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  چكيده
 آيـد،  مكتب فلسفي متعاليه آخرين مكتب فلسفي در بين مكاتب فلسفي مسلمانان بشمار مـي    

، در مقـام پاسـخ بـه ايـن      ، الگوي نظام سياسي مطلوب در حكمت متعاليـه       پژوهش حاضر با عنوان   
، با توجه به بحران و مشكالت سياسي جهـان معاصـر و اقتـضائات عـصر           پرسش بر آمده است كه    

ي مطلوب نظام سياسي براي جهان امروز از نظـر حكمـت متعاليـه چيـست؟ حكمـت                  حاضر الگو 
رسد كه توانايي الگو سـازي نظـام مطلـوب سياسـي را دارا                متعاليه به توانمندي كه دارد به نظر مي       

هاي سياسي رقيب را با نقدهاي جـدي در           توان با تكيه بر آن حكمت، نظام        باشد؛ و همچنين مي     مي
طراحي الگو در ذيل علل چهارگانه صورت خواهد گرفـت؛        . اي را به چاش كشاند    ه  مباني، آن نظام  

در واقع جواب به علت فاعلي، مادي، صوري و غايي سياسي متعاليه موجب شكل گيـري الگـوي                  
  . نظام سياسي متعاليه خواهد شد

م سياسـي   توان مورد متالعه قرار داد كه نظـا         سه نظام سياسي متعاليه، متعارفه و متدانيه را مي        
متعاليه ديني، فطري، الهي و انساني است ولي نظام سياسي متعارفه عرفي، سكوالريستي، طبيعـي و                
غير ديني است؛ و بدترين نظام سياسي، نظام سياسي متدانيه خواهد بود كه رويكرد، طاغوتي، ضـد                 

  .باشد ديني و ضد انساني مي
  :دهد هاي فرعي ذيل پاسخ مي  با يك مقدمه و طي پنج فصل به پرسش

  مفاهيم و چارچوب نظري سياست متعاليه چيست؟ . 1
  منابع و مباني نظام سياسي مطلوب متعاليه كدامند؟  . 2
  كارگزاران و نهادهاي نظام مطلوب سياسي متعاليه كدامند؟ و چيستند؟ . 3
   حكمت متعاليه كدامند؟در) مطلوب و نامطلوب(هاي سياسي  انواع نظام . 4
  غايات و اهداف نظام سياسي متعاليه چيستند؟ . 5

ها جواب پرسش اصلي خواهد بود، الگوي ارائه شده در نتيجه با نموداري ارائه                برآيند پاسخ 
مـتن و     گشته است، پارادايم حاكم بر پژوهش علل اربعه و روش تحقيق به روش توصـيف، تعليـل                

 ، نظـام    الگـو : عبارتنـد از   قي به كار برده شده در تحق      ميمفاه. اهد بود محتوا و استنباط و استناد، خو     
   .هي و متعالاستي حكمت، س،ياسيس
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امروزه بحران و چالش هاي بي شماري را براي نظامهاي سياسي در دنيايي كنوني مي تـوان                 
نگـرش هـايي كـه بـه        . كه همگي ريشه هايي در مباحث و نگرش هايي فلسفي دارنـد           . رصد نمود 

گونگي نگرش به قدرت،    و نيز چ  . جهان هستي، انسان، شناخت، جامعه و فرجام هستي وجود دارد         
به هر حال به نظر مي رسد كه همه امور وحتي علوم را مـادي ديـدن، موجـب                   ... دانش، اخالق، و  

بـه طـوري كـه در غالـب         . آسيب پذيري دانش سياسي، و بحـران در جهـان امـروز گـشته اسـت               
 قلمروهاي بين المللي و منطقه اي؛ شاهد گسست هاي نگران كننده اي هـستيم، هماننـد گسـست                 

كه برآيند گسـست هـاي يـاد        ... سياست، اخالق و معنويت با قدرت، دانش با مذهب و          بين دين و  
شده بريدن انسان و زندگي سياسي صاحبان قدرت از پايبندي بـه ارزش هـاي اخالقـي و معنـوي                    

دولت ها و نهادهاي بين المللي در سياست گزاريهاي خود به ابعاد مادي انسان اصـالت مـي                  . است
در هر جايي دنيا مانعي را بر سر راه اهداف مادي خود مشاهده نمايند از هر راه ممكـن و                     و. دهند

        از مـسير راه خـود بـر         ، را  را شناسـايي كـرده و آن        مـانع  ،لو با ظلم، جنايت، جنگ و خون ريـزي        
  . دارند مي

كه ترين سياست در بين سياست هاي بشري سياست ليبرال دمكراسي مي باشد،              امروز غالب 
 گرفتار  ،اي و چه بين المللي      چه در سياست هاي داخلي و منطقه      . با چالش هاي جدي مواجه است     

براي رهايي، تمام تـالش هـايي كـه انديـشمندان بـزرگ             . گشته؛ كه سعي وافر بر رهايي خود دارد       
چرا كـه بحـران هـا و        . ليبرال دمكراسي انجام مي دهند، ولكن به هيچ برون رفتي دست نمي يابند            

 يگانـه    شايد جهت برون رفت،  . الش هاي آنان به نوع نگرش هاي مادي گرايانه آنان بر مي گردد            چ
ها، عبارت است، از تغيير در نگرشها؛ در غير اين صورت هـيچ بـرون                 راه حل برون رفت از بحران     

فكني هاي كه در اقصي نقـاط جهـان همچـون افغانـستان،               و فرا . ي در پيش رو نخواهند داشت     رفت
  .انجام مي دهند، در واقع بر مشكالت خود مي افزايند...  وعراق

. در منظر جهانيـان قـرار گرفـت       » سياست«ع انقالب اسالمي در ايران، نوع جديدي از       با وقو 
بود، عالقمندان زيـادي در سراسـر جهـان         » ره«پرچمدار اصلي آن، امام خميني      سياست جديد، كه    
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مروزه خيلي از انديشمندان در پي آشنايي بـا آن سياسـت          ا. اعم از مسلمان و غير مسلمان، پيدا كرد       
با كمال تأسف تاكنون تالشهاي صورت گرفته شده، متناسب با شأن و جايگـاه انقـالب                . مي باشند 

بخصوص در زمينه فلسفي تالشهاي علمي منسجم از سوي مراكز علمي ايران            . اسالمي نبوده است  
 مكتـب فلـسفي متعاليـه، قـرار دارد مـي طلبـد كـه،                كه خود در  » ره«امام خميني . انجام نشده است  

  . كارهاي جدي با رويكرد سياسي در آن مكتب صورت بگيرد

  :قياهداف تحق
 و  ي و بازنگر  ي بازخوان كي در   هي متعال ياسي فلسفه س  مي بتوان نكهي عبارتست از ا   قي تحق هدف

  .ميمسائل آن نشان ده و دي آن را با عنصر جدي امكانات تعاملي نقادانه از آن، توانمندكرديرو
  هر چنـد در    ني بلكه مخاطب  شود ي دارد در قلمرو خاص منحصر نم      ي جهان امي زبان وپ  فلسفه

 ني امروز يها   با مواجهه پرسش   هي متعال ياسي مكتب باشد، هدف آن است كه فلسفه س        كيدر درون   
  . عصر حاضر شوديوارد فضا
 بـه   ازمنـد ي آرامش خـود ن    ياست، برا  مواجه   يادي ز يها ي آنجا كه انسان امروز با دگرگون      از

 ي تفكر و نظام منتظم از اصول      كي تناقض و    ي و ب  شهي مطلوب هم  يها   مجموعه منظم از ارزش    كي
 كند و در ضـمن      ني را تام  ازي ن ني را دارد تا ا    تي قابل ني ا هي حكومت مطلوب متعال   ي و الگو  باشد يم

 توان ي كه م  يگريباشد و هدف د    از اهداف پژوهش     گري د يكي تواند ي م ياسي دانش س  ي ساز يبوم
 كـه فلـسفه     باشـد  ي م راني ا ي اسالم ي از نظام مقدس جمهور    ي كردسپورت كردن فلسف   ديبر آن تاك  

  . شده باشدادي برآن امر نهي گزني بهتري مكاتب فلسفني بتواند ي مهيمتعال

  : هاي تحقيق ضرورت
كـه  . شـمارند  ي بـر مـ    ي كنون ياي در دن  ياسي س ي نظامها ي را برا  ي متعدد يها   و چالش  بحران

 زيـ  دارنـد، و ن  ي كه به جهان هست    ييها  نگرش.  دارد ي فلسف يها   در مباحث و نگرش    شهيهمه آنها ر  
 نگرش به قدرت، دانش، اخالق و بـاالخره همـه امـور را              ي چگونگ زي و ن  يبه،انسان و فرجام هست   

 كـه در    ير و بحران در جهان امروز گشته اسـت، بـه طـو            ياسي س يريپذ  بي آس موجب دني د يماد
 اخـالق و    است،ي و س  ني د ني همانند گسست ب   مي نگران كننده هست   يها شاهد گسستها    غالب قلمرو 

 يهـا    بـه ارزش   يبنـد ي از پا  ياسـ ي س ي انـسان و زنـدگ     دنيـ  آن بر  نديكه برآ ...  با قدرت و     تيمعنو
لت  انـسان اصـا    ي بـه ابعـاد مـاد      يالملل  ني ب يها و نهادها     كه دولت  ياستيس.  است ي و معنو  ياخالق
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 و  تيـ  ولـو بـا ظلـم و جنا        قيـ  از هر طر   نندي را بر سر راه خود بب      ي كه مانع  يي و در هر جا    دهند يم
 يهـا   اسـت ي تمـام س   نـد يدر جهـان امـروز برآ     . دارنـد  يم   آن را از سر راه خود بر       يزيجنگ و خونر  

  چـه  ياري بـس  يها   است با چالش   ي دمكراس برالي در جهان معاصر ل    آنها از   نيتر   امروز غالب  ،يبشر
 شمندانيـ  كـه اند   ييهـا    گرفتار گشته است و با تمـام تـالش         ي و چه خارج   ي داخل يها  استيدر س 

 امـا از منظـر حكمـت    ابنـد، ي ي نمـ   دسـت ي برون رفتچي به هدهند ي انجام م ي دمكراس براليبزرگ ل 
 ني با كمتـر   تواند ي است م  لتي و فض  يني د ي و ارزشها  تي به اخالق و معنو    دي كه مق  هي متعال استيس

 كـه   ياسـت ي به دور باشد و هر گونه س       ي سو نگر  كيبروز و ظهور داشته باشد و از هرگونه         چالش  
 انـسان   يازهـا ي ن ني شده و به تـام     ي سونگر كي شده اعمال شود دچار      ادي ميبدون مالحظه به مفاه   

 و  ي و غفلـت از ابعـاد كمـال خـواه          كند ي آن را رها م    افتهي يال برآمده و بعد تع    افتهيدر مرتبه تنزل    
 اسـت ي و س اسـت ي و جهان س   دهي بخش ي ماد تي را ماه  ي جهان استي س تي انسان، ماه  ييگرا  تيومعن

 بـا   هيـ  متعال اسـت ي س تي مختلف كرده است، جامع    يها   متعدد در عرصه   يها   را دچار بحران   يجهان
 نيـ  و ا  ديـ  انسان برآ  ي و معنو  ي ماد يازهاي ن ني وجه در تام   ني به بهتر  تواند ي كه دارد م   يتمام ابعاد 

 آن استوار شـود     هي متعدد خود بر پا    ي جهت حل بحرانها   ي جهان استي را فراهم سازد كه س     ييتوانا
 را هيـ  مشروع و متعالي را حفظ و مردم ساالري و كرامت آدم  دي نما يو جهان را بر اساس آن راهبر      

 ياسـ يحكمـت س  .  ساالر بودن انسان اسـت     هي حكمت متعال  ي انسان شناس  نديمحقق سازد چون برآ   
 و  ي از مبـان   ي خـود برخـ    شانيـ  گـشته و ا    سي تاسـ  نيچند به دست مرحوم صدرالمتاله     هر   هيمتعال

، )ره( ينـ ي امام خم  ،يي چون عالمه طباطبا   ي بعد شمنداني آن راارائه كرده است،اما اند     نياديمباحث بن 
 ي انقـالب اسـالم    ياز منظـر  . انـد    بسط آن پرداختـه    و به شرح    ي آمل ي و عالمه جواد   ي مطهر ديشه
 بوده اسـت رسـاله حاضـر كوشـش          هي متعال ياسيبه حكمت س  ) ره (يني امام خم  كردي ثمره رو  رانيا

 يايـ  دن يازهـا ي با توجـه بـه ن      هي مطلوب را بر اساس حكمت متعال      ياسي نظام س  يخواهد كرد الگو  
  .دي نماي معرفوز جهان امري نموده و براي بررسي جهانكردي و رويكنون

  : تبيين موضوع تحقيق
 . شـمارند  ي برم ي كنون يياي دردن ياسي س ي نظام ها  ي را برا  يتعدد م يامروزه بحران وچالشها  

 انسان  ي كه به جهان هست    يينگرش ها . دارند ي فلسف ي در مباحث ونگرش ها    ي ها شهي ر يكه همگ 
 ي نگرش به قدرت دانش اخالق وباالخره همـه اموررامـاد          يزچگونگيون. وجوددارد يوفرجام هست 
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 كـه درغالـب     يبـه طـور   .ن امروزگـشته اسـت     وبحران درجهـا   ياسي س يري پذ بي موجب اس  دنيد
ـ    مي نگران كننده هـست    ييشاهد گسست ها   قلمروها   اخـالق و   اسـت ي وس نيـ  د ني همانندگسـست ب

  و ي اخالقـ  ي بـه ارزشـها    يبنـد ي ازپا ياسـ ي س ي انسان وزندگ  دني بر ندآنيكه برآ .... باقدرت تيمعنو
 هـر  در  دهند و  ي اصالت م   انسان ي به ابعادماد  ي الملل ني ب ي كه دولت ونهادها   ياستيس. است يمعنو
 سر از  ان را  يزي وجنگ وخون ر   تي ولوباظلم وجنا  قينندازهرطري رابرسرراه خودبب  ي كه مانع  ييجا

 در آنهـا   از ني امروزغالـب تـر    ي بـشر  ي هـا  استي س ندتماميدرجهان امروز برآ  . دارند يراه خودبرم 
ـ    يلـ  داخ ي هـا  اسـت ي چه درس  ياري بس ي است باچالش ها   ي دمكراس براليجهان معاصرل   ني وچـه ب

 ي انجـام مـ    ي دمكراسـ  بـرال ي بـزرگ ل   شمنداني كه اند  يي گرفتارگشته است وباتمام تالش ها     يالملل
   در  اسـت ي از س  يديـ  نـوع جد   يبـاوقوع انقـالب اسـالم     .ابندي ي دست نم  ي برون رفت  چيدهند به ه  
 منـدان  ره بـود عالق    ينـ ي آن امـام خم    ياصـل   كه پرچمـدار   دي جد استيس.  قرارگرفت انيمنظرجهان

ـ  ياريوامروزه كسان بـس   .داكردي پ رمسلماني درسرتاسرجهان اعم ازمسلمان وغ    ياديز  يي آشـنا  ي درپ
 نيـ ا تناسب بـا   وم  منسجم روشمند  ي علم يباكمال تاسف تاكنون تالش ها    .   هستند استي س نيباا

زبـان فلـسفه     بـا  صدد است تا    پژوهش در  نيا.  انجام نشده است   راني ا ي مراكز علم  يسو از انتظار
 مي كنـ  ي مـ  اديـ  هي متعال استي را كه ازآن باعنوان س     دي جد استي س ني است ا  ي زبان جهان   كه ياسيس
 ي كـه دارد مـ  ي باتمام ابعاد هي متعال استي حكمت س  تيبه اعتقادما جامع    .دي نما نيي تب اني جهان يبرا

  سـازد  يفراهم مـ    را يي توانا ني وا دي انسان برا  ي ومعنو ي ماد يازهاي ن ني وجه درتام  نيتواند به بهتر  
 براسـاس آن   جهـان را    آن استوارشود و   هي متعدد خود بر پا    ي جهت حل بحرانها   ي جهان استيسكه  

 نـد ي رامحقق سـازد چـون برآ      هي مشروع ومتعال  ي راحفظ ومردم   ساالر     ي ادم دوكرامتي نما يراهبر
  .   ساالربودن انسان استهي حكمت متعالي شناسانسان

   تحقيقيپرسش ها

  پرسش اصلي

 مطلوب  ي معاصر واقتضائات عصر حاضر الگو     ي جهان استيمشكالت س باتوجه به بحرانهاو  
   ؟      ستي چهي جهان امروز ازنظر حكمت متعالي براياسينظام س

  پرسشهاي فرعي

   كدامند؟   هي مطلوب متعالياسي نظام سي منابع ومبان-1
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   ؟ستنديستندوچي كهي متعالاستي نظام مطلوب سيكارگزاران ونهادها-2
   كدامند ؟هي متعالاستيدرحكومت س)مطلوب ونامطلوب(ياسي سيانواع نظامها-3
    ؟ ستندي چهي متعالياسي واهداف نظام ساتي غا-4

  : و پيامدهاي آننهيشيتبيين مسئلة اصلي تحقيق و پ
 ي معاصـر، و اقتـضائات عـصر حاضـر الگـو     ي جهـان استي توجه به بحران و مشكالت س   با

  ست؟ي چهير حكمت متعال جهان امروز از نظي براياسيمطلوب نظام س
هـا و      بـا بحـران    لـسوفان ي و ف  نيها معموال در مواجهه متفكر       و فلسفه  ها  هي آن كه نظر   حيتوض

 قاعـده   نيـ  از ا  زيـ  آن ن  لـسوفان ي و ف  هي متعال ياسي فلسفه س  شوند ي م دي از آن، تول   يي و رها  يابي پاسخ
 رفـع آن بـه      تيـ في و در ك   شوند ي مواجه  م   ي و در جامعه زمانه خود با بحران خاص        ستندي ن يمستثن

  .نديآ ي حكومت مطلوب بر مهيارائه نظر
 از بحران زمانـه خـود، چـه نـوع           يي در رها  هي متعال ياسي آن است كه فلسفه س     ي اصل پرسش

 ي زنـدگ  تي و آن را هدف و غا      كند ي م ادي خود اصط  ي را در دستگاه فلسف    ينظام و حكومت مطلوب   
 يي هـا  تي از چه ظرف   هي متعال ياسيست كه فلسفه س    پرسش آن ا   گري د ياز سو . دهد ي قرار م  ياسيس

 و تعامل با آن به مـسائل عـصر حاضـر هماننـد مـردم                ي بازخوان قيبرخوردار است تا بتواند از طر     
 و  نهيشيـ  شـود پ   ي هـا، بازسـاز    يريـ گ  مي آراء مردم در تصم    گاهي جا نيي توجه نموده و با تع     يساالر

   . شداني قبال بامدهايپ

  :ي فرعسواالت
   كدامند؟هي مطلوب متعالياسي نظام سي و مبانمنابع .1
  ستند؟ي و چستندي كهي متعالاستي نظام مطلوب سيكارگزاران و نهادها .2
   كدامند؟هي متعالاستيدر حكومت س)  مطلوب و نامطلوبياسي سيها انواع نظام .3
   ستند؟ي چهي متعالياسي و اهداف نظام ساتيغا .4

  :رضيهشرح ف
  . را داراستاستي مطلوب سي الگوينمند تواي متعالياسي سحكمت

 نـوع   ني قرار گرفت ؟ ا    اني در منظر جهان   »استيس« از   يدي نوع جد  ،ي وقوع انقالب اسالم   با
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در ) ره (ينـ ي امـام خم يعني ي بود كه توسط موسس انقالب اسالمهي از حكمت متعال   دي جد استيس
 و  خـت يب همگـان را برانگ     به اجرا گذاشته شد، حدوث انقـالب و اسـتمرار آن تعجـ             رانيجامعة ا 

 همچون  يپرداز  هي را به چالش كشاند بخصوص در حوزه نظر        ي و غرب  ي شرق يها  استي از س  يليخ
 بلكه زمان معاصراست    ستي زمانه مالصدران  قي چون هدف تحق   يستيبرالي و ل  يستي ماركس يها  هينظر
 هستند فلـذا    استي س ني با ا  يي آشنا ياند و در پ     گشته) ره (يني ها هم از عالقمندان امام خم      يليو خ 
 اسـت ي كـه س   يي هـا  تيـ  كه تا انقالب با توجـه بـه ظرف         هي متعال استي س طلبد، ي را م  ي جد يكارها
 ي و فلـسف   ي علمـ  يها   از اضالع آن مغفول مانده و تمام ابعاد آن با روش           يلي خ نكهي دارد و ا   هيمتعال

 يهـا   شهيـ  در اند  تواند يد م  كه دار  ييها يي كه با توانا   رسد ي قرار نگرفته به نظر م     يمورد كاوش جد  
 خـود   ي پا ي با مشاكرت فعال جا    يپرداز  هي حضور فعال داشته باشد و در حوزه نظر        ي جهان ياسيس

 همچـون  ياسـ ي در حوزه سدي جدمي پس با مطالعه مفاهد،ي ها باز نماهي نظرني در بشتريرا هر چه ب  
 در عرصـه    هيـ متعال حكمـت    يها  شهي اند ي برا ي شدن فرصت خوب   ي جهان تي حاكم ،يدهكده جهان 

 و  ي اسـالم  يها  شهي اند ميتوان ي م مي كن نهيها استفاده به     فرصت ني اگر از ا   ت فراهم گشته اس   استيس
 در  ياسـ ي س ي بر طـرف نمـودن بحرانهـا       ي برا ي تا كمك  مي عرضه كن  ي علم يكردهاي را با رو   يرانيا

 خود بـر    اتيه ح  در دور  هي متعال ياسي مطلوب فلسفه س   ياسي نظم س  يجهان معاصر بوده باشد الگو    
 ي و حتـ ه،يـ  فقم،ي حكـ ياسـت ي ري بر اساس الگوتي و معنواي دنوندي عقل و شرع و پ تي حاكم ةيپا

 و  كنـد  ي م مي ترس هي متعال نهي و مد  استي سعادت و س   ي اساس مي مفاه هي را بر پا   ياسي س يعارف زندگ 
 شود در   يان و بازخو  ي بازنگر ياسي مسائل س  تي با محور  ي نظام ني دارد چن  تيدر عرصه حاضر قابل   

   .شود ي عرفان و قرآن و برهان برقرار مني بوندي است كه پهي متعالاستيس

  :هاي رقيب  تحقيق با فرضيهيشنهادينسبت و تفاوت فرضية پ
 ي غالبا بصورت كل   بي رق هي وجود ندارد فرض   هي متعال ياسي حكمت س  ي در فضا  يبي رق هيفرض

 يهـا   شهيـ  اند ايـ و  ...  دارد و    ياسـ ي س شهيـ د زوال ان  ايـ  نـدارد و     ياسي س شهي اند هيكه حكمت متعال  
 قيـ  تحق نيـ  ا هي با فرضـ   ي جوهر ي فرقها نهاي ا ي شود تمام  ي مبتن ي غرب يها   به فلسفه  يستي با ياسيس

   .دارند

  :  نقد به لحاظ متعلق نقدتيفيك
 بلكه زمان معاصر    ستي زمانه مالصدرا مالك مان    نكهي باتوجه به ا   سمي ماركس سم،يبرالي ل مكتب
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 وبخـصوص   يستيـ  ماركس ي ها شهي مطرح عبارت است ازاند    ي ها شهيمان معاصراند  باشد ودرز  يم
 شهيـ  اندني اشكال نكندكه درزمـان مالصـدراا  ي نكته بخاطرآن است كه كس ني ا يادآوري.يستيبراليل

 يي ودانـا  يي با توانـا   هي حكمت متعال  درواقع . باشد ي در زمان معاصر م    ياسي نظام س  يلگوا.ها نبودند 
   .باشد  ميييسخگوكه دارد قادربه پا

  :بيان پيشينة تحقيق
 كـه در حـوزة      يي ندارد پژوهـشها   مي تا انجا كه ما جستجو كرد      ينيشي سابقه پ  ي پژوهش نيچن
 روش كـه در    ني ارزش خاص خود را دارند اما آنها با ا         ي صورت گرفته همگ   هي متعال ياسيفلسفه س 

 صـورت   ي كارهـا  ايـ   است صورت نگرفته اسـت و      ي روش جامع و كهن فلسف     كي كه   قي تحق نيا
 و در ضـمن مقـاالت متنـوع در          هيـ  مالصدرا است تـا مكتـب متعال       ياسي س شهي از اند  يگرفته بخش 

 ي برگـزار زي در تهران و ن ي حكمت عمل  كردي در كنگره مالصدرا با رو     ياسيموضوعات گوناگون س  
 نيـ  ا  هستند و لكـن    ي در قم، همه كارها در نوبة خود كار ارزشمند         هي متعال استيكنگره حكمت س  

 ي بر علل چهارگانه فلسف    ي كه مبتن  ي از نظر روش   اي شده و ثان   دهي د ياسي اوال بصورت نظام س    قيتحق
 نقادانـه و   كـرد ي فاقد رو  اي افزونتر برخوردار باشد و ثان     تي  و جامع   شتري از قدرت ب   تواند ياست و م  

     .دندي در عصر جدي زندگدي جدليها و مسا بازنگرانه نسبت به پرسش

  :  مداركيدآوراز نظر گر
 ي بـا الگـو    ي روش فلـسف   كيـ  خواهد بود كه آن را در        يا   مدارك كتابخانه  ي گردآور روش

 در واقـع بـه      ي ارائه خواهد شد با علت مـاد       يي و غا  ي ماد ،ي صور ،يعلل چهارگانه ك علت فاعل    
 را شـامل  هيـ  متعالياسـ ي نظـام س يمواد بحث و موضوع رساله پرداخته خواهد شد كه منابع و مبـان        

 و بـا علـت   شـود  ي پرداخته مهي متعالياسي نظام س  ي به كارگزاران و نهادها    يفاعل و با علت     شود يم
 و بـا علـت      رديگ ي اعم از مطلوب و نامطلوب مورد مطالعه قرار م         ياسي س يها   به انواع نظام   يصور
 از  يكـ ي اي و ثان  ي روش اوال بوم   ني و ا  شودي پرداخته م  هي متعال ياسي نظام س  اتي به اهداف و غا    ييغا

 ورود بـه    تيـ في بـدان پرداختـه شـده اسـت، ك         هي است و در خود مكتب متعال      ي فلسف نمباحث كه 
   . استدالل خواهد بوديعني يمباحث و پرداختن به مسائل فلسف

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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   ):عقلي، نقلي، تجربي(از لحاظ ماهيت روش 
 و پارادايم حاكم بر اين رساله علل اربعه خواهد بود؛ روش تحقيق عبارت است از توصـيف         

  .تعليل متن و محتوا و استنباط و استناد خواهد بود

 : شرح اجمالي و انضمامي اصطالحات و مفاهيم كليدي
 فكـر و  يايـ  انـد امـا در جغراف  يسـاز   ها و اسـطوره      به دنبال اسطوره   ي بشر يها  مكتب: الگو

 .مي به دنبال الگو هستزي ما ناند ي به دنبال اسوه و الگوسازناني متديني دشهياند

 ياسـ ي نظـام س   ي دارند مثل نظام اقتـصاد     ي و فرجام  ي خود مبان  ي برا يهر نظام : ياسي س امنظ
 )هي متعالاستيهندسه جامع س (شود ي ماني مطلوب بياسي نظام سقي تحقي است در طنيهم چن

 :هي متعالحكمت

ـ        گذار  اني است كه بن   ي مكتب فلسف  كي هي متعال حكمت  موسـس   ي آن مالصدرا اسـت و در پ
 دايـ  آن هويهـا يژگي و واتي خـصوص قي تحقياند در ط   در توسعه آن نقش داشته  دانشمني اند گريد

  .خواهد شد
پژوهش پيش رو، در صدد است تا با زبان فلسفي، كه از زبـان جهـان شـمول بـر خـوردار                      

ليه ياد مي كنيم، براي عالقه مندان تبيين         متعا از آن با عنوان سياست     است؛ اين سياست جديدرا، كه    
تقاد ما همانطور كه اين سياست، داروي درد هاي سياسي ديرينـه ايرانيـان گـشت، دواي                 به اع  .كند

. درمـاني مـي توانـد ايفـا كنـد         شفا بخشي براي سياست بيمار و بحران زده امروزجهان نيز، نقـش             
ها وبيماري هاي سياسي همگي محـصول بريـدن انـسان و زنـدگي سياسـي از ارزش هـاي                     بحران

ا سياست متعاليه كه ملزم به اخالق، معنويت، ارزش هاي ديني و فـضيلت              ام. اخالقي، معنوي است  
مي باشد؛ چنان توانمند است كه بتواند با كمترين چالش در عرصـه سياسـي بـروز وظهـور داشـته               

و از هر گونه يك سـو       . باشد، و خيلي از انديشه هاي سياسي با رويكرد مادي را به چالش بكشاند             
به عنوان قاعده كلي هر گونه سياستي كه پايبنـد بـه   . ماندبان به دور   نگري و تك ساحتي ديدن انس     

مفاهيم ياد شده نباشد، و إعمال سياست كند، دچار يك سو نگري شده، وبه تأمين نيازهـاي ادمـي                   
يعني در مرتبه تنزل يافته ماديت، اقدام به بر طـرف كـردن             . در مرتبه بسيار پايين همت خواهد كرد      

با رويكـرد مـادي أبعـاد       . واز نيازهاي متعالي إنسان غفلت خواهد كرد      .  نمود نيازهاي ادمي خواهد  
ونيز جهان سياسـت، و سياسـت جهـاني    . كمال خواهي، معنويت گرايي انسان فراموش خواهد شد     

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  . را، دچار بحرانهاي بي شمار مي كند
ر تـأمين   جامعيت حكمت سياست متعاليه با تمام أبعادي كه دارد مي تواند به بهترين وجه د              

و اين توانايي را فراهم مي سازد، كه سياست جهاني،جهـت           . نيازهاي مادي و معنوي انسان بر آيد        
حل بحران هاي متعدد خود، بر پايه آن استوار شود؛ و جهـان را بـر اسـاس آن راهبـري نمايـد؛ و                        

سياسـت  كرامت ادمي را حفظ كند، و مردم ساالري را محقَّق سازد، چون بر آينـد انـسان شناسـي                    
  . متعاليه ساالر بودن انسان است

حكمت سياسي متعاليه كه خوانشي از حكمت متعاليه اسـت؛ هـر چنـد بـه دسـت توانمنـد                   
مرحوم صدرالمتألهين تأسيس گشت، و ايشان خود برخي از مبـاني ومباحـث بنيـادين آن را ارائـه                   

طباطبـايي، امـام خمينـي،      هادي سبزواري، عالمـه      سفه و انديشمندان ديگر همچون مال     كرد، اما فال  
شهيد مطهري، عالمه جوادي آملي، كـه در تحقيـق حاضـر از آراء او فـراوان بهـره خـواهيم بـرد؛                       

  .وديگران به شرح وبسط آن پرداختند
فيلسوفاني همچون شيخ الرئيس بوعلي سينا، سهروردي، ميرداماد، و صدرالمتألهين هر كدام            

رسايي را متحمل شده اند؛ و در گستراندن تأمالت         به نوبه خود، درفلسفه محض، زحمات طاقت ف       
فلسفي نقش بسزايي در تاريخ فالسفه مسلمان دارند، اما در عرصـه عملـي، بخـصوص در بخـش                   

به طور قطع اگر خودشان بـر ايـن حـوزه،           . ، از آنان باقي نمانده است     معتنابهيسياسي، چندان آثار    
امـا  . اند مان طور كه در إلهيات انجام داده      كردند؛ ه ورود پيدا مي كردند، آثار مانده گاري را خلق مي         

مباحثي در آثار آنان وجود دارد كه مي توان با تكيه زدن بر آنها انديشه سياسـي و فلـسفه سياسـي                      
  . آنان را مورد تحقيق قرار داد

به طور قطع هر مكتب فلسفي انديشه سياسـي و فلـسفه سياسـي خـاص خـود را دارد؛ در                     
  :تب فلسفي مشهور وجود داردمكاتب فلسفي سه مك

  مكتب مشاء  -1

كه در يونان باستان، به ارسـطو شـناخته مـي شـود، و در بـين انديـشمندان و                    مكتب مشاء،   
كه هر كدام براي خود، شاگردان      .  شيخ الرئيس ابوعلي سينا معروف گشته است       بهفالسفه مسلمان،   

مي گنجد، اما بطور خيلي خالصه گزارشـي  و پيرواني داشته اند، كه پرداختن به آنها در اين مجال ن          
از رئيس مشائيان در جهان إسالم را تقديم مي كنيم؛ به جهت اينكه حكمت متعاليه در ادامه فلسفه                  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 .مشاء و عبور از آن قرار دارد

نام شيخ الرئيس چنان با نام مشاء گره خورده است، به گونه اي كه هـر كجـا اسـم از مـشاء        
بي گمان اگـر ارسـطو بـذر مـشاء را در         . ينا نيز به ذهن ادمي تبادر مي كند       برده شود، نام بو علي س     

وبـر ايـن    . دلها پاشيد، شيخ الرئيس آن را بارورتر وشكوفاتر ساخت واز نـابودي آن صـيانت كـرد                
زمين، فلسفه استداللي يوناني هـيچ گـاه         در مشرق « . اساس بوعلي، حق بزرگي برمكتب مشاء دارد      

ن سينا نيافت، مفسري كه فلسفه ارسطو را بـا فلـسفه نوافالطـوني تلفيـق                مفسري با عمق ودقت اب    
كرد، وهمه اين افكار را با نبوغ خاص خود و از نظر يكتا شناسي اسالمي نگريـست، ومبـاحثي در                    

ابن سينا پخته ترين و كاملترين بيان        فكران يونان، سابقه نداشت، فلسفه    فلسفه مشاء گشود كه بين مت     
  1».اسالم به شمار مي آيدفلسفه مشائي در 

شهيد مطهري فالسفه اسالمي را به دو دسته تقسيم مي كند، يعني به اشراق و مشاء و وجـه                   
  2.تسميه هر كدام را تبيين و اشاره گذرا به فرق اين دو مي كند

شيخ الرئيس مثل خيلي از فالسفه بزرگ هم اثر پذير بوده وهم اثر گذار، از گذشتگان متـأثر                  
وي به جهت اينكـه ذو الفنـون بـوده، داراي ابعـاد مختلـف علمـي و       . ن مؤثر بوده است   وبر آيندگا 

مـع االسـف آن مقـدار از وقـت پژوهـشي            . كه نيازمند به پژوهشهاي جدي است     . فلسفي مي باشد  
به فالسفه مسلمان بومي پرداخته نشده، در نتيجـه  . پژوهشگران كه صرف فالسفه غرب گشته است  

در جغرافياي مسلمانان ناشناخته مانـده، واز افكـار بلنـد آنـان در عرصـه هـاي            ابن سينا و امثال او      
به نظر مي رسد اگر ابعاد سياسي و مباني فلسفي سياست مشائي فالسفه             . مختلف غفلت شده است   

مسلمان، صحيح كاويده شود مي توان به انديشه و فلسفه سياسي آنان دست يازيد؛ ودر مقام عمـل                  
ترين آثار و استداللي ترين، مباحث فلسفي را         به طور قطع بوعلي سينا، فلسفي     . تآن را به كار گرف    

وي به مباحث حكمت عملي به خصوص سياست، كه يك رساله مسقل در سياست منسوب               . دارد
يكـي از راهكارهـا     . به اوست، در آثارش پرداخته است؛ كه از مجموعه آثار او مي توان رصد نمود              

در فلسفه سياسـي ابـن      .  در جامعه، جريان فلسفه؛ در جامعه مي باشد        جهت نهادينه كردن عقالنيت   

                                                 
  24 مجموعه رسائل ابن سينا، ص محمود طاهري، -1
 .143-142، صص » فلسفه-منطق«كليات علوم اسالمي  مرتضي مطهري، -2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 با اين وجـود،     1.سينا تك نگاري هاي، انجام شده، كه در نوبه خود كار ارزشمندي به شمار مي آيد               
  . باز جاي تحقيق وجود دارد

غرض اينكه خيلي از فيلسوفان غرب، به مباحث سياسي نپرداخته انـد، امـا بـااين وجـود از                   
 اما فالسفه مسلمان با اينكه به     . شود   ويا فلسفه سياسي استخراج مي     ار فلسفي آنان، انديشه سياسي    آث

ارهـاي جـدي در آثـار آنـان صـورت           اختـه انـد؛ ولكـن ك      مباحث و مسائل سياسي كم و بيش پرد       
 از ايـن، مـتهم سـازي         تأسـف بـارتر    . اسـت  أسف بـار  ت گيرد، واين براي پژوهشگران مسلمان     نمي

 ما بر اين باوريم كه اسـتخراج فلـسفه          . به اين عرصه وارد مي شوند؛ به نبش قبر است          محققاني كه 
   . باشد سينا دور از انتظار نمي سياسي و يا انديشه سياسي از آثار بوعلي

ابو علي سينا با توجه به اينكه داراي نظام منسجم فلسفي بـوده، طبعـا در فلـسفه سياسـي و                     «
 دارد، و از يك فلسفه سياسـي نظـام منـد و چـارچوب دار                حكمت عملي نيز آثار و نظرياتي     

مي باشد؛ كه اساس فلسفة او، بر نظريـات وي در بـاب وجـود شناسـي، معرفـت                    برخوردار،
با اتخاذ روش منطقي تحليل محتوا و آناليز آثار ابن سينا در ايـن   . شناسي، ونبوت استوار است   

 ايمان و اصل شوري يا مشاركت دادن        باره، ما حصل آن نيز بر پايه رعايت فضيلت، تخصص،         
نظام مند و نهادينه شده مشاوران وكارشناسان صاحب نظر در اداره مدينه يا كشور از ديـدگاه                 
ابن سينا نزديك به آن چه كه امروزه جمهوريت و مردم سـاالري دينـي ناميـده ميـشود، مـي                     

  2».گردد
رفـت شناسـي، روش     كم فيلسوفي است، كه همچـون بـوعلي سـينا در هـستي شناسـي، مع               

و يـا هماننـد او دايـرة        . شناسي در تفكر كه مباحث منطق وي در اين راستا اسـت، قلـم زده باشـد                
ما وارثان خوبي بـراي فيلـسوفان خـود نبـوده ايـم،             . المعارف فلسفي مثل الشفاء تأليف كرده باشد      

مون انديـشه هـاي    وغافل از مفاخر خويش گشته ايم؛ خيلي از محققان توانمند عمر خود را در پيرا              
اما دريغ از يك تحقيق جدي در آثار فالسفه مسلمان وبومي، البتـه  . فيلسوفان غرب سپري كرده اند    

  .اين بي مهري اختصاصي به بوعلي سينا ندارد بلكه اكثر فيلسوفان مسلمان را در بر مي گيرد

  اشراقمكتب  -2

 با نام افالطون گره خـورده        فلسفي عبارت است از اشراق، كه در يونان باستان         مكتبدومين  

                                                 
 . انتشارات عقل سرخفلسفه سياسي ابن سينا،ري،  ابوالفضل شكو- 1

 .12 همان، ص-2
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است، ودر جهان اسالم با شيخ االشراق سهروردي؛ كه وي رئيس مكتب اشراق در جهان إسالم بـه   
از وي آثار كم نظيري به جـا مانـده   . شخصيت وي با فلسفه ذوقي شكل گرفته است      . شمار مي آيد  

.  وي را إحيـاء نمـود      هانري كربن فرانسوي مجموعه آثـار     . است كه براي انسان امروز راهگشاست     
بطور قطع محققان ايراني و اسالمي اولويت پرداختن به آثار سهروردي را بيشتر دارنـد تـا انديـشه                   

آثار قلمي سهروردي مي توانـد      . هاي عميق او را به طالبان انديشه هاي فلسفي اشراقي عرضه كنند           
 .در عرصه هاي گوناگون الگو باشد

نگارش در آورد كه بيشتر آنها به دست مـا نرسـيده اسـت،           پنجاه كتاب به فارسي و عربي به        «
نوشته هاي وي سبك جذابي دارد و از لحاظ ادبي ارجمند است، و آنچه به فارسـي اسـت از                    
شاهكارهاي نثر اين زبان به شمار مي رود كه بعدها سرمشق نثر نويسي داستاني و فلسفي شده                 

  1».است
اسـي، معرفـت شناسـي، انـسان شناسـي          ي شن شيخ اشراق با مباني خاصي كه دارد بـه هـست          

تك نگاري در وجوه سياسـي  . انند ساير فالسفه به حكمت عملي نيز كم و بيش پرداخته است           وهم
  2.شيخ االشراق به نگارش در آمده است

يـشتر مـورد    س مي طلبد كه با دقـت نظـر ب         يآثار بجا مانده از شيخ االشراق همانند شيخ الرئ        
 اسـتخراج   ش آثار  از منظر فلسفه اشراقي از     پاسخ پرسش هاي فلسفي    پژوهش جدي واقع شوند، تا    

ما بر اين باوريم كه اگر محققي آشنا به زبـان، مفـاهيم و اصـطالحات فلـسفه اشـراقي شـيخ              . شود
االشراق منصفانه اقدام به پژوهش در آثار سهروردي كند، وتمامي آن آثار را مورد تجزيه و تحليـل                  

 سياسي مكتب اشـراق سـهروردي را بـه نگـارش در بيـاورد تـا مـورد                قرار بدهد، مي تواند فلسفه    
  .استفاده در عرصه انديشه و عمل قرار بگيرد

فالسفه بزرگ ديگر، همچون ابونصرفارابي، ابوالحسن عامري، ميرداماد، مالهادي سبزاواري،          
حـصيل  ميرزامهدي آشتياني وديگر فيلسوفان، همگي مغفول عنه قرار گرفتـه انـد؛ نـسل جـوان و ت                 

كرده مسلمان معاصر چقدر با انديشه ها و نظريه هاي فالسفه ياد شـده آشـنايند وحتـي در سـطح                     
از آنجا كه موضوع تحقيـق مـا        . اساتيد در حق آنان كم لطفي شده و مورد بي مهري قرار گرفته اند             

ا مـي   پرداختن به سياست متعاليه در مكتب متعاليه است فرصت پرداختن به ساير مكتب ها را از م                

                                                 
 61، ترجمه احمد آرام ، صسه حكيم مسلمانحسين، نصر، . 1

 .  وجوه سياسي فلسفه شيخ شهاب الدين سهرورديرجبعلي، اسفندياري، . 2
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گيرد، هدف از مطالب ياد شده اين بود كه ما بايد به يك خود باوري برسـيم كـه آنچـه كـه خـود                         
و با فالسفه خودي آشنا شويم تا از افكار بلنـدي كـه دارنـد بهـره منـد                   . داريم از بيگانه تمنا نكنيم    

  . شويم

  متعاليهمكتب  -3

و در سال هاي اخير انديـشه       . يس آن با نام مالصدرا گره خورده است       تب متعاليه، كه تأس   مك
زندگي نامه او در قالب سـريال و هـم بـصورت            . رد توجه مراكز علمي قرار گرفته است      وهاي او م  

كنگره هاي گونـاگون در پيرامـون موضـوعات فلـسفي و علـوم انـساني                . نوشتار عرضه شده است   
ترين كار   گي او مفصل  در رابطه با زند   . حكمت متعاليه برگزار شده و مورد استقبال واقع شده است         

ما در ايـن تحقيـق بطـور خيلـي خالصـه             1.علمي و پژوهشي از آن سيد محمد خامنه اي مي باشد          
  . شويم ميهاي مكتب متعاليه را ياد آور ژگيزندگي او را منعكس كرده و سپس وي

وي پس از تكميـل دروس فقـه و اصـول،           . در شيراز متولد شد   . ق.  ه 979مالصدرا درسال   « 
در علـوم   . دامه تحصيل به اصفهان كه در آن زمان دارالعلم بزرگي بود، مـسافرت كـرد              براي ا 

نقلي، شاگرد شيخ بهاء الدين عاملي معروف به شيخ بهـايي بـود و علـوم عقلـي را نيـز نـزد                       
صدرالمتألهين طي عمر خود توفيق يافت هفت سفر بـه زيـارت خانـه              . ميرداماد تحصيل نمود  

در عقايد معتقد به تشيع و سـخت        .  سفرها را پياده پيموده است     خدا مشرف شود كه اغلب اين     
بدان پايبند بود واساسا راه نجات را منحصر به پيروي و تبعيت از حامل وحي، پيـامبراكرم ص   

مال صدرا چنان شيفته علم بود كه هر آنچه را كـه از             . واهل بيت ايشان عليه السالم مي دانست      
وي پس از تكميـل تحـصيالت علـوم         . يل علم مصرف كرد   پدر به ارث برده بود در راه تحص       

عقلي به مطالعه و تفحص و تعمق در آثار حكما، فالسفه، عرفا و متكلمان پرداخت و بـر آراء                   
قدما در علوم الهي محيط و مسلط گشت و پس از اين مرحله به اجتهاد و اظهار نظر مبـادرت                    

  2.نمود
هاي علمي برده، چـه     ليه از چه كساني بهره    براي ما مهم است بدانيم كه صاحب حكمت متعا        

ها در فلسفه و انديشه سياسـي         هاي داشته و داراي چه باورهاي بوده است؛ چرا كه همه اين             دغدغه
  .اند وي نقش اساسي داشته

حسين نصر زندگي مالصدرا را به سه دوره تقسيم مي كند، دوره اول، دوره طلبگي ، تلمذ،                  

                                                 
 .كمت اسالمي صدرا انتشارات بنياد حزندگي، شخصيت و مكتب صدرالمتألهين،سيدمحمد، خامنه اي، مالصدرا، . 1

  166،صسه فيلسوف مسلمان ايرانيمسعود، اميد، . 2
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آراء سلف در شيراز و اصـفهان، دوره دوم، مرحلـه تهـذيب نفـس و                بحث و مطالعه كتب قدماء و       
و دوره  . رياضت و مكاشفه در كهك كه باالخره به كشف حقايق رباني و علوم الهي منجـر گرديـد                 

سوم، مرحله تأليف و تدريس در شيراز كه در آن آخوند تمام نوشته هاي خود را به استثناي بخش                   
 و  االشكاالت الفلكيه فـي االرادة الجزافيـة      و حل   ] الحشر[لكونين  اول أسفار و سه رساله بنام طرح ا       

  1.حدوث العالم كه در دوره دوم نگاشته بود تصنيف نمود
در واقع مالصدرا با يك دوره منظم و منسجم به مقامات علمي وشهودي مي رسد و موفـق                  

الرزاق الهيجـي  به خلق آثار ماندگار و تربيت شاگردان بزرگ همچو مالمحسن فيض كاشاني، عبـد        
 تحصيل: پس زندگي او عبارت است از     . كه هر دو داماد وي نيز بوده اند و ديگر شاگردان مي شود            

وي  در اين فرايند از خود يك مكتب فلـسفي متعاليـه كـه برهـان،     ـ  تهذيب ـ تأليف ـ وتدريس،   
ناسازگاري علـوم بـا      رويكرد به    با اين . عرفان و قرآن را با هم ديگر پيوند مي زند را، بجا گذاشت            

تحقيـق در موضـوع هـاي       . ديگر پايان داد و بجاي گسست ها پيوستگي ها را بـه ارمغـان آورد              يك
بطـور مثـال انـسان از نگـاه فلـسفه           . ايجابي از منظر اين مكتب متصف به خود مكتـب مـي شـود             

 خواهـد بـود      و نيز جامعه، جامعـه متعاليـه؛       مالصدرا انسان متعاليه و يا سياست نيز سياست متعاليه        
  ....و

فهرست آثار مالصدرا بطور تفصيلي تحت عنوان كتابشناسي جـامع مالصـدرا توسـط بنيـاد                
اما مبداء  .  از پرداختن به آثار مالصدرا خود داري مي كنيم         2. جكمت اسالمي صدرا نشر يافته است     

  :تجو كردهت منابع مي توان در منابع ذيل جسآن آثار و منشأ افكار مالصدرا از ج

 .لسفه بوعلي سينا و ديگر حكماي مشاء ف . 1

 .حكمت اشراق شهاب الدين سهروردي . 2

 . عرفان بخصوص از مكتب ابن عربي . 3

 .از فالسفه يونان باستان بخصوص از ارسطو و افالطون . 4

 )ع(از همه منابع ياد شده مهمتر دين اسالم ايات قرآني، روايات نبوي و رويات اهـل بيـت                  . 5
 . را تشكيل مي دهندكه در واقع اساس حكمت متعاليه 

راهه نرفته    در سياست متعاليه اگر كسي از منابع ديني استفاده كند، و بدان نام متعاليه نام نهد، بي                
                                                 

 .    12 تصحيح و تحقيق و مقدمه حسين نصر، صرساله سه اصل،صدرالدين، محمد الشيرازي مالصدرا، . 1

  .كتابشناسي جامع مالصدراباقري، خرمدشتي، و فاطمه عشگري، . 2
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و سـت كـه، تفـسير انفـسي قـرآن           است؛ چرا كه سياست متعاليه از حكمتي سرچشمه گرفتـه ا          
  :باشد اسماي حسناي إلهي مي

رح خواهد شد و ايـن كتـاب، تفـسير انفـسي           اي از شرح اسماء ش      دوره) اسفار(در اين كتاب  «
خـوانيم، ولـي واقعـش تفـسير          گوييم حكمت متعاليه مي     آيات و روايات است، به صورت مي      

خوانيم و بطون و اسرارآيات و روايات در اصول عقايد و علوم اصيل انساني خودشـان را                   مي
  1».دهند نشان مي

 :محتواي ياد شده را استفاده كردتوان،  از مقدمه حسين نصر به رساله سه اصل نيز مي

مالصدرا حكمت يوناني را با حكمت ايماني آميخت و آن را بر اساس وحي اسالمي مـستقر                 « 
ساخت و در هر مرحله از شواهد آيات قرآني و احاديث نبوي و گفتار ائمه و بزرگان دين مدد               

ع و فلـسفه و     نبوغ واهميت واقعي مالصدرا در تـاريخ حكمـت اسـالمي امتـزاج شـر              . طلبيد
استدالل و عرفان بود مي توان نحله او را آخرين مرحله يك سير هشتصد ساله تفكـر اسـالمي           
محسوب داشت كه بزرگان آن از اولين تماس با فلسفه يوناني در كوشش تلفيق بـين ديـن و                   

ن فلسفه بر آمدند و حكمائي مانند يعقوب كندي و فارابي و اخوان الصفا و ابن سينا و ابوسليما   
سجستاني و راغب اصفهاني وسپس امام غزالي و شيخ االشـراق و امـام فخـررازي و خواجـه           
نصيرالدين طوسي و بسياري ديگر از متفكران و دانشمندان در اين راه متحمل زحمـات زيـاد                 

  2».گرديدند و باالخره زمينه را براي موفقعت نهايي آخوند آماده ساختند
، فقـظ متعاليـه     گـردد   رنـگ مـي        كم  فلسفه يوناني  متعاليهمي رسد كه در حكمت      البته به نظر    

 فلـذا مالصـدرا     ،حتي در امور عامه به نوعي بحث از توحيد مي كنـد           ،   به سوي توحيد    سير است و 
 شـناخت حـق    در جهـت  بلكه مكتبي را به ارمغان آورده كه شاكله اش    ،معجون سازي نكرده است   

اما اينكه فالسـفه    . ست و يا بسيار كم رنگ مي باشد       است؛ اين رويكرد يا در فلسفه يونان باستان ني        
گذشته اعم از فالسفه يونان باستان و مسلمان و اعـم از مـشاء و اشـراق و نيـز عرفـاء بخـصوص                        
انديشه هاي محيي الدين عربي در شكل گيري حكمت متعاليه همان طور كه گذشت موثر بوده اند                 

قش اساسي و موثر در پديد آمدن اين مكتـب از           و هر كدام نقشي در اين مكتب داشته اند و لكن ن           
آن صاحب مكتب بوده است، يعني خود مالصدرا بود كه حكمت متعاليه را با ويژگي هاي خـاص                  

 ؛ متمايز از سـاير مكاتـب فلـسفي اسـت          ، آورد، كه اصول ومباني وي     يدخود واصولي كه داشت پد    
خالصـه  . د وجوه متمـايز نيـز دارد      يعني در عين حال كه وجوه، مشترك با ساير مكاتب فلسفي دار           

                                                 
 .331، ص1ج، شرح فارسي اسفارأربعهآملي،  زاده حسن حسن. 1

 .24ـ23 ، صصرساله سه اصلمقدمه . 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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بخـاطر  .  هسته مركزي ايـن مكتـب اسـت        انصافي است، چرا كه او      كمال بي ن  ديد را ن  پديد آورنده 
امتيازاتي كه مالصدرا داشت پس از ابن سينا وشيخ االشـراق از مـوثرترين فيلـسوفان مـسلمان در                   

ي مكاتب فلسفي متفـاوت     روش مالصدرا از نظر روش شناسي با ساير روشها        . دوره اسالمي است  
البته نسبت به روش شناسي مالصـدرا ديـدگاههاي گونـاگون وجـود دارد، نويـسنده كتـاب                  . است

  :روش شناسي فلسفه مالصدرا هشت ديدگاه را در كتاب ياد شده آورده است كه عبارتند از
فلـسفه عرفـاني بـه سـبك        . 3اقي،  روش فلسفه مشائي بـا صـبغه اشـر        . 2التقاط روشها،    -1

فلسفه بر خوردار از زبان برتـر،  . 6تنوع ابزار در مقام شكار، . 5تفكر كالمي ـ فلسفي،  . 4عربي،  ناب
   1».تحول انگاري تفكر صدرايي از ايستار فلسفي به ايستار وحياني. 7

نويسنده كتاب همه ديدگاههاي هفت گانه را مورد نقد قرار داده، سپس ديدگاهي كه، خـود                
  :نين بيان نموده است؛ كه در واقع ديدگاه هشتم مي باشد اختيار كرده است را، چ

نگارنده بر آن است كه مالصدرا چهار قرن پيش از آنكه پژوهشگران آمريكايي به مطالعـات                « 
ميان رشته اي روي آورند به ضرورت و اهميـت اخـذ روي آورد ميـان رشـته اي در تحليـل                      

بـر  . ن رشته اي را نيز به كار بسته است        مسايل الهياتي توجه داشته است و الگوهاي خاص ميا        
  2».اساس نظريه مختار، مالصدرا را بايد سر آغاز مطالعات ميان رشته اي خواند
اوت بـاروش   فـ مالصدرا از حيث روش فلسفي نيز همانند خود فلسفه نو آوري دارد كـه مت              

را چيستي روش مالصدرا را مـي تـوان در روش شناسـي فلـسفي مالصـد               . فلسفي سلف مي باشد   
  3.گرفت پي

مالصدرا و فلسفه اش با گذشت چندين قرن از عمر آن هنوز هم ناشـناخته مانـده اسـت و                    
 تدريس حكمت متعاليـه     ،نگارنده كه سالياني است   . باشد  شود غير منصفانه مي     اتهام هاي كه زده مي    

 تسلط كامـل    ،ام كه مالصدرا    را در حوزه علميه به عهده دارد، در تدريس اسفار به اين اذعان رسيده             
ضـمن تـسلط بـه آرايـي        . باشـند    و مسلط به مباني دينـي مـي         داشته به فلسفه مشاء، اشراق، عرفان    

دهد وسپس نظر خويش را كه متفاوت          عالمانه مورد نقد و بررسي قرار مي       ،گذشتگان تمامي آنها را   
ازگـشتش بـه     ب  آن اسـت،    بديع بـودن    ويژگي نظريه مالصدرا كه    .كند  باشد ارائه مي    با گذشتگان مي  

                                                 
 . 33 صروش شناسي فلسفه مالصدرا،أحد، فرامرز قراملكي، . 1

 .181همان، ص. 2

  .191 -181 صصفصل نهم،همان، . 3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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در واقـع اصـول فلـسفي وي مبـاني فكـري و             . اش به كـار گرفتـه اسـت          كه در فلسفه   دارداصولي  
  : عبارتند ازوار آن اصول به طور فهرست. باشد اش مي فلسفي

اتحـاد عاقـل و     . 4. وحـدت وجـود و اعتبـارات آن       . 3. دتشكيك وجـو  . 2اصالت وجود   . 1
حركـت  . 8. حـدوث و قـدم    . 7. ش عرفـان و فلـسفه     آميـز . 6.  مستقل هستيعالم خيال،   . 5.معقول

 ودالوج علم تفصيلي واجب. 12. زمان. 11. انسان شناسي. 10 .رفان، برهان، قرآنع.9. جوهري

 2و برخي ديگر با نوشتن كتـاب        1اي؛  دوازده مختصه فلسفه صدرايي برخي با نوشتن مقاله        به
 كـل االشـياء را نيـز بـه     الحقيقـة  عدة بـسيط قا عين هم نيستند، بطور مثال آشتياني    اصولالبته تمامي   

 چنين توضـيح    وجود را    اصالت و وحدت و تشكيك     نصر،. كند  عنوان يك اصل صدرايي تفسير مي     
 :دهد مي

 وجود است كه در هر بابي       ، پايه حكمت مالصدرا مبني بر اصل اصالت و وحدت و تشكيك          « 
  . از ابواب حكمت مورد استفاده آخوند قرار گرفته است

 شـده در فلـسفه فـارابي و بـوعلي و            حله إصالت وجود بطريقي كه بـين متـأخرين مطـر          مسأ
اشراق وجود نداشت و در ميرداماد اين مسأله را بـصورت فعلـي در آورد، منتهـا طريقـه                     شيخ

آخوند إصالت وجود و إعتباريت ماهيت را در آغاز مبحث امور         . إصالت ماهيت را إتخاذ نمود    
بسياري براي إثبات آن آورده و پيروان إصالت ماهيت را مورد إنتقاد            عامه طرح نموده و دالئل      

مقصود آخوند از إصالت وجود اين است كه وجود مبدأ اثر است و در خارج               . قرار داده است  
گـردد، در حـالي كـه         و واقعي كه ماهيات از آن انتزاع مـي        تحقق دارد و حقيقتي است اصيل       

  .  وجود نيستماهيت داراي واقعيت و حقيقت مسقل از
عربي بكار برده شـده يكـي از          هاي ابن   وحدت وجود كه اصطالح آن براي اولين بار در نوشته         

اصول عرفاني است كه بسياري از عرفاي قبل از آخوند آن را مطرح نموده بودند، لكن آخوند                 
. اولين كسي بود كه آن را وارد حكمت نمود و از نتايج آن در مـسائل فلـسفي اسـتفاده كـرد                     

وجود، كه به حكماي قديم فرس يا فهلويون نسبت داده شده اسـت، همـان                 مقصود از تشكيك  
مراتب شدت و ضعف وجود است بطريقي كه حد ذاتي هر مرتبه آن را از مرتبه ديگر متمـايز                   

 وجود ايـن     پس مقصود از وحدت و تشكيك     . سازد بدون اينكه حقيقت آن دو متغاير باشد         مي
ت واحد لكن داراي مراتب شـدت و ضـعف، بـدين نحـو كـه از                 است كه وجود حقيقتي اس    

الوجود تا هيولي يك وجود بيش نيست كه در عين حال بدليل شدت و ضعف به مراتب    واجب

                                                 
 127،ص52 -51 شمارهمجلة نقد و نظر،احمد شهدادي، . 1

 .شرح حال و آراي فلسفي مالصدراالدين آشتياني،  جالل. 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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  1».مشخص و متمايز منقسم گرديدهاست
ومكتـب فلـسفي    . باشـد   اين رويكرد به هستي، در مباني هستي شناسي بسيار تأثير گذار مـي            

 به توحيـد رسـاندن اسـت    تنودغدغه وحدت داش. كند مكاتب فلسفي متمايز ميمتعاليه را از ديگر  
رسد كه از تشكيكي بودن وجـود    ي مي يحتي مالصدرا بجا  . ت متعاليه را متعاليه كرده است     مككه ح 

البته اين رويكرد در تحوالت سياسي و اجتمـاعي نيـز           . رسد  كند و به وحدت شخصيه مي       عبور مي 
حركت جوهري نيز از    ع تحليل و توزيع قدرت و مسائل ديگر سياسي؛          تأثير خواهد گذاشت در نو    

  . آيد، بر خالف تمام حكماي پيشين مشي كرده است هاي حكمت متعاليه بشمار مي نو آوري
الرئس كه در پيروي از ارسطو حركت را به چهار مقوله كم  بر عكس حكماي قديم مانند شيخ« 

كرحركت در جوهر بودند آخوند معتقـد اسـت كـه           و كيف و وضع و أينَ محدود نموده و من         
باشـند و ذات و       خلقت در آن تجديد شده و كليه موجودات در حال طي قوس صـعودي مـي               

آخوند از اين أصل در حل بسياري از مسائل ماننـد رابطـه بـين               . جوهر آنان در حركت است    
وده و حركت   حادث و قديم و حدوث جسماني روح و تكامل نفس ومعاد جسماني استفاده نم             

  .جوهريه را مانند وحدت و تشكيك و إصالت وجود يكي از اركان حكمت قرار داده است
سير صـعودي و تكـاملي      بنا به قول آخوند همه موجودات در طلب كمالند و در هر مرحله از               

اين سير توسط حركـت     . نمايند  ود را سلب نموده و كمال جديدي كسب مي         از نقائص خ   ييك
اي   گيرد بدون اينكه هويت و ماهيت شئ از بين رود، چون هر موجودي جنبه               جوهريه انجام مي  

دارد ملكوتي و اليتغير در عالم أعلي و جنبه ديگري متغير در عالم سفلي كه عالم ماده باشد، و 
 صورة«. باشد  فقط اين جنبه ثاني موجود است كه مشمول تحوالت ذاتي و حركت جوهري مي             

پـذيرد، بلكـه موضـوع        بخشد اليتغير است و هيچگونه حركتـي نمـي         كه به ماده تحقق مي    » ما  
گردد و مانند نمو      حركت افراد صور است، بدين جهت حركت جوهري باعث تكثير انواع نمي           

حركت ذاتـي و جـوهري فقـط در آن مرتبـه از             . باشند  و ذبول است كه داراي اصل ثابتي مي       
و بدين دليـل عـالم مجـردات از حركـت           پيوندد كه داراي ماده باشد        مراتب وجود بوقوع مي   

جوهر مستثني است و فقط جوهر اجسام و نفوس كه از جهت فعل نياز ماده دارند در حركـت      
نمايد بدون اينكـه   در طي مراحل قوس صعودي ماده هر موجودي لباس نويني بر تن مي      . است

اتـب پيـشين را     لباس قبلي را از تن بدر كرده باشد و در هر مرحله جديدي تمام كمـاالت مر                
  2».داراست

گونه توجيه فلـسفي و عقالنـي         با مبناي حركت جوهري باز ماندن از توسعه همه جانبه هيچ          

                                                 
  .24، صقدمه رساله سه اصلمحسين نصر،1
 .26، ص. همان. 2
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پس نظـام سياسـي نيـز    ،باشـد   پيـشرفت مـي   حركـت و نخواهد داشت، چرا كه همه جهان در حال       
 تـشريع    با نظام   باشد؛ درغير اين صورت نظام تكوين      م هستي بايستي در حال پيشرفت       همانند نظا 

عاليـه در    چـون حكمـت مت     ؛ و بر خالف هدف حكمت متعاليه خواهد بود        هماهنگ نخواهد گشت  
 مثل انسجام بين تكوين با تشريع و يا اخالق          ،باشد  هاي گوناگون مي    همقام انسجام بخشي بين عرص    

هاي اجتماعي و تغيير و تحوالت سياسي را، در سياست متعاليـه بـر                حركت. با قدرت و ديگر امور    
اجتماعي، اقتصادي    هاي سياسي،     و توسعه . اساس حركت جوهري قابل تجزيه و تحليل خواهد بود        
 چون در غير اين صورت از نگاه سياسـت  ؛و فرهنگي در سياست متعاليه بايستي رو به تكامل باشد   

  .باشد  متعاليه مي توسعه، در اين رويكردشناحته شدهتوسعه .  توسعه نخواهد بود،متعاليه
 پيـروان   ؛ كه در مباني معرفت شناسي سياست متعاليه بـه كـار آيـد             ،حاد عاقل و معقول   اما ات 

بـا عنـوان اتحـاد عاقـل و معقـول           . انـد   رد مطالعـه قـرار داده     وحكمت متعاليه آن را بطور تفصيل م      
زاده آملـي و ديگـر مدرسـان           مثـل رفيعـي قزوينـي و حـسن         ،اند   را به نگارش در آورده     يهاي  كتاب

  :  پرداخته است نيز بدان نصر،حكمت متعاليه
سـينا و ديگـر     و براهين متعـددي عليـه ابـن     داند  ميآخوند تعقل را در اتحاد عاقل و معقول         « 

بنظر آخوند ادراك كه توسط اتحاد عاقل و معقول         . مشائيون كه مخالف اين نظرند آورده است      
به وجودي مـدرك    گيرد به نحويست كه صاحب ادراك از مرتبه وجودي خود به مرت             انجام مي 

  .پذيرد يابد و هر علمي در واقع با اتحاد با معلوم انجام مي ارتقاء يا انتقال مي
مال صدرا علم را به علم حضوري و حصولي تقسيم نموده وبخالف حكماي مشائي كـه علـم                  

اشراق علم حضوري را      دانند با پيروي از شيخ      حضوري را منحصر به علم شئ به ذات خود مي         
علـم خداونـد بـه      . دانـد   جرد به ذات خود و علت به معلول و معلول به علت مي            شامل علم م  

موجودات نيز همان علم حضوريست بر ذات اشياء نه ارتسام صور موجودات چنانچه مشائيون              
علم باري مانند علم نفس به ذات خود است و چون وجود بـاري كامـل و بـدون                   . پندارند  مي

ايـست بـا شـعور و     وجود باري مانند آئينه. باشد امل مينقص است اين علم نيز از هر جهت ك       
اند، خداوند بالذات عـالم و علـم او بـه ذات              موجودات مانند صوري كه در آئينه منطبع گشته       

خود در واقع علم اوست بر جميع موجودات از آنجا كه خـارج از احاطـه ذات او موجـودي                    
  1».نيست

صي است، عقل ابزاري بطور قطع از علم نيـز          امروز در انديشه سياسي به دانش يك نگاه خا        

                                                 
 . 27همان،ص. 1
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 متفاوت بـا منطـق پوزتيويـستي، پراگماتيـستي،          ،منطق حكمت متعاليه  . تلقي ابزاري خواهد داشت   
ولذا بار حكمـت    . باشد  منطق حكمت متعاليه نيز منطق متعاليه مي      . باشد  رياضي، كوانتوم و غيره مي    
ها    در ديگر منطق   ،ه و حقيقه در منطق صدرا است      حمل رقيق . تواند بكشد   متعاليه را منطق مشاء نمي    

  .وجود ندارد
 تا تك به تـك      طلبد،   البته به اصول فلسفي حكمت متعاليه پرداختن مجال بيش از اين را مي            

  .ها در اين رساله وجود ندارد آن اصول پرداخته شود اما مجال پرداختن بدان
 كـساني كـه بـه مالصـدرا خـورده           توان طرح نمود و از تك به تك         پرسشي كه در اينجا مي    

گيرند كه مالصدرا از خود چيزي ندارد همه از آثار پيشنيان اتخاذ شده است، و نقش مالصـدرا                    مي
.  مالصدرا را بعنـوان فيلـسوف صـاحب مكتـب بـاورش ندارنـد              باالخره!!! تلفيقي بيش نبوده است   

مكـان دارد كـه اصـول و        صاحبان چنين فكري بايستي به اين پرسش پاسخ دهند كه آيا متفكـري ا             
مباني خاص خود را داشته باشد كه متفاوت از ديگر مكاتب فلسفي باشد اما نقش تلفيـق را داشـته          

. ؟ چنين حرفي با هيچ گزاره فلسفي سازگار نخواهد بود         .باشد و خود صاحب مكتب فلسفي نباشد      
 از انـصاف  ،نپـذيرد  ،اما او را  بعنـوان صـاحب مكتـب        كسي متفاوت بودن مباني و اصول را بپذيرد       

ما بر اين باوريم كه     .  قضاوت نموده است    فلسفي هاي   گزاره و بر خالف بديهيات   . دور افتاده است  ب
اگر كسي به اندك تأملي در مباني حكمت متعاليـه داشـته باشـد آن مبـاني را متفـاوت از مـشاء و                        

 فلسفه  ،ور مثال  بط . در مكتب را در پي خواهد داشت       تفاوت در مباني تفاوت   . إشراق خواهد يافت  
 اما حكمت متعاليه اين رويكرد      ، و يا حداقل حقايق متخالفه     داند  ها را حقايق متباينه مي      مشاء هستي 

در واقـع   . رسـد   داند، و حتي به وحدت شخصيه مي         حقايق مشككه مي    را ها  كند و هستي    را نقد مي  
إصالت داده شده است، اما     و يا در إشراق به ماهيت       . هستي شناسي مشائي با صدرايي دو تا است         

و ماهيت در ايـن مكتـب بطـالن محـض معرفـي گـشته       . در متعاليه وجود اصيل دانسته شده است    
باشـد،    در نتيجه هستي شناسي صدرايي متفاوت از هستي شناسي مكاتب فلسفي پيشنيان مي            . است

سـي مطلـوب    سياسـت و نظـام سيا     . شناسي نيـز متفاوتنـد       فرجام  شناسي،  در معرفت شناسي، انسان   
 با مشاء و اشـراق و سـاير مكاتـب سياسـي متفـاوت               ،آيد   كه از حكمت عملي بشمار مي      ،صدرايي

اسـت  يس.  تفاوت حكمت عملي را با خـود دارد ، از نظر فلسفي،تفاوت در حكمت نظري   . باشد  مي
باشد    قدرت هدف نهايي سياست متعاليه نمي      ؛ نه قدرت محور   ، هدايت محور است   ،حكمت متعاليه 

 پـس بـا تمـام مكاتـب         باشـد؛    هدف نهايي هدايت و رهنمون ساختن ملت بسوي سعادت مي          بلكه
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ريعت ، وشـ  سياست متعاليه سياست را پوسته و خادم شريعت       . باشد  سياسي سكوالر نيز متفاوت مي    
هاي از ايـن دسـت    تفاوت. كه در متن تحقيق بدان خواهيم پرداخت  ،كند  را مخدوم ومغز معرفي مي    

  . ر بينش سياسي خواهد شدمنتهي به تفاوت د
 و از پـنج فـصل سـامان         ،گذشـت  بود  كه در قالب يك مقدمه     ،اين تحقيق بعد از طرح بحث     

  .ايم و در پايان به نتايج بحث تحقيق پرداخته. يافته است
  به مفاهيم و چارچوب نظري پرداخته و آن را در طي دو مبحث پي گرفته اسـت،        :فصل اول 

 كـه علـل     ايـم،    به مباحـث چـارچوب نظـري پرداختـه         ، دوم  مبحث  به مفاهيم و در    ، اول در مبحث 
 گـشته   ، اسـتداللي بـر موضـوع تحقيـق        ، تطبيق  به باشد و سپس    چهارگانه و تقسيماتي كه دارند مي     

  .است
 آغاز گـشته    ، منابع و مباني معرفتي نظام سياسي مطلوب حكمت متعاليه         ، با عنوان  :فصل دوم 

 چهار مبحث بـه انجـام رسـيده اسـت، مبحـث اول منـابع                و با باشد،    كه نماد علت مادي مي    . است
مبحـث دوم مبـاني هـستي شناسـي،         . عقل، تجربه، شـهود و فطـرت        معرفتي، روش شناسي، وحي،   

  . مبحث سوم مباني معرفت شناسي، مبحث چهارم مباني انسان شناسي
 كه  .ت عنوان كارگزاران و نهادهاي نظام سياسي مطلوب متعاليه به خود گرفته اس            :فصل سوم 

مبحث . اين فصل نيز همانند فصل دوم از چهار فصل شكل گرفته است           باشند،  نماد علت فاعلي مي   
مبحث دوم كـارگزاران و نهادهـاي فرهنگـي و          . اول كارگزاران و نهادهاي سياسي، نظامي و امنيتي       

ي مبحث چهارم كارگزاران و نهادهاي قـضاي      . مبحث سوم كارگزاران و نهادهاي اقتصادي     . اجتماعي
  . و حقوقي

 كـه نمـاد   . به انواع نظامهاي سياسي در حكمت متعاليه سياسي پرداختـه اسـت           :فصل چهارم 
تـوان تقـسيم     به دو بخـش كـالن مـي         را  سياست  سياسي،  كه در اين مكتب    باشند،  علت صوري مي  

كـه آن دو را در دو مبحـث و هـر            . باشـد    مـي  متدانيـه نمود يكي سياست متعاليه وديگري سياست       
كـه داراي دو گفتـار      .  مبحث اول نظام سياسي متعاليه است      .ايم   طي چند گفتار سامان داده     را مبحث

و امـا مبحـث دوم      . باشد، گفتار اول نظام سياسي مردم ساالر و گفتار دوم نظام سياسي سـعادت               مي
گفتـار اول نظـام سياسـي       . كه طي پنج گتفار به پايـان رسـيده اسـت          . باشد   مي متدانيهنظام سياسي   

ه، گفتار دوم نظام سياسي جاهله، گفتار سوم نظام سياسي ضاله، گفتـار چهـارم نظـام سياسـي                   فاسق
  . ليبراليستي و گفتار پنجم نظام سياسي كمونيستي
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 ايـن   باشند؛   كه نماد علت غايي مي     .باشد   غايات و اهداف نظام سياسي متعاليه مي       :پنجم  فصل
مبحـث اول غايـات و اهـداف    . باشـد  يفصل نيز طي دو مبحث و هر مبحث  داراي سـه گفتـار مـ         
گفتـار دوم غايـات و اهـداف اخالقـي و             دنيوي، كه گفتار اول آن غايات و اهداف اعتقادي اسـت،          

كـه گفتـار    . مبحث دوم غايات و اهداف اخروي اسـت       . باشد  گفتار سوم غايات و اهداف فقهي مي      
وسپس به نتايج   . باشد  اكبر مي اول آن جهاد اصغر، گفتار دوم آن جهاد اوسط و گفتار سوم آن جهاد               

  .. تحقيق ارائه گشته استنابعتحقيق پرداخته شده است و در پايان م
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  :اول فصل

    مفاهيم و چارچوب نظريمفاهيم و چارچوب نظري
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آيـد گفتـار اول مفـاهيم و موضـوع تحقيـق              اين فصل در طي دو مبحث به نگـارش در مـي           
  .  يق خواهد پرداختودر مبحث دوم به چارچوب نظري تحق. خواهد بود

  
    مفاهيم: مبحث اول
  :مفاهيم به كار برده شده در تحقيق عبارتند از

   نظام سياسي، حكمت، سياست و متعاليه،  ،الگو
  .دهيم جهت روشن سازي موضوع تك به تك مفاهيم ياد شده را توضيح مي

  الگو
معنـا  د لفظ الگو را      در بسيط خو   ، بسيط و مركب   ، الگو در منابع لغت به دو گونه آمده است        

  .كنند كنند بدون پسوند و پيشوند اما در مركب بطور غالب به همراه پسوند معنا مي كاوي مي
ط نمونه، نمونه و شكل چيزي كه از كاغذ يا مقوا بريده باشند مثل الگوي لباس كه خيا                : الگو« 

  1».از روي آن پارچه را ميبرد،
  :در فرهگ سخن چنين آمده است

: خص يا چيزي كه معيار و نمونه براي ديگران يا ديگر چيزهاست، نمونه، سرمشق             ش. 1الگو   «
صالحيت دارند الگو ... افرادي...بايد به يك چيز بند شوند...ها  ما هم به الگو احتياج داريم، آدم

. 3.  الگـوي لبـاس   : شـود   طرحي كه روي كاغذ، چوب، مقوا كشيده مـي        . 2...  و اسوه باشند  
به صحرا بيرون آيد، نشانه و الگو دور نهد چنان كه تير            : گذراند  سافتي دور مي  اي كه درم    نشانه

 2».به جهد بدان جا رسد

 شناسـان قـرار گرفتـه اسـت كـه             نيز مورد معنا كاوي لغت     اما الگو به همراه پسوند و مركب      
                                                 

  .192، صفرهنگ فارسي عميدحسن عميد، . 1
 .542 ، ص1، جفرهنگ بزرگ سخنحسن انوري، . 2
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اختن  سـ  ري گفته شده تهيه كردن طرح بـراي       برداري، الگوپذيري، درمعناي الگوبردا     عبارتند از الگو  
الگـوبرداري از رفتـار     : چيزي و يا تقليد كردن از كسي يا چيزي يا سـر مـشق قـرار دادن او يـا آن                    

قبول كردن روش ديگران در رفتار و كار، و سـر           ...  الگوپذيري 1.بزرگان، باعث سعادت انسان است    
ت قابـل   نكا2.ت و صحيح انجام بگيرد    الگوپذيري بايد يه روش درس    : ي خود مشق قرار دادن آن برا    

  :اند ئه نمودهاالگو ار شناسان از واژه توجه كه در معناهاي كه واژه
  .جان مثل الگو در امر خياطي ـ الگو براي همه چيز الزم است حتي براي شئي بي

دمـي چـه در حـوزه شخـصي و چـه در حـوزه       يعني آ. راي فرد و جامعه الزم استـ الگو ب 
  . اجتماعي نيازمند به الگو است

باشد در واقع روش و ابزار سنجش صحيح از غيـر             منزله شاخص و خود نشانه مي     ـ الگو به    
  .باشد صحيح و سره از ناسره مي

باشد از يك سو الگو دهنـده اسـت و از سـوي ديگـر                 ـ مفهوم الگو يك مفهوم دو سويه مي       
  . باشد، يكي منهاي ديگري لغو و بيهوده خواهد بود پذيرنده الگو مي

ه آن   طراحي نهفته است، الگو بودن و شدن و دهنده الگو و گيرنـد             ـ درمجموع در الگو يك    
. باشد نه پروسـه     باشد ودر آن يك نوع طرح و طراحي وجود دارد بمنزله پروژه مي               مي داراي منطق 

اي همچـون     چرا كـه در امـور سـاده       . باشد  غالب نكات ياد شده در راستاي موضوع اين تحقيق مي         
 احساس نياز بـه  ،هاي كه دارد گي ، پس نظام سياسي با تمام پيچيدخياطي اگر نيازمند به الگو هست     

 بيشتر بايستي احساس شود و بـدون الگـو گـامي نبايـد در امـور سياسـي برداشـت و                       در آن    الگو
ضرورت نياز به الگو جاي انكار ندارد       . باشد  سعادتمندي فرد و جامعه در داشتن الگوي مناسب مي        

ن و شـدن را  قطع هر صاحب مكتبي ادعـاي الگـو بـود    مكتب؟ بطور اما الگو از كجا؟ و از كدامين      
 كه درون ديني     مكاتب، ويا ديگر ... مثل مكاتب بشري كمونيستي، سوسياليستي، ليبراليستي و        . دارد

بايـد  ... الرئيس و اشراق سهروردي و        چه بسا باشند و يا مكاتب فلسفي خودي همچون مشاء شيخ          
در زمان معاصر اسـطوره گرايـي بـيش از اسـوه     .  فرق است با اسوه توجه كرد كه بين ارائه اسطوره     

 كه  ،هاي جوامع بشري در طول تاريخ بوده باشد         گرايي رواج دارد و اسطوره سازي شايد از ويژگي        

                                                 
 .همان. 1

 .همان. 2
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 اساطير يونان باستان و ايران باستان را چه بسا اسـوه قلمـداد   كنند،         آن را با اسوه خلط مي      اكثر مردم 
امـا  . سازند در واقع واقعيتـي ندارنـد        ها را بشر و بخصوص صاحبان زر و زور مي          اسطوره. كنند  مي

مثل انبياي الهي و اولياء سترگ كه اسـوه هـستند و            . باشند  ها داراي واقعيتي غير قابل انكار مي        اسوه
هـا،     صاحبان مكاتب مادي، همچون كمونيست     .اينان قابليت اسوه بودن را دارند و ساختگي نيستند        

سـازند و در بـاور        هاي كه در اختيار دارند، از مكتب خـود اسـطوره مـي              با رسانه ... ها و     يستليبرال
   .برند فرو ميها  ملت

 حكمـت متعاليـه صـالحيت سرمـشق         ، بين مكاتب فلـسفي     در نگارنده بر اين باور است كه     
سياسي متعاليه  تواند استوارترين مباني فلسفي را براي مباني           و مي  ،  داراست در نظام سياسي      را شدن

تـوان بـا يـك      البتـه نمـي   صـد .البته اين ادعا در طي تحقيق به سر انجام خواهد رسيد          . فراهم آورد 
مكتـب  . توان گامي در اين راستا برداشت  مي دست يازيد، اماتحقيق به تمام زواياي سياست متعاليه 

اش را بـر سـنت     فلـسفي هاي قرآني پيونـد زده و ادعاهـاي       متعاليه مكتبي است كه خود را با گزاره       
 ، استوار نموده است و عالوه بر اينكه با شـريعت پيونـد ناگسـستني دارد               )ع( و علوي    )ص(   نبوي

.  به همراه نقد با خـود دارد  نيز را مكاتب فلسفيتمام عقالنيت و مباني فلسفي مستدل گذشتگان از     
ايـن مكتـب    عت در   شـري . يعت و معارف دينـي اسـت      حكمت متعاليه با تمام وجود در خدمت شر       

اش    متعاليـه   را  آن اش،   و شـريعت انديـشي     مخدوم است و سياست خادم و همين جهت خادميـت         
  .كرده است

باشد، بايـد   بودن حكمت متعاليه براي نظام سياسي سر مشق بودن آن مي   پس مراد ما از الگو    
 واگـر مكتـب     .كنـد   ونبايدهاي سياسي را يا خود حكمت متعاليه دارد و يا به شريعت واگـذار مـي               

 توانيم از آن مكتب امور مربوط به سياست را،          متعاليه بطور مستقيم به سياست نپرداخته باشد ما مي        
هاي سياسـت      توصيه بايسته و شايسته با   نظام سياسي   .  كنيم ي، استخراج استنباطبا روش استنادي و     

استفسار كند در نتيجه اگر      و بطور مستمر نظام سياسي بايد از مكتب متعاليه           .گيرد    شكل مي متعاليه  
 سـعادتمندي را بـه همـراه خـود خواهنـد        ،الگو دهنده و پذيرنده به يك اعتدالي در تعامل رسيدند         

 نظـام سياسـي متعاليـه       ،داشت وحركت و توسعه به سوي تعالي خواهد بود كه برآيند ايـن تعامـل              
تي بدست انسان متعالي بوده      البته نظام سياسي متعاليه براي رسيدن به أهداف خود بايس          .خواهد بود 

  .باشد، اگر در دست غير متعالي باشد قابل إجرا نخواهد بود و يا نتيجه معكوس گرفته خواهد شد
 كه حضرت رسول مكرم اسالم ص بعنوان اسوه         ،باشد  ن همان اسوه مي   الگو در اصطالح قرآ   
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  . شود و الگو معرفي مي
   1».وةٌ حسنَةٌ لِمنْ كَانَ يرْجو اللَّه والْيوم الĤْخِرَ وذَكَرَ اللَّه كَثِيرًاقَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسلَ«

تواند مطـرح      حكمت متعاليه نيز بعنوان الگوي مكتب فلسفي و زير ساختار نظام سياسي مي            
اگـر  . د باشـ  ، بـودن  متدانيـه  نظام سياسي از حيث متعاليه بودن و يا          ،تا مالك و معيار سنجش    . شود

گانه    يعني در قواي سه    ، شود  نظام سياسي جاري و ساري      تمام اجزاء  هاي مكتب متعاليه در     شاخصه
هاي حكمت متعاليه حكمفرما شـود آن نظـام سياسـي             قضائيه، مقننه و مجريه انديشه      بطور مثال قوه  

نظـام   ،مفهـوم ديگـر   .  ليـز خواهـد خـورد      متدانيهدر غير اين صورت به طرف       . متعاليه خواهد بود  
شكل زيـر     توان به    الگو نظام سياسي مطلوب متعاليه را مي       . كه بايد بدان پرداخته شود      است، سياسي

  :ترسيم نمود

  
  political system: نظام سياسي

رهبـران سياسـي و مقامـات       . به نظرماركس نظام سياسي از دو عنـصر تـشكيل يافتـه اسـت             
گردد و در سراسر عمـر ادامـه          ق توليد تعيين مي   منسوب به آنان و اجتماعي كه در آن پايگاه از طري          

  2.دارد
اجتمـاعي،    نظام بعنوان مضاف به خيلي از مفاهيم اضافه گشته اسـت، مثـل نظـام آموزشـي،                

  : اليه عبارت است از اما نظام بدون مضاف.... اقتصادي و

                                                 
  21/احزاب.  1
  . 596 كتاب دوم، صالمعارف تطبيقي علوم اجتماعي، دائرةمهر،  عليرضا شايان. 2
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   system: نظام

ـ   مجموعه به هم بسته   «  ا يكـديگر دارنـد و در   اي كه عناصر سازنده آن بستگي بسيار نزديكي ب
. دهنـد   قبال شرايط پيرامون خويش و در برابـر ديگـر نظامهـا، كـل واحـدي را تـشكيل مـي                    

  1».هاي جزو به طور اساسي به نظامي وابسته است كه در آن حضور دارد مشخصه
  : شود تر گفته مي ويا در تعريف خالصه

  2».باطها را نظام گوينداي از ارت نوعي كليت از اجزاي به هم پيوسته و نيز مجموعه« 
دي از صاحب نظران        يا سياست كه تعريفهاي متعد      مضاف اليه نظام عبارت است از سياسي و       

  .ارائه گشته است

  :حكمت
باشد و از يونـان باسـتان مـورد           حكمت از آن مفاهيمي است كه از تبار ديرينه برخوردار مي          

آيد كه به هـر   يم از القاب بلند بشمار مي اهتمام فالسفه قرار گرفته است در مقامات علمي لقب حك         
  بـه  ، آن   شـود، بـدين معنـا داراي        در منابع ديني از آن به خير كثير تعبير مي         . گردد  كسي إطالق نمي  

  :  در فرهنگ اصطالحات فلسفي چنين آمده است. دست يافته استري خير كثيداراي
قـرار ـ عـدل، علـم، حلـم،      كلمه حكمت داراي معاني چند و اطالقاتي متعدد است از اين « 

خوب و عمل     الحكمه، علم    صاحب يعنيامر و سداد آن، حكيم        موافق، حق، صواب    فلسفه، كالم 
انجام فعلي كه محمـود باشـد و اقتـدا بـه خـالق در       . حقايق اشياء    معرفةعمل ــ     صالح، نفس 

  . عبادات به قدر طاقت
ن و احكـم فعـل اسـت در          عبارت از افضل علم است به واسطه افضل معلومـات آ           حكمتو  

. مصنوعات حكمت معرفت وجود واجب است و علم تام است به احكام ربوبي و حقايق عالم               
حكمت فعل محكم است و فعل محكم فعلي است كه به هر چيزي آن چه نيـاز اسـت إعطـا                     

حكمت علم به احوال موجودات خارجيه است بر آن ترتيب و نحو كه در واقع و نفـس                  . شود
 و حكيم كسي است كه عارف به حقايق باشد بـر آن نحـو كـه هـستند از                    ......نداالمر موجود 

 در باب انطباق حكمت     ....ها  احوال مبدأ و معاد و كيفيت صدور موجودات و كيفيت رجوع آن           
دانند بر خالف نظر فقها كه حكمت را          اي از فالسفه حكمت را عين شريعت مي         با شريعت عده  

الهيه نيست و بلكه مقصود از        ا گويد حكمت مخالف شرايع حقه     مالصدر. دانند  مخالف شرع مي  
حكمت و شريعت هر دو يكي است كه همان شناخت خداوند و صفات و افعال او باشد و اين 

                                                 
 .528همان، كتاب اول،ص. 1

  240همان، كتاب پنجم، ص. 2
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الت و نبوت و گاه به طريـق سـلوك و كـسب كـه               شود و رس    اهي از راه وحي انجام مي     امر گ 
داننـد كـه بـه روح شـريعت و           حكمت و واليت نامند كساني حكمت را مخالف شريعت مي         

باشند خطابات شرعي را با احكام عقلي و حكمي مقايـسه             باشند وقادر نمي    حكمت واقف نمي  
توانند شريعت را بر حكمت و حكمت را بر شريعت عرضه دارند چرا كه چه بـسا                   كنند و نمي  

كـساني  باشند كه در احكام شرع واردند و از حكمت بسي بي خبرند و بالعكس،                 انسانهاي مي 
هـا كـرده    كه مؤيد من عنداهللا به هر دو قسمت واردند و خداوند هـر دو بخـش را نـصيب آن         

  1».است
تواند باشـد، سياسـت متعاليـه يعنـي      سياست حكمت متعاليه شامل تمامي معاني ياد شده مي  

 سياسـت   از نگـاه  صالح و موافقت آن با شريعت كه در واقع         حق، عمل   موافق  عدل، علم، حلم، كالم   
از آنجا كه منبع يـاد شـده فرهنـگ فلـسفي مالصـدرا              . باشد   خادم شريعت مي   ، نظام سياسي  تعاليهم

و . آيـد   باشد در نتيجه تمام مفاهيم آمده در معناي حكمت ديدگاه حكمت متعاليه نيز بشمار مـي                 مي
معناي حكمت با رويكـرد سياسـت متعاليـه         . سياست متعاليه نيز به حكمت نگرش ياد شده را دارد         

توان بـه حكمـت مـشاء، حكمـت اشـراق،             فاوت از ديگر رويكردها است چرا كه حكمت را مي         مت
. اضافه نمود 2.حكمت يماني و حكمت ذايعه كه مالصدرا در برابر حكمت متعاليه به كار برده است              

