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 چکیده 
ایجاد و » سعادت«در زندگی، رسیدن به  هدف مشترك انسان ترینمهم

هرچند اکثر این جوامع در یافتن این اکسیر به است. » سعادتمند«اي جامعه
یشمندان مسلمان به ویژه صدرالمتالهین و امام خمینی(ره) انداند.بیراهه رفته

خصوص و نقش حکومت در بسترسازي این مهم نظریات بسیاري در این 
اند. هرچند نحوه وصول به سعادت در صدرا بیشتر داراي صبغه ابراز نموده

فردي، اجتماعی، سیاسی و (ره) یشه امام خمینیاندفردي است و در نگاه و
حقیقی، اختیاري،  حکومتی است، لکن هر دو معتقدند سعادت امري

علم و عمل است و در تبیین  اخروي، در دو بُعد – یويدن یافتنی ودست
الگوهاي حکومتی و سیاست ورزي در نیل به سعادتمندي جامعه ضمن آنکه 
رسالت تمامی انبیاي الهی و اولیاءاهللا(ع) را ایجاد حکومت الهی براي نیل به 

دانند، به الگوهاي حکومت اسالمی در ابعاد مختلف می سعادتمندي جامعه
و آن را منطبق بر فطرت الهی و تعالیم آسمانی مبتنی بر وحی  پرداخته

روش اسنادي  ضمن گردآوري اطالعات با پژوهش، دانند. در اینمی
 صدرالمتألهین وامام هايدیدگاه تبیین اي به تحلیل وومطالعات کتابخانه

به عنوان دو متفکر بزرگ اسالمی در باب نقش حکومت در  )ره(خمینی
دنیوي و اُخروي جامعه پرداخته و با بررسی » ادتمنديسع«و » سعادت«

آنان، به الگوي ساختاري سعادتمندي جامعه  مشترك نکات و ویژه نظرات
 گردد.اشاره می

انسان، جامعه، سعادت دنیوي، سعادت اخروي، حکومت الهی،  واژه:کلید
  ره).(صدرالمتألهین، امام خمینی
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 مقدمه
 تمام سعادت از جمله مسائلی است که در طول زمان مورد توجه بشر بوده است و تقریباً

 د زیرا آن راسعادت هستن جستجوي در هاانسان همه. اندمکاتب بشري و الهی به آن توجه داشته
جهان  تنی بر، مبهر مکتب سعادت انسان از دیدگاهدانند. می انسان واقعی کمال و نهایی مطلوب

یشمندان افالطونی اندیشه بشري، ازانددر تاریخ. شودمیآن مکتب به انسان تبیین بینی و نگرش 
. همچنین در اندهاي گوناگونی براي تبیین سعادت انسان ارائه نمودهیشمندان معاصر، نظریهاند تا

تفکران مژه دین مبین اسالم و معارف و تعالیم دینی انبیاي الهی و متفکران مذهبی به وی
یشمندان و محققان اندشده است. همه فیلسوفان ویشمندان مسلمان، به این موضوع پرداخته اندو

 نظر دارند که هدف نهایی انسان رسیدن به سعادت و دوري از شقاوت است.در این نکته اتفاق
جهتی  گیرد و ازمی رارمبحث ارتباط سعادت و سیاست از جهتی ذیل مبحث اخالق و سیاست ق

یشه هاي اند ا. ارتباط مقوله سعادت و خوشبختی بشودمی نیز ذیل اهداف و غایات سیاست بحث
عبداله؛  (سیاسی، اجتماعی و حتی دینی متفکران اسالمی کمتر مورد امعان نظر واقع شده است

 ).299 :1394 ، اسماعیلی
شناختی خود بانی انسانم به توّجه با مسلمان، فالسفه ترینیکی از بزرگ عنوانبه مالصدرا،

یدن به غایت و سرانجام مطلوب انسان که رس است و تحت مبانی فلسفی نظریات خود توانسته
داند ر محض میاو وجود را خیاست را ترسیم و آن را عین سعادت انسان بداند. » قرب الهی«مقام 

موجودات  وؤثر است و اشیاء مشتاق آنند گوید معناي خیر آن چیزي است که نزد عقالء ممی و
 ).123: 4، ج 1383صدرالدین شیرازي،(چرخندمی کنند و به دور آنمی آن را طلب

 کند وکسب معرفت و حقایق و اطاعت الهی،وي سعادت را به دنیوي و اخروي تقسیم می 
عین حال صدرا با  داند. درهاي رسیدن به سعادت میآراستگی به فضایل و اخالق نیکو را از راه

یان اجتماعی عصر خود، به سیاست و حکومت و پیشوا –توجه به مقتضیات و شرایط سیاسی 
لی به وصاحب صالحیت براي امر حکومت و شرایط عمومی این پیشوایان نیز ورود داشته است 

سالمی ط جامعه اتمامی ابعاد این مهم نپرداخته و الگویی براي سعادتمندي انسان متناسب با شرای
 ارائه نداده است.

ترین مصلح سیاسی و اجتماعی قرن بیستم نیز ضمن تأسی به عنوان بزرگبه(ره) امام خمینی
عنوان غایت مطلوب به سعادت، به هاانسانیابی و رساندن افکار صدرایی، در تالش براي دست

ن مدل از تفکر، مرز تواند با ایمی زده است و معتقد است که انساننظیر دستبه ابتکاراتی بی
یشۀ سیاسی خود در باب انددرامام(ره)  برسد.» قرب الهی«را درنوردیده و به » خلیفه اللهی«
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رسالت اصلی حکومت که سعادت باشد، از غایت خلقت و قرب الهی و هدف بعثت و کمال و 
مرتبط سعادت سخن گفته و معتقد است غایت اصلی به جنبه فردي و حیات اجتماعی انسانی 

است و انسان ابتدا باید خود را بسازد و شخصیت خود را ثبات بخشد تا بتواند جامعه را بر آن 
که خود رسیده نایل سازد. او معتقد است که همه مکتب هاي توحیدي براي انسان سازي اي مرتبه
به آنها تعلیم  داند،اند و آمدن انبیاء براي این است که آن راه ها و حقایقی را که انسان نمیآمده

دهند و با تشکیل دولت اسالمی که ادامه کار انبیاء(ع) و ائمۀ اطهار(ع) است، در راستاي رساندن 
 جامعه بشري به قرب الهی و سعادت اقدام نماید.

هاي رسیدن به سعادتمندي جامعه سعادت انسان و راه به تشریح چیستی و ابعاد مقاله در این
شده است و با استفاده از پرداخته (ره) یرازي و امام خمینیصدرالدین ش دیدگاه بشري از

ان را مشترکات و نقاط مورد تأکید هر یک، سعی شده راهکاري مناسب براي سعادتمندي انس
 تبیین و ارائه نماید.

 . پیشینه پژوهش2
یل براي ایجاد بستر سعادتمندي جوامع و رشد فضا هاحکومتدر بحث سعادت و نقش 

هایی موجود است که در این میان به برخی از بهترین آثار، اشاره ن و جامعه، پژوهشاخالقی انسا
 کرد:
در بیان و بنان)، قم، نشر (ره) ی)، بنیان مرصوص(امام خمین1378(جوادي آملی، عبداهللا،-

 اسراء، نوبت چاپ دوم.
و  یشه سیاسی توماس آکویناساند)، حکومت دینی در1392قاسمی پطرودي، سید مجید،(-

 امام خمینی(ره)، نشر عروج، نوبت چاپ اول.
، پژوهشگاه علوم و )، بررسی تطبیقی نظریه هاي والیت فقیه1385(لک زایی، شریف،-

 فرهنگ اسالمی، نوبت چاپ اول.
ی و عرفانی، پژوهشگاه فرهنگ )، فلسفه امامت با دو رویکرد فلسف1395(یثربی، سید یحیی،-

 پنجم.یشه اسالمی، نوبت چاپ اندو
له و حدود اختیارات)، نشر معارف، )، والیت فقیه(پیشینه، اد1392(کربالیی پازوکی، علی،-

 نوبت چاپ اول.
)، سیاست و حکومت در جمهوري 1390واجه سروي، غالمرضا و سایر نویسندگان،(خ-

 اسالمی ایران(مجموعه مقاالت)، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، نوبت چاپ اول.
 اپ اول.چ)، فقه و سیاست در ایران معاصر،نشر نی، نوبت 1393(ود،فیرحی، دا-
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)، مجموعه مقاالت والیت و امامت از 1394(م الدین،عبداله، عبدالمطلب؛ خلعتبري، حسا-
 منظر عالمه طباطبایی(ره)، تهران، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی.

 استیس گاهیسعادت و جا هیرنظ، )1392(ي،هاد، رئوف يگودرزي؛ مهد دیسی، نیرعابدیم -
 .زمستان- کمیو  ستیسال ششم / شماره ب /تیامه آفاق امن)، فصلنرهی(نیامام خم شهیانددر

)، سعادت حقیقی از دیدگاه مالصدرا، 1387محمدرضایی،محمد؛ الیاسی محمدقاسم،(
 فصلنامه فلسفه و کالم اسالمی آینه معرفت، دانشگاه شهید بهشتی.

