بنابراين چنين مقامي مختص به پيامبر خداست و برخي از اوليا نيز 285: 1361(صدرالمتألهين، 
يامبر، اصلي ي هدايت برسند؛ با اين تفاوت كه اين مقام براي پ  درجه  توانند به  به تبعيت از پيامبر مي

رو   نيز داراي واليت تام و در رتبه با آن حضرت شريك و از اين (ع)و براي اوليا، تبعي است. ائمه
دليل   هايي كه از نظر گذشت، و به  داراي حق حاكميت تكويني و تشريعي هستند. براساس آموزه

غايب، حاضر است  صورت ظاهر يا  ها يك نفر و به  ي زمان  رحمت خداوند، حجت خداوند در همه
 ).489: 1354گردد (صدرالمتألهين،   و فيض الهي از جانب او به مخلوقات ايصال مي

 . علما، جانشينان انبيا در مديريت سياسي جامعه3,4,2

هردليل ولي خدا در بين مردم حضور   تواند بدون حاكم ظاهري باشد. پس اگر به  جامعه نمي
اي از واليت را دارند،   دليل مرتبه  همين  اند و به  ه ايشان نزديكنداشته باشد، افرادي كه در رتبه ب
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ي بين حجت خدا و مردم قرار گرفته و به تدبير امور مردم با ميزان شريعت بپردازند.   توانند واسطه  مي
 كند:  صورت بيان مي  ي وساطت و تنزل تدريجي، اين مطلب را بدين  مالصدرا بر اساس قاعده

ها از جانب خداوند جانشيني وجود دارد، براي   كه براي جميع انسانگونه   همان«
ي خداوند وجود خواهد داشت كه   اي بين جامعه و خليفه  جوامع بشري نيز واسطه

باشند.   واليان و حاكمان جامعه نام دارند و اين حاكمان همان امامان و عالمان مي
ي بين اولياء،   بر، و پيامبر واسطهي بين خداوند و پيام  طور كه فرشته واسطه  همان

ي   ي بين پيامبر و علما و علما هم واسطه  يعني ائمه و فرشته است، ائمه نيز واسطه
بين مردم و ائمه هستند. پس عالم به امام نزديك و امام نيز به پيامبر نزديك و پيامبر 

ك از هم به فرشته نزديك و فرشته به خداوند نزديك است. البته درجات هري
مالئكه و پيامبران و اوليا و علما در مراتب قُرب و بعد به خدا و به واسطه، تفاوت 

 (همان).» شماري دارد  بي

با توجه به نتايج اسفار اربعه، مراد از عالم در اين انديشه كسي است كه به معرفت حق رسيده 
ي سياسي   داند. بنابراين، انديشهكه علم فقه ب  ي واليت وارد شده است؛ نه صرفاً كسي  و در دايره

خواند. فقيه در نگاه مالصدرا، نه صرفاً مجتهد در   سوي حكيم و فقيه الهي فرا مي  مالصدرا ما را به
 گويد:   است. وي مي "فقه اكبر"احكام شرعي فرعي، بلكه مجتهد در 

هاي گذشته، لفظ فقه بر علم طريق آخرت و معرفت نفس و لقاي   در زمان«
شد كه همان علوم حقيقي است. اما امروزه فقه عبارت است از   دگار اطالق ميپرور

إِنَّما "مقتضاي   علم به احكام شرعي اعم از عبادات و معامالت... صاحبان بصيرت به
لَماءالْع هبادنْ عم خْشَى اللَّهدانند؛ زيرا اين علوم است كه   فقيه را گروه اول مي "ي

ورد، و اكتفاكردن بر احكام شرعي فرعي ضد آن را نتيجه آ  خوف و خشيت مي
، 1340(صدرالمتألهين، » گردد  دهد و موجب قساوت و ايمني از مكر الهي مي  مي
 ).78: 1ج

ي تنزل تدريجي   معنا وجود نداشت، بر اساس قاعده  ي اسالمي فقيه بدين  البته اگر در جامعه
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كه علم به شريعت و فقه اصغر داشته باشد؛ زيرا او ترين فرد به مقام مذكور كسي است   نزديك
ترين فرد موجود نسبت به شريعت و بنابراين حافظ و مجري آن است. چنين شخصي اگر   آگاه

الف: 1360ي اسالمي قرارگيرد (صدرالمتألهين،   تواند حاكم جامعه  ويژگي تقوا را داشته باشد، مي
طور قطع،   ت و حكمت) در يك شخص جمع باشد، او به)؛ اما طبيعتاً اگر تمامي شرايط (فقاه377

 ي اسالمي را دارد.  اولويت حكومت بر جامعه

 گيري  . نتيجه4
سوي خدا دارد؛   ي انسان به  ي تنگاتنگي با اسفار اربعه  ي سياسي اسالم رابطه  انديشه يك.