و  سياست متعاليه نظام سياسي حكيمانه است يعني داراي ويژگيهاي ياد شده بـه همـراه اسـتحكام                
 در غير اين صورت نظام سياسي حكيمانه و متعاليه نخواهد بـود بلكـه ذايعـه و دانيـه     استواري كار 
روشن است كه اين تحقيق بدنبال هر حكمتـي نيـست بلكـه بـدنبال حكمـت متعاليـه         . خواهد بود 

حكمت متعاليه را مالصدرا به كـار بـرده         . كند  باشد و سياست را در حكمت متعاليه جستجو مي          مي
مالصـدرا  . اند  واجه نصيرالدين طوسي به كار برده     اشارات خ   وي نيز در كتاب شرح    ل از   است، اما قب  

كنـد و آن را در برابـر حكمـت ذايعـه قـرار                مكرر در جلدهاي اسفار از حكمـت متعاليـه يـاد مـي            
برخـي از   . هاي بـسيار شـده اسـت        اربعه به حكمت متعاليه توجيه      گذاري اسفار   در وجه نام  3.دهد  مي

 كه به زباني برتـر  ،بدان جهت مالصدرا حكمت خود را متعاليه ناميده است4ند ا صاحب نظران گفته 
 بـه ايـن   ،وي تفوق و تعـالي آن را     . و باالتر از زبان فلسفه معمولي مشاء و اشراق سخن گفته است           

                                                 
 .211-210، صصفرهنگ اصطالحات فلسفي مالصدراسيدجعفر سجادي، . 1

 .211همان ، ص. 2

 .223 ، ص1 جفي االسفار االربعة، المتعاليه الحكمةصدرالدين محمدالشيرازي، . 3

 .  211ز سجادي همان ، ص به نقل ا71 ، ص1371 سال چهار 4شماره   آمريكا،. مجله ايران شناسيمهدي حائري، . 4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 31

 كـه   ، محور كل فلسفه خود را به وجـود نهـاده اسـت            ،داند كه مالصدرا بر خالف فالسفه ديگر        مي
داند و كليه مسائل فلسفه الهي را با ديدگاه خاص خود در باب اصالت وجـود و      وجود را اصيل مي   
  سياست متعاليه   كه از ديدگاه   ، چنان كه در طي تحقيق هم هويدا خواهدشد        ؛كند  وحدت آن حل مي   

اي ديگر بـر       و پاره  ،اسماءاهللا و صفات و افعال هم مراتبي از وجودند        . همه چيز مراتب وجود است    
كـه تلفيـق بـين مـشاء و اشـراق و            . اند  سفه مالصدرا متعالي بودن را توجيه كرده      اساس جامعيت فل  

شـايد بهتـرين تبيـين و توضـيح را بـراي حكمـت متعاليـه و چيـستي آن و                     . آيات و روايات باشد   
وي در شـرح    . تمايزش از ساير علوم را، از حكيم متأله عالمه جوادي آملي بايستي جـستجو كـرد               

اند و گوهر اصيل حكيم متأله را         و قرآن دانسته    را برهان، عرفان،   متعاليهاسفار عناصر اصلي حكمت     
و كسي را كه فاقد برهان، عرفان و قـرآن هـست را دور              . اند  در تحقق به امور ياد شده معرفي كرده       

  .دانند از حكيم متأله بودن مي
ن غيب و شهود     حكمت متعاليه و تمام اين نعمت براي حكيم متأله همانا جمع بي            كمالنشانه  « 

و استيفاء هر يك از آنها و عدم احتجاب به هيچ كدام از ديگري اسـت و مـصداق كامـل آن                      
سلوني قبل أن تفقدوني فإني بطـرق الـسماء اعلـم           « :گويد  انسان متعالي معصومي است كه مي     

  1».مني بطرق االرض
  :گويد  وي مي،و در تمايز حكمت متعاليه از ساير علوم

اشـراق،    حكمـت   نظـري،     مت متعاليـه از سـائر علـوم الهـي ماننـد عرفـان             امتياز اساسي حك  « 
باشـد كـه هـر يـك از      مشاء، كالم و حديث، با اشتراكي كه بين آنها است، در اين مي            حكمت

نمايد و بـه جهـات ديگـر     علوم به يك جهت از جهات عرفان، برهان، قرآن و وحي إكتفاء مي   
شـمارد    گر دسترسي يافت آن را مؤيد فن خود مي        نمي پردازد و اگر هم به جهتي از جهات دي         

. نمايـد   نه دليل و اگر هم توان دسترسي به آن را نداشت به همان جهت خاص خود بسنده مي                 
كند و هـر كـدام را         ليكن حكمت متعاليه كمال خود را در جمع بين ادله ياد شده، جستجو مي             

به هماهنگي و جزم به اختالف، همـه        طلبد و با اطمينان       ديگري مي  در عين لزوم و استقالل، با     
دانـد و آن دو را        بيند و در مقام سنجش دروني، اصالت را از آن قـرآن مـي               آنها را گرد هم مي    

  2»....و كند محور وحي، غير قابل انفكاك مشاهده مي
برآينـد  . شـود   حكمت متعاليه يكسري نوآوريهاي دارد كه در ساير مكاتب فلسفي ديده نمـي            

 انسان، معرفت، سياست و برخي ديگر از         كه حكمت متعاليه رويكردش به هستي،     آنها موجب شده    
                                                 

 .14، ص1، ج، رحيق مختوم شرح حكمت متعاليهعبداهللا جوادي آملي. 1

 .16همان، ص. 2
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االمتياز حكمت متعاليه را     به  اگر ريشه ما  .  فلسفي متفاوت گردد   رويكردهاي فلسفي، از ساير مكاتب    
  .با ساير مكاتب فلسفي دنبال كنيم بطور قطع به اصالت وجود خواهيم رسيد

اصـالت  «مهاي فلسفي مشائي و اشراقي مطرح كردن مشئله         فصل مميز حكمت متعاليه از نظا     « 
همان . و تكيه خاص بر آن در حل بسياري از مشكالت فلسفه است           » وجود و اعتباريت ماهيت   

گونه كه همه ويژگيهاي انسان ناشي از نفس ناطقه اوست، كه فصل مميز او از ديگر حيوانـات                
ح اصالت وجود و اعتباريت ماهيت و بـه    است، نيز تمام ويژگيهاي حكمت متعاليه ناشي از طر        

  اين مسئله شاه كليدي است كه صدرالمتألهين با آن         . كارگيري آن ابواب گوناگون فلسفه است     
  1».توفيق يافت

كند و يا نوآوريهايي كه دارد جهت حل مسائل فلسفي، آنهـا              هاي كه ارائه مي     مالصدرا نظريه 
بلكه بـراي گـره گـشايي از         رف كاري ندارد،   پردازي صِ   يعني مالصدرا به نظريه    .گيرد  را به كار مي   

 از مباحث انتزاعي كه هيچ گونه ثمرة عملي نداشته باشـد، در             كند؛  نظريه پردازي مي  مسائل فلسفي   
بطـور مثـال نظريـه       شود، غالب مباحث يا ثمرة علمي دارند و يـا عملـي،             حكمت متعاليه ديده نمي   

  :آمدهاي ذيل را دارد  إصالت وجود پي
طرح مسائل جديد، كه در نظامهاي مشاء و اشراق مطرح نيستند، مانند انحاي وجود براي               . 1 «

تقدم بالحقيقـه و  »  كل االشياءالحقيقـة  بسيط«الحدوث بودن نفس، قاعده      جسمانية ماهيت واحد، 
  تقدم بالحق؛ 

 زمـاني   حل مسائلي كه در دو نظام مزبور قابل حل نيستند؛ مانند وجود رابط معلول، حدوث              .2
  و معاد جسماني و مثل افالطوني؛  عالم جسماني

ارائه توجيه فلسفي درست براي مسائلي كه در نظامهاي پيش گفته توجيـه فلـسفي درسـتي                         .3
ندارند، مانند نحوه اتصاف ماهيت به وجود، نحوه ارتباط حادث با قـديم، نحـوه علـم ذاتـي                   

  .تفصيلي خداوند به اشياء و علت موت طبيعي
ارائه استداللهاي جديد، مانند برهان صديقين صدرايي، اثبات علـم حـضوري خداونـد بـه                    .4

  اشياء، و اثبات شعور در همه موجودات؛
پاسخ به اشكاالت حل نشده يا پاسخ جديد به اشكاالت حل شده و يا طرح اشكاالت جديد                     .5

) 676متوفـاي (كمونه    ابن  و پاسخ به آنها، مانند پاسخ به اشكاالت وجود ذهني، پاسخ به اشكال            
االشراق بر إصالت وجـود، و        پاسخ به برخي اشكاالت امام فخر رازي، پاسخ به اشكاالت شيخ          

  پاسخ به اشكال خود مالصدرالمتألهين بر قاعده امكان اشرف؛
گيري جديد در مسائل، در قبال موضع مورد قبول عمـوم فيلـسوفان مـسلمان؛ ماننـد                   موضع    .6

                                                 
 .18صخطوط كلي حكمت متعاليه، عبدالرسول عبوديت، . 1
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جزئـي بـه نفـس، تجـرد خيـال و              عاقل و معقول، قيام صدوري صور      حركت جوهري، اتحاد  
  وحدت شخصي وجود؛ 

تحقيق مسائلي كه در آثار فيلسوفان پيش از نظر طرح يا حل اجمال يا ابهـام دارنـد؛ ماننـد                        .7
التعليقـات  ( البـشر     قـدرة  الوقوف علي حقايق االشياء لـيس فـي       « سينا كه     تحقيق اين گفته ابن   

و ايـن   » العلم بالسبب التام يوجب العلم التـام بـالمعلول        «ن گفته حكما كه     و تحقيق اي  ) 34ص
و تحقيق رابطه نفس و قواي      »  العلم بسببه  من جهة العلم بذي السبب اليحصل اال      « گفته آنها كه    

  آن؛
  تعميق مسائل از پيش طرح شده، مانند تنزيه خداوند و توحيد افعالي؛ .  .8
رسـيدند، ماننـد رفـع تعـارض از آراء            ه متعارض به نظر مي    رفع تعارض از برخي آرائي ك     . 9

كالمي و فلسفي، در زمينه حدوث يا قدم اشياء و عالم، از طريق جمـع بـين دوام فـيض، كـه          
و نيز رفع تعـارض از      . مدعاي فيلسوفان است، وحدوث زماني اشياء كه مدعاي متكلمان است         

ريق جمع بين وحدت واقعيت و كثـرت  آراء فلسفي و عرفاني، در زمينه وحدت و كثرت، از ط     
  شئون آن،

ترين مسائل مورد نزاع، مانند اثبات تركيب اتحادي صورت و ماده             داوري در برخي از مهم    . 10
( اثبات اينكه تشخص به وجود است       ) قول مشهور ( و نفي تركيب انضمامي     ) قول سيد صدر  (

و اثبات تعلق جعل به وجود و       ) قول مشائيان (و نيز نفي تشكيك در عرض       ) االشراق  قول شيخ 
  ؛ )قول مشائيان(يا به اتصاف ماهيت به وجود ) االشراق  شيخ قول(نفي تعلق آن به ماهيت 

بر مال كردن استداللهاي مغالطي، مانند استدالل شيخ االشراق، و نيز استدالل محقق خفري              . 11
  1».بر وجود خداوند بدون استناد به ابطال دور و تسلسل) 942متوفاي(

در حوزة سياسي نيز إصالت وجود تـأثيرات خـاص خـود را دارد كـه بـا ايـن رويكـرد بـه              
. شود، و از هر گونه توهمات و تخيالت سياسي پرهيز خواهد شـد  هاي سياسي پرداخته مي    واقعيت

بطور قطع هر كدام از بندهاي ياد شده نيازمند به توضيح و تفصيل دارد، اما از حوصله اين تحقيـق                    
هدف از نقل مطالب ياد شده اين بود كه نو آوريهاي مالصدرا فلسفيدن محض نبـوده                . خارج است 

المألهين صدر. اش بوده است    ل دستگاه فلسفي  است، بلكه همه نو آوريهاي وي در جهت حل مسائ         
در مقدمه اسفار به تعريف و تقسيم حكمت پرداخته و هدف از حكمت نظري و عملي را با پيونـد              

ايمان را غايت از حكمـت نظـري دانـسته و عمـل صـالح را                .  توضيح داده است   زدن با قرآن كريم   
  2.نهايت حكمت عملي معرفي كرده است

                                                 
 . 19 ـ 18همان، ص. 1

 .24 ، ص1صدر المتألهين، اسفار، ج. 2
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سياست متعاليه، در مكتب حكمت متعاليه، در عمل بايستي منجر به عمل صـالح شـود و در                  
تواننـد    ي متعاليـه مـ    صاحبان قدرت با دارا بودن نگرش سياست      . مقام نظر ايمان را به ارمغان بياورد      

هـاي سياسـي مطلـوب در ذيـل           تـصميم .  ملت خود و نيز اسوه براي ساير دولتها باشـند          الگو براي 
كنـد، چـرا كـه تعريـف حكمـت در مكتـب               گيرند كه حكمت متعاليه تعريف مـي        حكمتي قرار مي  

 بلكـه  ،فلسفي حكمت متعاليه با عرفان، برهان، و قرآن پيوند خورده، البته قرآن بدون سـنت هرگـز                
  . ت نيز همانند قرآن با حكمت گره خورده استسن

باشـد    مفهوم ديگري كه بايستي تعريف و تبيين شود مفهوم و اصطالح سياست و متعاليه مي              
  .دهيم در گام اول خيلي خالصه هر كدام را جداگانه و سپس بصورت تركيبي آن دو را توضيح مي

  :سياست
كن با تاكيد به معناي لغوي و اصـطالحي         در مفهوم نظام سياسي كم و بيش بدان پرداختيم ل         

صدرالمتألهين بطور خـاص    . پردازيم  آن بود، اما در اينجا بيشتر با رويكرد سياست متعاليه به آن مي            
تـوان از آن      به تعرف سياست نپرداخته است اما در پيرامون آن مباحثي را طرح نموده است كه مـي                

شـريعت   ا سياست ابزار است يا هدف؟ و آيـا بـا          مباحث به مراد مالصدرا از سياست پي برد كه آي         
ارتباط دارد يا ندارد؟ بعبارت ديگر آيا سياست جدا از دين اسـت يـا نيـست؟ آيـا مناسـبت آن بـا                        
شريعت تباين است؟ تساوي است؟ عموم و خصوص من وجـه اسـت؟ و يـا عمـوم و خـصوص                     

دهـد امـا    اي ياد شده را مـي   كند ضمن اينكه پاسخ پرسشه      مطلق؟ سياست متعاليه بحثي كه ارائه مي      
  .باشد سياست و مناسبت آن با شريعت ازهيچ كدام از مصاديق ياد شده نمي

نسبت نبوت به شريعت، نسبت روح به بدني است كه داراي روح است، و سياستي كه خالي                 « 
گروهـي از فلـسفه ورزان چنـين    . از شريعت باشد، مانند جسدي است كه عاري از روح باشد 

افالطون حكيم الهي نادرسـتي كـالم      . ميان شريعت و سياست تفاوتي نيست     : اند كه  گمان كرده 
در سياست، حركت مبدأ از نفـس جزئـي و   : نويسد در باب مبدأ مي. آنان را توضيح داده است   

تـا افـراد بـشري را در قالـب نظـامي گـرد آورده و                  تابع حسن اختيار اشخاص بشري اسـت،      
  . شان را اصالح دهد جماعت
ها به سوي چيزي  يعت آغاز حركت، انتهاي سياست است؛ زيرا تحرك نفوس و قواي آندر شر

اند، از جمله موافقـت بـا نظـام كـل، و يـاد آوري                 است كه در عالم تركيب به آن مأمور شده        
بازگشت همه به عالم اعالي الهي، و انزجار و بازداشت آن از افتادن به شهوت و غضب و هر                   

كيب و انشعاب يافته است، اگر نفس بـا غـرض يكـي از ايـن دو نيـرو      آنچه از آنچه از آن تر    
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كشاند كه دور از غايت و مأواي اوست، در نتيجه اطاعت حق   هماهنگ شود، او را به راهي مي      
اگر از وجه نهايت بگوييم، نهايت . گردد و انجام آن چه از براي آن مأمور شده، بر او دشوار مي

ي بت به اين، همانند حكـم بنـده بـه مـول           ست؛ حكم او نس   سياست، همان اطاعت از شريعت ا     
  .كند، وگاه سر پيچي است، گاه اطاعت مي

محسسوسات   گردد،  هر گاه سياست از شريعت اطاعت كند، ظاهر عالم هماهنگ با باطن آن مي             
 قرار ميگيرند، و تحرك اجزا به طرف كل و در همـاهنگي بـا كـل حركـت                   ها  معقولدر سايه   

گيرد كه محذور به فضل     جهت فاعليت و زهادت در جهت منفعليتي قرار مي         رغبت در . كند  مي
اي است كـه      شان در اين هنگام به گونه       حال. دهد  راحت خود و ارتعاب فضيلت خودانجام مي      

او را بـه امـور خيـري كـه بـا            : مند كه   از امور موذي در آسايش خواهد بود واز فضيلتي بهره         
دهد، در اين حال، بهره هر روزاش از ديروز بهتر خواهد            هاي نيكو كسب كرده سوق مي       عادت
  . بود

شود، و خشيت در      و اگر سياست از شريعت پيروي نكند، احساسات بر آراي كلي مستولي مي            
گيـرد، و     رود و خلوص در برابر علل قريـب، صـورت مـي             برابر اسباب عاليه بعيد از ميان مي      

هـا امـور مملكـت و منفعـت و بقـاي              افعـال آن    و با  طريقكنند كه از اين       پادشاهان گمان مي  
شـان را     گذارند، و تـالش     دانند كه اگر إقامه قانون شريعت را فرو         ييابد و نم    ملكشان تحقق مي  

صرف امور محسوس گردانند و مانع احقاق حق جزء اشرف شـوند، قـيم حقيقـي عـالم، بـر                    
گردانـد و هـر آنچـه          مردود مي  اند،  شان عمل كرده و هر آنچه از امور عالم را فاسد كرده             عليه

  . نشاند گرداند و بر سر جاي خود مي اند به حالت اوليه باز مي تحريف كرده
انـد   جزئي و ناقص افعال سياست: اين است كه» فعل«تفاوت ميان شريعت و سياست از جهت      

 نيـاز از    و بقا و كمالشان با افعال شريعت است، در حالي كه افعال شريعت كلي و تـام و بـي                   
امـر شـريعت    : نيز اين است كه   » انفعال« تفاوت ميان شريعت و سياست از جهت        . اند  سياست

الزم ذات شخصي است كه مأمور به آن است، در حالي كه امر سياست، غير الزم و مقـارن از                    
كند، شخص آن را قبول و بـه نفـع            شريعت شخص را به روزه و نماز دعوت مي        . ذات اوست 

وقتـي سياسـت شـخص را بـه         . گردد  ر نتيجه نفعش به خودش باز مي      دهد، و د    خود انجام مي  
خواند و ايـن امـر از سـوي     كند، او را به پوشش خاص و نوعي تجمل فرا مي        كاري مامور مي  

  1».اي در بر ندارد ناظران جالب توجه است، اما پوشش به ذات خود هيچ بهره
بحث طوالني بودن آن را موجه   با توجه محتوايي متن نقل شده و ارتباط آن با موضوع محل             

سياست متعاليه در عبارت ياد شده خيلي بروز و ظهور دارد، در گام اول جايگـاه     سازد؛ چرا كه،      مي
شريعت و سياست مشخص گشته است الزم به ياد آوري است كه فالسفه مـسلمان سياسـت را از                   

                                                 
 .375ـ374ترجمه علي بابايي، صص، الربوبيه ترجمه شواهدشيرازي مالصدرا،  صدرالمتألهين. 1
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.  آثار اينـان يعنـي سياسـت        نبوت در  كنند،   يعني از نبوت به سياست شيفت مي       كنند،  نبوت آغاز مي  
باشـد؛ و شـريعت روح آن         سياست در سياست متعاليه نسبت به شريعت بمنزله جسد و جسم مـي            

بلكه بـاالتر چـون     . سياست بدون شريعت را بايد سياست ذايعه تلقي نمود        . باشد  جسد و جسم مي   
اقـد  و ف. جسد و جسم بدون روح مرده است پس سياست منهاي شريعت يك سياست مرده اسـت           

. سياستي كه خود حيات ندارد براي جامعه سياسي نيز حيات آور نخواهد بود            . هر نوع حياتي است   
  .تواند باشد چرا كه طبق قاعده مشهور فلسفي فاقد الشيئ معطي شيئ نمي

داننـد از نگـاه سياسـت         گذارند و يا عين هم مي       كساني كه بين سياست و شريعت فرق نمي       
 امـا در حكمـت      ،ست است كه فرقهـاي آورده شـده از افالطـون اسـت             در ؛باشد  متعاليه مردود مي  

تفاوتهاي بين آن دو از حيث مبدأ، غايت، فعل و انفعال           ه آن فرقها تلقي به قبول گشته است،         متعالي
از . شان دوئيت وجـود دارد      باشند و بين    باشد از جهات چهارگانه سياست و شريعت دو چيز مي           مي

حركت در سياسـت از نفـس جزئـي و تـابع سـاليق اشـخاص بـشري                  حيث آغاز و انجام ابتدايي      
اليه حركت سياسـي آغـاز        باشد يعني منتهي     سياست مي  آغاز حركت در شريعت انتهاي    باشد؛ اما     مي

در شريعت پيوند ظاهر با باطن و يا تكوين با تشريع ديـده شـده اسـت                 . حركت در شريعت است   
 در نظـر گرفتـه و بـا توجـه بـه تمـام ابعـاد                 يعني شارع مقـدس در قانونگـذاري تمـام جهـات را           

گردد كه مـا فـوق آن         و تمام حركتها در نهايت منتهي به هدف و غايتي مي          . قانونگذاري كرده است  
از حيث فرجـام، نهايـت سياسـت إطاعـت از           . غايتي وجود ندارد كه همان عالم اعالي الهي است        

نـد موالسـت و سياسـت عبـد         شريعت، يعني شريعت مطاع و سياسـت مطيـع و يـا شـريعت همان              
اين رابطه خادمي و مخدومي كه سياست خادم و نوكر و شـريعت مخـدوم، اگـر                 . باشد  شريعت مي 

تحقق و بر قرار شود، جامعه به سعادتي كه سياست متعاليه بدنبال است كه واقعي و حقيقي اسـت؛                   
ط اخالقـي،   و در غير اين صورت جامعه دچار انحطـاط خواهـد شـد، انحطـا              . دست خواهد يازيد  

سياست بدون شريعت هر چه به حركت خود ادامـه دهـد سـر              . عقالني و از تعالي باز خواهد ماند      
حاكميت از آن . اش را از عقالنيت افزونتر خواهد نمود      و فاصله . انجام انحطاطش بيشتر خواهد شد    

 خـود   احساسات خواهد بود سياست، يك سياست ذايعه بحران زا و يا تـشديد بحرانهـا را در پـي                  
از حيث فعل و انفعال هم همانطور كه در عبارت آورديم روشن است كـه بـا ايـن                   . خواهد داشت 

و در مقام انفعال سياست اثر گذار سياستي اسـت          . رويكرد ديگر هر فعل، فعل سياسي نخواهد بود       
 رابطه بين سياست و شريعت كه خادم و مخـدومي اسـت، موجـب               .كه تأثير پذير از شريعت باشد     
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داند، كه در جـاي       وكس بودن نخواهد شد كه حكمت متعاليه عرفان، برهان و قرآن را يكي مي             پاراد
باشد اما در مقام اثبات سياست در خـدمت شـريعت             باشد و ناظر به مقام ثبوت مي        خود درست مي  

اند يكي منهاي ديگري       تعريف حكمت، شريعت و سياست در حكمت متعاليه به هم تنيده           .باشد  مي
    1.باشند ف نميقابل تعري

يـاد شـده بـه                  مطالب   و يا ذايعه از      متدانيهيك تفاوت اساسي بين سياست متعاليه با سياست         
هـاي ماركسيـستي، نـو         و يا ذايعه همچون سياست     متدانيههاي    آيد و آن اينكه در سياست       دست مي 

هـاي   رليستي و همه سياسـت ماركسيستي، فاشيستي، سوسياليستي، توتالتراليستي، ليبراليستي، سكوال 
دهنـد، ويـا اگـر          كه رويكرد ماترياليستي دارند؛ اينان يا به شريعت  در حوزه سياسي مشاركت نمي             

كنند يعني    در واقع قاعده را معكوس مي     . نگرند  بدان مشاركت هم بدهند با رويكرد ابزاري بدان مي        
هـاي ذايعـه    شد و لكـن سياسـت   سياست در خدمت شريعت بايد با    ،سياست متعاليه  در   طبق قاعده 

در نتيجه هر حكومتي كه به شريعت رويكـرد ابـزاري           . آورند  شريعت را در خدمت سياست در مي      
صـاحبان قـدرتي كـه باورهـاي دينـي را در            . داشته با شد آن حكومت، حكومت ذايعه خواهد بود        

 وعيتآورد، از نگاه سياست متعاليـه آن صـاحب قـدرت مـشر              خدمت ساليق شخصي خود در مي     
عوامل توسعه در سياست متعاليه به شرط اينكه در خدمت شـريعت باشـد              .  نخواهد داشت  سياسي

هاي   ياستدر حالي كه در س    . ر پي خواهد داشت   منجر به توسعه خواهد شد و توسعه همه جانبه د         
رسـند    نمـي پندارند، ولـذا بـه سـعادت هـم      و ذايعه توسعه را در به كار نگرفتن شريعت مي  متدانيه

سيستي و ليبراليستي و در      مارك باالخرهاموي و    هاي نمرودي، فرعوني،    تهاي عيني آن حكوم     ونهنم
هـاي    همچـون حكومـت   مغـان آوردنـد،      سعادت را به جامعه به ار      هاي كه   مقابل آن دسته حكومت   

حكومت حـضرت محمـد   ها،   سر آمد آن واستين مثل حكومت حضرات يوسف ، موسيپيامبران ر 
ي هـا    سياسـت  خالصه سياسـت متعاليـه در إدامـه       . اد  اهليت مدنيت را شكل د     دوره ج   از كه) ص(

                                                 
، 137، ص 1363الغيب، مقدمه و تصحيح محمد خواجوي، تهران، مؤسسه تحقيقات فرهنگـي،              صدرالدين شيرازي، مفاتيح  .  1
األشياء بحقايقها و هذا إشارة إلي أن إدراك الجزئيات ال كمـال فيـه ألنهـا                  الحكمة بألفاظ مختلفة فقيل هي معرفة       ثم قد حدت  «

غيرة فأما إراك الحقائق و الماهيات فإنها باقية مصونة عن النسخ و التغير و قيل هي اإلتيـان بالفعـل الـذي لـه عاقبـة           دراكات مت 
 باإللـه بقـدر البـشرية و ذلـك بـأن        السياسة بقدر الطاقة البشرية و قيل هي التشبه محمودة و قيل هي اإلقتداء بالخالق تعالي في    

مالصدرا در اسـفار اربعـه نيـز بـا          » البخل و حلمه عن السفه       و فعله عن الجور و جوده عن       يجتهد في أن ينزه علمه عن الجهل      
، دار احيـاء    564، ص 3الحكمة المتعاليـة فـي اسـفار األربعـة العقليـة ج           : پردازد بنگريد به    همين عبارات به تعريف حكمت مي     

  ، 212زايي، ص ي، رساله دكتري شريف لكهاي فلسفي سياسي در آراي صدرالمتألهين شيراز نگرش. 1981التراث، بيروت 
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  .باشد أنبياء مي
  : و مايكل اوكشات1».سياسي و هر آن چيزي است كه به دولت مربوط باشد امر: رافائل«

رسيدگي به امور عمومي جمعي از مردم كه بر حسب اتفاق و يا به حكم انتخاب خود گـرد                   « 
بررسي جامعه سازمان يافته انسان است و پيش از هـر چيـز             « : اتلين گويد  ويا ك  2».اند  هم آمده 

 وايـستون سياسـت را توزيـع آمرانـه ارزشـها      3».كند جنبه سياسي زندگي جامعه را مطالعه مي    
بـرد، چگونـه      موقع مي   برد، چه   برد، چه مي    السكي سياست را به چه كسي مي        وهارولد. داند  مي
    4.كند برد تعريف مي برد، چرا مي مي

باشد ولكـن بـا بررسـي حتـي           بطور قطع تعاريف ارائه شده براي سياست همه تعاريف نمي         
تمام تعاريف ارائه شده براي سياست جنبه ايستايي و فاقد حيثيت پويايي و هـدايت گـري اسـت،                   

  هـاي انديـشه     باشد؛ اما در سياست متعاليه بالخصوص و در گزاره          نهايت همت تصاحب قدرت مي    
سياست متعاليه بـا شـريعت      . گري نهفته است    ديشمندان مسلمان بالعموم پويايي و هدايت     سياسي ان 

سياست متعاليه چـه نـسبتي بـا شـريعت دارد صـدرالمتألهين             . باشد  محوري در خدمت بشريت مي    
    :كند مناسبت شريعت با سياست را چنين بازگو مي

وح است، و سياستي كه خالي       نسبت روح به بدني است كه داراي ر         نسبت نبوت به شريعت،   « 
  5».از شرع باشد، مانند جسدي است كه عاري از روح باشد

در ادامـه كـساني را كـه بـين          ي  و،    باشد، و مراد از شريعت ديانت       مراد از نبوت سياست مي    
شود و انتهاي سياست را       و چهار فرق را متذكر مي     . كند  اند نقد مي    سياست و شريعت فرق نگذاشته    

هاي مدرن و غربـي عامدانـه و عالمانـه شـريعت را               در انديشه . كند  قي و معرفي مي   آغاز شريعت تل  
 دهنـد بلكـه      و بدان نقش سياسي و اجتماعي نمي       گيرند  بطور كلي در تعامالت سياسي به بازي نمي       

رانند، اما در سياست متعاليه سرانجام سياست سـر آغـاز شـريعت معرفـي                   ها مي   آن را به كنج خانه    
ور مركـب و  طـ  ب در مقام توضيح و تشريح مفهوم نظام سياسي هستيم كه معاني نظـام             فعال. شود  مي

كيـف دانـسته و آن را در كنـار مفـاهيم            اي سياسـت را از مقولـه        مرحوم الهي قمشه  . بسيط معنا شد  

                                                 
 .همان. 1

 .همان/ 2

 . همان. 3

 .همان. 4

 .374، ترجمه علي بابايي،ص  شواهدالربوبيهصدرالمتألهين شيرازي مالصدرا،. 5
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  : سياست را چنين بيان كرده است، اوكياست و فراست قرار داده
 حال اجتماع مردم يا كشوري يـا همـه مـردم            اما سياست، تدبير و اعمال فكر است در بهبود        « 

دنيا، بدون زيان به اكثر مردم، ليكن سياست به معني تدبير بر نفع شخص يا يـك جمعيـت بـا                     
ضرر و خسارت به ساير مردم، آن سياست حقيقي نيست بلكه مغالطه و شيطنت و ظاللت است 

وال معنوي و صوري تمام    و ناشي از خود خواهي و سياست حقه الهيه حسن تدبير بر بهبود اح             
مردم است بدون آنكه نظر به شخص يا ملت خـاص داشـته باشـد و در حقيقـت ايـن معنـي                    
سياست، منحصر به سياست انبيا است و رجال و سالطين عالم عادل و طرفدار واقعـي انبيـا و                   
منحصرا سياست الهيه قرآن و مقصد اعالي حضرت ختمي مرتبت صلي اهللا عليه وآلـه و سـلّم        

 معلم عالي الهي بشر و پيشواي كامل مكمل انسان و هادي خلق به راه حق و قافلـه سـاالر           كه
  1» بعثت التمم مكارم االخالق« طريق سعادت ابد در دنيا وآخرت است كه فرمود 

آيند ازسياسـت حقيقـي       اي كه خود از مدرسان حكمت متعاليه بشمار مي          مرحوم إلهي قمشه  
 چـرا   ؛شـود   تعبير مي  ما به سياست متعاليه      ه همان سياست در إصطالح     ك ،به سياست انبيا تعبير كرد    

 و عقلي كه در مقابل وحي مقاومت        .شناسد  كه حكمت متعاليه عقل منهاي وحي را به رسميت نمي         
  .داند كند، آن را مردود مي

 روشن    توانايي دسترسي واضح،   ،عقل إنسان به طور مستقل و بدون اتكاء به منبع وحي إلهي           
ق به معارف حقّه اعم از عملي و نظـري را نـدارد، چـرا كـه درك عقـل فلـسفي بـه واسـطه                          و دقي 

مفهومات و صور ذهني است كه هر چقدر هم صحيح و روشن باشد، گويي از فاصـله بـسيار دور                    
  :گويد لذا مالصدرا مي. كند حق را مشاهده مي

 عن صاحبه الريـب و الـشك و         اهتداء يطمئن به القلوب و يرتفع     ) تعالي(العقل اليهتدي اليه    « 
و ...  إالّ ألنه ينظر في الممكنات و يستدل بها علي موجِدِها و هو الحق             في معرفة الحق  السبيل له   

وراء الحجب إذ ال يحضر عنده إال مفهومات ذهنيه و معقوالت ثانيـه      ليس هذا اإلستدالل إال من    
  2... اليسمن و يعني من جوع

 است كه متكي به وحي باشد و آنچه ايـن ويژگـي را نداشـته                صدرا حكمت آن    به اعتقاد مال  
  3. قابل اعتماد نيست

                                                 
 .112-111، صصحكمت الهي عام و خاصاي،  الدين مهدي الهي قمشه محيي1 . 

 . 129-128، صص4 ج القرآن، تفسيرمالصدرا، . 2

 .142،صمجموعه رسائل فلسفي مالصدراحامد ناجي، . 3
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 بـه هـر حـال       1.و لذا قرآن، معارف آن ميزان و معيار تصحيح همه خواطر و معـارف اسـت               
مفاهيم همچون سياست متعاليه، سياست انبياء، سياست اسالم و ديگر مفاهيم هم سو در يك راستا                

  .هاي اندك فاوت روشي و ديگر تفاوتباشند؛ البته منهاي ت مي
 كه با رويكـرد سياسـي       هم تنيده،    به مراد ما از نظام سياسي مجموعه به هم پيوسته و اجزائي          

شـوند،    هاي خرد تا كالنش با روش و بينش متعاليه نگريسته مي            از جزء . كند  يك هدف را دنبال مي    
ز قبيل نگرش به انسان، هستي، معرفت و        گردد ا   در نتيجه كل نظام سياسي داراي ديدگاه متعاليه مي        

در . شـود  به فرجام و در تصميم گيريهاي سياسي و اجزاء آنها همگي با رويكرد متعاليه عجـين مـي       
 در ايـن رويكـرد اربـاب        . بر آنها رويكرد متعاليه خواهـد بـود         حاكم توزيع قدرت و حفظ آن روح     

  .يه كرامت داردرجوع داراي كرامت است، چون انسان از نگاه سياست متعال
  :پردازيم  از مفاهيم مي و اينك به مفهوم ديگر

  :متعاليه
 از منظـر  در علت اين اطـالق،      .  متعاليه نام حكمتي است كه مالصدرا به ارمغان آورده است         

  : وجه متصور است. محققان چند
 محور اصالت و وحـدت وجـود اسـتوار          نخست آنكه اين فيلسوف أفكار و آراء خود را بر         « 
ته و همه مباحث فلسفي را از اين ديدگاه خاص نگريسته و همه چيز، از جملـه اسـماء و                    اخس

صفات الهي را هم مراتبي از وجود دانسته است، و ديگر جامعيت نظام فكري اوسـت كـه در                   
هـا و   تـر از ديـدگاه   اي بـاالتر و متعـالي   قياس با انديشه هاي مشايي و اشراقي، آن در مرحلـه        

ر داده است؛ و سر انجام آنكه از بيانات صدرالدين آشكارا پيداست كـه وي         هاي ديگر قرا    نظام
دانـد، و     حكمت خود را حكمت ايماني مبتني بر حكمت وجودي، و راهبر به علم شهودي مي              

  2».شمارد مي» علم و شناخت«هاي وصول به  ها و راه تر از ديگر شيوه البته آن را متعالي
كند، كه در مقدمه بطور گذرا به آن          آن را متعاليه مي    دارد    فلسفي كه مكتب متعاليه    ويژگيهاي

 ايجـاد هـم گرايـي بـين عرفـان،           ن،ها پرداختيم و وحدت بخشي كه اين مكتب دارد همچو           ويژگي
هـا ايـن حكمـت را متـصف بـه             اهللا شدن و ديگر ويژگـي         خليفة برهان و قرآن و يا در مقام تربيت       

ه به تعبيـر صـدرالمتألهين حكمـت ذايعـه اسـت بـه نـوعي                در مقابل حكمت متعالي   . كند  متعاليه مي 

                                                 
 .301-294 صصسه رساله فلسفي،الدين آشتياني،  سيد جال. 1

  . 13مالصدرا، ص) فلسفه وجودي(ديباچه بر حكمت متعاليهسيد جعفر سجادي، . 2
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  1.داند حكمت مشائي معمول را حكمت ذايعه مي
شود كه آن   برتر و باالتر از زبان فلسفه معمولي مشاء و اشراق در حكمت متعاليه ديده ميزبان

ي و آثـار    است و آن زبان برتر با سير در مجموعه منظومه معرفت           زبان برتر موجب متعاليه بودنش شده     
 مرحوم مالصدرا در آثار خود به بيان حكمت متعاليه پرداخته           .آيد  صاحبان حكمت متعاليه بدست مي    

  :نويسد است، صاحب فرهنگ اصطالحات فلسفي مالصدرا از زبان وي مي

و بنا بر اين منظور از حكمت متعاليه حكمت وجودي است در جاي ديگر بياني دارد كـه                  ... « 
كند كه حكمت متعاليه لب و مغز عرفان است و آن شهود وجود است و                  مي اين معني را إفاده   

در جاي ديگر، بيان دارد كه مفيد اين معني است كه حكمت متعاليه حكمتي است ايماني و نه                  
  2».يوناني كه بازگشت آن به حكمت وجودي است

بنوعي مقرب بـه  باشد كه  مراد ما از متعاليه در اين تحقيق همان حكمت ايماني و عرفاني مي   
كـدام    مفاهيمي كه تعريف شدند هـيچ     . اللهي سازي است   خليفةودغدغه اين حكمت    . باشد  حق مي 

 بـدان بـسنده   بـدانها پرداختـه شـد كـه     بطور كامل مورد بررسي قرار نگرفتند اما از باب ضـرورت            
  . پردازيم شود و در سر انجام مفاهيم به مفهوم سياست متعاليه بطور تركيبي مي مي

  :است متعاليهسي
كنـيم    اول سياست متعاليه را تعريف مي      بريم،   اين مفهوم را در مقابل سياست ذايعه بكار مي        

  :اند كه حكيم متأله جوادي آملي تعريف كرده
اهللا باشد؛ بنيـان گـذار يـا تقويـت            خليفةاي كه     سياست متعاليه عبارت است از ساختن جامعه      « 

 نيز براي جامعه قائل است، هـم در تعميـر آخـرت،             كننده حكمت متعاليه، وجودي اين چنين     
 رو، ذات اقدس اله در فرآن به جامعه بشري امر كـرده اسـت كـه                  اين از. يعني بهشت سازي    

هاي قرآني است كه به غارت     ترين واژه   توضيح آن كه واژه استعمار از مقدس      . زمين را بسازند    
هو أنشأكم من : (ي اينكه خداوند فرمودبرا. ها كلمات شده است ترين واژه رفته و جزء منحوس   

ياشد آن اسـت      هاي مقدس قرآن مي      علت اين كه استعمار از واژه       3...)االرض و استعمركم فيها   
ثانيا، همه آنها را مطيع و مسخر بشر قـرار داد؛  : كه ذات اقدس اله، اوال، زمين و زمان را آفريد         

هـم چنـين      رابعـا،   ز مقايسه آن استخراج كنيد،    ثالثا عقل و توان علمي و عملي به انسان داد تا ا           

                                                 
 .  193 ، ص1، جالحكمة المتعاليه في االسفار االربعةالحكمة المتعاليه في االسفار االربعةصدرالدين شيرازي، . 1

 . 212، صفرهنگ اصطالحات فلسفي مالصدراسيد جعفر سجادي، . 2

 .61سوره هود آيه . 3
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اين معناي استعمار قرآني است     . نيازهاي خود را بر آورده كنيد؛ و خامسا، آزاد و مستقل باشيد           
ها تبديل شده است؟ پاسخ       ترين واژه   اما چرا استعمار به منحوس    ) و استعمركم فيها  : (كه فرمود 

منابعي كه شماست ، براي من كار كنيـد و بنـده            گويد با همه      آيد و مي    اين است كه بيگانه مي    
هـا روشـن     حـق را باطـل كـردن و زيبـا را زشـت نمـودن در ايـن گونـه روش                    . من باشيد   

  1»......شود مي
نگرد بلكه سياست را براي انسان سـازي   پس سياست متعاليه به سياست به عنوان هدف نمي        

حكمت متعاليـه  . باشد انسان شناسي متعاليه نمي ، انسان منهاي خدا،اهللا است    خليفة آن هم انساني كه   
هـا    زند كـه رنـگ الهـي بهتـرين رنـگ          بامعه رنگ الهي    كند كه به افراد و ج       سياستي را كه دنبال مي    

 اش،   سبك زنـدگي   كند و   زند، عمل خدايي مي     انساني كه خليفه خدا شد حرف خدايي مي       . باشد  مي
ف سياستهاي ماترياليستي و يا ليبراليستي كه سعي        سياست متعاليه، بر خال   . خواهد بود خدا پسندانه   

هيم مـذهبي   هاي آسماني را در امور و علوم سياسي به كار نگيرند و همه مفا               بر اين دارند كه گزاره    
هـاي   كند كه تمامي آنها را به متن جامعه برگرداند و دغدغـه  كوشش مي    رانند،و ديني را به حاشيه ب     

حكمت متعاليه سعي دارد كه با سياست متعاليه خـود          . قرار بدهد ها    خدايي را نكته مركزي سياست    
ا سـاز نيـست بلكـه آخـرت         انسان سياست متعاليه فقط دني    . ايدبشريت را ملتفت بر اين حقيقت نم      

در واقع انسان در اين ديدگاه هم عامر دنيا و هم عامر آخرت است، در رابطـه بـا                   . باشد  ساز نيز مي  
  : گويد مي  جوادي آمليبهشت سازي انسان حكيم متأله

 وارد شده اسـت     2 ) إِنَّما يعمرُ مساجِد اللَّهِ منْ ءامنَ بِاللَّهِ و الْيومِ االَْخِرِ         (در باب اين كه تنها      « 
توانيم، مثل سـلمان،      وقتي ما مي  .  من آمن باهللا   الجنةانما يعمر   : توان اين طور تعبير كرد      بلكه مي 

خانه مشتاق مهندس خويش اسـت، چـون        . شود  انه ما مشتاق ما مي    بهشت بسازيم، آن وقت خ    
  3».كار اوست

ها است، چـرا كـه انـسان          انسان تربيت يافته سياست متعاليه، متفاوت از انسان ساير سياست         
هـاي غيـر متعاليـه چنـين              سياست متعاليه جهان ساز، جامعه ساز و بهشت ساز است امـا سياسـت             

هــاي تــسليحاتي،  هــاي ليبراليــستي و ماركسيــستي رقابــت  سياســتتئوريهــاي قــدرت در. نيــستند
را پيراسـته از  نـسانيت   كننـد، و ا     سوز را تئوري سازي مي      سوز و آخرت    سوز، جهان   هاي انسان   جنگ

                                                 
 .81زايي، ص ها و گفتگوها، به اهتمام شريف لك ، دفتر اول نشستسياست متعاليه از منظر حكمت متعاليه. 1

 .18آيه ) 9(سوره توبه . 2

 .  سابق81 اول ، صسياست متعاليه از منظر حكمت متعاليه، دفتر. 3
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چه بـسا   . نمايند  هاي مادي مي    كنند و غرق در ماديت و لذت        ميهايي إلهي     و تهي از آرمان   معنويت  
هـا   ادعا را بكنند كه نگاه ما انسان محورانه و يا بدنبال حقوق انـسان           هاي ليبراليستي اين      در سياست 

اما بايستي توجه كرد كه سياست متعاليه هيچ شباهتي به انسان ليبراليستي ندارد، آنان انسان               . هستيم
باشند و نيز به قلمـرو سـيطره و           كنند و بدنبال ثروت وقدرت بيشتر مي        را به عنوان ابزار استفاده مي     

اما سياست  .  كاري بدان ندارند   ،نوشت انسان چه خواهد شد    افزايند، در اين بين، سر      ود مي سلطه خ 
 .باشـد    دغدغه مهم سياسـت متعاليـه مـي        مندي آدمي،   انسان ايمان دارد و سعادت    متعاليه به هدايت    

سياست متعاليه كه هدفش ايمان     . شناسي سياست متعاليه بدان خواهيم پرداخت        در مباني انسان   البته
البتـه  . داشته باشـد  ايماني   نگرشهاي    باستان باشد، بلكه بايستي     يونان تواند پيرو فالسفه    ،  نمي  است

و . كنـد    استفاده مي  نهاي پيشنيا   نگرد و از انديشه     سياست متعاليه به تجربه بشري به ديده احترام مي        
 در   كه به افالطون الهـي     كند مانند ياد كردن از افالطون       برخي از آنان را به نيكي و به بزرگي ياد مي          

  . شود حكمت متعاليه ياد مي
اي نـ دنـو بـه مع    باشـد البتـه       ميدنو نيز    است    و علو   سياست متعاليه در عين حال كه متعاليه      

هـاي ماترياليـستي، ليبراليـستي، كمونيـستي،           دارد همانند سياسـت     اي كه بار منفي     متدانيهه  نزديك ن 
كـه  .  را به همـراه خـود دارنـد        متدانيهاسي كه بار منفي از      هاي سي   سوسياليستي و نظير چنان مكتب    

  .سياست متعاليه چنين نيست
مـن  « را با سـفر   متدانيهتواند    ، هم مي  متدانيهاين كه حكمت متعاليه، هم متعاليه است و هم          ... «

 متدانيـه » من الحق الـي الخلـق  « تواند متعاليه را با سفر     متعاليه كند و هم مي    » الخلق الي الحق  
داري بـه     حكمت متعاليه قداست دارد، ولي ما در اداره مردم و كـشور           : گويند    اي مي     كند، عده 
آنها از ايـن مطلـب      . هاكارآيي ندارد    محتاجيم و حكمت متعاليه براي آن برنامه       متدانيهحكمت  

اند كه حكمت متعاليه، اهداف عالي، مياني و نازل دارد و براي تـشبه بـه اخـالق و                     غافل شده 
) ع(در صحيفه سجاديه، اين بيان نوراني از وجود مبارك امام سجاد          . ي حسناي الهي است   اسما

 اگر ذات اقدس اله، عـالٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ       1»علوه و العالي في دنوه      الداني في « : در باره خداوند نقل شده است     
هـا و   عالية في دنو  توان گفت كه      في دنوه و دان في علوهٍٍ است، پس در باره اين حكمت هم مي             
  2».دانية في علوها، هم چنان كه متعالية في تداينها و متداينة في تعاليها
بخشد يعني دست ادميان را به        سياست متعاليه با سفر از غير خدا به خدا به همگان تعالي مي            

                                                 
 .47 دعاي ه،ه،الصحيفة السجاديالصحيفة السجادي.1

  .107، صسياست متعاليه از منظر حكمت متعاليه. 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 44

در واقع در سياست متعاليـه،  . پردازد  ميمتدانيه به امور ، بسوي خلق حقو با سفر از . رساند  حق مي 
اد پيوسـتگي   شود كه سياست متعاليه يكي از مهمترين رسـالتش ايجـ             با متعاليه پيوند زده مي     همتداني

سستگي است؛ همانطور كـه بـين شـريعت، طريقـت و حقيقـت پيونـد         است و دوري جستن  از گ      
 بـين متعاليـه و      بـاالخره زند؛ و نيز بين تكوين و تشريع، ظاهر و باطن، عرفان و برهان و قرآن و                 مي

سياست متعاليه هم نگاه عرشـي بـه سياسـت دارد و هـم نگـاه                كند،    يز پيوستگي ايجاد مي    ن متدانيه
 صدرالمتألهين در اسفار بيـاني دارد كـه   .برآيند سياست متعاليه وحدت در تمام هستي است     فرشي،  

  :حضرت حق از حيثي أعلي و حيث ديگر أدني است
لدنو األدنى من جهة سعة رحمته فهو العالي         و ا  -فهو سبحانه في العلو األعلى من جهة كماله األقصى        «

في دنوه و الداني في علوه و إليه أشير في الرواية عن النبي ع لو دليتم باألرض السفلى لهبطـتم علـى                      
اهللا تعالى قال يعقوب بن إسحاق الكندي إذا كانت العلة األولى متـصلة بنـا لفيـضه علينـا و كنـا غيـر                        

ينا مالحظته على قدر ما يمكن للمفاض عليه أن يالحـظ المفـيض             متصلين به إال من جهته فقد يمكن ف       
   1»....و أوفر و أشد استغراقا فيجب أن ال ينسب قدر إحاطته بنا إلى قدر مالحظتنا له ألنها أغزر

باشـد، و از      سياست متعاليه از آن جهت كه مبدأ متعال مطلوبش اسـت عـالي و متعاليـه مـي                 
 . به حق برساند و سعادت آدمي را تأمين نمايد، داني اسـت            خواهد دست عبد را     جهت ديگر كه مي   

 بار معناي خاص خود را دارد، كه به امور نيايي مردم نيز نظـر دارد، از                 متدانيهبايستي دقت كرد كه     
شناسـي در     شناسـي و يـا فرجـام        شناسـي، انـسان     شود نه از حيث جهـان        گفته مي  متدانيهاين حيث   

      .  است يه خود باقيها به متعال شناخت و نگرش بدان
 دوم را آغـاز     مبحـث بـريم و      هاي كه داشت به پايان مـي         اول را با تمام فراز و نشيب       بحثم

  . كنيم مي
    

                                                 
   115: ، ص1 الحكمة المتعالية فى االسفار العقلية االربعة، ج.  1
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  : مبحث دوم
   و تطبيق آنها بر تحقيق پيش روي و تقسيماتليعلچار چوب تچارچوب نظري، 

  
روش . باشـد   وشـي مـي    روح حاكم بر تحقيق از حيث ر        پارادايم و  مراد از چارچوب نظري،   

 مبتنـي بـر علـل        روش توصيف و تعليل متن و محتوا و ذهن و استنباط و استناد اسـت كـه                 تحقيق
 علل اربعه بعنوان پارادايم تحقيق و استنادي و         .اند  چهارگانه و تقسيماتي كه در فلسفه بدان پرداخته       
مند و علمي باشـد        روش  هر تحقيقي اگر بخواهد    .استنباطي بعنوان روش تحقيق بايستي تلقي گردد      

انـسجام الزم   بايستي براي خود روشي را در قالب چارچوب تحقيق ارائه كند، در غير اين صورت                
 كـه بـر يـك تحقيـق از          ،نمايي است  نما و جهت      قطب  چارچوب تحقيق به منزله    .را نخواهد داشت  

بتنـي  چارچوب ايـن تحقيـق بـر محـور علـل و تقـسيماتي كـه دارد م                 . دهد  حيث روش جهت مي   
 ولـذا بايـستي     . علل اربعه پارادايم تحقيق، و استنادي و استنباطي روش تحقيق خواهد بود            .شود  مي
 در بـين فالسـفه      . خـود را از آن اسـتنباط كنـيم          مدعاي تحقيق به صاحبان مكتب استناد، سپس     در  

 رسـطو  ا مند به بحث علت پرداخت معلـم اول         يونان باستان اولين فيلسوفي كه بطور مستقل و نظام        
اما تا زمان فارابي بحث از علت در مباحث فلسفي بود و از             . ان او  سپس فالسفه بعدي و پيرو     1.بود

و لكن فارابي علل اربعه را در مباحث سياسي وارد نمود و الگـوي              . رفت  مباحث فلسفي بشمار مي   
غايي توضـيح    علتها را با الگوي       باشد، انواع سياست    علل اربعه مي  فاضله  اهل مدينه     فارابي در آراء  

كند مثل مدينه تغلبيـه، جاهليـه، جماعيـه، خـست و              ها را علت غايي تعيين مي       انواع مدينه . دهد  مي
ها بـا     شقوت، ساقطه، ضاله، ضروريه، فاسقه، فاضله، كرامت، مبدله، مسالمه و نذاله كه تمامي مدينه             

 تعريف علت و مباحـث مربـوط         ما بر آنيم كه اول به      2.شود  ر و تقسيم مي   يتوجه به غايات آنها تفس    
، سياسـت متعاليـه، بـا روش        به آن پرداخته، و سپس تقسيمات و انطباق علل را به مباحث سياسـي             

  . ارائه كنيماستنادي و استنباطي
در حـالي   . شود  علل جمع علت است كه خيلي وقتها با عوامل كه جمع عامل است خلط مي              

                                                 
 .129الدين خراساني، ص ترجمه شرف، ، ))ما بعدالطبيعةما بعدالطبيعة( ( متافيزيكمتافيزيكارسطو، . 1

 . 326-255جعفر سجادي،صص، ترجمه و تحشيه سيد هاي اهل مدينه فاضله انديشهنصر محمد فارابي،  ابو. 2
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 ديگـر متفـاوت     ح بـا يـك    م از نگـاه اهـل اصـطال        و ه  ،شناسي   هم از حيث واژه    ،كه اين دو مفهوم   
مـا علـت موجـب بوجـود        شـود، ا    كت يك چيز مي   ر ح يع در سرتندي و يا    باشند؛ عامل باعث كُ     مي

بلكه علت اصطالح فلسفي اسـت كـه        . غرض اينكه مراد از علل عوامل نيست      . دگرد  آمدن شئي مي  
  .معنا و مفهوم خاص در اصطالح فلسفي دارد

گـر و از عـدمش عـدم        يهوم است يكي آن كه از وجودش وجود شئي د         علت را دو مف   : علت«
شود   شئي ديگر الزم آيد و ديگر آن چه وجود شيء بر آن متوقف است و به عدم آن ممتنع مي                   

گـردد    علت به معني دوم منقسم به دو قسم مي        . شود  واجب نمي  و لكن به وجود علت، معلول     
براي معلول علتي نباشد و ديگر علت غير تامه و يكي علت تامه و آن علتي است كه غير از آن 

تقسيم ديگـر  . اند شود به صورت و ماده و غايت و فاعل كه علل اربعه           علت تامه هم منقسم مي    
علت يا معده است و يا مؤثره علت معده ممكن است مقدم بر معلول باشـد زيـرا علـت غيـر                      

مرجع و بازگشت علـت     . معلول باشد مؤثره است و لكن علت مؤثره واجب است كه مقارن با            
 است از انقضاء و حصول به نحوي كه حصول هر           متشابكة الحقيقة معده به امر متجددالوجود و      

  1.علت مؤثر ذاتاً اقوي از معلول است. مرتبتي بعد از زوال سابق آن است
هـاي    هاي مهم فلـسفي اسـت كـه در مكتـب            مباحث مربوط به علت و معلول يكي از بحث        

اند مثل مكتب مشاء، اشراق، يماني و بخصوص حكمـت متعاليـه بـه                 فلسفي به آن پرداخته    مختلف
. هاي فلسفي بهتر زوايايي بحث را باز كرده و آن را مورد دقت قرار داده اسـت         از همه مكتب   ،يقين

توانـد    مهري شده در حالي كه عرصه سياسي سرشـار از مباحـث علـل مـي                 اما در سياست بدان بي    
اما پردازش حكمت متعاليه بـه علـت و         . اند  لسفه غرب نيز فيلسوفان غربي بدان پرداخته      در ف . باشد

  .باشد معلول ويژه خودش مي
اند مثل علـت را بـه معـده، مـؤثره، تامـه، ناقـصه،               تقسيمات گوناگوني براي علت بر شمرده     

شايد يكـي از    . اند هاي فلسفي و منطقي بدانها پرداخته       بسيطه، مركبه و ديگر تقسيماتي كه در كتاب       
عوامل اهميت مباحث علت و معلول بدان جهت باشد كه كل نظام هستي به دو قسم كالن تقـسيم                   

  در هستي اعم از مجردات و ماديات مصداقي از آنها را سراغ نـداريم              ، معلول -2 علت   -1: شود  مي
 بـه عبـارت     ؛اشـد ب  مـي  العلل  حتي خداوند متعال كه علت    . كه بيرون از علت و يا معلول بوده باشد        

شناسـي    شناسي و معلول شناسي است، چرا كه موضـوع فلـسفه هـستي              تر هدف فلسفه علت       دقيق
هـاي مهـم      يابي يكي از دغدغه     علت. اند و يا معلول     است و هستي از دو حال خارج نيست يا علت         
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 ها در پيرامـون علـت و معلـول و بخـصوص از آن               در بيشتر مباحث، محور بحث    . باشد  فالسفه مي 
مثل علت نيازمندي ممكن به علت و يا در علوم سياسي بحث از علت لزوم دولـت                 . باشد  علت مي 

و يا علت إطاعت از دولت و نيز علت نياز به توزيع قدرت و يا نياز به نظـارت، و نيـاز بـه آزادي،          
معلـول  و  اصال فلسفه وجودي علم و دانش براي كشف رابطه بين علـت             . كه آزادي چرا بايد باشد    

. هـا در اينجـا نيـست        مبا حث ديگر كه مربوط به علت هستند كه جاي طرح آن بحـث             و  . باشد  يم
 پارادايم تحقيق مـا در ايـن نوشـتار        باشد كه   براي ما مهم تبيين و تطبيق علل اربعه بر اين نوشته مي           

  . اشدب مي
اربعـه هـر    علل  .( اند در تحقيق هر چيزي چهار علت مؤثر است          فالسفه گفته : گانه  علل چهار « 

علت فاعلي، ) اند علت غير تامه است و در واقع جمعا يك علت تامه         جدا از سه تاي ديگر      يك  
  1».غايي، مادي و صوري

 : بايستي تحقـق يافتـه باشـد، بطـور مثـال           ، چهار علل ياد شده    ،در تحقق هر موجودي مادي    
 بـا   ،اري اسـت كـه     مواد ساختماني كه بكار رفتـه و علـت فـاعلي آن بنّـا و معمـ                 ،علت مادي خانه  

 و فرجام   ؛باشد   آن نقشه مهندسي خانه مي     ،همكاري كارگران آن را بناء كرده است، و علت صوري         
اي   يكـي بـه انگيـزه   ،اي كه شخص را وادار بـه سـاختن آن كـرده اسـت                انگيزه ،و علت غايي خانه   

ار  وجودش مستند بـه چهـ      ،هر موجودي مادي در جهان    ... سكونت و ديگري جهت محل اداري و      
علت . د نمود توان رص    نيز علل چهار گانه را مي      در مباحث سياسي و دولت    . باشد  علت ياد شده مي   

البتـه در حكومـت     . كند  فاعلي رئيس دولت كه در راس هرم قدرت قرار دارد و إعمال مديريت مي             
علت فـاعلي در    . واليت فقيه ولي فقيه در راس هرم قدرت قرار دارد و نقش فاعليت از آن اوست               

ظـام سياسـي عبـارت از       و علت صـوري يـك ن      .  متفاوت باشد  ،تواند  هاي سياسي گوناگون مي     نظام
مادي يك نظام   و علت   .... باشد از حيث جمهوري، سلطنتي، دمكراسي،استبدادي و           مي شكل دولت 
رسد و نيز ملتي كـه    توسط پارلمان به تصويب مي،ها، قوانين و ضوابطي كه بهتواند مصو  سياسي مي 

 هـر نظـام   ، كـه  اسـت  اهـدافي  ،و اما علت غايي هر نظام سياسـي       . ام سياسي در اختيار دارد    يك نظ 
گـرا، اقتـدار      اهداف همچون فضيلت گرا، سـعادت     . باشد   مي ،سياسي براي خود تعريف كرده است     

تواند   هر علتي از علل چهارگانه مي     ....  نه قدرت محور و      ، كه هدايت محور است    ،گرا، هدايت گرا  
 يعني بطور مثال علت مادي از چندين چيز تشكيل شـود و همينطـور سـاير             ،موري باشد مركب از ا  

                                                 
 .351، صفرهنگ اصطالحات فلسفي مالصدراسيد جعفر سجادي، . 1
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  .آوريم جهت آشنايي بيشتر با علل چهارگانه توضيح مختصري را در ذيل هر كدام از آنها مي. علل
 و علـت مـادي و صـوري از          ،باشـند    مـي  يهـاي وجـود     علت فاعلي و علت غايي، از علت      

  . هاي قوامند علتاند و يا از  هاي ماهيت علت

  
  . چيزي است كه وجود شيء به آن است، مانند نجار براي تخت: علت فاعلي« 

چيزي است كه وجود شيء به خاطر آن اسـت ماننـد نيـاز بـه نشـستن بـر روي                     : علت غايي 
  ....تخت

شود مانند چوب براي تخت، و همان چيزي  شيء از آن ايجاد مي: چيزي است كه: علت مادي 
  . با آن بالقوه استاست كه شيء
كنـد و بـا وجـود آن، شـيء            شيء به وسيله آن وجود پيدا مي      : چيزي است كه  : علت صوري 

  1 ».شود مانند صورت تخت بالقوه، بالفعل مي
سپس صدرالمتألهين بعد از توضيحاتي در پيرامون علت مادي و صوري از حكماء در رابطه               

  : كند نقل مي با علت فاعلي چنين
فاعل يا فاعل بالقوة است مانند زماني كه هنوز تأثير نگذاشته است و يـا               : اند كه  حكماء گفته « 

فاعل يـا فاعـل كلـي اسـت     : اند نيز گفته. فاعل بالفعل است مانند آنگاه كه تاثير گذاشته است       
اند فاعل يا فاعل عام است        نيز گفته . مانند فاعل مطلق، و يا جزئي است همانند فاعل محسوس         

 ... و يا فاعـل خـاص اسـت ماننـد آنكـه           » اي علت تخت است     سازنده« : بگوييممانند اين كه    
اند فاعل يـا فاعـل قريـب اسـت ماننـد              و نيز گفته  » اين نجار تخت را ساخته است     « بگوييم،  
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فاعليت صورت براي هيولي، و يا مانند فاعليت عفونت براي تب، يا فاعل بعيـد اسـت ماننـد                   
  1».عقل فعال نسبت به ساير موجودات

يعني يك فعل سياسي نيز     . تواند تمامي تقسيمات ياد شده باشد       در تمام افعال سياسي نيز مي     
بعـد از آشـنايي     . تواند داشته باشد    علت فاعلي قريب دارد و متوسط دارد و همچنين فاعل بعيد مي           

سيم، و  نيز بـشنا    را  يك از علل چهارگانه    ر اقسام ه   بجاست ،سام چهارگانه علتها  كلي و اجمالي با اق    
 تفصيل تمامي آنهـا را مالصـدرا در آثـار خـود و               توانند داشته باشند،    اي كه با يكديگر مي      نيز رابطه 

اقسام خاص علـت  . اما تقسيمات خاص از هر كدام از علتها  2. بخصوص در اسفار بيان نموده است     
  :فاعلي عبارت است از

فاعـل  . اعل باالختيار يـا مختـار     فاعل بطور كلي بر دو قسم است فاعل بالجبر يا مجبور و ف            « 
طبع يعني آنكه بدون علم و اختيار اثري كه ماليم بـا طبـع     لـ فاعل با     اول :بالجبر سه قسم است   

  . اوست باو نسبت دهند مانند آتش درحرارت
دوم ـ فاعل بالقسر يعني آنكه بدون علم و اختيار اثري كه مخالف با طبع اوسـت از او صـادر    

  .  ثقيل به باالگردد مانند رفتن جسم
ـ  فاعل بالجبر و آن فاعلي است كه فعلي بال اختيار از او صادر گردد در حاليكه بالـذات   سوم 

  3».در فعل و ترك مختار باشد مثل بر انگيختن شخصي بكاري كه خالف ميل اوست
بـار    يـك  بالطبع باشد و يا بالجبر و يا بالقسر باشـد،            تواند  دولت به ملت خويش مي    فاعليت   

باشد اما چه بـسا در        كنند، كه مطابق ميلشان مي      كند، اما إطاعت بالطبع مي      تي از دولتي إطاعت مي    مل
كننـد همـانطور كـه در         اعتراض و انتقاد اختياري از خود نداشته باشند؛ بار ديگر إطاعت بالجبر مي            

باشـد،    شـود، بـار سـوم إطاعـت قاسـرانه مـي             هاي سياسي توتاليتاريسم و مليتاريسم ديده مـي         نظام
  .كشانند ها به هر سو كه بخواهند مي ها بر خالف ميل ملت دولت

  :فاعل باالختيار نيز بر سه قسم است«
اول ـ فاعل بالقصد و آن فاعلي است كه با علم و اراده و غرض خاصي عملي را انجام دهـد   

  .ذات قادر بر فعل و ترك آن باشدلكه با
لم او بوجود فعـل مـستلزم ثبـوت و تحقـق او در     دوم ـ فاعل بالعنايه و آن فاعلي است كه ع 

                                                 
 .همان. 1

 .  345 -131، صص 2ج ،االسفار االربعةاالسفار االربعة  الحكمة المتعاليه فيالحكمة المتعاليه فيدين محمدالشيرازي، صدرال. 2

، 1 كتـاب اسـفارج    اتيـ  و ترجمـه قـسمت امـور عامـه و اله           صي تلخ ن،ي حكمت صدرالمتأله  اي يجواد مصلح، فلسفه عال    . 3
   .93-92ص
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فاعليت مبـدء بـراي     . خارج گردد و از اين فعل قصد و غرضي زائد بر ذات خود نداشته باشد              
  ....ايجاد عالم در نظر حكماء به اين نحو خواهد بود

بالتجلي، و آن فاعلي است كه علم او كه عين ذات اوسـت سـبب    بالرضا يا فاعل سوم ـ فاعل 
معلوم گردد و وجود خارجي معلوم بواسطه حضورش در برابر فاعل عين علم و تفصيل               ايجاد  

  .علم اجمالي ذاتي او باشد
صدرالمتألهين طبق عقيده حكماء اشراق فاعليت حق را به همين نحو يعنـي فاعليـت بالرضـا                 

  1.دانسته است
اسـي تـصوير دارد؛     هاي سي   هاي بالجبر، در عرصه     هاي اختياري نيز همانند فاعل       اقسام فاعل 

هاي مختلفي    نوع فاعل در نفس ادمي در قياس با فعل        اند،    اما صاحبان قدرت كه داراي نفس انساني      
، آدمـي يـا إعمـال       تواند انواع متفاوت و متنوعي از فاعليت را داشته باشد           دهد مي   كه وي انجام مي   

ثـل سـايرين داراي     مشـود، در نتيجـه انـسان سياسـي            كند و يا مـديريت مـي        قدرت و مديريت مي   
  :كنند در شش نوع ارائه ميآنها را  حكيم متأله جوادي آملي مصاديق هاي است كه، فاعليت

مـراد از تـصور تنهـا       . فاعليت نفس نسبت به تصورات و توهمات آن فاعليت بالرضا اسـت           « 
ود  نفس كه به ذات خ....باشد  تخيالت نيست و منظور از توهم نيز ادراكاتي مقابل تخيالت نمي          

شود و تصورات كه فعل نفس هستند به نفس ذات خـود      عالم است منشاء صدور تصورات مي     
باشند، يعني علم نفس به آنها علمي حضوري است و به همين دليل فاعليت                معلوم نفس نيز مي   

س نسبت به صور كليـه و       فبر مبناي حكمت متعاليه ن    . نفس نسبت به آنها فاعليت بالرضا است      
ر نيست بلكه مظهر است و مصدريت نفس محدود به صور خيالي وهمي             تصورات عقلي مصد  

و حسي است و بر اين اساس فاعليت نفس تنها نسبت بـه ايـن دسـته از تـصورات از سـنخ                       
  2»فاعليت بالرضا است

گرفته و نفس را نسبت به اعمال قـواي جزئـي را نيـز از                 سپس طبق مبناي مشاء بحث را پي      
ت و در فاعليت نفس نسبت به اموري كه بـا صـرف تـصور و تـوهم                  فاعل بالرضا بشمار آورده اس    

  :شوند را فاعل بالعنايه دانسته موجود مي
شوند فاعليـت بالعنايـه       فاعليت نفس نسبت به اموري كه با صرف تصور و توهم موجود مي            « 

شود، نشانه آن است كه وجودي علمـي           هنگامي كه علم به شيئ سبب شيئ ديگر مي         .....است
شود، در اين مورد علم به        يني دارد، مانند وقتي كه علم به ترشي سبب انقباض دهان مي           اثري ع 

در . بالعنايه در مورد آن صـادق نيـست       انقباض سبب انقباض نشده است و به همين دليل فاعل         
                                                 

 .همان. 1

 .  90ـ  89، صص2ز ج شرح حكمت متعاليه، بخش چهارم ارحيق مختوم،آملي،  عبداهللا جوادي. 2
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شود، مصداق فاعل بالعنايه است مانند كسي         جايي كه علم به شيئ سبب وجود همان شيئ مي         
  1».شود واقع شده و سقوط را تصور كرده و ساقط ميكه در مكان بلندي 

  .كنند و اما فاعل بالقصد بودن نفس ادمي را چنين بيان مي
هاي خارجي و به دواعـي زائـد بـر ذات خـود، انجـام                 نفس نسبت به كارهايي كه به انگيزه      « 
و يـا   كند مانند نوشـتن       آورد تعقيب مي    دهد و غرضي خاص را كه كمال آن را به دنبال مي             مي

  2».راه رفتن فاعل بالقصد است
  :كند و اما فاعل بالجبر، بالطبع و بالقسر نفس ادمي را چنين بيان مي

فاعليت نفس صالح و خير براي افعال قبيح و شرّ فاعليت بالجبر است كه به دخالت شياطين                  « 
ـ                 و مانند آنها انجام مي     ار شـرّي را    شود و البته اين قسم در حد مثال است و گرنه نفسي كـه ك

دهد، اگر مورد فعل نباشد و كار بـه او اسـتناد دانـسته باشـد بـدون اراده و اختيـار                        انجام مي 
  .تواند باشد نمي

المت ساندن حرارت غريزي در بدن و حفظ سـ        نفس نسبت به كارهايي كه براي حفظ مزاج، ر        
ي كـه در هنگـام   دهد، فاعل بالطبع است و نفس نسبت به گرماي    و اموري از اين قبيل انجام مي      

. باشد  آورد، فاعل بالقسر مي     مريضي و تب و يا چاقي و الغري مفرطي كه در بدن به وجود مي              
دليل فاعل بالطبع و يا بالقسر بودن نفس در اين موارد، اين است كـه نفـس بـا آن كـه عـالم                        

ـ            چون در وحدت خود شامل جميع قوي مي         است، ه باشد، در مرحله عاليه با عقل و در هر مرتب
از كثرت، حكم همان مرتبه را نيز به لحاظ آن مرتبه واجد است و به همين دليل در مرتبه طبع                    

شـود، فاعـل بالقـسر        بالطبع است و هنگامي كه قاسري نيست به همان مرتبـه يافـت مـي                فعل
  3.باشد مي

 هر كدام از آنها نسبت    . باشد  ميصاحبان قدرت    فعل و رفتار     ،تمام افعال و رفتارهاي سياسي    
متفاوت خواهد بود، فاعليت ادمي نسبت به بعضي از امـور فاعـل               است  كه فاعل سياسي   يبه انسان 

بالقسرخواهد بود و يا نسبت به بعضي ديگر فاعل بالقصد و همينطور، غـرض اينكـه تمـام اقـسام                    
چرا كه همه اقسام نسبت به نفس انسان تصوير         . تواند جاري شود    علت فاعلي در انسان سياسي مي     

رد بلكه با پويـايي بـه مـسير         ب  براي اينكه نشان بدهيم كه حكمت متعاليه در ايستايي بسر نمي          . ددار
اي نظـر كنـيم      دهد در فاعليت خداي سبحان اگر به نظريه حكيم إلهـي قمـشه              حيات خود ادامه مي   

باشـد امـا از       اثبات اين ادعا بوضوح ديده خواهد شد، وي در واقع از پيروان حكمـت متعاليـه مـي                 
                                                 

 .92 – 91همان، صص. 1

 .92همان، ص. 2

 .92همان، ص. 3
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بالعشق رسيده است و همچنين آراء حكيم متأله جـوادي            ظريه مالصدرا عبور كرده است وبه فاعل      ن
  ... تواند باشد، چه در زمينه انسان شناسي و يا سياسي و  آملي نيز دليل بر اين ادعا مي

  :اي علت و معلول از نگاه إلهي قمشه
ليـت و معلوليـت اسـت ايـن          مبحث ع   يكي ديگر از مباحث امور عامه و نعوت كليه وجود،         « 

مبحث را توسعه بيش از ساير مباحث امور عامه است، بلكه توان گفت بحث عليت و معلوليت                 
م بحث در عليت و معلوليت      يسبب نگارش ساير مقاصد امور عامه است و اگر دقيق تر نظر كن            

سبب تدوين تمام فلسفه و اصل و اصيل علم حكمت اسـت و بـدون مبالغـه هـر محـصل و                      
 آن صـاحب    ،ليهاشمندي كه اين مبحث را به حد كمال بشري فهم كند و به درك مطالب ع               دان

، بلكـه سـاير علـوم هـم وي بـسي آسـان              نظر و استحضار گردد، فهم ساير مقاصد حكمـت        
  1»....باشد،

اي كـامال   اهميت بحث از علت و معلول در امور عامه و حتي كل فلسفه از نگاه الهي قمـشه     
 را دو    اهميـت آن   ،طي كه بحث علـت و معلـول بـا حكمـت عملـي دارد              بجاست، بخصوص ارتبا  

آورد، بطـور مثـال بـين         انكار علت و معلول سر از انارشيسم در علوم انساني در مي           . كند  چندان مي 
گونه ارتباطي نخواهد داشـت، و يـا بـين مـشروعيت و اعمـال                 عرضه و تقاضا در علم اقتصاد هيچ      

بـا قبـول    . باشـد   كه ارتباط يك امر بديهي مي       اهد بود؛ در حالي   سياسي ارتباطي نخو    قدرت در علوم  
. گـردد   بندد و بجاي آن نظم اجتمـاعي جـايگزين مـي            مبحث علت و معلول انارشيسم رخت بر مي       

كنند، در نتيجه روابط تمام امـور و علـوم            هوداران انارشيسم در مرحله اول انكار علت و معلول مي         
  پايه و پيرو و يا شرط و جزايـي نخـواهيم داشـت، همينطـور در                حتي در ادبيات  . شوند  را منكر مي  

  . را شاهد نخواهيم شددانش نجوم هيچ گونه سبب و مسببي 
علـت فـاعلي كـه      : توان ارائه نمـود اول      علل چهارگانه را در غالب تمثيل مي      تر    به زبان ساده  

علـت مـادي كـه      : سـوم . علت غايي كه در آن طعام و شراب خوردن است         : باشد، دوم   گر مي   كاسه
علـت فـاعلي در فلـسفه       . علت صوري كه شكل و هيئت كاسه اسـت        : چهارم. سنگ و خاك است   

 بنـوعي تمـام     دانـد،   بخش را علت فاعلي مـي       إلهي غير علت فاعلي مادي است، حكيم إلهي هستي        
كـت  ك و حر     اما از نگاه طبيعـي محـرِّ       .ها، چنين باوري دارند     فيلسوفان إلهي، در مقابل ماترياليست    

پندارد، در نتيجه الهي فاعل را منحصر در خداي سـبحان بـاور دارد امـا طبيعـي                    بخش را فاعل مي   

                                                 
  .49، ص عام و خاصيحكمت اله ،يا  قمشهي الهنيالد ييمح. 1
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گيـرد يكـي انديـشه سياسـي إلهـي و ديگـري            در حوزة سياست دو انديشه شكل مي       چنين نيست؛ 
  محرك فقط خداست صِرف يك إدعا نيست بلكـه خـاص خـود را دارد كـه            انديشه سياسي مادي،  

  :كند ا حكيم إلهي چنين بيان ميدليل اين مدعا ر
الوجود تواند بود و هيچ ممكن نتواند چيزي را وجـود بخـشد،               زيرا وجود هر چيز از واجب     « 

براي آنكه ايجاد، فرع وجود است و ممكن كه به ذات خود، وجود ندارد ايجاد غير خود نيـز                   
مـثال  . چيزهـا اسـت   نتواند ولي فاعل كه نزد طبيعي به جنبش و حركت آرنده غير است بسيار               

آب كه به جنبش آورنده آسيا است و باد كه به جنبش آرندة كشتي است و بخار كه به جنبش                    
  1».آرندة ناوها و ديگر چيزها است،  بر همة اينها به نزد طبيعي فاعل گفته شود

باشـد، و غيـر آن هـر     پس علت حقيقي و واقعي كه معطي وجود است فقط باري تعالي مـي   
هست نظام آفـرينش بـه   . هاي آن علت واقعي است  به علت گردد در واقع معلول   چيزي كه متصف  

. يازد  ها دست مي    دست فاعل است، اما علت مادي، صوري و غايي را عقل به تجزيه و تحليل بدان               
توان در اينجا طرح نمود اين است كه فاعليـت خداونـد بـر جهـان هـستي چگونـه           پرسشي كه مي  

باشد جواب پرسش يـاد شـده از          اه سياست متعاليه خليفة خداوند مي     انسان سياسي از ديدگ   است؟  
 كه يكي از آنها رويكرد كالمـي        ،هاي مختلف وجود دارد   ددر پاسخ رويكر  . باشد  اين جهت مهم مي   

باشد و ديگري از آن مشائيان و نيز اشراقيان جـواب خـاص خـود را دارنـد و                     و از آن متكلمان مي    
اي جواب مخصوص خـود را         الهي قمشه  باالخرهدهد و     واب مي حكمت متعاليه طبق مباني خود ج     

  .اي بجاست به اقسام فاعل بپردازيم قبل از پرداختن به نظريه الهي قمشه. دارد

  :اقسام فاعل
بالطبع،    فاعل -1: اي اقسام فاعل را هشت قسم دانسته است كه عبارتند از            مرحوم الهي قمشه  

 -7 فاعـل بالعنايــة  -6بالتـسخير    فاعـل -5بـالجبر    فاعـل -4بالقـصد    فاعـل  -3بالقـسر،      فاعـل -2
    2نموده استو نقد و بررسي بالتجلي، سپس هر كدام را جداگانه تعريف   فاعل-8بالرضا  فاعل

توان   ورزند را مي    هاي ياد شده و فاعل بالعشقي كه حكيم إلهي بر آن تأكيد مي              مجموع فاعل 
  : در نمودار ذيل ترسيم نمود

  :م علت فاعلينمودار اقسا
                                                 

  .51همان ، ص. 1
 .58 -54همان ص.  2
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شـود و يـا بـه هـيچ           ها متصف مي    هاي ياد شده، فاعليت خدا به كدام يك از فاعل           بين فاعل 

 فاعليـت  .و فاعليت خدا يك نوع فاعليتي ديگر است. گردد هاي ياد شده  متصف نمي   كدام از فاعل  
هـا در     قـسام فاعـل   ا تمام   .انسان سياسي را نيز بايستي در ذيل فاعليت خدا مورد مطالعه قرار بگيرد            

بطور خالصه   كه   ، خدا وجود دارد    اي مختلفي در فاعليت   ه   رويكرد .انسان نيز جاري و ساري است     
  :عبارتند از

  :  عقيده متكلمين-1

داننـد    متكلمين بر اين باورند كه فاعليت خدا فاعل بالقصد است، واجب تعالي را فاعلي مي              
ي و انگيزه زايد بر ذات و علم، آنـان معتقدنـد   كه عالم بذات و به فعلش است ولي در فعلش غرض        

باشد، مرحوم إلهـي ايـن        كه غرض خدا از ايجاد منفعت و مصلحت بازگشت آنها به مخلوقات مي            
 سـطحي تلقـي   دانـد و  فاعليـت خـدا تمـام نمـي     در  رانظريه را مورد نقد و بررسي قرار داده و آن         

  :كند مي
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ظر سطحي درست است، ولي چون تعمـق كنـيم بـا            و اين عقيده، گرچه با افكار عامه و به ن         « 
باطل است زيرا فاعلي كه فعلش به داعي زايد بر ذات              اصول علمي، مخالف و با براهين متقن،      

پس اگر ذات احـديت عزمجـده،       . اوست در حقيقت ناقص است و مستكمل به آن فعل است          
ف رومـي اگـر نـه       چنانكـه عـار   ( ايجاد عالم را براي احسان و مصلحت و منفعت خلق كند            

منظورش به نظر عامه سخن گفتن بوده است البته به خطا رفته، در اين بيت كه غرض زايـدي                   
  . )بر فعل حق قايل شده و گفته است

  بلكه تا بندگان جودي كنم        من نكردم خلق تا سودي كنم
د و  كرد و صفت جواديت و كمـال واهبيـت را دارا نبـو              الزم آيد اگر اين جود را به خلق نمي        

پـس قـول متكلمـين هـم       ) تعالي اهللا عما يقولـون    (عالم را ايجاد كرد تا كسب اين كمال كند          
  1» سخني عوامانه و نا صحيح است 

در نظرية ياد شده هر چه بيشتر تعمق كنيم به ناسازگاري آن با معارف اماميه نيز بيـشتر پـي                    
ن ذات اوست، و صفتي زائد بر ذات       بريم، چرا كه اماميه بر اين باور است كه صفات خداوند عي             مي

اي نيـست و دارا       خداوند سبحان فاقد هـيچ صـفت كماليـه        . نداريم و صفات حق عين ذات اوست      
اي نيـاز بـه هـيچ كـاري           باشد براي دارا شدن به صفت كماليه        بودن به صفات كماليه، ذاتي حق مي      

. باشـد  ظاهري و سطحي مـي  از نظر علوم عقلي نظريه متكلمين پذيرفتني نيست؛ يك نظرية           . نيست
هـاي ديگـر،      تواند بشمار آيد، با ارائه عقايـد و نظريـه           ها مي   ترين نظريه   شايد بتوان گفت كه ابتداي    

  . ابتدايي بودن آن آشكارتر خواهد شد

  :  عقيدة حكماي مشّاء -2

باشد، رياست مكتب مشّاء در يونان باسـتان بـا ارسـطو              مراد از آنان ارسطو و پيروان وي مي       
علي سينا بـوده اسـت، آنـان بـر ايـن باورنـد كـه                  الرئيس ابو    با شيخ   در فالسفه مسلمين،   ود و بعد  ب

 همان بود كه گذشت، بدين معنا كه واجـب          بالعناية  فاعلمراد از   . باشد  بالعنايه مي   فاعليت خدا فاعل  
 علـم سـابق     .تعالي علم به ذات و به فعل خود دارد، غرضي زايد بر ذات در آفرينش و ايجاد ندارد                 

  :خدا بر تمام عالم وجود سبب ايجاد هستي گشته است
 بذات خود كامل تام فوق التمام است، لذا عالِم به  تمام نظام اكمل وجود                ، حق چون ذات ... «

باشد و از اين جهت كه عالم به تمام نظام هستي است، ايجاد عالم فرمود علم را به موجودات                   
 كه از نظام علمي رباني پديـد آمـده اسـت نظـام كيـاني                نظام رباني گويند و خود موجودات     
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اش نظـام اكمـل       خالصه، مشائين گونيد، چون وجود باري آن گونه وجود است، الزمه          . گويند
علمي باشد و چون الزمة آن ذات، نظام علمي و علم به كل است و الزمة علم بـه نظـام كـل                       

جاد نـدارد و ايجـادش صـرف        ايدي در اي   ز ايجاد كل موجودات است جز ذاتش اصالً غرض       
زيرا مقصودش از ايجـاد     . عنايت است و اگر غرض زايد در ايجادش بود، فاعل بالعنايت نبود           

انـت نباشـد و     عن،  عالم، غرضي است كه بر او رسيده و در كاري كه فاعل آن عوض خواهـد               
  واجب چون

ال كند پس   كامل الذت و فوق الكمال است و در وي هيچ نقص نيست كه به فعل خود استكم                
فاعل به عوض نيست و ايجادش عنايت صرف بوده يعني ذاتش سبب علـم و علمـش، سـبب              

  1»خلق شده است 
  .كند باشد و لذا آن را تلقي به قبول نمي  عقيده مشائيان نيز مورد پسند حكيم إلهي نمي

  :  عقيدة إشراقيان -3

هـاي كـه بـراي        ، با همان ويژگي   باشد  رضا مي بال  فاعلآنان بر اين باورند كه فاعليت خداوند،        
بالرضا گذشت؛ بدين بيان كه علم حقّّ خود معلوم و عين آن است، كه نظام آفرينش بـا تمـام                      فاعل

قلمروي كه دارد لوح علم خداست، يعني هر چه در لوح عالم است خود صـورت علمـي و نفـس            
  :مكتب إشراق در تقدم علم بر معلوم، گويند. باشد معلوم بالذات خدا مي

جهت علم كه ارتباط وجود عالم است به حق مقدم است بر جهت معلوم كه ارتباط وجـود                  « 
بالرضا   است به خود ماهيات عالم و اين را علم سابق گيرند و آنكه ما سابق گفتيم، قايلين فاعل                 

زيرا علـم تفـصيلي كـه نفـي         . علم تفصيلي سابق بر عالم، قايل نيستند مناقض اين بيان نيست          
راد آن قسم علم سابقي كه مشائين گفتند يعني صور مرتسمه بود نه ايـن قـسم علـم                   كرديم، م 

  2».سابق به اعتبار عقلي كه اشراقي قايل گرديد
دانند، لذا يكـي از جاهـاي كـه           اشراقيان تقدم علم بر معلوم را در تقدم وجود بر ماهيات مي           

جاست كه معروف و مـشهور در بـين            ماهوي بودن إشراقيان را متزلزل نمايد همين        إصالة تواند  مي
هـي را     دانند، در حالي كـه آنـان ماهيـت بمـاهي            ماهيتي مي   پژوهان فلسفه، اشراقيان را إصالت      دانش

البته جايي بحث آن در اينجـا       . شناسند   را به إصالت مي     موجودة إصالت قايل نيستند، نهايت ماهيت    
  .نيست، بخصوص ما بنابر خالصه نويسي داريم
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همگـي بـر ايـن باورنـد كـه فاعليـت حـقّ،              : صـدرا   طوسـي و مـالّّ      رفان، محقـق   عقيده عا   -
  :ديدگاه آنان عبارت است. باشد اعل بالرضا و بالعنايه متفاوت ميو با ف. بالتجلي است فاعل

خالصه هم نفس موجودات را علم حق دانند و هم علم سابق در مقام ذات فاعل، قايل شوند        « 
سه كه امر بسيط اسـت بـراي ذات، عـين انكـشاف تفـصيلي               و گويند انكشاف خود ذات مقد     

اند و ما بـا آنكـه عقايـد و            موجودات است و اين را علم اجمالي در عين كشف تفصيلي گفته           
المتألهين و عرفـا را قابـل هـر           سخنان مشاء و اشراق و خصوص عقيدة محقق طوسي و صدر          

مقـام شـامخ در حكمـت       شماريم و صـاحبانش را صـاحب افكـار عاليـه و               گونه تقديس مي  
  1».دانيم مي

باشـد، بنـوعي آخـرين نظريـه در           هاي پيشين مـي     فاعل بالتجلي نظريه جامع نسبت به نظريه      
آيد، با اين وجود بدين معنا نيـست كـه در آن نظريـه در جـا زده                    فاعليت خداي سبحان بشمار مي    

 ، در حال شـدن اسـت      ، كه هميشه   است شود و نشود از آن عبور كرد، حكمت متعاليه چنان مكتبي          
ـ   كه هميشه مـي ،داند خود مكتب نيز چنين است همانطور كه جهان را نهاد ناآرام مي    در حـال  دتوان

باشـد،    عبور صاحب نظران پسينيان از پيشينيان در اين مكتب هميشه ممكن مـي            توسعه بوده باشد؛    
گيرد؛   به پيشنيان صورت مي   اي در كمال ادب و اخالق و نهايت احترام            در مقام عبور از نظريه    البته،  

. باشـد   اي بهتـرين دليـل بـر إدعـايي يـاد شـده مـي                سطر پاياني نقل شده از مرحـوم إلهـي قمـشه          
اما . آيد  هاي قبل يعني عبور از مشاء، إشراق و متعاليه بشمار مي            بالعشق در واقع عبور از نظريه       فاعل

ت متعاليه اين ادب و اخالق علمي       باشد كه در صاحبان حكم       آن ادب قلم إلهي مي     ،مهمتر از نظريه  
 با اين جملـه شـروع       ،خواهد نظريه خود را آغاز كند       مرحوم إلهي وقتي مي   . شود   مي يافتبه وفور   

ايـم؛ أفـزوده شـده در          كه باز به فكر قاصر، فاعليت ديگر بر اقسام هشتگانه مذكور افـزوده             ،كند  مي
  .باشد اي مي واقع مختار إلهي قمشه

فاعل بالعشق آخـرين نظريـه در حـال حاضـر در فاعليـت خـداي سـبحان         : بالعشق   فاعل  -
مراد . باشد  اي مي   هاي تفكرات و تأمالت فلسفي و عرفاني مرحوم إلهي قمشه           باشد و از فرآورده     مي

  :از آن عبارت است از
مراد ما آن است كه فاعل از عشق بذات خود، محبت به هيئات ذات خـود پيـدا كنـد و آن                      « 