یشه امام اندیاست در)، جایگاه س1394یه سادات؛ حقی، علی،(هاشمی دوالبی، قدس-
فت انقالب اسالمی، سال نهم، شماره پژوهشی رهیا -خمینی(ره) و صدرالمتألهین، فصلنامه علمی

31. 
قرآن و حدیث، نشریه علوم  )، سعادت و شقاوت از دیدگاه1377(سجادي زاده، سیدعلی،-

 .7و6و معارف قرآنی، شماره 
امام  یشه حکیم متأله، حضرتاند)، سیاست و سعادت در1387رضا،(لک زایی، -

 .35و  34حوزه، سال نهم، شماره    خمینی(ره)، پژوهش
 . سعادت در لغت و اصطالح3

 اي است که داللت بر نیکویی و سرورواژه» سعادت«در معجم مقاییس اللغه آمده است، 
د به معناي یُمن این واژه را از مشتقات سَع ). در لسان العرب459 :هـ.  1422فارس، ابن (کندمی

نحوسه و السعاده السعد: الیمن و هو نقیض النحس و السعوده؛ خالف ال« داند:و نقیض نحس می
سعادت « گوید:باره میراغب اصفهانی دراین .)213: 3 ق، ج 1405 ابن منظور،(»خالف الشقاوه

دت گونه است: سعادت دنیوي و سعابه معناي آسایش و خوشحالی است. سعادت در اصل دو 
 و سعادت« گوید:قرشی در باب سعادت و شقاوت می ).340: 1387راغب اصفهانی، (»اخروي.
 که ستا نفسانی حالتی سعادت صورت این در. است دو آن عدم یا عمل و ایمان نتیجه شقاوت
هر چیزي را  سعادتابن مسکویه  .)61 و 4: ق 1412 قرشی،(».کندمی میسر را خیرات به رسیدن

 ).83 :1381ابن مسکویه، (در تمامیت یافتن ورسیدن به کمال ویژه خویش تعریف کرده است
 یشمندان از سعادتاند. تعریف4

که و این سعادتمند در نزد هر مکتبی کسی است که به کمال مطلوبی که آن مکتب دارد برسد
و معناي اصطالحی سعادت  شودمیت هاي مختلف، متفاوبینیکمال مطلوب کدام است، با جهان
بینی هر مکتب و دید آن نسبت به عالم آفرینش و انسان چگونه کامالً بستگی به این دارد که جهان

 .شودمیشاره ابه عنوان نمونه به تعدادي از این تعاریف  ).300: 1394عبداله، اسماعیلی، (است
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بختی و نیک سعادت بر جستجوي انساناخالق افالطون در تعریف سعادت معتقد است که 
بنا نهاده شده است. به این معنی که در جهت وصول باالترین خیر انسان هدایت شده است. وقتی 

 تو سعادتمند اس بختدر حالتی است که باید در آن باشد در آن صورت انسان نیک نفس آدمی
ها با تأکید هاي خویش به تقسیم نفوس و سعادت آنیشهاندارسطو در ).249: 1368 کاپلستون،(

-اعمال خاصی بدست می به وسیله که ددانمیو امري مطلق بر اخالق، سعادت را غایت اخالق 
آید؛ می حقیقی در آخرت پدید سعادت و شقاوتمعتقد است سینا  ابن ).369: 1378،ارسطو(آید

عبادت و معرفت داروى آن سعادت است، و جهل و معصیت زهر آن سعادت  اما در این دنیا
سعادت عبارت از صیرورت و انتقال و تحول معتقد است که فارابی  ).122: 3641 سینا، ابن(است
: 1361،فارابی (تا آنجا کمال یابد که ازجمله موجودات مفارق و مبراي از ماده شود است و نفس
عدم  ای و سعادت را برخورداريپرداخته  ینفوس انسان يبه دسته بند يسهرورد). 227و 226

که در  ینفوس« ).226-230 : 1380ي، شهرزور(داندمی »عمل«و » علم«نفوس از  يبرخوردار
 یقحقی سعادتمندان و خوشبختان اند،اهتمام تام داشته ستهیاکتساب معرفت و انجام عمل شا

-235 :1380،سهروردي(».برتر خواهد بود زیکه مقام آنان از مالئک مقرب ن شوندیمحسوب م
234.( 

انسان در زندگى خود هرگز هدفى جز « :گویدمی (ره) در باب سعادتعالمه طباطبایی
سعادت و خوشبختى و کامروائى ندارد. خوشبختى و سعادت شکلى است از زندگى که انسان 

سعادت و پیروزى ه زندگى انسان پیوسته براى دست یافتن بپس فعالیت ، ... آرزوى آنرا داشته
طباطبایی، (».باشد خواه در تشخیص سعادت واقعى خود مصیب باشد یا مخطىدر آن راه می

مساوي با لذت و موفقیت و رسیدن  ، سعادت از نظر عامه مردم را (ره)استاد مطهري ).5: 1360
برد ولی اما در مقایسه این مفاهیم با سعادت به نزدیکی آنها با سعادت پی می ، داندمی به آرزوها

 ).77 : 1362مطهري، (داندآنها را عین سعادت نمی
عادت از سیستن به با توجه به تعاریفی که از سعادت بیان شد، مؤلف معتقد است که با نگر

توان یک تعریف نسبتاً جامع االطراف از فحواي مجموع نظریات این زوایاي گوناگون، می
اي از کمال انسانی است فالسفه در باب واژه سعادت به شرح زیر بیان نماییم که سعادت مرتبه

عبادت و مله از ج اعمال خاصی به وسیله ،انسان به عنوان موجودي عقالنی و اخالقی که در آن،
از  ويمقام و  داي از ماده شوبرَّفارق و مُیابد که ازجمله موجودات مُمیتا آنجا کمال  معرفت

 اللهی نایل گشته و قُرب الهی را دریابد.گردد و به مقام خلیفهبرتر  زیمالئک مقرب ن
 

http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://www.blogfa.com/Desktop/Post.aspx#_ftn2
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 ه) یشه صدرالمتالهین و امام خمینی(راند. تبیین سعادت و سعادتمندي جامعه در5
یشه صدرالمتألهین هم در حوزه حکمت نظري است و هم در حوزه حکمت اندسعادت در

ات سعادت از سنخ ادراك است. ادراك نیز برحسب نیروها و مدرک«عملی و ازنظر ایشان 
اي دارد و باالترین تناسب ادراك خویش، لذت و سعادت ویژه. پس هر قوه بهشودمیمتفاوت 

). بنابراین 305: 1394ه و اسماعیلی، عبدال(»اي جز قوه عاقله نیست.وهلذت و سعادت مربوط به ق
سعادت حقیقی ادراك عقلی است که در بعد عقل نظري عبارت است از ادراك صور و «

). 273 :1362صدرالدین شیرازي، (»کماالت عقلی و در رأس آن شناخت حقیقی خداوند متعال.
فس انسان این گوید نمی اختیاري انسان قرار داده و وي راه اول را تحصیل سعادت مبتنی بر عمل

ورت سعادت و بهجت را از راه کوشش و تکرار عمل و کارهایی که موجب طهارت نفس از کد
شیاء اآورد؛ راه دوم این است که سعی کند در حرکات فکري خود، حقیقت می است، به دست

ن مانع ارتباط جائی که بدن عنصري انسارا درك کند و در راه شناخت عالم به کمال برسد و از آن
ز پیش روي ازه انسان از اشتغاالت بدن رها شود، موانع شناخت ااندکامل با مجردات است، هر

 ).125: 9، ج 1378صدرالدین شیرازي، (شودمی او برداشته
ال) و در یک تقسیم بندي تکوینی، براي سعادت مراتب سه گانه حسی(خی(ره) امام خمینی

ظاهري  عقلی را قائل است یعنی عالوه بر سعادت بدنی که همان سعادت قوا و حواسوهمی و 
به همین دلیل  واست، سعادت باالتر از این مرتبه؛ سعادت خیال، وهم و عقل را نیز عقیده داشته 

ز وجود، چیزي نیست بنا به اصالت وجود، در دار تحقق ج« فرماید:می» سعادت«در تعریف واژه 
شد، متِن واقع از ظر انسان بیاید و خیال تحقق آن را بنماید، اگر متخیل غیر وجود باو آنچه به ن

 وآن خالی است. هرچه در متن واقع متحقق است، چیزي غیر از وجود نیست. پس سعادت 
سعادت  شقاوت امري است که اگر حقیقت و تحقق داشته باشد، باید عین حقیقت وجود باشد و

اردبیلی، (»ابد.ر جایی که قوه ادراکیه، شیئی لذیذ و مطابق طبعش را بیهمان لذت دریافتن است د
 )449: 3 ، ج1381

عنوان فقیه و فیلسوفی مسلمان براي انسان در مسیر به ،)ره(خمینی از سویی دیگر، امام
 خمینی، امام(را قائل است الهوتی و جبروتی ملکوتی، ناسوتی، هاياستکمالی خود، ساحت

شمارد که در تربیت انسان اهمیت ساحتی، خصوصیاتی را برمی هر براي و )387: 5 ج ،1385
توجه داشته  ّنهمطمئ و لوّامه امّاره، نفس مسئله به ملکوتی، مسیر حرکت نیل به ساحت دارند، در

 .)12: 1374خمینی،  امام(پردازدها میو به آن
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یت خیر«، »بودن وجودتشکیکی «، »اصالت وجود«صدرالمتألهین مبانی نظري سعادت را 
» تیار انساناخ«و » حرکت جوهري نفس«، »جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء بودن نفس«، »وجود

 و سعادت یانم) و معتقد است که در حکمت متعالیه 88: 1387محمدرضایی و الیاسی، (داندمی
 صور فتدریا و عقلیات به وصول نفس، سعادت و عمیق وجود دارد و کمال و خیر ارتباطی لذت

 و یعقل سعادت به را مالصدرا سعادت .)419 – 417: 1362 شیرازي، الهیه است(صدرالدین
و مطلوب بالذات است  حقیقی ایتغ عقلی گوید سعادتکند و میمی تقسیم عملی سعادت

 صدرالدین(است عقلی ه سعادتاي براي رسیدن باست وواسطه مطلوب بالعرض عملی وسعادت
 ). 383: 1362شیرازي،

 رآمد هستی،با نگاه عرفانی به انسان و حقیقت فطري در خلقت این موجود س(ره) امام خمینی
 دقیقاً  نیز را دینی هايآموزه و شریعت هدف و خوانده؛ فضیلت کسب براي شدهخلق ذاتاً  را او

 دانسته الهی خالفت یا فطرت حقیقت به رسیدن براي انسان جویی فضیلت قابلیت کردن بالفعل
لقت و خبه دلیل ویژگی هاي (ره) امام خمینی ).35: 1392شربیانی و همکاران،  رسولی(است

 زمین روي رب خدا جانشین و خلیفه بالقوه صورتبه انسان،«فطرت پاك انسانی، معتقد است: 
 و گونه خدا و پاك فطرتی کرامت، که متعالی و عظیم مستعد، است موجودي او و است

و از  )77: 1388 زي،فو(»برسانند. حقیقی و ابدي سعادت به را وي توانندمی که دارد هاییقابلیت
هم که مرتبه  رتبه شهود و قواي حسیه انسان، سعادت و شقاوت دارد و مرتبه باالتر«سوي دیگر، 

راك صور خیال و وهم و قواي باطنه و حواس باطنیه باشد نیز سعادت و شقاوت دارد. چون اد
 ).449: 3 ، ج1381اردبیلی، (»سب و مالیم، سعادت آن مرتبه است.موهومه و متخیله منا

تقل این است : ادراك مسشودمیادراك به دو قسم مستقل و مستظل تقسیم (ره) از منظر امام
دت است در که نظام وجود بدون ارتباط با مبدأ و معاد درك شود که این نوع ادراك مانع سعا

دأ و معاد کی است که موجودات و عالم در ارتباط با مبمقابل آن، ادراك مستظل است که ادرا
ابراین ). بن463: 3 ، ج1381اردبیلی، (درك شوند. این نوع ادراك سعادتمندي و سعادت است

طور مستقل و بدون آگاهی و درك و علم حتی اگر علم توحید و خداشناسی باشد چنانچه به
زن سعادت تبیین و اثبات شوند، حجاب و رهارتباط با خداوند، مبدأ و معاد، درك، تحلیل و 

ها و هر علم دیگري مستظالً باشد موجب سعادت و بلکه عین خواهند بود ولی اگر ادراك این
 ).15: 1392میرعابدینی و گودرزي، (سعادت است
 خدا بشناسد، به هستند که گونهآن را حقایق«داند که انسان سعادتمند را کسی می مالصدرا

 پیشه، به زهد دنیا آورده، در ایمان قیامت روز و پیامبران آسمانی و هايکتاب و فرشتگان و
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 ملکوت آفرینش و در بوده و قضاي خداوند به داشته، راضی وافر رغبت خدا با مناجات و خلوت
 ).129: 7 ، ج1383شیرازي، صدرالدین(»متفکر باشد. او

باشد،  ب داشتهنکند و رفتار پسندیده و خو اگر انسان در بُعد عملی گناه«نیز  در جنبه عملی
 ادراك کهیهنگام« ؛ و)277: 1378صدرالدین شیرازي، (»در دنیا و آخرت سعادتمند خواهد بود.

