حکمت متعالیه ،سیاست متعالیه دارد

هر جهانبینی یا هر حکمت ،برای خود حکمت عملی خاص ،یعنی اخالق ،تدبیر و سیاست خااص
خواهد داشت .مبانی حکمت متعالیه برگرفته از وحی الهی ،کتاب ،سنت و عقا برهاانی اسات .ایان راه
اجتهاد است .به نظر ایشان حکمت متعالیه همانند سایر حکمتها در شمار علوم انسانی اسات .در علاوم
انسانی ،عنصر محوری ،انسان است و مباحث انسان شناختی ،انساان ساازی ،فارد و جامعاه از جایگااه
برجستهای در آن علوم برخوردار است .در حکمت متعالیه بحث آن است کاه انساان دارای روح و بادن
است .روح مجرد و ابدی است و انسان مهاجر و مسافر است و مرگ از پوست باه درآمادن اسات و ناه
پوسیدن .بشر چون مهاجر و مسافر است ،باید با مبدأش رابطه داشته باشد و به ره توشه نیازمند است .او
باید اه عبادت ،زهد و عرفان باشد و این امور دارای مراتب ،مراح و درجاتی است .این تشکیالت باا
وحی و نبوت سامان مییابد .این سیاست متعالیه است .حکمت متعالیه ،سیاست متعالیه دارد؛ چون انسان
متعالی میپروراند .بنابرایرن سیاست از علوم انسانی است و تا انسان شاناخته نشاود ،سیاسات همچناان
ناشناخته باقی خواهد ماند .بر این اساسی شناخت متدانی ،سیاست متدانی و شاناخت متعالیاه ،سیاسات
متعالیه دارد .و شناخت متدانی ،انسان متدانی و شناخت متعالی ،انسان متعالی دارد .به نظر نویسنده ما باه
دو دلی نمیتوانیم برای تأمین خواستههایمان به طور مستقیم به سراغ حکمت متعالیه برویم:
 .1حکمت متعالیه فلسفهای مطلق و فلسفه سیاسی ،فلسفهای مضاف است و هیچ فلسفه مطلقی ،جز
در ارائه مبانی ،پاسخگوی نیاز فلسفههای مضاف نیست؛
 .۲از میزان عمیق و وسیع حکمت متعالیه ،نباید توقع داشت که مواد جزیی سیاست را تبیاین کناد،

بلکه باید از این ذخیره اساسی ،مبانی را استخراج کنیم .در آن صاورت مایتاوانیم باا آن مباانی ،ماواد
سیاست و امثال آن را بفهمیم .اگر انسانشناسی به گونهای باشد که انسان بداند از راه دوری آمده و به راه
دور میرود و نه از گذشتهاش خبر دارد و نه از آیندهاش باخیر است و ناه از سااختار درونایاش آگااه
است ،یقیناً به راهنما نیازمند میباشد .صدرالمتألهین در باب ضرورت راهنما مطالبی بیان کارده اسات .از
این رو میان مردم ساالری و مردم ساالری دینی تفاوت است .در مردمساالری ،مشاروعیت و مقبولیات،
تملیک و تملک ،و مملکت و مالک بودن آن عین هم است و هیچ تعددی ندارد .دلیا عاین هام باودن
مشروعیت و مقبولیت این است که بر اساس دموکراسی عادی و مادی ،بشر خود را بر اساس اندیشاهاش
اداره میکند .مشروعیت او به اندیشه خود اوست .مشروعیت او عین مقبولیت اوست .در مقاب اگر کسای
این گونه نیاندیشد و معتقد باشد که مالک خود نیست و خداوند جهان را آفریده است و او شاار اسات،
در این صورت مشروعیت به ما جاء به النبی و مقبولیت به ایمان مردم برمایگاردد .بناابراین اگار ماردم
ساالری ،قید دینی نداشته باشد؛ یعنی یکی از انوا حکومتها باشد ،در این صورت معدن نفت و گااز و
اینها مال اینهاست.
بنابر مشروعیت و مردمساالری دینی از دیدگاه اسالم اموال بر ساه قسام اسات؛  .1اماوال بخا
خصوصی؛  .۲اموال عمومی یا اموال ملی؛  :۳اموالی که نه جزء بخ

خصوصی و نه ماال ماردم اسات؛

بلکه از آن مکتب ،حکومت ،دین ،رسالت و نبوت است و آن عبارت از انفال وفیءها مانند معادن ،نفت و
گاز ،دریاها ،جنگ ها ،صحراها و ،...اینجا مساله والیت فقیه و حکومت دینی مطرح میشاود ،در نتیجاه
مردم ساالرى با مردم ساالری دینى متفاوت است .حکمت متعالیه یک والیت فقیه متعالیاه ترسایم کارده
است .صدرالمتالهین برای فقیهی که فیلسوف نباشد ،والیت قائا نیسات؛ بلکاه والیات را بارای فقیهای

میداند که جامعه فقیهین؛ فقه اکبر و فقه اصغر ،باشد؛ مانند امام خمینی (ره) .بنابراین فارق والیات فقیاه
حکمت متعالیه با والیت فقیه سایر حکمتها در این است که در حکمت متعالیه جامع بین الفقیهین است،
ولی در حکمتهای دیگر ،فقیه به همین صورت تک بعدی نیز میتواند در جایگاه ولی قرار گیرد.
از نگاه صدرالمتألهین همان طور که انسان دارای بعد حیوانی و بعد عقالنی است ،جامعاه نیاز ایان
گونه است .از دیدگاه صدر المتألهین ،سیاست متعالیه اختصاص به جوامعی دارد که واقعاً انسانیاناد ،اماا
ایشان برای جوامعی که حیوانیاند به این صورت قائ به سیاست نیست .صدرالمتألهین در بحث رهباری،
بیشترین اهمیت را برای تنظیم حقایق و نیازهای سیاسی قائ است و میفرماید موضوعاتی که مربوط به
جان مردم ،عقاید و مسائ فرهنگی آنها است در اولویت است .پا

از آن ،مساائ بهداشاتی ،تغذیاه و

اقتصاد که مربوط به تأمین بدن مردم است ،در جایگاه دوم قرار میگیرد .موضوعانی که مربوط به مسائ
رفاهی و اموال مردم است نیز در مرتبه سوم جای میگیرد.