ذات باري عزّ اسمه    . جاد گردد و حق متعال فاعل اول را بدان گونه فاعل دانيم           محبت، سبب اي  
به عشق بذات خود و هيئات ذاتي خود، ايجاد عالم فرمود بيانش آنكه چون ذات واجب تعالي                 
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در فوق نامتناهي در حسن و جمال و كمال وجودي است از مشاهده و حضور ذاتش در مقـام     
آن ذات حاصل باشد و از آن ابتهاج و عشق حب به ظهـور هيئـات      عشق و ابتهاج نامتناهي بر      

. كمال خود كه صور موجودات است، پيدا كند و به صرف آن عشق و ابتهاج، ايجاد خلق كند                 
پس از عشق و ابتهاج بذات خود، ابتهاج و عشق به هيئات ذاتي خـود دارد و بـر ايـن عـشق          

ر و مجالي هيئات ذاتي او اسـت، مترتـب        هيچ سبب و واسطه و غرض، نظام آفرينش كه آثا           بي
  1».شود

عشق در ادبيات عرفـاني جايگـاه خـاص خـود را دارد كـه در دواويـن شُـعرا از بيـشترين                       
 كه كم و بيش     ،اند  گاني است كه شاعراني همچون حافظ، مولوي و ديگر شاعران بدان پرداخته             واژه

 فلسفي دارد، بهتر است در پيرامون عشق        بدان خواهيم پرداخت اما از آنجا كه اين تحقيق بيشتر بار          
. دانـد   اول از متون فلسفي استفاده كنيم، افالطون عشق را حركت و فعـل نفـوس، بـدون فكـر مـي                    

ارسطو عشق را كوري حس از ادراك محبوب دانسته، ديو جانس عشق را اختيار سوئي دانسته كـه                  
باشـد،   ه كـار بطـالين و معطلـين مـي      اي بر اين باورند ك      خيالي تصادف نموده است، عده      با نفس بي  

داند و بعضي ديگـر آن را   اند؛ يكي آن را جنون إلهي مي  برخي آن را از فضائل نفساني بشمار آورده       
هـاي يـاد شـده نظريـه          يك از نظريه    شود از هيچ     همانطور كه مالحظه مي    2.اند  مرض نفساني دانسته  

 در ناحيـه خلـق عاشـق ديـده و بـدان             آراء ياد شده عـشق را فقـط       . شود  فاعل بالعشق حاصل نمي   
اي عشق را در ناحيه حق ديده و بـدان پرداختـه و لـذا بـه نظريـه فاعـل                       اند اما إلهي قمشه     پرداخته

علـي    شود، در رساله عـشق بـو        بالعشق رسيده است، كه اين رويكرد در ساير فالسفه كمتر ديده مي           
اي را  هدان پرداخته و در پيرامون آن رسال الرئيس بطور مستقل ب     شيخ. نيز اين نگرش را شاهد نيستيم     

تدوين نموده است كه در جاي خود بسيار خواندني اسـت، بطـور خيلـي مختـصر از آن گـزارش                     
  :دهيم مي

كند قوة عشق در تمام موجـودات سـريان دارد سـپس ايـن               وي در آغاز بر اين امر تأكيد مي       
ر بسايط، نفـوس، صـور نباتـات، نفـوس          كند د   ادعا را در تمام هستي با داليل خاص خود پياده مي          

 عـشق ناپـاك و اينكـه چـه     -2 عـشق پـاك   -1كنـد    حيواني سپس عشق را بر دو قسم تقسيم مـي         
علـت اولـي را خيـر مطلـق و واجـد تمـام              . پردازد  ارتباطي حسن صورت با حسن سيرت دارد مي       

                                                 
  . 62همان ، ص . 1
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ام موجـودات جهـان     باشد، تم   ورزد كه او معشوق نفوس إلهيه مي        خيرات دانسته و بر اين تأكيد مي      
  1.كنند عاشق خير مطلقند و باألخره تمام موجودات به اندازه استعداد خود تجلي الهي را قبول مي

رسـد،    الرئيس با همه مطالب خوبي كه در رسالة عشق دارد اما بـه فاعـل بالعـشق نمـي                    شيخ
آيا فاعليت خدا    اما   ،شايد بتوان گفت دغدغه شيخ نبوده است، يعني در پيرامون عشق فقط قلم زده             

اش بـه     چگونه بوده است الأقل در اين رساله دغدغه وي نبوده است و لـو اينكـه در آثـار فلـسفي                    
هاي وي در آغاز رساله با نظريـه فاعـل            بالعشق نظر داده است؛ اما گفته        و به فاعل   ،فاعليت پرداخته 
  .العالم  خواني دارد واهللا بالعشق خيلي هم

الرئيس رساله مستقلي را در موضوع عشق به نگـارش در آورده        خاإلشراق نيز همانند شي     شيخ
 العشق گفته است، به طور كلي تأويلي از سـورة يوسـف             حقيقة است، آنچه سهروردي در رساله في     

باشد، وي نيـز هماننـد سـاير فالسـفه            اين رساله سرشار از تأويالت و رموز و استعارات مي         . است
 كـه بـا ايـن رويكـرد نيـز           ،سپس به تفسير آن پرداختـه اسـت       عشق را در ناحيه خلق و عبد گرفته         

توان بـدان تـصريح نمـود ايـن            حداقل چيزي كه مي    2.توان به نظريه فاعل بالعشق دست يازيد        نمي
است كه مرحوم إلهي نسبت به فالسفه ياد شده داراي نو آوري بوده است و نظريه وي در گذشـته                 

شايد بتـوان نظريـه وي بيـشتر از حكمـت           . شود  يده نمي يعني از يونان باستان تا دوره سهروردي د       
  .متعاليه و بخصوص از رويكرد عرفاني متأثر شده است

 امـا در    ،مالصدرا مثل برخي از فالسفه و شعرا به معاني لغـوي عـشق توجـه نمـوده اسـت                  
ق معنايي لغوي توقف نكرده بلكه از آن عبور نموده و به معاني عرفاني آن نيـز پرداختـه و بـا منطـ                      

خاص حكمت متعاليه آن را دنبال نموده، وي بر اين باور است كه خداوند براي هـر موجـودي از                    
موجودات عقلي ونفسي، حسي و طبيعي، كمالي نهاده است و در ذات آن عـشقي و شـوقي نهـاده                    

 ويـژه مجـردات   ،شده است كه به وسيله آن سير به كمال وجودي خود كنند، عشق مجرد از شـوق               
 و در معـرض قـوت و اسـتعدادند          ،اند  لكن ساير موجودات كه داراي نقص وجودي      عقلي است و    

ها بـه    كه همه آن،ها  بر حسب درجات وجودي آن؛باشند داراي عشق و شوق ارادي و يا طبيعي مي 

                                                 
-404، تصحيح و توضيحات محمود طاهري،صـص      الرئيس  ترجمه هفده رسالة مجموعه رسائل شيخ     سينا،    الرئيس ابن   شيخ. 1
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 حركتـي   ؛هـا اسـت     اي از آن    موجب عشق ذاتي و يا عشق توأم با شوق با حركتي كه از لوازم پـاره               
ا نفساني به سوي كماالت وجودي، درجه به درجه و سـر انجـام بـه سـوي                  مناسب با ميل طبيعي ي    
  1.كند كمال مطلق سير مي

   عشق اصغر-3 عشق اوسط -2 عشق اكبر -1: كند مالصدرا عشق را به سه قسم تقسيم مي
عـشق  . عشق اكبر عشق اهللا است كه فناي عارفان كامل است كـه فرمـود يحـبهم و يحبونـه                  

 و حكما است در تفكر و انديـشه در حقـايق موجـودات و عـشق بـه                   اوسط عبارت از عشق علما    
اي است از آن چه       عشق اصغر عشق انسان صغير است كه آن هم نمونه         ... معرفت و شناخت حق و    

 عارفان دنبال كرده است اما حكيم الهي عشق معروف           را در   مالصدرا نيز عشق   2.در عالم كبير است   
ن عشق خلقي باشد، اما بحث از عشق معروف عشق حقـي             بحث از عشق عارفا    .را پي گرفته است   

 عـشق را همـان وجـود        انـد،    إلهي، بر خالف أكثر كساني كه به بحـث عـشق پرداختـه              و . باشد  مي
 و مـا    ،تـر خواهـد بـود        عشق نيز قـوي    ،تر باشد    كه هر چه وجود قوي     ، و بر اين باور است     ،دانسته

ين مرتبه عـشق را بايـستي در خـدا          تر  يجه عالي  در نت  ؛تر از وجود خداي سبحان نداريم       وجود قوي 
بـا ايـن    . باشـد    غرض از متأثر شدن حكيم إلهي از حكمت متعاليه همين بخش مـي             .دجستجو نمو 

باشد، گزارشي كه حكيم إلهي از مالصدرا         صدرا اندكي متفاوت مي     وجود رويكرد حكيم الهي با مال     
  :  باشد دارد بدين قرار مي

شق را عين وجود و وجود را عين عـشق و هـر دو را عـين حـسن و                    صدرالمتألهين ع     حكيم« 
جمال دانسته و گويد حسن و عشق در جميع مراتب شديد و ضعيف وجود به شدت و ضعف                  

بلكه مراتب عشق عين مراتب وجود است هر جا وجود قوي است، آنجا عـشق               . موجود است 
يف خواهـد بـود و   قوي و كامل است و هر جا وجود ضعيف است، ظهور، ظهور عـشق ضـع   

العـشق و     الوجـود اسـت، كـل       عشق با هستي مساوق و مالزم، بلكه متحد است و حق كه كل            
 عشق هم بر حسب مراتب وجود در همه موجـودات عـالم سـريان يافتـه                 ....الحسن است   كل

  3.... است
 اي به حكمت متعاليه تعلق دارد و از مدرسان          حكيم إلهي از نظر جغرافيايي فلسفي و انديشه       

هاي فلـسفي مـال       آيد، خواسته و يا نا خواسته از انديشه         و شارحان بزرگ حكمت متعاليه بشمار مي      

                                                 
 .331صفرهنگ اصطالحات فلسفي مالصدرا،سيد جعفر سجادي، . 1
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ها ممكن اسـت متـأثر        بالعشق از خيلي    باشد اما در تفسير عشق و در رسيدن به فاعل           صدرا متأثر مي  
تـا  گشته باشد و دليل بر اين ادعا پردازشي است كه وي به عـشق كـرده اسـت، از يونـان باسـتان                        

  :حكمت متعاليه و حتي شعرا را از پردازش نينداخته
اند و ما اينجـا در ذكـر آن بـه اختـصار            عشق را يكي از كيفيات نفساني به يك معني دانسته         « 

اگر چه عشق را مقامي برتر از دايرة ذكر و فكر و انديشه است و آن سان كه بحر در                    . ناچاريم
عشق اسـتعداد حـب و      : بسياري است يكي آنكه   در عشق اقوال    . عشق در كتاب نگنجد   . كاسه

چون حـب در اثـر شـدت        ) نيست فرقي در ميان حب و عشق      .( محبت كامل به محبوب است    
تسلط فكرت در حسن و زيباييهاي معشوق و تكرر مشاهده جهان حسن به حـدي رسـد كـه                   

آن حالـت محبـت شـديد، عـشق         . شخص چيزي جز محبوب نخواهد، بلكه نداند، بلكه نبيند        
  1.تاس

اند كه    سپس حكيم الهي به كتاب و سنت تمسك جسته تا جواب آن دسته افرادي كه مدعي               
بعد بـه اقـوال حكمـا پرداختـه و از           . عشق در منابع ديني اعم از كتاب و سنت نيامده را پاسخ دهد            

افالطون حكيم آغاز بعد از او ارسطاطاليس و سرانجام به مالصدرا رسانده است، سپس نظـر خـود              
  : استين بيان كردهرا چن

عشق را مانند وجود، تعريف نتوان كرد و هر چـه در عبـارت بلكـه در                 : نظر حقير در عشق   « 
اي از ظهور عشق است و چنان كـه           تخيل و فكرت از عشق در آيد، همه اثري ازعشق و جلوه           

حكيم صدرالمتألهين فرمود، هستي عين عشق است و ماهيات، ظهورات عشق و هر موجـودي               
 عشق و هر عشقي وجود و موجود است، منتهاي امر عشق در ذات احديت كـه كـل                   عاشق و 

او را عشق كامل اكمل بـه جمـال   ) هر چند لفظ عاشق بر او اطالق نشده باشد  ( الوجود است   
پس حق، اتم مراتب عـشق و اكمـل درجـات حـسن و زيبـايي          . .....اتم احسن خويش است     

 پس به حقيقت عـشق  .....حسب االشرف فاالشرف  نامتناهي است پس از آن در مراتب وجود ب        
نفوس عاليه نيز متوجه حسن مطلق و جمال حق است و در سير معنوي خود نظـري جـز بـه                     
سوي آن كعبه مقصود كل ندارند نفوس فلكي و اجرام و كرات آسماني نيز اگـر بـه حركـت                    

ان نبوت اسـت يـا بـه        اشتياقي سيارند يا به جاذبة طبيعي يا به تسخير فرشتگان آسماني كه لس            
اختيار به هر سو شتابانند، آن قوة جاذبه و يا شوق و اراده به حقيقت ظهور عـشق                    اختيار يا بي  

  2......است
اهللا خداست و مقصود آنان       باشد كه معشوق تمام ما سِوا       در عبارت ياد شده عشق از خلق مي       

                                                 
 .140همان ، ص . 1
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اين مطلب را   .  جمال او رهسپارند   اهللا كه مشتاقانه به حريم قدس و جالل و          در اين سلوك، سير الي    
باشد كـه در شـرح        اند همراه با شدت و ضعف، اما حكيم الهي نظرش باالتر از اين مي               همگان گفته 

 العـشق فهـو   ةما تقول في الذي عند الحق تعالي عن الحق و هنالـك صـور        « فصوص ذيل عبارت،    
ق من الغير تم وجوده فوق التمـام        معشوق لذاته و ان لم يعشق من الغير لذيذ عند ذاته و ان لم يلح              

 مايـه نظريـه      خميـر  كم و بيش بدان اشاره دارد كه اين تفـسير از عـشق            » فيفضل ليسيح علي التمام   
  :بالعشق گشته است فاعل

 حق كل حسن و كمال است و گفتيم ذات حق شـاهد و حاضـر              .....چون دانستيم كه وجود   « 
 و جمـال را مـشاهده كنـد و در آن           است بر ذات خود، پس به شهود ذات خـود كـل كمـال             

مشاهده كه اتم حسن و كمال را مشاهده كرده چون عـشق و ابتهـاج ادراك حـسن و كمـال                     
است، پس حق را در شهود ذات خود نامتناهي عشق و لذت و ابتهاج حاصل اسـت و چـون                    
معني عشق، ابتهاج به كمال حاضر و مشاهده است پس در ذات حق اعال مرتبة حقيقت عـشق                  

و ) عاشق به او اطـالق نـشود        اهللا يا   هر چند بنا بر توقيفيت اسماء     ( معني عاشق متحقق است     و  
چون در آن مقام جز ذات واجبي و شئون ذاتي او چيزي نيست، پس در آنجا معني عشق عين                   

 پـس   ....صورت ذات عاشق و معشوق است، يعني عشق و عاشق و معشوق آنجا متحد اسـت               
اگر به موجودات نيز از آن جهت كه موجودات اشـراق جمـال او              حق باز با عشق بذات خود       

 به حقيقت عـشق او بـه غيـر خـود نبـوده و در                1»يحبهم و يحبونه  « هستند، عشق داشته باشد   
تماميت عشق، محتاج به غير كه موجب نقص است، نخواهد بود و غيري مكمل عشق كامل او                 

  2...نگرديده است كه اشراق حق غير او نيست
در واقـع جـوهرة ديـدگاه       . باشـد   بالعـشق مـي     كرد بطور كامل سازگار با نظريه فاعل      اين روي 

بـه نظـر   . حكيم الهي به عشق همين است كه نقل شد همان رخ ساقي است كه در جام افتاده است               
آيد كه نظرش را از گزارشي كه از ناحيه اهل معرفت و كمال به عشق گزارش كرده اخذ نمـوده                   مي

بالعـشق     عرفا بيشتر در وي تأثير گذاشته تا حكما البته ريشه و تبار نظريه فاعـل                يعني ديدگاه  ؛است
  يم پرداخت، را خود حكيم تصريح كرده كه بدان خواه

  3گردش عالم ز جذب عشق دان     گر نبودي عشق كي گشتي جهان
هاي كـه وجـود دارد بـه          ها و جنبش    همه حركت . ها تجلي عشق مطلق هستند      كه تمام عشق  

                                                 
 .54مائده، آيه . 1
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عالم و شئون و احكـام و آثـار عـالم    : و فرمان عشق ازلي است، حكيم إلهي خود گويد كه  تحريك  
توانـد    هـاي عـشق مـي       عـشق مـرده اسـت، گونـه         گردد و جهان بي     عشق است و فلك به عشق مي      

براي اينكه بيشتر در فـضاي ذهنـي و         . گوناگون باشد اما همگي آنها ظهور عشق مطلق إلهي هستند         
 به عشق قرار بگيريم شايسته است منتخبات وي از اشعار شـعرا را مـورد               فكري حكيم إلهي نسبت   

  :مطالعه قرار بدهيم
  :اهللا عليه فرمايد حكيم نظامي رحمه  « 

ــر زرق   ــشق اســت و ديگ ــان ع ــازي    جه ــشق ب ــازي اســت االّ ع ــه ب  هم
 خــاك عــشق آبــي نــدارد جهــان بــي  فلك  جز  عـشق  محرابـي  نـدارد 

 همه صـاحبدالن را پيـشه ايـن اسـت           انديـشه ايـن اسـت غالم عشق شـو     
  :حكيم سنائي قدس اهللا روحه فرمايد

دل  خوبـــان  عـــالم  را  وفـــا  كـــو    بيـنم  دوا  كـو        جهان  پـر  درد  مـي        

ــا  خــدا  كــو    سراسر جمله عالم پر ز عشق اسـت        ــي عــشق حقيقــي ب  ول

  :عالم زنده به عشق است
 ستي كه عاشق نيمرده باشد دل      ن مرددل به عشق است زنده در ت

 ستي اگر چه ناطق ندينكته گو      تـ در راه عشق خاموش اسآنكه

شق گرداننده عالم و جان عالم است و هر چه غير عشق است فاني در عشق و عشق برتـر                    ع
  .از فهم و بيان است

  :گويد عارف قيومي مالي رومي مي
 ســير يوســفي چــون زليخــايي ا    عــشق بحــري آســمان در وي كفــي 
ــشق دان  ــذب ع ــردون راز ج  گر نبودي عشق كي گـشتي جهـان          دور گ
 كوه در رقص آمـد و چـاالك شـد            جسم خاك از عشق بـر افـالك شـد         
 جوشش عشق است كاندر مي فتاد        آتــش عــشق اســت كانــدر نــي فتــاد
 اي دواي جملــــه علتهــــاي مــــا   مرحبا اي عـشق خـوش سـوداي مـا         

 عــشق ســازد كــوه را ماننــد ريــگ    ديــگعــشق جوشــد بحــر را ماننــد
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 گــزاف  عــشق لرزانــد زمــين را بــي  عشق بشكافد فلـك را صـد شـكاف         
هر چه جـز معـشوق بـاقي جملـه            عشق آن شعله اسـت كـو چـون بـر            
ــو      بــا كــه گــويم در همــه ده زنــده كــو ــده ك ــدگي پوين ــوي آب زن  س
 آيـد بـه دسـت       ناز مي عشق با صد       عشق را صد نـاز و اسـتكبار هـست         
 داني ز عشق    خود بجز نامي چه مي       بو به يـك خـاري گريزانـي ز عـشق          
 عـشق 1دو جهان يك دانه پيش نول       هر چه جز عشق اسـت شـد مـأكول          

ــي   ــداي ب ــاف خ ــشق ز اوص ــاز  ع ــر او باشــد مجــاز   ني ــر غي  عاشــقي ب
 پديـد عشق دريايي است قعـرش نا        در نيايد عـشق در گفـت و شـنيد     .... 

چون به عشق آيم خجـل گـردم از            هر چه گويم عـشق را شـرح و بيـان          

  : اهللا عليه فرمايدحافظ رحمة
كه نور ديده عاشق ز قاف تا قـاف           به چشم عشق توان ديد روي شـاهد        
حل اين نكته بدين فكر خطا نتوان         مشكل عـشق نـه در حوصـله دانـش         

  :همو گويد... 
عشق پيدا شد و آتش به همه عـالم            ازل پرتو حـسنت ز تجلّـي دم زد        در  

عين آتش شد از اين غيـرت و بـر            جلوة كرد رخـش ديـد ملـك عـشق          
بهـائي، عـارف جـامي، هـاتف          المتـألهين، شـيخ     حكيم إلهي  سپس از سعدي، خيـام، صـدر         

  :منتخباتي آورده و خود نيز چنين سروده است
 هــشدار كــه غيــر از ايــن نپنــداري    عاشــقند و معــشوقند عــالم همــه 

ــويي    ــوي نيك ــه راه ك ــده ب ــر دي  هــر دل بــه هــواي وصــل دلــداري   ه
ــازي  ــر طنـ ــشان تيـ ــينه نـ ــر سـ  هــر ســر بــه كمنــد زلــف طــراري   هـ
ــالم را    ــد  عـ ــان نديـ ــاي جهـ ــاري    دانـ ــشق در كـ ــار عـ ــي كـ  اال پـ

ــي    ــه م ــي از چ ــه اله ــي ك ــد دان ــاه رخــ      نال ــت فــراق م  سارياز دس

                                                 
 .منقار مرغ: نول. 1
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  :و نيز گفته
بيش خورشيد روان بخش جهان آراي        كـشد سـوداي      جمله ذرات جهـان را مـي      

و ز همه ذرات عالم بـشنوي غوغـاي           در همه آفاق و انفس بنگري حسن نگـار         
ــون     نهايـت غرقـة دريـاي عـشق         هر كرات بي   ــول آواره مجنـ ــم عقـ وار در  هـ

از فراز عرش تا تحـت الثـري دانـاي            شق و كـو چـون      كوچه قرآن دفتري در ع    
حسن يـك تـار اسـت برهـان شـاهد             گر الهي نيـست معـشوق جهـان مـشتاق          
  :حركات اختياري را به جبر عشق دانسته

ــان  ــور اســت تاب ــشتي ن ــزاران ك  سـاحل شـتابان     در اين درياي بـي       ه
 ابان كو به كو منـزل بـه منـزل         شت  همــه مجبــور عــشقند ايــن قوافــل  
 1ندارد ملك عـشق يـار سـر حـد            كمر بـسته بـه حكـم عـشق سـرمد          

اند، كه در مجمـوع آراء        بالعشق نقش آفرين بوده     همه اشعار نقل شده و نشده در نظريه فاعل        
ت آيند تنها چيزي كه اس      حكما، عرفا، شعرا البته شعرا بنحوي يا از حكمايند و يا از عرفا بشمار مي              

ايـد مـالك     بصورت نثر، منثور و منظـوم بـودن نب         كنند نه   هاي خود را بصورت نظم ارائه مي        انديشه
ها باشد، بلكه بايستي مالك محتوايي كـالم باشـد نـه شـكل ارائـه آن؛ البتـه آن                      قضاوت در انديشه  

ن بالعشق و پاسخي به پرسش، تبار و يـا ريـشه ايـ              چيزي كه در رأس هرم تبار شناسي نظريه فاعل        
يه بدان داده است، ضمن اينكـه نظريـه بـه           بوده باشد جوابي است كه صاحب نظر      نظريه كجاست؟   

باشـد؛   باشد، كه اجمال آن در جمالت ياد شده مـشهود مـي          برهان و عقل و منطق قابل استدالل مي       
ـ    گويد ما به فكرت و رأي خود اختراع ننموده         اي كه مي    اما به تعبير مرحوم إلهي قمشه      ه ايـم بلكـه ب

  :اشاراتي كه ذات در حديث قدسي فرموده
در اين اشارات اين حقيقت را در يافتيم، منتهي مـا از حـب              » أحببت ان اعرف فخلقت الخلق    «

 علت غايي خلقـت مـذكور        و لكي اعرف هم كه      .....كامل به لفظ مرادفش عشق تعبير كرديم      
ر ادا شـده، جـواب      ببت ان اعرف است كه علت فاعلي است كه به عبارت ديگـ            شده، عين اح  

يم آراء هر كدام از مشاء و اشراق و عارفان بيان شد و هيچ كدام عين نظريـه عـشق نبـود                      يگو
تر از آراء همة آن قـوم اسـت لـيكن بـاز گـوييم                 مĤل گفتار و نتيجه رأي عشق لطيف و دقيق        
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 ال مـشاحة  ( چنانچه غرض مشاء يا اشراق يا ديگران همين نظريـه و همـين معنـي اسـت كـه                    
  1» .....ايم  اصطالحي نمودهپس در فاعل بالعشق ما وضع ) صطالحاال في

 از   نظريه خود را،   اي  بالعشق ريشه در حديث قدسي دارد، كه مرحوم إلهي قمشه           نظريه فاعل 
  . آن حديث در يافت كرده است

هاي گونـاگوني وجـود داشـته         تواند ديدگاه   در بر داشت از حديث قدسي و تفسير از آن مي          
باشد؛ كه مراد از حـب كامـل همـان عـشق              اي مي    يكي از آنها برداشت حكيم إلهي قمشه       باشد، كه 

يك داعي و غرض زايد بـر ذات مـستفاد اسـت يـا نـه؟                » احببت ان اعرف  « است، اما آيا از جمله      
چون در بيانات گذشته تأكيد بر اين بود كه غرض زايد بر ذات نبايد در بين باشـد؛ آيـا معروفيـت                      

 بر ذات نيست در حديث قدسي حكيم إلهي نظرش بر اين است كه چنين نيست،                خود غرض زايد  
اند در حركت دست غرضي بر تحـرك          مثال زده ) تحرك اليد فتحرك المفتاح   ( جهت روشنگري به    

كليد در دست وجود ندارد و لو اينكه تحرك كليد يك امر قهري است، اما حركت كليد داللتي بـر                    
  .ست ندارد؛ لكي اعرف نيز از اين قرار استغرض و داعي زايد بر حركت د

باشد، تا ماداميكه گـم شـده گـم شـده             بهايي گم شده مي     معنايي لكي اعرف همانند در گران     
اي اگـر آن را پيـدا كنـد منـافع بـه چـه كـسي                   بيند و بعد از مدتها يابنده       ضرر و زياني به خود نمي     

يد در نتيجه منـافع از آن يابنـده خواهـد بـود؛     رسد؟ بطور قطع منافع به در گم شده نخواهد رس         مي
  .  باشد خدايي سبحان نيز از اين قرار مي

شاء و اشـراق  اي جديدي نيست بلكه همان نظريه مـ  اگر كسي ادعا كند كه اين نظريه، نظريه      
هاي ياد شده ايـن همـاني و           پاسخ اين ادعا اين است كه بين اين نظريه و نظريه           باشد،  و عارفان مي  

ني حكم فرما نيست، در واقع لطافتي كـه در نظريـه فاعـل بالعـشق وجـود دارد، در ديگـر                      آن همي 
در نهايت اگر كسي بگويد كـه آنهـا نيـز نظرشـان همـين اسـت، نزاعـي در                    . ها وجود ندارد    نظريه

بـا  . اصطالح نخواهد بود اما حداقل مرحوم إلهي نو آوري در اصطالح را حـداقل خواهـد داشـت                 
بر اين باوريم كه ظرافتـي كـه در نظريـه فاعـل بالعـشق وجـود دارد، در ديگـر                     همه اين حرفها ما     

بالعشق خيلي مـشهود اسـت بخـصوص در     در ادبيات عرفاني نيز نظريه فاعل. ها وجود ندارد   نظريه
داند كه در جام افتاده است، به پيدايي عشق آتش           غزلهاي حافظ كه همه جهان را رخ يك ساقي مي         

 براي خود دارد، شايسته پرداختن در مجـال         كه اين قصه دامنه بس طول و داز       شود     مي به عالم زده  
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  .آن نيست ديگر بدان وجود دارد كه در اين تحقيق مجال پرداختن به 
هـاي    پرسشي كه در اينجا قابل طرح است و جايي پردازش بدان است، اينكه آيا اقسام فاعل               

باشـد يـا نـه؟ چـون بـا        هاي ادمي ميسور مـي      لياد شده در انسان جاري است؟ و انطباق آنها به فع          
هاي يـاد      بهره برد از نگاه حكيم إلهي تمام فاعل        نتوان از آن فراوا     فرض انطباق در علوم انساني مي     

شده در انسان نيز جاري است و هر كدام مثال خاص خود را دارد، به اعتقـاد وي اقـسام نُـه گانـه                        
  :باشد ها در انسان موجود مي فاعل

بالطبع است نسبت به افعـال         فاعل است بر نُه قسم فاعليت، اما نفس ناطقه انسان، فاعل           انسان« 
نباتي چون جذب و هضم و دفع و ديگر افعال از حفظ نسبت طبيعي بدن زيرا فاعل كه نفـس                    

پـس فاعـل بـالطبع      . انسان است در اين افعال بدون علم كار كند ولي موافـق طبـع او اسـت                
  1».است

هـاي سياسـت شـدگاه        هاي صاحبان قدرت مطابق هاضمه      نيز اگر سياست  در عرصه سياسي    
    .هاي إعمال شده بالطبع خواهد بود باشد، فاعليت آن سياست

اما فاعل بالقسر است، نسبت به مرض و جذب و هضم اخالط و اغذيه مضره و دفع اخـالط                   «
موافق او است، پس    صالحه زيرا نه در اين افعال، نفس را شعوري به فعل خود است و نه فعل                 

  2».فاعل بالقسر است
هاي سالم و مريض داريم، كـه اگـر سـالم باشـد محـصول                 در عرصه سياسي ما نيز سياست     

هاي بالرضـا و يـا بـالتجلي و بخـصوص بالعـشق خواهـد بـود؛ در صـورت ناسـالم مثـل                          فاعليت
ي، برايندشان فاعليـت    هاي توتاليتاريستي و يا مليتاريستي و يا هر گونه استبداد و ديكتاتور             سياست

  . هاي قسري خواهد بود بالقسر و فعل
اما فاعل بالقصد است، نسبت به افعال ارادي خود چون صنعت و كتابت و حركـت و سـاير                   «

اعمال اختياري زيرا هم عالم است به فعل خود و هم غرضي در فعل منظور او است كه بـراي                    
  3».كند پس فاعل بالقصد است تحصيل آن غرض، كار مي

.......   و  هـا     هاي كارگري و يـا يارانـه        باشد، امروز تمام بن     إعمال سياست يك فعل إرادي مي     
كننـد، قاصـدانه توزيـع قـدرت           دولت قاصدانه عمل مـي     .باشد  به قصد كسب مشروعيت بيشتر مي     

                                                 
 .64همان، ص .  1

 .همان.  2

 .همان.  3
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باشـند، در جـاي خـود         هاي سياسي از جمله مفاهيم كليدي مي        اراده و قصد در عرصه    .... كنند و   مي
كه دولت و انتخابات و مشاركت فعاالنه و منفعالنه از مفـاهيمي            . باشند  سته و شايسته بررسي مي    باي

  .باشند هستند كه قصد و اراده در آنها نقش آفرين مي
اما فاعل بالعنايت است نسبت به افتادن او از باالي درخت يا مناره بلند كه به مجرد علـم بـه                     «

  1». استبالعنايةزايد بر علم پس فاعل فعل، فعل از او صادر شود بدون غرض 
بالعنايـة    هاي كه در منطقه و جاهاي ديگر فرو پاشيدند، بنوعي از مـصاديق فاعـل                تمام دولت 

آيند، بعضي از آنها چنان در بلنداي غفلت و استبداد قرار گرفته بودند كه بمجرد إلتفـات                   بشمار مي 
در مقـام ثبـوت ممكـن       كنـد     درت كناره گيري نمي   فرو افتادند؛ و إالّ هيچ دولتي با قصد از اريكه ق          

 بالعنايـة  و مصاديق ديگري از فاعل    . باشدو  است اما در مقام اثبات در غير معصوم قريب به محال مي           
  .اي را تدوين نمود توان رساله در عرصه سياسي وجود دارد كه با رصد كردن آنها مي

ي خود كه علم او بدان صور، عـين         اما فاعل بالرضا است، نسبت به نقوش ذهني و صور علم          «
آن صور است و علم سابق تفصيلي نسبت به صور علمي خود ندارد و فقط علم اجمـالي كـه                    

  2».آن علمش بذات است، سابق بر صور است پس فاعل بالرضا است
ها از مـشروعيت خاصـي برخـوردار          ها باشد، آن سياست     ها اگر مرضي رضاي ملت        سياست

باشـند،   اإلراده مـي  بالرضا نباشند، چـون مـسلوب   دست نشانده چه بسا فاعل هاي    خواهد بود، دولت  
گزاران و سياست شدگان، كه هر دو نسبت به يكديگر حقـوقي دارنـد، اگـر                مندي، سياست   رضايت

توان تاب و     ها مي   شود، در مقابل تهديد     حاصل شود نظام سياسي از توانمندي خاصي برخوردار مي        
   .توان مضاعفي داشته باشد

اما فاعل بالتجلي است، نسبت به صور و استعمال قواي خود زيرا هر گـاه نفـس را در مقـام                     «
پس انكشاف و علم اجمالي ذاتش براي ذات، عين . وحدت ذات عين كثرت قوا و آثار دانستيم

انكشاف كماالت كليه او است كه قوا و صور علمي او باشد و اين علم سابق تفصيلي است و                   
  3».بالتجلي است   عين آن صور است پس فاعل،معلمش به دور ه

شناسـي،    شناسـي، انـسان     تحقق دولتي با فاعليـت بـالتجلي بـستگي، بـه معرفـت در هـستي               
آفـرين    هاي سياسي نيـز نقـش       البته معرفت در ساير مدل    . ، دارد .... شناسي و     شناسي، فرجام   معرفت

                                                 
 .همان.  1
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 .همان.  3
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باشـد كـه دولـت        در فاعل بالعـشق مـي     باشد، اوج آن      باشد، اين موضوع از مقولة بالتشكيك مي        مي
  . عشق را بهمراه خود دارد

بالعشق است و آن نسبت به همه افعال كه از وي سر زند زيرا كه هر چه از نفس بـه                       اما فاعل «
ظهور رسد در اثر عشق است بذات خود و هيئات ذاتيه خود، مثالً صانع در صنعش و عالم در                   

در كتابتش و رقاص در رقصش همه را عشق بـذات     اظهار علمش و عابد در عبادتش و كاتب         
و هيئات ذات وادار به اين افعال كند و اگر تعشق و ابتهاج نفس بذات و هيئـات ذاتـي خـود                      

  1».نبود، اصالً از او فعلي به ظهور نرسيدي
باشـد، اگـر بخواهـد در         فلسفه اسالمي كه از تراوشات فعاليت فلسفي فالسفه مـسلمان مـي           

 و عيني حضور فعال داشته باشد، بايستي مباحث خـود را در انـسان جـاري و                  عرصه علوم انساني  
هاي   ها و گرايش    در علوم انساني با تمام رشته     . ساري كند؛ و از جهان ذهن به عالَم عين شيفت كند          

كه دارد انسان در آن محور است و در واقع فلسفه تأسيس علوم انساني براي انسان بـوده كـه اگـر                      
پـس فاعليـت در علـوم انـساني نيـز           . علوم انساني سالبه بسلب موضوع خواهد بود      انساني نباشد،   

بنوعي انسان تجلـي اسـماي إلهـي        . شود  اوست؛ در فاعليت بالعشق دولت عشق در عين محقق مي         
 مـديريت او مـديريت إلهـي      صاحب قدرتي كه آراسته به أسماي إلهي باشـد،         خواهد شد در نتيجه   

ن از نظريه بالعشق و از عبارات مرحوم إلهي اسـتفاده كـرد، وي بعـد از                 توا  اين ادعا را مي   . شود  مي
  :كند ها در فاعليت انسان نيز تصوير دارد چنين بيان مي اثبات اين ادعا كه همه فاعل

پس منزه است ذات خداوندي كه نفس ناطقة انساني را مثل اعالي خـود و منتخـب كتـاب                   « 
آدم را مانند آينه در مقابل جميع جهات حـسن و           آفرينش خويش قرار داده، بلكه روح مقدس        

و علّم االدم   « تجليات جمال آراسته و به وي تمام اسماء غيبي و شهودي خويش را تعليم داده                
و نفخـت فيـه مـن       « در شأن او فرموده و در نفخ روح كلية الهيه در انـسان              .  2»األسماء كلّها 

  5».4» الخالقينفتبارك اهللا احسن« مفاخره نموده كه .   3»روحي
بالعشق عبارت است از اينكه منشأ آفرينش و خلقت جهان و بطـور     خالصه نظريه فاعل   پـس 

كلي تمام افعالي كه از حق صادر مي شود بخاطر عشقي است كه حق بذات خود دارد، چـون ذات                   
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واجب تعالي در فوق نامتناهي در حسن و جمال و كمال وجودي است از مشاهده و حضور ذاتش                  
 مقام ذات عشق و ابتهاج نامتناهي بر آن ذات حاصل باشد و از آن ابتهاج و عشق حب به ظهور                     رد

هيئات كمال خود كه صور موجودات است، پيدا كند و به صرف آن عشق و ابتهـاج، ايجـاد خلـق                     
پس از عشق و ابتهاج بذات خود، ابتهاج و عشق به هيئات ذاتي خـود دارد و بـر ايـن عـشق                       . كند
. ب و واسطه و غرض، نظام آفرينش كه آثار و مجالي هيئات ذاتي او است، مترتب شـود               هيچ سب   بي

 آور شـديم، در نتيجـه خـدا    ددر واقع تمامي اين مطالب عبارات مرحوم إلهي است كه در مـتن يـا        
باشـند؛    سـازگار مـي   نيـز بالعـشق،  فاعـل  باشد، برهان، عرفان، قرآن و سنت با نظريه        بالعشق مي   فاعل

ايـن  .  كه گذشتگان از فالسفه بدان نرسيده بودنـد        ،ي در اين نظريه داراي نو آوري است       مرحوم إله 
 اثر خود را در علوم انساني بگذارد، حاكميت بر آمده از فلسفه سياسي حكيم إلهـي     ،تواند  نظريه مي 

صاحبان قدرت تجلـي    . ورزد   دولتي كه به ملت خويش عشق مي       ،اي دولت عشق خواهد بود      قمشه
 رحميت حق خواهند گشت كه هر گونه خشونت از چنين رويكـردي رخـت خواهـد                 رحمانيت و 

 در روابط اجتماعي و سياسي اگر عشق حاكم گردد، انسجام اجتماعي مستحكمي را بهمـراه                .بست
هاي اجتماعي و سياسي، حتي خانوادگي بخاطر تهي بـودن از محبـت               خود خواهد داشت، گسست   

    .  زباني است ي بهتر از همباشد؛ كه هم دل وعشق به يكديگر مي
 اين شـبهه   و يا كساني كه آشناي كافي با فلسفه را ندارند،        چه بسا بر مبتديان مباحث فلسفي     

و اشكال پيش بيايد كه مباحث علت و معلول ربطي به مباحث سياسي نـدارد و فقـط يـك بحـث                      
بيني و حكمت عملي جدا       نبا اين نگاه بايستي بين جها     . آيد  بيني به كار مي     فلسفي است و در جهان    

توان    چرا كه بين جهان بيني و حكمت عملي نمي          باشد؛  و لكن اين برداشت صحيح نمي     . كرد  سازي
بينـي    هر جهان بيني با حكمت عملي همراه اسـت، جهـان          . ديگر نيستند   جدا كرد، اين مستقل از هم     
  .منهاي حكمت عملي نداريم

است كشور را به مثابه حكمت عملي، همراه خود         هر حكمتي مسئله اخالق، تدبير منزل و سي       « 
اي از مفـاهيم      ازي تنها سلسله  سازي و جامعه س      جهان سازي، انسان   بيني بدون   دارد؛ زيرا جهان  

جهان بيني براي آن است كه انسان از اين مثلث؛ يعني جهان، انسان و   . تجريدي و خشك است   
. ود مطابق با ايـن سـاختار حركـت كنـد          ربط انسان و جهان، با خبر شود، اينها را بسازد و خ           

اگر ممكن باشد، صـحيح     . جهان بيني تجريدي خشك كه با حكمت عملي ارتباط نداشته باشد          
يعنـي  ( بنابراين قهرا هر جهان بيني با هر حكمت، براي خود يك حكمت عملي خاص             . نيست
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  1».خواهد داشت) اخالق خاص، تدبير خاص و سياست خاص
توان ادعا نمود كه مالصدرا و يا مكتب حكمت متعاليه انديـشه              نميبا چنين رويكردي ديگر     
هاي ژورناليستي ندارد و يا مباحث سـطحي          حكمت متعاليه بحث  . سياسي و يا فلسفه سياسي ندارد     

شوند، حكمت متعاليه مباني      پايه، كه در گذر زمان تمام مباحث سطحي به فراموشي سپرده مي             و بي 
  . توان آن مباني را رصد نمود  با اجتهاد خاص در حكمت متعاليه ميكند، كه سياست را ارائه مي

رو، ما بايـد      ممكن است مسائل فراواني در سياست، اخالق و يا تدبير منزل پيش آيد، از اين              « 
همانطور كه در مـسائل     . اين مسائل را بر مباني اصلي آنها عرضه و بر آن أساس استنباط كنيم             

گوست و نيـز در مـسائل         آيد، مباني اصلي آن علم پاسخ         يد مي جديدي كه براي علم كالم پد     
شود، به مباني اصلي فقه رجـوع         جديد كه براي علم فقه، به عنوان مسائل مستحدثه، مطرح مي          

گردد، مسائلي هم كه براي فلسفه، اعم از فلسفه مـشاء، اشـراق و حكمـت متعاليـه ايجـاد                      مي
بنابراين، در مباحث حكمت متعاليه و بررسي       . دهد شود، مباني اصلي فلسفه به آن پاسخ مي         مي

و » فلسفه متعاليه سياسي  « يا  » فلسفه سياسي متعاليه  « اين موضوع كه آيا حكمت متعاليه داراي        
  2».است، بايد از اين عناصر محوري بهره گرفت» سياست متعاليه« يا 

 و در علوم انـساني بـه        ، به مباني متعدد از حكمت متعاليه دست يازيد        ،توان  در اين راستا مي   
و يا مبـاني و      3سي بر أساس فلسفه مالصدرا    ني تربيت اسالمي و برنامه ريزي در      كار گرفت مثل مبا   

پس اگـر بـا هـدف تحـصيل مبـاني بـه سـراغ               .... و  و نيز در علوم سياسي      مباحث انسان شناختي    
اما اگر به دنبال مباحث     حكمت متعاليه برويم به قطع و يقين آن مباني را به دست خواهيم آورد، و                

  .جزئي و زود گذر باشيم چنين توقع و هدفي از حكمت متعاليه صحيح نخواهد بود
مـسائل،  : هاي جزئي ماننـد     هاي كه حكمت متعاليه سامان يافت، از بسياري بحث          در دوره .... « 

ـ   اخالق و سياست مناسب امروز، سخني در ميان نبود، ولي همه آنها را مي              تدبير منزل،  وان از  ت
تـوان از طريـق منـابع دسـت يافـت             مباني حكمت متعاليه استنباط كرد و به آن مباني نيز مـي           

ـ                  ، دبنابراين، ما نبايد توقع داشته باشيم كه حكمت متعاليه مواد فرعي سياست ما را نيز تبيين كن
 مباني آن  طور كه نبايد توقع داشته باشيم كه مواد فقهي را در كتاب جواهر پيدا كنيم، اما                 همان

بيمـه،  : اي هـم چـون      يابيم و بر اساس آن مباني، احكام مـستحدثه          مواد فقهي را در جواهر مي     
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، انتشارات دانشگاه امـام صـادق ع        ه صدرا مباني تربيت اسالمي و برنامه ريزي در سي بر أساس فلسف          الهدي،    جميله علم . 3
 . ايران–،تهران 1384چاپ اول 
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  1».فهميم را مي..... تلقيح مصنوعي، فروش اعضا، مرگ مغزي و 
 البتـه سياسـت در ايـن        ،توان از حكمت متعاليه بـه دسـت آورد          مباني سياست متعاليه را مي    

. كننـد    چرا كه امروز با رويكردهاي متفاوت به انسان نگاه مي          رويكرد سياست خاص و ويژه است،     
كنند و سـپس      خواهند به كار ببرند، بر روي موش اجراء مي          هاي طبي را كه براي انسان مي        آزمايش

گـو     نهايت انـسان حيـوان سـخن       ،گذارند  كنند و فرقي بين اين دو نمي        همان را بر انسان جاري مي     
هـاي     يعنـي سياسـت    ،باشـد   ها نيز از اين قرار مـي        يشتر سياست است ولي موش چنين نيست، در ب      

 حتـي در    ،اما نگاه سياست متعاليه به انسان چنين نيست       . كنند  حيواني را براي امور انساني اتخاذ مي      
كند حي متألّـه، و لـذا         كند، بلكه انسان را چنين تعريف مي        تعريف انسان ديگر حيوان را اتخاذ نمي      

  : باشد غير آن را نبايد در حكمت متعاليه جستجو كرد بلكه ت متعاليه مي سياس،سياست مورد نظر
پروراند و اگر از حكـيم متعـالي    حكمت متعاليه، سياست متعاليه دارد، چون انسان متعالي مي   « 

« گويـد     بلكـه مـي     دهد كه االنسان حيوان ناطق،       نمي  پاسخ او» االنسان ما هو؟  « سؤال كنيد كه    
براين سياست از علوم انساني است و تا انسان شناخته نشود، سياست هم چنان              بنا... »حي متألّه 

بر اين اساس، شناخت متداني، سياست متداني و شناخت متعـالي،           . ناشناخته باقي خواهد ماند   
قد أفلَح اليـوم    ( شناخت متداني، انسان متداني و سياست متداني بر طبق          . سياست متعاليه دارد  

شود، همان طور كه شناخت متعالي، سياست متعالي و انسان متعالي بر              ه مي فهميد) منِ استعلي 
  2.است) .... قد أفلَح من تزكّي( و ) قد افلح من زكّيها( اساس آيات كريمه 

شناسي متعاليـه در آنجـا        شناسي در ضمن فصل دوم خواهد آمد و مباني انسان           مباحث انسان 
خواهيم تطبيق كنيم و      يستي بدانيم كه با كدام سياست مي      غرض در مقام تطبيق  با     . ارائه خواهد شد  

  . باشد يا اين تحقيق به دنبال كدام و يا بدنبال كدام سياست مي

  :علل چهار گانه و سياست
تواند در مباحث سياسي چه در حيث نظر و چه در عمل به كار آيد، يكي                  علل چهارگانه مي  

باشد، بطور قطع مباحث دقيق علت و         معلولي مي  از روشهايي تحقيق در علوم سياسي روش عِلّي و        
كه حقيقـت علـت و        معلول در فلسفه و بخصوص در حكمت متعاليه مورد بحث قرار گرفته است،            

گيرد چه نوع حملي است؟ حملـي كـه در            معلول چيست؟ و حملي كه بين علت و معلول قرار مي          
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كه عبارت است از حمل حقيقه      . يدآ  حكمت متعاليه است جزء نو آوريهاي مكتب متعاليه بشمار مي         
  :هاي رايج وجود ندارد كه اين نوع از حمل در ديگر منطق و رقيقه،

 حمل شـايع    -2 حمل اولي    -1: اي از حمل است كه عبارتند از        منطق مشاء داراي چهارگانه   « 
اما بحث حمل   . گيرد  با اين انواع و امثال، آن قضايا شكل مي        .  حمل ذو هو   -4 حمل هوهو    -3

، در دايره هيچ يك از انواع شود قت و رقيقت كه علت بر معلول و معلول بر علت حمل ميحقي
اگر صدر و ساق . نيست) حمل اولي، حمل شايع، حمل هوهو و حمل ذوهو( چهارگانه مذكور

در . شـود   الرئيس بررسي شود، حمل حقيقت و رقيقت از آن استفاده نمـي             منطق نه جلدي شيخ   
در آن جـا گفتـه      . شـود   ، علت بر معلول و معلول بر علت حمل نمي         منطق ارسطويي و سينايي   

  1».شود كه حمل مزبور محال است، يعني علت غير از معلول و معلول غير از علت است مي
بينند، چون به حمـل حقيقـه و رقيقـه             بين علت و معلول بينونت مي      ،مكتب مشاء و إشراق    

تواند بدوش بكشد و نـه        عاليه را نه منطق مشاء مي      مت دست نيافتند و بدان نرسيدند، لذا بار حكمت       
فلسفه مشاء  . تواند به خود بكشد     منطق إشراق، بار حكمت متعاليه را فقط منطق حكمت متعاليه مي          

 ولـي   ؛ در پيوند زدن بين مباحث فلسفي و علوم انساني چه بسا دچار چالش شـوند               ،و حتي إشراق  
در علـت و معلـول در حكمـت    . چالشي نخواهد شـد گونه    حكمت متعاليه در اين راستا دچار هيچ      

هـا در ادمـي     فلذا اقسام فاعل،آيد، و ادمي علت رقيقه      متعاليه، خداي سبحان علت حقيقه بشمار مي      
  : ادعاي ياد شده با بيان ذيل مستدل گشته است.تواند جريان داشته باشد نيز با رويكرد متعاليه مي

اما در حكمت متعاليه صـحبت از       . مل معهود است  چهار ح زيرا ذهن در منطق ارسطو متوجه       «
حمل بار حكمـت      در واقع، . حمل حقيقت و رقيقت است كه از همه آن چهار قسم بيرون است            

عالي نياز دارد كه در آن به غير از انواع چهارگانه معهود حمل حقيقت و متعاليه به يك منطق مت
هاي نه    يه در تناقض، غير از وحدت     همانطور كه بر اساس حكمت متعال     . باشد  رقيقت مطرح مي  

، چون وحدت نهم كه وحدت      .گانه، وحدت ديگري، كه دهمين شرط است، معتبر خواهد بود         
حمل است، ناظر به اتحاد دو قضيه اصل و نقيض، در حمل اولي و شـايع اسـت و نـاظر بـه                       

« مطـرح نبـود، لـذا قـضيه     وحدت حمل حقيقت و رقيقت نيست؛ زيرا چنـين حملـي اصـال            
هر دو صادق است، چون نقيض      » الحقيقة ليس بشئٍ منها      بسيط «و قضيه   » الحقيقة كل االشياء    يطبس

  2».هم نيستند
ونگي حمل يكي بر ديگـري فقـط بـا حمـل حقيقـت و رقيقـت             رابطه علت و معلول و چگ     
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روش علّي و معلولي نيازمند به درك عميـق علـت و            . باشد   كه از آن مكتب متعاليه مي      ،تصوير دارد 
آيد، اگر درك دقيقي از علت داشـته باشـيم            ترين مباحث فلسفي به شمار مي       لول دارد كه از كهن    مع

روش علّي به طور معمول پس از وقوع شيئ به كـار گرفتـه              . كنيم  آن وقت آن را با عامل خلط نمي       
نكته مهم در تجزيه و تحليل سياسي و آنـاليز كـردن آن             . شود و در هستي جاري و ساري است         مي
هاي سياسي از همديگر جدا كنيم و بين آنها خلـط نكنـيم،         است كه علل چهارگانه را در پديده       اين

 نبايد بين علـل چهارگانـه خلـط         ،بطور مثال در تفسير يك حكومت و يا در مقام آسيب شناسي آن            
. آسيب شناسـي قـرار داد          بايستي مورد تفسير و يا       ،نمود، بلكه هر كدام از آنها را در جايگاه خود         

 علت غايي هيچ مشكلي نداشته باشد و داراي جايگاه بـسيار رفيـع   ،چه بسا در حكومت و سياستي     
بوده باشد، اما علت فاعلي آن دچار مشكل شده باشد، يعني علت فـاعلي تناسـبي بـا علـت غـايي                      

 مـشكل    ايـن مـشكل نظـام سياسـي را دچـار           ، حاال يا از حيث تخصص و يا از جهت تعهد          ،ندارد
 اما  ،و ممكن است علت فاعلي بطور كامل كار آمد باشد         . هد انداخت و از كارايي خوا   خواهد نمود   

علت مادي با آن همراهي نكند و يا علت صوري تناسـبي بـا علـت غـايي، فـاعلي و علـت مـادي         
، و چه بـست نظـام        سيستم را دچار مشكل    ،و عدم ناسازگاري يك علت با ساير علل       . نداشته باشد 

با بكار گرفتن منطق و يا چارچوب علل چهار گانه در تجزيـه و تحليـل                . ايدسياسي را ناكارآمد نم   
آمـدي آن و درمـان آن       ، تـشخيص مـشكل و نـا كار         و نيز آسيب شناسي يك نظام سياسي       ،سياسي
آمـد   امـا پـي  . شود تر مي اصالح يك نظام سياسي نيز با چارچوب ياد شده دقيق  . تر خواهد بود    دقيق

بينـيم    بدين بيان مـي   . تواند داشته باشد    ر قابل جبران پذير را با خود مي       بكار نبستن آن، ضررهاي غي    
كه آسيب در علت فاعلي است اما در مقام درمان و اصالح، به درمـان و اصـالح علـت غـايي بـر                        

چـرا كـه اهـداف حكومـت مـشكلي          . اي بجز فرصت سوزي نخواهد داشـت        ولذا نتيجه !!! آيند  مي
چون آنكه بايد درمـان  .  دست به اهداف بردن اشتباه خواهد بود   نداشته است پس تغيير استراتژي و     

شود   وقتي بر نظام سياسي وارد مي     ها    چنين خسارت .  قرار نگرفته است   و اصالح شود مورد معالجه    
  . كشد تا بر طرف شود سالها طول مي

 كه هـر گونـه بخـت و شـانس           ،نكته مهم ديگر بلكه مهمتر در چارچوب ياد شده اين است          
 كه بخت با ما همراه نبـوده اسـت، و يـا             ،هاي كه مبتني بر اين ادعا باشد        بندد و تحليل     مي رخت بر 

بختگـي جايگـاهي وجـود نخواهـد          هـاي اهللا    شانس ياري نكرد، خالصه در نظام علّي براي تحليـل         
چون جزء بديهيات مباحث علّـي و معلـولي اسـت كـه هـر               . باشد   كه به همراه خرافات مي     ،داشت
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علت در جهان هستي چه در      اي بدون سبب و       ي خود سبب و يا اسبابي دارد، ما پديده        اي برا   پديده
نيابيم و هنوز بـراي مـا كـشف         ممكن است ما فعال به علت دست        . ه در تشريع نداريم   تكوين و چ  

 ،هـاي سياسـي      كه اصال علت نداشته باشيم، پس تمام پديده        ،اشد، اما بدين معنا نخواهد بود     نشده ب 
. ها تمامي اينها براي خود علت و يا عللـي دارنـد             ها و ضعف     يا كاستي  ، و نكات مثبت   اعم از قوتها  

  .  آنجا كه علل ناقصه باشد ناقصه، آنجا كه علت تامه باشد وعلل تامه،علت
تواند داشـته باشـد ايـن اسـت كـه             كار برد ديگري كه چارچوب علّي در حوزه سياست مي         

عقالنيتـي كـه مـورد      . كند    و جامعه، جاري و ساري مي       عقالنيت و خردمندي را در حوزه سياست      
 و خردمنـدي يكـي از آمـال و آروزهـاي بـشري و               باشـد، در واقـع عقالنيـت         همگان مـي   تحسين

درنـگ يكـي از راهكارهـاي         بـي . باشـد   بخصوص در حكومت ديني و هر جامعه توسعه يافته مـي          
 بخصوص ادبيات علـت  ،باشد  ميرسيدن به عقالنيت به كار بستن ادبيات فلسفي در حوزه سياست  

و . پـذيرفت و معلول، در نتيجه ملت و امت هـيچ ادعـايي پـوچ و خـالي از اسـتدالل را نخواهنـد         
گزارش هر صاحب قدرتي با عقالنيت      . آمارهاي دروغين هيچ صاحب قدرتي را باور نخواهند كرد        

ورت كـسي جـرات     شود، در اين صـ      ست خواهد شد و سره از ناسره جداسازي مي         تِ ،بوجود آمده 
 چون رسوايي خواهد داشت، گزارشهاي مسئولين بايستي با صداقت          ،دروغ گفتن پيدا نخواهد كرد    

و .  كنـار زده خواهنـد شـد       ، مـردم خردمنـد     در غيـر آن صـورت توسـط        ،و عقالنيت همراه باشـد    
خواهنـد  هـا را دنبـال         چون مردم با عقالنيت مناظره     ،تر خواهد شد    هاي انتخاباتي نيز منطقي     مناظره

 كه جامعه عقالني گول     ،شود  كرد نه با احساسات، با اين ادبيات صيانت بيشتري به جامعه دميده مي            
هـاي اسـتداللي و ادعاهـاي مـستدالنه را             همگان حـرف    خورد،  خواهندها را ن    گويي  مجازها و دروغ  

 ، گشته اسـت هاي ديني بعنوان رسول باطني معرفي عقالنيت و عقل كه در گزاره   . پذيرا خواهند شد  
 مراكز آموزش عـالي دانـش محـور اسـت و            .خود مالكي براي تشخيص سره از ناسره خواهد شد        

 بـه ارمغـان     ،هاي ديني عقالنيـت را بـراي بـشر          دهد، اما گزاره    براي دانشجويان خود علم را ياد مي      
   .تاكيد را، بعد از دين مبين اسالم دارند فالسفه مسلمان به عقالنيت بيشترين. آورد مي

 و  ،بـريم   مـي    آثار و نقش آفريني علل چهارگانه پي        از با توجه به مباحث پيشين به يكي ديگر       
توانـد مولـود مبـارك         بصيرت سياسي مـي    ،آن عبارت است از معرفت سياسي و يا بصيرت سياسي         

.  كه خود حكيم متألّـه بـود       ، همانند بصيرت سياسي كه امام خميني ره داشت        ؛حكمت متعاليه باشد  
 اما اگر بـا فراينـد عقالنيـت         ،رود   با احساسات نيز از بين مي      ، احساسات بر آمده از  ياسي  بصيرت س 
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كند فاصـله چنـداني بـا عرفـان          عقالنيتي كه سياست متعاليه دنبال مي     . شود  بدست بيايد ماندگار مي   
 كه آن را در منازل عرفاني بعد از منرل حكمـت قـرار   ،و بصيرت يك اصطالح عرفاني است    . ندارد
وچهـارمين از منـازل    منـزل بـصيرت منـزل پنجـاه    . خيزد دهند، و از منزل بصيرت فراست بر مي    مي

  :عرفاني است
خواجـه در تعريـف     . وچهارمين منزل راه و برابر فارسي آن روشن بيني اسـت            بصيرت پنجاه « 

  :بصيرت را سه درجه است. »بصيرت رها كننده انسان از حيرت است« :گويد بصيرت مي
 :صيرت در دين است كه خود داراي سه جنبه استدرجه نخست ب -1

 در يافت اين حقيقت كه سر چشمه دانش و احكام شرعي، منبعي است كه در آن هـيچ                   -الف
  .كند باك مي گمراهي وجود ندارد و انسان را صحت فرجام آن مطمئن و بي

  .شود  به جا آوردن دستورهاي ديني لذت بخش مي-ب
  1».آورد به احكام ديني سالك را به خشم مي ناپذيرفتاري و سركشي نسبت -ج

كنـد، و او را مـدافع         اين بصيرت متـدين را در حفـظ شـريعت و عمـل بـدان، غيرتـي مـي                  
 آورد، نه مدافع حزبي و گروهي كه حتي شريعت در ايـن بـين ذبـح    سرسخت از شريعت به بار مي    

 علـوم و امـور خـادم        با اين رويكرد سعادت را بايستي در شريعت جـستجو نمـود، و تمـام              . گردد
در بـصيرت يـاد شـده از        . باشـد   هاي مهم سياسـت متعاليـه مـي         شريعت خواهند شد كه از دغدغه     

هاي دين و مذهب به هيچ نحوي از انحاء ابزاري استفاده نخواهد شد؛ بلكه تمـام ابزارهـا در                     گزاره
يرت باشد، صـاحبان بـص      خدمت شريعت در خواهند آمد؛ پس سقف بصيرت عرفان و حكمت مي           

  .باشند در مقام عرشي نمودن همگان مي
 :هدرجه دوم، بصيرت الهي است ك -2« 

  . كند  عدالت خدا را در رهيابي و گمراهي احراز مي-الف
  . نمايد  احسان خدا را در بذل و منع ثابت مي-ب
  دهد  ريسمان پيوند خلق و حق را به سالك نشان مي-ج
 :، بصيرت عرفاني است كه درجه سوم -3

  . جوشاند هاي معرفت را در دل مي  چشمه-الف
  . كند  زبان اشارت را در بيان حقيقت رسا مي-ب
  2».نشاند  نهال فراست را بر دل عارف مي-ج

                                                 
  .40-39 ، صص2 ج ،ي خواجه عبداهللا انصارني راه و رسم منزلها شرح منازل السائر ،ياالسالم خي شيعل.  1

 . همان. 2
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بصيرت آداب خاص خود را دارد و اصطالح عرفاني است كه به هر امري از امور و نيـز از                    
عقالنيت سياست  . ت نخواهد داد   اصطالح عرفاني خود را از دس      ،هر علمي از علوم هم اضافه شود      

ت و معنويـت     متعاليه بدنبال پيوند زدن بين قـدر        سياست ،نيستمتعاليه  متعاليه نيز جدا از معنويت      
بـصيرت  . باشـد   همانطور كه حكمت متعاليه در مقام وحدت بين قرآن، برهان و عرفان مي            . باشد  مي

 نيـز از دسـت   هـا  آيد و بـدان  دست نمي ب  و بخشنامه،  شانتاژهاي تبليغاتي  بايك امر اداري نيست و      
يعني عرفان منهـاي برهـان      . پس معرفت و بصيرت با عقالنيت متعاليه پيوند خورده است         . رود  نمي

زاده آملي كتابي بـه همـين عنـوان بـه             عالمه حسن . نيست و عرفان و برهان جدايي از قرآن نيستند        
 كـه بـا علـت       ،معرفت سياسـي  . ي ندارند اند كه عرفان، برهان و قرآن از هم جداي          نگارش در آورده  

آيد يك معرفت منسجم خواهد بود، چـرا كـه بـا شـناخت علـت، معلـول و يـا                       شناسي بدست مي  
تـر و شـفافتر       همانطور كه گذشت ايـن رويكـرد آمارهـا را دقيـق           . معلولها نيز شناخته خواهند شد    

ن از نظر عقل و عقالنيـت       مردمان آخر زما  .  و آمارهاي غير واقعي مسموع نخواهد بود       ،خواهد كرد 
خردان توان تكيه زدن بـر اريكـه          بي ،ها  لتبا خردمندي م  . كند   حضرت ظهور مي   رسند كه   بجاي مي 

. اي نوعي از خردمندي و عقالنيت اسـت         مروز بيداري اسالمي و منطقه     را نخواهند داشت، ا    قدرت
اسـتبداد را نخواهنـد   هر چه عقالنيت بيشتر باشد ديكتاتورهـا و مـستبدان، فرصـت ديكتـاتوري و            

. باشـد   يكي از راههاي فراهم شدن زمينه ظهور حضرت حجـت عـج رشـد عقالنيـت مـي                 . داشت
 پس جهـل و نـاداني امـت يكـي از           ؛شد   امام علي ع خانه نشين نمي      ،همانطور كه اگر عقالنيت بود    

تـرين    را خانه نشين كرده بود، و جاهليت دوران بعثـت سـخت            )ع(مام علي   إعاملهاي مهم بود كه     
 هجري بود كه امام حسين ع را شهيد و يزيـد            61 بوده است، و جاهليت سال       )ص(دوران بر پيامبر  

البالغـه    از جهل مردم در نهـج )ع( امام علي؛را به عنوان اميرالمؤمنين بر جامعه مسلمين تحميل كرد   
ثـروت  رابـه     به جهل و عقل     را  كه جهل جاهالن كمرم را شكست و فقر        :گويد   او مي  ،نالد  بارها مي 

  :كند تعريف مي
  . ثروت و غناي همچون عقل و فقري همانند جهل نيست1»ال غني كاالعقل و ال فقر كاالجهل« 

چوب براي خردمندي و عقالنيت جامعه باشد، و ايـن          رتواند يك چا    هاي چهارگانه مي    علت
ميـت تمـام    شـود كـه صـدرالمتألهين بـه عمو          چارچوب با تقسيماتي كه دارد شامل تمام فاعلها مي        

                                                 
  ..نهج البالغةنهج البالغة، 54كالم .  1
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  :كند ها تصريح مي فاعل
فاعلية كل فاعل إما بالطبع او بالقسر او بالتسخير او بالقصد او بالرضا او بالعنايـة او بـالتجلّي و مـا                      « 

االرادة البتة و اما الثالث فيحتمل االمرين  سوي الثالثة االول ارادي البتة و القسمان االوالن الخاليان عن       
بع عند الدهرية و الطباعية و بالقصد مع الداعي عند بعض المتكلمين و بالقصد          و صانع العالم فاعل بالط    

الخالي عنه عند االكثرين منهم و بالرضا عند االشـراقيين و بالعنايـة عنـد المـشائين و بـالتجلّي عنـد                      
 يأْتِ بِكُم اللَّه جمِيعا إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ         ولِكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها فَاستَبِقُوا الْخَيرَاتِ أَينَ ما تَكُونُوا        (الصوفين  
  1)شَيٍ قَدِيرٌ

 پـس در    ؛ مـى گردانـد     ] سـوى [اى است كـه وى روى خـود را بـه آن              و براى هر كسى قبله    
بـه سـوى خـود    [هر كجا كه باشيد، خداوند همگـى شـما را     . كارهاىنيك بر يكديگر پيشى گيريد    

  2). بر همه چيز تواناست در حقيقت، خدا؛مى آورد ] باز
. باشـد   دهد يا فاعليت او طبيعي و يا قسري و يـا تـسخيري مـي                هر كسي كه كاري انجام مي     

 بجز سه قسم اول همگي فاعلهـاي ارادي  ،ونيز يا به رضاي فاعل است و يا به عنايت و يا به تجلي           
باشند و لكن     نه اراده مي   ولي اولي يعني فاعل بالطبع و دومي يعني بالقسر خالي از هر گو             ،باشند  مي

فاعليـت خـداي سـبحان از       . سخير احتمال اراده و نيز عدم اراده در آن اسـت          تبال  سومي يعني فاعل  
خي از متكلمين خدا را فاعل بالقصد به همراه انگيزه          طبع است و بر   لگرايان با   ديدگاه دهريان و ماده   

و اشراقيان بـر ايـن باورنـد    . دانند  گيزه مي دانند، اما اكثر متكلمين خدا را فاعل بالقصد و بدون ان            مي
 تأكيـد دارنـد، و عارفـان خـدا را فاعـل             بالعنايـة باشد و مشائيان بر فاعـل         كه خدا فاعل بالرضا مي    

  .دانند بالتجلي مي
هـا    گيرد، فاعليت او نيز خالي از اين فاعـل          فاعل فعل سياسي هم در ذيل اين عموم قرار مي         

علل چهارگانه بر شمرديم بطور قطع تمـام نقـشها نبـوده اسـت در              هاي كه براي      نقش. نخواهد بود 
 سياسي و بعـد از آن  هاي به صورت كالن در تمام نظام. ها باشد   تواند بيش از اين     حوزه سياست مي  

تـوان نقـش نظـام علّـي در           اي نهادهاي كه وجـود دارد مـي         و در ذيل هر قوه    آنها  گانه    در قواي سه  
 در تمام علوم جـاري     قانون علت و معلول،    گويد  ماكس پالنك مي  . كردتمامي آنها به عيان مشاهده      

  :است
قانون عليت الزمه الينفك همه علومي است كه با مفاهيم مادي طبيعت سروكار دارند و نيـز                 « 

                                                 
  .148سوره بقره، آيه . 1
 . 24 صكتاب العرشية،كتاب العرشية،صدر المتألهين، . 2
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شناسي، او اعتقاد دارد كه تفكر در علـم، عينـا تفكـر در                علوم ذهني و روحي مانند علم روان      
شود كه قانون عليت، به طور كامـل          تند، زيرا علم وقتي كامل مي     اين دو يكي هس   . عليت است 

موضوع مورد بحث را بپوشاند، به همين علت هر نوع ترديد در مورد اصل عليت سبب از هم                  
  1».شود پاشيدگي علم مي

هـاي    در سياسـت  . در تمام قلمرو دانش حتي در فنون نيز قانون عليت جاري و ساري است             
در سياست خارجي، اعتبار پـول يـك        . جاري است نيز  خارجي قانون عليت    كالن اعم از داخلي و      

كشور و يا كم ارزش شدن پاسپورت يك دولت همگـي داراي علتـي هـستند، هـيچ امـري بطـور                      
   :توان در جدولي بشرح ذيل ارائه نمود  تمام مباحث چارچوب نظري مي.آيد تصادفي پيش نمي

  :  جدول چارچوب نظري
 با هاشپرس  علل اربعه  رديف

  ادبيات فلسفي
پرسش ها با ادبيات نظام 

  سياسي
  خروجي ها  جنس علت

علت مادي  علت مادي  1
نظام سياسي 

 متعاليه
  چيست؟

مباني نظام سياسي متعاليه . 1
  چيست؟

منابع توليد نظام سياسي . 2
  متعاليه چيست؟

  علت مادي متعالي. 1
  علت مادي متعارف. 2
  علت مادي متداني. 3

علت   2
  صوري

علت صوري 
نظام سياسي 

 متعاليه
  چيست؟

سطوح نظام سياسي . 1
   چيست؟متعاليه

  نظام هاي سياسي  انواع. 2
  ست؟چي
بخش هاي نظام سياسي . 3

   چيست؟متعاليه

  علت صوري متعالي. 1
 علت صوري متعارف. 2
  علت صوري متداني. 3

علت   3
  فاعلي

علت فاعلي 
نظام سياسي 

 متعاليه
  چيست؟

كارگزاران نظام سياسي .1
   چه شرايطي دارند؟متعاليه

نهادهاي نظام سياسي . 2
   چه شرايطي دارند؟متعاليه

دم و  مرنقش سياسي. 3
  اقشار مختلف چيست؟

  علت فاعلي متعالي. 1
  علت فاعلي متعارف. 2
  علت فاعلي متداني. 3

غايي علت   علت غايي  4
نظام سياسي 

 متعاليه
  چيست؟

مرجع نظام سياسي . 1
   چيست؟متعاليه

 هدف نظام سياسي متعاليه. 2
  چيست؟

  علت غايي متعالي. 1
  علت غايي متعارف. 2
  علت غايي متداني. 3

 نظام سياسي. 1
ديني، فطري، (متعاليه

  )الهي و انساني
  
 نظام سياسي   . 2

عرفي، (متعارف
سكوالريستي، طبيعي و 

  )غير ديني
  
  
 نظام سياسي. 3

طاغوتي، ضد (متداني
  )ديني و ضد انساني

                                                 
  .  72-71، صصعليت و وحدت وجود از ديدگاه مالصدرامحمود نمازي، . 1
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  : فصل دوم

منابع و مباني نظام سياسي منابع و مباني نظام سياسي 
  مطلوب حكمت متعاليهمطلوب حكمت متعاليه
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 همچـون   ؛ مبتني بر يك سـري منـابعي اسـت         ،كند   نظام مطلوبي كه ارائه مي     ،سياست متعاليه 
 كـه همگـي بعنـوان منـابع معرفتـي سياسـت متعاليـه بـشمار                 ،وحي، عقل، تجربه، شهود و فطرت     

ي مبــاني اســت كــه عبارتنــد از مبــاني هــستي شناســانه، و همچنــين مبتنــي بــر يكــسر. رونــد مــي
 كه فرجام شناسي در فصل پنجم تحقيـق خواهـد          ،شناسانه، معرفت شناسانه و فرجام شناسانه       انسان
در تحت عنوان غايات و اهداف نظام سياسي متعاليه، تمـام مبـاني يـاد شـده همچـون منـابع                     . آمد

 از اين قرار خواهد بود، فصل بـا        ،اختار شكلي فصل  س. رهنمون بر نظام سياسي متعاليه خواهند بود      
سـوم    شناسي، گفتـار    رسد، گفتار اول در منابع و گفتار دوم در مباني هستي            چهار گفتار به سامان مي    

قبـل از اينكـه بـه منـابع و          .شناسي خواهد بود    مباني معرفت شناسي و گفتار چهارم در مباني انسان        
شايد كسي اشـكال    و آن اينكه،اي را ياد آور شويم    نكته همي، جهت رفع تو   مباني بپردازيم جا دارد   

اي شده است      و يك امر كليشه    ،بينيم   پردازش به مباني را مي     ها،   و پژوهش  ها   كه در تمام نوشته    ،كند
شود، و لكن بايستي توجه نمود كـه تمـام ايـن مبـاني                كه در اكثر تحقيقات بدان مباني پرداخته مي       

 بـدانها   ،هـاي يـك مكتـب       هـا و حتـي شخـصيت        مكتب د، چون نگرش  بنوعي مشترك لفظي هستن   
 متفـاوت از مكتـب مـشاء    ،كند شناسي كه مكتب متعاليه ارائه مي باشد، بطور مثال هستي     متفاوت مي 

 رسـد؛    مـي  داند و در نهايت به وحدت شخصيه        مكتب متعاليه هستي را از مقوله تشكيك مي       . است
شـايد بتـوان إدعـا نمـود     . دانـد  مـي و حـداقل متخالفـه      نـه   در حالي كه مشاء هستي را حقايق متباي       

و در . گـردد  ها، به تفاوت در مباني و نوع برداشت از منابع بـر مـي   بازگشت  تفاوت و تمايز مكتب  
ها را شاهديم، پس مباني هستي شناسـي   شناسي و فرجام شناسي نيز تفاوت معرفت شناسي و انسان 

گانـه    ، اگر غيـر ايـن بـود مكاتـب چنـد           باشد  نمياي    يشهو كل .  فقط مشترك لفظي است    ال،مثبطور  
 در حالي كه چنـين امـري محـال          ،فلسفي نبايد داشته باشيم، بلكه همگي بايستي يك مكتب بشوند         

 از آن ، اشـخاص  نكـه  را مشاهده كـرد و لـو آ     ها  توان تفاوت   و در اعالم و اشخاص نيز مي      . باشد  مي
هـا   هاي فلسفي دارد و نوع تفـاوت  يك سري نو آوريهر پيرو مكتبي براي خود      . يك مكتب باشند  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 82

هاي بين مكاتب فلـسفي و        پرداختن به تمايزها و اشتراك    . كند  ها بازگشت مي    داشتربه تفاوت در ب   
به هر حال ما بـر ايـن بـاوريم كـه            . اعالم و اشخاص از فالسفه از حوصله اين تحقيق خارج است          

  . باشد ميفلسفي ها مباني سياست متعاليه متفاوت با ساير رويكرد
  

  ) وحي، عقل، تجربه، شهود و فطرت(منابع معرفتي : بحث اولم
 

.  از جهت قوت و ضعف در هر دانـشي بـوده باشـد             ،ترين عامل   تواند مهم    مي ،منابع معرفتي 
منابع بنوعي محل ارتـزاق دانـش       . باشد  منابع شناخت در ارزيابي هر شناختي بسيار تعيين كننده مي         

منابعي همچون  . باشد   قوت آن مي   ،گر   متعاليه به منابعي تكيه نموده است كه نشان        باشد، سياست   مي
 ، عقل، تجربه، شهود و فطرت از چنان قوتي بر خوردارند كه منابع هر دانـشي قـرار بگيرنـد                     ،  وحي

 چون حوزه عمل به عوامل ديگـري نيـز          ؛شود   در حوزه نظر مي    قلّموجب توانمندي آن دانش حدأ    
تواند از منابع معرفتي بشمار آيد، اما با توجه بـه اينكـه در فـصل                  شناسي نيز مي    روش. بستگي دارد 

  .پردازيم كنيم و به منابع ديگر مي اول بدان پرداختيم، ديگر از طرح آن در اينجا پرهيز مي

  : وحي-1
تـوان    بايستي توجه كرد كـه نمـي      .  داد  وحي قرار  توان   در سياست متعاليه مي    ، را  نخست منبع

 كـه متكلمـين و فالسـفه    ، چرا كه وحي دامنه وسيعي دارد، تفصيلي آن را در اينجا طرح نمود  بطور
 بـر خـالف     ،ما در اينجا فقط به دنبال اين هستيم كـه         . اند  بطور مستوفي آن را مورد بحث قرار داده       

د  كه اصرار بر ايـن دارنـد كـه بايـ           هاي ماترياليستي،    و فلسفه  هاي سياسي سكوالرستي    تمام انديشه 
 ، و در تحـوالت سياسـي و اجتمـاعي         ، و از آنها دوري جست     ،هاي وحياني را كنار نهاد      تمام گزاره 

 كـه تمـام     ،ها سياسـت متعاليـه بـر ايـن بـاور اسـت              بر خالف اين نظريه   . نبايد بدانها مشاركت داد   
 هـاي    و بطور جدي گـزاره     ،هاي وحياني در بياورد      در خدمت گزاره   ،هاي سياسي و دانشي را      گزاره

  .ديني را در كانون توجهات قرار بدهد
و هـيچ   . باشـند   هاي وحياني خدشه ناپذير مـي       وحي يك منبع متقن معرفتي است، كه گزاره       

توانـد     مي ،نازل شده است  ) ص(آياتي كه بر قلب مبارك پيامبر اكرم        . دنگير  وقت كهنگي بخود نمي   
آثـار تفـسيري و مباحـث قرآنـي         مالصـدرا در    .  بوده باشـد   يترين منابع معرفت بشر     يكي از موثق  
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به عالم وحي الهـي و قـضاي ربـاني و       ) ص(در چگونگي اتصال نبي     . خويش بدانها پرداخته است   
خواندن لوح محفوظ و لوح محو و اثبات كه نسخه احكام در آن است، مالصدرا در كتاب شـواهد                   

  :نويسند  ميهالربوبي
لـوح  « و در عالم نفـساني كـه        »  قلم اعلي  «حقايق اشيا در عالم عقلي كه       : وقتي دانستيم كه  « 

انـد، ثابـت      هاي قدريه كه قابل محو و اثبات        شود، و در لوح     ناميده مي » الكتاب  ام« و  » محفوظ
 همـه   ....1»يمحوا اللَّه ما يشَاء ويثْبِت وعِنْده أُم الْكِتَابِ         «  :فرمايد  آن طور كه خداوند مي    : است

 وقتي وجـود عـالم بـا        ....ها را نوشته است     ايي است كه دست رحمان آن     ه  ها، كتاب   اين كتاب 
صورت خود اتمام يافت، خداوند نوع بشر را از خاك آفريد و اراده كرد كـه از نـوع انـسان                     

از اين رو   . تا نائب او در آباداني نشئه ديگر عالم وجود باشد           اي در روي زمين قرار دهد،       خليفه
هنگـامي  . انـد  هاي حس و تخيل و تعقل شاعري بخشيد كه همان آلت به انسان نيروها و قوا و م      

 نيز صـورتي بـه      كند، از آن صورت ديگري به حسش، و از حس           كه صورت عالم را حس مي     
. شـود   در نتيجه حقايق اشياء كه در حس و خيال، در عقل حاصل مي.....شود خيالش منتقل مي 

اش منطبق است، و عالَم كوني        ود در نفس  آنچه در عقل انساني حاصل شده است با عالَم موج         
هـاي مالئكـه      اي است كه در لوح عقلي از آن وجـود دارد، و همـان قلـب                 نيز مطابق با نسخه   

 اما در مورد عالم نفس انسان وارونه است، وجود خيالي به تبع وجودِ حـسي،                .....مقربين است 
  2».باشد ي ميو وجود عقلي يعني وجود آن در قوه عاقله، به تبع وجودِ خيال
 يعنـي تمـام مقـدمات را        ،باشد  صدرالمألهين، در مقام تبيين جايگاه در يافت كننده وحي مي         

 بـه اذن خداونـد سـبحان    ، كه شناخت به تمام حقـايق  ،رسد  چيند تا بگويد كه ادمي به جايي مي         مي
ذا در  ي است، و ل   يافت وحي هم يك مقام انسان       يابد، در واقع در     حقايق را در مي   كند و تمام      پيدا مي 

دمـي بـا همـان      اي از صورت عالم، در واقـع اتحـاد آ          دمي در هر مرتبه   ادامه بعد از توضيح ادراك آ     
. دهد كه بعضي از آنها حسي، بعضي خيالي و بعضي عقلي است              و نيز توضيح مي    ؛باشد  صورت مي 

 سپس در يك    .شود  وجود در مرحله اول عقل، سپس نفس، بعد حس و بعد از آن به همراه ماده مي                
چرخد و از حس آغاز، در گام بعد نفس و سـر انجـام بـه عقـل                    صيرورت و اينكه به دور خود مي      

كند كه از آن مرتبه سقوط و افول كـرده   اي صعود و ارتقا پيدا مي       يعني بدان مرتبه  . شود  انجاميده مي 
عقـول را در أسـفار      صدرالمتألهين اتحاد عقل، عاقـل، و م      . ها است   خداوند آغاز و انجام هستي    . بود

يافت وحي باالترين مقام انساني      طور كه إشاره شد در      ر اينجا همان  د. اند  بطور مستوفي بحث نموده   
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گيـرد، انـساني كـه داراي     قيم مخاطب خداوند قـرار مـي  ترسد كه به طور مس       كه به جايي مي    ،است
آگاهي اگر مـورد اسـتفاده   تواند داشته باشد، چنين      اي را مي     آگاهي گسترده  ،هاي باشد   چنين ويژگي 

كمـا اينكـه تـاوان      .  ضرر جبران ناپذيري بر آن انديشه وارد خواهد شد         ،انديشه سياسي قرار نگيرد   
نجا كـه قـدرت را از معنويـت         پردازد، آ   هاي سياسي سكوالرستي مي      در پي را انديشه     ضررهاي پي 

 را در تحـوالت  جدا نمود و يا هدايت محوري را فداي قدرت محوري كـرد ويـا حـضور مـذهب               
ها بخـاطر      همه اين  .سياسي و اجتماعي كم رنگ كرد و خالصه انسان را منهاي مذهب تعريف كرد             

هـاي    هـاي وحيـاني غنـي ديدنـد، و در عرصـه             اين بود، كه مدعيان عقل ابزاري خـود را از گـزاره           
 زاسـت و    گاهيآمنبعي كه    چنين   بهره نبردن از  . بست رسيدند   به بن .... اخالقي، سياسي، اجتماعي و     

در ايـن زمينـه    مالصـدرا   بيـان  .، موجب معرفت سوزي خواهـد بـود       تواند آگاهي گسترده باشد     مي
  :زيباست

انساني كه به اين مقام الهي برسد، به آنچه در قضا و قدر إلهي و رباني وجود دارد آگاه شده                   « 
كنـد    ود نقل مـي   در مورد تجربه خ   ) ص(كند؛ همان طور كه پيامبر      و قلم و لوح را مشاهده مي      

ه مِـنْ    : فرمايد  طور كه خداوند متعال مي      ها را شنيدم، همان     در معراج خود،صداي قلم   : كه لِنُرِيـ
پس كتاب عقلي، از تغيير و دگرگوني و نسخ و تحريـف بـه دور        . 1آياتِنَا إِنَّه هو السمِيع الْبصِيرُ    

د و نـسخ احكـام از آنجـا ناشـي           اما كتاب نفسي، لوحي، محو و اثبـات در آن راه دار           . است
آن صوري باشد كه  إشاره به) ص(ها در تجربه پيامبر بعيد نيست كه شنيدن صداي قلم. شود مي

هايش از لوح     اش از مقام قلم أعلي و لوح        هايي نوشته كه رتبه     ها را قلم    در عالم قَدر است و آن     
پذيرد، حقايق علـوم عقلـي        ميتر است، زيرا آنچه كه قلم أعلي نگاشته، تبديل ن           محفوظ پايين 

است كه هرگز از لوح محفوظ محو نمي گردد، و اين أقالم در لـوح محـو و إثبـات نگاشـته                      
نه مردود شمردن و نابودي نفس حكم، زيرا        . نسخ در واقع پايان مدت حكم است      . .....شوند  مي

 حـادثي، علتـي     در نتيجه هر امر   . شود  هر آن چه داخل در دايره وجود گردد، هر گز نابود نمي           
هر كس كـه    . شود  دارد و علت آن نيز علتي دارد تا به امور حتمي قضا و اسماي الهي ختم مي                

به حقيقت امر، در مورد كيفيت ناشي شدن كثرت و تغير از حضرت احـدي سـرمدي واقـف                   
هايش از جايگاه خود در اين مواضع علمي دچار لغزش  افتد، و هيچ گاه قدم شود، به شبهه نمي 

  2.شود نمي
هـاي وحيـاني وقعـي        هاي سياسي به گـزاره      طور كه تصريح شد امروزه در اكثر انديشه         همان

                                                 
 .1. سراء إ. 1

 .  ، همان361-360، صصترجمه شواهدالربوبيه. 2
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اي رشد كرده اسـت كـه خـود بنيـاد و              نهند و ادعايي كه دارند اين است كه عقل بشر به اندازه             نمي
ن  رهنمـو  تواند بشر را به سـعادت       ، بلكه عقل خودش منهاي از شريعت مي       باشدنيازمند به راهنما ن   

دهند در حالي كه در سياست متعاليه تقـابلي بـين وحـي و                و عقل را در مقابل وحي قرار مي       . زدسا
سياست متعاليه بر اين باور است كه بايد سياست عقالني در خدمت شـريعت              . شود  عقل ديده نمي  

 حاصل شود، و إال بـشر بـا عقـل ابـزاري منهـاي                براي ادميان  وحياني قرار بگيرد تا سعادت مندي     
. انـد   البته وحي اقـسامي دارد كـه در علـم كـالم بـدان پرداختـه               . ريعت به سعادت نخواهد رسيد    ش

  :مالصدرا نيز اقسام آن را بيان كرده است
. قسم خاص آن ويژه پيامبران و رسوالن است. شود وحي به دو قسم خاص و عام منشعب مي« 

وحي با واسطه   . شود  ق مي اين قسم وحي خاص يا با واسطه فرشته و يا بدون وساطت آن محق             
 1.ذُو مِرَّةٍ فَاستَوىلَّمه شَدِيد الْقُوى ع:مختص پيامبران اولوالعزم است، زيرا فرمود

همو است كه واسطه وحـي ميـان        . اين كه شديد القوي همان جبرئيل امين است، اتفاقي است         
براي اينكه اين آيـه بـه عـدم واسـطه            .2يفَأَوحى إِلَى عبدِهِ ما أَوح    :حق تعالي و پيامبران است    

لـي مـع اهللا وقـت ال        : شـود كـه      نيز تأييد مي   )ص(كند؛ اين مطلب با قول پيامبراكرم       اشاره مي 
بهتـر  . واسطه است    دومين قسم وحي خاص، وحي بال      3.يسعني فيه ملك مقرب و ال نبي مرسل       

ـ       .... ناميد؛» وحي خفي «است اين قسم از وحي را        ه پيـامبران مـشترك      اما وحي عام ميـان هم
 وأَوحى ربك إِلَى النَّحلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنْ الْجِبالِ :فرمايند است، قرآن كريم در باره زنبور عسل مي

  4بيوتًا ومِنْ الشَّجرِ ومِما يعرِشُونَ 
ماوا     : همچنين اين قسم وحي به جمادات نيز نسبت داده شده است           سـ عب نَّ سـتٍ فِـي   فَقَـضَاه

صابِيح وحِفْظًـا ذَلِـك تَقْـدِيرُ الْعزِيـزِ                    ا بِمـنْيالد اءمنَّا السيزا ورَهاءٍ أَممى ِفي كُلِّ سحأَونِ ويموي
  6»5الْعلِيمِ

صدرالمتألهين در كيفيت فرود آمدن كالم و وحي إلهي بياناتي در أسرار ايات و جلـد هفـتم           
  :نويسد الغيب چنين مي يحاسفار و نيز در مفات

                                                 
 .6-5 نجم،. 1

 .10نجم، . 2

 .595 صجلوه دلدار،، به نقل از 66 صاللؤلؤ المرصوع،. 3

 .10نخل، . 4

 .12فصلت،. 5
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قل عقل قدسي بـراي بنـدگي و عبوديـت تمـام            ايست كه چون بصي     ساني همانند آينه  روح ان « 
كشي و معصيت بر طرف شد، در آن  هاي طبيعت و زنگار سر صيقل خورد، و آن پرده و حجاب

 اين نـور    گردد و بواسطه    هنگام نور معرفت و ايمان كه حكماء آنرا عقل مستفاد نامند تابان مي            
البته اگر برّاقـي و      ..... گردد،  هاي جبروت براي انسان آشكار مي       عقلي حقايق ملكوت و پنهاني    

اي آنرا مانع نگرديـده باشـد،         جالي آن بواسطه طبيعت، و صفاي آن بوسيله زنگار تيره، و پرده           
زيرا نفوس انساني بجهت اصل سرشت خود آمادگي و صالحيت پذيرش نور ايمان و بخشش               

اي آنـرا از ادراك حـق مـانع           حمان را داشته، اگر تاريكي و ظلمتي آنرا فرا نگرفته، و يا پرده            ر
زده شده و فهم كـردن      ) غفلت و حجاب  ( بر دلهايشان مهر    :( فرمايد  نگرديده باشد، چنانكه مي   
و چـون   )  مطففـين  14دادند بر دلهاي ايشان غلبه كرده و زنگ نهاده            نتوانند، بلكه آنچه كه مي    