: 1378 شیرازي، رالدینصد(».استرسد، اوج سعادت مستفاد می عقل مرتبه به معقوالت نظري
 مراتب از نظري قلع تکاملی سیر در او نفس که است این انسان قصواي سعادت«. )274-273
 دین شیرازي،صدرال(»شود. نائلمستفاد  عقل مرتبه به و کند عبور بالفعل بالملکه و بالهیولی،

م الهی بازمانده و به اکثر مردم از ادراك حقیقت و کسب عل ) و136 و 131 - 132: 8 ج ،1383
رایش دوست داشتن جاه و مال و گ«، »جهل به حقیقت آدمی یا همان معرفت نفس«دلیل حجب 

ت به شقاو» بد را نیک و نیک را بد جلوه دادن توسط نفس اماره و شیطان«، »هابه شهوات و لذت
 ) 13: 6ج  ،1378صدرالدین شیرازي، (شونددچار می

ویژه نقصان جوهري و ذاتی به«توان موانع رسیدن به کمال و سعادت را دیگر می به عبارت
در مسیر مناسب  هاانساننبودن «، »گرایش و توجه به امور حیوانی و غیرعقالنی«، »براي کودکان

ر از اطالعی از راه حقیقت و عبوبی«و » شریعت و دستورات دین و تعصبات و تقلید از ظواهر
 ).186: 1393حسین پور، (دانست» مراحل موجب پیدایش مغالطه

فکیک ت» کمال«و » سعادت«امام خمینی(ره) در بحث سعادت و کمال انسانی بین دو واژه 
» طلقهمهویت «و » ل باري تعالیجما«قایل نشده؛ چراکه وي کمال را عشق ذاتی آدمیان به 

حقیقت سعادت، «فرماید: توأمان بودن مفهوم آن دو میو در ) 153: 1362امام خمینی، (داندمی
ود را متجلی انسان تا بدین مقام نرسد و شخصیت خ). 115: 1370امام خمینی، (»کمال مطلق است.

رسد؛ چراکه کمال مطلق در توحید به جمال و زیبایی حق نسازد، به کمال و سعادت واقعی نمی
ق تعالی تحقق کمال و سعادت انسان، وصول به حو ذات حق نهفته است. ایشان معتقد است که 

ل و رفتار انسانی، توجه و تمام افعا. «)115: 1370امام خمینی، (اله استو نایل شدن به مقام قُدسِ
 .)602 :1384امام خمینی، (»عنایت به ذات ربوبی است

ع) (ي الهیبا تأیید تقسیم سعادت به دنیوي و اخروي، بر این اعتقاد است که انبیا(ره) امام
که مفهوم واقعی سعادت همین است.  اندبراي تکمیل هر دو نوع سعادت بشري مبعوث شده

تا بشر  اندسعادت و کمالی که مفهوم آن محدود به دنیا باشد مقصود انبیاء(ع) نبوده و آنها نیامده
ا و آخرت را را فقط در دنیا به آمال و آرزوهایشان برسانند، بلکه اسالم آمده است تا سعادت دنی

 7ج  ،1385امام خمینی، (»اسالم ضامن سعادت بشر است در دنیا و آخرت است.«تضمین نماید. 
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امام خمینی(ره) معتقد است که اسالم دینی است که تعالیم آن، هم جنبه فردي دارد  .)33و16: 
ات طیبه در و هم جنبه اجتماعی. تعالیم اسالم، تعالی حیات واقعی انسان را دربر دارد، تحقق حی

پرتو تبعیت از مقرّرات فردي و جمعی اسالم در بستر جامعه است؛ زیرا اسالم هم به کمال فرد و 
هم به سعادت جامعه توجه دارد. تعدیل در تعالیم و احکام اسالمی موجب تعالی و تکامل آن 

و دستوراتی شده است. تصور اینکه اسالم به جنبه فردي نگریسته و از حیات اجتماعی غافل مانده 
در این زمینه ندارد، پندار ناصوابی است نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادي آن، از نسبت 

 .)390: 5، ج 1385؛ امام خمینی،  5:   1377امام خمینی، (صد به یک هم بیشتر است
داند و یامام(ره) تهذیب نفس و تطهیر قلب را موجب به ارمغان آوردن سعادت براي فرد م

ترین قول تشریعی... علم تهذیب نفس است که سعادت انسان به آن رضایت بخش«فرماید: می
عادت خواهد چنین فردي قطعاً به عزت و سربلندي و س). 173: 1386امام خمینی، (»بستگی دارد.

-می کار رسید؛ زیرا وقتی که خود را ساخته باشد تمام همت خویش را براي ساختن جامعه به
چشد، ازاین وي لذت سعادت را چشیده، عالقه مند است که جامعه نیز طعم آن را ب گیرد؛ چراکه

انسان «فرماید: می(ره) رو، در پی این است تا آنها را به سمت صالح و سعادت سوق دهد. امام
 .)532: 7، ج 1385امام خمینی، (»کندآگاه مهذب، همه ابعاد سعادت را براي کشور تأمین می

قاوت، شیشه مخالف است که تصور شود مفهوم سعادت و اندبه شدت با اینامام خمینی(ره) 
 املشباشد که هر دو نشئه را می منحصر به حیات دنیوي انسان است. سعادت مفهوم اعمی

امام (ز آن دو استاازاین رو، حقیقت سعادت به دنیا و یا آخرت محدود نبوده، بلکه اعم  .شودمی
 .)455: 10، ج 1385خمینی، 

نسان انچه که از مطالعه مجموع نظریات صدرالمتألهین در موضوع سعادت و سعادتمندي آ
و رسیدن  آید، که وي در تمامی مباحث مطروحه خود از نفس فردي انسان و استکمال اومی بر

یچ چیز به عقل مستفاد و سعادتمندي در دنیا و آخرت سخن گفته است. بر اساس نظرات وي ه
الیه متعدد به جز وجود حقیقت، واقعیت و اصالت ندارد و حقیقت نیز داراي درجات و مراتب کم

 و مرتبه ومت و حاکمیت نیز از این امر مستثنی نیست زیرا در درجات باالو مختلف است و حک
طاغوت  اعلی آن، خلیفه اللهی و انسان کامل است و در مرتبه پایین و نزولی آن، حاکمیت

 ). 44:  1393است(مسعودي، یزدان بخش، 
صدرا در بسیاري از کتاب هاي خودش در باب سعادت جامعه بشري به بحث سیاست و 

ائل و موضوعات مرتبط با آن پرداخته است. وي از سیاست و تدبیر مُدُن که در فلسفه پیش مس
حُسن اداره جامعه مدنی و « شد و هدف آن می از او غایت فلسفه و نهایت حکمت عملی شمرده
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بود، گذشت و غایت از حکمت عملی را وصول به سعادت دنیوي و اخروي » سعادت انسان
 ).284: 1378دیگر تعریف کرد(صدرالدین شیرازي، اي گونه دانست و سعادت را به

رد. تعالیم آن، امام خمینی(ره) معتقد است که اسالم به فرد و جامعه، به صورت توأمان نظر دا
اي را مبذول داشته است و غایت آن، جامع تأمین هم به سازندگی فرد و هم اجتماع، عنایت ویژه

و اخروي)  فردي و اجتماعی، دنیوي(دت به معناي اعم کلمهباشد و سعامی سعادت فرد و جامعه
گیري یک نظام سیاسی دینی که تدبیر امور را مورد توجه اوست و به همین جهت، بدون شکل

اهد در تحقق این امر مهم به عهده گیرد، تأمین سعادت که غایت اصلی اوست، ممکن نخو
ود، هدایت شجامعه به سمت خدا سوق داده اگر ). از منظر وي 170: 7، ج 1385بود(امام خمینی،

دهی جامعه به سمت هدایت الهی موجب نیل سعادت واقعی در جهت خواهد گشت و جهت
امام خمینی، (قرب الی الّله است؛ پس ایمان، پایه و اساس سعادت در حکومت اسالمی است

 .)410: 5ج ، 1385
توجه  موضوع سعادت بشريی به تقریباً تمام مکاتب بشري و الههمانگونه که بیان شد، 

نسان ها چگونه به اسعادت هستند اما در عالم واقع  جستجوي به نوعی در هاانسان همه و اندداشته
امام  شوند؟ در پاسخ به این پرسش، هم صدرالمتالهین و هممی سعادت رسیده و سعادتمند

و نظامات  از مسیر فردي سعادتمند،اي خمینی(ره) معتقد هستند که رسیدن به سعادت و جامعه
 اجتماعی و حکومتی میسر است.