در اسفار اربعه  -است كه مديريت جامعه برطبق شريعت  -ي سياسي   اي كه بنياد انديشه  گونه  به
 شود.  گذاري مي  پايه

يابي به كمال در   ي رسيدن به كمال اُخروي است و دست  ي اسالمي، دنيا مقدمه  در انديشه دو.
بندي كامل به   ي صحيح دنياي اوست. در اين انديشه انسان با سفر معنوي كه همان پاي  پرتو اداره

ا و روابط دنيوي خود را براي رسيدن به خدا و كمال رود و دني  سوي كمال مي  شريعت است، به
 سازد.  اُخروي آباد مي

ي اسالمي به كمال، از طريق تشكيل   ي سياسي در اسالم، رساندن جامعه  هدف انديشه سه.
هاست. مبناي اسالم در تنظيم اين روابط، حقايق باطني   حكومت و تنظيم روابط اجتماعي انسان

شود.   ي سلوك باطني محقق مي  است؛ بنابراين سلوك ظاهري به پشتوانه مربوط به انسان و جهان
سلوك ظاهري و باطني نيازمند راهنماست و راهنما كسي است كه خود قبالً سلوك كرده و به تمام 

 هاي مادي و معنوي خلق آگاه است.  جنبه

گذاري دارد؛   انوندر اين انديشه، خداوند مالك و حاكم حقيقي بر انسان است و او حق ق چهار.
ي الهي در او در حد كمال باشد   ي جامعه بنشيند كه جنبه  رو الزم است كسي بر منصب اداره  از اين

ي واليت نائل   ها بوده و به تعبير اسفار اربعه، به درجه  و از جانب خدا مأذون در حاكميت بر انسان
 آمده باشد.

ي شئون انسان و   كامل به شريعت و همه ساختن يك نظام سياسي متقن در گروِ علم پنج.
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آگاهي از شرايط حاكم بر جهان است. اين درجه از علم، مخصوص كساني است كه در اسفار 
 اند.  ي عالم هستند؛ يعني به مقام خالفت رسيده  اند كه محيط به همه  يافته  اي دست  اربعه به مرحله

 -اكم اسالمي است. روح حقيقي عدالت بر علم، عدالت يكي از شرايط اساسي ح  عالوه شش.
ي قواي مادي، نفساني و روحاني؛ و كمال نيز در عرفان   كه عبارت است از حد اعتدال در همه

 يابد.  در اسفار اربعه تحقق مي -همين معناست   به

خواهد مردم را به كمال برساند. در   رئيس جامعه بايد فردي كامل باشد؛ زيرا او مي هفت.
روي اساس تفكر سياسي   گويند. بدين  مي "انسان كامل مكمل"المي به چنين فردي عرفان اس

 كند.  اسالم، مديريت جامعه را به پيامبر و اولياي دين واگذار مي

كه شريعت نيازمند مفسر،   جا   عمل به شريعت، ضامن سعادت جامعه است و از آن هشت.
و  "امام"از امام جامعه است. بنابراين، مجري و ناظر است، ضمانت عمل به شريعت، پيروي 

ي عرفاني نيز بر اين دو   ي سياسي اسالم است و اسفار اربعه  دو عنصر اساسي در انديشه "شريعت"
اي باشد كه قوانين   گونه  عنصر استوار گرديده است. پس الزم است نظام حكومتي در جامعه به

 كساني باشند كه از شريعت اطالع دارند. حاكم بر آن، از شريعت اخذ شده و مجريان آن نيز

ي دوسويه بين امام و امت است. امام يكي از مردم است كه   ي اين انديشه، يك رابطه  الزمه نه.
ها آگاهي دارد. مردم را   ي منافع و مضار آن  سوي خلق بازگشته و به همه  خود، اين راه را رفته و به
سوي امام حركت كنند   دهد. امت نيز وظيفه دارند به  عبور مي سوي خدا  با خود از تنگناهاي دنيا به

 بخش باشد.  سوي حق، نتيجه  ها به  تا سير آن
ي پيامبران گذاشته شده است. پس از   عهده  ي هدايت به  ي عرفاني، وظيفه  براساس انديشه ده.

پيامبر هستند، قرار دارند.  ترين فرد به مقام  پيامبر نيز، اوليا كه در تشريع، تابع پيامبر و نزديك
خاطر بازبودن راه   خاطر كماالت انساني است؛ و به  بنابراين، مقام مذكور اعتباري نيست، بلكه به
درنهايت، زماني كه ولي الهي در بين مردم نباشد،  تكامل، براي هر فردي قابل اكتساب است.

ي راهبري خلق   حاطه دارند، شايستهدرحالي كه جامعه البد از حاكم است، كساني كه بر شريعت ا
 شود.  بوده و حق حاكميت به آنان واگذار مي
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