 در تحت آن پيروي شهوت      ساني از خواستهاي بدني چشم پوشيد، و از سرگرميهاي آنچه كه          ان
   ل است روي گردانيد، و روي دل را بسوي صفحه عالم ملكـوت اعلـي                 و خشم و حسو تخي 

نمود، بنيك بختي و سعادتي بزرگ راه يافته، و شگفتيهاي جهان ملكوت و آيـات بـا عظمـت                   
  1....الهي را مشاهده خواهد نمود

، بـا ادبيـات سياسـت متعاليـه     هاي سياسي با رويكردهاي مـادي  هاي سياسي و فلسفه     انديشه
اند، با إعالم مرگ خدا تيشه        باشند، در واقع ادبيات ماترياليستي روح ادمي را حبس كرده           گانه مي   بي

بتـه روح   ال. تواند سير نمايد    نهايت مي   به ريشه خود زدند؛ روح انساني در سير صعودي به سوي بي           
توان چنين استنباط نمود كه هـر چـه           از كالم صدرالمتألهين مي    مالي شده،   صيقل داده شده، نه خاك    

. شود  شود بيشتر آشنا مي     مندي مي   روح ادمي صيقل بيابد با اموري كه منجر به نيك بختي و سعادت            
ني تـدوين   ايـن تحقيـق در زمـا      . توان به بصيرت سياسي دسـت يازيـد         در واقع با پااليش روح مي     

پاشـي هـستند صـاحبان قـدرت      شود كه ديكتاتورهاي منطقه يكي پس از ديگري در حـال فـرو              مي
دلي بر مـردم منطقـه        ليبي كه يك عمر با سنگ       صالح و قذافي    مبارك، عبداهللا   علي، حسني   همچون بن 

ز ا. شـوند    و اينكه يكي پس از ديگري به دست ملّت خود از قدرت بر كنار مـي                ،حكم راني كردند  
توان با رذائل اخالقي به حقايق تـدبير امـور مـردم دسـت يازيـد و منـابع                     نگاه حكمت متعاليه نمي   

اما اگر منبعـي همچـون وحـي، منبـع          .  بست خواهد بود    معرفتي كه منابع كوردلي است آخرش بن      
 و  ،هاي خطرناك وجود نخواهد داشت       ديگر لغزش  ،مداران و صاحبان قدرت باشد      معرفتي سياست 

 بلكـه   ،البته صرف منبع بودن وحي مراد ما نيـست        . ر نسبي بيشتر مصون از خطاء خواهد بود       يا بطو 
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 ،منبـع وحـي   . با خوانش و رويكرد حكمت متعاليه است كه صيانت ياد شده را به همراه خود دارد               
 اوسـت كـه هـر دو مـصون از خطـا      )ص(اش پيامبر اش خداست و گيرنده ه منبعي است كه فرستند  

 بين اگر خوانش از وحي و تفسير آن با رويكرد حكمت متعاليه باشد ما به سياست                 هستند ودر اين  
  سياسـي  سياسي و نيز در تصميم گيريهاي       در دانش سياسي و يا فلسفه     . متعاليه دست خواهيم يافت   

آمـدهاي    توانـد پـي      اگر فرايند ياد شده طي شود؛ بطـور قطـع مـي            ،و بخصوص در معرفت سياسي    
 صاحبان قدرت ودر نتيجه كار آمـدي نظـام          ، تقويت مشروعيت و كارآمدي    خوبي براي امت و نيز    

در غير اين صورت سرنوشـت صـاحبان قـدرت سياسـي همـان              . سياسي را به ارمغان خواهد آورد     
تـوان ادعـا را      با مثالي مـي   .  خواهد بود  هاي طول تاريخ و معاصر سرنگون شدن      سرنوشت ديكتاتور 

ست متعاليه به هيچ عنوان رذايل اخالقي را از قبيـل دروغ،             سيا ، در حوزه اخالق   نمود،تر    محسوس
صاحب قدرت سياسي با رويكرد حكمـت متعاليـه بايـستي           . تابد  مينتهمت، افترا و غير اينها را بر        

 كه رهايي و نجات در راستگويي است، و         ،استنيز  هاي ديني ما       كه در گزاره   ،پيراسته از آنها باشد   
 ،انـد    و ادامـه داده    بنيان شده بودنـد   هاي كه با دروغ       يم كه امپراطوري  به تجربه در طول تاريخ شاهد     

 سياسـت   و. اند  عيت خود را از دست داده     و با ملت خود دچار مشكل شده و مشرو        . اند  فرو پاشيده 
 ،تـر هـستند     ق و نو آور ماندني    هاي خالّ   باشد و حكومت    ها مي   ها و خالقيت    متعاليه مشوق نو آوري   

. كننـد   ها را يـاري نمـي       تابند، و يا خالقيت     كه هيچ گونه نو آوري را بر نمي       هاي    نسبت به حكومت  
وحي بعنوان منبـع معرفتـي      . پس انحطاط اخالقي انحطاط سياسي را بطور قطع به همراه خود دارد           

هاي را به خود اختصاص دهد اما به ناچار به اين انـدك               تواند بيش از اين بحث      سياست متعاليه مي  
  .كنيم بسنده مي

  : عقل-2
توان با رويكردهاي مختلف مـورد مطالعـه قـرار داد، در لغـت عقـل را بـا تمـام                       عقل را مي  

هاي مرتبط    تفكر، تدبر و ديگر واژه      قرآن كريم نيز به عقل، تعقل،     . اند  مشتقاتي كه دارد بدان پرداخته    
التي كه در معـاني   و تأم، با نگاهي كه به كتاب و سنت دارد     ،حكمت متعاليه . بيشترين تأكيد را دارد   

هاي سرشار عرفاني كه در        و ذوق  ،هاي كه كه در مباحث فلسفي دارد         و تعقل  ،كند  لغوي واژگان مي  
كـه  . ترين ديدگاه را نسبت به عقل داشته باشد          جامع  بتوان ادعا كرد كه     شايد ،اين مكتب آمده است   

  . ندهاي فلسفي از چنين جامعيتي برخوردار نيست هيچ يك از مكتب

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 88

لمتألهين بعنوان يك فيلسوف، عارف، مفسر و شارح اصول كافي بـا ايـات و روايـات                 صدرا
هـاي فـراوان از ايـات و     چنان انس و خو گرفته است كه در اثار فلسفي خود بخصوص اسفار بهره 

  :وي در ذيل حديث. روايات برده است
أدبِِـر  : فأقبل، ثـم قـال لـه      اقبل  :  قال لما خلق اهللا العقل، استنطقه، ثم قال له         )ع(ابي جعفر   عن« 

. و عزّتي و جاللي، ما خلقت خلقا أحب إلي منك، و الاكملتك إلّا في من أحب               : فأدبرَ، ثم قال  
  1.أما إنّي إياك آمر و اياك انهي و إياك اعاقب و إياك اثيب

ي هاي كه براي عقل در اين روايت است منطبق بـا ويژگيهـا              كند كه تمام ويژگي     تصريح مي 
 و نيـز در ذيـل       2.سازد  مدعايي خويش را با برهان و قرآن همراه مي        . باشد   مي )ص(نبي مكرم اسالم  
ان از اهتمام وي به بحث عقل است و عقـل را            كند كه نش    اي را طرح مي     گانه  ت سه حديث دوم نكا  

  چون به سبب عقل حـقّ از باطـل         :گويد كه   آورد ودر دليل آن مي      ترين خصلتها به شمار مي      شريف
در 3. عقل هم محبوب خداست و هم محب اوسـت         ،گردد  شود و بدان ايمان كامل مي       تمييز داده مي  

پرسند عقل چيست و امام در پاسخ عقل را عبارت از آن               مي )ع(ذيل حديث سوم كه از إمام صادق      
  .آيد شود و بدان بهشت بدست مي داند كه بدان بندگي خدا مي مي

ي براي اسم عقل وجود دارد بعضي از آن معاني به اشـتراك             كند كه معناهاي    مالصدرا بيان مي  
  .شمارد شش معنا را براي مشترك مي. است و بعضي به تشكيك

شـود و     اي است كه به سبب آن انسان از ساير حيوانات ممتـاز مـي               معنايي اول همان غريزه    . 1
 ....كندو ادمي بدان استعداد در يافت علوم نظري و صناعات فكري را پبدا مي

 .كند كند و يا قبول مي گويند چيزي را عقل نفي مي لي كه مشهور علماي كالم ميعق . 2

آيد كه صاحب فضائل      هاي اخالق آمده كه جزئي از نفس ادمي بشمارمي          كه در كتاب    عقلي   . 3
 . گويند را عاقل مي

 و يا اجتناب    ،كند  مي كه مراد تيز هوشي و فهم نسبت به اموري كه انتخاب             ،مشهور فالسفه  . 4
تـوده مـردم چنـين ادمـي        . اينكه در امور و اغراض دنيـوي و نفـساني باشـد           و لو . يدجو  مي

 بلكـه از    ،دانند   اما اهل حق چنين شخصي را عاقل نمي        ،شمارند  همچون معاويه را عاقل مي    
 .... كند سپس عقل را به انفعالي و فعلي تقسيم مي.... شمارند شيطنت بر مي

                                                 
 .73، ص1، جالعقل والجهل الكافي باب االصول شرحصدرالمتألهين، . 1

 .78-73همان،صص. 2

 .82همان، ص. 3
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، عقـل بـالقوة،   باشـد  د كه داراي چهار مرتبه مـي شو  عقلي كه در كتاب نفس از آن بحث مي         . 5
 :عقل بالملكه، عقل بالفعل و عقل بالمستفاد

گونه كمال و صورة كمال درش نيـست فقـط بـالقوة     باشد هيچ عقل بالقوة كه نشأه اول نفس مي    : الف«
  .توانايي انتزاع ماهيات موجودات را دارد

  .هاي خارج ل شده صورتهاي از هستياي است از نفس كه در آن حاص قوه: بالملكه عقل: ب
 باشد امور از صورة مـادي تبـديل بـه             اكثر معقوالت در آن بصورت بالفعل موجود مي       : عقل بالفعل . ج  

 ...گردند شوند و داراي وجود دومي مي صورة معقول مي

 امـور  تمام معقوالت بطور تفصيلي خواهد بود و وقتي كه به عقل فعال متصل شد تمام        : عقل مستفاد : د
  .تواند إحضار كند خواست مي  را هر وقت 

گونه تعلق بر شئي ندارد       گيرد كه وجودي است كه هيچ       عقلي كه در كتاب إلهيات مورد بحث قرار مي        
اش نـور     گيرد كـه همـه      باشد نه عرض و نه تعلق بر عرضي قرار مي           مگر به مبدأ كه خداوند قيوم مي      

 1»..... واست و هيچگونه تاريكي به همراه آن نيست

كه عقل ارائه كرده است كـه مـا بطـور خيلـي             هاي بسيار دقيق را در معاني مشتر        درالمتألهين بحث ص
بخاطر اينكه مباحث عقل از حيث تعريف، جايگاه و قلمـرو آن دغدغـه              . مختصر آن را گزارش كرديم    

 متعاليـه   اين تحقيق نيست بلكه مراد اين است كه عقل بعنوان يك منبع مهـم معرفتـي بـراي حكمـت                   
در حوزه سياست يعني در سياست متعاليه عقل بعنوان منبع معرفتي سياست متعاليه مطرح              . مطرح است 

 و اما معـاني  باشد، اي برخوردار مي     عقالنيت جامعه سياسي در سياست متعاليه از اهميت ويژه         .شود  مي
  : گوناگون تشكيكي عقل عبارتند از

 مباحث كتاب نفس است، عقـل هيـوالني، عقـل بالملكـه، عقـل                همان عقول چهارگانه ذكر شده در         .1
  .بالفعل و عقل بالمستفاد تمام مراتب چهارگانه به شدت، ضعف و كمال و نقص با هم ديگر متفاوتند

هاي اخالق كه اولين مرتبه آن تهذيب كـردن ظـاهر بـه اتيـان           مراتب عقل عملي ياد شده در كتاب        .2
سازي باطن از رذائل اخالقي تا آنجا كه نفس همانند            ك      دومين مرتبه پا  عبادات و اجتناب از منهيات و       

وسومين مرتبـه بـه جـايي برسـد كـه مـشاهده تمـام               .  كه حقايق در آن تجلي يابد      ،آئينه صافي باشد  
ويش را فاني در حـق      مين مرتبه برسد به مقامي كه نفس خ       معلومات را كند و به شهود برسد، و چهار        

ه بـه  در اينجـا اسـت كـ   . گردنـد  ر برسد كه تمام اشياء از حق صادر و به او باز مي         نمايد و به اين باو    
  .كه نهايت عقل همين است. تخلّقوا بأخالق اهللا: فرمود )ص(سول خداآيد كه ر اخالق الهي در مي

بر فرض  . اي از حكماء كثرت عددي دارد       در نزد طائفه  . عقل به معناي ششم از معاني مشتركه است       .3
  . تشكيكي خواهد بودكثرت عدد
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اي كـه از      هاي عقلي انتزاع شده از مواد بسبب تجريد و انتزاع و بين صور عقليـه                فرق بين صورت  . 4
  .گردد اند كه تفاوت اين دو به شدت و ضعف بر مي اول مفارق از ماده

ايـن  . شـود   عقلي كه عبارت از غريزه انساني است كه بسبب آن ادمي از ديگر حيوانات جـدا مـي                 . 5
  1.باشد غريزه در افراد انساني بطور مساوي نيست بلكه داراي شدت و ضعف مي

از نگاه صدرالمتألهين عقل و تعقلي كه متعلق به دنياست خـالي از افـراط و تفـريط و نيـز خـالي از                        
. اند  اعوجاج، تشويش، اضطراب و عجله نخواهد بود همانطور كه كار شياطين و بندگان طاغوت چنين              

باشـند داراي اطمينـان    زند كه متعلق به امور دين و عرفـان مـي         كه از بندگان خدا سر مي     اما تعقالتي   
به عقل عبادالرحمن بندگي خدا حاصـل و بهـشت بـرين            . باشند  خاطر، سكون، استحكام و استقامت مي     

  2.آيد بدست مي
عـاني عقـل    هايي كه دارد در نهايت م       با وجود معاني مشتركه و مشككه عقل با تمام تباين و تشكيك           

 كه عقل نه جسم است و نه صفت براي جسم و نه منسوب به جسم بما اينكه                  ،گردد  به يك معنا بر مي    
كند كه مفهوم عقل صحيح است كه موضوع يك علـم قـرار    مالصدرا تصريح مي. باشد  جسم است مي  

بحـث شـود   بگيرد و كتاب مستقل در باره آن نگاشته شود تا از احوال اقسام عقل و عوارض ذاتي آن          
  3.كه در شرح اصول كافي مالصدرا به دنبال چنين هدفي است

 كه انسانيت انسان به عقل اوست همـه معـاني عقـل مراتـب               ،رود  عقلي كه در مورد انسان به كار مي       
 عقل به معناي وقار و متانت، تجربه، عقل به معناي فطرت، عقل به معناي نيروي               ،تشكيكي خواهد بود  

 علم، عقل عملـي و مـراتبش، عقـل نظـري  و مـراتبش، عقلـي كـه متكلمـين            قضاوت، عقل به معناي   
هاي اخالق مطرح است، عقل به معناي هوش و حافظـه و خـوش ذهنـي،                  گويند، عقلي كه در كتاب      مي

هاي گوناگون     همه جلوه و جنبه    ،عقل به معناي نيروي حدس و ديگر معاني عقل در انسان به كار رفته             
تقسيم عقل، به عقل منفصل و عقل متصل بيشتر در حكمت           . طقه خواهند بود  يك حقيقت به نام نفس نا     

  :حكماي حكمت متعاليه در نخستين تقسيم قائل به دو نوع عقل هستند. متعاليه مشهود است
همان عقلي است كه به عنوان صادر نخستين و موجود مستقل و منفـصل از وجـود                 : عقل منفصل : الف

يدن فـيض بـه عـوالم ـ مثـال و      سلسله عقول طوليه و عرضيه، واسطه رسانسان بوده و به همراه ساير 
  . كنند فيلسوفان بحث از آن را در قوس نزول مطرح مي. باشد  ميطبيعت

همان عقل بشري يا نفس ناطقه انساني است يعنـي صـورت و حقيقـت روح انـسان و      : عقل متصل : ب
اولين . باشد جدايي او از جن و ملك ميهمه شأن و شخصيت او كه مايه برتري وي از حيوان و سبب             

  :كسي كه بر وجود عقل متصل برهان اقامه كرده است عالمه طباطبايي است
                                                 

 .89-91همان، صص. 1

 .91همان، ص. 2

 . همان3 .
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ون بر اسـاس اصـالت   چ( شود  بين نفس با مدرك حاصل مي اصل إدراك به ربطي است كه       « 
آن ادراك صور عقلي از طريق ربط و پيوند علّي نفس با )وجود، ربط، جز بر مدار عليت نيست   

صور حاصل خواهد شد و اين به معناي قيام صدوري صور عقلي به نفس و در نتيجـه اثبـات                    
بر اين اساس در قبال عقل منفصل نظير آنچه در برابـر            . باشد  عقل متصل، نظير خيال متصل مي     

گردد و خطاهاي موجود در عقـل متـصل نظيـر              يعني عقل متصل اثبات مي     ،مثال متصل است  
  1.شود ل توجيه ميخطاهاي حاصل در مثا

عقل در سير صعودي و نزولي نيز يكي از مباحث حكمت متعاليه است كه فرصت پرداختن                
 و الرقيقة بالحقيقة مكتب متعاليه با داشتن منطق قوي همچون حمـل  2.باشد به آن در اين تحقيق نمي    

بـا  . دارد  مـي و بخصوص با دارا بودن به منطق تشكيكي خيلي از تضادها را در بين مباحث عقل بر                  
وجود تشكيك مشترك لفظي بودن معاني متعدد در عقل معنا نخواهد داشت، كه اگر مشترك لفظي                

اما در حكمت متعاليه عقل بيش از يـك معنـا نخواهـد             . باشد سر از حقايق متباينه در خواهد آورد       
لواحـق  نياز از مـاده و        هم در فعل خود بي     داشت كه همان موجود مجردي است كه هم در ذات و          

گونه رابطه انفعالي با جسم ندارد و تمام كماالت او، يك جـا بـه او داده شـده و                      مادي بوده و هيچ   
هاي معناي بازگشتش به شـدت و ضـعف و كمـال نقـص      تمام تفاوت. اي ندارد هيچ حالت منتظره  

ت كه همگـي بـر يـك معنـا بازگـش          .... در نتيجه عقل قرآني، روايي، فلسفي، عرفاني و       . خواهد بود 
وحي و عقل كـه دو منبـع سياسـت          . باشد   منبع معرفتي سياست متعاليه حكمت متعاليه مي        كه دارند

منبع 3.معرفت عقالني با معرفت وحياني متالزم است      . اند  باشند متالزم هم    متعاليه حكمت متعاليه مي   
ام اصلي معرفت و معلومات براي صدرا، قرآن است، وي از عمق جان بدان پايبنـد اسـت و در تمـ                    

اي را كه كمترين منافـاتي بـا قـرآن دارد نفـرين              به طوري كه فلسفه   . كند  آثار خود آن را گوشزد مي     
إنّ العقل مع   : كه خطاب به هشام فرمودند    ) ع(صدر المألهين در شرح حديثي از امام صادق       4.كند  مي

  :نويسد العلم، مي
 اما عقـل بـسيط      لم است، است و در برخي موارد عين ع      اش مستلزم علم      عقل به تمام معاني   « 

ها در ذات     قرآني كه اشرف اقسام عقل است، عبارت است از وجود جميع معلومات يا اكثر آن              

                                                 
 . 102-101، صصمتعاليه عقل از نظر قران و حكمتشهركي،  اهللا دانش حبيب. 1

  . 139-135همان، صص. 2
  201، صنظام معرفت شناسي صدراييپناه و حسين پناهي،   و عبدالحسين خسرو303، ص8، ج اسفاراالربعهمالصدرا، . 3

 .301 و نظام معرفت شناسي صدرايي، ص303، ص6 جاسفاراالربعه،. 4
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تر عقل تفصيلي فرقاني قـرار دارد كـه علـوم     واحد به نحو اجمال كه پس از آن در مرتبه نازل      
وري مفـصل   وم صـ  و اما اين عل   . عقل بسيط فعال بر او إفاده كرده است        اي هستند كه    تفصيلي

اسـت كـه از     ) معلول عقل بسيط فعال   (ي وجود فعل براي فاعل خويش       موجود نزد عقل فرقان   
 و عل قابل بوده و وجود زماني و متغيرتقدس بر خوردار است و خود نزد نفس عاقله به مثابه ف        

  1».باشد متكثّر مي
 به عنـوان يـك   در جوامع روايي عقل از ارزش وااليي بر خوردار است و بهره برداري از آن          

كـه فرمودنـد العقـل دليـل        ) ع(صدرا در شرح حديثي از امام صادق      . وظيفه قطعي قرار گرفته است    
  : نويسد المؤمن مي

معنايي اين جمله نوراني اين است كه مؤمن حقيقي كسي نيست جز آن كه به خدا و آخرت                  « 
ها و با روايـت و شـهادت          هتنها با برهان عقلي معرفت يافته نه از روي تقليد و اعتماد به شنيد             

هـا    گردند، البته شناخت حاصل از اين راه        افراد، جميع اين امور به حس و محسوس منتهي مي         
اگر به تأكد يافتن عقيده شخص برسد و مبدأ اعمال صالحه و اجتناب از معاصي گـردد، مايـه                   

ي همـه   فوز و نجات شخص خواهد بود، اما اين نوع فوز و نجات از آن دست است كـه بـرا                   
آيد، اما رستگاري و فوزي كه با برهان عقلي به دست آيد مايه قرب بـه                  مسلمانان به دست مي   

مؤمن حقيقي با نور حاصل از اين ارتقا حقيقـت          . حق تعالي و ارتقاي بنده تا عالم قدس است        
. اين نور همان نور عقلـي و ايمـان حقيقـي اسـت            . كند  اشياء را آنچنان كه هستند مشاهده مي      

. ن اگر مؤمن چنين باشد، دليل او در تمام آنچه دانستني و انجام دادني است، عقل او است        اكنو
نجـات انـسان از     . گـردد   ون عقـل حاصـل نمـي      دنيل به مقام طاعت الهي بدون علم و علم ب         

هاي دنيا و رسيدن او به عالم انوار با تحصيل فطرتي جديد ميسر است كه  ها و گرفتاري تاريكي
آيد و روح و حقيقت اطاعت از حق تعـالي علـم               و ترك معصيت به دست مي      با اطاعت الهي  

اين سعادت بنده مؤمن است كه عقل او به مرتبـه           . است همان كه شرط تحصيل آن عقل است       
  2.عقل مستفاد از خداي تعالي برسد

بيـشتر يـاد   در دانش سياسي و فلسفه سياسي از عقل ابزاري و يـا عقـل وبـري و ماكيـاولي                   
نهنـد،    هاي ديني آمده است وقعي نمي       و به عقلي كه در گزاره     . دهند   قرار مي   مورد توجه  ؛ و كنند  مي

 بـه عقـل قدسـي و دينـي      بيـشترين اهتمـام   اما در سياسـت متعاليـه     . به عقل قدسي توجهي ندارند    
تـوان بـه سـعادت      در سياست به عقل قدسي بيشتر نياز است، چرا كه با عقل قدسي مي         و .باشد  مي

 عقل و علـم را      إعتناء باشيم، چون سياست متعاليه      البته بدين معنا نيست كه به علم بي       . ددست يازي 
                                                 

 . 301، صشناسي صدرايي تنظام معرف و 222-221، صص1 جالكافي، االصول  شرح الشيرازي،  محمد صدرالدين. 1

  .302، صنظام معرفت شناسي صدرايي، همان و 541، ص1، جكافي شرح اصولصدرالمتألهين، . 2
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اما از حيث منبع بودن     . باشند  بيند و همچنين وحي و عقل در اين نگاه مالزم هم مي             متضاد هم نمي  
 و در صـورت  . از حيث منبع بودن در طول هم هـستند سپس سنت و عقل    محوريت با قرآن است،   

  لكـن  و.قـاد خواهـد بـود   نم و سـنت  وحـي در مقابـل   عقل قل فلسفي با وحي و سنت،  ع تعارض
 ،به خصوص عقل مستفاد   . متعارض با وحي باشد    د نميتوان ر اين باور است كه عقل     حكمت متعاليه ب  

 اما در مقام ثبـوت بـر        ؛ در مقام اثبات تعارض ممكن نخواهد بود       ، پس كه وصل به عقل فعال است     
  . خواهد بودبر عقلفرض تعارض وحي مقدم 

  : شهود عرفاني-3
بسيار   طوري است كه جدا سازي آن از مباحث عرفاني  و شهودي كاري است               متعاليه ساختار حكمت 

ات ابـن    تـاثير  ؛الدين عربي بسيار استفاده كـرده اسـت        حيالمتألهين در آثار خود از آثار م      صدر.سخت
 حكيم متالـه    .ه از بديهيات به شمار مي آيد      مت متعالي كدر نزد كارشناسان ح   به حكمت متعاليه،    عربي  

 كـه   ، اسـت   استفاده كـرده    ابن عربي را در كتاب هاي خويش       هاي  صدرالدين شيرازي فراوان از نوشته    
عربـي بـه بحـث        و در مواردي نيز تحت تأثير تعـاليم ابـن         . تحت عنوان تصريحات از آن ياد كرده اند       

 مورد رصد 43در تصريحات 1.اند ان تأثيرات ياد نمودهپيرامون مسائل پرداخته است كه از آنها به عنو
المتعاليـة    در مـوارد بـسياري مالصـدرا در الحكمـة    2.عربي اسـت  الدين  شده كه مستقيم عبارت محيي    

االسفار العقلية االربعة به كالم ابن عربي استناد و استشهاد كرده و يا آنها را شواهد تأييدي بر نظر                     في
تـشكيكي، وحـدت    شناسـي، وجـود   ات بيشتر در مسائل مربـوط بـه هـستي   تأثير. خويش دانسته است 

شخصية وجود، عليت، ربط حادث به قديم، قيامت و حشر و نشر، نفس و علم باري قابل رصد كـردن                    
توان از كتاب تأثيرات ابن عربي بـر حكمـت متعاليـه دنبـال                تمامي تصريحات و تأثيرات را مي     . است
ان و مباحث شهودي از فلسفه در فلسفه مشاء شـايد بـه راحتـي بـه                 غرض اينكه جداسازي عرف   . نمود

 چرا كه حكمت متعاليه در مقام ؛انجام برسد و لكن در حكمت متعاليه اين جداسازي امري است دشوار      
براي راه يابي به منبـع معرفتـي بنـام شـهود و عرفـان               . باشد  پيوند زدن بين قرآن، عرفان و برهان مي       

 كسراالصنام الجاهلية در ضمن اينكه تمام كساني كه با وارونه سازي و بـدل    صدرالمتألهين در كتاب  
و كتاب را با يك مقدمـه و چهـار          .  مورد نقد و رد خود قرار داده است        ،كنند  كاري ادعايي عرفان مي   

. شـود   كتاب آغازش با اعتراض به زمانه خويش شروع مي        . رساند  گفتار و يك خاتمه به سر انجام مي       
  :اوضاع فرهنگي و به نوعي سياسياعتراض به 

هاي ناداني و نابينايي در شـهرها پراكنـده شـده و كوتـه فكـري و                   در اين زمان كه تاريكي    « 

                                                 
 .9 ، صعربي بر حكمت متعاليه تأثيرات ابنابيانه،  فرشته ندري. 1

 .39-9همان، صص. 2
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بينم كه با تمام تـوان خـويش در           ها را فرا گرفته است، گروههائي را مي         ي آبادي   نادرستي همه 
. ورزنـد    كـردار اصـرار مـي      گـري در    اند و بـر فـساد       عقائد و گفتار به ناداني و هذيان گرائيده       

ي امـروزه فراگيـر اسـت كـه           شـان ايـن مـرض واگيـر و ايـن فتنـه              ي سفاهتكاري   چشمه  سر
ي تهيدستيشان    پندارند و با همه     هاي ارباب كمال مي     هاي شيطان خيال را نهايت يافته       افسونگري

  1.....انگارند در علم و عمل خود را ارباب توحيد و اصحاب تفريد مي
شمارد و تمامي ادعاهايي دروغين عـارف    و عوامل اين امر را يكي يكي بر مي         مالصدرا علل 

هـاي     نـشانه  .پـردازد   مـي راههـاي صـادق و عرفـان حقيقـي          معرفـي   سپس به   . كند  نمايان را رد مي   
 ،براي وصول به شهود عرفـاني و بنـدگي حقيقـي حـق            . شمارد  دوستداران واقعي خداوند را بر مي     

  :كند چنين توصيه مي
اينكه تصفيه را راههاي مختلفي است ولي همگي منحصر در بر پا داشتن وظائف عبادت،               گو  « 

ي اولـين، بـر تهـذيب اخـالق و      پايـه . هاينـد  و دوام بر رسوم عدالت، و نابود كردن وسوسـه    
هاست، و بناي دومين بر رسوم بندگي و اداي شكر نعمتهاي ربـوبي و عطايـاي                  استحكام ملكه 

ايـم و دور افكنـدن      بر ترك چيزهائي است كـه بـا آن انـس گرفتـه             خداوندي، و بناي سومين   
و هيچيك از اين سه راه بتنهائي به آخر نرسد، و ره پيمائي در هر كـدام جـز بـا                     . ها  لذتخوائي

سلوك در دو راه ديگر امكان نپذيرد، همچنان كه هيچيك جز با اشتياق به معبود حقيقي و خير                  
  2.ختنش ممكن نگرددنيز پيش از شنايرد، و شوق به او محض استقامت نگ

مالصدرا در غالب بحثها به معرفت تأكيد ويژه دارد تاكيد حكمت متعاليه بر شـناخت اسـت       
اليه يعني شهروندان چنين مكتبي بايـستي       سياست متع . داند  ر كاري مي  و شناخت را آغاز و انجام ه      

 ناشـي از جهـل شـهروندان        هاي نو ظهور و كاذب      رشد و گسترش عرفان   . سرشار از معرفت باشند   
گري و اختناق و ديكتاتوري نيز ناشي از جهل و ناداني مردمان              هاي سلطه و سلطه     سياست. باشد  مي

  :گانه باز تأكيد وي بر معرفت است صدرالمتألهين ضمن ارائه راههاي سه. است
بعالوه اينكه هدف از سلوك و حركت نيز جز شناخت او نيست، پـس معرفـت و شـناخت                   « 
ي آغاز و پايان و محرك و نتيجه است؛ معرفت است كه از نظر علم و ايمان در آغاز قرار                   هنقط

 و هر اندازه معرفت از نظر جال و آشكاري شدت گيرد،            ، و از نظر شهود و عيان در پايان        گرفته
شوق نيز تندي قوت پذيرد و حركت و كوشش بيش شود، و هر مقدار شـوق قـوت گيـرد و                     

رفت كشف و آشكاري بيشتري پذيرد، تا آنجا كه پايـان حركـت بـرين               حركت افزون شود مع   

                                                 
 .24-23بيدار، صص  ترجمه محسن،،ترجمه كتاب كسر اصنام الجاهليةترجمه كتاب كسر اصنام الجاهلية، ، عرفان و عارف نمايانعرفان و عارف نمايانشيرازي،  محمد صدرالدين. 1

 .117همان، ص. 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 95

ي آغازين آن رسد، و در ميان چيزي از عارف و معرفت باقي نماند، تنهـا همـان                    دايره به نقطه  
معروف ماند و مشتاق و شوقي نباشد و فقط مشتاق اليه بمانـد، و سـالك و سـلوكي در ميـان           

ر شود، و نهان عين آشـكار، و وجـود در موجـود و              اول عين آخ  . نباشد و مقصود ماند و بس     
هاي و هم گمراه ساز و        معبود انحصار گيرد، و شهود بر واقعيت هستي مطابق گردد، تا وسوسه           

ت در واجـب حـق               خيال خود گمراه نابود شود، وسوسه      هائي كه موجب اثبات كثرت و دوئيـ
  1.گردند متعال مي

چـرا كـه   . شـود   سياسـت متعاليـه يافـت مـي    اين مفاهيم بلند و اصـطالحات ژرف فقـط در        
هاي الهي ندارند و حتي با مفـاهيم الهـي سـر        ، الئيك و سكوالر كاري به گزاره      متدانيههاي    سياست

در رأس هـرم  و دانـد   اما سياسـت متعاليـه خـدا را اول، آخـر، ظـاهر و بـاطن مـي               . ستيز نيز دارند  
اصب سياسي و قدرت سياسي و تـصرف در          من  رسيدن به  در واقع راه  . دهد  هاي خود قرار مي     دغده

و تا ادمي داراي سير و سـلوك الـي اهللا نباشـد             . گذرد  قدرت و توزيع آن از مسير سير و سلوك مي         
 و نيـز    ، و هـم سياسـت را      ،كنـد    كه هم خود را آلـوده مـي        ،نبايستي در امور سياسي ورود پيدا كند      

حكمت متعاليـه   . مد نخواهد بود   كار آ   كه اهل سير و سلوك نيست،      مديريت سياسي چنين شخصي   
هـاي   كنـد و در ايـن راسـتا توصـيه     از عرفان و منازل عرفاني بعنوان يك منبع معرفت اسـتفاده مـي   

  . آمده استالجاهليةها در پايان كتاب كسراالصنام  فراواني دارد كه خيلي از آن توصيه
ـ   ش مـي  ثـار هاي عرفاني و شهودي در اكثـر آ         ارهتأكيد مالصدرا را به گز     وان ديـد حتّـي در      ت

 كـه در مبـاني انـسان        2.كنـد   ي مـي  تبه و درجه انساني را شـهودي معرفـ         اخرين مر  ،نيدرجات انسا 
نتيجه اينكه در منابع معرفتي سياست متعاليه از نگاه حكمت متعاليـه شـهود و              . شناختي خواهد آمد  

ياسـي، سـخت بـه    بخصوص در امـور س . باشد ينگاه حكمت متعاليه داراي اعتبار م     امور عرفاني از    
تواند جلـوگيري   و ضمانت از خطاء سياست مداران را بطور نسبي مي        . هاي نياز است    چنين معرفت 

  .، و صيانت از مفاسد سياسي را بهمراه خود خواهد داشت كند

  : طبيعت و تجربه-4
اليـه و مـشتقاتي كـه دارد در           اليه و چـه بـا مـضاف           طبيعت چه بطور مطلق و بدون مضاف      

آن ذكر شـده    و معاني گوناگون بر حسب موارد استعمال براي         . ار به كار برده شده است     فلسفه بسي 

                                                 
 .118-117همان، صص. 1
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  :است كه عبارتند از
  .ها است طبيعت عبارت از مبدأ قريب و مباشر حركات و استعماالت و مقابالت آن: الف«

  .آن چه مقوم جوهريت اشياء است طبيعت گويند: ب
  .    نمايد طبيعت گويند و تشكيل ميقوت ساري در اجسام كه افاده تخليق  : ج
د مبدأ قريب تمام افعال و لو افعـال         صدرا گوي . ندمبدأ قريب فعل غير ارادي را طبيعت گوي       : ه

  .ارادي طبيعت است
  . به ذات و عنصر و صور اشياي بسيطه اطالق شده است: و
  .صفات ذاتي و اولي اشياء را طبيعت گويند: ز
  .  آن گويندصور نوعيه اشياء را طبيعت: ح
  .اند كيفيت غالبه حاصله از امتزاج اشياء را نيز طبيعت ناميده: ط
  .استعداد و قوت در اشياء را نيز طبيعت نامند: ي

و طبيعي هر چيزي است كه منسوب به طبيعت باشد چه آن طبيعت در آن باشد مانند صـورت                   
طبيعت گاه جزيي است و     : دصدرا گوي . و يا از آن باشد مانند حركات و غيره از زمان و مكان            

 است مفارقة الهويةيست كه  يست و قسم دوم امري      يگاه كلي قسم اول طبيعت خاصه به شخص       
از مواد جزيي و نسبت آن به اين شخصيات مانند نسبت فاعل به فعل است و نسبت اصـل بـه       

عـال و   طبيعتي كه قوتي از قواي نفس يست و مبدأ بعضي از حركـات و اف              . فرع و فروع است   
  1»....اثار است غير از طبيعت موجود در بسايط و مركبات عناصر است

طبيعت با معاني متعددي كه دارد و تجربه بـشري همگـي يكـي از منـابع معرفتـي سياسـت           
صدرالمتألهين به مباحث طبيعت بطور گسترده در اثـار خـود بخـصوص در              . تواند باشد   متعاليه مي 

 ن مقـوالت عـشر و احـوال آنهـا بـه تفـصيل             م اسفار در پيرامـو    در جلد چهار  . اسفار پرداخته است  
 474سفر دوم از سفرهاي چهارگانه اسـفار در علـم طبيعـي اسـت كـه در بـيش از                     . پرداخته است 

صفحه بدان پرداخته و زوايايي بحث را مورد كنكاش قرار داده و ادامه بحث را در جلد پنجم پـي                    
  : مامالصدرا بهتوصيه . طلبد ي را ميگرفته كه پرداختن بدانها يك تحقيق مستقل

با نظر به ملكوت عالم طبيعت، قلب خود را در ميادين و اقطار آن و فكر خويش را به درك                    « 
ها بينـديش تـا       كيفيت حركات و جهات و دوران آن معطوف دار و سپس به جواهر محرك آن              

 معبود و معشوق همه     ببيني؛ همو كه  ) الرحمن عرش( جايي كه خويش را در مقابل عرش الهي         
در اين صورت است كه امير فيض و رحمت خاصه الهـي بـه بنـدگان صـالح و                   . هستي است 

                                                 
 .306-305 ، صصفرهنگ اصطالحات فلسفي مال صدراجعفر سجادي، . 1
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  1». رود هدايت توبه صراط مستقيم مي
 ،چه بسا مال صدرا تصريح بر منبعي بعنوان منبع معرفت و شناخت در اثار خود نكرده باشد                 

 چرا كه   ،شناسد   اين منابع را به رسميت مي       نيز  او ،اما منابع شناخت كه در كتاب و سنت آمده است         
آملي كـه     جواديحكيم متأله   . باشد  خود مفسر قرآن است و محوريت انديشه وي بر حول قرآن مي           

باشند، راههاي شناخت را حس، عقل، تهذيب و تزكيه، كتـاب             مكتب متعاليه مي   از مصاديق بارز از   
 بصر و مجاري حـسي      كند، سمع و    چنين بيان مي  ناخت را   و ابزارهاي ش  2.داند  منير و وحي الهي مي    
همگـاني اسـت، راه عقـل را     وي راه حس را براي همگان دانـسته و يـك راه     . شناخت قلب و القاء   

 و تمـامي     اسـت؛   معتقد است مختص انبياي الهـي      ،براي خواصي كه توان پيمودن آن را دارا باشند        
وي در تقـسيم منـابع شـناخت، يـك تقـسيم             3.كنـد    به ايات قرآني مي    تأييدابزار شناختي كه گفته     

 عالم طبيعت، عـالم مثـال و عـالم عقـل و درك عـالم                ،كند  اي نسبت به عالم امكان ارائه مي        گانه  سه
 و شناخت شهودي بخش طبيعي را سر آغاز         ، اما تصديق آن كار حس نيست      ، است حسطبيعت به   

ياهاي صادقه و مـشاهدات مناميـه را از    عالم مثال بيرون از ماده و رؤ  .داند  تماس با عالم طبيعت مي    
 و معقوالت و عالم عقل را محيط بر عالم طبيعـت و عـالم مثـال                 ؛كند  مصاديق عالم مثال معرفي مي    

 ،مانـد    در نتيجه با تصريحات حكيم متأله بر منبع معرفتي بودن طبيعت جايي ترديدي نمـي               .داند  مي
اما اينكه تجربه بـشري و تجربـه تـاريخي و            4.باشد  كه طبيعت از منابع شناخت حكمت متعاليه مي       

 اثبـات ايـن     بـراي . باشد  تعاليه مي تجارب امم و انديشمندان گذشته يكي از منابع معرفتي حكمت م          
 يعنـي اسـفار اربعـه كـه در تمـام            ،اثار مالصدرا و بخصوص بـه اثـر مانـدگار وي          توان به     ادعا مي 

سفي اول مراجعـه بـه ديـدگاه جمهـور           در هـر مـسئله فلـ       ،مجلدات بعنوان يك روش اتخاذ نموده     
 حكمـت متعاليـه متبلـور يافتـه      دركهرا  سپس نظريه خاص خويش      ،فالسفه، مشاء و اشراق نموده    

 خود دليـل    ،الدين بر حكمت متعاليه ياد آور شديم         تأثيرات محيي   از و همانطور كه  . كند  منعكس مي 
 فالسـفه گذشـته بـه خـصوص         بـه  احترام خاص صـدرالمألهين   . بر منبع معرفتي بودن تجربه است     

قواي ادراكي انسان براي خود ابزارهـاي       .  همگي دليل بر اين ادعاست     ،احترامي كه به افالطون دارد    

                                                 
 .280 ص ،نظام معرفت شناسي صدرايي و 126-125، صص6، جتفسير قرآن كريمصدرالمتألهين، . 1
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 .162-165همان، صص. 3

 .349-347همان، صص. 4
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قلـب بعنـوان ابـزار شـناخت تلقـي          . شناخت دارد كه عبارتند از حس، خيال، وهم، عقـل و قلـب            
ما بنـا نـداريم كـه در ايـن         1. حكيم متأله تصريح دارند    ، به ابزار بودن قلب    ،تا منبع شناخت  ،  شود  مي

كه مربوط به مباحث شناخت شناسي       نوشته تمام منابع شناخت را در حكمت متعاليه استقصاء كنيم         
ما فقط به قدر ضرورت به منابع معرفتي پرداختيم و بر           .  كه در جايي خود بايد دنبال گردد       ،شود  مي

. ايـم   ع آن را در اينجـا مـنعكس كـرده         اين ادعاء نيستيم كه تمام مباحث مربوط به معرفت و يا منـاب            
هاي كه در موضـوع شـناخت نگاشـته شـده             مباحث معرفت و شناخت شناسي را بايستي در كتاب        

ا بيش از ايـن بـه       و لذ . دنبال نمود ... است همچون شناخت شناسي در قرآن عالمه جوادي آملي و           
 بـه سـراغ مباحـث مبـاني         م و   كنـي   منابع نپرداخته، فقط منابع ياد شده را بصورت نمودار ارئـه مـي            

كنـد مـورد بررسـي قـرار           ضرورتي كه تحقيـق اقتـضا مـي         حد رويم و آن را در      سياست متعاليه مي  
  .دهيم مي

  :نمودار منابع معرفت سياست متعاليه
   

  
  وحیمنابع معرفت سياست متعاليه 
  عقل

  تجربه
  شهود

                                                 
 .355همان، ص. 1
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  فطرت
  تحقيق

     
                                                                                 

  مباني هستي شناسي: مبحث دوم
  

مبـاني در واقـع     . تواند يك گزاره علمي باشد، مگر اينك داراي مبنـا باشـد              نمي اي،  هر گزاره 
 مبـاني هـستي شناسـانه،       تواند  مباني هم مي  . هستندهاي علمي      و گزاره  ها  ها، گرايش   زيربنايي رشته 

 تفـصيل در حكمـت متعاليـه        مباني ياد شده به خوبي و به      . باشدمعرفت شناسانه و فرجام شناسانه      
مباني يـاد شـده در      .  حكمت متعاليه يك فلسفه وجودي و يا آغازي و انجامي است           ،منعكس گشته 

ور جداگانـه بـه قلـم       باشد و اينك هـر كـدام از مبـاني را بـه طـ                واقع مباني سياست متعاليه نيز مي     
  .آوريم مي

  :مباني هستي شناسي نظام سياسي مطلوب متعاليه -1 
 در حكمت متعاليه زوايايي وجود به طور تفصيل مورد بحث و بررسي قـرار گرفتـه اسـت،               

وجود تعريف ناپذير است، وجود و هستي بسيط و نيز اصيل اسـت،             . مباحث آن از اين قبيل است     
و هـستي داراي    باشـند؛     در واقع غير هستي همه بطالن محض مـي         ،تو هستي مقدم بر چيستي اس     

هر كـدام از مباحـث در مكتـب         . وحدت و تشكيك پذير است و هستي يك مشترك معنوي است          
مـشترك معنـوي   . باشد  و هر كدام در مقام طرد نظريه رقيب مي،باشد متعاليه داراي جايگاه ويژه مي  

 كـه   ، االفراد باشـد   متباينةتواند         تشكيكي است يعني نمي    ترك لفظي باشد،  واند مش ت  يعني هستي نمي  
باشـند و     رويكرد صدرايي با سينوي بطور كامـل متفـاوت مـي          .... و  . فلسفه مشاء بر آن اصرار دارد     

شناسـي صـدرايي انعطـاف را     در هـستي . آمد متفاوت در انديشه سياسي و فلسفه سياسي دارنـد     پي
هـا در فلـسفه سـينوي يافـت            كه اين گـزاره    ،جود را  و تشكيك و   ،شاهديم و بخصوص وحدت را    

 كه رسالت تحقيـق حكمـت متعاليـه    ،كنيم منعكس ميه حكمت متعاليه هستي را از نگاما . شود  نمي
  .است كساني كه با فلسفه مشاء آشنا باشند تفاوت را در خواهند يافت

  : هستي در حكمت متعاليه -2
تن است، براي اين كه الوجود با وجود متحقـق و            براي تحقق داش   ء،ترين اشيا   وجود شايسته « 
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وجـود  . رسد ه حقيقت خود ميب حقي با آن بشود و هر صاح   و در اذهان موجود مي    در اعيان   
 زيرا وجـود  . امراعتباري باشد گويند،    تواند آن چنان كه غافالن از شهود حقيقت وجود مي           نمي

 تصور وجـود بـا حـد و رسـم،           .ترا نداده اس   آن هستي     كسي به ،   داراي هستي است   بالذات
زيرا تصور شيئ خارجي   . باشد  ممكن نيست همچنين با صورت مساوي با وجود هم، ميسر نمي          

ايـن امـر در غيـر وجـود         . حصول معنا و انتقال آن از حد خارج به حد ذهن          : عبارت است از  
يست ود و رؤيت خارجي ممكن ن     رد وجود، چنين امري جز با روش شه       اما در مو  . صحت دارد 

  .باشد و با اشاره حد و برهان، فهماندن عبارت و بيان، ممكن نمي
اگر وجود، وجود ذهني نداشته باشد، پس نه كلي است و نه جزئي، نه عام است و نه خـاص،                    

ها و آنچه از ماهيـات و عـوارض           بلكه همه اين امور بر حسب درجه      . نه مطلق است و نه مقيد     
جودند؛ و وجود در ذات خود امر بسيطي است كه جنس           شوند الزمه و    آن با وجود موجود مي    

  1. مصنِّف ومشخِّص نياز ندارد ....و فصل ندارد ودر تحصل خود به
اند از جمله مرحوم      نكاتي در عبارت صدرالمتألهين وجود دارد كه شارحان آن بدان پرداخته          

تـرين شـيئ     و شايـسته هستي يعنـي تحقـق  . اند هادي سبزواري در تعليقاتي كه بر شواهد نوشته      مال
 چرا كه غير هستي هر چه است امري است اعتبـاري و فاقـد   ،و بس . براي تحقق خود هستي است    

گيرد و لذا اصالت از آن         غير هستي مجعول قرار نمي     ،حقيقت، چون جعل فقط بر هستي تعلق دارد       
ند بدين معنا در    ا   وام دار هستي   ،كنند  هاي كه براي امور مختلف اخذ مي        و همه تعريف  . هستي است 

پس هستي تعريف   . تعريف هر شيئ هستي اخذ شده و بدون هستي هيچ امري قابل تعريف نيست             
 اعرف از خود هستي در بين نيست و در منطق، اتفاق نظر دارند كه معـرِّف                 ي چرا كه مفهوم   ،ندارد

ريـف   پـس هـستي تع     ،بايستي اعرف از معرَّف باشد و چون مفهومي اعرف از هستي وجود نـدارد             
 اما در عين حـال      ،با اينكه وجود نه جوهر است و نه عرض، نه كلي است و نه جزئي              . بردار نيست 

 كه هم شامل جوهر است و هم عرض و نيز شامل كلي و جزئي               ،هستي يك مفهوم فراگيري است    
ماهيـت منهـاي هـستي      . كنـد   است و در واقع غير هستي هر چه است در ذيل هستي معنا پيدا مـي               

  .ض است و هيچ واقعيتي نداردبطالن مح
هـستي و  . شناسـي آن نيـز چنـين اسـت          هستي سياسي يا هستي در حوزه سياسـي و پديـده          

و مفاهيم اصالت وجود، وحدت وجود و اشـتراك و تـشكيك            اسي مبين و متضمن اصول      شن  هستي
ي سياسـي نيـز     ها  تواند در پديده    وجود و مانند اينهاست، تمام اين مفاهيم فلسفي مكتب متعاليه مي          

                                                 
 .9-8 ترجمه علي بابايي، صصشواهد الربوبية،شواهد الربوبية،صدر المتألهين، . 1
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توان آن را به دو قسم كلي تقسيم          بطور كالن مي  . ها براي خود انحاي دارند      اخذ شود و البته هستي    
 هـر دوي اينهـا موافـق هـم          ، يكي وجودات لوح محفوظ و ديگري موجودات عالم شـهادت          ،نمود

  .هستند
 وجود مقدم   اي كه در لوح محفوظ موجود است، و اين          عالم موجود نيز موافق است با نسخه      « 

است بر وجودش در قدر و صور مثالي، و وجود قدري مقدم است بر وجود جسماني، و تـابع                   
وجود جسماني است وجود خيالي، و تابع وجود خيالي است وجود عقلي، يعني وجود آن در                

و بعضي از اين وجودات عقلي است و بعضي         ... قوه عاقله انساني كه متحد است با عقل فعال        
پس بود وجود عقل، پس نفس، پس باال رفت به جايي كه فـرود آمـده                . بعضي حسي مثالي و   

  1.الغايةبود از آن، واهللا هو المبدأ و 
هاي متخيالنه يا      وجود دارد سياست   ،هاي سياسي تمام اين امور و تقسيمات هستي         در پديده 

ها ارائـه     ظريه پردازي ن  هاي سياسي كه در غالب      در مكتب .... محور و     محور، عقل     خيال محور، حس  
تـوان آنهـا را ديـد و لمـس            مي. ها قرار دارند    هاي سياسي كه در خارج از ذهن         و در نظام   ،اند  گشته
 و تطبيق روش خاص خود را دارد كه در جـاي            ،اما از آنجا كه تحقيق در مقام مقايسه نيست        . نمود

ي را فقـط بايـد در سياسـت         هـاي وحيـان     عقالنيت پيوند خورده با گـزاره     . خود بايستي دنبال شود   
 پـس   2دانـد،   از آنجا كه در حكمت متعاليه حقيقت هر شئي را هـستي آن مـي              . متعاليه جستجو كرد  

هـاي مختلـف مـورد        وجـود را در چهـره     . باشد  ي آن مي  قيقت سياست هم عبارت از بود و هست       ح
هره علـت و معلـول،   اند مثل، وجود در نظام آفرينش، در چهره تقدم و تأخر، در چ   مطالعه قرار داده  

در چهره عشق، در چهره مثُل عقليه و اشباه برزخيه، در چهره وحدت و كثرت، در چهره نفس، در                   
  3....چهره علم، در جوهر، در حركت، در زمان، در سعادت و شقاوت و 

خيلي از عناوين ياد شده ارتباط وثيق با مباحث سياسي دارد و نظام مطلوب سياست متعاليه                
و در مفـاهيم همـسو بـا هـستي و وجـود             . باشد  ر اين عناوين از حيث هستي شناسي مي       معطوف ب 

  . بيشتر آشنا خواهيم شد
. مباني هستي شناسي نظام سياسي مطلوب متعاليه در واقع عناويني بود كه بدانها تصريح شد              

ستي تـوان در هـ      تفسير خواهـد مانـد، نمـي        يعني منهاي آن عناوين هستي شناسي مكتب متعاليه بي        
                                                 

 . 554اردكاني، ص ، ترجمه محمد حسينيمبدأ و معادصدرالمتألهين شيرازي، . 1

 .   60، صالمشاعر كتابصدرالمتألهين، . 2

 .175-43، صصديباچه بر حكمت متعاليهجعفر سجادي، 3
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شناسي حكمت متعاليه مشترك معنوي بودن را ناديده گرفت و يا مقوله بالتشكيك بودن هـستي را                 
شناسـي مكتـب متعاليـه حـذف      توان در هـستي  مورد بي مهري قرار داد، و يا وحدت وجود را نمي       

  :باشد نمود، پس مباني هستي شناسي مكتب متعاليه مبتني بر اين امور مي

 . فاعل، صورت، غايت، موضوع، ضد و مثل نداردوجود، حد، رسم، برهان، - 1

 .شود اصيل بودن هستي، هست هر چه غير هستي است به هستي، هست مي - 2

 .شوند تشكيكي بودن هستي، كه تمام مراتب هستي بدين منطق تفسير مي - 3

هـا بـدان تفـسير        گـراي   ها، هم   بستگي  وحدت هستي كه در تحوالت سياسي و اجتماعي هم         - 4
 .شوند مي

 .كه در مقابل مشترك لفظي وجود قرار دارد. ك معنوي استوجود مشتر - 5
و ديگـر   . تـرين مفـاهيم در بـين مبـاني اسـت            عالوه بر اين موارد مفهوم مبدأ و معاد كليدي        

مباحثي كه در مكتب متعاليه طرح شده است غالب آنها بـه مباحـث هـستي شناسـي مـدد رسـاني                      
 هستي شناسـي  ،چه بسا توهم شود كه . كنند  كنند و هر كدام به نوعي به هستي شناسي كمك مي            مي

  :باشد مورد مي چه ربطي به مباحث نظام سياسي مطلوب دارد و لكن چنين توهمي بي
به هر تقدير بحث در باره سياست مدن، با وجود شناسي و بيان سلسله مراتب هـستي آغـاز                   « 
سـت و مراتـب     شود، ممكن است انسان تعجب بكند كه اصال چه ارتباطي ميـان علـم سيا                مي

اگـر  . كنـد   وجود معني دارد، سياست در ارتباط با حقيقت انسان و حقيقت وجود معنا پيدا مي              
شود كه امـروزه مطـرح اسـت و از ديـد مكتـب إلهـي                  شما اينها را بر داريد مثل بحثهاي مي       

  1.يي ندارد فايده
نـوعي در    بـه سياسـت بـه        ،صاحب مقاله در ادامه تفاوت بين نگرش فارابي و مالصـدرا را           

  : گويد داند و مي شناسي مي هستي
سياست فارابي بر گرفتـه از      . ديدگاه مالصدرا در فلسفه سياسي با ديدگاه فارابي تفاوت دارد         « 

نظام فلسفه او بر گرفته از ارسطوست مباحث وجود شناسي مسئله           . سياست مدن يونانيان است   
و بيشتر بر گرفته از افالطون اسـت        جوهر و مقوالت بر گرفته از ارسطوست و فلسفه سياست ا          

اوال . تفكر مالصدرا در سياست مدن، ولَوي، علوي و نبوي است. اما در مالصدرا اينطور نيست
همان مباحث وجود شناسي فارابي كه بسيار مختصر است در مالصدرا بصورت بسيار كـاملتر               

و .  دنيا مثال زدني اسـت     شناسي او از يك ديد الهي تقريبا در ميان تمام فالسفه            هست و وجود  
                                                 

، مجموعه مقاالت منتخـب نهمـين همـايش داخلـي حكـيم مالصـدرا،       معناي سياست مدن در مالصدرا    غالمرضا اعواني،   . 1
 .29 ، صفلسفه سياسي در حكمت مالصدرا
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....1  
مالصـدرا   2باشـد،   البته فارابي در مباني و بخصوص در هستي شناسـي صـاحب حـرف مـي               

كمت الهي و در قالب قوس نزول و صعود         ست الهي را در قالب حكمت نبوي و ح        مبادي يك سيا  
ذشت مراتـب    همانطور كه گ   3.و باالخره در قالب روش او يعني اسفار عقليه اربعه ارائه كرده است            

ها باشد مراتب هستي كه عالم عقل، عـالم مثـال و عـالم           تواند تفسيري بر مراتب سياست      هستي مي 
گانـه تقـسيم      هاي امروز جهان را در نظر و عمل به مراتـب سـه              توان سياست   حس بود به نوعي مي    

 هـم بـه     مسأله وجود از ديدگاه مالصدرا اساس فلسفه الهي است، هم الهي به معناي اعـم و               . نمود
معناي اخص آن و عالوه بر آن دو حوزه اعـم و اخـص در تمـام مـسائل فلـسفي از ديـدگاه ايـن                          

حقيقت هر چيزي به نظر وي عبارت است از خصوصيت وجود         4.فيلسوف وجود داراي نقش است    
مباحث سياسي كـه از مـسائل       . اي از مراتب وجود را كه دارد        و يا مربوط به مرتبه    . باشد  آن چيز مي  

عملي است و حكمت عملي بخش و قسمي از فلسفه است و در مـسائل فلـسفي وجـود                   حكمت  
 پس در مباحث سياسي نيز وجود نقش آفرين و حقيقت سياست نيـز بـه مرتبـه                  ،نقش آفرين است  

توانـد راهكارهـاي      البته پيوند زدن مباحث مكتب متعاليه با سياسـت مـي          . وجودي آن بستگي دارد   
 ديگر ارتباط مراتـب  5.آنها ظاهر و باطن ميان سياست و شريعت است يكي از   ،مختلفي داشته باشد  

  : و راهكاري را هم يكي از نويسندگان ارائه كرده است6.وجود با حقيقت انساني است
مـرتبط  » وجود«مالصدرا در باره اعمال و نيات انسان نيز سخني دارد كه با نظريه او در باب              « 

كند كه همه اثار      ين اصل تقدم وجود بر ماهيت اثبات مي       او بنا بر اصالت وجود و همچن      . است
چون وجود، حقيقت واحد مشكك . گيرد و خواص از وجود كه حقيقتي باطني است، نشئت مي

مراتب است صفاتي چون حيات، علم، اراده، قدرت و فعل، اوصافي هستند كه منـشأ آنهـا                   ذو
ب مختلف اسـت، بنـابراين از       وجود از لحاظ شدت و ضعف داراي مرات       . حقيقت وجود است  

ه را از مختـصات فلـسفه خـود            . لحاظ اين اثار نيز مراتب مختلف خواهد داشت        او اين نظريـ

                                                 
 .همان. 1

 .128مهاجرنيا محسن، انديشه سياسي فارابي، ص.  2

 .30همان، ص. 3

 .511-510 صصفرهنگ اصطالحات مالصدرا،. 4

 . ، مجموعه مقاالت سابق21 ص فلسفه سياسي در حكمت مالصدرا،مصطفي محقق داماد،. 5

 .  29غالمرضا اعواني، همان، ص. 6
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حتـي از نظـر مالصـدرا هـدفها و          . پـذيرد   داند، هر چند توجه عرفا به اين مسئله را نيز مي            مي
 بنابراين هـر    .معشوقها نيز بر حسب اختالف در مراتب وجود و درجات آن مختلف و متفاوتند             

منديش از كماالت وجودي از آثـار و          نوعي از انواع مختلف جهان هستي بر اساس ميزان بهره         
مند خواهد بود، چنانكه حس و حركـت ظهـورش در مرتبـه حيوانـات، ادراك                  لوازم آن بهره  

كليات و فاعليت ايجادي نسبت به افعال دروني در مقام انـسان و شـهود حقـايق و فاعليـت                     
  1.يابد سبت به افعال بيروني در شأن موجودات مجرد و نفوس قدسي تحقق ميايجادي ن

پـس احكـام هـستي در نفـس         ... از حيث تشكيك يعني شدت و ضعف داشتن، وحـدت و          
راهكارهاي ارائه شده منحصر بـه ايـن چنـد تـا     . تواند جاري باشد صاحب قدرت و سياستمدار مي  

باشند، اما راهكار سوم توانسته ارتبـاط         و صحيح مي  باشد و هر كدام از آنها بجاي خود درست            نمي
توانـد    مفاهيم همسو با وجود نيز مي     . وثيقي را بين نظر و عمل و بين هستي و سياست ايجاد نمايد            

حـق، خيـر، ثبـوت،      : كـه آن مفـاهيم عبارتنـد از       . ارتباط تنگاتنگي را با مباحث سياسي داشته باشد       
و . وجود عـين حـق و حـق عـين وجـود اسـت             . ادتتحقق، صورت، فعليت، شيئيت، كمال و سع      

انـد، وجـود      مـالزم با هـستي     شرّ محض و فعليت يعني هستي و فعليت          ،وجود خير محض و عدم    
 كند، به أكثـر     عنا پيدا مي  عين فعليت است در آن قوه نيست و كمال و سعادت نيز به همراه هستي م               

ننـد هـر كـدام از آنهـا بـاحوزه سياسـت             توا  و مي . اين مفاهيم در مكتب متعاليه پرداخته شده است       
كمت متعاليه سياسي نيز چنين اسـت از قبيـل اصـالت             تركيبات هستي سياسي در ح     2.مرتبط باشند 

 توضيح و تشريح مفـاهيمي كـه در مبـاني آمـده اسـت      3....هستي، وحدت هستي، مراتب هستي و     
 نگاشته شده است جـستجو      هاي كه در رابطه با اصطالحات حكمت متعاليه         نامه  توان در فرهنگ    مي

بطور قطع اين مقدار از بحث در ذيل مباني هستي شناسي حكمت متعاليه كافي نخواهد بـود                 . نمود
  .و لكن به ناچار ما بايد از آن عبور كنيم و مباني ديگر را دنبال كنيم

                       

                                                 
  .1389، زمستان 62، شماره 15 ، صمجله خرد نامه صدرارضا اكبريان، . 1
 .117-114 صصكمت متعالي سياسي،مفهوم شناسي حعليرضا صدرا، . 2

  .122-117همان، صص. 3
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  مباني معرفت شناسي: مبحث سوم

  
معرفتي تقديم كرديم و اينك به مبـاني آن  ناسي رادر بخش    ش يك سري از مباحث معرفت      
پردازيم به رغم گستردگي مباحث مربوط به معرفت شناسي، آنچه براي ما در تبيين مبـاني                  فقط مي 

 «  در بـاره لمتألهيننظام سياسي مطلوب از نگاه حكمت متعاليه اهميت بيشتري دارد، نظريـه صـدرا          
ا عالم، انواع يا مراتـب علـم، رابطـه علـم حـضوري بـا علـم                  علم ب مساوقت علم با وجود، ارتباط      

بدون ترديد، تحقيق و تبيين ايـن مبـاني مـستلزم پژوهـشي گـسترده و تفـصيلي از                   . حصولي است 
ديدگاه اصالت وجودي در باره ماهيت علم، مالك علم، چگونگي توليد و ايجاد علم، روابط فاعـل                 

ولي چون بحث هاي پيچيده معرفت شناسـي      . استشناسايي و موضوع شناخت، انواع علم و غيره         
 و هم به انحراف از موضـوع مـورد مطالعـه        ، مي طلبد   را هم مجالي بسيار گسترده تر از اين نوشتار       

سياسي با رويكرد حكمت متعاليه منتهي مـي شـود، تنهـا            مباني معرفت شناختي نظام مطلوب      يعني  
كه ايي از معرفت شناسي اصالت وجود،       در حد ضرورت و با رعايت اختصار صرفا به شرح بخشه          

شرح هر چند اجمالي برخـي اركـان        .  پردازيم    مي ،ارتباط تنگاتنگي هم با مباني هستي شناسي دارد       
كـه اتحـاد عاقـل و معقـول در حكمـت      » تجرد علم ، عالم و معلوم  «معرفت شناسي صدرايي نظير     

ي نفس و وجود ذهني درتبين نظريه       متعاليه بطور گسترده مورد بحث قرار گرفته است ،قيام صدور         
او در باره مساوقت علم با وجود ، ارتباط علم با عالم ، مراتب علم و مناسبات آنها با هم ، اساسـي                

  1.مي نمايد

   مساوقت علم با وجود– 1
يـا  » ظهـور شـيئ لـشئ     «علم بر طبق نظر بيشتر قريب به اتفاق فالسفه مـسلمان عبـارت از               

اين نظر مورد پذيرش مالصدرا نيز است؛ با اين تفاوت كـه عمـوم       . ستتحصيل معلوم براي عالم ا    
فالسفه علم را از زمره ماهيات محسوب مي كردند يعني عموم فالسـفه تـا قبـل از صـدرالمتألهين                    

مي دانستند و برخي از دانشمندان همچون فخر رازي علـم را  ) از مقوله كيف(علم را كيف نفساني   
آنها علم را اضافه خاصـي كـه ميـان نفـس عـالم بـا معلـوم                  .  آوردند از مقوله اضافه به حساب مي     

                                                 
  .91 ، ص مباني تربيت اسالمي و برنامه ريزي درسي براساس فلسفه مالصدراجميله علم الهدي ، . 1
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العاليـه جلـد سـوم فخـر         د در كتاب الهيات شفا و نيز مطالب       خارجي برقرار است تعريف مي كردن     
 كه صدرالمتألهين اولين كسي     ،به جرأت مي توان ادعا نمود     .  مي توان اين بحث را دنبال كرد       ،رازي
قبل از حكمت متعاليـه اكثـر فالسـفه    . ه استستدانمساوق وجود را  علم   ،كه بعنوان فيلسوف   است

علـم   بحث هاي معرفت شناسي را ذيل عناوين كيف نفساني طرح مي كردند ، ولي صـدرالمتألهين               
و بعد از نقل قول از فخـر رازي در ذيـل            . را ماهيت ندانسته و آن را مساوق وجود معرفي مي كند          

راك تنهايي را مقتضي ألم نمي داند و علـم را از بـاب اضـافه                بحث از ألم و لذت كه فخر رازي اد        
  : مي داند صدرالمتألهين مي نويسد 

بـين العـالم و     . و اما العلم و االدراك مطلقا ، فليس كما زعمه هذا النحرير عبارة عن اضـافة محـضة                 « 
ق ، و ال ايـضا      معلومه من غير حاجة الي وجود صورة ، واال ، فلم يكن منقسما الي التـصور و التـصدي                  

متعلقا بالمعدوم حين عدمه ، وال ايضا حصل علم الشئ بنفسه ، اذ ال اضافة بين الـشئ و المعـدوم و ال                       
بل المراد بالعلم هو نفس الصورة الموجودة المجردة عن المادة ضربا من التجرد للذات              . بينه و بين نفسه   

جريـد متفاوتـة ؛ فللمحـسوسة عـن اصـل           و مراتب الت  . المجرده ايضا ضربا من التجرد من حيث تجرده       
و العلم عبارة عن ضرب     ... المادة ، وللمتخيلة عنها و عن الوضع ، و للمعقولة عنهما و عن المقدار ايضا              

  1...من وجود شئ لشئ 
 بدون اينكه احتياجي به وجود صورتي داشته        ،علم از اضافه محضه بين عالم و معلوم نيست        

 و نيـز علـم بـه        ؛ علم بـه تـصور و تـصديق صـحيح نخواهـد بـود              اگر غير اين باشد تقسيم    . باشد
 چرا اضافه اي بين شئ و معدوم        ، و شئ بما هو شئ حاصل نخواهد شد        ،معدومات نخواهيم داشت  

 علـم  ، مراد از علم يك امر مجـرد از مـاده اسـت      ، و نيز بين شئ و خودش اضافه اي نيست         ،نيست
 امـر محـسوس     ،راتب تجرد متفـاوت خواهـد بـود        البته م  ،يك امر مجرد براي ذات مجرد مي باشد       

علـم  ... مجرد از اصل ماده ، و امر متخيل از ماده و از وضع و امر معقول از ماده ، وضع و از مقدار      
علم وجـود بالفعـل دارد و اختالطـي بـا نيـستي             . يك نحوه از وجود شئ براي شئ ديگر مي باشد         

 ، هستي و چيستي آن يكي اسـت،         يستهمراه ن ندارد وجود بالفعل ، وجود سرشاري كه با ماهيت          
 پس علـم از جملـه       ،تعريف و تحديد بردار نيست ، از نگاه حكمت متعاليه علم امر وجودي است             

حقايقي خواهد بود كه انيت يا هستي آن عين چيستي اش است ، و تعريف ناپـذير خواهـد بـود ،                      
 نه بحد ، و نـه بـه رسـم و نـه بـه                هيچ چيز آشناتر و معروف تر از خود علم نيست ، تعريف علم            
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با استفاده از مباني الهيات فلسفي بر حقيقت غير ماهوي علم و مساوقت             . عرض خاص خواهد بود   
يقينا واجب الوجود عالم است و علم       : علم با وجود استدالل مي شود و به طور خالصه مي گويند             

در حـالي   )  ذات مي داننـد    بخصوص در اماميه كه صفات را عين      ( واجب الوجود عين ذات اوست    
كه ذات واجب الوجود مبرا از ماهيت است، پس علم كه در ممكن الوجود نيز تحقق دارد از شئون                   

  بـا   اصـالت  آينـد، چـون      نمـي   بـشمار   مقـوالت  از... وجود بلكه با وجود اسـت علـم و قـدرت و             
  .وجوداست

حيد خاصـي علـم و       اصالت وجود و اعتباريت ماهيت و تشكيك در حقيقت وجود و تو            بنابر«
قدرت و اراده و ساير صفات كماليه از قبيل عشق و حب ،  داخـل در مقولـه اي از مقـوالت                      

بلكه اين صفت از شؤون وجودند و حقيقت وجـود نـه جـوهر              . جوهريه و عرضيه نمي باشند    
حقيقت علم كـه عبـارت از انكـشاف         ...  است ذلك با جوهر و با عرض     است و نه عرض ، مع     

چـون مبـدأ حقـايق    : تحقيق مي تـوان گفـت     ممكن موجود است، بلكه به  جب و است در وا  
وجوديه حقيقت بسيطه و معاليل امكانيه از لـوازم ذات آن ذات بهجـت انبـساطند و حقيقـت                   
مقدسه حق به حسب جوهر و صميم ذات مبدأ اشياست و حضرت ذات مبـدأ جميـع صـفات             

تنـزل حقـايق از     . ات عينيت دارنـد   كماليه است به نحوي كه همه كماالت وجوديه در غيب ذ          
. ....مقام ذات توأم با همه كماالت است و كماالت و صفات وجوديـه متجـزي نمـي شـوند                     

هر چه وجود تنزل نمايد و از حق دورتر شود اوصاف و شؤون وجوديه ضعيف تر مـي              النهاية  
  1. باشدبنابر آنچه ذكر شد علم از سنخ وجود است و داخل مقوله جوهر با عرض نمي. شود

 در حالي كه علـم كـه وجـود اسـت            ،از آنجا كه جوهر و عرض از احكام ماهيت مي باشند          
اين نوع صـفات بـر اسـاس        .  وجود تخصصا از جوهر و عرض خارج است        ،فاقد ماهيت مي باشد   

 علـم   ،اصل اصالت وجود و اصل تشكيك در حقيقت وجود، از شؤون وجود اند و همانند وجـود                
  .ست كه نياز به تعريف نداردنيز يك مفهوم بديهي ا

از مهم ترين نتيجه فوري و مستقيم مساوقت علم با وجود تعمـيم علـم هماننـد وجـود بـه                     
 از  كـه دارنـد   بطوريكه تمام موجودات جهان برحسب درجه و سعه وجـودي           . سراسر هستي است  

  : مي شوند م تلقيدانش برخوردارند و بعنوان عالِ
 جا شعاع هستي افتاده ، به همان اندازه شـعاع نـور علـم               علم و وجود ، مساوق هستند و هر       «

از اين جهت، خلو از تمام حقيقت علم ، خلو از تمام حقيقت وجود است و خالي         . افتاده است 

                                                 
 .132 ، ص  آراي فلسفي مالصدراشرح حال وجالل الدين آشتياني ، . 1
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ت كه دار وجود دار علم است       از آن معدوم مطلق است و اين مطلب به برهان متين پيوسته اس            
لي از علم نيستند و به اندازه حظ وجـودي ،           اي از موجودات حتي جمادات و نباتات خا        و ذره 

  1».حظ از علم دارند
نتيجه مستقيم ديگري كه از مساوقت دانش و علم با وجود و خـروج علـم از ذيـل ماهيـت                     
حاصل مي شود، اين است كه اگر در همه موجودات اعم از محسوسات و معقوالت بنـابر اصـالت             

ـ           ي ماهيـت فـرع اسـت و بـه دليـل اتحـاد و               وجود، وجود اصل است و مجعول واقع مي شود؛ ول
همراهي با وجود به تبع آن موجود مي شود، پس آنچه در معرض شهود نفس نيز واقع مي شـود و           

 ماهيـت موجـودات بـه تبـع         ، وجـود موجـودات اسـت؛ نـه ماهيـت آنهـا            ،معلوم حقيقي من است   
ود علمـي و در     وجودشان معلوم و مشهود من واقع مي شوند، يعني صورتهاي علمي بـه تبـع وجـ                

 با اين رويكرد دانش چه بصورت مطلق و چه بصورت مضاف متفـاوت              2.سايه آن موجود شده اند    
دانـش سياسـت و     . اهـد بـود   از رويكرد مشهور فالسفه قبل از مالصدرا و نگاه غـرب معاصـر خو             

 متفـاوت از    ، با اين پيش فرض كه علم در تمام جهان جاري و ساري اسـت              ،عمال قدرت سياسي  إ
كه صاحبان قدرت همگان را جاهل بپندارند و در توهم انحصار قدرت در خود               ي است فرضپيش  
ي، اسـتبداد   اتنتيجه قطعي چنين توهم   و دانايي و فهم را منحصر در صاحبان قدرت بپندارند            ،ببينند

بـا رويكـرد    . باشـند   ات مـي   مترتب بر اين توهم     أغلب،  كه گوناگونو ديكتاتوري و مفاسد سياسي      
دارد ديگـر صـاحبان     ) ع(ت علـوي    مـ اليه و يا سياست متعاليه كه بنحوي ريشه در حك         حكمت متع 

 براي خـدمت و سـتاندن حـق         ي فرصت  را  بلكه قدرت  ، بعنوان طعمه نخواهند ديد     را قدرت، قدرت 
  يعني به شرط عمـل ،ن ادعاها به شرط شئ مي باشند البته تمام اي  . كردد  نالم تلقي خواه  مظلوم از ظ  

اي بـه خـودي خـود         و اال هيچ نظريـه     داشت،خواهد  اي ضمانت عملي خود را      رويكردهچنين   به
 نـشان   ، كارايي خود را در مقام عمل       بستن آن،  معجزه گر نخواهد بود، بلكه به شرط عمل و به كار          

  .خواهد داد
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 .فلسفي فراوان استفاده شده استشده در مباني 
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 )اتحاد علم و عالم(رابطه علم با عالم -2
اي  قـت خـارجي يگانـه     ر وجـودي اسـت و حقي      بالفعل و ام  ، آن چيزي كه گذشت     بر ان ب علم

 ،است كه بنابر ضرورت بحثهاي معرفت شناختي به سه مفهوم عالم ، علم و معلوم تحليل مي شود                 
 در مكتب متعاليه    اتحاد عاقل و معقول    همانطور كه در مباحث      ،و معلوم از عالم تفكيك ناپذيراست     

نگـارش درآمـده    هايي در اين موضوع به       نگاري   حتي تك  ،بطور مفصل و مستوفي بحث شده است      
  غالبا بـه    خود در آثار ان  متالهديگر  مثل اتحاد عاقل و معقول عالمه حسن حسن زاده آملي و            است،  

 تفكيك ناپذير بودن معلوم از عالم درامر هستي است نـه مفهـومي، چـرا كـه عـالم       ،آن پرداخته اند  
قيـام صـدوري     «نظريه مالصـدرا دربـاره    . صرفا در صورت اتحاد نفس با علم تحقق عيني مي يابد          

  .مي توانند ارتباط علم با عالم را تشريح كنند» تجرد علم ، عالم و معلوم«و » نفس

  قيام صدوري نفس : الف 

بر اساس اين نظريه رابطه معلوم و عالم يك ارتباط مكاني يا موقعي و محلي ، نظيـر رابطـه                    
، كـه در    رابطه عينيـت اسـت    مظروف با ظرف يا جسم با مكان نيست ، بلكه رابطه معلوم با عالم ،                

نفس يا فاعل شناسا يـا      ( و عالم    ، متشخص و مستقل يا متعين از عالم ندارد        اين رابطه معلوم وجود   
نيز يك امر تمام شده و متحصل نيست، بلكه من مدِرك، يـك حقيقـت تـشكيكي و صـاحب                    ) من

امل حـس ، خيـال ،   شـ ( در هر مرتبه از مراتب ادراكي خود ،مراتب است كه در اثر ادراكات متعدد     
شـود نـه      در حقيقت ، ادراكات براي نفس كمال اولي محسوب مـي          . متكامل مي شود  ) وهم يا عقل  

رو كمال بودن علم براي نفس، نظير كمال بودن اعـراض بـراي جـوهر نيـست،                   كمال ثانوي، از اين   
 ،م اسـت  بلكه تحقق نفس به ادراك است و نفس مدرك، نفس نقش ايجاد كننده، عامل يا خلّاق عل                

 در  ،يابد بر خالف مكتب متعاليه      شود، يعني فعليت مي     كه با فعليت يافتن مدركاتش بالذات عالم مي       
 كـه  ،مكتب مشّاء علم يك عرض است، يك كيف نفساني است و نفس يا مـدرك جـوهري اسـت           

صورتهاي علمي مدركات اعراضي است كه بر جـوهر نفـس مـدرِك      . استعداد قبول عرضها را دارد    
كنـد و لـذا بـا         كند، كه قائم به جوهر نفس است؛ ولي در خود نفس تغييري ايجـاد نمـي                 ول مي حل

اما بـا رويكـرد اصـل       . كنند  رويكرد مشّاء اتحاد عالم و معلوم كامال منتفي است؛ و عينيت پيدا نمي            
 يا  فعليت يافتن نفس توسط دانشها    . إصالت وجود متعاليه اتحاد كامال ميسور و عينيت حاصل است         

الدين آشتياني تـوارد صـور        مرحوم جالل . دهد  صورتهاي ادراكي ذيل حركت جوهري نفس رخ مي       
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  :كند را بر نفس به نحو لُبس بعد از لُبس بيان مي
فعليت ) يعني. (بنا بر حركت در جوهر توارد صور به نحو لُبس بعد لُبس است نه خُلع و لُبس« 

  1ِ» فعليت همان تبديل حد ناقص به كامل استالحق بر نفس نسبت به فعليت سابق بر اين
توسـعه  ) حسي، خيالي و عقلـي ( به بيان ديگر نفس با وجدان و دارا بودن صورتهاي ادراكي          

  :يابد مي
نفس ناطقه به حسب بدو وجود، ماده از براي صور عقلي و خيالي و حسي است و صـورتها                « 

  2»شوند دي نفس مييكي بعد از ديگري منشأ استكمال جوهري و قدرت وجو
كـي  اي منفعل خواهد بود و لكن با پـذيرش صـورتهاي علمـي و مفـاهيم ادرا                 نفس تا اندازه  

 وبا فعال شدن نفـس بـه توليـد معقـوالت اعـم از معقـوالت                 ،دفراوان نفس منفعل فعال خواهد ش     
ي دست خواهد يافت و بدين جهت قيام صورت هاي علمي به نفس قيام               فلسفي و منطقي و گزاره    

  . شود نه قيام حلولي صدوري مي
ئه ي است و مـالك ادراك انتقـال از نـش          قيام صور ذهني به طريق ايشان به نفس قيام صدور         « 

  3»  نه به تقشير و حذف جهت مانعه از ادراك ،ديگر است
  :كند حكيم متأله جوادي آملي اينكه نفس انبار صور علمي باشد را نفي مي

و نفس انبار قواي ادراكي يا محـل حلـول صـورت هـاي              كند    مدركات در نفس حلول نمي    « 
ي و يا خالق صورت هـاي         ي وجوديش يا آشكار كننده      علمي نيست، بلكه نفس بسته به مرتبه      

زيرا نفس از مجردات است و موجودات مجرد توان خلق و ابـداع صـورت هـاي    ؛علمي است 
  4». مجرد از ماده دارند

اي كـه حالـت    نـين نفـسي بـه هـيچ توسـعه     شود و صاحب چ    نفس آدمي مظهر خالقيت مي    
ي جديـد از       و هميـشه بـا تـوان خالقيـت خـوبش زاويـه             ،ايستايي داشته باشد قانع نخواهـد شـد       

چرا كـه  .  براي بشر و قلمرو حاكميت خويش به ارمغان خواهد آورد     ،ي سياسي را   يي متعاليه    توسعه
آنهـا نيـستند، بلكـه اشـياي        صورت هاي ادراكي تصوير اشياي خارجي يا محصول تركيب تصاوير           
تنـوع مـشاهدات در     . باشـند   خارجي صرفاً زمينه ساز تكوين صورت هاي ادراكي توسط نفس مـي           

تراكم ادراكات حـسي، نفـس      . شود    شرايط مختلف سبب تحصيل صور ادراكي متنوع و بسياري مي         
                                                 

 .150جالل الدين آشتياني پيشين، ص. 1

 .130همان، ص. 2

  .141 و ادامه بحث در ص 140همان، ص . 3
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ب بـديهيات  كند و تـالش نفـس بـراي تركيـ     را براي پيدايش بديهيات تصوري و تصديقي مهيا مي  
  1.شود مختلف و تدوين حدود و قياسات گوناگون سبب تكثير معلومات مي

 صـيرورة  بلكه هميـشه در سـير و در حـال            ،نفس از نگاه مكتب متعاليه حالت ايستاي ندارد       
و يا سير نزولـي     . رسد  والت جوهري به مقام تجرد مي     اما سير يك بار صعودي است و به تح        است  

در سير صعودي نفس با سير در معقوالت و معلومات خويش و            . رسد  لين مي الساف  دارد كه به اسفل   
و عالم با رويكـرد     . افزايد  خلق صورتهاي جديد يا نقد و تحليل صورتهاي پيشين بر كمال خود مي            

حكمت متعاليه وبه خصوص از نگاه صدر المتألهين چيزي نيست جز نفس متحد با صورت هـاي                 
لمي، وجودي مجزاي از وجود عالم ندارد يعني عـالم و معلـوم             علمي بدين بيان كه صورت هاي ع      

 صورت  ، اما در مصداق يكي بيش نيستند      ،فقط تغاير مفهومي دارند، در مفهوم جدايي از هم هستند         
  . هاي علمي يا مدركات نفس مراتب كمال آن را تشكيل مي دهند

  :تجرد علم عالم و معلوم : ب

تاييـد ايـن      و تعريف علم   ؛ركت جوهري آدمي است   تحصيل علم اشتداد وجود انساني يا ح      
زيرا حضور و ظهور شيئي براي شيئ ديگر، متوقف بر تجـرد هـر              » ظهور شيئ لشيئ    « مدعا است   

چرا كه تجرد از ماده به معناي رهايي از         . دوي آنهاست، با تجرد عالم و معلوم ظهور واقع مي شود          
 كه اين معناي دقيق حـضور       ،جا و آنجاست   يا اين  ه معناي تساوي حال و آينده     قيد زمان و مكان و ب     

وجود هاي مـادي بـه      . معيار عالم بودن و معلوم بودن در حكمت متعاليه تجرد از ماده است            . است
«  و ديگـري      »مركب بـودن وجـود هـاي مـادي          « دو جهت مستلزم عدم حضور و غيبت اند يكي          

اند كـه منـاط احتجـاب        جود هاي مادي   دو ويِِِِژگي هاي و    اين» . حركت ذاتي وجودات مادي است    
اند نزد خود حاضر نباشند تا چـه رسـد           كه وجود هاي مادي بما اينكه مادي      است و سبب مي شود      

به ديگر بيان، وجود مادي يك وجود پخش و گسترده در زمـان             . به اينكه نزد ديگري حاضر باشند     
هـاي مـادي قابـل جمـع          ودوجـ . و مكان است كه همواره هر جزء آن از جزء ديگرش پنهان است            

هر قدر كه ميان دو شئ مادي فاصله كم باشد، تا حدي كـه تـشكيل يـك شـيئ مركـب را                       . نيستند
 ،بدهند، ولي باز اين شيئ مركب هم مشتمل است بر تجـسم، بعـد و امتـداد و اجـزاي مفروضـش                     

ي       ،كند  هاي از مكان را اشغال مي       بخش دارد، از  و چون هر جزء از اجزاي شيئ مـادي مكـان خاصـ

                                                 
 . 42،ص2هري اصول فلسفه و روش رئاليسيم، جبه نقل از همان با ارجاع به طباطبايي و مط. 1
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ـ نداراجتماع   و ميان آنها اجتماع حقيقي بر قرار نيست و امكان            ،اند  ديگر جدا و غايب     هم شـهيد  . دن
  :مطهري بياني در اين زمينه دارد

.... ادراكات مادي و مكاني نيستند و در ماوراء اعمـال مخـصوص عـصبي قـرار دارنـد                   .... « 
توانـد مـالك      ماع مكاني دو چيـز نمـي       تحقيق شده است ارتباط و اجت      ههمانطور كه در فلسف   

اي   زيرا دو شيئ مكاني هر چند هيچ فاصـله ،حضور واقعي آن دو چيز پيش يكديگر واقع شود       
كنند غير از مكان ديگـري و هرگـز    آن دو نباشد باالخره هر يك از آنها مكاني را اشغال مي         بين

 واقعاً هر دوي آن ها مكـان         يعني .ممكن نيستدو شيئ مكاني اجتماع حقيقي در مكان پيدا كنند         
 در عين وحدت اتصاليه، از يكديگر غايبند؛ يعني يك شيئ مكاني نيـز              ....واحد را اشغال كنند   

« اجزاء و ابعاض مفروضه اش اجتماع حقيقي ندارند و از يكديگر محتجب و پنهاننـد و لهـذا                   
و ادراكـات    فـس ن ....  انكشاف و حـضور؛    طمناط اجتحاب و غيبت است نه منا        »مكاني بودن   

 مكـاني و قهـراً      تند و اگر فرضاً نفس نيز يك موجود       نفساني ما داراي ابعاد مكاني و زماني نيس       
  1»توانست از خود آگاه باشد و نه از اشياء ديگر   نه مي،بود داراي اجزاء و ابعاد مي

 و زمـان و مكـان و        ،از نگاه مكتب متعاليه چون گسستگي و جدايي بـر مـاده حـاكم اسـت               
انيت كه عناصر اصلي سازنده جهان مادي است؛ هر سه اموري است كه با عدم قـرين اسـت؛    جسم

اگر در آثاري كه از حكماي متأله و منسوبين به حكمت متعاليه            . بنابر اين ، ماديت مناط جهل است      
كمت متعاليـه علـم    يعني هر جا از نگاه ح،يابيم كه ماديت مايه جهل است      فراوان مي  ،تفحص كنيم 

  . است  مراد  حضور است و هر جا حضور است، حتماً وجود غير مادي مطرح واست،
علم مطلقا بر گشتش به يك نحوه از وجود مجـرد اسـت كـه از حلـول در مـاده جـسمانيه                       « 

ش در ماده و تركبش     ، به واسطه انغماز   صورت جسمانيه كه حلول در هيوال دارد       .... معرّاست،
د كه متعلق ادراك شود هر جزئي از اجزاي جـسم از جـزء              از اجزاي ذات صريح بالفعل ندار     

ديگر غايب و حقيقتي غير از افتراق محض ندارد و شيئ مادامي كه ذات صريح وجود محصِل                 
 موجود اگر وجودش براي خودش ثابت نـشد و           ....،شود  بالفعل نداشته باشد، معلوم واقع نمي     

وقتي ذات خود را به تمـام واجـد         . ستي جسماني داشت، ذات خود را نائل ني         حلول در ماده  
پس بايد معلوم و عالم و      . توان آن را ادراك نمود      نمايد و نه مي     نبود نه ذات خود را ادراك مي      

  2» . علم داراي وجود جمعي و صريح باشند
اين مباحث ارائه شده از ناحيه مكتب متعاليه را اگر مقايسه با دانـشي كـه امـروز در داتـش                     

                                                 
 377-279 ، ص    اصول فلسفه و روش رئاليـسم     ) جلد دوم از بخش فلسفه       ( 6 مجموعه آثار، ج  شهيد مرتضي مطهري،    . 1
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ند كه علمي علم است كه كميـت  رو و بر اين با،بينند ور را مادي مي كه تمام ام   ،سياسي مطرح است  
بر امور سياسي، انساني و تمام پديـده هـاي اجتمـاعي را مبتنـي بـر                   پذير باشد و تحليلهاي سياسي    

ي اينـان     طوري كه ماديت ركـن اساسـي و روح حـاكم بـر تمـام زوايـاي انديـشه                  . كنند  ماديت مي 
شـود   ه از نگاه حكمت متعاليه هيچ يك از گزاره هاي كه با اين نگاه حاصل مي      در حالي ك  . باشد  مي

ي بـا ديگـر مكتـب         البته اين تحقيق در مقام مقايـسه      . باشند   بلكه همگي جهل مي    ،اصالً علم نيست  
هاي فلسفي و سياسي نيست، بلكه در اين نوشته نهايت سعي و تالش نويسنده بر اين امـر اسـتوار       

مقـام مقايـسه بـه      . ق منعكس نمايـد   يه را بر امور مطروحه در اين تحقي       مت متعال گشته كه نگاه حك   
. طلبد و جاي پژوهش آن در بين تحقيقات به عمل آمده خالي است              طور قطع تحقبق ديگري را مي     

حكيم متأله جوادي آملي در رحيق مختوم بحث مفصلي در علم دارد كـه مؤيـد ادعـاي يـاد شـده                      
  : باشد مي