داند که براي سعادت آخرتش در مسیر انبیاء می مالصدرا، انسان را در این دنیا مسافري
صدرالدین  (صلوات اهللا علیهم قرار گرفته و اینان قافله ساالران و امیران این کاروان هستند

انسان در دنیا و سیر الی اهللا، احتیاج به شارعی دارد که «وي معتقد است:  ).424: 1382شیرازي، 
براي مردم طریق معاش دنیا را منظم و آنها را در طریق وصول به پروردگار انذار کند، این فرد 

). نظام هاي 558و  557:  1378صدرالدین شیرازي، »(پیامبر از طرف خداوند و خلیفه او است.
وسعت، جمعیت و نیز از جنبه هدف و غایت تقسیم بندي  سیاسی از دیدگاه مالصدرا بر اساس

-می تقسیم» غیرفاضله«و » فاضله«هاي خاص خود را دارند و از جنبه هدف و غایت به 
). وي به دنبال تفسیر و ارائه حکومتی است که در 560-562: 1378صدرالدین شیرازي، (شوند

مانرواي سیاسی نیز هست و آن، قدرت مطلق سیاسی در دست مرجع عالی دینی است که فر
هاي خداوند را که از راه وحی رسیده است، به اجرا در دستگاه اداري و قضایی او فرمان

سیاست تدبیر و تالش عقلی بشر براي گزینش «) و 293: 1363آورد(صدرالدین شیرازي، می
اجراي موارد مناسب در مسائل جاري جامعه، براي نظم امور اجتماعی بشر با هدف اطاعت و 
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اش احتیاج به اجتماع انسان مدنی الطبع است، براي زندگیفرامین الهی درجامعه بشري است. ... 
دارد و هر اجتماعی احتیاج به قانون عدلی دارد که با آن نظام اجتماعی و صالح بشر را تأمین 

 ).429ـ  426: 1382صدرالدین شیرازي، (»کنند، و آن قانون شریعت اسالم است.
عد از سیاست دینی که متولی حراست از سالکان طریق الهی است، ب«معتقد است: مالصدرا

نبی(ص)، امام(ع)، بر عهده علماي بزرگ براي حفظ حدود و احکام الهی قرار 
یفه است همچنان که پیامبر(ص) براي همه خلق، خل«) و426: 1382صدرالدین شیرازي، (»دارد.

انب راي هر اجتماع کوچک والی و حکامی از جو واسطه میان خلق و خداوند است، باید ب
:  1378زي، صدرالدین شیرا  (»پیامبر(ص) باشد و آن حکام و والیان پیشوایان و علماء هستند

559 ( 
ش کمتر بنابراین گرچه مالصدرا با توجه به شرایط سیاسی و حکومتی و تاریخی زمان خود

ري پرداخته است و در عادتمندي جامعه بششناسانه سبه ابواب سیاسی و حکومتی و ابواب جامعه
حکومت  دهد، لکنمی »سعادت فردي«نوشته ها و اظهاراتش اصالت سعادت و سعادتمندي را به 

 داند.یی را مؤثر در سعادتمندي انسان میاي فاضله و والو جامعه
فرد  معه ازامام خمینی(ره) معتقد است که ثبات و تغییر، صالح و فساد، سعادت و شقاوت جا

 کند ومی أکیدبر اصالح نفس فرد قبل از اصالح دیگران ت(ره) ؛ ازاین رو، امامشودمی شروع
ه خودش مبدأ اصالح هم از خود آدم باید شروع شود و نمی شود که یک واعظی ک«فرماید می

ره)، (نگاه امام بنابراین از .)194: 1382امام خمینی، (»اصالح نشد، بتواند دیگران را اصالح کند
 .سعادت جامعه مرهون دو اصل اساسی در این زمینه یعنی خودسازي و جامعه سازي است

هدف  ایشان در باب رسالت اصلی حکومت که سعادت باشد، از غایت خلقت و قرب الهی و 
عی جدا بعثت و کمال و سعادت سخن گفته که این دیدگاه ایشان را نمی توان از بعد اجتما

ل انسان ها غایت افعا(ره) ي منحصر کرد و از یکدیگر تفکیک نمود. امامانگاشت و به جنبه فرد
ق و مقربین و عشّاق جمال ح«فرماید: می را رسیدن به قرب الهی و بارگاه قدس ربوبی دانسته و

لهی است... امجذوبین، غایت افعالشان وصول به باب اللّه و رسیدن به لقاءاللّه و ساحت قدس 
االطالق است، کعبه آمال همه موجودات و غایت طلق و جمیل علیچون ذات مقدسش کامل م

مام ا(»مقصد جمیع سلسله کاینات است. ... پس غایت همه حرکات و افعال، ذات مقدس است
 .)602ـ1384:601خمینی، 

داند. ایشان امام خمینی(ره)تشکیل دولت اسالمی را ادامه کار انبیاء(ع) و ائمه اطهار(ع) می
برنامه چنین حکومتی باید در راستاي رساندن جامعه بشري به قرب الهی و سعادت معتقد است که 
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رساند: یکی، تشبیه فقیه به اثبات میاش را در کتاب والیتیشهاندتنظیم گردد. ایشان با دو دلیل،
 و تداوم بخشی مسیر انبیاء(ع) و ائمه(ع) به واسطه علماي دینی؛ به این معنا که آنان، همانند او یا

امام (»... العلماء ورثه االنبیاءاسرائیلعلماء امتی کأنبیاء قبلی و علماءُ امتی کأنبیاء بنی« :ورثه انبیایند
تر اینکه حاکمیت براي انبیاء(ع) و ائمه هدي(ع) یک مقام نیست، دلیل مهم). 87: 1377خمینی، 

کند ء تسرّي پیدا میع) به علما(بلکه وظیفه و مسئولیت است که این مسئولیت از جانب معصوم
و آنان باید این رسالت و مسئولیت خطیر را بر عهده گیرند و مردم را به چنین غایتی رهنمون 
سازند. پس بر مبناي منطق امام(ره)، غایت الغایات در حکومت اسالمی، رساندن جامعه به سعادت 

ي معرفت الّله و به گري انسان ها به سوواقعی و حقیقی است که آن، قرب الی اللّه و هدایت
 ).87: 1377جوي آنهاست(امام خمینی، فعلیت رساندن قواي کمال

باشد و افراد هستند که موجبات تشکیل از دیدگاه امام(ره)، جامعه چیزي سواي افراد نمی
آورند؛ ولی در عین حال براي جامعه وجودي مستقل قایل است که جامعه اسالمی را فراهم می

-می جامعه خود دارد. امام(ره) فطرت اجتماعی انسان را علت اصلی تشکیل ماهیتی مستقل براي
 ).347: 1384که نوع انسان قادر به زندگی انفرادي نیست(جمشیدي، شودمی داند و یادآور

کند. پس از تشریع قانونگذاري به تنهایی سعادت بشر را تأمین نمیره)، (از دیدگاه امام خمینی
کنار فرستادن یک مجري احتیاج دارد. به همین جهت، خداوند متعال در به قوة اجراییه و ،قانون

اسالم «ست. مستقر کرده ا مجموعه قانون، یعنی احکام شرع، یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره
قوة مجریه  متصدي» ولیّ امر«که قانونگذاري کرده، قوة مجریه هم قرار داده است.  همان طور

 ).26 :1394مام خمینی، ا(»هست. هم
رتبط است. مدر راستاي غایت اصلی به جنبه فردي و حیات اجتماعی انسانی (ره) بیانات امام

تا بتواند وارد  انسان ابتدا باید خود را بسازد و شخصیت خود را ثبات بخشد«ایشان تصریح دارد: 
اي ر آن مرتبهبو جامعه را عرصه جامعه شده و در رأس نظام سیاسی، تدبیر امور را به دست بگیرد 

. اندزي آمدهکه خود رسیده نایل سازد. او معتقد است که همه مکتب هاي توحیدي براي انسان سا
کند... می ینما مکلفیم انسان بسازیم. انسان آگاه مهذب، همه ابعاد سعادت را براي کشور تأم

ل به د، در طرف کمارسانسان یک موجودي است که در طرف سعادت به باالترین مقام می
هایی که بشر نمی رسد... آمدن انبیاء(ع) براي این است که آن راهباالترین مقام موجودات می

 532:  7، ج 1385ی، امام خمین(»داند، آن حقایقی را که انسان نمی داند، به آنها تعلیم بفرمایند...
 .)425: 12؛ ج 533ـ
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(ره) اه امامه تحیر و سرگردانی است که از نگالزمه رسیدن به این غایت، برون رفت از مرحل
مرحله تردید  انبیاي الهی در رسالت اجتماعی خود بدان توجه وافري داشتند؛ زیرا انسان تا از

همه دعوت انبیا این بوده است «د: کنمی یابد. ایشان تصریحخارج نگردد، به مقام توحید بار نمی
ي دارد رود و هر که یک مقصدمی ر که یک طرفکه مردم را از این سرگردانی که دارند ـ ه

، 1385امام خمینی، (»ـ این مردم را از اینجا دعوت کنند و راه را نشانشان بدهد که این راه است...
 .)506: 12، ج 1385؛ امام خمینی، 244:  7ج 

 هاي سعادتمندي جامعه بشري از منظر صدرالمتألهین و امام خمینی(ره). راه6
رسیدن  نظریات دو فیلسوف بزرگ و حکیم متأله جهان اسالم در زمینه راه هايدر مجموع 

  توان به موارد زیرا شاره نمود:می سعادتمند،اي به جامعه
 نترل نفس. اصالح تفکر و ک1-6

 وید کهگمی داند ومی تفکررا در قالب اصالح رسیدن به سعادت در درجه اول، مالصدرا 
راي رسیدن به ببه کارگیري قیاسات، تعاریف، براهین یقینیه  ،وقتی نفس به مرحله بالملکه رسید

آید، وشش در میجباشد. که بعد از این افعال، نور عقل بدون اراده و اختیار انسان به واقعیت می
ان د انسنوري که خداوند با آن آسمانها و زمین را روشنایی بخشید به روشنایی نفس و وجو

 ) 333: 1420،صدرالدین شیرازي(انجامدمی
یه دایم در امام خمینی(ره) نیز معتقد است که در نهاد و نهان انسان دو قوه عاقله و شهو

را به سمت  که غلبه یابد، فرمان روایی براي اوست. قوه عاقله، انساناي . هر قوهاندکشمکش
. سازدیم به انحطاط و شقاوت رهنموندهد و قوه شهویه، آن را به جنمی کمال و سعادت سوق

ه خویی است. کمال قوه عاقله، انسانیت و فرشته خویی بوده و کمال قوه شهویه حیوانیت و درند
نیت در انسان در تعالیم اسالمی، بر این امر تأکید شده که براي تعالی و رشد، باید جنبه عقال

هی وي را به ان و تبعیت از نفس، گمراتقویت گردد؛ بنابراین، پیروي از عقل، موجب تعالی انس
ات و رسیدن به رشد و کمال انسانیت مرهون جلوگیري نفس است از شهو«آورد: می ارمغان

ز دیدن طریق الذات، و کسانی که متابعت شهوت کنند، از رشد و هدایت باز مانند و چشمان آنها 
 ).290 :1382امام خمینی، (»حق کور گردد

 دین. تبعیت از شرع و 2-6
شرع و دین و آنچه که موجب اخالق مالصدرا دومین راه براي نیل به سعادت جامعه بشري را 