پـس    كلي تحقق علم يعني ظهور شيئ براي شيئ در گرو تجرد از ماديت اسـت،              اگر به طور    « 
الم جسم سم مربوط است نيز در پي خروج از عبخش وسيعي از ادراكات انساني كه به عالم ج

در حقيقت، براي تحقق صورت هايي كه حكايت از عـالم           . نمايند  و تجرد از ماديت ظهور مي     
صدرا بر خالف ديگر فالسفه فقط مفاهيم كلـي         .. ..ستير تحصيل جسمانيت ا   كنند، غ   جسم مي 

ي صورتهاي ادراكي اعم از محسوس و متخيل       بلكه معتقد است همه     داند،  عقالني را مجرد نمي   
بـراي صـدرا   . باشـند    غيـر مـادي مـي       ام دارنـد،  رند و معقوالت كه تجرد ت     كه تجرد ناقص دا   

باشند و مشتمل  وليدات نفس انساني ميبلكه ت   صورتهاي ادراكي تصوير اشياي خارجي نيستند،     
  1» . گردند بر ماهيت يا مفاهيم اشياي خارجي تحقق يافته در مرتبه وجود مي

ي غرب معاصر و به خصوص بـا آن كـساني كـه بـه                 مكتب متعاليه همان طور كه از فالسفه      
بـدين  . باشد  يي ايراني م    نگرند متفاوت است و نيز متفاوت با فالسفه         همه چيز با رويكرد مادي مي     

 نفس آدمي كه وجود مجردي حاصـل از تكامـل جـسم اوسـت بـا                  ترتيب از نگاه حكمت متعاليه،    
يابـد و طـي حركـت جـوهري از طريـق اتحـاد بـا                  پذيرش و توليد صورت هاي علمي توسعه مي       

افزايد، در حركـت      صورت هاي علمي و خلق، تركيب، نقد و تحليل آن ها پيوسته و كمال خير مي               
نسان صورت هاي علمي كه وجودي مجزاي از وجود عـالم ندارنـد، موجـود بـه وجـود          جوهري ا 

  2.گردند اويند و مراتب كمال او نيز محسوب مي
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 : مراتب علم -3
اي ارائـه     در مكتب متعاليه در پيرامون علم و اتحاد علم، عالم و معلوم بحـث هـاي گـسترده                 

است كه علم در اين مكتب مـساوق        شده است كه معرفت شناسي حكمت متعاليه اصالت وجودي          
با وجود است و لذا علم همانند وجود جنس و فصل بردار نيست شايد بما اينكه علم است مراتب                   
 ،نيز نداشته باشد ولكن با توجه به منطق مكتب متعاليه و بر حسب اعتقـاد بـه تـشكيك در وجـود                     

. باشـد   ر تشكيك داراي مراتب مـي     كما اينكه وجود بناب   .  مراتبي تعريف كرد   توان   مي براي دانش نيز  
معلوم علم حـضوري معلـوم بالـذات        . باشد  تقسيم به حصولي و حضوري بر حسب نوع معلوم مي         

  .باشد است، در حالي كه در علم حصولي عالوه بر معلوم بالذات داراي معلوم بالعرض نيز مي
م ما به زمـين و      علم حصولي يعني علمي كه واقعيت علم با واقعيت معلوم دوتاست، مثل عل            « 

 در اينجا واقعيت علم، تصوري است كـه در ذهـن مـا              ... .هاي ديگر   آسمان و درخت و انسان    
مـثال  . موجود است و واقعيت معلوم، ذاتي است كه مستقل از وجود ما در خارج موجود است  

 و هر وقت بخواهيم به وسيله احـضار و          ،ما صورتي از چهره فالن رفيق در حافظه خود داريم         
 علـم حـضوري آن      ... .كنيم  رد توجه قرار دادن آن صورت، چهره رفيق خود را مالحظه مي           مو

است كه واقعيت معلوم عين واقعيت علم است و شيئ ادراك كننده بـدون وسـاطت تـصوير                  
كنـيم و تـصميم       يابد، مثل آن وقتي كـه اراده كـاري مـي            ذهني شخصيت واقعي معلوم را مي     

واقعيت اراده و تصميم و لذت بر    . دهد  ا اندوهي به ما دست مي     گيريم يا آن وقتي كه لذت ي        مي
  1».يابيم ما هويداست و ما در آن حال بدون وساطت تصوير ذهني، آن حاالت مخصوص را مي

 ، كه در علـم حـصولي بـه         اما از حيث عالم نيز فرق دارند       ،البته اين فرق به اعتبار معلوم بود      
 بدون اينكه بـه ابـزار نيـاز         ،كند  ري عالم خود درك مي     ولي در علم حضو    ،االت شناخت نياز است   

  2.داشته باشد
علم حضوري وجود شيئ لنفسه با وجود شيئ بـراي دانـشمند يكـي اسـت، ولـي در علـم                     

عالمه متأله جوادي آملي در رحيـق       . حصولي وجود شيئ لنفسه غير از وجود شيئ براي عالم است          
كند كه مباحث طرح شده به نوعي اشاره به مراتـب             ميدر مقام اثبات وجود ذهني مقدماتي را ارائه         

  3.و فاعليت نفس را نسبت به ذهنيه نظير فاعليت خداوند سبحان دانسته است. علم نيز دارد

                                                 
 .272 ، ص6، جمجموعه آثارعالمه طباطبايي و شهيد مطهري، . 1

 .همان. 2

 .377-152 و نيز صص114-16 همان و از صص22 ، ص1 بخش چهارم از جرحيق مختومعبداهللا جوادي، . 3
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يك جهت ناظر بـه حكايـت   : به طور كلي، صورتهاي علمي يا مفاهيم داراي دو جهت است    
 يا رابطه   ،هاي علمي   يقت صورت و جهت ديگر ناظر به حق     ) صدق(هاي خارجي است    آنها از وجود  

اگر جهت اول لحاظ شود، بحث معرفت شناختي بر محور علم حصولي            . آنها با ذهن يا عالم است     
يـا فاعـل شناسـاي      » من«زند، و اگر جهت دوم لحاظ شود، يعني رابطه صورتهاي علمي با               دور مي 

ا كه بر طبـق نظريـه       از آنج . زند  مطرح شود، بحث معرفت شناختي بر محور علم حضوري دور مي          
هاي علمي است و در حال، علت فـاعلي آنهـا محـسوب               قيام صدوري، من مظهر يا موجد صورت      

 بحث در باره همراهي يا تفاوت علم حـضوري          ،شود، نسبت به معلول خود علم حضوري دارد         مي
 بـه   هاي معلوم، جهت ناظر به رابطه با عالم و جهت ناظر            با علم حصولي به لحاظ هر يك از جهت        

 كـه بـه نظـر       ،در دانش سياسي رايج معاصر توجهي بر اين امر نيست         . رابطه با خارج مترتب است    
 به حصولي و حضوري بر خوردار       ، يعني تقسيم آن   ،تواند از اين تقسيم      نيز مي   آيد دانش سياسي    مي

 ولــي در دانــش حــضوري از ايــن ،باشــد، انطبــاق دانــش بــا خــارج از آن دانــش حــصول اســت
و لذا علم حضوري از تمايز ميان علم تصوري و علم تصديقي بـه دور               . ها وجود ندارد    مشغولي  دل
  :نويسد  صدرالمتألهين چنين مي،باشد، در مقام تفاوت ميان علم حضوري و حصولي مي

اي است، كه هستي شناخت با هـستي          گر گاهي شناسائي يك شيئ واقعي به گونه       ياز سوي د  « 
در ) كه حـضوري اسـت    ( يگانه است و اين قسم از شناخت         عيني شيئ شناخته شده يكسان و     

علم مجردات به ذوات خود و علم آنها به صفاتي كه در ذواتشان استوار است و هم چنـين در    
علم آنها به افعال و مشخصات و حتي آگاهي آنها به گفت و شنودهاي ذهني خود بـه خـوبي                    

ونه نيست بلكه به نحـوي اسـت كـه          اما گاهي ديگر شناساي اشياء واقعي اين گ       . آشكار است 
هستي شناخت با هستي شيئ شناخته شده دو واحد متفاوت از هستي مطلق و باالخره دو گونه                 

يكي هستي عيني اسـت و ديگـري        . باشند كه با يكديگر يگانگي در وجود ندارند         از هستي مي  
مان و خارج   هستي علمي، و اين همچون دانش ما به اشياء عيني است كه خارج از هستي خود               

  1 »... .باشد اي كه در وجودمان نهفته است مي از هستي قواي دراكه
دانش حضوري نه خطاء پـذير      . تمام حدس ابطالها و احتمال خطاء در دانش حصولي است         

  تقـسيمات  ، علـم حـضوري،     كه براي دانش حصولي وجود دارد       است  تقسيماتي  داراي   است و نه  
شود، و     حضوري به گوناگوني تصورات و تصديقات بخش نمي         و نيز دانش   علم حصولي را ندارد،   

در حـوزه   . باشـد    اين دانش صدق و كذب و شك و ترديد هرگـز امكـان پـذير نمـي                  در هم چنين 

                                                 
 .6-4 ترجمه و شرح انتقادي رساله تصور و تصديق صدرالمتألهين شيرازي، صصآگاهي و گواهي،ي حائري يزدي، مهد. 1
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سياسي تحليل ها، آزمون و خطاء ها همگي از آن دانش حصولي علم سياست است، شامل بخـش                  
  . شود حضوري آن نمي

 نسبت علم حضوري با علم حصولي  -4
 وجود عين خارج و خارج جزء با علم حضوري و شـهود             ،در فلسفه اصالت وجودي صدرا    

باشـند،    مي.... البته همچنان كه وجودات داراي مراتبي چون حسي، مثالي، عقلي و            . شود  ادراك نمي 
آنچـه بـا علـم      . گردنـد   شهود ها نيز برابر آنها به انواع حسي، مثالي و عقلي و حتي الهي تقسيم مي               

ي انـواع      چـه اينكـه دربـاره      ،شود، مفهوم وجود است؛ نه حقيقت آن         از وجود دريافت مي    حصولي
شـود و      بـه علـم حـضوري ادراك مـي         ، به خصوص موجودات طبيعي نيـز وجودشـان        ،موجودات

خصايص، روابط، صفات، آثار و تأثيرات آنها كه از مدركات علم حـصولي اسـت، همـه از جـنس                    
  1. در علم حصولي ندارد،ن به بند كشيدن مصداق نا محدود آن را توا،مفاهيم است و كمند مفهوم

تمايزي كه بين علم حصولي و حـضوري وجـود دارد كمـا اينكـه بـه تفـاوت هـاي آن دو                       
تصريح شد بدين معنا نيست كه به طور كامـل بـين آن دو بينونـت باشـد و هـيچ گونـه ارتبـاط و                          

حصولي همواره مسبوق به نوعي علـم حـضوري         از نگاه صدرالمتألهين علم     . مناسبتي نداشته باشد  
  .است 

مأخذ تمام علم هاي حصولي يعني تمام اطالعات معمولي و ذهني ما نـسبت بـه دنيـاي                  .... « 
  2». علم هاي حضوري هستند) نفساني ( و دنياي داخلي  خارجي

و  باشد، دانش حصولي صـورت و قـشر اسـت           بازگشت علوم حصولي به علم حضوري مي      
قوه خيال است كه علم حـضوري       . معلوم مدرك  ة نه صور  ؛باشد  و واقعيت معلوم مي   حضوري مغز   

  .كند  تبديل ميحصوليرا به 
شرط اصلي پيدايش تصورات اشياء و واقعيت ها براي ذهن اتصال وجودي آن واقعيـت               .... « 

شود كه    اتصال وجودي يك واقعيت با واقعيت نفس موجب مي        .... ها با واقعيت نفس است و       
ي مدركه از اين جا آغـاز   عليهذا فعاليت ذهن يا قوه    . فس آن واقعيت را با علم حضوري بيابد       ن

شود؛ يعني همين كه نفس به عين واقعيتي نائل شد و آن واقعيت را با علم حضوري يافـت                       مي
» قوه تبديل كننده علم حضوري به علم خـصولي        « كه در اين مقاله به      ) قوه خيال (قوه مدركه   

                                                 
  سابق 103  ، ص مباني تربيت اسالمي و برنامه ريزي درسي بر اساس فلسفه صدراجميله علم الهدي، . 1

   سابق272 ، ص 6، جمجموعه آثارمرتضي مطهري، . 2
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كند و به اصطالح آن را با علـم           بايگاني مي » حافظه« سازد و در      ده صورتي از آن مي    ناميده ش 
  1»سازد  حصولي پيش خود معلوم مي

 كـه بـا هـم هـيچ         ،پس بين علم حضوري و حصولي چنان بينونيتي و جدايي وجـود نـدارد             
ت و ارتباظي نداشته باشند، بلكه علم حضوري مبناي علم حصولي است و حضوري زيـر بنـاء اسـ      

  .باشند  با هم ديگر مرتبط مي،حصولي روبناء و لذا در عين تفاوت وفرق با يكديگر سخت
همانگونه كه تحقق و ثبوت صورت معلوم به تبع و در ظلّ تحقق وجود علم يـست، معلـوم                   «

معلوم بالعرض، بر خالف آنچـه در نظـر ابتـدايي        .... باشد  بودن آن نيز به تبع معلوميت علم مي       
شود، موجود خارجي نيست بلكه همان ماهيتي است كه در خارج و ذهن به عنوان                 پنداشته مي 

لوم بـالعرض   عرساند و وجود خارجي ماهيت كه پيش از اين م           حقيقت واحد حضور به هم مي     
گيرد، يعنـي ماهيـت ديگـر بـار در رتبـه خـود                شد، در رتبه دوم بالعرض قرار مي        پنداشته مي 

ادراك علمي نفس تا قبل از رتبه اخير، ادراك حضوري          . نمايد  حكايت از وجودي خارجي مي    
رساند،   زيرا با حضور علم نزد عالم صورت علمي نيز بالتبع و بالعرض حضور به هم مي               . است

رسـد،    و لكن چون نوبت به قياس صورت علمي با وجود خارجي و حكايت ماهيت از آن مي                
  2...نش حضوري نهفته است،پس در علم حصولي يك دا. كند علم چهره حصولي پيدا مي

نفس يا مـن عـالم      . نفس به عنوان فاعل شناسايي قبل از هر چيز به خود علم حضوري دارد             
منـدي را بـر      مندي و زمان    معلوم يك وجود مجرد است كه مكان       ،هم به عنوان عالم و هم به عنوان       

پـس  . هـستند، مبرّاسـت    كه مناط غيبـت و پراكنـدگي         ،تابد و از ابعاد و فواصل و امتدادها نيز          نمي
وجود من و آنچه به او اتصال ذاتي دارد، يعني افعال و انفعاالت همچنين مراتب يا قـواي نفـساني                    

در حقيقت  . هاي خود را وجدان كند     تواند خود را و پيوستگي      فاعل شناسايي مي  . از او پنهان نيست   
ابودي آنها يكي است؛    نسبت من با اين خود آگاهي عينيت است كه فرض انقطاع نسبت و فرض ن              
اي اسـت كـه مفهـوم       زيرا من بعنوان فاعل شناسايي بخش تفكيك ناپذير هر علم و مقوم كل رابطه             

از اين رو علم من به خودش كه بنابر اجماع فالسفه از نوع شهودي اسـت،                . علم بر آن مبتني است    
ي هر دو بـر نفـس        در علم حضوري و حصول     3.زيرا زير ساز هر ادراك يا علم حصولي خواهد بود         

گردد و فاعل شناسا در هردو يكي است بـا ايـن تفـاوت كـه در يكـي واقعيـت شـيئ                         ادمي بر مي  
و نيز صورت علمـي ايجـاد       . هاي كه گذشت     مفهوم و صورت شيئ و تفاوت      يباشد و در ديگر     مي

                                                 
 .272-271همان، ص. 1

 .165، ص1، بخش چهارم ازجشرح حكمت متعاليه رحيق مختوم،بداهللا جوادي آملي، ع. 2

  .، سابق104ص جميله علم الهدي،. 3
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مباحـث حـصولي و حـضوري را    . اصـل اسـت    نفس معلول او وهمواره براي نفـس ح        شده توسط 
 اثـار صـدرالمتألهين سـير     اگـردر  كه1. جوادي آملي در چندين جاي رحيق آورده است      حكيم متألّه 

شناسـي   ، در باب معرفـت شود ومباني و مباحث آن را به طور مستوفي مورد كنكاش قرار داده شود          
 دانش سياسي نيز مبتني بر معرفـت شناسـي خـاص حكمـت متعاليـه                .أثر خوبي توليد خواهد شد    
  .ي به پيروي از معرفت در حكمت متعاليه امر وجودي خواهد بودخواهد شد، و دانش سياس

                                                 
 .36-35 ، صص2 و بخش پنجم از ج165-16 ، صصرحيق مختومعبداهللا جوادي آملي، .1
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 منيت دنيوی و اخروی
 

  مباني انسان شناسي سياست متعاليه: مبحث چهارم
  

  انسان در حكمت متعاليه
وع باشد و در يـك نـوع منحـصر          نتواند مت   حكمت متعاليه انسان يك نوع نيست بلكه مي        در

   .شود نمي
   است                  در حقيقت نوعش افزن از صد استحد اي برادر نوع انسان بي

  1ي حساب ـــــاهل دانش را شده ظاهر حجاب                  ورنه انسان نوعش ب
يـك  بـه    كه همه افـراد      ، اشتباه است   نشان دهد كه چنين خيالي      كه داردبر اين   صدرا اصرار   

 ،جود دارد، چون انسان جنس است نه نـوع         و  اع آن  انو ي به عدد افراد انسان     منحصر است، بلكه   نوع
شـناس كـه فقـط         از نظر يك زيست    ،كند  شناسي نگاه نمي    البته او يك فيلسوف است از نظر زيست       

ولـي يـك فيلـسوف كـه انـسان را           .  همه افراد انسان يك نوع هـستند       ،بيند  ها و جهازها را مي      اندام
شـود، و     تش و آنچه كه انسانيت ناميـده مـي        داند به ملكا    كند واقعيت انسان را وابسته مي       مطالعه مي 

گويد به عـدد افـراد انـسان،          ، مي باشند يك نوع    ردمنحصر  تواند باور كند كه همه افراد انسان،          نمي
 هـاي بـالقوه     ارزش ي، عبـارت از   هـاي انـسان     گـوييم ارزش    لذا مـي  . وجود دارد از آن   انواع مختلف   

  :رسند، به تعبير اميرمؤمنان  نمي واقعيهاي  به آن ارزش، بعضي از افرادباشند مي
 انسان و القلب حيوان يعني شكل، شكل انسان است امـا بـاطنش، بـاطن يـك                  الصورة صورة 

،    انـساني امـا سـيرت      ة، صـور  ة صـور  .درنده است، پلنگ است، يك خوك است، يك گرگ اسـت          
  همه افراد مـردم     در ، يعني واقعا انسان باشد    ، واما اينكه باطن متناسب با ظاهر باشد       سيرت حيواني، 

  2. نيستچنين
 تفسير كند چرا كه هابز نگاهي       ،شناسي فيلسوفان سياسي را     تواند انسان   اين نگاه به انسان مي    

پندارد او فقط به يك بعد انسان نگريسته و در يـك             انسان را گرگ يكديگر مي     كه به انسان دارد كه    

                                                 
 .179صدرالتألهين، مثنوي صدرا، ص. 1

و گفتارهاي معنوي، مطهـري،     191-190دراي شيرازي و شارحانش، صص    هايي از آثار ص      گزيده پيام فيلسوف، اكبر ثبوت،   . 2
 .216ص
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ه انواع غافل مانده و يا نگرش جـان الك          ادمي را در انديشه خود منحصر نموده است و از بقي           نوع،
انـد و يـك نـوع از ادمـي را مـورد       و ژان ژاك روسو و ديگران هر كدام به يك بعد انسان نگريسته          

 اما تمـام حقيقـت   ، درست استاند، يعني نگرش آنها به جاي خود    مطالعه و تأمل خويش قرار داده     
  :كند م و درجات مختلف ادمي اشاره مي به اقسا،شناسي نيست و لذا مالصدرا در شواهد انسان

  :جات مختلفي استبايد دانست كه انسان داراي مقام و در« 
ها حسي، بعضي خيالي و بعضي فكري و بعضي شهودي است؛ اين درجه و مرتبه                 بعضي از آن  

مرتبـه  « اولين درجه انساني. باشد انساني، در ازاي عوالمي است كه بعضي بر بعضي مترتب مي      
تا زماني كه انسان در اين منزل است در حكم كرمـي اسـت كـه در بطـن           .  است »محسوسات

كند، زيرا درجـه پـرواز از مرتبـه           اي است كه در آسمان پرواز مي        زمين است و يا مانند پروانه     
 داشته باشد،   - كه از حس بر گرفته     -رود، اگر تخيل و قدرت حفظ تخيل را         باالتر نمي  احساس

  1».زند ان ديد، دوباره خودش را آتش نميپس از اين كه بار اول زي
انـد، از انـسان تفـسير       هاي مادي در حـسيات مانـده        انديشه سياسي معاصر و متأثر از انديشه      

هاي معرفت شناسي فلسفي بر اين امر تأكيد دارند كه ما هر آنچه قابل حـس    حسي دارند، در بحث   
كنند، چه بسا بـه       سات خود را وارد نمي    توانيم بشناسيم، به وراء جهان غير محسو        كردن است را مي   

توانند تحليـل كننـد،       إنكار آن بپردازند؛ با رويكرد مادي عامل معنويت در دوره دفاع مقدس را نمي             
شود و جنگ غزّه و امور ديگر مثل خود انقالب اسالمي           غير قابل تحليل مي    روزة لبنان    33يا جنگ   

شناسي را در امور مادي و حسي         خالصه إنسان  .ماند  ايران با رويكرد ياد شده بدون تحليل باقي مي        
ديدن موجب اين شده كه أبعاد معنوي و روحي انسان ناشـناخته بمانـد، بـا غفلـت از سـاير أبعـاد                    

  .گزاري نمود توان براي او سياست انساني نمي
 قرار دارد، تا زماني كه انسان در اين منزل اسـت، شـأني بـه   » مرتبه تخيل « پس از اين درجه     «

از آن  . بيند  اي مي   اي ضربه   مقدار پرنده و ديگر حيوانات چهار پا دارد؛ زيرا پرنده وقتي از نقطه            
زيرا به مرتبه دوم، كه حفظ صورت متخيل بعد از رويارويي با            . گردد  دور شده و ديگر باز نمي     

جـه  تا زماني كه انسان در اين منزل قرار دارد، تنهـا حـائز در             . حواس است، دست يافته است    
گريـزد و تـا از        شأنش اين است كه از چيزي كه يك بار زيان ديـده مـي             . بهيمي ناقص است  

  2».يابد كه بايد از آن دوري جويد چيزي زياني تجربه نكرده باشد، در نمي
هـاي    برد، از نگـاه سياسـت متعاليـه انـسان           انسان در اين مرحله هنوز در حيوانيت به سر مي         

                                                 
   .348-347 ، صصييبابا ي ترجمه عله،ي ترجمه شواهدالربوبن،يصدرالمتأله. 1
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، انـسان خيـال پـرداز بـا تخـيالت خـود             هاي سياسي ورود پيدا كنند     خيال پرداز نبايستي به عرصه    
قـدرت سياسـي نبايـد بدسـت        . كـشاند   بـست مـي     همه أُمور را به بـن     ... سياست، اقتصاد، جامعه و   

  .پردازان باشد خيال
انسان در اين مرتبه    . قرار دارد » امور موهوم «  درجه   - كه مرتبه سوم است    –پس از اين مرتبه      «

بينـد هـر چنـد         شيري را مي   ،هنگامي كه يك اسب   .  كاملي همانند اسب است    در حكم حيوان  
 بـه   -ه شخص خـود    ب -كند، گريز اسب از شير       فرار مي  .يكپارچه هم از آن متضرر نشده باشد      

بينـد، دوري   يا مثال گوسفند، بار اول كه گرگ را مـي      . زباني كه از آن ديده باشد وابسته نيست       
 -دارد تـر   ك  تـر و هولنـا       كه شـكل و صـورتي بـزرگ        – گاو   درحالي كه از شتر و    . جويد  مي
در اين منزل، انسان بـا      . زيرا در طبيعت شتر و گاو، مايه آزار گوسفند وجود ندارد          . گريزد  نمي
  1».پايان اشتراك دارد چهار

اي   هاي جنگ طلبانـه     كوبند، يا انديشه    اي كاش در ذهن صاحبان قدرت كه به طبل جنگ مي          
جنـگ  آمـدهاي غيـر قابـل جبـران            در بايگاني ذهنشان اندكي از خطرات و پي        د،پرورانن  ر سر مي  د

كنند، تدبيرهاي     بر جنگ نداشته باشند؛ افسوس كه سياست را متوهمانه دنبال مي           ي اصرار بود تا   مي
اندازد و بر گشت از آن سقوط را گاهي غير ممكـن               به سراشيبي سقوط مي     را سياسي توهمي ملتي  

هـاي ديگـري كـه در          تاريخ جنگ جهاني اول و دوم باز خواني شود، يا جنگ            است كافي. سازد  مي
هاي فراواني را به كام مرگ كشانده، نه همگي ولـي اغلـب آنهـا بخـاطر                   انسانجهان اتفاق افتاده و     

توهمات صاحبان قدرت بوده است كه قبل از اينكه به عرصه انساني برسند، به حوزه سياست وارد                 
سياست حكمت است و با عقالنيت سازگار است، نـه بـا            . ا كه انجام ندادند   ه  شدند و چه سبوعيت   
دانـد و هنـوز از انـسانيت خبـري             سياست متعاليه تا اين مرحله حيوانيت مـي        .تخيالت و توهمات  

  :يابد كه عبارت است از نيست، در مرحله بعدي به انسانيت ارتقا مي
كه با حـس    كند،     مي بد؛ در نتيجه اشيايي را درك     يا  بعد از اين مرتبه به عالم انساني ارتقا، مي        « 

بر امور آينده حالتي همانند خوف و رجاء دارد و ايـن امـر              . و وهم و تخيل راهي به آن ندارد       
اشياي غايب از حس و خيـال و وهـم را،           . باشد  او، و اين امر او، منحصر در امور سطحي نمي         

جاست كه اسم انسانيت به درسـتي بـر او          از اين . خواهد  كند، و جاودانگي ابدي را مي       درك مي 
در حقيقت اين همان روحي است كه منسوب به خداوند متعال است و در اين               . شود  اطالق مي 

 درهاي ملكوت در اين عـالم بـر او          29/)حجر (....و نفخت فيه من روحي    « آيه اشاره دارد كه     
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 1».كند اند مشاهده مي هاي مادي مجرد شود، و از ارواحي را كه از پوشش اين قالب باز مي

 مثـل  ، ادميان حسي از قلمرو حس بيرون نيـستند ،هاي پنجگانه اشاره كرد مال صدرا به انسان  
  ازآمـار بـااليي  ،در جامعـه ايـن نـوع از انـسان         كه . كه دركي از ماوراي حس ندارند      ،اند  كرم خاكي 

 چون آنـان    ،اند  ارد نشده  هنوز به قلمرو انسانيت و     ،هاي حسي، تخيلي و توهمي      انسان. دارندبرخور
انـد كـه بـه درك     اند و يا گنجشكي بيش نيستند و يا همانند اسـب و گوسـفند   يا همانند كرم خاكي  

رسند در واقع گام نخـستين انـسانيت         گانه كه به درك عقلي مي        بعد از مراتب سه    ،اند  كليات نرسيده 
 ادراك چنـان دركـي بـدور   رسـد كـه حـس، خيـال و تـوهم از          در اين مرتبه به دركي مي     . باشد  مي
 كه ملكوت عالم در همين دنياي خاكي براي         ،رسد  سپس ادمي به وادي و مرتبه عشق مي       . باشند  مي

هـاي كـه      در توزيـع قـدرت سياسـي و تـصميم گيـري سياسـي و اسـتراتژي                . شـود   وي هويدا مي  
ر جـامع و بـه   اگر انسان را به طـو . گيرند ميدر نظر   براي آينده قلمرو حاكميت خود،    سياستمداران  

 .تر خواهنـد شـد      ها موفق    در برنامه ريزي   اش مورد مطالعه قرار بدهند، بطور قطع،        تمام ابعاد انساني  
.... و  وبـري، ماكيـاولي و هـابزي        تخيلي و توهمي كه همان نگـاه،          حسي،  انسان را با نگاه؛    اما اگر 

مانطور كـه امـروز شـاهد بـه          ه ،رسند  بست مي   ها به بن      گزاري  در سياست مورد مطالعه قرار بدهند،     
.  كه فـرو پاشـيد      تجربه كرديم،   ماركسيسم را   فروپاشي بست رسيدن مكتب ليبراليسم هستيم و يا        بن

 ادمـي را مـورد       هـستي و چيـستي      به طور جامع ديده و تمام ابعاد        را حكمت متعاليه مباحث انسان   
ث انـسان را بـا عـدالت     بحـ ، امام در كتاب شرح حديث جنود عقل و جهل   . داده است  مطالعه قرار 

داند و آنرا از امهات فـضايل اخالقـي        عدالت را به حد وسط بين افراط و تفريط مي          ؛گره زده است  
. كنـد  تمام فضايل باطني وظاهري، روحي، قلبي و جسمي را در عدالت خالصه مـي       . كند  معرفي مي 

ه رفتـه بـه عـدالت       رفت. داند   برصراط مستقيم و حد اعتدال تام مي        عدالت را    )ص(حضرت رسول   
 اهل معرفت عدالت را عدم احتجـاب از         ،داند   و در واقع عرفاني نيز مي      ،دهد  يك معناي عرفاني مي   

. كند، يعني رؤيت وحدت در كثرت و كثرت در وحـدت            حق به خلق و از خلق به حق تعريف مي         
يـن انـسان    سپس سه قـوه را بعـد از قـوه عاقلـه در ا             . داند  هاي كامل مي    اين را مخصوص به انسان    

  :كند معرفي مي
گوئيم، و اين قوه در بچه كوچك از اول امر موجود           » قوه شيطنت «يكي قوه واهمه، كه آن را       « 
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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   1».است و به آن دروغ گويد و خدعه كند و مكر و حيلت نمايد
كنند از عالنيت الزم بر خوردار        ها را به دروغ، مكر و حيله توصيه مي          انديشمنداني كه دولت  

انـد، در     انديشند و به بلوغ انديشه نرسـيده        هاي توهمي دارند، و كودكانه مي       د، بلكه انديشه  باشن  نمي
دولتـي بـه ملـتش دروغ       باشـد،     سياست متعاليه دروغ و حيله دولتي نشانه عدم بلوغ آن دولت مـي            

بگويد از مشروعيت الزم بر خوردار نيست، حتي تحصيل قدرت سياسي چنين دولتي نيز بـه دروغ                 
  .گري بوده است و حيله

گويند، و آن براي رفع مضار و دفع موانع از استفادت   » نفس سبعي « دوم قوه غضبيه كه آن را       «
  ».است

باشند؛ البته قواي انساني از       هاي خشونت طلب مظهر اين قوه در جهت إفراطي آن مي            دولت
باشـد، سياسـت      قُوا مي ترين كار ايجاد اعتدال بين        باشد، حكيمانه   هاي خداي متعال مي     جمله نعمت 

   .باشد متعاليه اعتدال گراست، در اين رويكرد هر گونه إفراط و تفريط مردود مي
 اتگويند و آن مبدأ شهوات و جلب منافع و مـستلّذ          » نفس بهيمي  «  را سوم قوه شهويه كه آن    «

اين سه قوه به حسب سنين عمر متفاوت شـوند، و هـر چـه               . در مأكل و مشرب و منكح است      
و ممكـن   .  رشد طبيعي كند،  اين سه قوه در او كاملتر گردد و ترقيات روز افـزون كنـد                  انسان

است در انسان هر يك از اين سه قوه در حد كمال رسد بطوري كه هيچ يك بر ديگري غلبـه                     
نكند، و ممكن است يكي از آنها بر دو ديگر غلبه كند، و ممكـن اسـت دو تـاي از آنهـا بـر                         

  2». جهت، اصول ممسوخات ملكوتيه به هفت صورت بالغ شوداز اين. ديگري غالب شود
 صورت بهيمي اگر بعـد بهيمـي        ، كه اولي از آن صور را      ،كند  سپس هفت صورت را بيان مي     

يعني در  .  صورت بهيمي هويدا و آشكار خواهد شد        نيز بر انسان غلبه كند و در واقع و ملكوت آن         
 خود در خواهد آمد، مثل گاو، خر و امثـال آن     صورت ملكوتي غيبي به شكل يكي از بهائم مناسب        

و صـورت غيبـي   .  فعليت انسان سبعي باشـد، نفـس سـبعي غالـب خواهـد شـد               اگر و ديگر اينكه  
و از سـوي سـوم      . ملكوتي نيز يكي از حيوانات درنده خواهد بود مثل پلنگ، گرگ و همانند اينهـا              

 سر ريـز آنهـا در روابـط         .طين خواهد شد  شيطنت اگر غلبه كرد باطن ملكوتي نيز يكي از افراد شيا          
  .سياسي و اجتماعي خود را نشان خواهد داد

گاو شيطان و پلنگ شـيطان و از    گاو پلنگ، : و از ازدواج هر سه نيز، سه صورت حاصل شود         « 

                                                 
   .149-145 جنود عقل و جهل،صصثي شرح حد،ينيامام خم.  1
 . همان. 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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ازدواج هر سه، يك صورت مخلوطه مزدوجه حاصل آيد، چون گاو شيطان پلنـگ و بـه ايـن                   
يحشَرُ بعض الناسِ علي صورة تحسنُ عِندها        « )ص( رسول محمول است حديث مروي از حضرت     

  1».القِرَدةُ و الخنازير
آغاز عدالت سياسي ايجاد اعتدال بين قواي ادمي است، يعنـي صـاحبان قـدرت اگـر روزي                  

. انـد  ند، در واقع گام نخستين را در اجراي عدالت بر داشته      نها برها   بتوانند خود را از افراط و تفريط      
كـه فاقدالـشيئ    . تواند جامعه را بـه اعتـدال برسـاند           نمي ، خود به اعتدال نرسيده    ا اگر كسي كه    ام و

 كسي كـه از اعتـدال بخـشي بـه خـويش             ،خفته كي كند خفته را بيدار     . تواند باشد   معطي شيئ نمي  
و لـذا در موضـوع عـدالت        . تواند جامعه خود را متوجـه عـدالت كنـد            نمي ، است  و يا عاجز   غافل

 و در اورشـليم حـضرت   .انـد   هزد   ارسطو و افالطون در يونان باستان حرف          همچون، يها  شخصيت
 و امام علي و اوالد او در پيرامون آن حرف           )ص( و ساير انبياء و در مكه حضرت محمد        )ع(ابراهيم

 كه اگر بدون حـساب و       ، قلمرو عدالت كار هر كس نيست      ورود به بحث در   . اند  ودهمن و تبيين    دهز  
. ه قلمرو عدالت وارد شود موفق به اجراء و حتي موفق به تبيين آن نيـز نخواهـد شـد   كتاب كسي ب  

عدالت با انسان شناسي در حكمت متعاليه گره خورده است و پيوند عميـق بـين عـدالت و انـسان                     
ز انـسانيت تهـي     وجود دارد كه عدالت منهاي انسان معنا نخواهد داشت و انسان منهـاي عـدالت ا               

اصول و مباني انسان شناسي را شهيد       .  به عدالت اوست   ، و انسانيت انسان   ، ادمي ادميت. خواهد بود 
  :داند مطهري در چهار عنوان مي

  2» مسئووليت-4 اختيار -3 مركب بودن -2 آگاهي -1« 

  اهميت انسان شناسي در فلسفه سياسي اسالمي
ن است كـه    و اهميت انسان شناسي در فلسفه سياسي اسالمي و بخصوص متعاليه، بخاطر اي            

انـد و   شـود، فيلـسوفان انـسان را حيـوان نـاطق ناميـده       ابهام در انسان منجر به ابهام در سياست مي    
مقصودشان موجودي است كه داراي قوه ادراك است و اولين مرحلـه ادراك، شـناخت ذات خـود                  

ني بـه   سياست نيز به منزله يك امر انـسا       . اين وجه مميزه آدمي از ساير حيوانات است       . انسان است 
كند و به آفريننده جهان       سير مي انساني كه خويشتن را با رهيافت كامال مادي تف        . اين خصيصه است  

                                                 
 .150همان، ص. 1

 1، صشناسي اسالمي در آثار شهيد مطهري انسانور، علي عليپ محمد. 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 در  1.بيند وزندگي و رفاه مادي هدف اصلي اوسـت          اپسين اعتقادي ندارد، حيات خود را مادي مي       و
ان در چنين   تو   نمي واسته از قوه شهويه يا غضبيه باشد؛ ديگر       تواند بر خ    سياست مي چنين رويكردي   

  .بسترهاي سياسي سراغ از عقالنيت گرفت
خود محوري و ادعاي الوهيت و ربوبيت، در جهان امروز در قالب انسان محوري يا اومانيسم                «

) زن محوري يـا فمنيـسم       ( ي آن     زن محوري يا اومانيسم و زير مجموعه      ( و زير مجموعه آن     
سته و برهان مبين آيات دروني وجود مهـر         آنان كه دهان مفسرانسانيت را ب     . ظهور و بروز دارد   

 دست شهوت، غضب و وهم و خيال داده و جوجـه هـاي شـيطان را بـر                   را در زده و تريبون    
ي بشريت  كرسي هاي مناصب وجودشان نشانده اند، هويت انساني خود را تبديل كرده و جامه      

 درون به بيرون منحرف     وقتي عقل نظري و عملي زنداني گردد، انسان از        . اند  را منكوساً پوشيده  
يابد و قهراً به اصالت خود فتوا خواهد داد، در حالي             شود و هويت خليفه بودن خود را نمي         مي

  2» . كه در درون او معناي جزء وابستگي نيست
اهميت انسان در علوم انساني بر كسي پوشيده نيست و در حكمت متعاليـه بعـد از مباحـث             

صاحبان اين مكتب بر اهميت انسان شناسـي تاكيـد   . باشد سان مي مبدأ و معاد اهميت بحث از آن ان       
اين رويكرد با تمام رويكردهاي     . دهند  اهللا مورد مطالعه قرار مي      خليفةويژه دارند كه انسان را بعنوان       

 در موحـد    ،تفاوتش با خيلي از فيلـسوفان سياسـت غـرب         . باشد  فالسفه بزرگ سياسي متفاوت مي    
و بـه طبيعـت     . داننـد   مانند هابز و پيروانش انسان را گرگ يكديگر نمـي         اينان ه . ستن ا ديدن آدميا 

در راستاي مباني انسان شناسي در حكمـت متعاليـه سياسـي برخـي از               . باشند  انسان خوش بين مي   
توانند مباني انسان شناسي قرار بگيرند ولكن مباني اختـصاصي برآمـده        منابع معرفت شناسي نيز مي    

  : وان در مباني ذيل بيان كردت از حكمت متعاليه را مي

  شناخت  -1
شناسي   الي مباحث معرفتي حكمت متعاليه انسان انسان         در البه  :گام آغازين حركت  شناخت،  

باشد؛حتي در تعريف فلسفه حكمت متعاليه، انسان اتخاذ شده           جدي حضور دارد و مورد اهتمام مي      
  :است

                                                 
 . و سياست متعاليه از منظر حكمت متعاليه370 صتفسير انسان به انسان،عبداهللا جوادي، . 1

 . انسان شناسي مسعود پور فرد60ي مقاالت انسان، امامت، سياست ، ص   مجموعه3همان، ج . 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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و الحكـم بوجـود هـا       ،ة الموجودات علي ماهي عليها    اعلم انّ الفلسفه استكمال النفس اإلنسانيه بمعرف      « 
نظم العالم نظماً عقليـاً     : و إن شئْت قلت   . تحقيقاً بالبرهانِِِِِِِى ال اخذاً بالظّن و التقليد، بقدر الوسع االنساني         

  1» جل ذكره -علي حسب الطاقة البشريه، ليحصل التشبه ايضاً بالباري
 شناسي، هستي بمـا هـو هـستي، و حكـم كـردن              فلسفه كمال طلبي نفس انساني، در هستي      

 نه با تكيه برگمانه زني و تقليدي، بـه          هاي يقين آور،    موجودات با استفاده با برهان    تحقيق به هستي    
و به عبارت ديگر اگر خواستي بگو نظم بخشي جهان به يك نظم عقلي بـر                . ي توانايي آدمي    اندازه

ي خداست بايستي     آدمي همانطور كه خليفه   . يدا شود حسب توانايي بشر، تا تشبه به باري تعالي هو        
نگـرش  . ي خدا بر خالف مستخلف عنه مشي نداشته باشد          سعي بر اين داشته باشد به عنوان خليفه       

حكمت متعاليه با نوع نگاه به انسان عجين شده است، در اين رويكرد فلسفه ابزاري است كه كمال                  
حـق بـودنش همـان تـشبه بـه           يا، انسان و آيت كبـر     مظهريت تام . دكن  يل مي صتحنفس انساني را    

  . خداست و يا تخلق به اخالق الهي در آمدن است
صدرا حركت گام به گام براي شناخت نفس انسان را در هشت مرحله به خوبي ترسيم كرده                 « 

شود، وي    معرفت نفس با شناخت او از خود، محيط پيرامون و موجودات ديگر آغاز مي             . است
هـاي مـادي و       تواند به نوعي دشمن شناسي دروني برسد و شناخت سـاحت             مي با اين معرفت  

معنوي به راهبري و سياست ورزي خود پرداز و در نهايت به شناخت خداوند نائـل شـود بـه                  
  2»ناخت نفس انسان چندين مرحله داردباور مالصدرا، ش
به انسا ن شناسـي     رساند، با طي اين مراحل        گويد به شناخت انسان مي      با طي مراحلي كه مي    

  :توان دست يازيد، كه آن مراحل عبارتند از مي
يابـد و كـسي كـه خـود را            انسان به واسطه شناخت نفس به شناخت ساير امور دست مي           -1

 .نشناسد، به همه چيز جاهل است

نفس انسان مجمع و مجموعه همه موجودات است، كسي كه آن را بشناسد به راستي كـه                  -2
 بشناسند، به    ها در نفس خود تدبر كنند و آن را          اگر انسان . ستهمه موجودات را شناخته ا    

 .شناسند واسطه حقايق موجودات فاني يا باقي را مي

دد به آستانه و مقام معرفت و        عالم را شناخته و كسي كه دانا گر        كسي كه خود را شناخت،     -3
 .رسد مشاهده خداوند تبارك و تعالي مي

فهمد و با شناخت جـسد        ني و جاودانگي آن را مي     انسان با شناخت روح خود، عالم روحا       -4

                                                 
 23 ص  ،1 الحكمة المتعاليه، جالحكمة المتعاليه، جصدر الدين شيرازي، . 1

   .214-211،صصيترجمه محمد خواجو)  قرآناتي آيرازها (اتي اسراراال،يرازي شنيصدرالد.  2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 .يابد خود، عالم جسماني و فناپذيري آن را در مي

 .شناسد كسي كه نفس را شناخت، دشمنان پنهان خود را مي -5

يابد كه چگونه آن را هدايت و رهبري كند و كـسي              كسي كه نفس خود را شناخت در مي        -6
تواند عـالم     ايت و رهبري كند، به نيكي مي      كه به نيكويي بتواند نفس و لشكريان آن را هد         

آنان را «  دارد تا از جانشينان خداوند گردد كه فرمود       را را نيز رهبري كند و شايستگي آن      
و جعلكـم   «  و از پادشاهان و ملوك گردند كـه فرمـود            1»خليفه در زمين خواهيم گرداند    

 2»ملوكا

كـه عيـب را در ذات و گـوهر          بينـد، بل    آن كس كه خود را بشناسد عيبي در ديگري نمـي           -7
 .يابد جويد و مي خويش مي

 3».كسي كه خود را شناخت خدا را شناخت -8

  
  

 
  

شناخت بنيان اصلي حركت ادمي به سير صعود و به سـوي كمـال و فرجـام هـستي اسـت؛             
 قطـع بخـاطر     بطـور . شـود   ابزاري نشانگر و راهنماسـت كـه بـر اثـر نبـود آن، انـسان گمـراه مـي                   

                                                 
  .55آيه ) 24(نور . 1
 . 20آيه، ) 5(مائده . 2

 . سابق. 3

  شناخت خدا. 8
  شناسايي عيوب خود. 7
   - هدايت عالم  -ت و رهبري نفسهداي. 6

  .نيل به مقام شاهي -شايستگي جانشين خداوند
  .دشمن شناسي دروني. 5
  .شناخت عالم جاودانه و فناپذير. 4
-شناخت هستي و عالم - خود شناسي. 3

  .شناخت خداوند
 -شناخت همه موجودات  - خود شناسي. 2

   موجوداتشناخت فاني و باقي
  ور ديگر شناخت ام–فس شناخت ن. 1
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هاي كه مسائل سياسي و اجتماعي دارد نياز انسان به شناخت در اين عرصه بيشتر خواهد                  پيچيدگي
اي كه دارد و از هدف حقيقت، طريقت، شريعت با شـواهد              در حكمت متعاليه هدف از فلسفه     . بود

ود، در نتيجه   ش  اما فرايند رسيدن به خدا از شناخت انسان آغازمي        . باشد   خداوند مي  ،شرعي و عقلي  
  .شناخت انسان اهميت فراوان در حكمت متعاليه دارد

شناسي، همين بس كه براي حركت در مسير  در اهميت و ضرورت كاوش علمي در باره خود     « 
كماالت انساني، گريزي از شناخت نفس، قواي آن و خير و شرّش نيست، زيرا شناخت نفس و              

و اذ قُلنـا    : (مقـام مـسجود مالئكـه شـدن       » لمنتهي ا سدرة« مدارج آن، زمينه عروج انسان را تا      
 فـراهم   2)و علّـم أدم االسـماء كلُّهـا       : (  و مظهر اسماء الهي گرديـدن      1)للمالئكةِ اُسجدوا لِأدم  

  3».خواهد كرد
شناخت انسان و خود آگاهي او در آثار حكماي متألّـه همچـون خـود صـدرالمتألّهين، امـام              

هاي خـويش     ري و بخصوص حكيم متألّه جوادي آملي در كتاب        راحل، عالمه طباطبايي، شهيد مطه    
 كتـاب تفـسير     بـاالخره همچون فطرت در قرآن، صورت و سيرت انسان، حيات حقيقـي انـسان و               

بطور خالصه از نظر مالصدرا و رويكرد مكتب متعاليـه          . انسان به انسان به طور تفصيلي آمده است       
يل زير است كه هر كدام به نوعي اهميت خـود           يا شناخت نفس داراي فضا    » خود شناسي « سياسي  

  :رساند آگاهي انسان را مي
  چون انسان مشتمل بر تمامي موجودات است، شناخت آن نيز شناخت تمام موجـودات                -1« 

  .باشد است و غفلت از آن نيز غفلت از همه موجودات مي
ت  شناخت نفس موجب شناخت عالم خلقت و شناخت عالم خلقـت نيـز موجـب شـناخ                 -2

 .گردد آفريدگار خلقت مي

بريم، با شناخت نفـس        مي  همانطور كه با شناخت بدن، به شناخت عالم مادي و فناي آن پي            -3
 .بريم مجرد نيز به شناخت عوالم روحاني و مجرد و بقاي آن پي مي

هر كس نفس خود را بشناسد به شناخت دشمن نفس كه در خود نفـس پنهـان اسـت پـي                     -4
 ]. رَف االشياء باضدادها او باغيارهاچرا كه تُع[ برد مي

داند كه چگونه بايد آن را اداره كند و هر كـه بتوانـد                هر كس كه نفس خود را بشناسد، مي         -5
  . شود نفس را تربيت و رهبري كند، يعني إمارت بر خود موجب اميري بر ديگران مي

                                                 
 .34/ سوره بقره. 1

 .٣١/همان، . 2

 .19، صتفسير انسان به انسانعبداهللا جوادي آملي، . 3
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 از  )ص( پيـامبر    هر كه نفس خود را شناخت و به عيوب خويش آگاه گشت بر اساس نظـر                   -6
  .كند پرداختن و جستجوي عيوب ديگران خود داري مي

سر انجام هر كه نفس خود را بشناسد، خداي خود را خواهد شناخت، چرا كه نفس بعنـوان      -7
  1».مظهر الهي آينه تمام نماي خالق خويش است

هـاي سياسـي، توزيـع        هـاي سياسـي، تـصميم گيـري         عالوه بر امور ياد شده شناخت تحليل      
چـرا  . باشـد   قدرت، تحصيل قدرت و امور ديگر در عرصه سياسي در گرو شناخت دقيق انسان مي              

كه اگر انسان را در علوم انساني در هر رشته و گرايش علوم انساني حذف كنيم، ديگر علـوم بنـام                     
پس شناخت حكمت عملي انساني متوقف به شناخت حكمـت نظـري            . علوم انساني نخواهد ماند   

اند،   ماي متألّه در رابطه با شناخت انسان و خود آگاهي ادمي آثار ماندگاري آفريده             حك. انسان است 
هاي حكيم متأله معاصـر جـوادي آملـي از اهميـت خاصـي بـر خـوردار اسـت،            از بين آثار، نوشته   

 بزرگ در كتاب تفسير انسان به انسان، نظريه جديد پيرامـون            انديشمندبخصوص نظريه جديد اين     
گر رويكرد حكمـت متعاليـه        رود كه بسي خواندني است، و نمايان        سان بشمار مي  معرفت شناسي ان  

  .باشد مجال پرداختن بيش از اين در اينجا ميسر نمي. باشد كه مبتني بر كتاب و سنت است مي

  :اراده -2
هاي سياسي مورد مطالعه عالمان سياست قـرار           انساني است، اراده     اراده از بزرگترين ويژگي   

هـاي دمكراسـي    شود، و در رژيم هاي استبدادي و ديكتاتوري اراده مستبد مهم مي        در رژيم . گيرد  مي
كند، چرا كه اراده مردم صـاحبان قـدرت را            و مردم ساالري ديني، اراده مردم خيلي اهميت پيدا مي         

نامـه علـوم اجتمـاعي چنـين      اراده را در فرهنگ. شود و اراده مردم سرنوشت ساز مي     . كند  تعيين مي 
  :اند ريف كردهتع

اختيار، فرصـتهاي   . اختيار ماسبق اراده است   . تصميم فرد براي انجام يك عمل يا كنش است        « 
اراده اسـتفاده از فرصـتهاي اختيـار        . كند  به فعل در آمدن اراده براي فرد و گروه را ترسيم مي           

  2».براي به انجام رساندن يك فكر است
ده است همانطور كه سـر آغـاز آن نيـز بـه اراده     رسد به ارا   اگر فكر سياسي به سرانجامي مي     

الملـل در     توان مطالعـه كـرد، در نظـام بـين           هاي مختلف مي    اراده سياسي را در عرصه    . انساني است 

                                                 
 .192اي،ص  زير نظر محمد خامنهاالت دهمين همايش مالصدرا،حكمت متعاليه و انسان مجموعه مق. 1

 .48 ، ص 1، ج دائرة المعارف تطبيقي علوم اجتماعيدائرة المعارف تطبيقي علوم اجتماعي شايان مهر، عليرضا. 2
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هـاي انتخابـاتي اعـم از انتخابـات رياسـت جمهـوري و                هاي گونـاگون سياسـي و در عرصـه          نظام
. راده اسـت رأي دادن بـه ا . كننـد   كسب مـي ، براي خود آراهاي مختلفي كه از ناحيه مردم    نمايندگي

 مالصدرا آمده است و امـا در فرهنـگ اصـطالحات فلـسفي مالصـدرا اراده را                  اراده در آثار متعدد   
  :چنين معنا كرده است

 اراده عبارت از صفتي است مخصوص به بعضي از موجودات زنده و مخصص وقوع –اراده « 
تي ديگر با يكسان بـودن توانـايي او بـر تمـام             بعضي از اضداد دون ديگر و در وقتي دون وق         

صدرا گويد اراده و كراهت در حيوانات و در ما از آن جهـت كـه                . اضداد و اطراف و اوقات    
مانند ساير كيفيات نفسانيه و از امور وجداني است ماننـد سـاير             . حيوانيم كيفيت نفساني است   

صـدرا گويـد اراده   ..... وار است   بس دش ) اراده و كراهت    (وجدانيات ولكن علم به كنه آن دو      
در تمام موجودات ذواراده به يك معني نيست و بلكه تابع وجود آن ها است و همان طور كه                   
حقيقت وجود مختلف است اراده نيز ساري در موجودات صاحب اراده بود و مختلف است و                

ه آن دشـوار    از اين جهت كه اراده مانند وجود و بلكه عين وجود است تعريف و شناسايي كن               
است و بالجمله اراده مانند علم است و علم هم مانند وجود و بلكه عين وجود اسـت چنانكـه              

  1» . بعداً بيان خواهد شد
ايم، همانطور كـه در       حكمت متعاليه را اگر حكمت وجودي بخوانيم بطور قطع خطاء نكرده          

دانـد، إراده را نيـز امـر         شناسي ياد آور شديم كه حكمت متعاليه علـم را امـر وجـودي مـي                 معرفت
داند كه در عبارت يـاد شـد بـدان تـصريح كـرده اسـت؛ إراده بـدون علـم و معرفـت                          وجودي مي 

 هر گاه كسي بخواهد فعلي را انجام دهد بايد علم به آن داشته باشد كه تصور                 تواند باشد، فلذا    نمي
توضـيح  . كت اعضا اسـت    ميل و حر   ، شوق ، عزم ، اراده ،ي آن است و بعد از آن        آن تصديق به فايده   

 فوايدي كه از آن فعل عايـد مـا          ، ابتدا تصور آن را كرده     ، بخواهيم انجام دهيم    را اگر   هر امري  ،آنكه
 آن را مـورد توجـه        و يا مصالح و مفاسـد       و منافع و مضار    گيريم،   مي  در نظر  ، در ذهن خود   شود  مي

ق مؤكـد حاصـل شـده و سـپس           و شـو   يمريـ گ  مـي دهيم، و عزم بر انجام يا عدم انجام آن            قرار مي 
 اراده از نگـاه حكمـت متعاليـه از مقولـه تـشكيك              2. آيـد   عضالت براي انجام آن به حركت در مي       

ها اراده قوي، شديد و       شود، بعضي از انسان     باشد يعني، اراده ادمي متصف به شدت و ضعف مي           مي
هـاي    وانـسان . باشـند    مـي  پوالدين دارند و بعضي ديگر چنين نيستند بلكه يك اراده متوسط را دارا            

                                                 
  .237مال صدرا مبدأ و معاد، ص . 1
 66، ص فرهنگ اصطالحات فلسفي مال صدراسيد جعفر سجادي، . 2
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 مالصدرا است    از مقوله بالتشكيك هستي شناسي   .  سست بر خوردارند    و فيهستند كه از اراده ضع    
تواند از مباني انسان شناسي حكمت متعاليه نيز قرار بگيـرد، مبـاني هـستي شناسـي، معرفـت                     و مي 

هـا از      كه جداسازي آن   اند  شناسي، انسان شناسي و فرجام شناسي حكمت متعاليه چنان به هم تنيده           
تواند    و معرفت شناسي مي     شناسي ، انسان شناسي   تشكيك از مباني هستي   . باشد  يك ديگر دشوار مي   

يكسان تلقي كرد و مردم شناسـي را يكنواخـت   را ها  توان اراده   با رويكرد تشكيكي نمي   . قرار بگيرد 
 منوط بـه دانـايي   ،شود  صادر مي كه از ادمي را  هر فعلي از افعال بشري     ،حكمت متعاليه . دنموتلقي  
در گام نخست تصور فعل و در گام ديگر تصديق به فايـده آن فعـل و در گـام سـوم      .  است  دانسته
فعل سياسي بعد از تصور فايده فعل، سپس تصديق         . يابد  م شوق و حركت اعضا تحقق مي      عزاراده،  

، انتخابـات يـك فعـل        بطور مثـال روشـن     ؛شود  آن و در آخر حركت بسوي فعل سياسي انجام مي         
 در نتيجه در اثـر شـوق        ، آن را تصديق نمايد    و فوايد . ادمي بايستي تصور آن را بكند     . سياسي است 

  .آيد حاصل شده مشاركت در انتخابات بوجود مي
تـوان مطالعـه      شود را نيـز مـي       ها مي   اراده را با الفاظ ديگر كه گاهي ادعايي مترادف بودن آن          

اراده و ) خـواهش (اراده و شـوق  ) شهوت(ت، اراده و اختيار، اراده و ميل       قرار داد مثل اراده و مشي     
  1....داعي، اراده و محبت، اراده و رضا، اراده و تصميم و 

پرداختن به آنها از حوصله اين نوشته بيرون است، از نگاه حكمـت متعاليـه وجـود اراده در                   
  . نداردنيازي به استدالل باشد و  انسان، كه موجب مريد بودن ادمي است امري فطري مي

. است) مانند لذت و درد   (از امور وجداني مانند ساير وجدانيات       ... در ما   .... اراده و كراهت    « 
بطوري كه شناختن جزئياتش آسان است، به اين دليل كه علم به آنها بواسطه عـين حقيقتـشان            

  2».شود حاصل مي. كه در نزد هر مريد و مكرهي موجود است
ايـن  . فهمـيم    اراده موجب تصديق آن است ما اراده را به علم حضوري خويش مي             التفات به 

باشـد و نيازمنـد بـه اسـتدالل           كه اراده در همه ادميان وجود دارد و اينكه اين امر از وجدانيات مـي              
 مگر آن كه خود آن      ،ها تحميل نمود    توان بر ملت    ندارد؛ پس در نتيجه هيچ رژيم و حكومتي را نمي         

در واقع اين منطق همان منطق قرآني است كه هيچ قوم  و ملتي تغيير               .  اراده كرده باشند   ملت آن را  
اي كـه دارد      باشد، با اراده    انسان انتخاب گر و صاحب اختيار مي      . يابند مگر اينكه خود بخواهند      نمي

                                                 
 .165اي، حكمت متعاليه و اراده انسان، ص  محمد خامنه زير نظرحكمت متعاليه و انسان،مجموعه مقاالت، . 1

 . 336، ص6 جالحكمة المتعالية،الحكمة المتعالية،صدرالدين شيرازي، . 2
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  .كند رژيم سياسي را خود انتخاب مي

 :حركت جوهري انسان -3
. فته است ه و تحليل قرار گر     طور مستوفي مورد تجزي    حركت جوهري در حكمت متعاليه به     

در حركت جوهري با دو مفهوم حركت و جوهر مواجه هـستيم يكـي حركـت و ديگـري جـوهر،        
حركـت بـه حركـت    . روشن است كه حركت در مقابل سكون و جوهر در مقابل عرض قرار دارند            

توانـد    اليـه كـه مـي       از هر مضاف  شود، اما معناي حركت با قطع نظر          تقسيم مي ... طبيعي و ارادي و     
  :داشته باشد، عبارت است از

 قوت و فعل، قوت در برابر فعليت اسـت و           – حركت خروج از قوت به فعل است       –حركت  « 
صرف استعداد شيئ است و آن مبدأ تغيير در اشياء است، مبدأ تغيير و حركـت از چيـزي بـه                     

مالصدرا طبق معمـول او، حركـت در   سوي چيزي ديگر كه مراحل فعليت باشد كه از ديدگاه           
مراتب وجود است، دانه گندم قوه اين را دارد كه سبز شود، رشد كند، به مرحله باروري رسد                  
و بارور شود و صدها دانه گندم از آن توليد شود اين صدها دانه گندم بالقوه در وجـود دانـه                     

 .... .رحله باروري برسد  كند تا به م     ض مي شده است كه در هر آن صدها صورت عو        گندم نهاده   
اين قوت خود نوعي از فاعليت است و معني ديگر قوت معني انفعـال اسـت در برابـر قـوت                     

كه فاعل يا در فعلش اراده و شعور وجود دارد و يا ندارد و قوه منفعله هم گـاه در                    .... فاعلي  
حـو حفـظ،    ها يا نحـو قبـول اسـت يـا ن            اجسام است و گاه در ارواح و ماهيت هر يك از آن           

گويد اشياء هر اندازه اشد تحصال باشند اكثر فعال و اقلّ انفعاال هستند و هر اندازه                  مالصدرا مي 
  1».باشند اضعف تحصال باشند اقلّ فعال و اكثر انفعاال مي

هاي كه در مقابل ملت و حقيقت انفعالي هستند از قوت مشروعيت بيشتري برخوردار                دولت
هاي متصلب از     باشد، در علوم سياسي دولت       سياسي به معناي قابليت آن مي      هستند، انفعال در نظام   

شايد . آورند  هاي سياسي متصلب سر از استبداد در مي         جايگاه خوبي برخوردار نيستند، معموال نظام     
هاي سياسـي ليبراليـسم انتقـاد پـذيري آنـان و              يكي از نقاط قوت و عامل ماندگاري بعضي از نظام         

باشد، روشن است كه اصل انتقاد پذيري و شنيدن آن در مرحله اول بـه                 قادات مي حداقل شنيدن انت  
 ، يعنـي مـاركس،    معروف است كه بزرگترين دشـمن غـرب و ليبراليـسم          . باشد  نفع نظام سياسي مي   

...  چون ماركس هر چه نقد كرد آنان خود را باز خواني كردند كـه بـن كـارگري و                     ناجي آنان شد،  
هاي سياسـي بـه دسـت         حركت نظام سياسي وجود دارد، چرا كه نظام       . شدبا  محصول آن دوران مي   
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هـا بـه       از فقـدان   افتنيـ دسـت    در ادمي حركت هست و فلسفه وجودي حركـت         باشد و   ادميان مي 
انسان نسبت به نداريهاي كه دارد وجود بـالقوه دارد و آنهـايي كـه دارد وجـود                  . باشد  ها مي   وجدان

ر عرصه سياسي بدين معنا است كه مـا در حـوزه سياسـت تمـام                انطباق حركت د  . باشند  بالفعل مي 
تحـوالت سياسـي و     . هـاي مردمـي را در دوره بيـداري اسـالمي شـاهديم              بينيم حركت   تغيير را مي  

اجتماعي بخصوص در عصر حاضر با شتابي توصيف نشدني كه دارد حركت و تغيير را محسوستر                
ي ديگـر مبـدئي دارنـد و نيـز مقـصدي و             هـا   هاي سياسي همانند ساير حركت      حركت. كرده است 

هاي سياسـي نيـز       محرِّكي و متحرِّكي و مسافتي وخالصه تمام مباحث حركت در فلسفه در حركت            
  :گويد مالصدرا در ترسيم حركت مي. جاري است

اند كه اين قسم متـصور نيـست          اند يا از كل جهات بالقوه       موجودات يا از كل جهات بالفعل     « 
در اين مـورد اسـت كـه در         . اند   و از وجهي بالفعل    ة و يا از وجهي بالقو     مگر در هيوالي اولي   

ت كـه خـود قـوه                      ت يابد و بـاز از آن فعليـشأن او است كه همواره از قوت خارج شده فعلي
 و معني حركـت همـين اسـت         ... و فعليت دوم و همين طور       مرحله ما بعد است خارج شود       

  1».يعني خروج از قوت به فعل است
باشد و اين حركت       متعاليه درسياست متعاليه ايستايي ندارد، بلكه مدام در حركت مي           دولت

در راستاي كارآمدي سير صعودي دارد، هميشه در حال صيرورت و شدن است، به وضـع موجـود                
كند، بلكه هميشه به سوي وضع مطلوب در حركـت اسـت و وضـع مطلـوب                   وقت بسنده نمي    هيچ
 حركت در مقوالتي كه وجود دارد مثل        ودي تدريجي الحصول است،   حركت موج . باشد  پايان مي   بي

هر كدام بحث مستوفاي در فلسفه دارنـد كـه جـاي            .... حركت در أََينَ و حركت در كم و در كيف         
داند كه    صدرالمتألّهين حركت در تكوين را يك امر ذاتي مي        . ها در اين تحقيق نيست      پرداختن بدان 

در اما قبل از حركـت      . يابد   مدعا در ذيل حركت جوهري تحقق مي       و اين . جهان نهاد ناآرامي است   
 عبـارت از    ، فرق اساسي كه با عرض دارد       فرق بين جوهر و عرض روشن شود؛ جوهر        جوهر بايد 

اينكه عرض هر وقت به وجود خارجي تحقق يابد بايـستي معروضـي در بـين باشـد و اال تحقـق                      
 ،رض هر وقت وجود خـارجي داشـته باشـد   عرض بدون معروض امري است ناشدني، در نتيجه ع    

 عرض مثل رنگهاي گوناگون و جوهر مثـل انـسان           ، اما جوهر چنين نيست    ،گاه دارد   نيازمند به تكيه  
 كه بر خالف عـرض كـه   ،باشد  بلكه قائم بر خود مي،در تحقق خارجي خود به تكيه گاه نياز ندارد      

                                                 
 .195همان ، ص. 1
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باشد؛ خود يك مفهـوم       وم جداگانه مي  و اما حركت جوهري كه مركب از دو مفه        . قائم به غير است   
هاي مال صدرا به شـمار        كه از نو آوري   . و يا اصطالح فلسفي خاص در حكمت متعاليه گشته است         

  :اند حركت جوهري را چنين بيان كرده. يدآ مي
گانـه   حركت در مقوله جوهر مشهور بين فالسفه است كه از بين مقوالت ده       : حركت جوهريه « 

كم، كيف، وضع و أَينَ مالصدرا : الوجودند يعني در چهار مقوله جريان دارد چهار مقوله متجدد
انـد و عـالوه بـر         گويد ما تحقيق كرديم و براي ما محقق شد كه پنج مقوله موضـوع حركـت               

مقوالت عرضي مزبور در متن جوهر حركت هست و طبايع مادي و نفوس متعلـق بـه طبـايع                   
        دانـد و تمـام هويـات جـسمانيه اعـم از بـسايط و               بدني همه بالذات و در ذات خود در تجد

ها نيز به تبع      مركبات، صور و مواد، فلكيات و عنصريات همه در تجدداند و صفات و لوازم آن              
اند به حدوث زماني و ذاتي و در عين حال ماهيات و تشخّص               ها دائما در تجددند و حادث       آن

مقـدمات  قام بيان حركـت در جـوهر        مالصدرا در م  . اشياء با وجود تعاقب صور منحفظ است      
ركت جوهريه از ديدگاه مالصدرا مهم است طبيعت سـاري در           آن چه در باب ح    : خاصي دارد 

تمام موجودات است و بيان شد كه طبيعت از ديدگاه او جوهر است و عبارت ديگري است از         
 و  طبيعت صرف تجدد و تصرّم است و همه متحركات، حركت و تجدد           : صور نوعيه وي گويد   

، يعنـي   دشان مستند به طبيعت است و طبيعت در تجددش اسـتمرار دار             خروج از قوت به فعل    
در تجددش ثابت است و ثبوتش همان استمرار تجدد است و تجـدد مـستمر طبيعـت مـستند                   

بخشد و ايـن فـيض حـق اسـت كـه كـل                فيض حق است كه آناً فĤناً به موجودات فيض مي         
دهد پـس همـه موجـودات          و از قوت به فعل سير مي       موجودات را به حركت در آورده است      

   1».ها صورت تغير و استحاله است الوجودند و صورت آن  متجددذاته جسماني في
از أفـالك تـا     باشـد،     جهان با تمام اجزايش يك نهاد ناآرام و در حال جريـان و سـيالن مـي                

 وجـود دارد ايـن حكـم در    أجسام طبيعي چنين هستند، با توجه با پيوندي كه بين تكوين و تشريع         
نظام سياسي نيز وجود دارد، يعني يك نظام سياسي نيز هميشه در حال صيرورت و شدن است يـا                   
.  در سير صعودي و يا در سير نزولي، در نتيجه هيچ امري ايستايي، در نظام سياسي متعاليـه نـداريم                   

نظام سياسي فروپاشي اسـت     اند و در حال پيشروي، سرانجام اولي در           همه امور يا در حال پسروي     
صدرالمتألهين در رابطه به اينكه جهان نهاد نـاآرام اسـت و            . و دومي توسعه و پيشرفت خواهد بود      
  : گويد بخصوص نسبت به انسان چنين مي

ه سـيما الجـوهر االنـساني                     «  الذي اقمنا علي ان ال ساكن في هذا العالم مـن الجـواهر الطبيعيـ
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 و ال بد من وروده اوالً أُولـي مراتـب المحـسوسات، ثـم      االلهيةالحضرةالمتحرك في ذاته إلي   
  1»....يرتقي قليالً قليالً إلي أن يتخلّص منها

در مباحث جوهر و نيز در حركت مالصدرا در اسفار برهان إقامه نموده است كه در جهـان                  
 و حالـت    باشد   بخصوص انسان كه تا جهان واپسين متحرك مي        ،جواهر طبيعي سكون وجود ندارد    

 ادمـي بايـستي اول بـه مراتـب      دولت انساني نيز چنين اسـت، .ايستايي ندارد تا اينكه برسد به خدا     
 خـود را    ، تـا آنجـا كـه از تمـام محـسوسات           ، سپس كم كم ترقي يافته     ،محسوسات ورود پيدا كند   

   . در حوزه سياسي و اجتماعي نيز ترقي ياد شده تصوير دارد.برهاند
 و از نگـاه     ،باشـد   عه سياسي يكي از مباحث مهم دانش سياسـي مـي           توس ،در مباحث سياسي  

باشد و توسـعه در سياسـت متعاليـه حـد يقـف                در حال صيرورت مي    اً و آناً  ن، ادمي آ  مكتب متعاليه 
 يعني پسينش بهتـر از      .باشد  اش با لحظه قبل خود متفاوت مي        انسان سياسي متعاليه هر لحطه    . ندارد

وايي دارد كه امام معصوم ع فرمايـد كـسي كـه دو روزش مـساوي              باشد، اين مضمون ر     پيشنش مي 
اي در فوائـد دارد كـه در فائـده چهـارم آن در ذيـل امانـت                     صدرالمتألهين رساله  .باشد از ما نيست   

  :نويسد مي
الوجود؛ فان كل موجود سوي االنسان فلـه        . االية... إنّا عرضنا االمانة    :  المراد باالمانة في قوله تعالي      «

آخـر، و االنـسان مـن    ) وجود( الي اخري، و ال من وجود الي       ال يتحول و ال يتقلب من نشأة        ثابت وجود
اخـري، و لـيس   ) نـشأة (حيث هو انسان فهو في الترقي دائماً من وجود الي وجود آخر و من نشأةٍ الـي            

هللا تعـالي و    و هـو يـوم لقـاء ا       : بثابت علي مرتبة منه فكان الوجود امانة في يده يؤديه يوماً الـي اهلـه              
  : فكان هذا المعني ما قاله العارف الشيرازي. الوصول اليه

  2»اين جان عاريت كه به حافظ سپرده دوست          روزي رخش ببينم و تسليم وي كنم
 انسان سياسي حكمت متعاليـه      ،حال شدن و صيرورت، همان تحول جوهري است       انسان در 

ه بايستي در رأس هـرم قـدرت سياسـي قـرار بگيـرد              با افق باال در حال حركت است و حكيم متألّ         
  .حكيم متأله كيست كه بايد صاحب قدرت سياسي و به اريكه قدرت تكيه بزند

دهد گوهر اصيل     همانطور كه عنصر اصلي حكمت متعاليه را برهان، عرفان وقرآن تشكيل مي           « 
زلـه صـورت نوعيـه و       سازد، بنحوي كه اين امور بمن       حكيم متأله را تحقق به امور ياد شده مي        

                                                 
 .  236 ، ص9 جسفار العقلية االربعة،سفار العقلية االربعة،الحكمة المتعاليه في االالحكمة المتعاليه في االصدرالدين الشيرازي، . 1
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 حكـيم   1فصل مقوم او باشند، و به همان جهت كه حكمت متعاليه رئيس همه ي علوم اسـت                  
 كسي كه اهل برهان يا عرفان ويا 2» كل امرءٍ ما يحسنه قيمـة متأله نيز سيد علماء مي باشد زيرا     

نـه  قرآن نيست و يا اين امور براي او به صورت حال است نه ملكه و به نحـو عرضـي اسـت        
  3.ذاتي هرگز حكيم متأله نخواهد بود
 به ايمان و پيش     ، چون اين معارف نزد ارباب شريعت      ،حكيم متأله همان مؤمن حقيقي است     

گروهي از پيشوايان علوم رباني به حكمت الهي ناميده مي شود راه وصول بـه ايـن مقـام منيـع بـه            
  .حركت جوهري روح است

هاي اسفار چهارگانـه     نا حركت جوهري روح در مسافت     ع هما تنها راه وصول به اين مقام مني      « 
كسي كه تحول جوهري او به سمت بهيميت يا سبعيت يا شيطنت است نه فرشته شـدن،                . است

و يا با اين كه سير جوهري او به طرف فرشته شدن مي باشد ليكن از ادامه راه محروم مانده، و                     
  4».هد بودن اكتفا نموده، حكيم متأله نخواٱبه بعضي از مراتب 

ي   كه دارند يكسان نخواهـد بـود، سـعه         البته تحول جوهري انسان سياسي در سيرو سلوكي       
كساني كه بـه حركـت جـوهري بـاور        .وجودي انسان سياسي تعيين كننده تحوالت وي خواهد بود        

  .ندارند واقف بر تحوالت خويش نيز نخواهند شد
ي بـه انـدازه سـعه هـستي خـود           تحول جوهري همه سالكان يكسان نيست، زيرا هر متحرك        « 

حركت مي كند، سير جوهري انسان جامع از آن جهت كـه هـستي وي كامـل تـر از وجـود                      
كسي كه قائل به حركت جوهري نيست هرگز پي به تحول           . ديگران است، جامع تر خواهد بود     

دروني خود نمي برد، چه اينكه غافل از تجرد روح، راهي براي پي بـردن بـه اسـرار مـاوراء                     
يعت ندارد، زيرا كسي كه خود را نـشناخته از شـناخت حقيقـت خـارج از خـود سـهمي                     طب

هر يك از تفكر صحيح و رياضت درست در تحول جوهري انسان مؤثرند ليكن جمـع                ....ندارد
  5».ي مجموع بر قرآن تأثير به سزايي در سير جوهري وي خواهد داشت ن دو عرصهٱ

اسـي،  د و به دنبـال تغييـر در ابعـاد مختلـف سي         پرداز انسان سياسي كه به حركت سياسي مي      
 حركت جوهري توسعه را در تمـام  صورت درك عميق از    در   ،استاجتماعي، اقتصادي و فرهنگي     

 خود وسياست هايي كـه دارد در راسـتاي توسـعه            ،يافتاد شده و نشده گريز ناپذير خواهد        ابعاد ي 
                                                 

 . 16، ص بر تفسير آيةالكرسيبر تفسير آيةالكرسيمقدمه صدرالمتألهين، . 1

  .. 81نهج البالغه، حكمت . 2
 .37 از جلد ششم، ص بخش يكمشرح حكمت متعاليه اسفار اربعهعبداهللا جوادي آملي، . 3

 .38همان، ص .4

 .39-38همان، صص . 5
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د كرد و خود را ملزم بـر آن امـر خواهـد              خالصه توسعه را امر الزامي تلقي خواه       ،قرار خواهد داد  
  . نمود

  : آزادي ذاتي انسان -4
  :توان به سه قسم از حيثي تقسيم نمودموجودات را مي

  . موجودات وظيفه اي كه شامل فرشتگان، مجردات و مفارقات ميشود - 1
  . موجودات غريزه اي كه شامل حيوانات و مطلق جنبندگان به غير از انسان را شامل است - 2
است كه در مملكت وجودي وي دو       ، كه عبارت از آدمي      غريزه اي + دات وظيفه اي    موجو - 3

لشگر در مقابل هم صف آرايي كرده اند، يكي لشگر رحماني و ديگر لـشگر شـيطاني هـر                   
مـي  دٱدر صورت غلبه جنود شـيطاني       . كدام از  دو لشگر غلبه كند آدمي نيز آن خواهد شد           

گرفت و در صورت غلبه جنود رحمـاني        واهد   خ هاي آن را    خود شيطان و خوي و خصلت     
     . نيز حريف انسان نخواهد بود أميناي برتر خواهد شد، جبرائيل از هر فرشته

      ام  گفت رورو من حريف تو ني      ام        گفت جبريال بيا اندر پي
چـرا  . تا بي نهايت مي تواند در حركت باشد       . تنها وجودي كه حد يقف ندارد آدمي است       و

دامنـه حركـت    . قصد او بي پايان است و اما ساير موجودات چنين ويژگـي را ندارنـد              كه م 
استكمالي حتي در فرشته ها محدود است، كه هر كدام مقـام معلـومي دارنـد، در نتيجـه از                    

 جايگاه اصالت وجود موجـب      ،در حكمت متعاليه  . حركت استكمالي محدودي برخوردارند   
تـر از ديگـر        برخـوردار و وسـيع     يقلمـرو وسـيع    دامنـه ي حركـت انـساني از           كه شودمي

منطق تشكيكي حكمت متعاليه كه امكـان اشـتدادي هـستي و حركـت در               . موجودات شود 
مراتب متنوع هستي جمادات، نباتات، حيوانات و حتي هستي انسان همگي از لوازم وجـود    

 .گسترده ي آدميزاد است

  از نگاه مالصدرا آزادي

ي امـر اعتبـاري نيـست، بلكـه آدمـي           يعني آزادي از مقولـه    .  انسان است  آزادي ويژگي ذاتي  
 نيز موافق با جهـان تكـوين مـي          )ص(تكوينا آزاد آفريده شده است كه تشريع يعني شريعت نبوي         

 فلـذا . باشد ي كه دارند، مي  بستگي به سليقه صاحبان قدرت با آزادي، رفتار در دنياي سياست  . باشد
 روز ديگـر درب آزادي را بـراي آزادي          گيرنـد،    آزادي مي  ز روز تصميم به بر خورداري ملت ا       يك

تمـام ايـن برخوردهـا بـا        . دهند  مي  توسعه  آن را   و يكبار محدود ميكنند بار ديگر      ؛بندند خواهان مي 
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و ناشي از نگرش قدرت محـور بـه سياسـت           . ي آزادي است    آزادي به خاطر نگرش غلط بر مقوله      
به سياسـت بـا رويكـرد       . باشد  اليه بر آيند آن مكتب مي     اما در حكمت متعاليه كه سياست متع      . است

هاي سياسـي وجـود دارد ناشـي از           و نگاه پر از خطاي كه در انديشه       . كنند  هدايت محوري نگاه مي   
نوع نگرش به انسان است؛ كه نگاه مكتب متعاليه به انسان يك رويكرد ويژه است كه انـسان را بـا                     

زادي او را دارد و هيچگونه اسارت وي در سياست متعاليه           بيند و كرامت ادمي اقتضاي آ       كرامت مي 
از نظر مالصدرا همه موجودات نسبت به انسان محدود است و انسان است كـه               . شود  بر تابيده نمي  

، رهـايي از  رود تـا بـه يـك رهـايي برسـد          در حركت و سير صعودي حد يقـف نـدارد ادمـي مـي             
ا پرستي و يگانگي، طي اين فـرآين بـدون آزادي ممكـن             ي به يكت  .... ها و    نفاق ها،  استبدادها، تفرقه 

  . نخواهد بود
حـد  ن  تمام موجودات غير از انسان بر اشياء مرز و حد مخصوصي از و جود است كـه از آ                  « 

تجاوز نتوانند كرد، زيرا براي هر يك مقام و رتبه اي معين است كه از آن نتواننـد گذشـت، و                     
اي  ي انتقال از مرتبه در آن قوهقي و به فعليت رسيده است، و اين مرتبه ومقام  بر آنها ثابت و با

ي ديگر و از وجودي به وجود ديگر نيست، پس فلك در فلك بودن خود، و فرشته در                   به مرتبه 
فرشتگي خود، و شيطان در شيطانيت خود، و جماد در جماديت، و نبـات در رشـد و نمـو، و       

آن چه از كمال و فعليـت و تماميـت كـه            حيوان در شهوت و غضب خود، هر يك در نهايت           
 ولي انسان كامل در تمام كماالتي كه         برايشان معين و مشخص شده است ثابت و بر دوام اند،          
چنانكه شأن متحرك از آن جهت كـه        . بدان دست يافته ما بين قوه خالص و فعل محض است          

  1».متحرك است اين گونه مي باشد
در تمـام مراتـب     . تمام مادون و ماوراي خود مي باشـد       انسان تنها آفريده خداست كه داراي       

 آزادي را او به همراه دارد و بخاطر همين مقام رهايي و آزادگي توانسته بار امانت الهـي را            ،حركت
ـ ، بخاطر محدوديتي كه داشتند ،به دوش بكشد و ديگر موجودات      ار امانـت را بـه دوش    نتوانستند ب

 ،ه ديگر موجودات نتوانستند بار امانـت را بـه  دوش بكـشند             اي كه مالصدرا در اينك     قاعده. بكشند
 مطلق است؟ و هـيچ  ، آيا آزادي كه در حكمت سياسي متعاليه وجود دارد    2.ناظر بر همين مدعاست   

گونه قيدي ندارد؟ به طور قطع جواب منفي است، چرا كه اولين محدوديت آزادي عبارت است از                 
  :محدود بودن آن به حيات دنيوي است

                                                 
 .252-251 ترجمه ي محمد خواجوي، صصاسرار االيات،صدرالمتألهين، . 1
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الصه آنكه تا حيات دنيايي ادامه دارد، مقام و مرتبه ي خاصي در وجود نيـست كـه از آن                   خ« 
و به سبب اين ويژگي است كه قدرت سير در مراتب و خـروج از وجـود                 .... گذر نكرده باشد  

عاريه و انتقال از اين جهان به جهان آخرت و سراي نيكان، و مهـاجرت از منزلـي كـه در آن                      
  1».داوند يكتاي مقتدر را داردقرار دارد به سوي خ

. زندگي دنيايي است، مخصوص به مقامي نگشته است كه از آن نتواند عبور كند             ي تا در    آدم
و عبور كـردن از تمـامي مراتـب         و اين ويژگي موجب ميشود كه امكان تحول را در مراتب هستي             

و پيـامبرش عـروج      نـد  تا در جهان پاكان يا با معراج به سوي خداو          ، يكي پس از ديگري    ،ها هستي
 براي انـسان خيلـي از اقـسام         ،آزادي انسان را بايستي در چگونگي فاعليت او جستجو نمود         . نمايد

اش فاعل بالقصد مي باشد و آدمي در مختار          ، اما نسبت به رفتارهاي آزادانه     فاعليت ها متصور است   
خلقت اوست بدين معنـا      يعني آزادي او تكويني و بازگشتش به         ،بودن و آزاد بودنش مجبور است     
  :كه آزاد و مختار خلق شده است

اي  ده است و هر حادثي را حادث كننده       اختيارش پس از اينكه نبوده در وي حادث ش        ) زيرا(« 
حال يا آن اسـت  . است، بنابراين اختيارش از سببي اقتضا كننده و علتي ايجاب كننده مي باشد     

ول اگر باشد، سخن منجر به تسلسل در اختيـارات          بنابر ا .... كه اين سبب خود اوست يا غير او       
در .  مي شود و اگر بنابر دوم باشد وجود اختيار در او بواسطه ي اختيار نيست               -تا بي نهايت  –

اين صورت، مضطر و مجبور و محمول برآن اختيار از جانب غير خودش مي باشد؛ پس منتهي                 
  2».ختيار ازلي ميگرددبه سبب هايي خارج از وي ميشود و در پايان منتهي به ا

. حركت جوهري در انسان بر خالف حركت جوهر در جهان اجسام مختارانه رخ مـي دهـد                
 امـا در  ، در ذيل اراده و اختيار آنان قرار نمي گيـرد ،كه حركت جوهري در اجسام ديگر   ،به اين معنا  

 اعتراف بـر ايـن داريـم    در مباني انسان شناختي   . شود   در قلمرو اراده و اختيار آدمي واقع مي        ،انسان
 اما جهت پرهيز از      البته در ساير موضوعاتي كه گذشت نيز چنين بود،         هكه تمام مباني استقصاء نشد    

حكمـت متعاليـه و يـا سياسـت         . ي بحث مجبور به ا كتفا بر اين اندك ارائه شده مـي باشـيم               اطاله
يكردي كه بـه عقـل دارد   متعاليه نگرشي كه دارد متفاوت از ساير مكتب هاي فلسفي است حتي رو        

 نيازمند به پـژوهش     ،ما بر اين باوريم كه هر كدام از مباني ياد شده و ذكر نشده             . و يا به انسان دارد    
 خواهيم ديـد كـه عقـل سياسـي، انـسان سياسـي              ، كه با صورت گرفتن پژوهش     ،دنمستقل مي باش  

                                                 
  .252همان، ص. 1
 .248،ص2 ترجمه ي خواجوي، ج اسفار اربعه،صدرالمتألهين، . 2
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  .في خواهد بودسياست متعاليه متفاوت از عقل مشاء و يا اشراق و ديگر رويكردهاي فلس

  :عقل -5
از نظـر او عقـل در انـسان هـا         . صدرا اما به گونه اي ديگر و كامال متفاوت به عقل مي نگرد            «

آنهـا  متفاوت و داراي مراتب است، گرچه عقل هيوالني در همه انسانها مشترك است اما همه                
انـسانها  . ف دارد رسند و بهره وري آنها از عقل با يكديگر اخـتال           به مراتب باالي عقالنيت نمي    

ي عقالنيت و ورود به  اين تطور مولود خروج از يك مرتبه     اند و    داراي تطور و حركت وجودي    
 كـه از سوي ديگر تعقل امري تزئيني و تكميلي يعني كمال ثاني نيـست بل             . ي ديگر است   مرتبه

آتش در  اين تعقل در ابتداي امر وجودي بالقوه دارد همانند وجود           « كمال اول آدمي زاد است      
نفـس آدمـي در     «تعدد مي يابـد     و رفته رفته به فعليت نزديك مي شود و فعليت هاي م           1»سنگ
ذاتش همان  . و به هر مرتبه از ادراك مي رسد       2»ي دو عالم ملك و ملكوت واقع شده است         ميانه

  3».مرتبه است
ا اهللا حكمت در مقام مقايسه عقل كانت و مالصـدرا بـر آمـده و امتيازهـاي صـدرا ر                    تنصر

گيري كه افراد انسان در آغاز خلقت و بـه            بر آيند بحث او عبارت است از نتيجه       . دنبال نموده است  
 اما در نهايت و به حسب بـاطن اخـتالف درماهيـت و              ،حسب ظاهر اتفاق در ماهيت و ذات دارند       

يـت   به اثبات رساند ، در بحث نسبت ماه        توان  تيجه را در حكمت متعاليه مي     و اين ن  . حقيقت دارند 
كه دارد بحث است، كه آيا نسبت ماهيت به افراد نسبت أب به أبناء است و يـا                    د و مصاديقي  به افرا 

ر وجود احزاب سياسي دارد كه اگـر        بناء اين دو رويكرد به نظر مي رسد كه تأثير شگرف ب           آباء به أ  
ياسي اليه س بناء بدانيم به دنبال تك صدايي و تك حزبي خواهيم بود و اما طبق حكمت متع               ه أ ب ب أ

وقت شاهد چند صدايي و احـزاب متكثـر رادر جامعـه بـر               بناء باشيم آن  اگر به دنبال رابطه آباء و أ      
  . خواهيم تابيد

ان نسبة الماهيه الي افرادها كنسبة اال باء الكثيرين الي اوالدهـم، ال كنـسبة االب                : و هذا معني قولهم   «
  4» الخارج بكثرة افرادهافالماهيه كثيره في. الواحد الي اوالده الكثيرين

ن ماهيـت در    ٱطبق بيان ياد شده ماهيت انساني در خارج كثير خواهد بود به كثرت مصاديق               

                                                 
  . ، سابق136 صاسرارااليات،. 1
  همان. 2
 .41-40، صصوجود و ماهيت در حكمت متعاليهمت، نصراهللا حك. 3

  .277، ج اول، صنهايه الحكمهنهايه الحكمهعالمه محمد حسين طباطبايي، .4
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ساليق و اختالف يك امر خارجي و تكويني خواهد بـود و لـذا بـه اجبـار تـك صـدايي در                      نتيجه  
 حقيقـي و  زادي يـك امـر  ر كه انسان آزاد خلق شده اسـت و آ        همانطو ،جامعه تحقق نخواهد يافت   

البتـه در باورهـا خـط    . اختالف ساليق سياسي نيز چنين خواهد بـود . تكويني در آفرينش مي باشد   
 كه اختالف ساليق را برنخواهد تابيد در اينجا فصل دوم را كه بـه منـابع و مبـاني                     ،قرمزهايي است 

 فصل سوم اين    نظام سياسي متعاليه اختصاص داشت به پايان برده و به مباحث آمده بسنده كرده به              
  .تحقيق مي پردازيم
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  : فصل سوم

كارگزاران و نهادهاي نظام كارگزاران و نهادهاي نظام 
 در  در  مطلوب مطلوب و ساختار و ساختارسياسيسياسي

   متعاليه متعاليهسياستسياست
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 سزاوار است كه معاني لغوي مفاهيم آمده در عنـوان فـصل سـوم را        به موضوع  قبل از ورود  
  . داشته باشيم و بدانها بپردازيم وسپس به اصل بحث وارد شويم

   كارگزار-1
  : كارگزار« 

  .  انجام دهنده كاري؛ كار راه انداز-1
  . عامل اجراي اوامر يا سياست كسي يا دستگاهي– 2     
  .  مأموريت يا حكومت - 3     

  .  خدمتكار، نوكر–4
كارگزار مـا در  : دهد ها را انجام مي     شخص يا شركتي كه امور مالي اشخاص يا شركت         –5

  1».است....لندن شركت 
 و بنوعي مجريان    ،دهند   مجموعه از اشخاصي است كه كار انجام مي        ،كارگزار و يا كارگزاران   

كـارگزاران پخـش در     .... هاي خـصوصي و       هاي دولتي و يا شركت       اعم از مصوبه   ،ها هستند   مصوبه
 هم در قوه قضائيه و هم در قوه مجريه و نيز در قوه مقننه و ديگـر نهادهـا             ،كل نظام سياسي هستند   

هـاي مهـم موفقعيـت يـك نظـام            يكي از عامل  . و ارگانها همگي كارگزاران نظام سياسي مي باشند       
باشـد و     هر كارگزاري به منزله يك حلقـه از زنجيـر مـي           . باشد  سياسي موفقعيت كار گزاران آن مي     

 اي را ناديـده  توان هيچ حلقه در زنجير به هم پيوسته نمي  . نقش مهم در كار آمدي نظام سياسي دارد       
خاصي در  توان هيچ كارگزاري را ناديده گرفت بلكه هر كدام سهم             گرفت، در نظام سياسي نيز نمي     

  . تواند داشته باشد  ميموفقعيت نظام سياسي،

                                                 
  .930 صفرهنگ روز سخن،حسن انوري، . 1
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  instition: نهاد -2
اي از روابط اجتماعي است كـه در بـر گيرنـده برخـي از ارزشـها و                    نهاد نظام سازمان يافته   « 

 براي پاسخگويي به برخي از نيازهاي اساسي جامعـه بـه وجـود           باشد و   هاي مشترك مي    فرايند
  1».آمده است

 و يك نظم خاصي بـر نهادهـا         ،در واقع نهادها بر اساس نيازهاي اجتماعي به وجود مي آيند          
هاي خاصـي دارنـد كـه از آنهـا       نهاد با رفتار اجتماعي گره خورده است، نهادها تقسيم    ،حاكم است 

  .باشند  اجتماعي مي نهاد از اقسام نهادها، نهادترين شايد مهم. هاي مختلفي شده است تفسير

  social institutions: : نهادهاي اجتماعي -3
اي خواهان بقاي خود است، بايد نيازهاي اساسي و اجتمـاعي معينـي را بـرآورده                اگر جامعه « 

ـ . هاي بر آوردن اين نيازها را نهاد اجتماعي گويند     شيوه. سازد  ثـابتي  ا مجموعـه در واقع نهاده
ه حول محور يـك نيـاز اجتمـاعي و          هستند ك شها، هنجارها، پايگاهها، نقشها و گروههايي       زرا

بيند  آيند بدين ترتيب، نهاد خانواده تربيت و پرورش فرزندان را تدارك مي            اساسي به وجود مي   
و نهاد قضايي نيز كه يكي از قديمترين نهادهاسـت و بـه دنبـال كـشف علتهـاي كجـروي و                      
كوشش براي پيشگيري و درمان نيست، بلكه هدف اصلي آن انتقام و قصاص اسـت و در پـي                   

  2».آن است تا با ايجاد ترس، تنبيه و توبيخ فرد خاطي، ديگران را از راه وي بر حذر دارد
توان نيازها را بر       و بدون نهادهاي مدني امروز نمي      ، يافته است  يدر زمان معاصر نيازها فزون    

هـاي روابـط    ، پيچيدگيذا وجود نهادها جزئ ضرورت زندگي اجتماعي گشته استطرف نمود و ل   
يكي از مصاديق نظم اجتماعي نهادهاي منظم آن جامعـه          . طلبد  هاي جديدي را مي     حل  اجتماعي راه 

در . طلبنـد  ج را مـي  كه هرج و مـر   ،ها ممكن است    نارشيسمناحيه آ انكار نهادها فقط از آن      . باشد  مي
در زمان معاصر امام راحل بعنوان خروجي مكتـب         .  وجود نهادها تأكيد شده است     مكتب متعاليه به  

بر وجود نهادها داشت و تخلف از نهادهـاي قـانوني           را   تأكيد   متعاليه و مدرس آن مكتب بيشترين       
البته امام خميني متحيث به حيثيات مختلف بودند يعني هم فقيه بودنـد             . دانستند  را خالف شرع مي   

، يكـي از    او يكي از بزرگان مكتب متعاليه نيـز بودنـد         .... ترگ و نيز رهبر سياسي و       و هم اصولي س   
و ديگر بزرگان و كارشناسان مكتب متعاليه هـستند  . باشد هاي مهم حكيم متألّه جامعيت مي  شاخصه

مثل عالمـه طباطبـايي، شـهيد مطهـري، حكـيم متألـه             . اند  كه وجود نهادها را ضروري قلمداد كرده      
                                                 

  .632، كتاب دوم، صدائرة المعارف تطبيقي علوم اجتماعيدائرة المعارف تطبيقي علوم اجتماعيعليرضا شايان مهر، . 1
  .همان. 2
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  . خواهيم كرد يادناني و ديگران كه به موقع از عبارات آآمل اديجو

  political system: نظام سياسي -4
  . هر الگوي پايدار روابط انساني كه مبتني بر قانون و قدرت مجاز باشد-1« 
اي از كنشهاي متقابل كه از طريق آنها ارزشها، خدمات و كاالها بر حسب قـدرت     مجموعه   -2

  . ولين قانونگذاري، اجرايي و قضايي جامعه استمعتبر، تصميمات مسئ
 نظامي كه اوامر و دستوراتش به طور مستمر در يك محدوده جغرافيايي مشخص، به علـت              - 3

كاربرد قدرت از ناحيه كارگزاران و مجريان آن و يا به سبب ترسي كه از احتمال به كار بردن                   
  .چنين قدرتي موجود است، اجرا و اطاعت شود

  .اي متقابلي كه به نحوي با كاربرد يا تهديد به كاربرد قدرت مشروع سر و كار دارند كنشه- 4
  . اريخيمشخص تهاي اجراي ديكتاتوري طبقه حاكمه در شرايط   مجموعه اسلوبها و شيوه- 5
 ساختاري است فراگير و پيچيده كه موجوديت جامعه را به مثابه يك ارگانيسم واحد كه به                 - 6

نظام سياسي از ديگـر نظامهـاي   . كند  شود، حفظ مي    سياسي مركزي اداره مي   وسيله يك قدرت    
شـود، در مفهـوم محـدود، معمـوال           اجتماعي در درجه اول به خاطر سركردگي آن متمايز مي         

مفهوم دولت همچنين بـه عنـوان متـرادف نظـام           . دولت بيان و نمود رسمي تمام جامعه است       
  1».رود سياسي به كار مي

اي كه براي نظام سياسي ارائه شـد يـك بـه يـك آنهـا بـر ايـن باورنـد كـه                         گانه  معاني شش 
نظام سياسي  .  اما واقعيت غير آن ادعا است      ،  ندهبدتمام زوايايي نظام سياسي را نشان       كه  اند    توانسته

باشد، قدرت در نظـام       اش هدايت و به كمال رساندن ادميان مي         در سياست متعاليه مهمترين دغدغه    
 امـا فاقـد     باشـد،  نظام سياسـي      چه بسا  در غير اين صورت   . در خدمت ديانت است   سياسي متعاليه   

هاي ياد شده را سياست متعاليه اكثر آنهـا را            پس مفاهيم آمده در تعريف    . اهد بود   وصف متعاليه خو  
طور كـه      همان در مكتب متعاليه  . داند  پذيرد اما مفاهيم محوري را همچون هدايت و شريعت مي           مي

. باشد، پس شريعت مفهوم محوري بايـد باشـد           شريعت مخدوم و سياست خادم مي      ،ياد آور شديم  
شماري خواهيم بود؛ از قبيـل انحطـاط          در صورت محوري بودن ساير مفاهيم شاهد انحطاطهاي بي        

هـاي بـشري از قبيـل ليبراليـسم و            بعنـوان شـاهد عينـي در مكتـب        .... اخالقي، اعتقادي، انساني و     
هـاي فكـري و       بـست   بـه بـن   رونـد     كوالريستي كه هر چـه جلـوتر مـي        هاي س   كمونيسم و سياست  

قـه واگـذار   سياست متعاليه بايد و نبايدهاي نظامهاي سياسي را بـه ف . شود نان افزوده مي اي آ   انديشه

                                                 
  .526، صوم سياسيفرهنگ علراد،  علي آقابخشي و مينو افشاري. 1
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 امر تصريح دارد كه مجتهدان واليت سياسي دارند و واليـت سياسـي              صدرالمتألهين به اين  . كند  مي
 نخست داشتن دانش و فن و ديگري بـه دليـل            ،داند  بخاطر دو دليل مي   را مالصدرا    داشتن مجتهدان 

  : البته واليت سياسي مجتهدان بعد از واليت سياسي پيامبران قرار دارند،قاعده لطف
را به خاطر تخـصص     ) واليت سياسي (مدار و پيشوا و امام، اين مقام        آشكار است كه سياست   « 

ز او بپذيرند و سخن او را گـوش فـرا دارنـد و يـا                و فنّي كه دارد، دارا است، خواه ديگران ا        
و طبيب در معالجه بيماران دارد، طبيب است، حال بيمار باشد و يـا نباشـد و طبيـب                   . نپذيرند

  1.برداز ميان ببودن او را نبودن بيمار 
باشد، طبق آن قاعده      دليل ديگر كه قاعده لطف است و آن يك اصطالح كالمي و اصولي مي             

تفـصيل  . شـود    پس نصب امامت و واليت بر خداوند واجـب مـي           ،باشند   لطف مي  امامت و واليت  
امـا اسـتدالل دوم     . اصطالح لطف را بايـستي در اصـطالحات دانـش كـالم و اصـول پـي گرفـت                  

  :صدرالمتألهين
ولي خداي  . ... گردد و از جهتي ديگر باقي است        بدان كه نبوت و رسالت از جهتي منقطع مي        « 

و ) ع(حكم مبشرات و الهامات و حكم ائمـه معـصومين   ) بوت و رسالتپس از قطع ن   ( متعال  
باقي گذاشت، اما اسـم     ) و ارباب فتاوي را براي إفتاء و ارشاد عوام        ( چنين حكم مجتهدين      هم

 كـه از اهـل    تثبيت نمـود  أييد و ، ولي حكم آنان را ت     و نام نبي و رسول را از آنان سلب فرمود         
در مورد خـصوص    ( بنابراين مجتهدين، پس از ائمه معصومين        . ...علم و اهل ذكر سؤال كنند       

دهند، هر چند در فتـاوا بـا هـم      اند، فتوا مي    گونه كه از طريق اجتهاد در يافته        بدان) احكام دين 
  2. ....اختالف داشته باشند

 كه مالصدرا در مقام بيـان مقـام انبيـاء اسـت نـه           ايد ذهن خواننده در گير با سؤالي گردد،       ش
 چرا كه سياق    ، نبايد چنين سؤالي پيش بيايد     ، امعان نظر در عبارت صدرالمتألهين      با  و لكن  مجتهدان

بحث، رياست بر امور دنيوي و تعيين مصلحت اين دو است؛ و از سوي ديگر از آنجا كه خالفـت                    
تـوان آن را بـراي مجتهـدين هـم كـه بـه                و حكومت براي پيامبر و امام بود، طبق عبارت فوق مـي           

  .يامبر و ائمه هستند، استظهار كردن روايي جانشين پتصريح متو
دانـيم       دليل سوم اينكه در عبارت ياد شده به واليت قضايي هم تصريح نشده است، اما مي                

به زبان اسـتنياطي فقهـي      . باشد  كه داشتن واليت قضايي براي مجتهدان از بديهيات فقه جعفري مي          

                                                 
 .69، ترجمه محسن بيدار، ص)الجاهليه ترجمه كتاب كسراصنام( عرفان و عارف نمايانمالصدرا، . 1

  .510-509 صصشواهدالربوبيه،مالصدرا، . 2
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بته جاي تفصيلي آن در اينجـا نيـست بايـد در مباحـث             ال. اجماع اصحاب اماميه بر آن استوار است      
 بـا رويكـرد فقهـي آن را بـه سـامان             ، امام راحل بعنوان حكيم متألـه      ،واليت فقيه آن را دنبال نمود     

 عبارات ياد شده     عالوه بر  حرف آخر اينكه  . رسانده و بعنوان تئوري حكومت ديني ارائه كرده است        
 ديگر حكماي متألّه داريم به زعامت واليت سياسـي دانايـان            و ياد نشده پاراگرافهاي از مالصدرا و      

شـود تـصريح      طبيعي است كه اين مستندات شامل مجتهدان هم مي        . در همه ادوار تأكيد شده است     
هـا از      كـه در آن    ، مـستنداتي اسـت    ،مالصدرا در باب زعامت مجتهدين در فقدان نبي و امام، مفسر          

  :سروري حكما و دانايان سخن رفته است
حكيم الهي و عارف رباني، سرور عالم است و به ذات كامل خود كه منور به نور حق اسـت                    «

و فروغ گيرنده از پرتوهاي الهي است، سـزاوار اسـت تـا نخـستين مقـصود خلقـت باشـد و           
بـردار اوامـر      روا بر همگي خاليق و مخلوقات ديگر به طفيل وجود او موجـود و فرمـان                 فرمان
  1».اويند

دقت نمود كه مراد مالصدرا از مجتهد عالم رباني حكـيم الهـي اسـت كـه بـار                   البته بايستي   
بر داشت مالصدرا از مجتهد نيز مثـل سـاير مفـاهيم بلنـد در حكمـت          . معنايي خاص خود را دارد    

االسالم و نظير اين مفـاهيم        از مجتهد  مفهوم همچون حكيم و فقيه و شيخ         . باشد  متعاليه، متعاليه مي  
 و بر اين باور است كـه سياسـت         از آنجا كه حكمت متعاليه شريعت محور است       . دبند  را به كار مي   

تواند به مجتهد و يا مجتهدان توجه نداشته          بايد در خدمت شريعت باشد و لذا سياست متعاليه نمي         
باشد و به آنها مشاركت سياسي ندهـد در حاليكـه آنهـا در تحـوالت سياسـي و اجتمـاعي محـور                       

  نظـام سياسـي  مالصدرا در آثار خود شريعت را در رأس هرم. آيند ر بشمار ميو مابقي نف. باشند  مي
  :دهد قرار مي

نسبت نبوت به شريعت مانند نسبت روح است به جسدي كه در وي روح باشـد و سياسـت                   « 
و اما فرق ما بين شـريعت و        . .....  عاري از شريعت مانند جسدي است كه روح در وي نباشد          

 غايت اين است كه نهايت  و غايت سياسـت، اطاعـت از شـريعت                سياست از جهت نهايت و    
است و سياست براي شريعت مانند عبد است نسبت به موالي خود كه گـاهي از وي اطاعـت                   

   2».كند كند و گاهي معصيت و نافرماني مي مي
دهد كه ناديده گرفتن شريعت در تحوالت سياسـي         تجربه بشري را اگر دنبال كنيم، نشان مي       

                                                 
  .140، صانديشه سياسي صدرالمتألهينزايي،  نجف لك. 1
   .497-496، صص. جواد مصلحه،ي الشواهد الربوبريترجمه و تفس.  2
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هـاي سياسـي      اعي، تجربه موفقي نبوده است؛ غرب كه عامل مذهب و شريعت در مشاركت            و اجتم 
مثـل انحطـاط    . هاي غير قابل جبران ناپذيري مواجـه گـشته اسـت            ناديده گرفت مواجه با إنحطاط    

بزرگاني از انديشمندان علوم انساني در تالشـند كـه مـذهب و             .... أخالقي و اجتماعي و سياسي و       
هـاي سياسـي      كنند، نظـام    ها از ديانت مي     گاه خود بر گردانند، و استقبالي كه ملت       شريعت را به جاي   

اصـي  در نظام سياسي متعاليه شريعت عـزت و احترامـي خ          . سكوالريسم را به چالش كشانده است     
البته مـدعاهاي يـاد شـده جنبـه          .تابد  دارد، كه به هيج وجه عبور نظام سياسي از شريعت را بر نمي            

دانـد، خداونـد      لكه ادعاي است مطابق با واقع، كه خير انـساني را آفريننـده او مـي               شعاري ندارد، ب  
سبحان خير ادمي را در قالب احكام خود بيان كرده است، كه آن احكام در قالب شـريعت بدسـت                    

براي رسيدن به سعادت بايستي صـاحبان قـدرت از شـريعت اطاعـت كننـد، و در                . ما رسيده است  
  . تا به اهداف شريعت و سياست بتوان دست يازيد،مقابل آن سركشي نكنند

و نظام خود را بر طبـق اسـاس شـريعت اسـتوار             ( پس اگر سياست از شريعت اطاعت كرد        «
زيرا ظاهر عالم صورتي است از باطن عـالم         ( ظاهر عالم مطيع و منقاد باطن عالم گردد         ) نمود

شريعت پيروي و اطاعت كرد حـال       و چون سياست از     ) ..... كه در آن فساد و تباهي راه ندارد       
انسان در اين هنگام، آسايش و ايمني از امور رنج دهنده و احراز فضيلتي اسـت كـه او را بـه                      

كشاند و هر روزي      گردند مي   جانب خيرات و كماالتي كه به وسيله آداب پسنديده اكتساب مي          
  1».گذرد بهتر از روز گذشته است كه با داشتن اين موهبت بر وي مي

 در صورتي ضمانت تحقق دارد، كه به نسخه يـاد شـده عمـل شـود، يعنـي رسـيدن بـه                       اين
 به كاركردهـاي    ،باشد؛ با اطاعت    آسايش و راحتي و سعادت در گرو اطاعت سياست از شريعت مي           

مهري قرار گرفت،     توان دست يازيد، اما اگر اطاعت نشد و شريعت مورد بي            شريعت و سياست مي   
  . نخواهد داشتريت، براي بشآمد خوبي را پي

ولي هرگاه سياست از شريعت پيروي نكرد و در برابر آن عصيان ورزيد، احـساسات وي بـر      « 
كند، و بالنتيجه خضوع و انقياد     گردد و بر آنها حكومت مي       آراء كليه و ادراكات عقليه چيره مي      

 نـسبت  رود و در عـوض  شخص را نسبت به علل بعيده و اسباب عاليه عالم وجود از بين مـي          
دارد  ورزد و توجه خويش را به آنها معطوف مـي  علل قريبه و اسباب صور به عالم اخالص مي   

پندارند كه نظام مملكت و بقاي حكومـت و نفـع ملـت بـه                 و پادشاهان و زمامداران چنين مي     
دانند كه اگر اقامه سنن و نواميس و قـوانين           همين اسباب و علل بعيده عالم بستگي دارد و نمي         

                                                 
  .انهم.  1
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اند ادامه دهند و هم خويش را در جانب محسوسات و   گونه كه وضع كرده    سي خود را بدان   سيا
  1..... پيروي از احساسات خويش مصروف كنند

 خـواه   ،باشـد    وغير آن همه جسد و پوسـته مـي         ،شريعت در تعبير صدرالمتألهين روح است     
 ،سياست زنده .  خدمت آن   و در  ،ندا   سياست و نيز ديگر علوم همگي غالم شريعت         يا فلسفه باشد و  

 سياسـت مـرده     ، پـس سياسـت از شـريعت دور مانـده          ،سياستي است كه در خدمت شريعت باشد      
 در غير اين صـورت سياسـت        ؛  شريعت باشد  گذاري  خدمتسياست توسعه يافته بايستي در      . است

بيننـد و     يهاي سياسي ليبراليستي تمام توسعه را در مصاديق مادي مـ            در انديشه . متعاليه نخواهد بود  
پندارند در حالي كه چنين تفكري از نگـاه سياسـت متعاليـه چنـگ                  الغايات مي  غايةمحسوسات را   

. تـوان دسـت يازيـد       باشد و با امور بعيده به آرامش و آسايش نمـي              زدن به امور و اسباب بعيده مي      
هـاد امكـان    دهد و شريعت منهـاي اسـتنباط و اجت          سياست متعاليه بيشترين اهتمام را به شريعت مي       

داند بطور    پس اگر ادعا شود كه سياست متعاليه بايد و نبايدهاي سياسي را از آن شريعت مي               . ندارد
 از جايگـاه    ،پس مرجعيت مراجع دينـي در انديـشه سياسـت متعاليـه           . قطع ادعايي بجا خواهد بود    

ب كرسـي   امام راحل بعنوان مرجعيـت دينـي و نيـز بعنـوان صـاح             . اي برخوردار خواهند بود     ويژه
 چرا كه امام هم     ، در اين فصل از اهميت خاصي بر خوردار است         ،ي، آراء و  تدريس حكمت متعاليه  

 و محور حكمت متعاليه نيز بر اسـاس اسـالم           .باشند  در نظر و نيز در عمل پيرو حكمت متعاليه مي         
  گفتارهـاي وي در نهادهـاي حكـومتي بـراي ايـن تحقيـق مغتـنم                 نوشته و  فلذا مجموعه  .باشد  مي
.  نيز در اين باب براي ما مفيد خواهد بود         هاي حكيم متألّه جوادي آملي        و همچنين انديشه  . باشد  مي
  :نويسند  الحيات در رابطه با ضرورت و اهميت تشكيل نظام اسالمي مي  در كتاب مفاتيحوي

تشكيل نظام اسالمي از ضروريات دين اسالم و مذهب تشيع است، چرا كه بـدون حكومـت              « 
ي، اجراي احكام اسالمي، در امور سياسي، اجتماعي، فرهنگي، امنيتـي، نظـامي و حتّـي                اسالم

تجربه تاريخي و عيني اين حقيقـت       . امور فردي و مذهبي مسلمانان معطّل و مختلّ خواهد شد         
پس از هجـرت بـه مدينـه، در         ) ص(كند، از اين رو پيامبر بزرگ إسالم        را به وضوح ثابت مي    

  . نظام و حكومت اسالمي پرداختاولين فرصت به تأسيس 
يابيم كه پايدار مانده و زنـدگي         هيچ فرقه و ملتي را نمي     :... فرمايد  در اين باره مي   ) ع(امام رضا 

مردم ناچارند بـراي    ] اين از آن روست كه    [ كرده باشند، مگر با داشتن فرمانروايي قوامبخش و       
و زندگي مردم بدون آن     ... پرستي كند ها را سر    امر دين و دنياي خود حاكمي داشته باشند تا آن         

                                                 
  .  همان. 1
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  1»....يابد حاكم، قوام و سامان نمي
نظام سياسي متعاليه   . باشد  از نگاه سياست متعاليه ضرورت حكومت جهت حفظ شريعت مي         

  .هاي ديني و اجراي آنها در عرصه عمل است يگانه هدفش حراست و حفاظت از گزاره
  

                                                 
  .434-433، صصالجنان مفاتيح  آملي، عبداهللا جوادي. 1
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  ام سياسيساختار سياسي و امنيتي نظ: مبحث اول

  

  :ساختار سياسي -1
، باشـد   شناخت كارگزاران از نگاه حكمت متعاليه بمنزله علّت شناخت يك نظام سياسي مـي             

  : بر اين امر مالصدرا تصريح داردكه
علم و آگاهي به مدبر يك كشور و چگونگي تدبيرش جز بوسيله شـناخت كـارگزاران و                 ... « 

  1.لشكريانش امكان ندارد
شود، و مباحث آن را بايستي در مباني       ياسي به كارگزاران خود شناخته مي     چرا كه هر نظام س    

كارگزار سياسـت متعاليـه بايـستي      . شناختي دنبال نمود كه در مباني بدان كم و بيش پرداختيم            انسان
و برخي از مباحث نيامده در مباني را با طرح يك پرسـش             . چنان انساني باشد كه در مباني گذشت      

  .شويم ر ميدر اينجا ياد آو
هاي داشته باشند؟ قبل از پاسخ به         صاحبان قدرت از نگاه سياست متعاليه بايستي چه ويژگي        

توان با رويكردهاي متفاوت به پرسـش يـاد شـده پاسـخ                كه مي  ،پرسش ياد شده بايستي توجه كرد     
اليه بـا    بطور قطع سياست متع    ، با رويكرد خدا محوري و بار ديگر با رويكرخدا زدايي          ، يك بار  ،داد

امـا در   . باشد   به خدا محوري آن مي     ، سياست متعاليه  گذاري   وجه نام  كه. دهد  خدا محوري پاسخ مي   
 رو به   در عرصة باورها  ، از زندگي آدمي خدا را حذف كردند          غرب  فالسفه  بعضي از  در بين  مقابل،

و عرصـه بـا      هـر د    در  كـه  اند،  آورده  و در عرصة سياسي و اجتماعي رو به سكوالريسم،         ماترياليسم
 ،ي داشته باشـند    و يا اگر هم به خدا اعتقاد        مواجه گشتند؛   مشكالت اساسي  هاي جدي و با     بست  بن

 كـه  ،مسيحيت استو در عرصه سياسي و اجتماعي مشاركتي به باورها بدهند، آن باورها، باورهاي  
 .متفاوت خواهد بودباخداي اسالم خيلي 

 در پاسـخ    ، و از طرف ديگر دلداده اهل بيـت        ،اما مالصدرا كه خود بعنوان فيلسوف مسلمان      
. باشـد  د و چـه ويژگيهـايي داشـته     اينكه چه كسي و يـا قـدرتي حـق داوري دار             ياد شده،  ازپرسش

                                                 
 .237، ص 3، ج مجموعه رسائل فلسفيمالصدرا، . 1
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 بـراي   اي  بهانـه  ،زنـد   مـي   اگر در امور عامه قلـم      ،زند سراسر آثار مالصدرا خدا محوري موج مي      در
ي ايشان اعم از هفت جلد تفـسير، چهـار           در كتابها   است؛  بمعني االخص  معرفت إلهيات به   رسيدن

 بـه ايـن چيـنش دسـت         ،هر كسي مروري داشـته باشـد      ... كافي، نُه جلد اسفار و       جلد شرح اصول  
بطور عام يعنـي اعـم از تكـوين و    ....  مباحث تفسيري، فلسفي، حديثي و   كه در رأس هرم   ،يابد مي

بـصورت مقولـه     حـث واليـت  ، سـپس رسـالت و بعـد از آن واليـت كـه ب         قـرار دارد    خدا ،تشريع
 .بالتشكيك در تمام انسانهاي كامل جاري و ساري است

مالصدرا در شواهد الربوبيه، هـم در ويژگيهـا و خـصوصيات رئـيس اول كـه بـا دقـت در                      
 :باشد شود كه بعد از خدا تعيين كننده صاحب اين ويژگيها مي آنهامعلوم مي

      واليت -    رسالت    -   خدا   

در تعداد صفاتي كه ناچار شخص پيامبرصلي اهللا عليه وآله به نام رئيس اول بايد               : هماشراق د «
 .باشند داراي آنهاباشد، و آنها عبارتند از دوازده صفت كه همگي فطري و ذاتي او مي

 اينكه صاحب فهم و دركي نيكو و سريع و گيرنده باشد، تا كه بتوانـد هـر چـه را                   : صفت اول 
شود، بدان گونه كه گوينده قصد دارد و بر طبق واقع حقيقـت امـر             فته مي شنود و يا به او گ      مي

درك كند، چگونه نباشد و حال آنكه شخص پيـامبر مبعـوث از جانـب خـدا، و داراي                    است،
  1».روشن و قوي و نفسي نوراني است عقلي بسيار

 از  بايستي توجه نمود كه مرا از پيامبر نماد صاحب قدرت سياسي اسـت، فالسـفه مـسلمان                
لـه تـشكيك   مقوباب باشند، سپس از  كنند، البته در درأس هرم أنبياء مي    نبوت به سياست شيفت مي    

آيـد    ديگران نيز در حد ظرفيت وجودي خود بايستي از صـفت يـاد شـده و اوصـافي در پـي مـي                      
االنتقال باشند، چرا كه تـصور كنـدي و           برخوردار باشند، صاحبان قدرت بايستي أفراد فهيم و سريع        

اداني صاحبان قدرت ناأمني در تمام أبعاد زندگي را به همراه دارد، أگر در واقع هـم چنـين باشـد                     ن
ملت چنين دولتي به مرگ تدريجي گرفتار خواهد شد، بخصوص نخبگان و فرهيختگـان آن ملـت                 

 و در   كننـد،   سياستمداران تيز در عرصه بين الملل منافع ملي را تصاحب مـي            .دق مرگ خواهند شد   
كنند، در غير اين صورت گسستگي فراگير خواهـد           داخلي انسجام ملي حفظ و حراست مي      عرصه  

  .بود

كند در  مي فهمد و يا احساس اي قوي باشد تا بتواند آنچه را مي اينكه داراي حافظه: صفت دوم«
چگونه چنين نباشد وحـال     . قوه حافظه خويش حفظ و ضبط كند و هرگز آن را فراموش نكند            

                                                 
   .490 -488 ترجمه جواد مصلح،صصه،ي الشواهد الربوبريمالصدرا، برجمه و تفس.  1
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  1».متصل به لوح محفوظ استآنكه نفس او 
گيرند بايستي سرشار از حافظه خوب باشند، حافظـه           آناني كه در رأس نظام سياسي قرار مي       

خوب از باورهاي ملتش، فرهنگ و آداب و رسوم ملت خود را داشته باشد، در تمام قلمرو داخلي                  
. باشـد  رب حـق مـي  و خارجي با ياري از حافظه خود ملت را سر بلند كند، عامل تحصيل حافظه ق 

كار سريع عهد خود بـا   كار، صاحبان قدرت فراموش  شوند و سفيهان فراموش     غالبا عاقالن ضابط مي   
كنند سپس مست قدرت كه براي نظام سياسـي           كنند، از گذشته خود غفلت مي       ملت را فراموش مي   

   . كنند هاي گزافي را تحميل مي هزينه
تي سالم و مزاجي معتدل و تام الخلقه وآالتـي          آنكه داراي فطرتي صحيح و طبيع     : صفت سوم «

نيرومند و قادر بر انجام اعمالي كه انجام آنها در خور اوست باشد، چگونه چنين نباشد وحـال             
          ( يعني نفـس ناطقـه و كمـاالت فاضـله آن          )آنكه طبق اصول مسلم فلسفي، كمال اوفي و اتم

  2».رددگ مزاجي اتم و اكمل و در حد اعالي اعتدال افاضه مي به
شـود، سـالمتي در       سالمتي كارگزاران و صاحبان قدرت به سالمتي نظام سياسي منتهـي مـي            

مردي كـه از سـالمت روحـي برخـوردار            باشد، دولت   جوارح و جوانح عقل سالم در بدن سالم مي        
گويـد، اهـل خدعـه و         كند، به ملـت خـود دروغ نمـي          زند، كم كاري نمي     باشد دست به رشوه نمي    

رود، هژمـوني     كند، زير بار قراردادهـاي ننگـين نمـي          ، نظام سياسي را ناكارآمد نمي     شود  نيرنگ نمي 
امان از دسـت صـاحبان قـدرتي كـه ناسـالم و مـريض               ..... بخشد و     قدرت كشورش را، إرتقاء مي    

هـا    هـا در شـيوه و آيـين دولـت           شود، ملـت    اند كه برآيندش فرعونيت مي      هستند و گرفتار نفسانيت   
هـاي مـديريتي، اخالقـي،        شـود؛ و إنحطـاط       مريض موجب مريضي ملت مـي      باشند، پس دولت    مي

 .    در پي دارند را....سياسي و 

 او را در بيان آنچه درضمير ،اينكه داراي زباني فصيح و بليغ باشد تا آن زبان او: صفت چهارم«
خير  وياوست ياري دهد، چگونه چنين نباشد و حال آنكه وظيفه او تعليم و ارشاد بندگان به س                

  3».سعادت ابدي است و
ها دسترسي به مجامع بين المللي را ندارند، رئيس نظام سياسي بايستي از زبان گويـاي                  ملت

برخوردار باشد تا از حقوق ملت خود در مجامع بين المللي دفاع كند، در ضمن سياست متعاليه از                  

                                                 
  .همان.  1
  .همان.  2
  .همان.  3
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 بايد برخوردار باشند، تـا در  آنجا كه هدايت محور است نه قدرت محور، هاديان ملت از زبان گويا     
هدايت ملت خود موفق بوده باشند؛ و از كه صاحبان قدرت در نظام سياسي متعاليه ملزم به ترويج                  

 .باشد باشند، و ترويج شريعت به زبان بليغ ممكن مي شريعت مي

اينكه دوستدار علم و حكمت باشد تا بدان حد كه تأمل در معقوالت او رارنـج                : صفت پنجم «
 و كوشش و جديت در راه فهم و ادراك آنها او را آزار نرساند، چگونه چنـين نباشـد و                     ندهد
، آنكه ادراك معقوالت ماليم با طبع اوست و ادراك امر ماليم با طبع لـذت بخـش اسـت                   حال

  1».تقويت روح و نفس اوست زيرا سبب
آوري   ش و فـن   امروز يكي از پارامترهاي مهم قدرت برخورداري از قدرت نرم أفزاري و دان            

باشـد، ايـن امـر        باشد، توليد علم دغدغه همه كشورهاي توسعه يافته و يا در حـال توسـعه مـي                  مي
يابد مگر اينكه تبديل به دغدغه صاحبان قدرت شود، صاحبان قدرتي كـه حـال شـنيدن                   تحقق نمي 

حبان مباحث علمي را ندارند نبايستي به أريكه قدرت تكيه بزنند، ملتـي سـعادتمند اسـت كـه صـا                   
باشـند و     هاي بزرگ بدنبال دانش مي      قدرتشان از شنيدن مباحث علمي خسته نباشند، صاحبان روح        

 .باشد علم تقويت كنندة روح مي

 بلكـه بـالطبع     ،اينكه بالطبع حريص بر شهوتراني و انجام اميـال نفـساني نباشـد            : صفت ششم «
انيه دشـمن و بـدبين باشـد،        ازانجام آنها و از لهو و لعب دوري گزيند و نسبت به لذايذ نفـس              

چنين نباشد، و حال آنكه شهوات و لذايذ نفسانيه حجابي است مابين او و عـالم نـور و            چگونه
است براي اتصال و تعلق او به عالم غرور و اين حجاب و يا هر حجاب ديگري مورد                   اي وسيله

  ».نفرت وانزجار در نزد اهل اللَّه و مجاورين عالم قدس است
گير كرده اسـت، روشـن اسـت كـه          ز مشاهير سياست را در طول تاريخ زمين       شهوت خيلي ا  

هاي نفساني را     باشد، البته آن هم است، بلكه مطلق خواسته         مراد از شهوت، فقط شهوت جنسي نمي      
كساني كـه داراي چنـين اوصـافي        .... شهوت گويند مثل شهوت قدرت، ثروت، رياست، شهرت و          

و مملكت نخواهند داشت، هميشه بـدنبال وصـال بـه شـهوت             باشند فرصتي براي رسيدن به ملك       
بـه واقـع از لغـو و لهـو دور           خود خواهند بود، دوري از شهوت هم نبايد تصنعي بوده باشد، بلكه             

توان كالم نافذ داشت، إعمال حاكميت بـه نفـوذ كـالم نيازمنـد اسـت،                  باشد، با دور از شهوات مي     
     .باشد گار ميراني ناساز  هدايت محوري با شهوتباالخره

از  صاحب عظمت نفس و احتشام و دوستدار نزاهت و شرافت بـوده و نفـس او               : صفت هفتم «
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هر امر زشت و ناپسند و پست و ركيك و پليدي و از داشتن و يا اتصاف بـه آن ابـا و امتنـاع                     
كـه او   نسبت به آن كبريا و ترفع داشته باشد و نفس او به اموري برتر و باالتر از آنچه                    ورزد و 

را پست وخفيف كند توجه نمايد و از هر جنسي نوع عقيل و برتر و شرافتمندتر را اختيار كند                   
چيزهاي پست و حقير و بي مقدار و از نظر افتـاده اجتنـاب ورزد، مگـر بـه قـصد                       و از قبول  

ترين امور مربوط به عالم دنيـا دليـل بـر لـزوم              رياضت دادن نفس واكتفا به كمترين و خفيف       
ب وي از امور پست وحقير و خفيف اين است كه در موجود اشرف و نـوع افـضل، بـه                     اجتنا

  1».از عنايت مبدأ اعلي وجود دارد حكم شر و فضيلت، سهم بيشتري
طلبد، پيامبر أكرم ص قبل از اينكه به رياسـت            كار بزرگ شخصيت بزرگ و با شرافت را مي        
ست، در جامعه از احترام خاصـي برخـوردار         عامه و پيامبري برسد، دارا وقار و ابهت خاص بوده ا          

ارزش بـه دور بـوده        گيرد بايد از امور پست و بي        كسي كه در رأس هرم قدرت قرار مي       . بوده است 
هاي پاك محل نزول عنايـت حـق          قلب. باشد، اين خصلت واقعي او باشد نه اينكه فيلم بازي بكند          

، در صـورت عـدم     ري موفق نخواهد شد   باشد، در سياست متعاليه بدون عنايت حق هيچ كارگزا          مي
پس براي كارآمدي نظام سياسي صـاحب       . موفقعيت كارگزار، نظام سياسي نيز ناكارآمد خواهد شد       

 .قدرت بايستي اهل فضيلت بوده باشد، تا مورد عنايت حق قرار بگيرد

 اينكه نسبت به كليـه خاليـق رئـوف و مهربـان باشـد و از مـشاهده منكـرات                   : صفت هشتم «
 و بدون داشتن قصد   ( تا بتواند با لطف و مهرباني از اشاعه آنها جلوگيري كند          )ن نشود   خشمگي 

تجسس و تفحص از اوضاع و احوال و وقايع، اقامه حدود مقرر از جانب خداونـد را تعطيـل                   
( مگر آنكه قصد او از تعطيل حدود، تجسس و تفحص از واقعيات از واقعيات امور باشد               )نكند

و بايد رعايـت    ) حال آنكه او مشاهده و ناظر سر خدا در لوازم قدر است              چنين نباشد و   چگونه
 در عـالم قـدر ملحـوظ و منظـور            در احكام و نواميس صادر از جانب وي،        ،او را   اسرار نهفته 

  2».دبدار
سياست متعاليه به دنبال مهر و محبت اسالمي است، در ايـن رويكـرد خـشونت، تنـدروي،                  

طور كه بارها ياد آور شـديم سياسـت متعاليـه هـدايت              همان. ي ندارد استبداد و ديكتاتوري جايگاه   
باشد، كساني كه با محبـت هـستند داراي كـالم             باشد، و هدايت با مهرباني امكان پذير مي         محور مي 
 حكومت بر دلهـا  لكنند، سياست متعاليه بدنبا باشند، صاحبان محبت به دلها حكمراني مي  نافذي مي 

اهللا  خليفـة انسان متعاليه . باشد، صد كه آمد نود نيز پيش ماست        لة صد مي  حكومت بر دل بمنز   است،  

                                                 
  .همان.  1
  .همان.  2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 157

عنه رحيم، كـريم،      عنه آراسته نمايد، مستخلف      مستخلف  باشد، و خليفه بايستي خود را به اخالق         مي
باشد، خليفه كه انسان متعالي است نيز بايد چنين باشد، چنـين انـسان متعـالي                  مي..... غفار، ستار و    

ي در رأس هرم نظام سياسي متعاليه قرار بگيرد، در غير آن صورت نظام سياسي متعاليـه قابـل       بايست
  . إجراء نخواهد بود

چنـين    چگونه. اينكه داراي قلبي شجاع باشد و از مرگ بيم و هراس نداشته باشد            : صفت نهم «
در انجـام امـوري     نباشد و حال آنكه عالم آخرت در نظر او بهتر از عالم دنيا است و بنابر اين                  

بايد انجام دهد، داراي عزمي است راسخ و قوي و غير متزلزل و بـدون تـرس و بيمـي از                       كه
 النفس نـه ضـعيف الـنفس و      او در انجام آنها شخصي است جسور و پر دل و قوي            بلكه. مرگ

يه وآله  صلي اهللا عل   عليه السالم بعنوان برترين انسان اگر نبي مكرم اسالم         علي در معرفي (. متزلزل
  1»).شد  برتر دچار مشكالت فراوان ميانسان بود در معرفي ترس داشت و شجاع نمي

هاي مهم در كنترل غرائز بشري است، دولت ترسو ملـت ترسـو               آخرت باوري يكي از عامل    
كنند، شـجاعت در قـاموس    پروراند، صاحبان قدرت شجاع از حقوق ملت به شايستگي دفاع مي  مي

 غلـب الهـوي،      غلبه بر نفس، حضرت علي ع فرمـود كـه اشـجع النـاس مـن               سياست متعاليه يعني    
مانـد؛    صاحب قدرتي به هوي و هوس خود غلبه كنـد از مفاسـد سياسـي و اخالقـي بـه دور مـي                      

باشد، سياستمداري كه از خود بگذرد براحتي، به ملتش خـدمت              بزرگترين دشمن ادمي نفس او مي     
در . كنـد   ها رويـش مـي      ، در قطع تعلقات شجاعت     است ها بخاطر تعلقات دنيوي     ترس. خواهد كرد 

النفس بودند، حاكمان خوبي براي ملت خود نبودند، امام راحـل كـه               طول تاريخ كساني كه ضعيف    
خود انسان متعالي بود، با جسارت و شجاعت تمام، انقالبي را آغاز و رهبري كرد كـه بـا تـرس و                      

 .النفس بودن إمكان عملي نداشت ضعيف

خـزائن   دانـد كـه   زيرا او مي.  اينكه جواد يعني بخشنده نعم و عطايا باشد نه بخيل       :صفت دهم «
  2».ناپذير است رحمت و نعمت الهي الي االبد باقي و بي خلل و نقصان

باشـند، كـارگزار      آيد در واقع تفصيل إيمان مي       تمام صفات ياد شده و دو صفت ديگر كه مي         
ان به توحيد ذاتي، صفاتي، عبادي و أفعالي بـوده باشـد،       نظام سياسي در سياست متعاليه بايستي إيم      

اقي بجز او نيست، با      مؤثري در جهان نيست مگر خدا، و رز         بر اين باور است،    يك موحد كامل كه   
. عنه خود بخشنده و داراي جـود خواهـد بـود            بلكه همانند مستخلف  اين اعتقاد بخيل نخواهد شد،      

                                                 
  .همان.  1
  . همان. 2
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  هاي پاك ملت خود را به آسايش خواهد رساند، و           خصلتصاحب قدرتي باچنين باورهاي نيك و       
در توسعه به اندك آن بسنده نخواهد كرد، در امر توسعه به هيچ حد يقفـي بـسنده نخواهـد كـرد،                      

 .نهايت به همراه ملت خود در حركت باشد بلكه هميشه در حال تكاپو خواهد بود كه بسوي بي

بيـشتر    لوت و مناجات با خدا از همه خاليق       اينكه سرور و بهجت او هنگام خ      : صفت يازدهم «
و  است زيرا او عارف به مقام حق و عظمت و جالل اوست، و حق تعالي منبع حسن و جمال؛                  

  1».در حسن و جمال و بهاء اجل و ارفع از كليه موجودات است
در سياست متعاليه افسردگي جا ندارد، نظام سياسـي يـك نظـام بـا نـشاط و داراي بهجـت                     

اي است كه خداي خـود را عـصيان نكـرده              اما شادي چيست؟ شادي انسان متعاليه لحظه       باشد،  مي
آيـد، نظـام سياسـي متعاليـه          ، ترويج إطاعت حق از رسالت اصلي سياست متعاليه بـشمار مـي            باشد

 نظـام سياسـي پيراسـته از مفاسـد          .كنـد   بينـد و مـديريت مـي        شنود، مي   باشد، زيبا مي    گرا مي   زيبايي
 .زيباست

آسـاني   اينكه سختگير و لجوج نباشد و دعوت به اقامه عدل و انصاف را بـه              : دوازدهمصفت  «
بسيار  بپذيرد و در انجام آن به سرعت گام بردارد و در دعوت به اقامه ظلم و جور و عمل قبيح                   

 2».سختگير باشد و از پذيرفتن آن امتناع ورزد

 ننـده نخبگـان و برتـرين   توانـد تعيـين ك    مـي ، همان كس است كه اوصافحاال صاحب اين    
  .انسانها باشد 

باشـد، امـا در سياسـت         مي) ص(هاي ياد شده، از آن پيامبر خدا        البته درست است كه ويژگي    
باشـند؛ پـس صـاحب قـدرت، بـا رويكـرد          متعاليه الگوي صاحبان قدرت، پيامبر و اهل بيت او مي         

ايـن  . هـاي پيـامبر ص بكنـد        سياست متعاليه بايستي چنان تالش كند كه خود را آراسته به ويژگـي            
توانـد خـود را، بـه اخـالق           إمكان آراستگي، براي صاحبان قدرت وجود دارد، كما اينكه ادمي مـي           

                                                                                                 .خدايي در بياورد

يه متصلبانه بر نهادي و يـا بـر نهادهـاي خاصـي تأكيـد               و اما در رابطه با نهاد، سياست متعال       
توان گفت كـه      در عين حال مي   . توانند تغيير كنند     بلكه با شرايط زماني و مكاني نهادها مي        ،كند  نمي

پـس  . باشـد   در سياسـت متعاليـه بـه شـريعت مـي           مشروعيت يك نظام سياسي و نيز نهادهـاي آن        

                                                 
  .همان.  1
 . همان. 2
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صـاحبان  . توانـد متغيـر باشـد       شكل و صورت آن مي    باشد و     مشروعيت آن به شريعت امر ثابت مي      
اند ما نيز قبل از ورود به اصـل           اصطالح هر كدام به فرا خور خود نهادهاي سياسي را تعريف كرده           

، را تقـديم    كننـد  بحث تعريف نهادهاي سياسي را كه از آن بـه نهادهـاي حكـومتي نيـز تعبيـر مـي                   
  :كنيم مي

اي عـدالت و محافظـت جامعـه در برابـر بيگانگـان             نهادهاي كه با حفظ نظم و قدرت، اجر       « 
اجراي اين نوع كاركردهاي نهادي به عهده سازمان خاصي به نام دولت است كه بـر                . مربوطند

  1»كند تمام اعضاي جامعه، قدرت و سلطه اجباري را اعمال مي
ولـت  توانـد نهـاد د       اما مهمترين نهاد سياسي مي     ،تواند خيلي متنوع باشد     نهادهاي سياسي مي  

 از قبيل حفظ نظم و اجـراي        ، آن ذكر شده است     باشد، كه در تعريف ياد شده مهمترين كاركردهاي       
عدالت در درون مرزي و داخلي و در برون مرزي محافظت كـشور در برابـر بيگانگـان كـه نقـش                      

باشد بلكـه نهادهـاي       معلوم است كه نهاد سياسي منحصر در دولت نمي        . باشد  اساسي هر دولت مي   
كنند   دهاي سياسي دارند و فعاليت سياسي مي      كر قلمرو فراختر دارد كه تمام نهادهاي كه كار        سياسي

هاي سياسي، نهادهاي حكومتي از قبيل؛ مجلـس          همانند احزاب، انجمن  . آيند  نهاد سياسي بشمار مي   
خبرگان رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام، قواي سه گانه يعنـي مجريـه، مقننـه و قـضائيه و                   

تمام مفاهيم ذكر شده و ذكـر نـشده نظـام سياسـي را شـكل            .... ليغي اعم از صدا و سيما و      مراكز تب 
هـا تـشكيل      يك نظام سياسي معموال از دو يا چند جزء بزرگ و كوچك و روابط ميان آن               . دهند  مي
ي نظام در اين رابطه تأكيد بر آن دارد كه اجزاي تـشكيل دهنـده بـه يكـديگر                     اطالق واژه . شود  مي

اگر بررسـي ايـن تغييـرات و        . شود  بوده، تغيير در يك جزء سبب تغييراتي در ساير اجزا مي          پيوسته  
 ساختارهاي  .تأثيرات متقابل بين اجزاي تشكيل دهنده يك نظام، قانونمند باشد آن را ساختار گويند             

 اگـر   بيني صاحبان قدرت و باورهاي مردم، نيز پيونـد خـورده باشـد،              تواند با نوع جهان     سياسي مي 
ي نماد نظام رفتاري و باورهاي يـك جامعـه بـدانيم،              نظام سياسي موجود در يك كشور را به مثابه        

. ها در مورد رفتارها و عملكردهـاي صـحيح خواهـد بـود     ي رفتار مردم حاكي از انتظارات آن       شيوه
هاي مورد پسند مردم و مقامـات دانـست    بايد نقشرا در اين صورت،   انتظارات و پسندهاي جامعه     

  . دهد ها و نهادها را سامان مي ها، سازمان ه روابط ميان افراد، گروهك
هـا و مـردم بـر         بديهي است كه در موارد سياسي انتظارات متقابل ميان اين نهادها، سـازمان            « 

                                                 
  .276، صفرهنگ علوم سياسيراد،  علي آقابخشي و مينو افشاري. 1
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ها، سنن و عاداتي استوار است كـه   ي ارزش گيرد، بلكه بر پايه    اساس قوانين مكتوب انجام نمي    
اما به مجرد اين كه اين انتظارات       . خوانيم  واعد اجتماعي و سياسي مي    ها را ق    در اين صورت آن   

. هـاي مشخـصي هـستند       هاي رفتاري، پيرو چهار چوب      ها قواعد و مالك     متقابل و مرزهاي آن   
ها و نهادهاي متفـاوتي هماننـد هيـأت           اي خواهد بود كه سازمان      بدين ترتيب، دولت مجموعه   

هـاي    گيرد كه بـر اسـاس قـوانين و مـالك            ا در بر مي   اجرايي، مجلس و يك نظام انتخاباتي ر      
هـاي الزم در مـورد        ي اجراي مسئوليت تصميم گيري      مشخص، رسميت يافته و حدود و نحوه      

   1».كند هاي موجود در جامعه را تعيين مي تقسيم ارزش
هـاي يـك جامعـه        قوانين نانوشته همان قواعد اجتماعي و سياسي است كه بستگي به ارزش           

بـا  . باشـد   ها كه محصول باورهاست حساسيت چندين برابر قوانين مكتـوب مـي              ارزش دارد، روي 
ها فقـط دولـت       اما در اجرايي آن ارزش    . شود  مند مي   ها قاعده   تشكيل دولت إجرايي شدن آن ارزش     

  .نيست، بلكه نهادهاي ديگر نيز مشاركت دارند
نيـز در جريـان تقـسيم       بديهي است كه صرف نظر از دولت نهادهاي ديگر موجود در جامعه             «

تـوان بـه نقـش بـسيار اساسـي            به عنوان مثـال مـي     . هاي موجود، شركت دارند     رسمي ارزش 
هاي كارگران و كارفرمايان اشاره كرد كه در بسياري از كشورهاي دمكراسي از طريـق                 سازمان

مذاكرات جمعي، مسايلي از قبيل دستمزدها و شرايط كار را غالبا بدون دخالت دولـت تعيـين        
  2.....ي ديگري از نهادهاي غير دولتي هستند احزاب سياسي نمونه. كنند مي

هاي مختلفي داشته باشد مثل گونـه بـاز آن و بـسته آن و يـا                   تواند گونه   يك نظام سياسي مي   
هاي ديگر به هر حال هر گونـه نظـام             و گونه  متدانيهديني باشد و غير ديني و نيز متعاليه باشد و يا            

 كـارگزاران نظـام سياسـي متعاليـه بايـستي از            ،ر قطع كارگزاراني خواهد داشـت      بطو ،سياسي باشد 
 يعني انسان متعاليه كه بخـشي از آن در بحـث مبـاني              ،طلبد  هاي باشند كه سياست متعاليه مي       انسان
كارگزاران نظام سياسي متعاليه بايستي يا انسان كامل بوده باشند و يا دغدغـه              . شناسي گذشت   انسان

 شدن را داشته باشند، در غير ايـن صـورت لياقـت و صـالحيت وارد شـدن بـه گـروه                    انسان كامل 
 ، اگـر بـدون احـراز صـالحيت الزم وارد شـوند            ،كارگزاران نظام سياسي متعاليه را نخواهند داشت      

قـسامي دارد   از نگاه سياست متعاليه انسان ا     . بنوبه خود موجب ناكارآمدي نظام سياسي خواهند شد       
ي  ي عقل گذر كرده و به مرحلـه         عبارت است از انساني كه از مرحله      ي آن    رفتهكه آخرين و اوج گ    

انسان شهودي به طور قطع به عنوان يك كارگزار نگاهي ويژه به انسان             .  باشد عشق و شهود رسيده   
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 كه همه جانبه باشـد و محـور در آن           ،كند  خواهد داشت و توسعه اي را دنبال مي         خود و محيط كار  
با توجه به مباحـث طـرح شـده در ذيـل مبـاني انـسان                .  خواهد بود   محوري ويتالهي بودن و معن   

كـه يـادآور شـديم امـام         همان طور  ،شناختي ديگر نيازي به پرداختن دوباره به انسان متعاليه نيست         
راحل به عنوان صاحب نظر در حكمت متعاليه به صورت حكمت نظري و موسس حكومت دينـي      

. تارها و نوشتارهاي او در اين تحقيـق بـراي مـا راه گـشا باشـد                به عنوان حكمت عملي ميتواند گف     
باشد نهاد مجلس خبرگان رهبـري اسـت و          مهمترين نهاد از آنجا كه نصب رهبري به دست آن مي          

 و مركـزي تـرين      همانطور كه يـادآور شـديم محـوري تـرين         محوري   شريعت   ،در حكمت متعاليه  
 مجلس خبرگان نماد شريعت شناسان كـه        . باشد ي مفهومي سياست متعاليه مي     مفهوم در بين شبكه   

  : امام در اهميت مجلس خبرگان بياناتي داردخُبرويت در شريعت دارند،
اي  ايـن مـسئله   . ن رهبـري  امروز در ملت ما مطرح است قضيه ي مجلس خبرگان براي تعيـي            « 

كه شنيدم  -)اه(اآلن يك دسته از فراري      . است كه نبايد ملت ايران براي آن كم ارج قائل باشد          
مجلـس  . ، براي اينكه تضعيف رهبري است     دوره افتاده اند كه اين مجلس خبرگان نبايد باشد        –

ايـن يـك    . بايـد همـه وارد بـشوند      . گول اين حرفها را نخورند    . خبرگان تقويت رهبري است   
حفظ مملكت توحيدي يك    . ي ما  سالم يك تكليف شرعي است براي همه      حفظ ا . تكليف است 

   1».راي همه ي قشرهاي ملتتكليفي است ب
اي   كنـد، در نگـاه منظومـه        در ترسيم و تأكيد يك نهاد امام بر تكليف محوري آن تأكيـد مـي              

 در اين رويكرد اهميـت مملكـت بـه إعتبـار            شود؛   گره زده مي   يحفظ نهاد با حفظ مملكت توحيد     
سـداري از   بخـاطر پا   در حكومـت دينـي جايگـاه رهبـري           باشد كه توحيد است،     إليه آن مي    مضاف

  :بسيار اهميت دارد كه بايستي حفظ شود، راهكار حفظ آن چنين استشريعت، 
و چنانچه همه باهم نباشند و در صحنه حاضر نباشند و راي به وكال ندهند و راي به مجلـس                    «

) هـا (خبرگان ندهند و وكاليي كه بايد تعيين بشود و كـسري دارنـد راي كـم بياورنـد، ايـن                   
و مـن بـه قـشر       . بايد همه در صحنه باشند و همه وارد باشند        . ه اند برخالف تكليف عمل كرد   

روحانيت هم عرض ميكنم كه كناره گيري موجب اين مي شود كه همـانطوري كـه در زمـان                   
كناره گيري علماي مذاهب، اسباب اين شد كه ملت ما و بزرگانشان جدا شـدند               ) اين(سابق از 

 را به حال خود گذاشتند و هرطوري سركشي و هر كاري خواستند دولت ها كردند و دولت ها       
خواستند كردند، چنانچه شما از صحنه بيرون برويد و علما، دانشمندان از صحنه بيرون بروند،               

امروز تكليف است؛ مجلس خبرگـان      . اين اسباب اين ميشود كه باز آن مسائل سابق پيش بيايد          
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بايد برود اسم نويسي كند،آن كه      تكليف است براي همه كه هم در آن كه ميخواهد خبره بشود             
  1».نها راي بدهدبرود و اسم نويسي  كند و ملت به آاليق است 

بري مورد   اهميت مجلس خبرگان به عنوان تقويت ره       ،همانطور كه از متن يادشده برمي آيد      
ن نهاد به نوعي تضعيف رهبري اسـت و در ايـن گفتـار              به آ  بي مهري    تاكيد امام راحل بوده است،    

باشـد  ) ص( اگر مملكت توحيدي و آراسـته بـه شـريعت محمـدي            ،بر حفظ اسالم مي باشد    تاكيد  
 امـام   ،بايستي روحانيت و انديشمندان بر نهاد خبرگان اهميت خاص بدهند و صحنه را ترك نكنند              

راحل هم به عنوان فقيه سترگ كه جامع علوم معقول از نوع حكمت متعاليه و هـم منقـول كـه بـه                       
  .از زبان او بارها شنيده ايم) ص(حمدي عنوان اسالم ناب م

واضح است كه حكومت به جميع شئون آن و ارگان هايي كه دارد، از قبل شـرع مقـدس و                    « 
ي مقننـه و قـضائيه و        نكنند، اكثر كارهاي مربوط به قـوه      خداوند تبارك و تعالي شرعيت پيدا       

ي شـرعيت آن بـاز       واسطهها كه بايد به       خواهد بود، و دست ارگان    اجرائيه بدون مجوز شرعي     
باشد بسته ميشود، و اگر بدون شرعيت الهي كارها را انجام دهند، دولـت بـه جميـع شـئونه،                    

و لهذا تعيين خبرگان و فقيه شناسان از تكاليف بزرگ الهي است . طاغوتي و محترم خواهد بود
  2».و هيچ كس را عذري در مقابل اسالم و پيشگاه خداوند قهار نخواهد بود

ي شرع تاييـد      از ناحيه   اگر  راحل همانند مالصدرا تمام امور را اعم از سياست و غير آن            امام
پيـدا  حقق تمام قواي نظام سياسي مشروعيت آنان به مجوز شرعي ت        ؛كند   مشروعيت پيدا نمي   ،نشود
نظام سياسي طـاغوت در  .  در همين نكته نهفته استمتدانيه فرق بين نظام سياسي متعاليه با        كند،  مي

 اما نظام الهي و سياست متعاليه تمام اجزاي حاكميـت را آراسـته بـه      ،كند  واقع پشت به شريعت مي    
. باشـد   در آثار امام نقش خبرگان حفظ اسالم و حفظ ملت اسـالمي مـي             . كند  مجوز هاي شرعي مي   

شود براي رفع گـره هـا امـام راحـل مجمـع               هر نظام سياسي به طور طبيعي با معضالتي مواجه مي         
  : گويد كند و درباره ي آن چنين مي  مصلحت نظام را تعبيه ميتشخيص

مجمع تشخيص مصلحت براي حل معضالت نظام مشورت رهبري به صورتي كه قدرتي در              « 
درصورتي كه بين مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان شـرعا           ..... عرض قواي ديگر نباشد   

  3».... ي نگهبان و و قانونا توافق حاصل نشد، مجمعي مركب از فقهاي شورا
باشد، مثـل دو نهـاد        نهادهاي كه امام راحل در نظام سياسي خود به ارمغان آورد كم نظير مي             
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يادشده و يا مثل كميته امداد و كميته انقالب اسالمي و جهـاد سـازندگي و بنيـاد مـسكن و ديگـر                       
ز جهـان بينـي و       نـوع خاصـي ا     ،نهادها اعم از سياسي و امنيبي و عمرانـي در تمـامي ايـن نهادهـا               

. كنـد  بيني كمك مـي   براي درك آن جهان،مباني كه در فصل دوم گذشت   . شناختي نهفته است    انسان
 بـا تمـام كـاخ       ،اين نوع جهان بيني امام راحل و انسان شناختي وي بود كه مـوي كـوخ نـشينان را                  

 دفتـر چهـل و پـنجم، ص ص    انيـ تب) س (يني امام خمي شهي در اندهي فقتي و وال يحكومت اسالم   و فريا  ،داد  نمي نشينان

 مـا در مقابـل تمـام دنيـاي آنـان       برمي آورد كه اگر صاحبان زر و زور و دنياي غرب در مقابل ديـن مـا بايـستند                   .525-526
باشـد يعنـي    در اين نگاه فرادست و فرودست وجود ندارد و اگر هم باشد فرادسـتي از آن پارسـايان مـي              . ايستيم مي

باشـد    در سياست متعاليه كـه در خـدمت شـريعت مـي      ، به مالك و معيارهاي ديني است      ،نيهاي انسا   مالك جايگاه 
باشد كه در راه آن   مقوله ي امربه معروف و نهي از منكر مي          سياسي، شايد يكي از مهمترين نهاد نظارتي در آن نظام        

 شـهيد بـزرگ   ه بـه پيـروي از  ي بودند ك فدائيانان،خيلي از بزرگان دين و ديانت فدا گشتند كه مصداق روشن از آن     
 يكـي از فرمانهـاي امـام راحـل در            فلذا . شربت شهادت نوشيدند   )ع(طول تاريخ بشريت يعني حضرت سيدالشهدا     

ي نظام  ه گشت و هنوز هم آنچنانكه شايستهمهري مواج معروف و نهي ازمنكر بود كه با بيراستاي راه اندازي امربه 
  :ر جايگاه شايسته ي خود را نيافته استاسالمي است امربه معروف و نهي از منك

امربه معروف «اي به اسم  اين مرقوم ماموريت دارد كه اداره شوراي انقالب اسالمي به موجب      « 
در مركز تاسيس نمايد؛ و شعبه هاي آن در تمام كشور گسترش پيدا كند؛ و اين »و نهي از منكر

اظر به اعمال دولت و ادارات دولتي و        اداره، مستقل و در كنار دولت انقالبي اسالمي است و ن          
و دولت انقالب اسالمي مامور است كه اوامـر صـادره از ايـن اداره را            . تمام اقشار ملت است   

اين اداره ماموراست كه در سراسر كشور از منكرات به هـر صـورت كـه باشـد                   اجرا نمايد و  
بل او، اجرا نمايد و     جلوگيري نمايد و حدود شرعيه را تحت نظر حاكم شرعي يا منصوب از ق             

و در  . احدي از اعضاي دولت و قواي انتظامي حق مزاحمت بـا متـصديان ايـن اداره ندارنـد                 
اجراي حكم و حدود الهي احدي مستثنا نيست حتي اگر خداي نخواسته رهبر انقالب يا رئيس                

  1» دولت مرتكب چيزي شد كه موجب حد شرعي است بايد در مورد او اجرا شود
ن مهمي و كاربردي كه به نوبه ي خود نقش به سـزايي در جلـوگيري از مفاسـد                   فرمان به اي  

 سـيد احمـدآقا   .مهري قرار گرفت    ياسي و اقتصادي صاحبان قدرت دارد؛ با كمال تأسف مورد بي          س
  :اند  پيرامون فرمان ياد شده ذكر كرده توضيحاتي را در1372در سال 

مام خميني صادر شـد و بـه محـض اينكـه     اين حكم چندي بعد از پيروزي انقالب از طرف ا      «
شايع شد كه امام چنين حكمي صادر كرده اند، از طرف شوراي انقالب و دولت موقت آمدند                 
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  :اي كه بود جلوي آن را گرفتنند، به دو علت و به هر وسيله
  .هنوز تشكيالتي براي به اجرا درآوردن آن نيست) الف
ه محكمه ميبرد و يا روحـانيون شـهرها كـه           شود و هر كس هر فردي را ب         هرج و مرج مي   ) ب

  . كنند وارد هم نيستند، دخالت مي
اي گفتند قبول كردند بعدها معلوم شد كه         يچ وجه قبول نداشتند ولي چون عده      امام گرچه به ه   

توانستيم جلوي خيلي از      اگر اين حكم به اجرا گذاشته ميشد با توجه به جو انقالب اسالمي مي             
ي من دولت موقت از اين كه به محـاكم كـشيده شـوند               و به عقيده  . ريمرهاي خالف را بگي   كا

  1».هراس داشت
حكـم امـام بـر      ها همين حاال هم بر اين باورند كه اين كار عملي نيست، و در توجيه                  بعضي

ي سياسي و اجتماعي شكل نگرفته بود، ولي ما بر اين باوريم كه همـين               هااين امر تاكيد دارند نهاد    
نهـاد امربـه معـروف و نهـي از           ترين نهاد،   ز سه دهة از عمر انقالب اسالمي ضروري       حاال با بيش ا   

امام خود به ايـن هـدف اشـاره         . باشد   مي  با آن نهاد بيشتر ميسور     مبارزه با مفاسد  كه  باشد،    ميمنكر  
  :دارند

ي مـستقل بـدون      وف و نهي ازمنكر كه يك وزارتخانـه       ما مبارزه با فساد را با دايره امربه معر        «
اي كه تاسيس خواهد شد انشااهللا مبارزه ي با فساد           ي به دولت، با يك همچو وزارتخانه      پيوستگ

كنـيم؛    كنـيم؛ راديـو را اصـالح مـي          كنيم؛ مطبوعات را اصالح مـي      كنيم؛ فحشا را قطع مي     مي
. باشـد تمام اين ها به فـرم اسـالم بايـد    . كنيم كنيم؛ سينما را اصالح مي تلوزيون را اصالح مي   

كنيم؛ خـوف     حدود اسالم را جاري مي    . ي اسالمي، احكام اسالم   ها  ات اسالمي، وزارتخانه  تبليغ
مـا  . غرب مارا خوار كرد؛ غرب روحيات ما را از بين برد          . پسندد نمي كنيم    از اينكه غرب نمي   

ما با ملت ايران، با همراهي ملت ايـران،         . زداييم  را غرب زده كردند؛ ما اين غرب زدگي را مي         
 تمـام   - تمام آثار فاسده، نه آثاري كه تمدن اسـت         -اني ملت ايران، تمام آثار غرب را      با پشتيب 

مملكـت  «مـا يـك   . اطله ي غربي را خـواهيم زداييـد       ت ب اخالق فاسده ي غربي را، تمام نغما      
  2».كنيم ايجاد مي» محمدي

امـروز بزرگتـرين نيـاز بـشريت احيـايي امـر بـه        . تمام اين گفتارها سرشار از حكمت است    
 آزادي بيـان و قلـم        آن اين فريضه الهي يكـي از مـصاديق روشـن         . باشد  روف و نهي از منكر مي     مع
 حتي در غرب هم اگر نكات قوتي وجود دارد بخاطر محتواي امر بـه معـروف و نهـي از                     .باشد  مي

باشد؛ البته اسمي از امر به معروف و نهي از منكر وجـود نـدارد، امـا محتـوا در خيلـي از                         منكر مي 
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توانـد صـاحبان      هـاي سياسـي راه دارد و مـي          ها وجود دارد، كه يك خبر نگار به اكثر عرصه          عرصه
با قطع نظر   . قدرت را بازخواست كند و آنها را به چالش بكشاند، اين نوعي از امر به معروف است                

هاي اساسي وجود دارد، پس خـود         از اينكه در مصاديق معروف و منكر از نگاه غرب و اسالم فرق            
 چنين آزادي هم از ناحيه شريعت       .باشد  هاي مهم ديني، فلسفي و سياسي مي         يكي از معروف   آزادي

 از ناحيه    هم باشد و    بلكه بعنوان تكليف شرعي بر عموم متشرعين مي         بر خوردار است،   از مقبوليت 
سياست متعاليه بر امر به معروف و نهي از منكر بيشترين تأكيـد             . آيد   عين عقالنيت بشمار مي    ،عقل

چرا كه حكيمان حكمت متعاليه با قطع نظر از نظريه پردازي خود معتقد به فريضه امـر بـه           . را دارد 
اين باورنـد كـه     آن باور دارند و بـر      بر    و بعنوان يكي از فروع دين      باشند  معروف و نهي از منكر مي     

 تـضمين   توانـد    مـي  را.... اين فريضه بعنوان نظارت همگاني صيانت از مفاسد سياسي و اقتصادي و           
هاي مهم در سياست متعاليه عبارت از نهادي است كه در گام اول حفظ شريعت كند ودر                   نهاد. كند

در پـي داشـته باشـد و     و پيوستگي سياسي و اجتماعي را را به اجراء در آورد  گام بعدي فرامين آن   
اند كه جدا     هنهادهاي سياست متعاليه چنان به هم تنيد      .  قرب بندگان به خدا گردد     در نهايت موجب  

مجلس خبرگان، مجمع تشخيص و يا نهاد امر به معروف و نهـي از منكـر                . كند  سازي را دشوار مي   
مجلـس خبرگـان بعنـوان    . توانند مهمترين نهاد سياسي و حتي فراتر از آن باشند  به باور نگارنده مي   

ت محور اسـت    اي برخوردار هستند، و سياست متعاليه شريع        شريعت شناسان عيني از اهميت ويژه     
. و مجمع تشخيص مصلحت نماد خرد جمعي اسـت     . و به شريعت شناسان اهميت ويژه قائل است       

و اما نهاد مقـدس و فرامـوش شـده          . و عقل و نقل در سياست متعاليه پيوند وثيق با همديگر دارند           
ت معروف و نهي از منكر بعنوان نظارت همگاني و تبلور مشاركت فعاالنـه مردمـي در سياسـ                   امربه

صيانت از فساد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را         . تواند داشته باشد    متعاليه جايگاه ويژه مي   
  .گردد شود كما اينكه مانع از بدعت در شريعت مي ها مي به همراه خود دارد و نيز مانع از كجروي

در . باشـد   نهاد ديگر كه امام راحل گفتارهاي در پيرامون آن دارد قوه مجريه مـي             : قوه مجريه 
  :فرمايند  ضرورت آن مي
در همه كشورهاي عالم و هميـشه اينطـور   . اصوال قانون و نظامات اجتماعي مجري الزم دارد  «

قانونگذاري بـه تنهـايي سـعادت بـشر را تـأمين            . است كه قانونگذاري به تنهايي فايده ندارد      
ه مجريه است كه قوانين و      قو. اي به وجود آيد     پس از تشريع قانون بايستي قوه مجريه      . كند  نمي

كند؛ و ثمره قـوانين و احكـام عادالنـه دادگاههـا را عايـد مـردم                   احكام دادگاهها را اجرا مي    
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به همين جهت، اسالم همان طور كه قانونگذاري كرده، قـوه مجريـه هـم قـرار داده                  . سازد  مي
  1».متصدي قوه مجريه هم هست» ولي امر«. است

داند و بر اين باور است كـه ضـمن اينكـه              ر نظام سياسي مي   سياست متعاليه ولي امر را محو     
  :مسئوليت آن سنگين است اما بايستي آن قوه مدام در پي اصالح خود باشد

گـاهي ممكـن    . از اموري كه اصالح و تصفيه و مراقبت از آن الزم است قوه إجراييه اسـت               « 
وراي نگهبـان آن را تنفيـذ       است كه قوانين مترقي و مفيد به حال جامعه از مجلس بگذرد و ش             

كند و وزير مسئول هم ابالغ نمايد، لكن به دست مجريان غير صالح كه افتاد آن را مسخ كننـد        
اند يـا عمـداً بـراي         بازيها يا پيچ و خمها كه به آن عادت كرده           و بر خالف مقررات يا با كاغذ      

  2».نندك نگران نمودن مردم عمل كنند، كه بتدريج و مسامحه غائله ايجاد مي
داند بخصوص قوه مجريـه       سياست متعاليه اصالح را در تمام ابعاد نظام سياسي ضروري مي          

طبـق حركـت    . كنـد   بخاطر اهميتي كه در بين ساير قـوا دارد ضـرورت إصـالح را دو چنـدان مـي                  
 از نگـاه  ،باشد، ازحيـث حركـت تعـالي حـد يقـف نـدارد       جوهري هميشه انسان در حال شدن مي      

يكرد باورهاي ديني نيز چنين است كه دو روز مـؤمن نبايـستي يكـسان شـود بلكـه        فلسفي و با رو   
هميشه بايستي روز بعدي بهتـر از روز قبلـي باشـد و لـذا مراقبـت و اصـالح بطـور مـستمر الزم                         

باشد اعـم از نظـارت درونـي و بيرونـي             هاي كه در سياست متعاليه مورد تأكيد مي         نظارت. باشد  مي
زشي و پرورشي متعاليه دانـش آموختگـان چنـان بايـستي تربيـت شـوند كـه                  در نظام آمو  . باشد  مي

اي شوند كه خود را در محضر خدا بدانند و ببينند، كه برآيند چنـين                 هاي وارسته   خروجي آن انسان  
انـد كـه عـالم     امام راحل بارها تأكيد بر اين داشته. رويكردي مديران متخصص و متعهد خواهد بود    

  :گويد ضر خدا نبايد معصيت كرد و در خطاب به رياست جمهوري ميمحضر خداست و در مح
 واقـع   - جل و عـال    -رئيس جمهور محترم بايد توجه داشته باشند كه در پيشگاه مقدس حق           « 

گـذرد، در   است و آنچه بر او از خطرات قلبي و تمايالت سرّي تا اعمال معلـن و مخفـي مـي            
 پنهان كرد، هر چند از خلق خدا پنهـان          -عال جل و    -حضور حق است و چيزي را نتوان از او        

و بايد توجه نمايند كه در مقامي هستند كه يك جمله او گاهي مؤمني را ساقط كـرده و                   . باشد
رساند؛ گـاهي     برد، و يا غير صالحي را به مقامي كه شايسته آن نيست مي              متعهدي را از بين مي    

  . شد و گاهي بعكسبخ يك سخنراني او، جمهوري اسالمي و كشور را نور مي
همـه دسـت   . مقام خطير است و خطر بزرگ، به خـدا بايـد پنـاه بـرد و از او اسـتمداد كـرد       

                                                 
  .537همان، ص. 1
  .538همان، ص. 2
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گر بر حذر باشـند       بازان حيله    بايد از چاپلوسان دغلباز و زبان      -جمهور   بويژه رئيس  –اندركاران  
. دار كه تعهدشـان قبـل از انقـالب مـشهود بـوده اسـت       و مشاوران خود را از اشخاص سابقه   

بسا كه منحرفان و منافقان، خود را با ظاهري آراسته به تقوا جا بزنند و با دسـت                . انتخاب كنند 
  1».ما به اسالم و كشور اسالمي صدمه زنند

توانـد    اين هشدارها بشرط عمل بر آنها صيانت نهاد رياسـت جمهـوري را از انحرافهـا مـي                 
كند، و اطرافيـان رياسـت جمهـوري را از            و حاكميت را از استبداد و ديكتاتوري دور         . تضمين كند 
سعادت از  . دولت بر آمده از سياست متعاليه دولت هدايت خواهد بود         . كندازي  س  ها پاك   چاپلوسي
البته مفاهيم همچون سعادت، فضيلت، هـدايت را        . هاي دولت سياست متعاليه خواهد بود       كار ويژه 

 تمـام . كم و بيش در فصل پنجم خواهد آمـد        بايستي در اهداف نظام سياسي متعاليه دنبال نمود كه          
نهادهاي نظام سياسي متعاليه هادي بر سعادت و سعادت هم در خدا محوري بـودن امـور و علـوم                    

ها نيست امـا بخـاطر    بطور قطع نهادهاي سياسي منحصر در ياد شده  . امكان تحقق را خواهد داشت    
تا بـه نهادهـاي نظـامي و امنيتـي پرداختـه           شود،    پرهيز از إطاله كالم به همين مقدار آمده بسنده مي         

  .شود

  :نظامي و امنيتيساختار  -2
گري  كند، مفهوم نظامي    سياست متعاليه از هرگونه ورود نظاميان در حوزه سياسي بر حذر مي           

 قبـل از اينكـه بـه رويكـرد سياسـت متعاليـه            ،باشد  امروز يك مفهوم مطلوب در حوزه سياسي نمي       
  .مورد مطالعه قرار بدهيمرا  در اصطالحات علوم سياسيگري   نظاميخته شود، بجاست مفهومپردا

 militarismگري  نظامي) الف
وضعي كه در آن دولت در تعقيب اهداف سياسي خود، جنگ، و استفاده يـا تهديـد نيـروي                   « 

نـوع ديگـر آن وضـعي اسـت كـه در آن             . دهـد   هاي خود قرار مي     نظامي را در صدر اولويت    
. كنـد   بر جامعه مدني غلبه پيدا مي     ) پرستي، وحدت، سلسله مراتب، نظم      نميه( ارزشهاي نظامي 

گري در قرن نوزدهم در نگراني طبقه متوسط نسبت به تهديد ارتش بـراي                اصطالح نظامي ..... 
بنظـر  . ....برتري مدني و ترس و نگراني از فرسايش ارزشهاي ليبرال غير مذهبي ريشه داشـت               

اي جهان سوم بيشتر به بحرانهـاي داخلـي ارتبـاط دارد تـا              گري در كشوره    رسد كه نظامي    مي
ثباتي سياسي، ناآرامي اجتماعي، ضعيف اقتصادي و در برخـي            در اينجا بي  : بحرانهاي خارجي 

                                                 
  .540همان، ص. 1
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هـاي      موارد تهديد انقالب داليل آشكار و عمده مداخله ارتش بوده است، تا نه تنها حكومـت               
اي تحميـل     ي اقتدارگرايانه خود را به نحو فزاينده      مدني را از كار بر كنار كند بلكه نظم اجتماع         

  1».نمايد
كنند، بلكـه در مقـام        يكنند به وظايف محوله خود اكتفاء نم         وقتي رخنه به جامعه مي     نظاميان

بـسيار  در دنيـا    هاي سياسي     آيند، امروز حضور نظاميان در عرصه       تصرف تمام نهادهاي مدني بر مي     
اي پيشرفته، حضور نظاميان فقـط در كـشورهاي جهـان           بخصوص در كشوره  كم رنگ گشته است     

هاي داخلي و شكل نگيري نهادهاي مدني         ثباتي  باشد، دليلش هم بيشتر بخاطر بي       سوم محسوس مي  
در آورد، شـايد بخـاطر همـين اسـت كـه       هاي إفراطـي سـر از فاشيـسم در مـي         است، نظامي گري  

  :شيسم آورده استگري را، در بحث فا المعارف ناسيوناليسم، نظامي ةداير
هميشه، و در هر كجا، آمادگي و مصمم بودن براي جنگيدن در راه ميهن ملت نوعي فضيلت                 « 

پرينـسيپ    فـورر . گري يك عنصر حياتي عقايـد آنهـا بـود           براي فاشيستها، نظامي  ... .بوده است 
، طلبيد؛ نياز به عمل انقالبـي، بـراي خلـق دوبـاره ملـت               وفاداري و اطاعت كوركورانه را مي     

بايستي برايش جنگيد و به همان فضيلتهايي نياز داشت كه از يك سـرباز،                اي بود كه مي     مبارزه
 نژادپرسـتي، در چنـين      ....سـاخت   يك جنگجوي خوب يعني يك قهرمان زمان جنـگ را مـي           

توانند مثله كنند،     نژاد پرستها مي  . موردي، فارغ از معيارهاي آيينهاي فاشيستي، جنگ طلب بود        
از عجايب روزگـار    .... آنكه فاشيست باشند    ارهايي از اين دست را انجام دهند، بي       بكشند، و ك  

آنكه فاشيسم كه بر پايه ارتش ساالري سازمان يافته و براي فضيلتهاي سربازي ارزشـي زيـاد                 
ها و فعاليتهاي فاشيستها دلبستگي داشتند، ليكن         اي از انديشه    افسران عموماً به پاره   .... قائل بود، 

اي آنها    به نيروهاي نظامي جاي خود را داشت، و آن هم بر پايه ارزشهاي سنتي حرفه               يوفادار
  2»....بود

اگر هر مكتب فلسفي هم با نظامي گري سازگار باشد، مكتب متعاليه و سياسـت متعاليـه بـه              
ه گري سازگاري داشته باشد، البته با ورود نظاميان بـه عرصـ   تواند با نظامي هيچ نحوي از أنحاء نمي   

سياست متعاليـه   . آيد  ها بشمار مي    باشد، ولي در حوزه امنيت از جمله ضرورت         سياسي ناسازگار مي  
 شاخـصه روشـن آن       يكي از  گري شايد   آيد، اما نظامي    هيچ وقت در مقام تحميل عقايد خود بر نمي        

ـ        ها نظامي   در بعضي از تعريف     است، و لذا   تحميل كردن عقايد خود    د گري را به نوعي تحميل عقاي
  : بايستي خواند رااند، كه در اين صورت فاتحه هر گونه آزادي و آداب خود به جامعه تعريف كرده

                                                 
 . 529-528، ترجمه حميد احمدي، صفرهنگ علوم سياسي آكسفوردلين،  مك ايان. 1

 .682، ص 2 جدايرة المعارف ناسيوناليسم،دايرة المعارف ناسيوناليسم،الكساندر ماتيل، . 2
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  ) militarism( گرايي نظامي) ب

هـاي نظـامي ارزش       ها و افكاري است كه براي در گيـري          گرايي، عنواني براي نگرش     نظامي)1
هاي تعارض ميان جوامع نگـاه   هاي نظامي به عنوان يكي از جلوه زياد قائل است و به در گيري     

هاي   هاي زندگي اجتماعي بر اساس انواع كنش و شكل          ترتيب و تنظيم تمام حوزه    ) 2كنند؛    مي
) 3هـا؛     ي نظامي   اي مدهاي نظامي يا سالم دادن به شيوه         براي مثال، اشاعه  . زندگي نظامي است  

 و اهداف جنگي آنان قرار دادن مؤسسات اجتماعي و سياسي در جامعه زير نفوذ رهبران نظامي
  1»گري به فارسي بر گرداند توان عنوان فوق را نظامي با تعبير دوم و سوم مي. است

كنـد، و نـه       سياست متعاليه با نهادهاي نظامي و امنيتي نه بصورت سالبه كليه بدان نگـاه مـي               
كه آن را در     بل ،داند و نه مثبت بطور مطلق       بصورت موجبه كليه؛ يعني نه آن را منفي بطور مطلق مي          

چـرا كـه بـا    . تابـد   هاي ياد شده را بـر نمـي         در نتيجه تعريف  . كند  جايگاه خود تعريف و تمجيد مي     
از دل آن بيـرون بيايـد و نمـاد آن           و يا فاشيسم    گري كه نازيسم      شونت ميانه خوبي ندارد، نظامي    خ

بشرط عمل كردن بـه  نظاميان . مثل هيتلر و موسوليني باشد، مورد پسند سياست متعاليه نخواهد بود   
.  در غير آن صورت همه چيز را به تباهي خواهنـد كـشيد             ،وظايف محوله مورد احترام خواهند بود     

انـد در دوران معاصـر جوامـع عقـب            انسان معاصر نيز بخاطر رشد فكري از مليتاريسم عبور كـرده          
دعـاي  . باشـد   اري مي اما مهمترين وظيفه نظاميان مرز د     . تابند  گري را بر مي     مانده فكري فقط نظامي   

 در كتـاب    آملـي،    جـوادي   حكـيم متألّـه     باشد؛  العابدين الگوي سياست متعاليه مي      مرزداران امام زين  
مفاتيح الحيات جايگاه مرزداري و اهميت آن را بيان داشته، سپس آثار معنوي آن را گوشزد نمـوده                  

 را در ذيـل مجاهـدان آورده         و نيز بحثي   2.است، و در آخر به ترجمه دعاي مرزداران پرداخته است         
عناوين ياد شـده    3است، عناويني همچون برتري مجاهدان، نيكي به رزمندگان، كيفر آزار مجاهدان            

يعنـي ورود در    . ماننـد   مجاهداني كه مجاهد مي   . رساند  مجاهدان را مي  به   احترام خاص     لزوم داللت
بـا  . شـوند   امور غير مربوطه نمـي      وارد به  باالخرههاي سياسي و حزبي و        اقتصاد، سياست، باندبازي  

امـام راحـل در بـين نظاميـان بـه           . به تباهي خواهند كشيد   را  هاي ياد شده       تمام حوزه  ،فرض ورود 
گـواه بـر    » اگر سپاه نبود، كشور هم نبـود      « پاسداران عنايت ويژه داشت جمله معروف وي كه           سپاه

اي كاش من يك    «  معروف وي كه      يك پاسدار شدن را داشت كه جمله       يي و يا آروز    اين ادعاست؛ 
                                                 

 .1108، ص2، ج فرهنگ جامع جامعه شناسي و علوم سياسياله راسخ،  متكرا. 1

  .476-469 صصالحيات، مفاتيحعبداهللا جوادي، . 2
 .389-388همان، صص. 3
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ها از امام كـه كـم نيـست امـا تمـام تعريـف و تمجيـدها بخـاطر                      و از اين قبيل گفته    » پاسدار بودم 
 كـه او راضـي بـه ورود         ،مجاهدت، رشادت و ايثارگري سپاه بوده نه جهات ديگر گواه بر اين ادعا            

بر بينش سياسي باالي امام راحل      هاي سياسي و احزاب نبوده است، نهي امام داللت            سپاه در عرصه  
 كـه در واقـع تجربـه        ،دارد   نظاميان را از ورود به سياست بر حذر مـي          ،علوم سياسي عالي نيز   . دارد

  :كنيم هاي امام راحل مي در اين زمينه مروري بر توصيه. بشري است
 اين بود منحرفين از اول تزشان. در سپاه و ارتش افرادي وارد نشوند كه باعث اختالف باشند         « 

گفتند ارتش نبايد باشـد، وهـر دوي          خورد؛ و از آن طرف، گروهي هم مي         كه سپاه به درد نمي    
سفارش اكيد من اين است كه افراد بر حسب         .... خواستند به ارتش يا سپاه ضربه بزنند        اينها مي 

تكليف شرعي و مصالح جامعه در سپاه و ارتش توجه به مسائل داشته باشند و گروهگرايـي و                  
  1».تفرقه شديداً احتراز كنند

هـر  ديگـر   خواهد هر دوي ارتش و سپاه را حفـظ نمايـد از طـرف                 امام در عين حال كه مي     
كند، شريعت بصورت خيلي روشن تكليف نظاميان را          گرايي بر حذر مي     دوي آنها را از تفرقه گروه     
  .باشد  آنان مرزداري مي ترين وظيفه مشخص كرده است كه مهم

عي كنيد جهات سياسي در سپاه وارد نشويد، كه اگر افكـار سياسـي وارد سـپاه                 شما بايد س  « 
هميشه به سپاه سفارش كنيد كه آنان خودشـان را يـك            . رود  شود، جهات نظامي آن از بين مي      

  2».جنگنده خدمتگزار مردم بدانند، نه يك جنگنده غير خدمتگزار
انـد كـه      حكمت آن را نيز بيان كـرده      سائل سياسي دارد،    كالم امام تصريح بر دوري سپاه از م       

هـاي نظاميـان      گـي از ويژگـي      در صورت ورود جهات نظامي آن آسـيب خواهـد خـورد، جنگنـده             
 جـدي   هت يعني هم نظامي و هم سياسي آسيب       باشد، با فرض ورود به عرصه سياسي هر دو ج           مي

  .ده خواهند شدانخواهند خورد و به چالش كش
بنـدي، و آن طرفـدار آن يكـي، آن يكـي          رد بشوند به دسـته    براي سپاهيها جايز نيست كه وا     « 

گذرد؟ در امر انتخابات باز هم بـه          به شما چه ربط دارد كه در مجلس چه مي         . طرفدار آن يكي  
انتخابات در محل خـودش دارد      ! خوب. من اطالع دادند كه بين سپاهيها هم باز صحبت هست         

نها هم اختالف پيدا كنند؟ بـراي سـپاه جـايز     شود، جرياني دارد، به سپاه چه كار دارد كه آ           مي
سپاهي را از آن تعهدي كه دارد، از آن مطلبي كـه بـه   . براي ارتش جايز نيست اين. نيست اين 

                                                 
 .144 صسپاه پاسداران در انديشه امام خميني، 33تبيان مهدي مرندي، . 1
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  1».دارد و همين طور ارتش را عهده اوست باز مي
كند براي ديگر نيروهاي نظامي و مسلّح جـاي           امام وقتي سپاه را از ورود به سياست منع مي         

 از نگـاه امـام      ، از متن انقالب جوشـيده      كه  سپاه دليلش هم روشن است وقتي     .ماند  ي نمي حرف باق 
. شـود    مـشخص مـي    ي نظـامي   تكليف ديگـر نيروهـا     شته باشند، حق ورود در عرصه سياسي را ندا      

 -1: اهداف و مأموريتهاي نيروهـاي نظـامي از نگـاه آن رهبـر سـفر كـرده بطـور كلـي عبارتنـد از               
 مقابلـه بـا دشـمنان       -4 كـشور     پاسـداري از   -3 پاسداري از انقالب اسالمي      -2پاسداري از اسالم    

  2 تشكيل بسيج-6 تأمين نظم و امنيت -5 اسالم
كه در منبـع يـاد شـده آمـده     ،هر كدام از عناوين ياد شده امام راحل بياناتي دارند   در پيرامون 

 از نگـاه سياسـت متعاليـه    باشـند   كارگزاران نهادهاي نظامي و امنيتي كه همان فرماندهان مـي         . است
  :و لذا امام بارها نيروهاي مسلّح را به معنويت توجه داده است. باشند عابدان شب وشيران روز مي

بحمداهللا امروز در بين ارتش، در بين همه نيروهاي ارتشي و در بين همه ارگانهـاي دولتـي،                  « 
 در بين آنهـا  - خداي نخواسته-همه افراد بحمداهللا متكي به خداي تبارك و تعالي هستند و اگر  

يك نادري پيدا بشود، يك فرد منحرفي پيدا بشود، قهراً، با استقامت ملت، بـا اسـتقامت شـما                   
كند و شما دلگرم باشيد به اينكه اتكاي بـه خـدا داريـد و آن                  عزيزان آن هم استقامت پيدا مي     

 اسـت مـادامي كـه       خداوند وعدة نصرت به شما داده     . كس كه اتكا به خدا دارد منصور است       
شما هم نصرت خدا را بكنيد و نصرت خدا به نصرت ديـن خـدا و نـصرت بنـدگان مـؤمن                      