گردد سبب دوري از رذائل اخالقی می معتقد است که این امر ودانسته  ،شودمی جمیله در انسان
در زندگی بکار گرفته قوانین شرعی و آداب دینی و نوافل که  شودمی زمانی محققو 
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به کارگیري دین و آداب و سنن دینی، باعث اخالق  زیرا )333: 1420،صدرالدین شیرازي(شود
. رذایلی که موجب شقاوت و شودمیجمیله و سعادت حقیقیه و دوري از بسیاري از رذایل 

باشد. در جهت استکمال قوه عملی نیز پیشنهاد مالصدرا تهذیب ظاهر با بدبختی ابدي انسان می
 .)207 :1360،لدین شیرازيصدرا(باشدشرع می

راي فرد و بمعتقدند که کالم وحیانی و ادعیه معصومان علیهم السالم  امام خمینی(ره) نیز
هم براي  وآید؛ هم براي کمال انسانی می اجتماع عامل مهمی براي رسیدن به سعادت به شمار

نسان به کمال رسیدن اما اگر هم قطع نظر از این بکنیم که براي «تدبیر امور اجتماعی مؤثرند: 
مینی، خامام (»کنندمی کند، براي اداره یک کشور هم اینها کمکمی مطلق؛ این ادعیه کمک

ردانی است ). الزمه رسیدن به این غایت، برون رفت از مرحله تحیر و سرگ180ـ150الف:  1378
؛ زیرا انسان داشتندس) انبیاي الهی در رسالت اجتماعی خود بدان توجه وافري (که از نگاه امام

ین بوده است که اهمه دعوت انبیا «یابد: رج نگردد، به مقام توحید بار نمیتا از مرحله تردید خا
ارد ـ این رود و هر که یک مقصدي دمی مردم را از این سرگردانی که دارند ـ هر که یک طرف

الف:  1378مینی، امام خ(»..مردم را از اینجا دعوت کنند و راه را نشانشان بدهد که این راه است.
 )506 :12، ج 1385؛ امام خمینی، 244

 مداريخالقا. تهذیب نفس و 3-6
هم در قوه  اخالق است کهسعادتمند، اي ین راه براي رسیدن به جامعهسوم از منظر مالصدرا

یر لباطن و تطهتهذیب ا«: گویدمی توجه شود ونظریه و هم در قوه عملیه، توجه به فضائل اخالقی 
دود الهی و القلب عن الملکات و االخالق الردیه الظلمانیه؛ آراستگی ظاهر با به کارگیري ح

داند و اخالق را مجراي سعادت واقعی می وي )207: 1360،صدرالدین شیرازي(»شریعت نبوي.
کمال  رذائل اخالق و آلودگی به صفات پست را از موجبات شقاوت سرمدي و دوري از خیر و

وي استکمال عملی مرهون کسب خصال و صفات پسندیده است، به نح«کند: واقعی معرفی می
ال که ملکه اعتدکه صفات به صورت ملکه بعضی صفت راسخ و ثابت در نفس آیند به طوري 

ظ به وجود آید نفس هیات استعالیی و برتري خود را نسبت به قوه شهویه و غضبیه حف
 )496: 1366، صدرالدین شیرازي(»کند.

آورد. می از منظر امام خمینی نیز تهذیب نفس و تطهیر قلب، سعادت را براي فرد به ارمغان
ه سعادت انسان به آن بستگی رضایت بخش ترین قول تشریعی... علم تهذیب نفس است ک«

چنین فردي قطعا به عزت و سربلندي و سعادت خواهد رسید؛ ). 173 : 1386امام خمینی، (»دارد
گیرد؛ می زیرا وقتی که خود را ساخته باشد تمام همت خویش را براي ساختن جامعه به کار
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بچشد، ازاین رو، چراکه وي لذت سعادت را چشیده، عالقه مند است که جامعه نیز طعم آن را 
) بنابراین، 75: 1392آذر طوس، (در پی این است تا آنها را به سمت صالح و سعادت سوق دهد

امام (»کندمی انسان آگاه مهذب، همه ابعاد سعادت را براي کشور تأمین«معتقد است: (ره) امام
طابق تعالیم قرآن، ). با ابتناي به همین اعتقاد از نگاه امام راحل و م532 : 7، ج 1385خمینی، 

کند؛ محیط زندگی می پیروي از هواي نفس، فرد را نابینا ساخته و حقیقت بصیرت را از او سلب
گیرد. اگرچه اصل وجود قوه شهویه بالذات می را براي او تاریک نموده و نور و روشنایی را از او

را براي حفظ نظام و گردد و خداوند آن می مایه سعادت است؛ زیرا موجب تداوم نسل بنی آدم
ابقاي شرافت و سعادت دنیا و آخرت مرحمت فرموده است، اما اگر برخالف این اصل، آن را 

امام خمینی، (از حالت تعدیل خارج کند و به افراط بکشاند بدبختی او را به ارمغان خواهد آورد
ربیت کنند مردم را. ). پیغمبرها آمدند آدم ها را درست کنند... دنبال این بودند که ت280 :1382

خداي تبارك و تعالی انبیا را فرستاده براي تهذیب مردم. براي اصالح مردم. اگر چنانچه اصالح 
-می بشود یک فردي که در رأس جامعه است... مردم چون توجه به او دارند آنها هم صحیح

 ).286 :7، ج 1385امام خمینی، (»شوند
معه از فرد تغییر، صالح و فساد، سعادت و شقاوت جاامام خمینی(ره) معتقد است که ثبات و 

رد قبل از اصالح ؛ ازاین رو، امام راحل در جمع کارگزاران نظام، بر اصالح نفس فشودمی شروع
نمی شود که  ومبدأ اصالح هم از خود آدم باید شروع شود «فرماید: می کند ومی دیگران تأکید

 :17ج  ،1385امام خمینی، (»گران را اصالح کندیک واعظی که خودش اصالح نشد، بتواند دی
. انسان آگاه . ما مکلفیم انسان بسازیماند). همه مکتب هاي توحیدي براي انسان سازي آمده194

در طرف  کند... انسان یک موجودي است کهمی مهذب، همه ابعاد سعادت را براي کشور تأمین
... آمدن رسدمی باالترین مقام موجودات رسد، در طرف کمال بهمی سعادت به باالترین مقام

می داند، به آنها نانبیا براي این است که آن راه هایی که بشر نمی داند، آن حقایقی را که انسان 
 ).425: 12؛ ج 533ـ532: 7، ج 1385امام خمینی، (»تعلیم بفرمایند...

 م عبادات. ذکر خدا و انجا4-6
انی آمده، عوامل صعود و ساخت شخصیت انسانی آنچه در شرایع آسمیشه مالصدرا، انددر

باشد؛ لذا خشوع و خضوع بدن بعد از تطهیر آن و ذکر خدا و إعراض از مسائل حسی و نگه می
داشتن نفس از منهیّات، باعث عروج روح انسانی به جانب قدس خواهد بود. این، ثمره عبادت 

ن خضوع و خشوع نیز در همه عبادات است و عبادت در همه افعال و حرکات دینی نهفته است. ای
از طرف دیگر هدف دین سوق دادن انسان به سعادت ابدي است. سعادت  .شودمیدینی دیده 
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ابدي نیز در گرو تقرب به خدا و تقرب به خدا در واقع ارتقاء از نفسانیات به طرف کمال و از 
و صفات او و ایمان به آنها  هبوط مادیات به ارواح عالیه است که جز با شناخت خداوند و اسماء

آنچه انسان را از رسیدن  . از سوي دیگر،)635-636: 1420، صدرالدین شیرازي(شودمیحاصل ن
. گناه به حسب هر یک از مراحل شودمیبه مراتب کمال باز دارد، در اصطالح شرع گناه نامیده 

ی هستند که انسان را از معرفت . اکبرکبائر گناهانشودمیبندي به کبیره، صغیره و اکبرکبائر دسته
خدا باز دارند. کناه کبیره گناهانی که مانع حیات نفس شوند و صغیره آن گناهی است که انسان 

وي سپس » ان فعل المعاصی کفعل الطاعات علی ثالث مراتب.«را از زندگی دنیایی باز دارد: 
، گناهان کبیره مانند قتل و زنا کند. اکبر کبائر مانند کفرهایی را ذکر میبراي هر کدام نمونه

 .)639: 1420، صدرالدین شیرازي(معاش کسب در دروغ قسم مانند صغیره گناهان و 
-می )103آل عمران: (»الَ َتفَرَّقُواْوَاعْتَصِمُواْ بَِحبْلِ اللّهِ جَِمیعا وَ«امام خمینی(ره) با توجه به آیه 

بعادش که ازي و هدف هاي اسالمی به تمام ملت ها و دولت ها اگر بخواهند به پیرو«فرماید: 
امام (»یزند...سعادت بشر است برسند باید اعتصام به حبل اللّه کنند، از اختالف و تفرقه بپره

مله نماز ج).  از سوي دیگر تاکید زیادي بر عبادات واجب یومیه از 170: 7، ج 1385خمینی، 
کام آن خواهد دارد و معتقد است که اقامه نماز براي فرد مایه آرامش و براي جامعه موجب استح
ماز بیان فرمود: بود؛ ازاین رو، خداوند، یکی از اهداف مهم حاکمیت مؤمنان و صالحان را اقامه ن

زمانی که مؤمنان به حاکمیت برسند یعنی ()41حج: »(نَّاهُمْ فِی الَْأرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ...الَّذِینَ إِن مَّکَّ«
گیرند می ه کارتمام همت و تالش خود را براي اقامه نماز و تحقق بخشیدن به سایر احکام الهی ب

فل همه )  نماز سرچشمه تمامی کماالت و متک.تا جامعه را به خیر و سعادت رهنمون سازند
لعزه اراه وصول به سعادت، اطاعت رب «سعادات است و هیچ طاعتی به اهمیت آن نمی رسد: 

لهی که ااست و در بین اطاعات و عبادات هیچ یک به مرتبه این نماز که معجونی است جامع 
د در متکفل سعادت بشر است و قبولی آن موجب قبولی جمیع اعمال است نمی باشد؛ پس بای

مه ادیان ).  نماز مسلک سالکان است که ه16 :1370امام خمینی، (»تام نمایید طلب آن جدیت
ویش، که کمال ختا از این طریق، بتوانند خود را به غایت حیات  اندالهی براي بشریت قرار داده

اتصال به  وپس کمال مطلق که وصول به فناءاللّه «مطلق و سعادت و فالح است، منسلک سازند: 
ر نماز دوجوبی است و شهود جمال ازل و استغراق در دریاي نور مطلق است،  بحر غیرمتناهی