شما به اين عهد باقي باشيد و خداي تبارك و تعـالي عهـد خـود را عمـل خواهـد                     . خداست
  3».كرد
هـا آشـنا      ها منحصر به امام ره است، ديگر رهبران سياسي جهـان بـا ايـن مقولـه                  اين توصيه 

در ديگر مكاتب سياسـي     . ياست متعاليه است كه به جهان و انسان يك نگاه متفاوت دارد           نيستند، س 
در سياسـت متعاليـه متفـاوت از ديگـر      پارامترهاي قـدرت نظـامي    ،توان يافت   چنين نگاهي را نمي   

  .باشد رويكردها مي
اش توجه به معنويات داشته باشيد، سـربازش در           كه همه ) هستيد(شما يك تركيب حاضري     « 

ها دعا بخواند و دعاي كميل بخواند و با دعاي كميل و نماز شب و ذكـر و فكـر الهـي                        جبهه
دانيد   خودش را مهيا كند براي جنگيدن با آن ارتشي كه در محل خودش، با اموري كه شما مي                 

                                                 
 .همان. 1

 . 39-11همان، صص. 2

 .98-97، تبيان دفتر سي وسوم، صصاه امام خمينيارتش از ديدگمهدي مرندي، . 3
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  1».و كساني كه در قرارگاههاي آنها بودند و ديدند چه چيزها بوده
 همانطور كه بارهـا يـاد آور شـديم سياسـت         ،شود  ه مي در اين جمالت امام، تمام عرفان ديد      
باشد، در پي ايجاد پيوسـتگي بـين مفـاهيمي اسـت كـه       متعاليه كه خواستگاه آن حكمت متعاليه مي    

بظاهر بين آنها ناسازگاري است؛ پيوند امور نظـامي بـا علـوم عرفـاني سـزاوار حكمـت متعاليـه و                      
  :ريح مالصدرا استشاهد بر اين ادعا تص. باشد سياست متعاليه مي

أن الشرع و العقل متطابقان في هذه المسألة كما في سـائر الحكميـات، و حاشـي الـشريعة الحقّـة                     ... « 
اإللهية البيضاء أن تكون أحكامها مصادمة للمعارف اليقينية الضرورية، وتباً لفلسفة تكون قوانينها غيـر               

  2»مطابقة للكتاب و السنّة
همـانطور كـه در     ) تجرد نفـس  ( و انطباق دارند در اين مسئلة        شرع و عقل با يكديگر موافق     
خيلي بدور است كه شريعت حقّ الهي أحكـامش بـا معـارف             . ساير مسائل حكمي نيز چنين است     

اي باد كه قوانين آن بـا كتـاب و سـنّت              يقيني ناسازگار و تصادم داشته باشد، زيانباري بر آن فلسفه         
  . ناسازگار باشد

 را در استدالل به تجرد نفس آورده است، اما همانطور كـه خـود تـصريح                 ملّاصدرا اين بيان  
در نتيجـه  . كرده است در ساير مسائل نيز چنين است يعني اختصاصي به مسئله تجرد نفـس نـدارد            

پيونـدهاي  . باشـد   پيوند زدن امور نظامي با علوم عرفاني در بيانات امام راحل نيز در اين راستا مـي                
باشـد؛ در سـاير مكاتـب فلـسفي از چنـين              معرفتي سياست متعاليه ميـسر مـي      اينچنيني در منظومه    

بطور مثال مكتب مـشّاء وقتـي تمـام         .  امكان بحث وجود ندارد تا برسد به وقوع آن          حتي پيوندهاي
ها را حقايق متباينه دانسته و بر آن باور باشد در رويكرد اين مكتـب امكـان تحقـق وحـدت                      هستي

در . باشـد    مي ، بلكه نازلتر از اين    اتب فلسفي غرب نيز داستان از اين قرار       در غالب مك  . نخواهد بود 
 مذهب را بـا سياسـت و اخـالق را بـا      آنان،رويكردهاي فلسفي غرب بخصوص در فلسفه سياسي   
البته ما غرب بسيط نداريم مراد از غـرب     . اند  قدرت و معنويت را با حكومت ناسازگار معرفي كرده        

هـاي سياسـي بخـصوص در نظـام           ليستي است كه يكّه تاز ميدان در عرصه       هاي ليبرا   امروز سياست 
 به مالك   )ع(طبق منطق ياد شده كه همان تصريح مالصدرا بود كل نامه امام علي            . باشد  الملل مي   بين

 اگـر   ، كه در واقـع نامـه مالـك اشـتر،          اشتر تمامي آن از مصاديق سياست متعاليه بشمار خواهد آمد         

                                                 
 . همان. 1
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چـون فلـسفه    .  آن وقت ما مصداق واقعي سياست متعاليه را نخواهيم داشت          ،سياست متعاليه نباشد  
  .اش اي مثل نامه مالك اشتر اصالً فلسفه نيست تا چه برسد به متعاليه ناسازگار با نامه

ائمـه   ()ع( و علـوي   )ص(ها و كلمـات قـصار نبـوي           ها، نامه   پس تمام ايات، روايات، خطبه    
يده است، همگي از منابع و مـصاديق سياسـت متعاليـه بـشمار           كه در زمينه سياسي به ما رس      ) اطهار
 بوقـوع رسـيدة   در مـصاديق عينـي  . ها از حوصله اين نوشته خارج است  كه پرداختن بدان  . آيند  مي

 كـه   )ع(توان نام برد و حكومت امام علي         مي  پيامبران را     دولتمرد  و يا  هاي پيامبران    حكومت قرآني،
هـاي امـام      و در زمان معاصر رهبري    .  رأس حكومت قرار گرفت    تنها امامي است كه مدت كمي در      

خميني ره نيز از اين قرار بود، كه خود از صاحبان كرسي تدريس حكمت متعاليـه بودنـد بـه نظـر                      
رسد آشنايي وي با حكمت متعاليه تأثير شگفتي در نگاه وي به سياست داشـته اسـت؛ كـه ايـن                مي

 .اش بـه گوربـاچف   ي وي تبلور يافته است، از جمله در نامهها ها در خيلي از سخنراني      تأثير پذيري 
و سيرة عملي او در سياست و بخصوص با احزاب سياسي و امور ديگر كه براي خود قصه مفصل                   

  .  پردازيم به اندك مطالب آمده در ذيل مبحث اول بسنده كرده به مبحث دوم مي  باالخره. دارد
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   فرهنگي و اجتماعيساختار: مبحث دوم

  
بحث از دو مفهوم، كارگزاران و نهادها، در ذيل مبحث اول گذشت، پـس قبـل از ورود بـه                    

  :پرادزيم بحث به دو مفهوم فرهنگ و اجتماع مي
نخست معنايي لغوي آن را در لغت و سـپس معنـايي اصـطالحي آن را در اصـطالح علـوم                     

  :كنيم اجتماعي دنبال مي
از آداب، رسوم، انديشه، هنر، و شيوة زندگي كـه          اي    پديدة كلي پيچيده  . farhang 1فرهنگ    « 

كتابي كـه   . 2. هاي بعدي است    گيرد و قابل انتقال به نسل       در طي تجربة تاريخي اقوام شكل مي      
هاي يك زبان را همراه با معني آنها به همان زبان، يا معادل آنها را به زباني ديگر، معموالً                     واژه

اي از دانـش يـا        هاي مربوط به رشته     كتابي كه در آن واژه    . 3.... كند      به ترتيب الفبايي نقل مي    
هاي فردي در بـارة هنـر، ادبيـات،           اي از آگاهي    مجموعه. 4... موضوع خاصي شرح شده باشد    

ادب، . 5. آمـوزد   علم، سياست، و مانند آنها كه كسي براي ارتقاي فكري و تربيتـي خـود مـي                
  1».... شعور، يا تربيت اجتماعي،

تواند باشد، معنـاي اول و دوم و چهـارم و پـنجم           هاي ياد شده مراد ما نمي       عريفالبته تمام ت  
هـاي آن بـه    شاخـصه باشـد؛   تواند محل تامل ما شود، سياست متعاليه بدنبال فرهنگ متعاليه مـي             مي

اند كه نقـل و بررسـي         پرداختهبه فرهنگ   هاي لغت بيش از اين        در كتاب . باشد  مباني كه گذشت مي   
و اما معنايي اصـطالحي آن در علـوم سياسـي و اجتمـاعي              . ه اين نوشته بيرون است    آنها از حوصل  

  :عبارت است از

  culture: فرهنگ -1
هـا و شـرايط گونـاگون       هاي زندگي، تصور از ارزش      فرهنگ در علوم انساني به شكل     .... ).1« 

 .....شود  هايِ انساني در مكاني مشخص و عصري معين گفته مي           حياتِ ناشي از فعاليت جمعيت    
گيرد   هايي كه صورت مي     شود، تحوالت و دگرگوني     آثاري كه در محيط زندگي انسان خلق مي       

اين آثـار و تحـوالت،      . ي فرهنگ است    يابد، متعلق به حوزه     و از نسلي به نسل ديگر انتقال مي       
ـ     گيري از طبيعت در زندگي انسان، فن        ها، ابزار، وسايل، علم، بهره      شامل ساختمان  ره آوري و غي

ها هماهنگ بـا   هاي همزيستي انسان  ها، نمادها و شيوه     تعارهها، اس   همچنين افكار، آرمان  . شود  مي

                                                 
  .869،صفرهنگ روز سخنحسن انوري، . 1
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ها روشن   ها و تمايز آن     مرز فرهنگ . هاي مربوطه از جمله عناصر فرهنگي است        نهادها و مؤسسه  
 ها در كنار زبان، اصـول اخالقـي، عـادت و           هاي تمايز ميان فرهنگ     ترين شاخص   مهم... .نيست

  1».....رسوم زندگي، ساختارهاي اجتماعي است
آن كنيم، كساني كه به معـاني         ما هر چه در معاني لغوي و اصطالحي مفهوم فرهنگ غور مي           

 فرهنـگ متعاليـه همـه امـور را در امـر مـادي               انـد،   دست يازيده اند كمتر به بعد متعاليه آن         پرداخته
انـد بـا      هاي كه از فرهنـگ كـرده         تمام تعريف  .ردكند، به امور معنوي نيز توجه ويژه دا         خالصه نمي 

سـازي اسـت و       اند، اما سياست متعاليه هم در مقام معـاش          توجه به امور مادي و معاشي،آن را ديده       
 در ادامـه    .بيند  هم معادسازي است، سياست متعاليه تمام مفاهيم را، با پيوند با معنويت و توحيد مي              

انـد تقـسيمات گونـاگون در         ناختي و سياسـي آن پرداختـه      شـ   برخي از كساني كه به معنايي جامعـه       
  :اند اند و در عين حال از فرهنگ معنوي نيز سخن به ميان آورده فرهنگ را دليل بر تكثر آن دانسته

گرايـي    گـر كثـرت      مردان، كارگران، جوانان و غيره، نه تنها بيان         مفاهيمي چون فرهنگ زنان،   « 
هـايي   دولت... .حران در درون يك نظام كلي فرهنگي داردفرهنگي است، بلكه نشان از امكان ب    

ي چنـد     كننـد، جامعـه     هاي مختلف قومي و ديني زندگي مـي         كه در درون سرزمين آنان گروه     
ي مادي و معنوي كه همواره بـا بحـث و             تقسيم فرهنگ به دو حوزه    . شوند  فرهنگي خوانده مي  

در سياست و اقتصاد خلـق كننـدگان        ي    هاي هدايت كننده     شخصيت ....جدل همراه بوده است،   
و نقش افـراد و     كنند    ها به اهميت مادي فرهنگ اشاره مي        ماركسيست. شوند  فرهنگ خوانده مي  
دانند و سطح فرهنگ يك جامعه را به طور عمده  دن فرهنگ، كم اهميت مي گروهاي را در آفري   

افـرادي چـون    . دانند  متناسب با پيشرفت نيروهاي مولد و مناسبات اجتماعي هماهنگ با آن مي           
ي تأثير عوامل چندگانه هستند و نقـش عوامـل مـادي و معنـوي را در                   ماكس وبر، پيرو نظريه   
  2». دانند تحول فرهنگي مهم مي

فرهنگ را مادي فقط ديدن خود يك رويكرد غير فرهنگي است، شايد منشأ تكثـر فرهنگـي                 
هـا     به دليل تعدد فرهنـگ     مد، كه گفته آ   همانطورباشد؛ اما مفسران آن را،        در مادي ديدن فرهنگ مي    

رسد كه تمام علت اين نيست، تكثر فرهنگ را در تعدد فرهنگ ديدن يـك                  اما به نظر مي    .اند  دانسته
  فرهنگ دانستن و در عـرض امـر مـادي ديـدن      يكي از اقسام را و معنويت .باشد  تفسير سطحي مي  

 ذاتا يك بار معنوي دارد، جهـت معنـوي   ، چرا كه فرهنگ باشد  فرهنگ مي داللت به نبود معرفت به      
در سياسـت متعاليـه، بـاطن فرهنـگ ديانـت و معنويـت              همانطور كـه     . است آفريننقش   آن بيشتر 

                                                 
 .831-830، صص2 ج شناسي و علوم سياسي، فرهنگ جامع جامعهاله راسخ،  كرامت. 1

 .831همان، ص. 2
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 .شود ها مي  جهت انديشگي ادمي است كه موجب تأسيس فرهنگ.باشد مي

و اند بر خالف ديگـر جانـداران خـود را از تـسليم                انسانها به كمك نيروي انديشه، توانسته     « 
قيد و شرط به طبيعت برهانند و براي مبارزه و تسلط بـر آن، راههـا، روشـها و                     وابستگيهاي بي 

فرهنگ را حاصل رفتار و     : تايلور... .وسايلي را اختراع كنند كه به مجموعه آنها فرهنگ گويند         
به بيان ديگر فرهنگ اجتماعي اسـت و        . كنند  داند كه در جامعه زندگي مي       كردار انسانهايي مي  

فرهنـگ شـيوة    به تعبير جامعه شـناختي،      .... پذيرد،  رفتار هر يك از افراد جامعه از آن تأثير مي         
 يا گروههاي از مردم است كه عناصري از قبيل عادات، اعتقادات، سنتها،             عمومي زندگي گروه  

اي بـه     دهد و وحدت اجتمـاعي ويـژه        ارزشها و نقاط نظر مشترك آنها را به يكديگر پيوند مي          
  1.آورد يوجود م

در .  چه بسا متفاوت از مفهوم مركـب آن باشـد          ،معاني ياد شده در ذيل مفهوم فرهنگ بسيط       
معنايي فرهنگ يكي از معاني كليدي جداسازي ادمـي از سـاير حيوانـات بـسبب داشـتن فرهنـگ                    

قيد و شرط بـه       با اين جداسازي بر خالف ساير حيوانات انسان خود را از وابستگيهاي بي            . باشد  مي
معنـايي كليـدي   .  به كمك آن تسلط بر طبيعـت پيـدا بكنـد    كهيعت رهانده و بدنبال ابزاري بوده     طب

و خالصـه اينكـه واژة      . باشد، كه برآيند آن روش زندگي خواهد بود         ديگر رفتاري بودن فرهنگ مي    
فرهنگ يك معنايي عامي دارد كه شامل عناصري از قبيل عادات، اعتقادات، سنتها، ارزشها و تمامي                

 سـبك زنـدگي متعاليـه،       .كننـد   نقاط مشترك كه بدان نقاط مشترك انسانها در كنار هم زنـدگي مـي             
  .آورد بدنبال خود فرهنگ متعاليه را مي

همانطور كه گذشت واژه فرهنگ بصورت تركيبي نيز آمده است از قبيـل فرهنـگ پـذيري،                 
قر، فرهنگ معنوي،   فرهنگ پذيري دو سويي، فرهنگ پذيري يك سويي، فرهنگ سياسي، فرهنگ ف           

از بين مفـاهيم تركيبـي فرهنـگ، فرهنـگ سياسـي كـه در               ... فرهنگ اقتصادي، فرهنگ اجتماعي و    
  :شويم باشد را ياد آور مي راستاي اين تحقيق مي

فرهنگ سياسي يك كشور از ايستارهاي مشخصه جمعيت آن، نـسبت           : راس: فرهنگ سياسي « 
ر درون مرزهاي آن وجود دارد، سرشت رژيم،        ويژگيهاي عمدة نظامهاي سياسي اجتماعي كه د      

تعريف شايدها و نشايدهاي حكومت و نقش مـشاورتهاي فـردي و اتبـاع حكومـت تـشكيل                  
  . يابد مي

دار و ارزشـهايي كـه معرفـت          فرهنگ سياسي از نظام اعتقادي تجربي، نمادهاي معني       : سيدني

                                                 
 .452 كتاب دوم، صعلوم اجتماعي،علوم اجتماعي،دايرة المعارف تطبيقي دايرة المعارف تطبيقي مهر،  عليرضا شايان. 1
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  .يابد اند، تشكيل مي كيفيت انجام اقدام سياسي
اسي تركيب ايستارها، اعتقادات، شور و احساس و ارزشهاي جامعه مـرتبط بـا              فرهنگ سي : بال

  . نظام سياسي و مسايل سياسي است
مجموعه ايستارها، اعتقادات و احساساتي است كه بـه رونـد سياسـي نظـم و معنـي                  : لوسين

  .كند ها و قواعد تعيين كننده حاكم بر رفتار نظام سياسي را مشخص مي دهد و فرضيه مي
الگوي ايستارها و سمتگيريهاي فردي نسبت بـه سياسـت در ميـان           « وند فرهنگ سياسي را     آلم

  . تعريف كرد» اعضاي يك نظام
  .فرهنگ سياسي الگويي از ارزشها، اعتقادات و امتيازهاي احساسي فرد است: اريك روو

  .ندك تلقي مي» هدفهاي مشترك و قواعد پذيرفته شدة عمومي« راي مرديس فرهنگ سياسي را 
  1».فرهنگ سياسي با ستمگري نسبت به هدفهاي سياسي ارتباط دارد: سونزرتالكوت پا

باشـد، هماننـد تمـام        بعضي از معاني ياد شده هم خوان و سازگار بـا سياسـت متعاليـه مـي                
امـا سياسـت    .  در بر دارنـد     را دار و مشاوره    هاي كه مفهوم ارزشها، اعتقادات، نمادهاي معني        تعريف

فرهنگ . باشد   فرهنگ متعاليه مي   ،در يك كلمه   آن   آورد كه نام    فرهنگي را به ارمغان مي    متعاليه خود   
  را كـه   هـاي   باشد كه طرح نو براي زندگي دارد؛ وارسـي كتـاب            در سياست متعاليه يك منظومه مي     
صدرا تا آثار حكيم متألّه جوادي آملي گواه بر ايـن              از آثار مال   ،اند  صاحبان مكتب متعاليه خلق كرده    

  :باشد بخصوص بيانات امام راحل در پيرامون فرهنگ راهگشا مي. ادعاست
انحـراف  دهد و بـا       اساساً فرهنگ هر جامعه هويت و موجوديت آن جامعه را تشكيل مي           .... « 

     عدهاي اقتصادي، سياسي، صنعتي و نظامي قدرتمند و قوي باشـد           فرهنگ، هر چند جامعه در ب
اي وابسته و مرتزق از فرهنـگ مخـالف           اگر فرهنگ جامعه  . تهي است   ولي پوچ  و پوك و ميان      

اسـتقالل و   .... كنـد     باشد، ناچار ديگر ابعاد آن جامعه به جانـب مخـالف گـرايش پيـدا مـي                
انديشي است كه گمان شود  گيرد، و ساده آن نشأت ميوديت هر جامعه از استقالل فرهنگ       موج

باب   جهت و من    بي.  از آنها امكانپذير است    با وابستگي فرهنگي، استقالل در ابعاد ديگر يا يكي        
اتفاق نيست كه هدف اصلي استعمارگران كه در رأس تمام اهـداف آنـان اسـت، هجـوم بـه                    

اتفاقي نيست كه مراكز تربيت و تعليم كشورها و از آن جملـه             . فرهنگ جوامع زير سلطه است    
صوصاً غربيهـا و اخيـراً      كشور ايران از دبستان تا دانشگاه مورد تاخت و تاز اسـتعمارگران خـ             

و زبانها و قلمهاي غربزدگان و شرقزدگان آگاهانه يـا ناآگـاه و             . آمريكا و شوروي قرار گرفت    
هاي اخير    اساتيد غربزده و شرقزدة دانشگاهها در طول مدت تأسيس دانشگاهها و خصوصاً دهه            
و زبـان و  اين خدمت بزرگ را براي غرب و شرق انجام دادند، هرچنـد در بـين اربـاب قلـم                  

                                                 
 .454 -453همان، صص . 1
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باشـند،    اساتيد، اشخاص متعهد و متوجهي بودند و هستند كه بر خالف آن مسير بودنـد و مـي                 
  1».األسف در اقليت چشمگير بودند لكن مع

نوع نگاه به فرهنگ خيلي مهم است كـه آن را در رأس هـرم دانـستن و اسـتقالل در سـاير                       
ي تأثير ديدن تمامي اينها بـصيرتي اسـت         ها را منوط به استقالل فرهنگي دانستن و آن را دارا            حوزه

سياست متعاليه افق ديـدش فرهنگـي و فرهنـگ سـاز            . كه با رويكرد سياست متعاليه سازگار است      
زند، همانطور كه سياست را در ذيل  شريعت بـاور              پيوند مي   هم فرهنگ، تمدن و تدين را با     . است

 فرهنگ در واقـع معنـاي قرآنـي و فطـري            ،كردبا اين روي  . داند  دارد، تمدن را نيز در ذيل تدين مي       
  :داند ها مي  كه حكيم متألّه جوادي آملي چنين فرهنگي را مايه پيوستگي انسان،خواهد داشت
 هـم  با نيز اقليمي و قومي فرهنگهاي در و اند بيگانه يكديگر از ادبيات و لغت در چه گر انسانها«

 بـاهم  است، ناپذير تغيير و پايدار فطرتِ فرهنگ همان كه انساني فرهنگ در اما ندارند، اشتراكي

 و انسانهاست فطرت آن مخاطب گويد، مي سخن انسانها با فرهنگ همين با كريم قرآن و مشتركند
 عمـومِ  ميسور فهمش و آشنا همگان براي زبانش اينرو از و طرتهاستف كردن شكوفا آن رسالت

 سـلمان  دلپذير اجتماع ٔچهره در آن، نگفره اشتراك و كريم قرآن زبان بودن جهاني .است بشر

 پيـامبر  قدس ساحت در حجازي وابوذر عمار و قرني اويس حبشي، بالل رومي، صهيب فارسي،

 2».... و)سلم و وآله عليه اهللا صلي( عبداهللا بن محمد حضرت جهاني

باشد كه سياست متعاليـه بـدنبال فرهنـگ سـازي             شمول مي   فرهنگ فطري داراي زبان جهان    
وحـدت در عـين كثـرت و كثـرت در            نگاه.  وجود دارد   وحدت نيز  ، كه در آن در عين تكثر      ،تاس

سياسـي رايـج      باشد؛ كه در علـوم      هاي مهم سياست متعاليه مي      عين وحدت از ويژگيها و از شاخصه      
دارنـد   كند تا در بسياري از علوم و امور كه بـه ظـاهر گسـست     اين رويكرد كمك مي . وجود ندارد 

در عـين گسـستگي پيوسـتگي       . هاي گسستي نيز رخت بر بندد       اصل شود و حتي نگاه    پيوستگي ح ،
ها با    شناسانه و گسستگي    ها با نگاه هستي     پيوستگي. باشد و در عين پيوستگي گسستگي حاصل آيد       

در كتـاب   آن را   في كه     در نتيجه نه تكثر فرهنگي برايان     . كند  رويكرد چيستي شناسانه تحقق پيدا مي     
 ، و نه انديشه تك فرهنگـي و تـك صـدايي           ، صحيح خواهد بود   ،كند  م انساني دنبال مي   پارادايم علو 

 اما سياست   ،كنند و از جهت ديگر غافل هستند        چرا كه هر كدام از آن دو رويكرد به جهتي نگاه مي           
. تواند پيوستگي اجتماعي و سياسي را به ارمغان بيـاورد           متعاليه نگاه جامع دارد و با جامع نگري مي        

                                                 
  .426-425، صص)س(حكومت اسالمي و واليت فقيه در انديشه امام خميني دفتر چهل و پنجم، : تبيان. 1
 .191 و همان، ص33، ص1 جتفسير تسنيم،آملي،  عبداهللا جوادي. 2
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هـاي مختلـف و       وص در عرصه فرهنگ كه بدون اين رويكرد متعاليـه جمـع كـردن فرهنـگ               بخص
هاست صدرالمتألهين به نظر      ترين عرصه   عرصه فرهنگي حساس  . گوناگون كار دشواري خواهد بود    

آيد كه در زمان خود بيشترين كار فرهنگي را انجام داد، آثار او گواه بر اين ادعاست، بخصوص                    مي
  :كند  ارائه مي از زمانه خويشاي را،  شكوائيه كتابالجاهليه وي در مقدمهكتاب كسرأصنام 

هاي نـاداني و نابينـايي در شـهرها پراكنـده شـده و كوتـه فكـري و         درين زمان كه تاريكي « 
بينم كه با تمام تـوان خـويش در           ها را فرا گرفته است، گروههائي را مي         ي آبادي   نادرستي همه 

. ورزنـد   انـد و بـر فـسادگري در كـردار اصـرار مـي                و هذيان گرائيده   عقائد و گفتار به ناداني    
ي امـروزه فراگيـر اسـت كـه           شـان ايـن مـرض واگيـر و ايـن فتنـه              ي سفاهتكاري   سرچشمه
ي تهيدستيشان    پندارند و با همه     هاي ارباب كمال مي     هاي شيطان خيال را نهايت يافته       افسونگري

  . انگارند د همانند ميحاب تفريد را به ارباب توحيد و اصدر علم و عمل خو
اهللا است    ي اهل   ديگر منبع سفله گري اينان، نابينايي از ديدن حقيقت حال و روش خدا پسندانه             

  1»....و در نيافتن اينكه صاحبان بينش نماي مردانگي از زيور آالت پرده گيان بازشناسند
ردازد، در پايان مقدمه ايـن  پ شمارد و به معالجه آنها مي       سپس دردهاي زمانه خويش را بر مي      

  :شمارد كار را از رسالت خويش بر مي
چون ديدم كه دفع اين شر كاري خطير در امر دين است و رفع ايـن شـبهه از قلـب دانـش                     « 

باشد، از    هاي شياطين كاري سترگ مي      پژوهان و ديگر مبتديان و خالص نمودن آنان از وسوسه         
هـا و     ها و رفع شبهات و باطل كردن ياوه         ي وسوسه   خداوند خير جوئي نموده و شروع در ازاله       

ي اينان نمودم، بدين نيت كه به پروردگار متعال تقـرب جـويم و بـه                  هاي بسته   باز نمودن گره  
  2». توسل نموده باشم)ص(اولياي شريعت حقه و رؤساي عصمت و هدايت

 ،دانـد  سئول مـي هاي فرهنگي جامعه خود را م بنيانگذار حكمت متعاليه در مقابل كج انديشي  
 پس حكمت متعاليه خود را در مقابل        دهد؛  كار فرهنگي را براي تقرب به پرورگار مهربان انجام مي         

اهتمام رهبـر كبيـر انقـالب بـه مـسائل           . داند  پاسخگو مي موظف به   هاي اجتماعي و فرهنگي       پديده
سياست . مي است  فرهنگ غير ديني و اسال     ،و مراد از فرهنگ مردود    . فرهنگي گواه بر اين ادعاست    

 فرهنـگ    بـدين معنـا كـه سياسـت متعاليـه داراي           .متعاليه بدنبال حاكم كردن فرهنگ اسالمي است      
 بلكه تمام اهتمام سياست متعاليه بر ايـن اسـت كـه فرهنـگ               . از فرهنگ اسالمي نيست     غير ،خاص

ديم اسالم را در جامعه جاري و ساري سازد، مالصدرا همـان طـور كـه در گذشـته از او نقـل كـر                       
                                                 

 .24-23اهليه، ترجمه محسن بيدار،صالج  ترجمه كسر اصنامعرفان و عارف نمايانصدرالمتألهين، . 1

  .32همان، ص. 2
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داند تا چه برسد بـه        اي كه در مقابل شريعت ايستادگي كند آن فلسفه را مالصدرا فلسفه نمي              فلسفه
 بطور قطع فرهنگي كه در مقابل فرهنگ اسالم ايستادگي نمايد آن فرهنگ از نگاه حكمت                ،فرهنگ

  :شوند ور ميامام راحل لزوم پرورش جوانان با فرهنگ اسالمي را ياد آ. متعاليه پذيرفته نخواهد شد
 اگر همان تحصيل محض باشـد       ....پرورش پهلوي آموزش بايد باشد    . آموزش تنها اثر ندارد   « 

هـا    به حال كشور، بسياري از ضررهايي كه به كشور ما وارد شده است از همين تحـصيلكرده                
هـا شـده      اش به دست همين تحـصيلكرده       طرحهاي منافي با كشور ما بسياري     . وارد شده است  

 اشخاصي كـه اطـراف      ....اند  اند، لكن پرورش نداشته     هايي كه آموزش داشته     يلكردهتحص. است
هايي بودند كه در اروپا يا آمريكـا تحـصيل كـرده              اين پدر و پسر بودند، از همان تحصيلكرده       

 حتي سـاواك هـم      ....پرورش اسالمي، پرورش انساني، نداشتند    . بودند؛ لكن فقط آموزش بود    
از ايـن   .  آنها جوانهاي ما را فاسد كردند      .آنها افكار را ضايع كردند    . دندمثل آنها به ما ضرر نز     

 اگر چنانچه تربيت انـساني بـشوند        ....جهت، فرهنگ در كنار آموزش بايد پرورش داشته باشد        
شوند؛ اينها ديگر طراح نيـستند بـراي          جوانهاي ما، اينها ديگر خيانتكار به كشور خودشان نمي        

  1»...ا به ديگران بدهنداينكه منافع كشور ما ر
بخاطر اثـر بخـشي   ، آن هم پرورش اسالمي نه هر پرورشـي ،تأكيدهاي امام راحل به پرورش  

 پرورش شده اينچنيني بـر مملكـت خـود          ؛ امام تصريح دارد   ،ر آن اباشد، كه به اث     چنين پرورشي مي  
نگـاه  پـس فرهنـگ مطلـوب از        . كنـد    تـالش مـي    كند، در راستاي منافع كشور خودش       خيانت نمي 

فرهنگ ابعـاد   . باشد  سياست متعاليه همان فرهنگ اسالمي است كه يك فرهنگ پيشرو و متعاليه مي            
هـاي    اي دارد مثل فرهنگ اقتصادي، فرهنـگ اجتمـاعي، فرهنـگ سياسـي و ديگـر عرصـه                   گسترده

هـاي ذكـر شـده و نـشده سياسـت              در تمام عرصـه    ،زندگي كه فرهنگ در آنجا حضور جدي دارد       
كنـد    در تعبير عالمـه جعفـري فرهنـگ را بـر دو قـسم مـي               . باشد  ل فرهنگ متعاليه مي   متعاليه بدنبا 

ي زندگي مادي و غير مادي دانسته كه هـيچ            فرهنگ پيرو و فرهنگ پيشرو فرهنگ پيرو را به شيوه         
دهد، بلكه صحت و مقبوليـت خـود را از            ي قبلي را مورد تبعيت قرار نمي        اصل و قانون اثبات شده    

افزايد كه فرهنگ پيرو ناشي از رفتـار و اميـال و              در توضيح مي  . گيرد  هاي مردم مي    هتمايل و خواست  
هاي مردم با هر انگيزه و علتي است و هيچ كاري به تطابق آنها با حقايق و واقعيات مستقل                   خواسته

  2.كند فرهنگ پيشرو را در حيات معقول دنبال مي. از هوي و هوس و تمايالت طبيعي انسانها ندارد

                                                 
 .429-428 تبيان دفتر چهل و پنجم، صصحكومت اسالمي و واليت فقيه در انديشه امام خميني،. 1

  .87، صفرهنگ پيرو فرهنگ پيشروتقي جعفري،  محمد. 2
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باشد و لو اينكه خـود بـر          رهنگ متعاليه در اصطالح عالمه جعفري همان حيات معقول مي         ف
 همانند ساير حكماي متعاليه به هـر        ، اما ما بر اين باوريم كه عالّمه جعفري        ،اين امر تصريحي ندارد   

و بـه غيـر از      . اصطالح و زباني كه سخن بگويند و يا قلم بزنند؛ هدفشان فرهنـگ اسـالمي اسـت                
انديشند، تمام همت آنان جاري و ساري ساختن فرهنـگ اسـالمي در جامعـه                  اسالمي نمي  فرهنگ

  .باشد بشري مي

   اجتماع-2
جامعه را با رويكردهاي مختلف ليبراليستي، كمونيستي، سوسياليستي و ديگـر رويكردهـايي             

ن مثـل ابـن     شناسان مسلما جامعه. اندبيني خاص خود تعرف كرده    كه وجود دارد، جامعه را با جهان      
-هاي حكمت متعاليه مـي    در بحث . اندخلدون و ديگران نيز جامعه را با رويكرد خود تعريف كرده          

تـوان   كامل كه به سه نوع تقـسيم مـي         -1. توان اجتماعات انساني را به دو دسته كالن، تقسيم نمود         
هار تقـسيم    غير كامل كه به چ     -2.  اجتماع صغري  -3،  ي اجتماع وسط  -2،  ي اجتماع عظم  -1. نمود
  . اجتماع اهل خانه-4 اجتماع اهل كوچه، -3 اجتماع اهل محله، -2 اجتماع اهل ده، -1: شودمي

  :توان در بيان صدر المتأالهين مورد مطالعه قرار دادتقسيمات ياد شده را مي
شود كه بعضي از آنها كامـل و بعـضي غيـر            و به اين سبب اجتماعات براي انسان حاصل مي        «

يكي عظمي و آن اجتماع جميـع افـراد نـاس اسـت و در      : مل آن بر سه قسم است     و كا . كامل
معموره زمين؛ و دوم وسطي، مثل اجتماع امتي در جزوي از معموره زمين؛ سيم صغري، ماننـد         

اجتماع اهل ده   : و اجتماع غيركامل، مانند   . اجتماع اهل يك شهر در جزوي از مسكن يك امت         
و فرق آن است كه قريه مثل خادم مدينه است و محله جـزو آن               . و اهل محله يا كوچه يا خانه      

است و كوچه جزو محله است و خانه جزو كوچه است، و جميع اهل مداين و مـساكن امتهـا             
  1 ».انداجزاي اهل معموره

هـاي  اي اسـت كـه برخـوردار از شاخـصه         اجتماع و جامعه از نگاه سياست متعاليـه جامعـه         
هـا در طـي     شناسي باشد كه تمام آن شاخـصه      عرفت شناسي و فرجام   شناسي، م شناسي، انسان هستي

  .اين تحقيق مورد پژوهشي قرار گرفته است
  

                                                 
 و نجـف لـك زايـي،        560وراني، ص    ترجمه احمدبن محمد الحسيني اردكاني، به كوشش عبداهللا ن         مبدأ و معاد،  مالصدرا،  . 1

  .126 و 125، ص انديشه سياسي صدر المتألهين
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   اقتصاديساختار: مبحث سوم
  

 نيازي بـه دوبـاره پـرداختن بـدانها          ،با توجه به اينكه دو مفهوم كارگزار و نهاد قبال بيان شد           
هاد اقتصادي با ساير كارگزاران و نهادها متفـاوت    با وجود اين بر اين باوريم كه كارگزار و ن         . نيست

 غـرض اينكـه     ،دنيعني كارگزار فرهنگي و يا سياسي چه بسا نتواند كارگزار اقتصادي شو           . باشد  مي
در نتيجـه   . تا كارها به اهلـش سـپرده شـود          محترم شمرده شوند،    هميشه  است كه  تخصصها بايسته 

ها   دانش اقتصاد همانند ساير دانش    . اهد بود ها نخو   متخصص در يك رشته متخصص در تمام رشته       
براي خود مباني دارد كه با رويكرد سياست متعاليه مباني آن همان مباني حكمـت متعاليـه خواهـد                   

 شناسي، معرفت شناسي، روش شناسـي و فرجـام شناسـي؛            بود، چه در مباني هستي شناسي، انسان      
  .شود ور قطع لحاظ ميالبته ويژگي كه دانش اقتصاد دارد در مباحث مباني بط

   كارگزار اقتصادي، از نگاه متعاليه-1
هاي انسان حكمت متعاليه را داشته باشد، كه كم و بيش در              يژگيكارگزاران اقتصادي تمام و   

 شناسي بدانها پرداختيم، و بـه خيلـي از آنهـا نپـرداختيم، كـه تمـام آنهـا را بايـستي در                        مباني انسان 
جهت پرهيز از اطاله كـالم آن مباحـث گـسترده از قبيـل              . ال نمود  دنب شناسي حكمت متعاليه    انسان
  . كنيم شناسي و تجرد نفس را طرح نمي نفس

انـد، و دسـت بـه نگـارش           برخي از دانش پژوهان حكمت متعاليه به دانش اقتصاد پرداختـه          
و انديـشه   .... صـدر، جـوادي آملـي و          صدر، شهيد بهشتي، موسي     مثل شهيد مطهري، شهيد   . اند  زده

از آنجـا  .... و » ره«اقتصادي برخي از آنان گردآوري شده است مثل عالّمه طباطبايي و امام خمينـي    
 از ايـن حيـث      ،كه امام راحل هم بصورت نظريه پرداز و هم خود در رأس هرم قدرت قرار داشت               

هـاي اقتـصادي    قبـل از پـرداختن بـه انديـشه    . تواند باشد ديدگاه وي براي ما غنيمت و راهگشا مي     
كننـد كـه قـوانين        بايستي دانست كه تمام انديشمندان حكمت متعاليه بر اين امر تأكيد مـي            » ره«امام

باشـد،    اقتصادي بايستي از احكام اسالمي استخراج شود، فقر زدايي از ويژگيهايي اقتصاد متعاليه مي             
ي ايـن رويكـرد     مشاركت فعاالنه مردم در امور اقتصادي و نظارت فعاالنه آنان نيز از ديگر ويژگيها             
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خـود اقتـصاد در انديـشه       . انـد   عدالت، اخالق و انصاف يك اصلهاي ثابت در ايـن زمينـه           . باشد  مي
  .باشد  كه اقتصاد سياسي از جايگاه مهمي بر خوردار مي،سياسي از اهميت خاصي بر خوردار است

   كارگزار اقتصادي، از نگاه متدانيه-2
 كه كليسا نگـاه خـوبي       ،قالب صنعتي گشت  در غرب نگرش به اقتصاد موجب تحوالت و ان        

 تـا اينكـه دو روحـاني اصـالح          ،دانست  به اقتصاد نداشت و انباشت سرمايه را از رذائل اخالقي مي          
طلب يعني لوتر و كالوند با آن نظريـه مخالفـت كردنـد و انباشـت سـرمايه را از فـضائل اخالقـي                        

صاحبان كرسي حكمت متعاليه نيـز      . نوشت وبر اخالق پروتستانيزم را       ماكس دانستند و بعد از آنها    
هـاي متعاليـه از       اند همـانطور كـه قـبال يـادآور شـديم انديـشه              به اقتصاد اهميت بسزايي قائل شده     

 و عيـال     بـراي اهـل     آمده است كه كـسي     هاي ديني نيز   رهگزارهاي ديني اتخاذ گشته است، در گزا      
 همانند كسي دانسته شده كه در راه        ،ببرد لقمه حاللي را به خانه       كند تا   هاي اقتصادي     خويش تالش 
حكيم متأله جوادي آملي در اهميـت مـال و         . اهللا را دارد    سبيل  كند و پاداش مجاهد في      خدا جهاد مي  

  :نويسد ثروت چنين مي
را مايه استواري جامعه و به مثابه ستون فقـرات          ) هر گونه نعمت مادي   (اسالم، مال و ثروت     « 

د يا گروهي كه فاقد مال هـستند، از آن جهـت فقيرنـد كـه سـتون                  داند و فر    جامعه انساني مي  
ها شكسته و قوام و مقاومت ندارند، زيرا فقير كسي است كه مهره كمـرش                 فقرات اقتصادي آن  

اي اسـتقالل     چنين فرد و جامعـه    . شكسته و قدرت ايستادن و ايستادگي را از دست داده است          
   1».دهند خود را از دست مي

باشد، وقتي ستون فقرات كسي آسيب ببيند، از          مي وا به ستون فقرات     ، ادمي ي و ايستادگ  قيام
 هراسي داشت، مستكبران براي ضربه زدن به ستون فقـرات            از او   نبايد  انتظار ايستادگي داشت و    او

  . كنند يك ملت تحريم اقتصادي مي
ردم تهيدست  روست كه م    تحريم اقتصادي برخي كشورها از سوي مستكبران جهاني نيز از اين          «

قدرت مقاومت ندارند، از همين رو قرآن كريم به مال اهميت داده و آن را مايه و پايه قـوام و                     
 ايـن تعبيـر، از تـأثير مـال در           2)أموالَكُم الَّتي جعلَ اللّه لَكُم قِياماً     : ( ها دانسته است    قيام انسان 

قت است كه با نابودي اقتـصاد،       حيات و پايداري فرد و جامعه حكايت دارد و بيانگر اين حقي           
به ديگر سخن مال به منزلة خون در عروق جامعه است و نبايد             . افتد  جامعه به خطر انقراض مي    

                                                 
  . 1391هاي گوناگون و جرايد از جمله روزنامه جمهوري اسالمي، نوزدهم شهريور سايت.  1
 .5سورة نساء ، آيه . 2
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خردان قرار    در آن هر گونه تصرف ناصواب را روا داشت و نبايد آن را در اختيار سفيهان و بي                 
ا السفَهاء أَمولَكُم الَّتي جعلَ اللّـه لَكُـم   تُو و ال تُؤْ: ( داد تا در آن مسرفانه يا مترفانه تصرف كنند     

 آين آيه كريمه، هم مال را به عموم جامعه نسبت داد و هم آن را سبب قيام دانسته و هم 1)قِِياماً
  2.خرد، نهي فرموده است از قرار دادن آن در اختيار سفيه مانند كودك نابالغ يا بالغ بي

بـراي اسـتقالل كـشور       ، عنـصر   اقتصاد را مهمترين   ،ز اعتقادات  بعد ا  له در سخناني نيز     معظم 
  :ورزند  امر تأكيد ميداند و بر آن مي

ترين عناصر استقالل سياسي يك مملكت اسـت وقتـي             مسئله اقتصاد بعد از اعتقاد جزء مهم       «
دار دريافت ماليات هستيد اين ماليات بـر درآمـد اسـت بايـد راه درآمـد را هـم ـ         شما عهده

اهللا ـ به ملّت بزرگ و بزرگوار ايران اسالمي ارائه كنيد تا در تحصيل درآمد هم تالش و  شاء ان
  3».گاه آنها مشتاقانه اين ماليات را بپردازند كوشش بكنند و آن

باشد، تا راه درآمـد بـه مـردم ارائـه        سياست متعاليه در مقام به زانو در آوردن ملت خود نمي          
روي خود     ملتي كه با كمال امنيت راه درآمد در پيش         نخواهد بود، نشود ماليات گرفتن كار حكيمانه      

پردازند، چـرا كـه بـا ايـن راهكـار پـرداختن نيـست بلكـه نـوعي                     داشته باشد، مشتاقانه ماليات مي    
  .باشد سرّ اهميت اقتصاد در اين است كه قِوام ملت به اقتصاد مي. باشد گزاري مي سرمايه

د سهم تعيين كننده دارد اين است كه مال را ذات اقدس الهـي              سرّ اينكه اقتصاد بعد از اعتقا     « 
تواند مقاوم باشد و مقاومت كند كه بتواند بايـستد   عامل قيام يك ملّت قرار داده است ملّتي مي     

خواهـد    خواهد همان طوري كـه ايـستادن يـك عامـل قيـام مـي                ايستادگي يك عامل قيام مي    
گوينـد    گر ستون فقرات كسي سالم نباشد به او مـي         ا.... خواهد  ايستادگي هم يك عامل قيام مي     

گويند فاقد آن كه ستون فقـراتش          آن كه ندار است به او مي       ، فقير يعني فقير نه يعني ندار      ،فقير
گويند فقير چون كسي كه ستون فقراتش شكسته است قدرت قيام ندارد              شكسته است به او مي    

  4».فيزيكياين مطلب اول درباره ايستادن  گير است اين زمين
اينكه اقتصاد ستون فقرات يك ملت است فقط در معاش و دنيايي ادمي نيست بلكه نـسبت                 
به آخرت انسان نيز چنين است، همانطور كه بارها گفته آمد سياست متعاليه در عـين حـال كـه در                     

ك باشد، فلذا اقتصاد را قِوام آخرت و متافيزي         مقام معاش سازي است در مقام آخرت سازي نيز مي         

                                                 
 .همان. 1

 .49 و اسالم و محيط زيست، ص574-573،صص الحيات مفاتيحعالمه عبداهللا جوادي، . 2

     . 1391روزنامه جمهوري اسالمي، نوزدهم شهريور عالمه عبداهللا جوادي،.  3
  .همان.  4
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  .داند نيز مي
ايستادن متافيزيكي يعني مقاومت هم به اقتصاد وابسته است اگر ستون فقرات ملّتي كه همان               « 

آيـد    مسائل مالي و امكانات مالي آنهاست شكسته بود اين قدرت مقاومت ندارد و از پا در مي                
ايـن همـه افـراد      هرگز فقير را فقير نگفتند براي اينكه او مال ندارد براي اينكه در صدر اسالم                

گويند براي اينكـه سـتون فقـراتش          مال بودند كه بدر و احد را اداره كردند فقير را فقير مي              بي
شكسته است اگر ستون فقرات ملتي كه دين آنهاست آسيب ببيند اين ملّـت قـدرت مقاومـت                  

 شود توفيقش نصيب كـساني      ندارد يعني اقتصاد مقاومتي كه فرمودند توفيقش نصيب اينها نمي         
  1».گاهي دارند ستوني دارند و ستونشان را با دين حفظ كردند شود كه تكيه مي

   راه حل سياست متعاليه در بحرانها-3
با خردمنـدي بـدنبال پيـدا       .... هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي و       سياست متعاليه در بحران   

كنـد، هـر بحـران        يباشد، فقط دعاي كميل و توسل و يا زيارت عاشورا توصيه نم             حل مي   كردن راه 
خواهـد، پـس در مقابـل         برون رفت خاص خود را دارد، بحـران اقتـصادي درايـت اقتـصادي مـي               

  .ها در نياورد ها بايستي كار مدبرانه كرد، تا سر از انقالب بحران
بنابراين ما بايد دو كار كنيم يكي اعتقاد را كه آن ستون اصلي است حفظ كنيم يكي اقتـصاد              « 

شنويم فـالن كارخانـه كارگرهـا را بيـرون            عي است حفظ كنيم اگر ما مي      را كه يك ستون فر    
ما . حل پيدا كنيم    حل پيدا كنيم يا فالن كارخانه در آستانه تعطيلي است بايد راه             كردند بايد راه  

خوانيم و ماننـد اينهـا،        خوانيم نمازهاي مستحبي مي     خوانيم دعاي كميل مي     زيارت عاشورا مي  
كنـد آن     و ثواب الهي را به همراه دارد اما آنكه مشكل جامعه را حل مي             اينها همه وظيفه است     
  2».درايت اقتصادي است

هاي وي هويدا است، كـه        اهميت اقتصاد و ثروت و مال از نگاه حكيم متأله از نوشته و گفته             
هاي اقتصادي با عقالنيـت       رود و اداره و اجرايي پروژه       مال و ثروت ستون فقرات جامعه بشمار مي       

تواننـد توسـعه اقتـصادي را بـراي جامعـه بـه               دانان مي   مكن خواهد بود چرا كه عقاليي از اقتصاد       م
ارمغان بياورند؛ ثروت اندك را به ثروت انبوه تبديل كنند، امـا اگـر ثـروت بـه دسـت سـفهايي از                       

 قرار بگيرد ثروت انبوه را به اندك تبديل نموده و سرانجام از آن ثروت انـدك نيـز                 صاحبان قدرت   
 هرگـز بـه توسـعه       ،باشـد   سياست متعاليه بـدنبال اقتـصاد متعاليـه مـي         . مند نخواهد شد    جامعه بهره 

                                                 
  . 1391هاي گوناگون و جرايد از جمله روزنامه جمهوري اسالمي، نوزدهم شهريور سايت.  1
 .همان. 2
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 ازيـر . باشـد   بلكه بدنبال توسعه همه جانبه با قلمرو وسيع آن مـي      ،كند  جانبه و اندك بسنده نمي      تك
  .دباش در سياست متعاليه توحيد مي.... بنايي توسعه اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و 

شهيد مطهري نيز از انديشمنداني است كه در حكمت متعاليه صاحب كرسي تـدريس بـوده                
هاي برجسته از حكمت متعاليه داراي اثر و نوشته  در مقوله اقتـصاد دارد،   است و همانند شخصيت 

  را  سـاير رويكردهـا    يكنـد بطـور     وي ضمن اينكه رويكرد خود را بـه اقتـصاد اسـالمي بيـان مـي               
 1. جاي خود خواندني اسـت      در  كه ،كند   نقد مي   را م را به چالش كشانده و آنها      بخصوص ماركسيس 

   .ها در اينجا نيست رداختن بدانمجال پ

  )ره( اقتصاد در انديشه امام خميني-4
. آوري شده است    و ششم در طي يازده فصل گرد        اقتصاد در انديشه امام خميني در دفتر چهل       

  : يافته است كه عبارتند ازصفحه سامان543يازده فصل آن در حجم 
  .خطوط كلي اقتصاد اسالمي: فصل اول
  .دولت و اقتصاد: فصل دوم
  .منابع و ثروتهاي ملي: فصل سوم

  .مشاركت عمومي: فصل چهارم
  .كشاورزي: فصل پنجم
  .صنعت: فصل ششم
  .نفت: فصل هفتم
  .بانكداري: فصل هشتم
  .بازار وبخش خصوصي: فصل نهم
  .حميلياقصاد و جنگ ت: فصل دهم

  .اقتصاد بين الملل: فصل يازدهم
هاي ياد شـده مـورد بحـث و بررسـي قـرار               ريز موضوعات فراوان در ذيل هر يك از فصل        

داري و سوسياليـسم      امـام در ذيـل مفـاهيم اسـالم، سـرمايه          . باشند  قابل مطالعه مي  كه   2.گرفته است 

                                                 
 . هجري قمري1403، انتشارات حكمت، چاپ اولبررسي اجمالي مباني اقتصاد اسالميمرتضي مطهري، . 1

 )دفتر چهل و ششم(تبيان آثار موضوعي) س(اقتصاد در انديشه امام خميني. 2
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  :فرمايند مي
هند ارائه بدهند، به آنطـوري كـه اهـل بيـت            ديدند كه اگر اسالم را به آن نحو بخوا          اينها مي « 
تواننـد ديگـر كـاخ داشـته باشـند و آن              خواهند ارائه بدهند، اينها ارائه بدهند، خوب، نمي         مي

مردم در آن كوخها باشند؛ و آنها در آن كاخهاي با عظمت باشـند، كـه بعـد از اينكـه                . مسائل
اسالم يـك همچـون     ! كردند  يم مي شكستند و تقس    شان مردند، طالهايشان را با كلنگ مي        بعضي

خواستند   آنها هم نمي  . پذيرد، اسالم قواعد دارد     داري به آن معنايي كه هست نمي        عنوان سرمايه 
  1.آنطور باشد

اقتصاد سياست متعاليه نه سرمايه داري است، و نه سوسياليستي؛ بلكه بـراي خـود قواعـد و                  
 در مقابل اقتصاد بيمار سرمايه داري غرب        اقتصاد سياست متعاليه مدلي   . ضوابط خاص خود را دارد    

تعديل ثروت به شكل عادالنه و      . در قاموس اين مكتب ظلم وجود ندارد      . باشد  و اشتراكي شرق مي   
  :باشد هاي مهم اين مكتب مي شأن انساني از دغدغه

و مطمئن باشيد آنچه صالح جامعه است، در بسط عـدالت و رفـع ايـادي ظالمـه و تـأمين                     « 
زادي و جريانات اقتصادي و تعديل ثروت به طور عاقالنه و قابل عمـل و عينيـت،                 اسقالل و آ  

  .باشد و محتاج به تأويالت خارج از منطق نيست در إسالم به طور كامل مي
اسالم به اين منظور به وجود آمد كه به انسان، ابعاد واقعي و شأن انـساني اعطـا كنـد؛ يعنـي                      

ي و سياسي تحول بخشد و به غنـاي روحـي انـسان             انسان را از نظر زندگي اجتماعي، شحص      
  2».ياري دهد

در بين كساني كه با حكمت متعاليه آشنايي كافي ندارند، مكتب متعاليه و پيـروان آن مكتـب          
باشد منـشأ     متهم به ايستايي و ناكارآمدي است، اما يكي از پيروان حكمت متعاليه كه امام راحل مي               

 و منطقه گشت، وي مدعي است كـه اسـالم قـادر بـه ايجـاد                 تحوالت سياسي و اجتماعي در ايران     
   .باشد تحول مي

گويد؛ ايـن     قوانين اسالم به نيازهاي انسان پاسخ مي      . اسالم قادر به ايجاد چنين تحولي هست      «
اسالم روش و رفتار هـر فـرد را در برابـر جامعـه، طـي                . قوانين بسيار صريح و روشن هستند     

اسالم چگـونگي سياسـت جامعـه را در رابطـه بـا             . ه است قوانين خاصي مدون و تنظيم كرد     
از اين نظر قـوانين اسـالم واقعـاً پيـشرو و پيـشاهنگ              . اقليتهاي مذهبي، مشخص ساخته است    

  3.اگر قوانين اقتصادي اسالم اجرا شود، مملكت يك اقتصاد مترقي خواهد داشت. هستند
                                                 

  .3همان، ص. 1
  .همان.  2
  .7-6همان، صص. 3
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كند، بـدين معنـا كـه يـك      اه ميسياست متعاليه با نگرش جامعي كه دارد به دانش اقتصاد نگ  
باشـد؛ و يـا    اش سـود و منفعـت مـي    كند همانند مكتب كاپيتاليستي كه يگانه دغدغه سويه نگاه نمي 
امـا سياسـت    . كننـد   هاي مذهبي و ديني را از حوزه اقتصاد حذف مي           ها كه تمام گزاره     سوسياليست

.  انسانيت انسان بهاء قائـل اسـت       دهد، و هم به     متعاليه با نگرش جامع هم به ايدئولوژي اهميت مي        
تمام . زند  ها با هم ديگر پيوند مي       اين مكتب ماديت و معنويت را در عرصه اقتصاد مثل ساير عرصه           
اما با همه اين وجود در سياست       . اين ادعاها در چند سطري كه از امام راحل نقل شد مشهود است            

چربد؛ امام بر اين امـر تـصريح          يت مي متعاليه كه همان حكومت ديني است ترازوي معنويت به ماد         
  :دارد

خالصه كالم اينكه بيان اين واقعيت كه در حكومت اسالمي بهاي بيـشتر و فزونتـر از آنِ                  ... « 
  1.كسي است كه تقوا داشته باشد، نه ثروت و مال و قدرت

در سياست متعاليه مقصد اسالم است، و اين مقصد هيچ جايگزيني ندارد و با هـيچ يـك از                   
  :در اقتصاد متعاليه غايت اسالم و انسان است نه نفت و اقتصاد. باشد اصد قابل معامله نميمق

مسير ما مسير نفت نيست؛     . آن مقاصدي كه بر خالف مسير ماست، با يك نفري كه ملي است            « 
ما اسـالم را    . اين اشتباه است  . ملي كردن نفت پيش ما مطرح نيست      . نفت پيش ما مطرح نيست    

مقصد مـا نفـت   . مقصد ما اسالم است. شود سالم كه آمد نفت هم مال خودمان مي    خواهيم ا   مي
زيـر بنـا    ....  بگذاريم براي او سينه بزنيم     نيست تا اگر يك نفر نفت را ملي كرده، اسالم را كنار           

از اينجـا تـا     . شكمش را سيركند؛ يا جوانهايش را بدهد شكمش سير بشود، حرف است اينهـا             
و برنامه اسالم اين اسـت  . يگر انسان مردني نيست، انسان تا آخر هستد. النهايت انسان هست  

راه مستقيم؛ نـه  . كه اين انسان را جوري كند كه هم اينجا صحيح باشد و هم آنجا صحيح باشد  
  2.صراط مستقيم، يك سرش اينجاست؛ يك سرش هم النهايت. طرف شرق؛ نه طرف غرب

بينـي    است؟ بطـور قطـع ناشـي از نـوع جهـان            ناشي از كج   ، انسان ماندني است    كه اين نگاه 
ر اين رويكرد   باشد، معاش د    در سياست متعاليه دنيا خود منزلي از منازل سير و سلوك مي           . باشد  مي

تر از با هـم ديـدن آن          ت كه جدا ديدن آن دو بمراتب سخ       ،اند   چنان بهم تنيده   غير معاد نيست و آن    
  . دو است

اهللا و در     ازل سالكان راه خدا و اينكه نفس انسانيه مسافر الي          دنيا خود نيز منزلي است از من       ....«

                                                 
 .5همان، ص. 1

 .9-8همان، صص. 2
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 است كـه نخـستين آنهـا    راه سير و سلوك به سوي اوست و اينكه براي نفس منازل و مراحلي      
يت و سپس مرتبه جسميت و سپس مرتبه جماديت و سپس مرتبه نباتيت و سـپس                مرتبه هيوالت 

و مرتبه احساس و مرتبه تخيل و مرتبه توهم كـه   ه غضبيه   تبه حيوانيت و مرتبه شهويه و مرتب      مر
  1»اند؛ از لوازم و خصوصيات مرتبه حيوانيت

بـرد، گـام بـه انـسانيت      در مراتب ياد شده هنوز صاحب آن مراتـب در حيوانيـت بـسر مـي               
كنند، مرتبـه     در مراتب ياد شده سير مي     .... هاي ليبراليستي سوسياليستي و       نگذاشته است، در مكتب   

  . باشد غير مراتب ياد شده ميانسانيت 
و در آخر كار مرتبه انسانيت، از نخستين درجات مراتب شرف تا آخرين درجات و مراتـب                 « 

آن و سپس مرتبه ملكوتيت با اختالف طبقات آن در قرب و بعد به مبدأ و خير اعلـي و ناچـار      
 نايل گـردد و بايـد       اهللا بايد جميع نامبرده را طي كند تا به مقصود و مطلوب حقيقي              سالك الي 

اند ولي در عين حال بعضي        سلوك  و  اهللا متعاقباً در راه سير      وسلوك الي   هاي سير   دانست كه قافله  
نزديك بـه مقـصداند و بعـضي دور و بعـضي در اثنـاي راه توقـف نمـوده و بعـضي از راه                         

بـه خـدا و   گردند و بعضي چه در راه اقبال        اهللا منحرف گشته و به عقب باز مي         سلوك الي   و  سير
السير و بعضي بطيئ السيراند و اين اختالفات بر حسب آنچه كه در              چه در راه ادبار از او سريع      

  2.حكمت الهي در عالم قضا و قدر در حق افراد بشر ثبت و ضبط گرديده است خواهند بود
م كند؟ و گا    كدام مكتب از مكاتب اقتصادي دنيا را منزلي از منازل عرفاني و معنوي تلقي مي              

ايـن نگـرش متفـاوت از رويكـرد         . بگيرد، تا به مقصد نهايي رهنمـون سـازد          به گام دست ادمي را      
باشد، در آن دوره دو ديدگاه كالن به ثروت وجود داشـت، يكـي سـلبي و ديگـري                     پرتستانيسم مي 

 كردند، و آن را ضد اخالقـي قلمـداد          ايجابي؛ ديدگاه اول هر گونه انباشت سرمايه را منفي تلقي مي          
طرفـداران ديـدگاه نخـست را       . كردنـد   نمودند؛ اما ديدگاه دوم آن را امـر اخالقـي وانمـود مـي               مي

دادند، در مقابل آنها دو روحاني إصـالح طلـب يعنـي لـوتر و                 روحانيون سنتي كليساها تشكيل مي    
. نويـسد  كالوند بودند انباشت سرمايه را ارزش دانستند، تـا اينكـه وبـر اخـالق پرتستانيـسم را مـي                 

دانـد؛    بين است، امـا آن را بـا معنويـت و عرفـان مـي                سياست متعاليه نيز به ثروت و اقتصاد خوش       
هـا    هاي كه سياست متعاليـه در دوران بحـران گسـست            پيوستگي. تابد  گسست بين آن دو را بر نمي      

گي هـاي انديـش     رهايي از بحران  . تواند، به نوبه خود مغتنم باشد       آورد مي   براي انديشه به ارمغان مي    
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  .معاصر، بارويكرد سياست متعاليه امكان پذير خواهد بود

   سياست متعاليه و كرامت كارگر-5
سياست متعاليه به كار و كارگر ارزش بسزايي قايل است امام راحل در گفتار و رفتـار خـود                   

شد كـه بگويـد اول        اند، نگرشي كه وي به جهان و انسان داشت، موجب مي            بارها اين را نشان داده    
باشد، كـارگر در    ميمبهمگر عالم خداست، در حالي كه در انديشه حزب كارگر چنين مفاهيمي    كار

  :باشد رويكرد متعاليه محترم مي
آوري مـداركي     خواهم كه كار خود را دنبال نموده و مشغول جمع           من از تمامي كارگران مي    « 

ـ . باشند كه موجب تسهيل رسيدگي به كار خود، كارخانه و كارفرما شـود             ن دسـت تمـامي     م
  1»...فشارم كارگران را مي

ورزد كه    داند، بر اين امر نيز تأكيد مي        فرماها را در رسيدگي به كارگران مي        وي مصلحت كار  
داند، و نظر بر ايـن دارد كـه       ماليات را براي اداره كشور امر الزم مي       . پيامبر و امامان ما كارگر بودند     

انون مالي درستي است، چون تـشكيل حكومـت و ادارة    داشتن ق   شرط اول براي نگهداري هر توده     
عيين نمـوده اسـت؛   س بودجه و انواع مالياتش را نيز تخواهد، شارع مقد جامعه بودجه و ماليات مي    

وظايف و اختيارات اقتصادي دولـت در رويكـرد يـاد شـده     . مانند خراجات، خمس، زكات و غيره 
پـذير جامعـه، امـر بـه           توجه به قشر آسـيب     ها است، ديگري    يكي عدالت اجتماعي و توزيع ثروت     

  :معروف، كوششي براي توزيع عادالنه ثروتهاي جامعه
 به معروف و نهي از منكر شروع مي كند، و نخست اين را واجب ميـشمارد زيـرا                   امرخدا از   «

 و نهي از منكر انجام بگيـرد و در جامعـه بـر قـرار شـود، همـه                    معروفميداند كه اگر امر به      
و آن بدين سبب است كه امر بـه         .  خواهد شد  برقرارآسان گرفته تا مشكل، همگي      واجبات، از   

بـه  ) يعني جهاد اعتقادي خـارجي      ( ؛  معروف و نهي از منكر عبارت است از دعوت به اسالم          
؛ و  )داخلـي   ( اضافه بازگرداندن حقوق ستمديگان به ايشان؛ و مخالفت و مبارزه با سـتمگران              

توزيع شود، و    ي اسالم   عمومي و درآمد جنگي طبق قانون عادالنه      كوشش براي اينكه ثروتهاي     
از موارد صحيح و واجب آن جمع ) ي ماليات هاي الزامي يا داوطلبانه    زكات و همه  ( صدقات  

  2» آوري و گرفته شود، و هم در موارد شرعي و صحيح آن به مصرف برسد
. الي الزمتــر اســتقــانون نظــارت در تمــام شــئون حكــومتي الزم، بخــصوص در امــور مــ

                                                 
 . 16، صمام خمينياقتصاد در انديشه ا. 1

   52همان . 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 191

هاي فعال مانع از هر گونه مفاسد مالي خواهد شد؛ تأكيد امام بر امر بـه معـروف و نهـي از                        نظارت
گيري از مفاسد مالي و سياسي؛ امـر بـه معـروف و               منكر چه بسا بخاطر همين امر باشد، يعني جلو        

حكمـت متعاليـه   . ودتواند بر سالمتي مـالي مفيـد واقـع شـ       نهي از منكر بعنوان نظارت همگاني مي      
اش   پرور است و كارگزار تربيت شدة با رويكرد حكمت متعاليه موحدي است كه موحـديت                موحد

 اگر كسي در موحد بودنش استوار باشـد  ، خواهد داشت بهمراهصيانت از مفاسد مالي را بطور قطع     
و معنـوي  هـاي درونـي    ها، نظـارت    اختالس نخواهد برد، بزرگترين و كارآمدترين نظارت      به  دست  

مفاسـد اعـم از     . باشـد   هاي دروني سـاز و تقويـت كننـدة آنهـا مـي              است و حكمت متعاليه نظارت    
توانـد بـا       البته در جغرافيايي انديشه ديني مي      ،را اگر بررسي كنيم   .... اقتصادي، سياسي، اجتماعي و     

ش اخـالق و نيـز      هاي مختلفي در ارتباط باشد مثل اعتقادات در علم كالم و يا رفتارها در دان                دانش
در فقه؛ ما بر اين باوريم اگر كسي توحيدش درست باشد باور اسـتوار بـه توحيـد ذاتـي، افعـالي،                      

بنـد بـه       خود را بدور كرده است و يا در اخالق پاي          ي،عبادي و صفاتي داشته باشد از مفاسد بسيار       
خود را از مفاسد يادشده     رذائل و فضائل اخالقي باشد و يا در فقه معتقد به حاللها و حرامها باشد،                

هاي يادشـده بـا رويكـرد حكمـت متعاليـه كـاركردش               غرض اينكه تمام دانش   . صيانت كرده است  
باشد    بطور مثال رويكردي كه امام راحل به دانش اخالق دارد با ديگران متفاوت مي              ،يابد  فزوني مي 

انـسان و اخـالق دارد كـه    و يا رويكردهاي كه حكيم متأله جوادي آملي بـه    . كه قبال ياد آور شديم    
آورد، كـه در      پس سياسـت متعاليـه پارسـايي و موحـديت را بـه ارمغـان مـي                . باشد  نگاه متعاليه مي  

البته اين اندك بطور قطع همه ديدگاه سياست متعاليه به          . باشند  جلوگيري از مفاسد سخت مؤثر مي     
 بـسنده   آمـده ال بـه انـدك   به هـر حـ  ،طلبد  باشد، كه خود پژوهش مستقلي را مي        مقولة اقتصاد نمي  

  .پردازيم كنيم و به مبحث چهارم مي مي
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  ساختار حقوقي و قضايي: مبحث چهارم 
  

باشـد، نهـاد قـضايي        در تفكيك قوا يكي از مهمترين قوايي يك نظام سياسي قوة قضائيه مي            
اوت بـسيار  هاي ديني بر اهميت قضاء و قـض  در گزاره . تواند باشد   كارآمد مانع از فساد ساير قُوا مي      

اند، يكي از آنان حكيم متألّـه جـوادي    تأكيد شده است، حكماي متألّه نيز به نوبه خود بدان پرداخته       
  سوم به نظام قضايي اسـالم و       ادب قضا در اسالم پرداخته است، از فصل       موضوع  آملي است كه به     

  در آغاز به مفهوم نظام كه آن چيست؟
اي كه بـا تـأثير    اء و قطعات به هم پيوسته در مجموعه    به معناي اجتماع اجز   » نظم«نظام جمع   « 

تعبيـر  . كننـد   در يكديگر به صورت متقن و هدايت شده هدف واحد و مشخصي را دنبال مـي               
هـا    به اين معناست كه همه آن     » ها  نظم در مخلوقات و پديده    « يا  » نظام هستي « يا  » نظام عالم «

م خاصي هستند كه قـرآن بـه آن اشـاره    داراي غايت معين و هدف مشخص و اتقان و استحكا  
هـا در     اند، حال آنكه آن     حركت  كه بي ) پنداري  مي( بيني    ها را مي    كوه: فرمايد   آنجا كه مي    دارد؛

  1...اند؛ اين صنع خدايي است كه هر چيزي را در كمال استواري است حركت
ست كه بـا پيوسـتگي      ها مجموعه از اجزاء به هم پيوسته ا         نظام سياسي نيز همانند ساير نظام     

شود نظـام سياسـي    گانه حاصل مي    انسجامي كه بين قواي سه    . يازد  اجزاء به اقتدار سياسي دست مي     
سياسـت متعاليـه    . آورد  كند در غير ايـن صـورت چـه بـسا سـر از فروپاشـي در مـي                    را كارآمد مي  

حتـي علـوم    هاي دارد كه يكي از مهمترين آنها انسجام گرايي و پيوسـتگي ديـدن امـور و                    شاخصه
وحدت حاكم در عرصه تكوين در تشريع نيز وجود دارد، قدرت در كنار وحدت حاصل               . باشد  مي
چنين رويكردي هم مورد تأييد برهان، كما اينكه مورد تأييد عرفان و از همه بـاالتر قـرآن                  . شود  مي

  .ورزد نيز بر آن امر تأكيد مي
رده است، معاني دهگانه را بر آن بر شمرده         حكيم متألّه، قضا را نيز همانند مفهوم نظام معنا ك         

  :كه عبارتند از
حكم ميان مردم، عمل، آشكار كردن، اعالم و ايحاء، قطع و حتم، فرمـان دادن، اراده كـردن،                  
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باشـد و در      آفريدن، پايان رساندن و فراغ و فصل خصومت معاني ياد شده مفهوم لغـوي قـضا مـي                 
است، ماهيـت نظـام قـضايي       ) ع( جانب امام معصوم   اصطالح واليت شرعي بر حكم مصالح عام از       

  :اسالم عبارت است از
اي   هاي قـضايي نكتـه      استقالل نظام قضا در اسالم و هماهنگي يا ناسازگاري آن با ديگر نظام            « 

ها بديهي و متـداول و از لـوازم           داوري و قضا در حيات اجتماعي انسان      . شايسته بررسي است  
ماهيت و حقيقت و اركان نظام قضايي اسالم يعني         .... آيد  ار مي ها به شم    زندگي اجتماعي انسان  

نظام اجتماعي، سياسي اسـالم بـر دو ركـن واليـت و امـت               . قانون و قاضي عالِمِ عادل است     
  1.استوار است

  :ضرورت قضا -1
توان بدون قضا زندگي كرد، چرا بايـستي قـضا و قـضاوت در بـين بـشر و زنـدگي                       آيا نمي 

شود با تربيت متعاليه به جايي برسـيم كـه ديگـر نيـازي بـه قـضا                     نمي ، باشد اجتماعي وجود داشته  
  :نويسند نداشته باشيم؟ در رابطه با ضرورت قضا حكيم متألّه چنين مي

شكوفايي استعداد  . همنوع به تداوم زندگي توانا نيست       انسان موجودي اجتماعي است كه بي     « 
استمرار حيات در رهبانيت و زندگي بـه        . ستآدمي در پرتو تعامل و تعاون اجتماعي متجلّي ا        

 الزم و ضروري    سبك غارنشيني، زيست حيواني است، از اين رو حيات اجتماعي براي انسان،           
ز ونخواهي است، ظهور اختالف و بـرو      و غريزه فز  ايع و ساليق مختلف     است و چون داراي طب    

يـار حـق و باطـل باشـند،         بر اين پايه، وجود قوانين كه مع      . منازعات ميان ايشان بديهي است    
ها مساوي با     ها و رفع چالش     اي عقاليي است، زيرا عدم ضوابط اجتماعي براي زوال نزاع           مقوله

  2.....اختالل مجتمع انساني است 
تر و مظلوم     باشد، بدون قوة قهريه ظالم، ظالم       برقراري جامعه و استمرار حيات آن به قضا مي        

 قضا سر انجامش آنارشيسم و هرج و مرج خواهـد بـود كـه               جامعه بدون . تر خواهد بود    نيز مظلوم 
  . روابط اجتماعي مختل خواه شد

از يونـان باسـتان بـر آن تاكيـد          . باشـد   ترين مفاهيم در باب قـضا مـي         قانون يكي از محوري   
انـد، سياسـت متعاليـه همـراه بـا          شود صـاحبان انديـشه هميـشه بـدان اهتمـام ورزيـده              ورزيده مي 

قانوني يعني انارشيسم و هرج        چرا كه بي   ،باشد  قانوني به دور مي     از هر گونه بي   گرايي است و      قانون
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 در حـالي كـه سياسـت متعاليـه هماننـد حكمـت متعاليـه          ،هاي افسار گـسيخته     و مرج و گسستگي   
. باشـد  ست متعاليه مـي هاي مهم سيا آورد، رويكرد وحدت گرا از شاخصه       پيوستگي را به ارمغان مي    

در دو  . تـوان دسـت يازيـد        بدون قانون به عدالت نيز نمي      ،كند  ان تحقق پيدا مي    قانون امك  با عدالت 
كنيم، عالمه جـوادي      مفهوم قانون و عدالت كمي درنگ كرده و ديدگاه حكماي متألّه را گزارش مي             

  :نويسد در ذيل قانون چنين مي
مـام دعـاوي و     هاي اصلي نظام قضايي، احكام و مقررات مدون است كه بتواند به ت              از مؤلفه « 

هاي قضايي امري مسلّم و بديهي است؛ امـا نظـام          وجود چنين مقرراتي نظام   . ها پايان دهد    نزاع
ديني ممتاز است، چون قانون قـضايي اسـالم برخاسـته از              هاي غير   قضايي اسالم از ديگر نظام    

اند نه ر منبع وحياني بوده، يعني در واقع همان احكام الهي است كه در محاكم قضايي حكم مي          
  1 ».قوانين بشري

   سياست متعاليه و قانونگذار-2
تـر از همگـان    انسان آفرين آشنا با نيازهاي اوست، به راهكارهاي تشويق و تنبيه نيز او آگـاه            

شناسي دارند، در مـسائل قـضائي چـه           هاي كه با انسان     باشد، تمام مكاتب حقوقي بخاطر چالش       مي
 از آن نداشته باشند، اما سياست متعاليه با توجه بـه منـابعي   هاي برسند و برون رفتي بست بسا به بن  

احكام قضايي موجود كه بيشتر تراوشـات ذهـن         . بست مواجه نخواهد شد     وقت با بن    كه دارد، هيچ  
بـرد، ولـي قـوانيني كـه دغدغـه            بشري در جهان است، مثل خود انسان از نقصاني كه دارد رنج مي            

كند فلذا از استحكام خاصي برخـوردار          از شريعت اخذ مي    سياست متعاليه در مسائل قضايي است،     
  . باشد مي

اي از    انـد، مجموعـه     احكام و مقرراتي كه امروزه در جوامع قضايي به عنـوان قـوانين حـاكم              «
ها با تجربيات خـويش تـدوين         هاي افكار انديشمندان و متفكران علم حقوق است كه آن           يافته
 وحدت رويه در صدور حكم از جانب قاضي خواهد شد           احكام و قوانين الهي سبب    . اند  كرده

شود كه قاضي از ساليق شخصي استفاده نكند و هر قانوني را بـه جـاي                  و در نتيجه باعث مي    
او چون عـالم و عـادل اسـت و صـاحب اسـتنباط              . قانون الهي براي صدور احكام نافذ نداند      

جت براي او تمام اسـت؛ ولـي نـه          تواند قوانين الهي را غور و حكمي را استنباط كند و ح             مي
آزادي وي در حيطـه  . لحاظ احكام الهي، حكمي را با درك خود صادر كند بدان معنا كه او بي  
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  1.و چارچوب مقررات الهي است نه فراتر از آن
تاكيد بر قوانين اسالم همانطور كه بارها تاكيد شده سياست متعاليه در احكـام فقـط احكـام                  

شناسد و حكمت و سياست خـود را در خـدمت شـريعت اسـالم قلمـداد                  اسالم را به رسميت مي    
  :كند مي

در مسائل كيفري، حقوقي و مدني بايد مطابق قانون الهي عمل كند و بر پايه آن حكم براند و « 
شود قاضـي در اسـالم از آزادي كامـل برخـوردار              گاهي گفته مي  . اين سلب آزادي او نيست    

اهللا حكـم را      سالم هرگز اين آزادي را ندارد به غير ما انـزل          بله قاضي در نظام قضايي ا     . نيست
صادر كند اما اين آزادي به او اعطا شده كه با استنباط احكام الهي، بر وِفق موضوعات متنوع،                  

  2.احكام گوناگون صادر نمايد
حكيم متعاليه و يا قاضي متعاليه و ديگران كه رويكرد متعاليه دارند هيچكدام آزادي مطلق و                

اند، يعني مقيد بـه عمـل كـردن قـوانين             رها نيستند بلكه همگان در اين رويكرد بنوعي بشرط شيئ         
البته اين قصه در تمام     . شوند  هاي هم كه دارند در ذيل احكام الهي تعريف مي            آزادي  باشند؛  الهي مي 

 لكن مقيد بـه      ادعاهاي فراوان دارد و    ، حتي ليبراليسم كه در رابطه با آزادي       ،ملل و نحل وجود دارد    
هـاي    تقيد سياست متعاليه بـه شـريعت از شاخـصه         . باشند  هاي شناخته شده ليبراليسم مي      چارچوب

پس بجاست كه در هر يك از اجزاء        . باشد  آيد و قابل انفكاك از آن نمي        مهم اين حكمت بشمار مي    
ه اخته شـد  نظام سياسي متعاليه به سراغ اسالم و شريعت برويم كه منبع و احكـام بـه رسـميت شـن                   

  .باشد توسط سياست متعاليه مي
دار   اگر دادگاههاي ما بر خالف موازين اسالمي، بر خالف عدالت، رفتار كنند، مكتب ما خدشه              

  3.شود مي
امام آبروي مكتب را در گرو عمل به موازين اسالمي دانسته است، سياسـت متعاليـه بـدنبال                

در اجـراي قـوانين و مجازاتهـا نيـز        ....  و هاي انساني است از قبيل سـعادت و فـضيلت           تمام ارزش 
  :باشد جهت نيل به سعادت مي

رسد با مالحظة نظام مدينـة      در اجراي قصاص و حدود و تعزيرات و امثال آن، كه به نظر مي             « 
فاضله تأسيس و تقنين شده است، هر دو سعادت منظور است؛ زيرا كه اين امور در اكثر براي                  
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حتي كساني كه نور ايمان و سعادت       . عادت دخالت كامل دارد   تربيت جاني و رساندن او به س      
ـ براي خود آنها نيـز        قريظه  ـ مثل يهود بني     رسانند  ندارد و آنها را با جهاد و امثال آن به قتل مي           

توان گفت از رحمت كاملة نبي ختمي قتل آنها است؛ زيرا             اين قتل صالح و اصالح بود؛ و مي       
كردند، كه تمام   در هر روزي براي خود عذابهاي گوناگون تهيه مي   كه با بودن آنها در اين عالم      

هاي آنجا مقابله نكند؛ و اين مطلب براي كـساني كـه              حيات اينجا به يك روز عذاب و سختي       
پـس،  . داننـد پـر واضـح اسـت         ميزان عذاب و عقاب آخرت و اسباب و مسببات آنجا را مـي            

شد به افق رحمت نزديكتر بوده و هست تا به            مي قريظه و آنها زده     شمشيري كه گردن يهود بني    
  1.و باب امر به معروف و نهي از منكر از وجهه رحمت رحيميه است افق غضب و سخط

باشـد     چرا كه نگاه يك نگاه همراه به رحمت مي         ،توان يافت   در اين رويكرد خشونت را نمي     
 ؛ ادميان را بـه سـعادت برسـاند   قوانين إلهي بدنبال اين است كه. باشد  و بسوي سعادت رهنمون مي    

  . حركت قوة قضائيه نيز بايستي در اين راستا باشد و به غير از آن انحراف خواهد بود

  )ره( قضاء در نگاه امام خميني-3
اند، كـه بـه    باشد بارها به اجرايي قوانين اسالمي تأكيد كرده   در تبيان كه بيانات امام راحل مي      

  :يمكن گزارشي اندك از آن بسنده مي
به مقام و جايگاه قضا و دستگاه قضايي و اهميت آن اشـاره دارنـد، بـه مقـام                   : در فصل اول  

  . شمارند هاي كه بايستي يك قاضي داشته باشد، آن صفات را بر مي قاضي و ويژگي
كننـد، فلـسفه      فلسفه قوانين و مجازاتها و اهداف از آنها را در إسالم تبيـين مـي              :  فصل دوم 
  . ين چيست؟ بياناتي دارندزندان و عفو مجرم
اصول حاكم بر قوانين و تشكيالت قضايي را، مثل اصل استقالل، قانوني بودن،             :  فصل سوم 

توان دسـتگاه قـضايي سياسـت متعاليـه ناميـد امـا وي بـه                  اشارات امام تا اينجا را مي     . كنند  بيان مي 
  . كند  طاغوت ياد مي نيز اشاراتي دارد كه از آن به دستگاه قضاييمتدانيهدستگاه قضايي 

  . به آداب قضا و شيوة رسيدگي و استماع دعاوي پرداخته شده است:  فصل چهارم
با عنوان جرايم آغاز و جرايمي همچون، جرايم عليه حقوق مردم، عليـه إسـالم               : فصل پنجم 

  .و نظام اسالمي، تخلفات اداري و نظامي بيان گشته است
ز سـوي اوليـاي امـر و از سـوي ديگـر نظـارت               نظارت بر دستگاه قضايي كه ا     : فصل ششم 
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  .مردمي
هاي علميه، در نظام سياسي متعاليه بزرگترين وظيفه از           وظيفه روحانيون و حوزه   : فصل هفتم 
تمـام مباحـث    . باشـد   باشد، چرا كه آشناترين قشر جامعه با شريعت روحانيون مي           آن روحانيون مي  

هـا پرداختـه      ست كه بايستي در جاي خود بـدان       ذكر شده و ذكر نشده نيازمند به توضيح تفصيلي ا         
شود، مفهوم قانون و قانون گرايي از آن دسـته مفـاهيمي اسـت كـه خيلـي از انديـشمندان بـزرگ                       

پـس  .... بشريت را به خود مشغول كرده است، اعم از انديـشمندان اجتمـاعي، سياسـي، حقـوقي و                
 مفهـوم ديگـر همـانطور كـه يـادآور           .توان به اين اندك به حاقّ مطلب قانون رسـيد           بطور قطع نمي  

عدالت را با رويكردهاي گونـاگون      . باشد، كه تمام فالسفه بزرگ بدان تأكيد دارند         شديم عدالت مي  
توان مورد مطالعه قرار داد، رويكـرد كالمـي، تفـسيري، حـديثي، سياسـي، اجتمـاعي، حقـوقي،                  مي

عتزلي، اشعري، جعفري در علـم كـالم     هاي كه است مثل م      هر كدام از آنها را با گرايش      .... فلسفي و 
هـاي وجـود دارد كـه         هـا نيـز گـرايش       و مشاء، اشراق، يماني و متعاليه در فلسفه و در ديگر دانش           

  .توانند داشته باشند  مي،رويكردهاي متفاوت به عدالت
انـد،    هاي سياسي اسـالم بـدان پرداختـه           در مقابل عدالت مفهوم جور را داريم كه در انديشه         

  .باشد جائر يك تقسيم كليدي در انديشه سياسي انديشمندان مسلمان مي  دل و حاكمحاكم عا

   عدالت در حكمت متعاليه-5
 نگاه حكمت متعاليه به عدالت با رويكرد متعاليه آن را از ساير رويكردهـا متفـاوت سـاخته                  

ام بـه   هـر كـد   ... آملـي و    شارحان حكمت متعاليه همچون امام راحل، شهيد مطهري، جوادي        . است
اند، صدرالمتألّهين كم و بيش در آثار خود بـه عـدالت پرداختـه                نوبه خود به مفهوم عدالت پرداخته     

  :الدين الشيرازي چنين آمده است است قسمتي از آن در موسوعة مصطلحات صدر
و الشجاعة  :  التي هي مباديء األعمال الحسنة ثالثة      اإلنسانية الفضائل و األخالق     رؤوس إنَّ   -: عدالة«

 غير الحكمة بالمعني األول التي إفراطهـا أفـضل، و         الحكمةالعفّة و الحكمة، و مجموعها العدالة، و هذه         
  1»....لكل واحد من هذه الثالث طرفان هما رذيلتان

ها مطلوب و نقش محوري دارد، اصول فضائل أخالقي كه عبارتند از              عدالت در همه عرصه    
باشد؛ در واقع هر تك به تـك اصـول            ها عدالت مي    آنشجاعت، عفت و حكمت، اما محور هر سه         
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در سياست به وجـود عـدالت بيـشتر نيـاز           . ياد شده منهاي عدالت از مصاديق فضائل نخواهند شد        
   .كماالت صاحبان قدرت نخواهد بوداست، هر خدمتي منهاي عدالت از 

لقلب عن الرذائل و صرف     أما العدالة و هي حسن صورة الباطن فعبارة عن تهذيب األخالق و تصفية ا             «
القُوي الشهوية و الغضبية و الوهميه فيما خلقت ألجله حتي يكون شجاعاً ال متهوراً و ال جباناً و يكـون                    

  1».....عفيفاً ال فاجراً و ال خامالً و يكون حكمياّ ال مكاراً و ال أبله 
 بلكـه  ، ظاهري نيستعدالت به گفتار نيست و شايد بتوان إدعا كرد كه عدالت اصال يك امر            
مـدار عـادل      سياسـت . يك امر باطني است؛ برآيند سـرريز پـاكيزگي درونـي عـدالت خواهـد بـود                

ها و رذائـل اخالقـي پيراسـته سـپس بـه عـدالت         عدالتي  شخصيتي است كه درون خويش را، از بي       
  و .تواند از عدالت حرف بزند و صالحيت إجراء آن را خواهـد داشـت               رسيده، چنين شخصيتي مي   

     .باشد إجرايي شدن آن تعديل قواي دروني و إعتدال جامعه مي
كيفية حاصلة من العفّة المتوسطة بين إفراط القوة الشهوية المسماة بالفجورـ و تفريطهـا              » العدالة«إنّ  «

هور  المسماتين بالت- و من الشجاعة المتوسطة بين إفراط القوة الغضبية و تفريطها–ـ المسماة بالخمول 
و العدالـة   .  و من الحكمة المتوسطة بين طرفي القوة اإلدراكية، المسماتين بالجربزة و البالهة            -و الجبن 

  ....أيضاً متوسطة بين الظلم و اإلنظالم، الحاصلتين من إفراط بعض تلك القُوي و تفريطها
فس اإلنسانية في الـشهوة بـين   ـ إنّ ملكة العدالة النفسانية التي هي عبارة عن توسط الن : عدالة نفسانية 

العدل  ...الفجور و الخمود و في الغضب بين الجبن و الّتهور و في القوة اإلدراكية بين الجربزة و البالهة                 
هو تسوية المواد و األشباح بحسب الصور و األرواح، و تعديل األمزجة بحسب األنواع و توزيعها علي                 

  2. األجناس إلي ما يناسبها من األمور و األشغالاألصناف و األشخاص، و توجيه األفراد و
صدرا همچون تفسير     عبارات ياد شده در واقع منتخاباتي است در موضوع عدالت از آثار مال            

دانـد، صـدرالمتألهين نيـز        و اسفار وي، همانطور كه معلم اول ارسطو عدالت را تمـام فـضائل مـي               
ا به امروز اصول    كند؛ از يونان باستان ت      في مي  معر عدالت را رؤوس فضايل نفساني و اخالق انساني       

انـد، مالصـدرا مجمـوع آنهـا را در عـدالت جـستجو               اخالقي را شجاعت، عفت و حكمت دانـسته       
تهـذيت  : دهد از اين حيـث عـدالت عبـارت اسـت از             عدالت از حسن باطن ادمي خبر مي      . كند  مي

 غضبيه و وهميـه بـه مـسير اصـلي           اخالق و تصفيه قلب از رذائل و بر گرداندن تمام قواي شهويه،           
گـر   خلقت، تا اينكه ادمي شجاع باشد نه متهور و ترسو، عفيف باشد نه فاجر و حكيم باشد نه حيله      

                                                 
  .همان.  1
 .همان . 2
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باشـد و حـد واسـط بـين ظلـم و              ها مـي    ها و تفريط    عدالت محصول برون رفت از إفراط      ....و أبله 
حد مساوي بين مواد و أشباح به حسب       عدالت  . باشد  بين األمرين مي    انظالم، بنوعي عدالت نظام امرٌ    

  ...ها بر حسب انواعي كه دارند ها و أرواح و نيز تعديل مزاج صورت
هاي   باشد و بود آن بحران سوز، خيلي از بحران          ساز مي   در حوزه سياست نبود عدالت بحران     

نتظـار  ها و ا    دغدغه ملت . گيرند  سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي از نبود عدالت سرچشمه مي         
ها را    ها و رذائل أخالقي دولت      ها را چه بسا بر تابند اما دروغ         باشد، تورم   ها عدالت مي    آنان از دولت  

عدالت را از كتاب شـرح جنـود و         . باشد  ها مي    ظلمي بر ملت   ،ها  گز چرا كه رذائل اخالقي دولت     هر
  :كنيم عقل امام راحل دنبال مي

و آن از امهـات فـضايل       . ط بين افراط و تفـريط     حد وس : بدان كه عدالت عبارت است از     .... «
اخالقيه است؛ بلكه عدالت مطلقه، تمام فضايل باطنيه و ظاهريه و روحيـه و قلبيـه و نَفْـسيه و                    