دو رکن  حاصل شود و راحتی مطلق و استراحت تام و طمأنینه کامله نیز در آن پیدا شود، و
 ).44  :1370امام خمینی، (»سعادت حاصل آید. پس نماز فالح مطلق است
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لم آخرت و ور نکرده که سرمایه سعادت عاقلب ما با«فرماید که می در جاي دیگر(ره) امام
فکري امام  منظومه). 45  :1370امام خمینی، (»وسیله زندگانی روزگارهاي غیرمتناهی نماز است

شد ظاهر بامی راحل این است که در جامعه اسالمی باید فضاي یاد خداوند که نماز نماد آن
ود. ازاین رو، شها به این امر اهتمام گردد. باید در مجامع علمی و فرهنگی و نهادها و سازمان 

ا باال ببرید. رآقایان سعی کنید در دانشگاه پرچم اسالم «فرماید: می خطاب به مسئوالن ذي ربط
ندن بکنید. وحدت تبلیغات مذهبی بکنید، مسجد بسازید، اجتماعا نماز بخوانید، تظاهر به نماز خوا

ب اسالمی را شما انقال«فرماید: می . همچنین)268 :1، ج 1385امام خمینی، (»مذهبی الزم است
باالتر اي یضهترویج کنید، که اسالم و احکام اسالم را بیان کنید، در اسالم، از نماز هیچ فر

، ج 1385خمینی،  امام(»... نماز پشتوانه ملت استشودمی نیست... از نماز همه این مسائل پیدا
12 :393 .( 

 سعادتمنديجویی و مداري، کمال. دین5-6
داند می اوندآبادانی منازل انسان در پیمودن راه به سوي خد را مقصود ادیان صدراي شیرازي

پیماید، هدف دین فقط ساختن آخرت نیست، بلکه در تمام راههایی که انسان می و معتقد است
دین  است و کند منزل دنیادین دخالت و سرایت دارد. اول منزلی که انسان در راه صعود طی می

فس انسان مسافر ناي از مراحل سفر به سوي خداست و دنیا مرحله«غافل نیست:  هاانساناز دنیاي 
را تاریکی است که نهایت دوري از خدا را دارد. زی هیوالییاین راه است. اولین مرحله سفر 

هویه شمحض و پستی صرف است. و بقیه مراحل سفر از جسمیت و جمادي بودن و نباتی و قوه 
ا آخر غضبیه داشتن و احساس و خیال و وهم و سپس انسانیت سلسله مراتب سفر از اول ت و

یکی از منازل  انسان مسافر طریق الی اهللا است. و دنیا. )642:  1420، صدرالدین شیرازي(»است.
، اید به آن بپردازدباین سفر است. لذا انسان از این منزل نیز باید عبور کند و نیازمند آن بوده و 

:  1420، يصدرالدین شیراز(»و االبدان مراکب المسافرین.«چه آنکه بدنها مرکب این سفرند: 
نیز امر معاش  وماند. لذا باید به بدن می ) و هر کس به مرکب خود نپردازد از سیر سفر باز643

. ه قرار دادپرداخت و سالمت بدن و نوع انسانی را حفظ کرد و عوامل حفظ و فساد را مورد توج
راي حفظ انسان گیرند که شرع مقدس، بغذا، ازدواج و بقیه مسائل دنیایی در این جایگاه قرار می

 )644: 1420، صدرالدین شیرازي(در این منزل به بیان قوانین مربوطه پرداخته است
داند، از آن جهت که دنیا به این ترتیب مالصدرا دین را براي آبادانی دنیا و آخرت انسان می

منزلی از منازل کمال آدمی است و کلیه قوانین و حقوقی که در دین آمده است براي حفظ 
باشد. دنیایی که باید به آن پرداخت و نباید از آن غافل بود. همچنین دین به دنیاي انسان می
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پردازد، از آن جهت که انسان باید مراحل کمال را از عالمی به عالم دیگر انسان نیز می آخرت
، شودمیطی کند و آنچه موجب رشد و ارتقاي انسان به عالم مثال و عالم عقل و عالم الوهیت 

هایی است که در متن تعالیم و اعمال دینی نهفته است. بنابراین ما براي آبادانی دنیا و آموزه
 )63: 1391واعظی، (رت توأمان، نیازمند دین هستیمآخ

اطهار علیهم السالم  که انبیاي الهی و ائمه شودمی که اگر گفته ست امام خمینی(ره) نیز معتقد
ادتمندترین و علماي دینی باید در رأس حکومت قرار گیرند به این دلیل است که ایشان، جزءسع

دي شناخته شده و افراد را یافته و رفته و در نتیجه، بهترین ها؛ ازاین رو، راه سعادت اندافراد جامعه
وضوع علمشان، متمام انبیا موضوع بحثشان، موضوع تربیتشان، «کنند: می را به آن سمت راهنمایی

به طبیعت به مرتبه این موجود طبیعی را از مرت اندانسان را تربیت کنند، آمده اندانسان است؛ آمده
، 1381دبیلی، ؛ ار345:  8، ج1385امام خمینی، (»مافوق الجبروت برسانند... عالی مافوق طبیعه،

 ).338: 3ج 
اند و معتقد است دمی ایشان تشکیل دولت اسالمی را ادامه کار انبیا و ائمه اطهار علیهم السالم

نظیم گردد. برنامه چنین حکومتی باید در راستاي رساندن جامعه بشري به قرب الهی و سعادت ت
... اسرائیلمتی کأنبیاء بنی علماء امتی کأنبیاء قبلی و علماءُ ا«فرماید: می شان براي تبیین این مسئلهای

راي انبیا و ائمه یک و دلیل مهم تر اینکه حاکمیت ب) 87 :1377امام خمینی، (»العلماء ورثۀ االنبیاء
م به علما علیه السالمقام نیست، بلکه وظیفه و مسئولیت است که این مسئولیت از جانب معصوم 

مردم را به چنین  کند و آنان باید این رسالت و مسئولیت خطیر را بر عهده گیرند ومی تسرّي پیدا
می، رساندن پس بر مبناي منطق امام(ره)، غایت الغایات در حکومت اسال .غایتی رهنمون سازند

به سوي  گري انسان هاجامعه به سعادت واقعی و حقیقی است که آن، قرب الی اللّه و هدایت 
 .معرفت اللّه و به فعلیت رساندن قواي کمال جوي آنهاست

آنچه «است:  از دیدگاه امام خمینی(ره)، کلید و رمز خوش بختی فرد و جامعه منوط به ایمان
ان دارید و میزان سعادت است، همین است که انسان مؤمن باشد و صبر داشته باشد... وقتی ایم

ین سمت ااگر جامعه به ). 301، ص 7، ج 1385امام خمینی، (»سعادتمندیدصبر دارید... شما 
سوق داده شود هدایت خواهد گشت و جهت دهی جامعه به سمت هدایت الهی موجب نیل 

ت اسالمی سعادت واقعی در جهت قرب الی اللّه است؛ پس ایمان، پایه و اساس سعادت در حکوم
ایمان به خدا  قتصادي و غیره به تربیت انسان براساساسالم در کنار مقرّرات اجتماعی، ا«است. 

الی و سعادت کند و به هدایت جامعه از این بعد، بیشتر براي هدایت انسان به طرف تعمی تکیه
 ).410، ص 5، ج 1385امام خمینی، (»کندمی عمل
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 مندي نتیجه اجراي قانون. سعادت6-6
است. زندگی  انسان طبعاً اجتماعی«: گویدمی نیاز بشر به دین بیان یکی ازعلل مالصدرا در

زندگی  گیرد مگر به مدنیّت، اجتماعی، همکاري. زیرا نوع انسان منحصر بهانسان شکل نمی
فروش،  وي اجتماعی تشکیل شد و شهرها ساخته شد. لذا در خرید هاگروهفردي نیست. لذا 

ت رفتار شود. تا ظلم ین مردم به عدالها نیاز به قانون الزم االجرا پیدا کردند. تا بازدواج و جرم
شرع «د آن است را قانونی که جامعه نیازمن وي» غلبه نکند و جامعه فاسد نشود و نظم از بین نرود.

براي  تکالیف دینی همانند قوانینی هستند که» ذلک القانون هو الشرع.«داندكمی» و دین
شود و مورد  اگر به قوانین دینی توجه اند.عدالتی و ظلم در جامعه وضع گردیدهجلوگیري از بی

: 1420مالصدرا، (یابدعمل قرار بگیرند، نظام جامعه از فروپاشی، اخالل و بی نظمی رهایی می
625( 

اجتماع انسانی نیز  بنابراین از دید مالصدرا نیاز بشر به دین عالوه بر کمال نفوس انسانی، نیاز
 باشد.زندگی اجتماعی، نیازمند دین می باشد و بشر براي حفظ جامعه و نیز برايمی

در تشکیل نظام اجتماعی، وجود قوانین و مقرّرات براي اداره امام خمینی(ره) نیز معتقد است 
امور امري بدیهی و ضروري است. بدون تدوین قانون، تدبیر امور جامعه محال خواهد بود زیرا 

ت: یکی، حسن قوانین و دیگر، اطاعت میزان امنیت و پیشرفت و سعادت جامعه مرهون دو چیز اس
و تبعیت از آن. اگر یکی از این دو در جامعه ضعیف باشد قطعا آن جامعه به تکامل و تعالی 
نخواهد رسید. بنابراین، وجود قوانین قوي و جامع و اطاعت از آن، عوامل مهمی براي حیات 

عمل به  .ه شایانی شده استمتعالی انسان هاست که در نظام سیاسی اسالم به این دو امر توج
قانون در اسالم جزء واجبات به شمار آمده و تأکید بر آن است که همه مردم، حتی رهبران و 
حاکمان باید مطیع محض قانون باشند و هیچ مدیر یا مسئولی نمی تواند به بهانه مسئولیت و منصبی 

افراد در مقابل قانون برابرند و اطاعت که دارد خود را از عمل به قانون استثنا نماید. ازاین رو، همه 
از آن براي همه فرض و واجب است. امام راحل حکومت اسالم را حکومت قانون دانسته که 

). از طرف 35ـ34 :1377امام خمینی، (همه باید از آن تبعیت نمایند و هیچ کس، استثنا نیست
ان و عامالن حکومتی باید دیگر، نکته دقیق و ظریف در نظام سیاسی اسالم این است که رهبر

تقید بیشتري نسبت به قانون داشته باشند و با ترك پیروي از قوانین و یا هرگونه تخلفی از آن، 
در اسالم، همه کس حتی «معتقد است: (ره) شایستگی خود را از دست خواهند داد. امام خمینی

ز در یک صف هستند و احکام پیامبر عظیم الشأن صلی اهللا علیه و آله در مقابل قانون، بی امتیا
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قرآن و اسالم بر همه جاري است و شرف و ارزش انسان ها در تبعیت از قانون است که همان 
 ).312امام خمینی، بی تا: (»تقواست و متخلف از قانون مجرم و قابل تعقیب است

م وجود در همین زمینه معتقد است که سخت گیري هایی که در نظام سیاسی اسال(ره) امام
ه تنها مجازات ندارد شاید در حکومت هاي دنیا کمتر مشهود باشد؛ زیرا تخلف از قانون در اسالم 

دنیوي، زیان  دنیوي دربردارد، بلکه عقاب اخروي را نیز به دنبال دارد؛ یعنی عالوه بر مضرات
دنیایی  هاي سخت آخرتی را در پی دارد. قانون هاي بشري انسان را به همان زندگانی مادي

که داراي  کند و چنین قانونی براي انسانمی کند و از زندگانی همیشگی ابدي غافلمی عوتد
ام قوانین دو زندگانی است و ساز و برگ هر دو را نیازمند است زیان هاي ناگفتنی دارد. تم

و برگ  بزرگ اسالم داراي این دو جنبه است که هم نظر به حیات مادي و فراهم ساختن ساز
 ).312امام خمینی، بی تا: (»م نظر به حیات معنوي و ساز و برگ آن...آن دارد و ه

در گرو اطاعت  سعادت و کمال انسان و جوامع تنها«فرمایند: می بر مبناي همین عقیده، ایشان
). 388ـ387: 5 ، ج1385امام خمینی، (»از قوانین الهی است که توسط انبیا به بشر ابالغ شده است

وانین تقنینی است؟ قمگر سنخ قانون الهی غیر از سنخ «ن تقنینی تفاوتی ندارد. قانون الهی با قوانی
 ).330: 2، ج 1381اردبیلی، (»البته قانون گذاري به نحو اتم و اکمل همین است

یاز قانون امام خمینی(ره) در ضرورت پیاده سازي قانون الهی در جامعه معتقد است که امت
نمی رسد؛ زیرا  ین است که هیچ قانونی به جامعیت قوانین اسالماسالم بر سایر قوانین دنیا در ا

له ارسال شده و آمنشأ قانون در اسالم، وحی است که از جانب خداوند بر پیامبر صلی اهللا علیه و 
او این بود  حتی شخص پیامبر اسالم قدرت قانون گذاري را ندارد، مگر به اذن الهی. شأن اصلی

از برخوردار نمی باشند؛ ابالغ نماید، اما سایر قوانین غیرالهی از این امتی که قانون الهی را بر مردم
ماهیت و کیفیت این  .اندزیرا منشأ عقالنی داشته و جمعی از قانون گزاران آنها را وضع نموده

فرهنگی  ورساند که براي تکوین یک دولت وبراي اداره سیاسی و اقتصادي می اسالم)(قوانین
قرآن مجید «ت. بشریت به چنین قوانینی براي نیل به سعادت نیازمند اس. »ه استجامعه تشریع گشت

و سنت شامل همه دستورات و احکامی است که بشر براي سعادت و کمال خود احتیاج 
 ).20-21 :1377امام خمینی، (»دارد

 . حکومت و سیاست الهی بسترساز سعادت7-6
از دیدگاه مالصدرا خداوند همراه با فرستادن قانون دین، باید مجري آنرا نیز بفرستد، وگرنه 

البد من شارع « :برسد، کافی نیست هاانساناگر قانون توسط فرشته و یا هر طریقی دیگر به دست 
 و یذکر هم یسلکونه النتظام معیشتهم فی الدنیا و ایسرلهم طریقاً یصلون به الی اهللا یعین لهم منهجاً 
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). 625: 1420مالصدرا، (»امر االخره و الرحیل الی ربهم و ینذرهم بیوم و... و البد ان یکون انساناً.
خداوند همراه با قانون، انبیاء را هم به عنوان مجریان قانون فرستاده، تا راه رفتن مردم به طرف 

االنبیا روسا القوافل «فله کاروان انسانیتند: سعادت را هموار کنند، بنابراین انبیاء و اولیا قافله ساالر قا
 .)362: 1360، صدرالدین شیرازي(»و امراء المسافرین.

آنها را به طرف  باشد، تا از طرف خداوند بر مردم حکم کنند وبشر نیازمند انبیاء و اولیاء می
 .)372: 1360، صدرالدین شیرازي»(لیستحق بها خالفه اهللا ریاسه الناس.«حق رهنمون سازند: 
سعادت  همان مدیران اجراي قوانین و رهبران مردم به طرف کمال و ،بنابراین پیامبران

مت باشند. مدعاي حکومت دینی چیزي جز این نیست. در غیر این صورت، یعنی اگر حکومی
 که تاس جسمی همانند دینی نباشد و یا حاکم یک شخص الهی نباشد، از دیدگاه مالصدرا، 

ین، همانند لشرع کجسد الروح فیه؛ سیاست و حکومت بدون دا عن المجرده سیاسهال«: ندارد روح
 .)372: 1360، صدرالدین شیرازي(»بدن بدون روح است.

یان شرایط باي بیش نیست. اگرچه مالصدرا در ادامه به بدون روح، مرده ،مسلّم است که بدن
ول توقف اپردازد، ولی ناگفته نماند که حکومت دینی مالصدرا به رئیس و صفات رئیس اول می

شاره و اهاي مختلف جامعه کند. وي در صورتی که رئیس اول وجود نداشته باشد، به حالتنمی
مان مدینه فاضله هدهد: اجتماع کامله و غیر کامله. اجتماع کامله او میآنها را در چند دسته جاي 

جام دهد تا است، که مانند بدن سالم است و هر یک از اعضاء باید وظیفه خود را به درستی ان
ص خود ئیس آن نیز قلب است و اعضاء دیگر به ترتیب داراي اثرات خاربدن سالم بماند و 

زول کند، ناما اگر جامعه کامل نباشد و به درجات پایینتر  .)628: 1420، امالصدر(باشندمی
که از طرف  شودمیکند. ریاست اعضاء دیگر مطرح کارکردهاي اعضاء جامعه نیز تغییر می

مند جانشینی همانطور که همه مردم نیاز« باشند: می رئیس اول واسطه در اجراء احکام و حدود
باشند که از اي با این خلیفه میتر نیز نیازمند واسطهباشند، اجتماعات کوچکمی از طرف خدا

واسطه بین ر (ص) پیامب». «باشندها ائمه: و علما میو آن واسطه شودمیطرف خلیفه خدا انتخاب 
ما هستند و علما کند و آنان ائمه: هستند. پس آنان واسطه بین پیامبر و علخداو اولیا انتخاب می

 .)626-627: 1420، امالصدر(دواسطه بین ائمه و مردم هستن
امام خمینی(ره) معتقد است براي بالفعل کردن قابلیت فضیلت جویی انسان، باید بسترهاي 
 الزم ایجاد شود و این در سایه ایجاد حکومت الهی که در واقع حکومت اسالمی است، محقق

خواهند ملت را، اجتماع را، ). انبیاء(ع) و اولیاء(ع) می360:  2، ج1385گردد(امام خمینی، می
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راهبري  شودمیو به آخرت ختم  شودمیاشخاص را به یک صراط مستقیمی که ازاینجا شروع 
 ).311: 8ج ، 1385امام خمینی، (»کنند. این مسیرالی اهللا است.

 :سیاست بر سه گونه استاز منظر ایشان 
؛ که در آن حاکمان فقط به فکر منافع شخصی خود هستند و زندگی، رفاه سیاست شیطانی-1

 و آسایش مردم برایشان اهمیتی ندارد.
 ؛ که در آن حاکمان فقط به امور و لذات دنیوي و امور روزمره توجه دارندسیاست حیوانی-2

 کردن آباد یاست،س نوع این ها جایگاهی ندارند. وظیفهتهاي الهی و فضیلو معنویات و ارزش
 است. ويدنی زندگی همین در ها به سعادترساندن آن و است جامعه افراد دنیاي
ه در آن، حاکمان جامعه هم به دنبال سعادت زندگی دنیوي مردم هستند کسیاست الهی؛ -3

هدف داشته و  و هم به دنبال سعادت و کمال اخروي؛ که طبیعتاً این مورد اخیر در اولویت قرار
 ).311: 8ج ، 1385امام خمینی، (اصلی است

 حکومت عدل سیاست است، تمام معناي سیاست است، خداي تبارك و تعالی این حکومت
د رسول خدا را، و این سیاست را، امر کرد که پیغمبر به حضرت امیر واگذار کنند، چنانچه خو

ین حکومت که با هم عجسیاست داشت؛ حکومت بدون سیاست ممکن نیست، این سیاست و این 
 )113 :20: ج 1385امام خمینی،  (است در غدیر براي حضرت امیر ثابت شده است

نین اسالمی فرماید: ماهیت و کیفیت قوامی امام خمینی(ره) در تبیین بیشتر حکومت اسالمی
امام (تبراي تکوین یک دولت و براي اداره سیاسی اقتصادي و فرهنگی جامعه تشریع شده اس

اینکه قانون  ) به طور کلی مجموعه قانون براي اصالح جامعه کافی نیست. براي29: 1377نی، خمی
ت، خداوند مایه اصالح و سعادت بشر شود، به قوه اجرائیه و مجري احتیاج دارد. به همین جه

گاه اجرا و متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون، یعنی احکام شرع، امر به حکومت و دست
م اسالم فرماید: احکامی )و همچنین در جاي دیگر25: 1377امام خمینی،  (کرده استاداره 

مان رسول اکرم زمحدود به زمان و مکانی نیست، تا ابد باقی است و الزم االجرا است. تنها براي 
قانون  صلوات اهللا علیه نیامده است تا پس از آن متروك شود و دیگر حدود و قصاص، یعنی

ه تا ابد جرا نشود... اجراي احکام اسالمی پس از رسول اکرم صلوات اهللا علیجزاي اسالم ا
امام خمینی،  (ضرورت دارد، تشکیل حکومت و برقراري دستگاه اجرایی و اداري ضرورت دارد

 ).27و  26: 1377
ایشان معتقد است که سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد، تمام ابعاد انسان 

ها را هدایت کند به طرف آن چیزي که صالحشان هست، لح جامعه را در نظر بگیرد و اینو مصا
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صالح ملت هست، صالح افراد است و این مختص به انبیاء(ع) و اولیاء(ع) و به تبع آن علماي 
 )110: 1394هاشمی دوالبی،حقی، (بیدار اسالم است

است که  می تأکید نموده و معتقدبر حفظ استقالل در جامعه اسال(ره) از سوي دیگر امام
ید بندگی هیچ مسلمانان باید استقالل خویش را حفظ نموده و از بند وابستگی خود را برهند و ق
صلی حکومت، کس بجز خداوند را بر گردن نگیرند. از دیدگاه امام راحل براي رسیدن به غایت ا

مري الزم ی قدرت هاي بزرگ اداشتن استقالل و فراهم نمودن زمینه آن و رها شدن از وابستگ
ا و هاساس کار یک جمهوري اسالمی، تأمین استقالل مملکت و آزادي ملت «و ضروري است: 

). مادامی که 155: 5، ج 1385امام خمینی، (»مبارزه با فساد و فحشا و تنظیم و تدوین قوانین است
، بدون رها نسازند در یک جامعه اي، استقالل حاصل نشود و از بردگی قدرت ها، خودشان را

ل کشور را به جنگ براي حفظ استقال(ره) تردید، به قلّه سعادت نخواهند رسید. ازاین رو، امام
ام خمینی، بی ام(داندمی هیچ وجه مشروط به وجود امام یا نایبش ندانسته و به حکم اسالم واجب

رین وابستگی تام، بزرگ همان طور که کراراً تذکر داده «فرمایند: می ایشان همچنین ).230تا: 
 ملت هاي مستضعف به ابرقدرت ها و مستکبرین، وابستگی فکري و درونی است که سایر

تقالل در گیرد و تا استقالل فکري براي ملتی حاصل نشود، اسمی وابستگی ها از آن سرچشمه
 ).79: 10، ج 1385امام خمینی، (»ابعاد دیگر حاصل نخواهد شد

 گیرينتیجه
یت، این غارسیدن انسان به هـدف نهـایی و کمـال واقعی خودش است که  ،حقیقت سعادت

گاه انسان رارد . هزیـرا کمـال و خیر مطلقی غیر از ذات مقدس الهی وجود ند است. الی ااهللا ربِقُ
انی و که هیچ شـادم شودمیبه آن مرحلۀ عظیم برسد، قطعًا روح او داراي بهجت و سروري 

 دست سعادت امري حقیقی، دنیوي ـ اخروي وکامالً. نخواهـد رسید سـروري بـه منزلـت آن
ختیاري و ارسیدن به کمال و سعادت نه تنها ذاتی انسان نیست، بلکه امري است  .یافتنی است

را به دست  انتخاب راه صحیح آن بایـد هر کسی با اعمال اختیاري به طور آگاهانه و بر اساس
لـم و معرفـت ادت و کمال حقیقی می رساند عبارت اسـت از : ععواملی که انسان را به سع .وردآ

عمال شایـسته بـه خدا، ایمان محکم به ذات مقدس الهی و سایر عقاید، انجام اطاعت خالصانه، ا
 . و تزکیه و تهذیب روح از اخالق رذیله

بسی نیل به سعادت جامعه بشري نقش و جایگاه دین در ره)، (و امام خمینینظر مالصدرا از
باشد. دار سعادت آدمی میقابل توجه است. دین هم در حیطه دنیا و هم در حیطه آخرت عهده

باشد. حکومت و سیاست از طرف دیگر دین براي وصل به اهداف خود نیازمند مجري و اجرا می
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غایت اصلی  باشد.و شاید تنها عاملی است که توانایی اجراي شریعت را دارا می ترینمهماز 
اسالمی وصول به سعادت، کمال و رستگاري در زندگی دنیوي و حیات اخروي است،  حکومت

توانند مؤثر باشند که به عنوان راه کارهاي می اما براي نیل به این هدف، علل و عوامل متعددي
باید داراي  شودمیدار اجراي شریعت شخصی که عهده .شودمی نیل به سعادت به شمار آورده

ها و کماالت اولیه و ثانویه را دارا باشد. چنین سیاست و حکومتی و ویژگی شرایطی خاص باشد
تواند خادم شریعت براي سعادت دنیوي و اخروي انسان باشد. با حاکمی با این اوصاف می

حکومت دینی از منظر مالصدرا همین است که در پناه آن مدینه فاضله انسانی قابلیت تحقق را 
 خواهد داشت.

توحید ق، اخال ر،دین، تفک امل و راه هاي سعادتمندي جوامع بشري عبارتند از:مهم ترین عو
بوبی که رو خداشناسی، ایمان و اعتقاد به خدا و وابستگی و مرتبط ساختن خویش به آن ذات 

زمینه،  مهم ترین نماد آن در اقامه نماز متجلی شده و تهذیب و تطهیر نفس خویش در همین
از تعالیم  شیاري نسبت به زمان و مسائل اطراف خود، اطاعت و پیرويتکمیل بینش، بصیرت و هو

 و قوانین که منشأ آن الهی است. 
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 .، بی جا، بی ناکشف االسراربی تا)، (امام خمینی،
 شرح و ترجمه ،اراده و طلب ،)1362(اهللاروح سید خمینی، امام
 .فرهنگی و علمی انتشارات مرکز: تهران فهري، احمد سید

ــیده عالیه، ــلی حکومت از دیدگاه )، غایت 1392(آذرطوس، س اص
، فروردین رویجی معرفتت -ماهنامه علمیره)، (امام خمینی
 .63-80، ص 184ماه، شماره 

ـــین،( ـــیدي، محمد حس ــی امام اند، )1384جمش ــیاس ــه س یش
 .پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی ، تهران، خمینی(ره)

ـــین ـــول پور، حس : تهران ،نفس تجرد به بازنگاهی ،)1393(رس
 .سمت

غب هانی، را ـــف ـــین اص مد بن حس فاظ مفردات ،)1387(مح  ال
 .اسالم نوید: قم. خداپرست حسین ترجمه ،قرآن

 یشـناسـانسـان تبلور« ،)1392(و همکاران رضـا شـربیانی، رسـولی 
ضت در صدرایی  دوره ،ییصدرا حکمت ،»)ره(ینیخم امام نه

 .31-42 صفحه ،3 شماره ،2
ــهرورد ــهابيس  خیمصــنفات شــمجموعه )، 1380(ن،الدی، ش
کربن، تهران: پژوهشــگاه علوم  يو مقدمه هانر حی، تصــحاشـراق

 .2ج،یو مطالعات فرهنگ یانسان
 ،ه االشراقشرح حکم )،1380(،محمد نالدی شمس ،يشهرزور

ــ ــ حیحتص ــ نیو مقدمه دکتر حس ــگاه علوم  ،یائیض تهران: پژوهش
 ی.و مطالعات فرهنگ یانسان

 ،والمعاد المبداء ،)1362(ابراهیممحمد بن  صدرالدین شیرازي،
 مرکز نشر دانشگاهی.: تهران

، بیالغ حیمفات ،)1363(ابراهیممحمد بن  صـــدرالدین شـــیرازي،
ــحیح عل ــارات وزارت فرهنگ و آموزش تهران، ، ينور یتص انتش

سفه ایران،  سالمى حکمت و فل سه مطالعات  عالى، انجمن ا س  ومو
 .تحقیقات فرهنگى

ـــیرازي، ـــدرالدین ش ــیر ،)1378(ابراهیممحمد بن  ص  قرآن تفس
 .چهارم چاپ بیدار،: قم خواجوي، محمد تحقیق ،کریم

ـــیرازي، ـــدرالدین ش ــواهد ،ش) 1382(ابراهیممحمد بن  ص  الش
سلوکیۀ المناهج فی الربوبیۀ صحیح ،ال صطفی سید ت  محقّق م

 .صدرا اسالمی حکمت بنیاد: تهران داماد،
 هالمتعالی الحکمه ،)1383(ابراهیممحمد بن  صدرالدین شیرازي،

 .مصطفوي انتشارات: قم ،االربعه االسفار فی
سین، سیدمحمدح سالم)، 1360(طباطبایی،  صحح  ،قرآن در ا م

 .تهران : دارالکتب االسالمیه.رضا ستوده
 سعادت حکومت) «1394(مصطفی اسماعیلی، عبدالمطلب؛ عبداله،

ــهانددر گرا ــی یش ــیاس  مقاالت مجموعه ،»)ره(طباطبایی عالمه س
ـــگاه ،)ره(ییطباطبا عالمه منظر از امامت و والیت  دانش

 .طباطبایی عالمه
ـــرف ــهاند،)1361(،ارابی، ابونص ــلهیش ، هاي اهل مدینه فاض

 م.ترجمه: سید جعفر سجادي، تهران: انتشارات طهوري، چاپ دو
شهاند،)1388(یحیی فوزي، سی ی : قم ره)،(امام خمینی سیا

 .معارف نشر
شی شم چاپ ،القرآن قاموس ،)ق 1412(اکبریعل بنایی، قر  ،ش
 .االسالمیه دارالکتب: تهران

سفه)، 1368(کاپلســتون، فردریک، ، ترجمه ســید جالل تاریخ فل
 .1الدین مجتبوي، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ج

سیاسی صدرالمتألهیناند)،1381(لک زایی، نجف، ، قم: یشه 
 بوستان کتاب.
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 ســـعادت« )،1387(،محمدقاســـم الیاســـی، محمد؛ محمدرضـــایی،
صدرا دیدگاه از حقیقی صلنامه ،»مال سفه ف سالمی  کالم و فل ا
 .بهشتی شهید دانشگاه ،معرفت آئینه

ه )، حاکم مدین1393(مسعودي، جهانگیر؛ یزدان بخش، علی اصغر،
مام خمینی(ره)، یه ا با ولی فق یاس  تألهین در ق له صــــدرالم ـــ  فاض

صلنامه علمی شی رهیافت انقالبپ-ف سالمی ژوه سـال  ، ا
 .27هشتم، شماره 

ت دفتر انتشارا ، قم ،مجموعه مقاالت)، 1362(مرتضی، ، مطهري
 .اسالمی

ــدینی، ــه« ،)1392(رئوف گودرزي، هــادي مهــدي؛ میرعــاب  نظری
ست جایگاه و سعادت شهانددر سیا صلنامه ،»)ره(خمینی امام ی  ف

 .15ص 21 شماره ششم، سال ،امنیت آفاق
سی جکومت دینی از منظ1391(واعظی، علی، شنا سان  ر )، مبانی ان

، ژوهشــی کالم اســالمیپ-فصــلنامه علمیحکمت متعالیه، 
 .55-72، ص 81فصل بهار، شماره 

ـــادات؛ حقی، علی، ـــیه س ـــمی دوالبی، قدس )، جایگاه 1394(هاش
ــت در ــیاس ــدرالمتألهین، اندس ــه امام خمینی(ره) و ص فصـلنامه یش

سال-علمی شی رهیافت انقالب ا شماره میپژوه سال نهم،   ،
31. 
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