رب انسان كامل، كه حضرت     .... ستجسميه است؛ زيرا كه عدل مطلق، مستقيم به همه معنى ا          
و . ر صراط مستقيم و حد اعتدال تـام اسـت          است، ب  - صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم       -خاتم رسل 

 بـر سـبيل     - شـأنه    تعـالى  - رب  مربوب او نيز بر صراط مستقيم و اعتدال تمام اسـت؛ منتهـى            
  1». بر سبيل استظالل- صلَّى اللَّه عليه و آله-استقالل، و مربوب

سياسي ها فقط به عدالت ممكن و پايدار خواهد بود، جامعه             ها و تفريط    جلو گيري از إفراط   
گيري نمايد، سياسـت متعاليـه در         اگر بدنبال رنگ إلهي بخواهد باشد، بايستي عدالت پيشگي را پي          

 در مقابـل عـدل      .مقام ساختن جامعه توحيدي، كه جامعه ياد شده به عـدالت ممكـن خواهـد بـود                
 بـه عـدالت جامعـه و    .گرايـي جامعـه طـاغوت خواهـد بـود      برآيند جورگرايي است،   خواهي جور 

  .، تحقق خواهد يافتمتدانيه متعاليه و به جور جامعه و سياست سياست
و به عبارت ديگـر، مظهريـت از        . و جور در اين مقام، غلبه قهر بر لطف يا لطف بر قهر است             «

و محتمل است كه كُمل اولياء در آيـه شـريفه           . اسماء جالل يا مظهريت از اسماء جمال است       
»  تَقِيمسراطَ الْمدِنَا الصلَـوات       .اين مقام را خواهش كنند    2» اهه و ج و چه در جلوه معـارف الهيـ

عدم احتجاب از حق به خلـق،  : توحيد در قلب اهل معرفت، كه عدالت در آن عبارت است از           
و ايـن  . و به عبارت اخرى، رؤيت وحدت در كثرت، و كثـرت در وحـدت     . و از خلق به حق    

افراط در اين مقام، احتجاب از هر يـك از حـق و             مختص به كُمل اهل اللَّه است، و تفريط و          

                                                 
    .150-147 جنود عقل وجهل، صصثي شرح حد،ينيامام خم.  1
 ).6/ حمد. ( ما را به راه راست، هدايت فرما2
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  2». شريفه، حصول اين مقام باشد1و محتمل است منظور اهل اللَّه از آيه. خلق است به ديگرى
باشـد، در   گيرد كه فقط در سياسـت متعاليـه قابـل درك مـي      ادبيات رنگ عرفاني به خود مي     

باشـند؛ صـاحبان قـدرت اگـر روزي           انه مـي  گ  هاي سياسي رايج با اين گونه ادبيات غالبا بي          انديشه
دغدغه آنان از عدالت معاني ياد شده باشد، دچار استبداد و اختناق نخواهند شد، اما متأسفانه تلقي                 

اري بيش از ايـن  البته از عقل ابز. باشد غالب آنان از عدالت، يك عدالت سطحي و بريده از خدا مي 
يونـد زدن عـدالت سياسـي را بـا توحيـد نخواهـد              انتظار نيست، عقل از عرش منقطع شده تـوان پ         

 .توان بجاي عقل وِبري و ماكياولي با عقل صدرايي به تحليل مـسائل سياسـي پرداخـت                   مي .داشت
تـر از   تر و قلمـرو وسـيع   عدالت درعقايد و حقايق ايماني كه سياست متعاليه به آن باور دارد، عميق     

  .باشد اين مسائل مي
ادراك حقـايق    :يمانيه باشد، كـه عـدالت در آن عبـارت اسـت از            و چه در عقايد و حقايق ا      «

 رجـوع مظـاهر بـه        النهايـة   القصواى كمال أسمائى تا منتهـى      غاية ما هى عليه از       وجوديه على 
و چه در اخالق نفسانيه، كه اعتدال قواى ثالثه است؛ يعنى، قوه             .ظواهر، كه حقيقت معاد است    

  3»....شهويه و غضبيه و شيطانيه

   قواي سه گانه و دولتها-6
تواند باشد و يا بيشتر، صـاحبان قـدرتي         سه نوع دولت مي    ،گانه بنوعي برون دادش     قواي سه 

كه قوة شهويه آنان غلبه بر ساير قوايشان داشته باشد، دولت شـهويه خواهنـد داشـت، و اگـر قـوة                      
 دولت شيطانيه   ،الب شود غضبيه غلبه كند، دولت خشونت آميز خواهند داشت و اگر قوة شيطانيه غ            

  . ها هم متفاوت خواهد بود خواهد بود، و در صورت ازدواج يكي با ديگري نوع دولت
يكى قـوه واهمـه      :بدان كه انسان را از اول نَشْوِ طبيعى پس از قوه عاقله، سه قوه مالزم است               «

و بـه آن    گوئيم، و اين قوه در بچه كوچك از اول امر موجـود اسـت               » قوه شيطنت «كه آن را    
  .دروغ گويد و خدعه كند و مكر و حيلت نمايد

گويند، و آن براى رفع مضار و دفع موانع از اسـتفادات            » سبعى نفس«دوم قوه غضبيه كه آن را       
  .است

گويند و آن مبدأ شهوات و جلب منافع و مستلذّات در      » نفس بهيمى «سوم قوه شهويه كه آن را       

                                                 
 .آمده است» منظور از اهل اللَّه در آيه«:  در نسخه اصل1

  .امام خميني، همان.  2
  . همان.  3
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  1».مأكل و مشرب و منكح است
از گانه هر كدام در صورت افراط و تفـريط كـاركرد خـود را                  است كه تمام قواي سه     روشن

اند بدان نخواهنـد رسـيد، امـا در صـورت حكمرانـي               ، و به هدفي كه خلق شده      دخواهند دا دست  
هـا سرشـار از حكمـت         توان دسـت يازيـد، فلـسفه آفـرينش آن           ها مي   آنها، به كاركرد آن   ر  عدالت ب 

برداري كرد؛ ايـستاي و يكنـواختي در بـين قـوا وجـود       ها بهره ه بايستي از آن باشد، فلذا حكيمان    مي
 وجود انـسان خـود يـك        .باشند   هميشه در حال شدن مي      متفاوت، و   در طي سنين عمر     بلكه ،ندارد

اند، هر كدام     آرايي كرده   مملكتي است، داراي قواي رحماني و شيطاني است، كه در مقابل هم صف            
مان صورت خواهد بـود؛ اگـر لـشگر رحمـاني غلبـه نمايـد، ادمـي برتـر از                    پيروز شود ادمي به ه    

اي   خو خواهد شد، و اگر لشكر شيطاني غلبـه كنـد، انـسان بـدتر از هـر جنبنـده                     فرشتگان و فرشته  
  . خواهد شد

 ممكن است در انسان هر يك از اين سه          ....و اين سه قوه به حسب سنين عمر متفاوت شوند،         «
بطورى كه هيچ يك بر ديگرى غلبه نكند، و ممكن است يكى از آنها بر          قوه در حد كمال رسد      

از اين جهت، اصـول     . دو ديگر غلبه كند، و ممكن است دو تاى از آنها بر ديگرى غالب شود              
اگر صورت بـاطن نفـس      . يكى صورت بهيمى   :ممسوخات ملكوتيه به هفت صورت بالغ شود      

 شود، پس انسان در صورت ملكوتى غيبىِ        متصور به صورت بهيمى باشد، و نفس بهيمى غالب        
و چون آخِر فعليـت     . آخرتى به شكل يكى از بهائم مناسبه در آيد؛ چون گاو و خر و امثال آن               

، صورت غيبى ملكوتى به شـكل يكـى از          - يعنى، نفس سبعى غالب گردد     -انسان سبعى باشد  
وا غلبه كند و فعليت     و چون قوه شيطنت بر ساير ق      . سباع شود؛ چون پلنگ و گرگ و امثال آن        

و ايـن، اصـل     . شيطانيه آخرين فعليات باشد، باطن ملكوتى به صورت يكى از شياطين باشـد            
گاو پلنگ، : و از ازدواج دو از اين سه نيز، سه صورت حاصل شود          .اصول مسخ ملكوتى است   
و از ازدواج هر سه، يك صورت مخلوطه مزدوجـه حاصـل آيـد؛              . گاو شيطان و پلنگ شيطان    

ه    -و به اين محمول است حديث مروى از حضرت رسول         . »پلنگگاو شيطان   «چون    صلّى اللـَّ
و بـدان كـه     2.»يحشَرُ بعض النّاسِ على صورةٍ تَحسنُ عِنْدها الْقِرَدةُ و الْخَنـازِيرُ          « :-عليه و آله و سلّم    

يت است، و انـسان را گـاه از   همان طور كه اين قواى ثالثه، طرف افراط آنها، مفسد مقام انسان 
حقيقت انسانيت و گاه از فضيلت انسانيت خارج كند، همان طور طرف تفريط و قـصور آنهـا                  

و اگـر تفـريط و قـصور،         .رود نيز، از مفسدات مقام انسانيت و از رذايل ملكات به شمار مـى            

                                                 
  .مانه.  1
 .84، ص 1، ج )ره( مهدي نراقي  ، مولىجامع السعادات؛ 109همان مصدر، ص  2
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غالبـاً تـوانْ   خَلْقى و طبيعى باشد بدون اختيارِ صاحب آن، نقصان در اصـل خلقـت اسـت، و     
نقصانهاى طبيعى را، كه بدين مثابه است، با رياضات و مجاهدات و اعمال قلبى و قالبى تغييـر         
داد، و كمتر صفت از صفات نفس است كه طبيعى به معنى غير متغير باشد، اگـر نگـوييم كـه                     

:  كه منقول است » ارسطاطاليس« از فيلسوف عظيم الشأن      ....هيچ يك نيست كه قابل تغيير نباشد      
 جـزوى   - كه ضـد آن اسـت      -عدالت جزوى نَبود از فضيلت؛ بلكه همه فضيلتها بود، و جور          «

  1. »نَبود از رذيلت؛ بلكه همه رذيلتها بود
باشد، سه قـوه را از آغـاز          امام ضمن تعريف عدالت و اهميت آن كه عدالت همه فضايل مي           

توان سياسـت انـساني را انتظـار داشـت از             دهد، از انسان بهيمي نمي      شكل گيري انسان توضيح مي    
گـاو  . كوزه همان طراود كه در اوست، در نتيجه از انسان بهيمي سياسـت بهيمـي خواهـد طراويـد                  

گويـد كـه از ازدواج آن سـه يـك صـورت مخلوطـه                 پلنگ، گاو شيطان و پلنگ شيطان كه امام مي        
ا در صـاحبان قـدرت و       هـ   آيد بـه نـام گـاو شـيطان پلنـگ، تمـامي ايـن گفتـه                  مزدوجه بدست مي  

  :كند سپس امام اجناس فضايل را تبيين مي. توان رصد نمود سياستمداران بزرگ مي
 »1 «.حكمت، شجاعت، عفت، عدالت: حكما جميع اجناس فضايل را چهار فضيلت دانند«

و هر يك از اين دو را بـه دو شـعبه            . قوه ادراك و قوه تحريك    : زيرا كه نفس را دو قوه است      
اما قوت ادراك منقسم شود به عقل نظرى و عقل عملى؛ و اما قوت تحريـك                 .فرمودندمنقسم  

  . كه آن شهوت است-، و قوه جذب-ست كه آن شعبه غضب ا-نيز منقسم شود به قوه دفع
و تعديل هر يك از اين قواى چهارگانه و خارج نمودن آنها را از حد افراط و تفريط، فضيلتى                   

: و عدالت عبارت است از    . تعديل قوه نظريه و تهذيب آن     : ت از پس حكمت عبارت اس    .است
و . تعديل قوه غضبيه و تهذيب آن      :و شجاعت عبارت است از    . تعديل قوه عمليه و تهذيب آن     

  2».تعديل و تهذيب قوه شهويه: عفت عبارت است از

   دولت حكيمانه در سياست متعاليه-7
، در عرصـه قـوة     سته از هر گونه إفـراط و تفـريط        دولت حكيمانه، دولت تعديل است و پيرا      

پـردازد و عفـت قـوة         نظريه و تهذيت آن، كما اينكه عدالت به إعتدال قوة عمليه و تهذيت آن مـي               
رساند، در تشكيل دولت اين مباحث بايستي مد نظر قـرار بگيـرد،               شهويه را به تعديل و تهذيب مي      

گانـه هـستند سـپرد،     هاي سه ساني كه فاقد تعديل  توان امر مهمي همچون دولت را به ك         چرا كه نمي  

                                                 
 .150-147 صصشرح حديث جنود عقل وجهل،امام خميني، . 1

  .همان.  2
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هـاي سياسـي امـروز         بحران ،گاه تأكيد فراوان دارد، علل و عوامل        هاي سه   سياست متعاليه به تعديل   
جهان اگر با رويكرد فلسفي آناليز و مورد مطالعه قرار بگيرد، بطور قطـع ريـشه در نبـود يكـي يـا                       

تـوان از مجموعـة متـون و گفتارهـاي كـه از نظريـه                 ي مـ  .گانه خواهد داشت    هاي سه    تعديل ،بيشتر
پردازان حكمت متعاليه و به تبع آن سياست متعاليه، بجـا مانـده اسـتنباط نمـود كـه ايـن دسـته از                        

تواند جـاري و      هاي حقوقي نيز مي      بلكه در شخصيت   ،هاي حقيقي نيست    مباحث فقط در شخصيت   
   : از عدالت تفسيرهاي ديگر نيز شده است.دندساري شود؛ تا از نتايج آن عموم مردم برخوردار گر

ه و  : و عدالت را اطالق ديگرى است و آن عبارت است از        « ه و ظاهريـتعديل جميع قواى باطني
عدالت، همه فضيلت است نه جزوى از       : و به اين اطالق، فيلسوف متقدم گفته      . روحيه و نفسيه  

يكى مقابل عدالت به معنى اخـص؛ و يكـى          : و به اين مقياس، جور را نيز دو اطالق باشد          .آن
  .مقابل عدالت به معنى اعم و آن همان است كه در فرموده فيلسوف مذكور، تمام رذيلت است

ت تـا                     وسط بين افراط و تفريط است، اگر از نقطه عبوديـ و بايد دانست كه چون عدالت، حد
يق سير انسان كامل از     پس طر . مقام قرب ربوبيت تمثيل حسى كنيم، بر خط مستقيم وصل شود          

  1».ست كه خط مستقيم و سير معتدل استنقطه نقص عبوديت تا كمال عزِّ ربوبيت، عدالت ا
عدالت در تفسير ياد شده يكي از اصول اخالقي نخواهد بود، بلكه تمـام اصـول آن خواهـد     

در بـين   ي  عتيشـر هـر   همانطور كه نظام تكوين به عدالت استوار اسـت، اسـتواري و اسـتمرار               . بود
باشد؛ از آنجا كه      نظام سياسي نيز خارج از نظام تكوين و تشريع نمي         .  به عدالت خواهد بود    شرايع،

باشد، پـس اسـتواري و اسـتمرار و     سياست متعاليه در مقام پيوند زدن بين امور به ظاهر گسسته مي          
 عدم عـدالت    حتي مشروعيت نظام سياسي، همانند نظام تكوين و تشريع به عدالت خواهد بود، كه             

  بـود،  از عـدالت   كه سير إعتدالي     تفسير ياد شده  . هي به فروپاشي آن خواهد شد     در نظام سياسي منت   
      . آن را رصد نموددر كتاب و سنت نيز مي توان

و اشارات بسيارى در كتاب و سنت بدين معنى است چنانچه صراط مستقيم، كـه انـسان در                  « 
براى همان است كـه حـد اعتـدال وسـطيت           .. . است نماز طالب آن است، همين سير اعتدالى      

  .حقيقيه را دارد، از اين جهت، در تمثّل در عالم ظهور حقايق، بايد بدين نحو متمثّل شود
و از رسول خدا منقول است كه، خط مستقيمى در وسط كشيدند و خطهاى ديگرى در اطراف                 

 جز براى انسان كامل كـه از        و اعتدال حقيقى،  2 .اين خط وسط، خط من است     : آن، و فرمودند  

                                                 
  .سابق.  1
  :صحابى بزرگوار جابر بن عبد اللَّه أنصارى گويد 2
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هيچ منحرف و معوج نشده است، براى كـسى ديگـر مقـدر و                اول سير تا منتهى النهايه وصول     
ميسور نيست، و آن به تمام معنى خط احمدى و خط محمدى است و ديگران از سايرين، سير                  

  1».به تبع كنند، نه به اصالت
 اسـت، دليـل بـر ايـن ادعـا ورود            )ص(دولت بر آمده از سياست متعاليه، دولـت محمـدي           

 كه با مراجعه بـه مـشهد پـنجم از شـواهد الربوبيـه آشـكار       باشد،  مالصدرا به سياست، از نبوت مي     
باشد، هـر روز يـك        هاي بسيار جدي در امور و علوم سياسي نبود ثُبات مي             يكي از چالش   شود،  مي

كنـد، چـه بـسا        ر و بروز مي   حزبي با خط و خطوط كامال متفاوت از گذشته در عرصه سياسي ظهو            
كشاند، در حالي كـه از بـديهيات موفقعيـت در             هاي سياسي را به چالش مي       ها و تصميم    تمام برنامه 

در سياسـت   رسـد،     ثُباتي هيچ كـاري بـه سـامان نمـي           باشد؛ با بي    مديريت ثبات اصول مديريتي مي    
 بـا رويكـرد     .شـود   وردار مي بخاطر اهميتي كه دارد، وجود ثُبات در آن از حساسيتي دو چندان برخ            

 خـط صـراط      كـه   خـط،  وحدت گرايي صدرايي و حكمت متعاليه، در سياست متعاليه بيش از يك           
گراسـت، فـضيلت تـك     سياست متعاليه محصول فضائل و فـضيلت      نخواهيم داشت،   است،  مستقيم  

     . شود يها پيدا م ئلاذدر رها،  و چند دستگي تشتت ند؛ك  ادميان را به حق واصل ميكهخطي است، 
و چون خط مستقيمِ واصل بين دو نقطه، بيش از يكى نيست، از اين جهت، فضيلت به قـول                   « 

مطلق و سير بر طريق عدالت و بر سبيل اعتدال، بيش از يكى نيست؛ ولى رذايل را انواع بسيار                   
ى هر  اند؛ زيرا كه برا    ولى اجناس كليه آن را به هشت قسم تقسيم نموده         . بلكه غير متناهى است   

يكى حد افراط؛ و يكى تفـريط، از ايـن جهـت،            : يك از اين فضايل چهارگانه دو طرف است       
و اين جمله، در كتب حكماء و كتب اخالقيه، با انواع هر يك كـه                .اجناس رذائل هشت است   

 صرف عمر در اطراف تعديـد و حـصر و حـساب             2  در تحت اين اجناس است، مذكور است      

                                                                                                                                          
»» لوساً عند النَّبيكُنّا ج لوساً عند النَّبين عن شِماله، : : اً هكَذا أمامه، فقالاً هكَذا أمامه، فقالفَخَطَّ خطّفَخَطَّ خطّ) ) صلّى اللّه عليه و آلهصلّى اللّه عليه و آله((كُنّا جن عن يمينه، و خَطَّيبِيلُ اللّهِ، و خَطَّين عن شِماله، هذِهِ سن عن يمينه، و خَطَّيبِيلُ اللّهِ، و خَطَّيهذِهِ س

  ..»»»»و أَنَّ هذا صِراطِي مستَقِيماً فَاتَّبِعوهو أَنَّ هذا صِراطِي مستَقِيماً فَاتَّبِعوه««: : ، ثُم وضَع يده على الخَطّ األوسط و تَال، ثُم وضَع يده على الخَطّ األوسط و تَال»»هذا سبِيلُ الشَّيطانِهذا سبِيلُ الشَّيطانِ««: : و قالو قال
خطّى اين گونه در برابرش رسم كرد، سپس دو خط از طـرف راسـت و دو خـط از                    ما پيش پيامبر نشسته بوديم، پيامبر       : يعنى

سپس دستش را بر روى خط وسـط نهـاد و ايـن آيـه را تـالوت                  . اينها راه شيطان است   : طرف چپ كشيدند، آن گاه فرمودند     
  .بدرستى كه اين خط من است كه مستقيم است، پس از آن پيروى كنيد: فرمود

  .نچه را كه ابن مسعود از پيامبر حكايت كرده استو نظير اين حديث است آ
 ).153، ذيل آيه 56، ص 3 جالل الدين سيوطي، ج تفسير الدر المنثور،(

  .امام خميني، همان.  1
 .84، ص 1، ج )ره( مهدي نراقي   مولىجامع السعادات،؛ 109 همان مصدر، ص 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 205

  1».كند  و كماالت آن نمىآنها، كمكى به سير انسانى
باشـد،    در سياست متعاليه دو مفهوم بسيار كليدي وجود دارد، يكي مبدأ و ديگري معـاد مـي                

باشـد،    كند، تكثّر از آن سبل مي       خط صراط مستقيم، خطي است كه اين دو نقطه را به هم وصل مي             
هاي فلسفي نيز جايگـاه       تبتواند باشد؛ دو مفهوم ياد شده، در ساير مك          اما صِراط بيش از يكي نمي     

نويسد، يا خواجه نـصير       خاصي دارند، حكماي مسلمان، همچون بوعلي سينا كتاب مبدأ و معاد مي           
 كه به جدايي    ،گرا  هاي سياسي سكوالر و مادي      بر خالف انديشه  .... نويسد و     كتاب آغاز و انجام مي    

ه، بلكه بر اين باور است كه       ديتاب ن است متعاليه آن رويكرد را بر     ورزند، سي   سياست از دين تأكيد مي    
رسد كه، رويكرد سياست متعاليه مورد غفلت          به نظر مي   .باشد  توحيد مقصود و مخدوم سياست مي     

انديشمندان علوم سياسي قرار گرفته است، اگر روزي انديشه سياسي متعاليه، موردتوجه دانشمندان             
 از .رو پاسخگو باشـد  هاي پيش لي از چالشعلوم سياسي قرار بگيرد، چنان توانمندي دارد كه به خي      

باشـد، تمـام تقـسيماتي كـه در           ء بأضدادها، مفهوم مقابل عدالت جـور مـي            باب اينك تُعرف األشيا   
تواند وجود داشته باشد، امام با مقياسي كه داشت، جور نيز داراي              عدالت گفته آمد، در جور نيز مي      

        :دو معنا دانسته است
يكى مقابل عدالت به معنى اخـص؛ و يكـى          : مقياس، جور را نيز دو اطالق باشد      و به اين    .... «

  .مقابل عدالت به معنى اعم و آن همان است كه در فرموده فيلسوف مذكور، تمام رذيلت است
ت تـا                     وسط بين افراط و تفريط است، اگر از نقطه عبوديـ و بايد دانست كه چون عدالت، حد

پس طريق سير انسان كامل از      . كنيم، بر خط مستقيم وصل شود     مقام قرب ربوبيت تمثيل حسى      
  2».....نقطه نقص عبوديت تا كمال عزِّ ربوبيت، عدالت است كه خط مستقيم و سير معتدل است

هـاي آن     را يكي از آسـيب      ها اگر ظلمي داشته باشند، نبايستي آن        شناسي دولت   در مقام آسيب  
مين است، همانطور كه عدالت تمام فضائل بـود، جـور و            دولت بشمار آورد بلكه تمام آسيب آن ه       

 طي كـردن عـدالت در مـشي سياسـي سـخترين كـار بـراي                 .ستم كردن نيز تمام رذائل خواهد بود      
ترين إدعا  براي آنان باشد، لكن به إدعا عـدالت تحقـق               باشد، اما چه بسا، آسان      صاحبان قدرت مي  

    . يابد نمي
  » 1« است كه، صراط از مو باريكتر و از شمشير تيزتر است در احاديث شريفه]  اين كه[و « 

گارترين أفراد در بين ادميان باشند، و در          توانند در اين مسير گام بردارند كه پرهيز         كساني مي 
                                                 

  .امام خميني، همان.  1
  .امام خميني، همان.  2
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قواي باطني افراد تا به عـدالت       مملكت وجودي خود موفق به إجرايي عدالت شده باشند، چرا كه،            
اهد چشيد، عدالت در قواي حاكميت مبتنـي بـر ايـن اسـت كـه                 جامعه طعم عدالت را نخو     ،نرسد

. توانـد باشـد     الشئ معطي الشئ نمـي      اجزاي آن در قواي باطني خود به عدالت برسند، چرا كه فاقد           
سياست متعاليه به اخـالق تأكيـد فـراوان دارد و تمـام معـضالت سياسـي و اجتمـاعي را در رفـع                        

ورودي سياسـي در عمـل،      هاي رايـج      ز اينكه به بحث   امام قبل ا  . كند  معضالت اخالقي جستجو مي   
 به تهذيب خويش با قلم و قدم پرداخت سپس به وادي سياست وارد شد؛ اما امروز مثل                  ،كندپيدا ب 

كنند و لكن بخاطر نداشتن شـرايط الزم ضـرر            قارچ در حوزه سياست ادميان بروز و ظهور پيدا مي         
ورزند و تحـصيل       در ادامه به تحصيل عدالت تأكيد مي       امام. باشد  آنان بيش از نفعشان به جامعه مي      
تواننـد     كه جوانان تا جوان هستند مي      ،كنند، وي بر اين باور است       آن را از دوران كودكي توصيه مي      

  .عدالت را تحصيل كنند
پس بر جوانها حتم و الزم است كه تا فرصت جوانى و صفاى باطنى و فطرت اصلى بـاقى و                    «

هـاى اخـالق فاسـده و اوصـاف          دد تصفيه و تزكيه برآيند، و ريشه      دست نخورده است، درص   
 كه با بودن يكى از اخالق زشت ناهنجار، سعادت انـسان در             ،ظلمانيه را از قلوب خود بركنند     

از ايـن   . و نيز در ايام جوانى اراده و تصميم انسان، جـوان اسـت و محكـم                .خطر عظيم است  
  1».جهت نيز، اصالح براى انسان آسانتر است

آيد، توسعه سياسـي      نيروي انساني يكي از مهمترين عامل در پارامترهاي پيشرفت بشمار مي          
بدون نيروي انساني كارآمد، امكان تحقق ندارد، تربيت نيروي انساني از چه سـن و سـالي بايـستي                   

به پيروي از مكتب إسالم به نيروي جوان بيشترين تأكيـد را دارد و              صورت پذيرد، سياست متعاليه     
اليل اهميت آن از عبارت ياد شده هويداسـت؛ امـا در تربيـت هـر گونـه تربيـت مـورد پـذيرش                 د

هـاي خـاص خـود را دارد، از منـابع مـرتبط       باشد، بلكه مراد تربيت إسالمي است، كه شاخصه    نمي
طلبد، بدون آن بجز خرابكاري چيزي ديگري را          بايستي دنبال شود، ورود در سياست تهذيب را مي        

هـاي    هد داشت، كما اينكه صاحبان قدرتي كه بدون تهذيب نفس خود وارد در عرصـه              در پي نخوا  
امام بعنوان فرهيختـه سياسـت متعاليـه، تهـذيب بـراي            . سياسي شدند جامعه و ملت را تباه نمودند       

بـا  داند، و لو اينكه تربيت و تهـذيب نفـس در دوران پيـري                 همگان و حتي براي پيران نيز الزم مي       
       .باشد  اما الزم مي،ستسختي بهمراه ا

                                                 
   .160-157مان، صصه.  1
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ولى پيران نيز . ولى در پيرى اراده سست و تصميم، پير است، چيره شدن بر قوا مشكلتر است           « 
نبايد از اصالح نفس و تزكيه آن غفلت كنند و مأيوس شوند؛ زيرا كه باز هـر چـه هـست تـا                    

 انـسان بـا هـر       -د است  و استعدا    كه دار تبدل و تغير و منزل هيولى        -انسان در اين عالم است    
تواند اصالح كند، و امراض مزمنه نفسانيه به هر درجه هم برسـد              زحمت هم هست خود را مى     

نفسانيه نيست الّا آنكـه آن را         و هيچ مرضى از امراض    . توان قلع ماده نمود    از استحكام، باز مى   
اشد و ملكه شده    تواند اصالح كند، گرچه در نفس ريشه كرده ب         تا در اين عالم است انسان مى      
  1».باشد و مستحكم گرديده باشد

  گري سياست متعاليه و اصالح-8
باشد، إصـالح خويـشتن خـويش و پيرامـون            هاي سياست متعاليه مي     گري از ويژگي    إصالح

باشد، دولت    باشد، دولت يكي از مصايق آشكار دنيا مي         خويش محل إصالح فقط در دنيا ممكن مي       
هيئت دولتش تجلي تهذيت نفوس و الگوي بـراي   إصالحگري باشد، سياست متعاليه بايستي مظهر 

انـد؛ دولـت      ها پيـروان دولـت خـويش        ملت خويش در رفتارهاي اخالقي بوده باشد، چرا كه ملت         
سياست متعاليه از هر گونه امور نفساني بايستي بدور باشد، چون دولت نفسانيت از دولت سياست                

تعاليه إصالگري حد يقف ندارد، مخصوص به قشر خاص هـم  در سياست م. باشد متعاليه بيگانه مي  
بطور قطع الزمتـر خواهـد      مداران    و سياست شود، اگر براي تودة مردم الزم باشد، براي دولتيان            نمي

و تواند داراي شـدت و ضـعف    پذيرد، اما مي بود، پس اصالح نفس در سياست متعاليه تعطيلي نمي    
  . بوده باشديا سخت و سهل 

كند، و هر چه مشكل و سخت و          آن كه در شدت و كثرت رياضات نفسانيه فرق مى          غايت امر «
محتاج به مشاقّ بدنى و رياضات روحيه باشد ارزش دارد؛ زيرا كه باز هر چه هست تا انـسان                   

  .گيرد در اين نشئه است در تحت اختيار خود و با اعمال عبادى و امثال آن انجام مى
 با ملكات فاسده و اوصاف خبيثه به عالم ديگر منتقل شود، اگر             ولى خداى نخواسته، اگر انسان    

نور فطرت و ايمان در باطن ذاتش محفوظ باشد نيز، اصالح و تزكيه و تصفيه نفـس از تحـت                    
اختيار او خارج شود؛ بلكه قبل از خروج روح از بدن نيز اختيار سلب شود، و طـرق ديگـرى                    

ها و فـشارهاى حـال احتـضار و قـبض روح و       براى اصالح او به كار برده شود؛ مثـل سـختي          
، و مثل ظلمتها    - كه مأمورين غالظ و شداد حقّند      -وحشتهاى رؤيت مالئكه موكّله به اين عمل      

و فشارهاى قبر بلكه عذابهاى گوناگون قبر كه از عوالم غيبيه است؛ چنانچه در روايت است از                 
 از باغستانهاى بهشت و يا گـودالى از         قبر يا باغى  «:  كه - صلَّى اللَّه عليه و آله     -حضرت رسول 

                                                 
  .همان.  1
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شود بر كـافر در      مسلط مى «: و در روايت است از حضرت صادق كه       1 .»گودالهاى جهنم است  
قبرش نود و نُه اژدها كه اگر يكى از آنها نفخه كند به زمين، هر گز درختـى از زمـين روئيـده             

  3»2 .»نشود
كننـد، در علـوم سياسـي         اوانـي مـي   هاي فر   صاحبان قدرت براي رسيدن به آن در دنيا تالش        

فساد از امـور نفـساني سرچـشمه        آورد،    آيد كه قدرت فساد مي      هاي بديهي بشمار مي     شايد از گزاره  
گيرد، براي صيانت نفس از فساد سياسي شايد راهكارهاي وجود داشته باشد، كه صـدالبته دارد                  مي

كه بهترين راهكار باور به مبدأ و معاد        آيد    به نظر مي  .... رهكارهاي همچون قانون، تربيت، وجدان و     
باشد، اعتقاد به جهان واپسين بازدارندگي دارد، اعتقاد آخرت فقط بـراي آخـرت نيـست، بلكـه                    مي

باشد، صاحبان قدرت اگر اعتقاد راسخ به جهان واپسين داشـته باشـند،               براي آبادان دنيا نيز مفيد مي     
 تمام فسادهاي سياسـي ظهـور ملكـات اخالقـي           .خواهند شد .... مصون از مفاسد سياسي و مالي و      

 كـه  كننـد  مي باشد، همان طور كه تمام ملكات ادميان در قبر و قيامت ظهور پيدا                صاحبان قدرت مي  
  .شوند ها آشكار مي به صورت موذيات و عذاب

و اهل معرفت گويند كه اين موذيات كه بر انسان در قبر مسلَّط شود، ظهور ملكـوت اخـالق                   «
 و اين اخالق ذميمه هم در اين عالم نيز انسان را فشار دهد و اذيت كنـد؛ لكـن                    4  ذميمه است 

چون نفس در غالف طبيعت است به واسطه غلبه خدر طبيعت بر آن، از ملكوت خـود غافـل                   
از ايـن جهـت، از انـواع موذيـات          . است، و قدرت تامه ملكوتيه نيز در آن ظاهر نشده اسـت           

  5».حساس آنها را نكندموجوده در باطن نفس غافل و ا
باشند، به امور ملكوتي كمتـرين توجـه را دارنـد،             كساني كه سرمست از قدرت و ثروت مي       

هاي مستبد در كشورهاي عربي، و ذليالنه فرار كردن و يا كشته شـدن             هاي حكومت   امروز فروپاشي 
د بـر اخـالق دارد   باشد، سياست متعاليه اين همه كه تاكي      هاي مستبدانه آنان مي     آنان محصول اخالق  

                                                 
، كتاب  205، ص   6 ج   بحار األنوار، (. . »»القَبرُ إما روضَةٌ مِنْ رِياضِ الجنَّةِ أو حفْرَةٌ مِنْ حفَرِ النّيِرانِ          القَبرُ إما روضَةٌ مِنْ رِياضِ الجنَّةِ أو حفْرَةٌ مِنْ حفَرِ النّيِرانِ          «: متن حديث نبوي اين است     1

 ).8العدل و المعاد، باب 

لَو أنَّ تِنّيناً مِنْهـا نَفَـخَ فـيِ األرضِ لَـم تُنْبِـت      ... هِ تِسعةٌ و تِسعونَ تِنّيناً أنَّه يسلَّطُ علَى الكافِرِ في قَبرِ«: متن روايت چنين است  2
 ).13، حديث 8، كتاب العدل و المعاد، باب 218، ص 6 ج بحار األنوار،. (»زرعاً

  .امام خميني ره، همان.   3
: شود، نگـاه كنيـد بـه       از بعضى از روايات نيز استفاده مى      اين مطلب   . 883 و   876، ص   2، ج   علم اليقين ،  )ره(فيض كاشاني    4

 .26 -25، أحاديث 8 باب كتاب العدل و المعاد،، 224، ص 6بحار األنوار، ج 

  .امام خميني، همان.  5
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 لكن ادمي خـود     بخاطر اينكه حاكمان به هوش باشند تا دچار عذاب آخرت و رسوايي دنيا نشوند؛             
آيد كه بساط ظاهر      بينند، اما روزي مي     را غالف در طبيعت كرده و بيش از امور طبيعي و مادي نمي            

    . رسد شود، و ملكوت حقايق به منصه ظهور مي سازي بر چيده مي
شئه ملك به ملكوت عالم قبر و برزخ تبديل شد، بساط ظاهر برچيده شود، و صـفحه  و چون ن «

باطن ظاهر شود، و غيب نفس شهادت شود، و ملكات باطنه محـسوس و ظـاهر گـردد، و بـه                     
صورتهاى مناسبه جلوه كند، و انسان خود را مبتال و محصور در انواع بليات و موذيات بيند، و            

  1».و وحشتها به او احاطه كندانواع ظلمتها و كدورتها 
ترين ناظر بـه اعمـال        تمام اين فشارها جهت پاكسازي نفس ادمي است، خداي متعال بزرگ          

 ها بـه سـعادت برسـند، بـه سـعادت رسـيدن           باشد؛ فلسفه شريعت بر اين است كه انسان         ادميان مي 
باشـد،    آور مي  سعادت   ،ها  رفع كدورت . پرستي ممكن خواهد بود     فردي و جمعي به دوري از هوي      

باشد،   ها مي   ها از كدورت    ها و ديگر امور برزخي و قبري جهت پاكسازي انسان           تمام فشارها، عذاب  
طلبد، يكي از راهكارهاي تحصيل سعادت باور كردن بـه            سياست متعاليه براي انسان سعادت را مي      

  .باشد جهان واپسين مي
ى و قبرى رفع كدورتهاى نفسانى شـد  و اگر به اين فشارها و زحمت و ذلّت و عذابهاى برزخ  «

 -و اجانب و غرائب فطرت زايل شد، در قيامت به سعادت رسد، و در ظـلّ عنايـات شـافعان                   
و اگر خداى نخواسته ريـشه اخـالق فاسـده و           .  به مقام كريم موعود خود رسد      -عليهم السالم 

امـت و مواقـف     ظلمات و كدورتهاى نفسانيه، بكلّى زايل نشد، در اهـوال و عـذابهاى روز قي              
آن واقع شود، و در تحت فشارها و عذابهاى بيشترى واقع گردد، تـا بلكـه امـر بـه           2  گانه پنجاه

  3».عذاب سخت جهنم منتهى نشود

   سياست متعاليه و عالم واپسين-9
قائـل اسـت، و اعتقـاد بـه جهـنم يـا بـه               هاي أُخروي نقش سياسي       سياست متعاليه به گزاره   
ي در رفتار صاحبان قدرت، نقش اساسي دارند، حتي مردم سـاالري            شفاعت و مكافات عمل، همگ    

 هميـشه    تواند به اين امور بستگي داشته باشد، صاحبان چنـين باورهـاي             هاي سياسي نيز مي     و آزاي 
مواظب كه در زندگي سياسـي و اجتمـاعي خـويش بـه       . دانند  خود را در محضر پروردگار عالم مي      

                                                 
  .همان.  1
 3، أحاديث 6، كتاب العدل و المعاد، باب 126، ص 7بحار األنوار، ج : نگاه كنيد به 2

  .امام خميني، همان.  3
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  :رسد  اثر بخش نباشد، نوبت به سوزاندن و داغ كردن ميكسي ظلم نكنند، اگر وعيدهاي إلهي
منتهى به جهـنم شـود؛ چنانچـه         و اگر در اين مواقف هولناك نيز نور فطرت غلبه نكرد، كار           « 

پس در عذابهاى گوناگون جهنم      .؛ آخرين معالجه داغ كردن است     1»آخِرُ الدواءِ الْكَى  « :اند گفته
ا غلّ و غش از باطن نفس و فطرت پـاك شـود، و طـالى                او را در طبقات آن محبوس كنند، ت       

  پيدا شود، و از اجناس غريبه خالص گردد؛-دار كرامت حق است اليق كه -خالص فطرت اللَّه
و كيفيت اين نَـزْع در اشـخاص        . 2» سرُرٍ متَقابِلِينَ   و نَزَعنا ما فِي صدورِهِم مِنْ غِلٍّ إِخْواناً على        «

  3».الف كمال و نقص ملكاتمختلف است حسب اخت
كـشاند، و جامعـه را بـه          ورود به سياست با ملكات فاسده، حوزه سياست را بـه فـساد مـي              

اگر جوانان در ايام جواني بر خويش مسلط شوند، سياسـت مـداران خـوبي بـراي                 . برد  انحطاط مي 
   .جامعه خود خواهند بود

                                                 
 .168، خطبه 59، ص )ره( شريف رضي نهج البالغة،نهج البالغة، 1

 ).47/ حِجر. (اند اى را از دلهاى ايشان بر كَنديم، بر تختها روبروى هم قرار گرفته هر كينه 2

  .160-157همان، صص. 3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

  :فصل چهارم

  نظام سياسي نظام سياسي   
  يهيه در حكمت متعال در حكمت متعال
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   در سياست متعاليهضرورت نظام سياسي -1
نارشيـسم  آيد، مگر اينكه آ     ديهيات بشمار مي  ضرورت نظام سياسي در هر مكتب فلسفي از ب        

سياست متعاليه نيز مثل أكثـر مكاتـب        .  بود يم كه آن وقت از عقالنيت بيرون خواه       يم،گرا كسي شو  
ها و اسباب تشكيل اجتماعات       لل، ضرورت عوامل، ع . كند  فلسفي نظام سياسي را ضروري تلقي مي      

هاي مختلفـي در      هاي سياسي در موارد متعدد مورد توجه مالصدرا بوده و وي تحليل             بشري و نظام  
  :توان اشاره نمود به موارد ششگانه ذيل مي. اين باره صورت داده است

ان پـذير   يابي به كمال نهايي، خير برتر و سعادت قصوا جز در ساية حكومـت امكـ                 دست. 1« 
شـود مگـر      معاش دنيوي وسيلة سعادت و معاد أَخروي است و سعادت تأمين نمي           . 2 1.نيست

كه بدن انسان سالم و نسل او دايم و نـوعش محفـوظ بمانـد و ايـن در سـاية حكومـت و             آن
 3.؛ براي پرهيز از هرج و مرج و اختالل نظام، به حكومت مقتدر نياز است              .2سياست ميسر است  

. 6؛  5.هـا   براي جلوگيري از فردگرايي سلطة جويانة انسان      . 5؛  4.ر به راهنما و هادي    نياز بش . 4؛  
  7»6.براي حفظ مال و جان افراد

رسانند، بـر فـرض       گانه ذكر شده و موارد ذكر نشده ضرورت نظام سياسي را مي             موارد شش 
انستيم به او نسبت    تو  نبودن موارد ياد شده در آثار صدرالمتألهين باز ما ضرورت نظام سياسي را مي             

كـه مالصـدرا قبـل از اينكـه يـك           . ادد چنان نسبتي را     توان  دهيم، كه بسبب همان عنصر اجتهاد مي      

                                                 
 .560مبدأ و معاد، ص. 1

   .477، ص2 و شرح اصول كافي، ج 362الشواهد الربوبيه، ص . 2
  .363الشواهد الربوبيه، ص. 3
  .113-111الواردات القلبيه، ص. 4
  .363الشواهد الربوبيه، ص. 5
  .374-372همان، ص. 6
، سال سـوم و چهـارم، شـماره         مجله قبسات ،  »انديشه سياسي صدرالمتألهين  « محسن مهاجرنيا   : ك. تر، ر   براي مطالعه بيش  . 7

 .125، صانديشه سياسي صدر المتألهينزايي،  بنقل از نجف لك. 125-108، ص11و 10
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 است، و حضرت نظام سياسي را براي جامعه ضـروري           )ع( فيلسوف باشد يك شيعه ناب امام علي      
. دانـد  ه ضروري مـي باشد، پس او نيز نظام سياسي را براي جامع داند، مالصدرا مأموم آن امام مي    مي

باشد، و إالّ نظام سياسي مدرن        ضروري است كه مراد از نظام سياسي، مفهوم ضرورت حكومت مي          
  .در مكاتب فلسفي فالسفه مسلمان مورد بحث قرار نگرفته است

هاي سياسي بطور مستقل نشده است، و لكن مبـاني كـه در               در حكمت متعاليه بحثي از نظام     
هـاي    تـوان نظـام      مـي  ،كنـد   ي، فرجام شناسي و هستي شناسي ارائه مي       انسان شناسي، معرفت شناس   

هاي سياسي بازگـشت بـه        خيلي از نظام  .  از نگاه سياست متعاليه مورد مطالعه قرار داد        ،گوناگوني را 
تـوان مـواد را از مبـاني و مبـاني را از منـابع             كند؛ مـي    بيني، بازگشت مي    نوع تلقي از انسان و جهان     

  :  فرمايد حكيم متأله مي. تخراج نمودسياست متعاليه اس
ما نه تنها نبايد آن مواد را به صورت جزئي و شفاف از مباني توقع داشته باشيم، بلكه بايد                   ... «

مباني سرمايه است و بايد سرمايه را تنها در راه          . مباني را به صورت جداگانه از منابع بر گيريم        
 االن مسئوالن كشورهاي كه از اقتصاد اساسي و         . صرف كنيم  - و نه به عنوان در آمد      –سرمايه  

از ديدگاه  . عميق بر خوردارند حاضر نيستند كه از محل فروش نفت، كشور خود را اداره كنند              
 شود و عوايـد حاصـله از آن سـرمايه           آنان، نفت سرمايه است و سرمايه بايد به سرمايه تبديل         

  1 ».گذاري، در كشور هزينه گردد
شود، مكتب متعاليه چه منابعي دارد،        ه از منابع سياست متعاليه گرفته مي      مباني سياست متعالي  

توانـد باشـد، قـرآن        آور شديم كه منابع مكتب متعاليه منابعي درون ديني و برون دينـي مـي                قبال ياد 
البالغه و تمام روايات و منابع فلسفي و عرفاني از جمله منـابع مـورد اسـتفاده سياسـت                     كريم، نهج 
منابع سياست متعاليه نبايـستي معاملـه ژرناليـستي كـرد، بلكـه از منـابع                مباني و   باشد، با    متعاليه مي 

ها دريافت نمود كما اينكـه        و شبهات جواب مكفي از آن     بايستي با استفاده بهينه از آن به مشكالت         
  :ها جاري و ساري است، بطور مثال اين قاعده در خيلي از عرصه

هـاي جـاري     سرمايه دارد، اين سرمايه را صرف تـأمين هزينـه         مثالً اگر كاسبي كه صد دينار     « 
منزل خود كند، اين اول ورشكستگي اوست، ولي اگر همين كاسب از اين سـرمايه در آمـدي                  

شود كـه او كاسـب        آمد را براي تأمين مايحتاج خود هزينه كرد، معلوم مي           كسب كرد و آن در    
نبايد توقع داشته باشيم كه مباني، مشكل مواد بنابراين، مباني، سرمايه علم است و . موفقي است

وفروع جزئي را حل كند و آن را در اين راه هزينه كنيم؛ يعني هرگاه دست ما از مـواد كوتـاه                      

                                                 
  77-76 صص،ييزا  لكفيها و گفتگوها، به اهتمام شر  دفتر اول نشسته،ي از منظر حكمت متعالهي متعالاستيس.  1
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بود و خواستيم يك مطلب فلسفي عرضه كنيم، به سراغ آنها رويم، درست مانند موقعي كه بـه                  
دهد كه مـا قـدرت    چنين كاري نشان مي. يمپول خرد نياز داريم و بخواهيم از ارز استفاده نماي      

گيري از قدرت اجتهاد و بدون ايـن   ما بايد مباني و مواد را تعيين كنيم و با بهره          . اجتهاد نداريم 
اين بر عهدة سياست    . كه به حريم مباني تعدي نماييم، مباني، فروع مورد نياز را استخراج كنيم            

هـاي    ه مانند پول خرد است؛ چـون از دانـش         فلسفه سياسي در مقايسه با حكمت متعالي      . است
  1».بيني است جزئي و جزء علوم اعتباري و زير مجموعة آن جهان

تواند پاسخگوي مسائل سياسـي باشـد و يـا ديگـر              حكمت متعاليه با اجتهاد خاص خود مي      
 و اي ديد، كـه داراي منـابع   سياست متعاليه را بايستي منظومه    . هاي سياسي را به چالش بكشاند       نظام

پاسخگو خواهد بود،   ها،    و بهره برداري خوب از آن     ها،    مباني استواري است كه بشرط معرفت بدان      
تـوان از     هاي جزئي و فروعـات سياسـي را نمـي           خواست. بعضي از آن مباني را قبال ياد آور شديم        

  :حكمت متعاليه اخذ نمود
 فروع سياسي، به طور مستقيم به       هاي جزئي و    توانيم براي تأمين خواسته     ما به دو دليل نمي    .... «

اي   اي مطلـق و فلـسفة سياسـي فلـسفه           حكمت متعاليه فلـسفه   . 1 :سراغ حكمت متعاليه برويم   
   هاي مضاف نيست؛ گوي نياز فلسفه مضاف است و هيچ فلسفه مطلقي، جز در ارائه مباني، پاسخ

د جزئـي سياسـت را      از اين ميزان و عميق و وسيع حكمت متعاليه نبايد توقع داشت كه موا             . 2
توانيم بـا   در آن صورت مي. تبيين كند، بلكه بايد از اين ذخيرة اساسي، مباني را استخراج كنيم     

آن مباني، مواد  سياست و امثال آن را بفهميم، اني همانند در آمد پويا خواهـد بـود كـه نيـاز                       
  2».گو باشد تواند پاسخ امروز و فرداي ما را تأمين خواهد كرد و در حال مي

   كارآمدي سياست متعاليه-2
داشتي درسـت     آيد كه بر    كنند، به نظر مي     كارآمدي مي   كساني كه حكمت متعاليه را متهم به نا       

سياست متعاليه در مقام ارائه اصولي اسـت كـه بـا تكيـه بـر آن                . از حكمت متعاليه را نداشته باشند     
صـدرا    مال. سي آن زمانه پيدا كرد    ها پاسخي مناسب براي معضالت سيا       توان در تمام زمان     اصول مي 

نويسد من در مقام ارائه اصول و كلياتي هستم كه به كمك آن اصـول، فـروع را            در مقدمه اسفار مي   
  .توان استنباط كرد مي

                                                 
 .همان. 1

  .78-77همان،صص. 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  1»...و ذكر أصول يستنبط منها الفروع... « 
  :نويسد زاده در شرح آن مي عالمه حسن

هاسـت   عليهماالسالم كه نوعاً ناظر به اين حرفآري، همان فرمايش جناب امام صادق و باقر         « 
  2».علينا بإلقاء األصول و عليكم باستنباط الفروع« كه، 

مكتب متعاليه أجزاي به هم پيوسته است، نه از هم گسسته و لذا بايستي تمام مكتـب را بـه                    
اسـي خاصـي    نظام سياسي متعاليه با مباني انسان شن      . گونه منظومه ديد، سپس بدنبال كارايي آن بود       

ساالر خواهد بود و يا نظام سياسي سعادت را دنبـال خواهـد               كه دارد، بر آيند آن نظام سياسي مردم       
هاي سياسي فاسقه، جاهله، ضاله، ليبراليستي و كمونيستي را به هـيچ نحـوي از                 كرد؛ در مقابل نظام   

هـاي يـاد شـده        صر در نظـام    منح متدانيههاي سياسي متعاليه و نيز        البته نظام . انحاء بر نخواهد تابيد   
دهيم تـا     ها را تك به تك مورد مطالعه قرار مي          ذكر شده . تواند بيش از اينها باشد      باشد، بلكه مي    نمي

  .سياست متعاليه بوده باشدو بخصوص هاي سياسي،  بابي براي ورود به نظام

  هاي سياسي در سياست متعاليه انواع نظام-3
  :نويسد سياسي در انديشه صدرالمتألهين چنين ميهاي  زايي در انواع نظام دكتر لك
در بحث از انواع نظام سياسي، صدرالمتألهين بر اساس سر مشق و پارادايم رايج و غالب در                 « 

فلسفه سياسي اسالمي مشي كرده و هر كدام ابهام، ايهام و يا بقصي در آن ديده، بـه ايـضاح،                    
هـاي اجتمـاعي دو رويكـرد         عاً بـه نظـام    متفكران مسلمان نو  . تكميل و بسط آن پرداخته است     

مبناي يكي از اين رويكردها، گستره و قلمرو جغرافيايي است و مبنا و منـشأ ديگـر،                 : اند  داشته
هـا باشـد و وظيفـه نظـام      اهداف و غاياتي است كه نظام اجتماعي بايد در صدد رسيدن به آن         

هاي اجتمـاعي و       اين دو منظر نظام    صدرالمتألهين نيز از  . ها است   سياسي نيز اهتمام به تأمين آن     
به نظر وي، از نظر گستره و قلمـرو شـمول   . بندي قرار داده است  سياسي را مورد توجه و طبقه     

  :هاي اجتماعي را به دو دسته كامل و غير كامل تقسيم كرد توان نظام مي
ن را تحت   نظامي است كه تمامي كرة زمي     : نظام سياسي جهاني  . 1: اند از   هاي كامل عبارت    نظام

نظامي كه امتي را تحت حاكميت خـود        : اي  نظام سياسي منطقه  . 2پوشش و سيطرة خود دارد؛      
نظامي است كه شهروندان مشخص يك منطقة جغرافيايي را تحـت           : نظام سياسي ملي  . 3دارد؛  

  . هاي ملي امروز مراد باشد حاكميت خود دارد كه شايد چيزي شبيه دولت
نظام اجتماعي يك . 2نظام اجتماعي يك روستا؛ . 1: كامل عبارتند ازهاي اجتماعي غير  اما نظام

                                                 
 .13، ص1صدرالمتألهين، اسفار، ج. 1

  .72، ص1 ج شرح فارسي اسفار األربعة،شرح فارسي اسفار األربعة،زاده، حسن،  حسن. 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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اي و سلـسله مراتبـي        نظام اجتماعي يـك خانـه و خـانواده از نظـر تفكـر منظومـه               . 3محله؛  
صدرالمتألهين، روشن است كه نظام اجتماعي جهاني سيستم كالن و بقيه زير مجموعه سيـستم     

  1».هستند
تواند بـشمار آيـد، البتـه در آثـار مالصـدرا بـدان مطالـب                  يمطالب ياد شده بنوعي اجتهاد م     

  .ها خواهيم پرداخت تصريحاتي وجود دارد، كه در آينده بدان

                                                 
  .123،صينانديشه سياسي صدرالمتألهزايي،  نجف لك. 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  نظام سياسي متعاليه : مبحث اول
  

. گرايي آن است    تواند داشته باشد، عبارت از انسجام       ويژگي مهمي كه نظام سياسي متعاليه مي      
الوجود، مشترك معنوي بـودن       شود، اصالت    وجود دارد ناشي مي    منشاء آن هم در نوع نگاهي كه، به       

مالصدرا يك  .  است  هاي كه صدرالمتألهين در مكتب متعاليه به ارمغان آورده          وجود و ديگر نوآوري   
هاي خود با نام شواهدالربوبيه به نگـارش در آورده اسـت كـه                رساله كوچكي تحت عنوان نوآوري    

  .ماردش  نوآوري را بر مي186نزديك به 
و بعد، فهذه موجز اشارات الى جواهر نفيسة زاهرة، و تلميحات الى فرائد ثمينة باهرة، ترشحت بامداد                 «

فضل اللّه العزيز المنان في سحاب عالم العقل و الجود و االحسان، و ترسـخت و انعقـدت فـي صـدف                      
من قعر بحر الحكمة الى     االيقان، ثم استخرجت بوساطة غوامض القوة الفكرية         النفس الناطقة بالصدق و   

 انى بفضل اللّه و تأييده و حسن هدايته و تسديده قد اطلعت بسبب .....فاقول ... سواحل النطق و البيان، 
           كثرة المراجعة الى عالم االمر، و العكوف على باب االفاضـة و الرحمـة، و طـول المهـاجرة عمـا اكـب

ريفة الهية و غوامض لطيفة سبحانية، قلّمـا تيـسر          اليهالجمهور و تلقّفوه كما هو المشهور على مسائل ش        
االفاضل الحكماء ممن كثرت رياضـته و اعظمـت عنـد النـاس منزلتـه، بـل                 ]  من[الحد الوقوف عليها    

تفردت بمقاصد عالية لم يتفق االطالع على فحواها و االهتـداء الـى مغزاهـا، الّـا ممـن امتحنـت نفـسه                  
قد اودعنا بعضا من هـذه المـسائل        . يزته عن الشهوات و الهوى    باالنقطاع عن اغراض الدنيا و ماتت غر      

متفرقة في كتب عديدة و رسائل، و كثيرا  منها ال يمكننى النص عليها خوفا عن االنتشار في االقطار و                    
قصور الطبايع عن دركها من المقال من غير تهذيبها بنـور االحـوال؛ و ذلـك ممـا يوجـب الـضالل و                       

  1»  ....االضالل
، دهشـ و ارزانـي    ادايت و استحكامي كه به خوبي بر         به فضل الهي و تأييد او و ه        ا،  مالصدر

به سبب مراجعات مكرّر به عالم امر و اعتكاف بر درگاه فيض و رحمـت و دوري مديـد از آنچـه                      
ي يافتـه   مورد اقبال خلق و از مشهورات پذيرفته شده ميان ايشان بود، بر مسائل الهي شريفي آگـاه                

 كـه از ميـان حكمـاي فاضـل كـه داراي      كنـد،  پيـدا مـي  طايف پيچيدة سبحاني اطّـالع    و بر ل   است،
اند، كمتر كسي را ياراي آگاهي        هاي فراوان بوده و از منزلتي عظيم نزد مردم برخوردار بوده            رياضت

                                                 
 .284،صمجموعة رسائل فلسفي صدرالمتألهينحامد ناجي، . 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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كه براي هيچ كـس اطّـالع بـر محتـوا و در             اصدي بلند را به تنهايي يافته       بلكه مق . از آن بوده است   
ز آن رخ نداده مگر آنكه نفس را با بريدن از متاع دنيـا حقيـر نمـوده و غريـزة خـود را از                         يافت مغ 

ب و   برخي از اين مسائل را به صـورت پراكنـده در كتـ             وي. ها نابود ساخته باشد     ات و هوس  شهو
كـرده اسـت،     بـه آن ن    ي تـصريح  ويهاست كه     اما بسياري از آن   . اند  رسائل گوناگون خويش آورده   

آنكـه از      و از كوته نظري مردمان در درك آن سـخنان بـي            شار آن در اطراف هراس داشته     زيرا از انت  
، كه باعث گم گشتگي خويش و گمراه ساختن         يدهترس  تهذيب نفس، نورانيتي حاصل شده باشد مي      

  ...ديگران است
هاي كه سـاير پيـروان مكتـب متعاليـه بـه       ها و نوآوري ما بر اين باوريم كه تمام اين نوآوري       

نظـام سياسـي متعاليـه تعـالي         .آفـرين هـستند     اند همگي در نظام سياسي متعاليه نقش        مغان آورده ار
كند، بلكه بطور مستمر از وضع موجود به وضع           ها بسنده نمي     كه هيچ وقت به داشته     ،خواهي است 

 امـا يـك     ،باشد  در اين رويكرد نظام سياسي در عين حال كه داراي ثبات مي           . مطلوب رهسپار است  
كند بلكه لحظه به لحظه آن در توسعه و بهتـر             ها بسنده نمي     كه به داشته   ،م سياسي ناآرامي است   نظا

باشد، نظام سياسي حكمـت متعاليـه را          نظام سياسي متعاليه هميشه در حال شدن مي       . باشد  شدن مي 
از حيث چيستي بايستي طوري تعريف نمود و از حيث غايت طـور ديگـر، البتـه ايـن بـه ادعـايي                       

رساند؛ چرا كه بعنـوان يـك منظومـه سياسـي آن انـسجام                ن كه انسجام گرايي بود آسيبي نمي      پيشي
 كـه در    ، دولـت هـادي و سـعادت خـواهي          متعاليـه،   است، برون داد نظام سياسي      بجايي خود باقي  

نظـام  .  خواهد بود   دغدغه نهايي نظام سياسي متعاليه     باشد؛   كه خداوند متعال مي    الغايات  غايةنهايت  
هاي كه در حوزة تكوين دارد، در حـوزة تـشريع نيـز داراي آن             حكمت متعاليه تمام دغدغه    سياسي
توانـد   باشد، پس خلق مدام كه در حوزة تكوين مورد بحث حكمت متعاليه اسـت مـي   ها مي   دغدغه

  .در حوزة سياست نيز باشد
مت متعاليـه   يكي از موارد بارز جمع ميان قرآن و عرفان و برهان كه از شعارهاي مشهور حك               «

صدرا با اثبات حركت جـوهري تحـول          مال. است، بحث از خلق مدام و حركت جوهري است        
حدوث زماني عالم طبيعت، حدوث جسماني نفس انـسان،         . عظيمي در تفكر فلسفي ايجاد كرد     

معاد جسماني انسان، حل معضل ربط حادث به قديم از جمله نتايج متعدد حركـت جـوهري                 
  1».است» خلق مدام« جوهري ريشة اصلي حركت . است

                                                 
 .299، صانسان شناسي در عرفان و حكمت متعاليهمرتضي شجاري، . 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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نظام سياسي طبق حركت جوهري و خلق مدام هميشه در حال شـدن اسـت و ثبـات نظـام                    
اقتـصاد، فرهنـگ، جامعـه و سياسـت در نظـام            . باشد  سياسي متعاليه در حركت آن بسوي كمال مي       
سـعه  تو.  بلكه هميشه در حال صيرورت خواهـد بـود         ،سياسي متعاليه ايستايي را بخود نخواهد ديد      

 چرا كه مقصد و نهايـت خـدايي اسـت كـه نهايـت نـدارد، پـس        ،در امور ياد شده حد يقف ندارد 
در نتيجه شاهد، اقتصاد پيشرو، فرهنگ      . ها نبايستي قانع شد     نهايت بايستي پيش رفت و به داشته        بي

سم در مقابـل قـ  . تـوانيم باشـيم   اليه مـي  عپيشرو، جامعه پيشرو و سياست پيشرو، در نظام سياسي مت         
پيشرو قسم پيرو و احياناً پسرو را داريم، از بين اينها از باب نمونه فرهنگ پيشرو و پيرو را ياد آور                     

  :شويم مي
گويند كه هيچ     ي زندگي مادي و غير مادي مي        فرهنگ پيرو، به آن قسم از نوع كيفيت و شيوه         « 

ت و مقبوليت خود را     دهد، بلكه صح    ي قبلي را مورد تبعيت قرار نمي        اصل و قانون اثبات شده    
به اين معني، كه اين قسم از فرهنگ ناشـي از رفتـار و              . گيرد  هاي مردم مي    از تمايل و خواسته   

هاي مردم با هر انگيزه و علتي است و هيچ كاري به تطابق آنهـا بـا حقـايق و                      اميال و خواسته  
 هـر گونـه عامـل       بنابر اين، . واقعيات مستقل از هوي و هوس و تمايالت طبيعي انسانها ندارد          

هـاي    تواند به عنـوان خواسـته       انسانها مي » حيات معقول « فساد دين و اخالق و شرف و منطق         
بنـد و بـاري بـه نـام           مدتي است در دوران ما اين قسم بـي        !  به خود بگيرد   1مردم، نام فرهنگ  

. فرهنگ مورد اشاعه و ترويج قرار گرفته است كه قطعاً به نابودي انسانيت منجر خواهـد شـد                 
بديهي است كه اصطالح فرهنگ پيرو در اين موارد اگـر چـه مـستقيماً بـه معنـاي پيـروي از               

ها و تمايالت بشر است، ولي نبايد از نظر دور بداريم كه در عين حال اين نوع فرهنگ                   خواسته
در حقيقـت  . باشـد  ي فعاليت قدرت پرستان خودكامـه جوامـع نيـز مـي            ، بهترين وسيله  )پيرو(

ها و تمايالت طبيعي محض اكثريت مردم اسـت   ستها فرهنگ مزبور، هم پيرو خو     : توان گفت   مي
توانند توجيه  ها و تمايالت مردم را مي      خواستهگران جوامع كه هم       هاي سلطه   و هم پيرو خواسته   

  2».آميزي نمايند كنند و هم هر گونه عامل ضد اخالق و دين و شرف انساني را به فرهنگ، رنگ
آيد، وي فرهنگ را بـه چهـار قـسم            ز پيروان حكمت متعاليه بشمار مي     عالمه جعفري خود ا   

رنگ، فرهنگ خودمحور يا خود هـدفي پيـرو، فرهنـگ             كند، فرهنگ رسوبي، فرهنگ مايع و بي        مي
دهـد و از بـين آنهـا     بررسي قـرار مـي    و  پويا و هدفدار و پيشرو هر كدام را جداگانه تعريف و نقد      

                                                 
ي كارگردانـان متفكرنمـاي خـود بـه           را هم بـه وسـيله     » آزاد«ي محبوب     ي خودكاميگيها كلمه    ممكن است بازيگران عرصه   . 1

 .بدين ترتيب عوام فريبي را به حد نصاب خود برسانند» فرهنگ آزاد« : ه نموده بگوينداضاف» فرهنگ«ي بسيار زيباي  كلمه

  .87، صفرهنگ پيرو و فرهنگ پيشرومحمدتقي جعفري، . 2
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تـوان از منبـع       تفصيل آن مي  . گردد  د، بنوعي به سياست متعاليه بر مي      كن  فرهنگ پيشرو را اختيار مي    
عالمـه  . ورزد   آنها اهتمام مـي     ها نيز سياست متعاليه به پيشرو از        ياد شده دنبال نمود، در ساير حوزه      

جايگاه سياست متعاليه را بايستي در حكمت       : گويد  آملي در بيان جايگاه سياست متعاليه مي        جوادي
حكمت يا نظري است يا عملـي؛ حكمـت نظـري از بـود و نبـود و حكمـت             . جو كرد متعاليه جست 

چنين تقسيمي براي علم حكمـت، مـسبوق بـه تقـسيم معلـوم              . كند  عملي از بايد و نبايد بحث مي      
نداشته باشيم، علمي با عنوان حكمت نظري كه از         ) بود و نبود و بايد و نبايد      (است؛ يعني تا معلوم     
. آيـد  و علمي به نام حكمت عملي كه از بايد و نبايد سخن بگويد، پديد نمـي بود و نبود بحث كند  

شود كه موجود يا حقيقي است كه چه مـا باشـيم، داراي هـستي                 بنابراين ابتدا اين تقسيم مطرح مي     
در مرحلـه بعـد     . است يا اعتباري كه به وجود ما بستگي دارد و اگر ما نباشيم، آن نيز نخواهد بـود                 

شود كه علمي كه از موجود حقيقي بحث مي كند، حكمت نظري و علمي كه                  مي اين مطلب مطرح  
اينكه سياست متعاليه سياست را نيز يـك        . كند، حكمت عملي نام دارد      از موجود اعتباري بحث مي    

داند نه يك امر اعتباري چون در اين رويكرد مقسم موجود است، يعنـي موجـود بـه     امر حقيقي مي  
در مـردم  . باشد پس سياست از يك جايگاه حقيقي بر خوردار مي  1.شود   مي حقيقي و اعتباري تقسيم   

ساالري، بدنبال واقعي از آن است و نيز در سعادت و هدايت و ديگر اموري كه در حوزة سياست،                   
تـوان در     ورزد؛ نظام سياسي متعاليـه را مـي         كند به حقيقي از آنها تأكيد مي        سياست متعاليه دنبال مي   

 در توحيـد گرايـي آن       بـاالخره  آن، سـعادت گرايـي آن، هـدايت محـوري آن و              مردم ساالر بـودن   
  .جستجو نمود، كه به مردم ساالر و سعادت گرايي آن خواهيم پرداخت

   نظام سياسي مردم ساالر-1
 و مدرن مباحث خاص خود را دارند كه امكـان پـرداختن بـدانها در                كي كالس يمردم ساالر 

 باسـتان جـستجو نمـود و در    ونـان ي خي در تارتوان ي بحث را مي وجود ندارد، تبارشناسقي تحق نيا
 اصـطالح   كي اما بعنوان    باشد، ي آن م  يي محتوا شتري غرض ب   آثار مثل افالطون و ارسطو رصد نمود،      

ـ  هي متعال استيس.  مدرن است  رانمحصول دو   بـا مـردم     ، ي مـردم سـاالر     رويكردهـاي سياسـي    ني ب
 در خـدمت    هيـ  حكمـت متعال   ي بلكه كـل دسـتگاه فلـسف        را دارد؛  ي سازگار نيشتري ب يني د يساالر
 نمـود مثـل   فيـ  مختلف تعريكردهاي با روتوان ي را ميني ديمردم ساالر. باشد ي ميني ديها  گزاره

                                                 
 .9-8، صص7 شماره مجله اسرا،. 1
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  : كردفي تعرني آن را چنتوان ي ميبطور كل...  و ي فلسف،ي فقه،ي كالمكرديرو
 را  ينـ ي است كه نظـام د     ي مردم ياسي س ي زندگ وةي روش و ش   ي به معنا  يني د ي مردم ساالر  «

 و ياسـ ي مـشاركت س ،يمنـد  تي اسـتقالل، رضـا  ،ي كنندة آزادني و آن نظام حداقل تضم  اند  رفتهيپذ
 ي در زنـدگ عتي روح شـر تيـ  احساس حاكمتي مردم و در نهاياسي ـ س ي عدالت اجتماعيياجرا
   1». مردم باشدياسيس
 خـود  ي بـرا ي مـردم سـاالر  .دهـد  ي پاسـخ مـ    نيـ  را د  رو  شي پ يها   پرسش ياسي س ي زندگ وةي ش در

 ،يمنـد  تي رضـا ،يطلبـ  ي آزاد،يمدار  قانون،ييگرا  عدالت ،ي محور دي دارد، همچون توح   يها  مؤلفه
 عمل به اصل امر به معروف و        يعني ي نظارت همگان  رشي و پذ  ينگر  مشاركت فعاالنه  ،يگر تيهدا
  . افتيها دست   بدانتوان ي كه ميها   مؤلفهگري و د؛ از منكرينه

 شود ي همراه م  عتي و با شر   كند ي از نبوت آغار م    استي مباحث خود را در س     هي متعال استيس
 انسان ساالر است و باور دارد       عتي شر رد؛يگ ي قرار م  عتي در خدمت شر   هي متعال تاسي س كرديو رو 
   است، ي إلهفةي خليدمآكه 

 قَالُوا أَتَجعلُ فِيها منْ يفْسِد فِيها ويسفِك يفَةًلِوإِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خَ«
  2 »الدماء ونَحنُ نُسبح بِحمدِك ونُقَدس لَك قَالَ إِنِّي أَعلَم ما لَا تَعلَمونَ

، »من در زمين جانشينى خواهم گماشت«:  چون پروردگار تو به فرشتگان گفتو«
 كه در آن فساد انگيزد، و خونها بريزد؟ و يگمار يآيا در آن كسى را م«: گفتند]  فرشتگان [ 

من «: فرمود» .ميپرداز ي و به تقديست م؛تنزيه مى كنيم]  تو را [ حال آنكه ما با ستايش تو، 
  ».چيزى مى دانم كه شما نمى دانيد

  . صاحب كرامت ساالر استباشد؛ ي كرامت مي داراي إلهفهي خل
»كَرَّم لَقَدلَى كَثِيرٍ وع مفَضَّلْنَاهاتِ وبمِنْ الطَّي مقْنَاهزررِ وحالْبرِّ وفِي الْب ملْنَاهمحو منِي آدنَا ب

  3»مِمنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا
  ] بر مركبها [  به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم، و آنان را در خشكى و دريا و«

چيزهاى پاكيزه به ايشان روزى داديم، و آنها را بر بسيارى از آفريده هاى برنشانديم، و از 
  ».خود برترى آشكار داديم

                                                 
  .53فرد، مردم ساالري ديني، ص مسعود پور.  1
 .30سوره بقره، آيه.  2

  .70، آيه اسراءسوره . 3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 222

باشـد؛   برتري دادن خداي سبحان يك امر اعتباري نيست، بلكه يك امر تكويني و حقيقي مي        
ها  شود، مربوط دولت    پس كرامت كه به آزادي بيان، قلم، گفتار و خالصه به آزادي تفكر حاصل مي              

كرامت يـك مفهـوم عـامي       . باشند  باشد، بلكه عطية إلهي است كه دولت ملزم به اجراي آن مي             نمي
   .  باشد است كه شامل فضيلت نيز مي

 به انـسان هـم كرامـت داده اسـت و هـم              مي كر يخدا...  ءادم ي و لقد كرّمنا بن    ةي بر اساس آ   «
 در آن لحاظ    ري با غ  سةيو مقا  اوست   ژةي است كه و   ءي ش يكرامت، ناظر به شرافت ذات    . لتيفض
 ميون بر تكـر   ز اف يذات اقدس اله  .  ركن آن است   ر،ي با غ  سهي كه مقا  لي تفض برخالف   شود؛ ينم

 انـسان  لتي مقـصود از فـض  ني داده است، بنـابرا  ي از موجودات برتر   ياري بس بر را   يانسان، و 
 به انسان   شترشي ب  كه به آنها داده شده،     يزي است، كه هر چ    ني از مخلوقات، ا   يارينسبت به بس  

ـ  از آن را بـه ح      ي به انسان داده باشد كه اصال انـدك        يزيعطا شده است و ممكن است چ        واني
   1».نداده باشد

هـا بـه       را دولـت    كرامتداشته باشند، چرا كه،     صاحبان قدرت نبايستي به ملت خويش منتي        
 بـر خواسـته   يها دولت باشد، يها م  ملتي و ذاتيني بلكه كرامت حق تكو    دهند، ي خود نم  يها  ملت

 معنا كه دولت در مقام حفظ و حراست         ني به ا  باشند، ي ملزم بر حفظ آن م     هي متعال ياسي س شهياز اند 
 كرامت ندارد، چون كرامـت      اب بر ملت از ب    ي منت چي دولت ه  جهيدر نت . دي برآ ،يستياز آن كرامت با   

.  خلـق نمـوده اسـت      ميا كـر   ر ي سـبحان ادمـ    يي بلكه خدا  باشد يها نم    دولت ي و اعطائ  يامر اعتبار 
 ري تـسخ  ،ي خالفـت خداونـد    ،ي خاص خود را دارد، مثل علم به اسماء إله         يها   جلوه يكرامت ادم 

 دارد  يهـا    او جلوه  مت همانند كرا  زي انسان ن  لتيفض. شتني بر خو  رتي او و بص   ي برا نيآسمان و زم  
در حركـت و كـاربرد       در انسان، توان برتـر       تر ي بودن انسان، غضبِ قو    نيهمچون، اَحسن المخلوق  

 تمـام   يعي بر اثر داشـتن جنبـة تـشر        ي و منفعت آن و برتر     يتي آ نشي در نظام آفر   ي آن، برتر  يانسان
  . اند  كردهنيي تبي آملي متألّه معاصر عالمه جوادمي را حكيلتي و فضي كرامتيها جلوه

 كمـا    آن جستجو كـرد،    ي در مباحث انسان شناس    يستي با هي متعال استي را در س   ي ساالر مردم
 آن را   ي در مباحث انسان شناسـ     شتري ب يعني ، كار را كرده است    ني هم يآمل ي متألّه جواد  مي حك نكهيا

   2.دنبال نموده است
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 بعنـوان  ي آملـ ي متأله جـواد   مي حك م،ي بر آنها داشته باش    ي از ذكر منابع جا دارد كه مرور       بعد
 و  دي او شـن   انيـ  از ب  يستي را با  هي متعال استي فلذا س  باشند، ي در زمان معاصر م    هي متعال يصاحب كرس 

 مـردم  كنـد،  ي را قبـول نمـ  عتي شـر ي همانطور كه فلسفه منهـا هي متعال استيس،   از بنان او خواند    اي
 در  هيـ  متعال ياسـ ي نظـام س   ي مـردم سـاالر    نـد يآ بر كنـد،  ي را قبول نم   عتي و شر  ني د ي منها يساالر

 هيـ  فق تيـ  وال ي آن تئـور   بـود و در طـول     ) ع (ي امـام علـ    ي حكومت علو   آن، مصداق اتم و كامل   
 اسـت   ني ا ،باشد   كه همان سياست متعاليه مي     يكردي رو نين چ  با ياسيفلسفه س . ردي قرار بگ  تواند يم

  .   خاضع باشنديكه دولت و ملت در مقابل ساحت قدس إله
اند، اما در   نظام واليي اسالم و مردم ساالري ديني، مردم فقط در ساحت قدس الهي خاضعدر«

نهند كه اكثريـت      و مردم ساالري غير ديني، طوق طاعت كسي را به گردن مي            دمكراسي غربي 
ظاهراً مراد از واليتي كه در اين فقره زيارت و همراه بـا             . آرا را كسب كند؛ هر كسي كه باشد       

مطرح شده، قسم اخير آن، يعني واليت بر جامعه خردمنـدان اسـت كـه همـراه بـا                   » سيادت«
ــه ســوي   ــوي، دعــوت ب ــشوايي معن ــامي كــه . گــري اســت خــدا، ارشــاد و هــدايتپي مق

                                 1».در غدير خم و موارد ديگر براي احراز آن منصوب شد) السالم عليه(اميرمؤمنان
 هيـ  متعال اسـت ي س ي جستجو نمود، مردم سـاالر     يني د يها   در گزاره  يستي را با  ي مردم ساالر 

 مـوج   يني تكـو  تيـ  با وال  يعي تشر تي وال ني ب وندي پ يني د يها در گزاره .  باشد تواند ي نم ينيبرون د 
ـ قي تحقيها زهي از انگ يكي هم قرار دارند، قبال گذشت كه        ي و در راستا   زند يم ـ ونـد ي پرو شي پ  ني ب
  . باشد ي راستا مني در ازي نيني دي بوده است، مردم ساالرعي و تشرنيوتك

اي بـين      همين است كـه رابطـه       بينش اسالمي يكي از مشكالت اساسي دمكراسي غربي        در«
واليت تكويني و تشريعي قائل نيستند و معتقدند هر كس كه بتواند اكثريت آراي شركت كننـدگان                 

يابـد، در     واليـت تـشريعي مـي       ....كسب كند، بر همه افراد جامعه     ) به هر صورت  (در انتخابات را    
حب واليـت تكـويني اسـت؛       حالي كه در بينش اسالمي، زمام اصلي واليت تشريعي در اختيار صا           

 از لعرضيعني واليت تشريعي اصالتاً از آنِ پروردگاري است كه واليت تكويني بر عـالم دارد و بـا                 
إنّمـا  : (آنِ كساني كه خداوند به صورت مستقيم يا غير مستقيم براي آنها واليت جعل كـرده باشـد                 

   2»). ؤتون الزكاة و هم راكعونوليكم اللَّه و رسوله و الذين ءامنوا الذين يقيمون الصالة و ي
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 بخـاطر ذبـح كـردن عقـل و          ، كـه  درسـ  ي به نظر مـ    ، معاصر دهيبست رس    به بن  يها  استي س
 انسان به   ، كند ي اگر حس حكم ران    زي ن ي بوده است، در مردم ساالر     ييگرا   در مقابل حس   يخردمند
 موجـودات جهـان،      به عقل او بوده اسـت، سـاالر        ي چرا كه ساالر بودن ادم     ،دي نخواهد رس  يساالر
  .  كند ي قوا بر آنها غلبه مري برتر از فرشتگان بودنش بخاطر عقل اوست، كه در نزاع با سايحت

گرايي  داد كه در مرحله نخست، پندار ناصواب عقل  در چاه حس گرايي، پس از آن رخ     سقوط«
در مرحله  الهي طرح شد؛ سپس      نيازي از وحي   توسط براهمه هند مطرح شد و نغمه ناموزون بي        

شناسي حذف شد و با پيشرفت صنايع مدرن، از          بعد، عقل تجريدي و انتزاعي از صحنه معرفت       
  1». سپهر، ملك مشاع صنعت درآمدجعمق دريا تا او

 ،گرايـي   ، بـه حـس    تشگـ گرايانـه ذبـح       علوم انـساني بنـوعي بـا ورود رويكردهـاي حـس           
، از نظـر معرفتـي ركـود كردنـد،          تندسـاخ هاي وحياني محروم      انديشمندان خود را از بركات گزاره     

گرايان چه بسا به قصد خدمت به علم با رويكردي كه پيشه خود ساختند، تيشه به ريشه علـم                 حس
گرايي مورد مطالعه قرار      گرايان تمام مسائل اعتقادي، اخالقي و حقوقي را با عينك حس            زدند؛ حس 

دهد، اما     به امور حسي اهميت مي     ،اليهند، سياست متعاليه در امور معرفتي همانند حكمت متع        هد مي
بست رسيده بيـشتر بخـاطر ايـن بـوده و             هاي به بن    سياست. كند  خود را در دام حس محبوس نمي      

دهنـد، در حـالي    گرايانه مورد تجزيه و تحليل قرار مـي         هست كه تمام امور و علوم سياسي را حس        
 رويكردهاي حـسي قابـل تجزيـه        هاي سياسي و بخصوص اعتقادي و اخالقي با         كه خيلي از پديده   

    . باشند تحليل نمي

شد  تمام مسائل اعتقادي، اخالقي و حقوقي، در محور حس تدوين و در مدار ماده، تحرير مي   « 
و حرمت معارف غير محسوس و ارج اصول ارزشي غيرمادي، رخت بربست و صنعت حسي،               

 جـز خ چنـين شـاخ منحوسـي،        مدون عقيده، اخالق، حقوق و سياست شد و ميوه تلخ و فـرا            
ـ       استعباد، استعمار، استثمار، استحمار و سرانجام، تهاجم و تكالب ملّت          ارت هـاي ضـعيف و غ

   2»منابع سرشار آنان نخواهد بود
هاي كشورهاي جهان سـوم، كـه از          خيل عظيم از صاحبان قلم و كرسي تدريس در دانشگاه         

شـند، يگانـه نـسخه پيـشرفت در تمـام           با  األسـف مـي     جمله آن كشورها، جغرافيـايي مـسلمين مـع        
دانند، در حالي كه در حوزه علـم و انديـشه             هاي غربيان مي    هاي سياسي و اجتماعي را نوشته       عرصه
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برنـد، برآينـد ايـن فرآينـد اسـتعباد، اسـتعمار،              هم غالب غربيان افكار خويش را مستبدانه پيش مي        
سر انجام  حكيم متألّه جوادي آملي     .  است ها شده    تهاجم و تكالب ملت    باالخرهاستثمار، استحمار و    

   :رساند بحث را به استشهاد قرآني مي
اضْرب بطرْفك حيث شئت من الناس فهل تُبصر إالّ فقيراً يكابد فقراً أو غنياً بدل نعمة اهللا  «

  ؛1». .. كأنّ بأُذنه عن سمع المواعظ وقراًداًكفراً أو بخيالً اتّخذ البخل بحقّ اهللا وفْراً أو متمرّ
فرساي فقر خميده  بيني كه زير بار توان   هر سمتي را خواستي نگاه كن؛ يا نيازمندي مي«

نگري كه با عيش رفيه و خوشگذرانه به كفران نعمت خدادادي   يا توانگري را مياست
ني ثروت نمايي كه بخل را سبب وفور و فراوا كند يا بخيلي را مشاهده مي مبادرت مي

 الهي را پايه انبوه شدن ثروت تلقّي كرده است يا متمرّدي را حقوق از تأديهداند و اباي  مي
  ».كند يابي كه از اتّعاظ و پندپذيري سرپيچي مي مي

گيرد، اما در واقع بيان يك        هاي حقيقي را در بر مي       مضامين ايات به ظاهر فردي و شخصيت      
باشد؛ دولتي كـه   يقي و حقوقي مي  هاي حق   باشد، كه مصاديق آن اعم از شخصيت        انديشه و تفكر مي   

بخل را سبب انباشت سرمايه تلقي نمايد و يا نظارت همگاني را بر نتابد، چنين دولتي و حـاكميتي                   
 دولتي با رويكردهاي ياد شده و باورهاي آن چنـاني بـه             .در سراشيب فروپاشي قرار خواهد گرفت     

هاي جـدي مواجـه خواهـد بـود،       چالشنخواهد يافت، حتي مشروعيتش نيز بااقتدار واقعي دست  
، داراي باورهاي يادشده و نظـائر  اند  كه در مقابل حاكميت انبياء در طول تاريخ قرار گرفته      يحاكمان

   . بست رسيدند آن بودند كه به بن
كننـد كـه در ايـام        چنين دولت يا ملّتي اگر پيروز شوند، اقتدار كاذب و زودگذر پيـدا مـي              « 

 اصول ارزشـي،    مهيچ خالفي هراس ندارند و از زيرپا نهادن تما        شادكامي دروغين خويش، از     
را در دست فرعون يـا      ) السالم  عليه(تحاشي نخواهند داشت و اگر بتوانند عصاي موساي كليم          

نشانند و با تشويه  را در عتَبه عتْبه اَموي مي) السالم عليه(دهند و حسين بن علي  سامري قرار مي  
. دهنـد   مي رائهم، هر معروفي را منكر و هر منكري را معروف ا          جمال عدل و تحسين وصمه ظل     

اي «: سـرايد  محور و آزادمـنش مـي   در چنين صحنه سهمگيني است كه انسانِ حقّ مدار، صدق        
كند كه وي گِـرد گَـرد و          شفاف انساني، آن لحظه ظهور مي      چهره اي در يابم   مرگ اگر نه مرده   

: يد كه او در مطاف طغيان، به اشواطْ اشتغال پيدانكنـد نما غبار اغيار نگردد و هنگامي زهور مي     
  2»دين برون آيد ار گنه بنهي  سر پديد آيد ار كُلَه بنهي
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 منــوط بــر هيــ متعالاســتي سي  قــبالً گذشــت كــه، درك و فهــم درســت از مــردم ســاالر
ر  سـ  حي ناصـح  ي سرانجامش از مردم ساالر    يشناس   انسان حي ناصح ي است؛ مبان  هي متعال يشناس  انسان
 ،ي و فرجام شناسـ    يشناس ي هست ،يشناس   معرفت ،يشناس   همچون انسان  ربناهاي اما اگر ز   آورد، يدر م 
  .   خود قرار خواهند گرفتيي در جاحي صحزي نناها شود روبدهي چحيصح

گروهـي  . شناسـي اسـتمداد كنـد      رفتاري علت اقتدار ملّي است كه از مبناي صـحيح انـسان            «
 وهم را خِرَد پنداشتند و قداست حرّيت را در پاي پليد شهوت             هاي برخاسته از حس و     خواسته

هاي علوم انساني است،  ترين شاخه و غضب پايمال كردند، سياست و حكومت را كه از شريف 
ن كنند؛ خواه بر مردم ميه  انسانْ به سلطنت بر مردم، معنا كرده و تفسير ميگوهربر اثر نشناختن 

انـد   بيني شناسي و جهان   اي هم دچار مشكل انسان      فرقه چنين .خود و خواه بر مردم كشور ديگر      
  1».شناسي و هم مبتال به معضِل معرفت

شـود، بيـشتر ناشـي از نـوع           هاي سياسي ديده مـي       ناحيه نظام   از هاي كه   استبدادها و اختناق  
 انـد،    كه تمام خرد و خردمندي را در امـور حـسي خالصـه كـرده               هاست،  شناسي  بيني و انسان    جهان

االسـف آن     باشد، مـع    ها مي   ترين علم   سياست چه از نظر دانشي و چه از نظر ارزشي يكي از شريف            
سوز   آمدهاي خانمان   كنند؛ حيات ادمي را بين ميالد و ممات ديدن همين پي            گري ذبح مي    را با سلطه  

    . را در پي خواهد داشت
و جهان هستي، از قلمـرو مـاده و         شود   زيرا انسان، از منظر اينانْ بين ميالد و مرگ خالصه مي          «

 عده، حس و وهم را      اين .ه صحيح، اثبات و ابطال حسي است      گذرد و معيار انديش    طبيعت نمي 
اند، عقل پنداشـتند و علـم        در بخش انديشه، شهوت و غضب را در قسم انگيزه كه عِقال ترقي            

كـه نـه     ؛ غافـل از آن    انگارند حسي را كه پشتوانه ابطال پذيري حسي دارد، معرفت صائب مي          
 اصـيل  رانسان را درست شناختند و نه جهان هستي را صحيح بررسي نمودنـد و نـه بـه معيـا               

   2.»  ...معرفت، دست يازيدند
 انـت ي و دعتي به جنگ عقل و فطرت رفتن است، حـذف شـر  ني از د  راستهي پ ي ساالر مردم

 يديـ  آن نه ام   ري در غ  شود، ي م  حفظ ها ي و فطرت آزاد   انتي د هيدر سا .  دارد ي را در پ   تيبحران هو 
 از  يلـ ي شـده بـه خ     اديـ  حي صـح  ي دلخوش بود، با مبـان     توان ي است و نه به إبقاء م      ي آزاد جاديبر ا 

گرايانه در جهـل مركبـي        هاي حسي و مادي     ، صاحبان انديشه  ديازي دست   توان ي م يان انس يآرزوها
 رويگردان از تمام مباني صـحيح        و پندارند،  اند كه تمام حق و حقيقت را در پيش خود مي            فرو رفته 

                                                 
  .همان.  1
  .همان.  2
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برند از مقـصد حقيقـي دور    روند و مي اند، در نتيجه با تكيه به مباني ناصحيح هر چه پيش مي         گشته
هـاي انـساني    ورزنـد و چـوب حـراج بـه تمـام ارزش      شوند و بر پندار خود اصرار مي      و دورتر مي  

   ...  زنند، مثل آزادي، خردمندي و  مي
دانند و قداسـت     رخاسته از اقتضاي فطرت و فطنت را فكرتِ ناب مي          كه تقاضاهاي ب   گروهي«

آزادي را حراج نكردند و حس و خيال و وهم را به امامت عقل نظر و نيز شهوت و غضب را                     
شناسي صحيح، سياسـت و      كنند، بر اثر انسان    به زعامت عقل عمل، رهبري نموده و رهبري مي        

را به سلطنتِ بر دنيا و تمام مظاهر دروني و بيرونـي            نمايند و آن      مي فسيرحكومت را درست ت   
تِ                    آن معنا مي   كنند؛ يعني نه دولت، ساالرِ كسي است و نه ملـت؛ هـيچ انـساني تحـت قيوميـ

ساالرگونه كسي نيست، بلكه عقل مردم، ساالرِ حـس آنـان و عـزم ملـت، سـاالر هـوس آن                     
  1».هاست

رسند؛ خدايي سـبحان ادمـي را آزاد           مي با عقل ساالري همه ساالرند، همگان به حقوق خود        
ترين شاخـصه آن      آفريده و به إجازه نداده كه حريت خود را ذبح كند، سياست متعاليه يكي از مهم               

باشـد، و نـه ملـت         باشد، با رويكرد سياست متعاليه نه دولت ساالر ملت مـي            خردمندي و تفكر مي   
باشد؛ مـسير     وال به همراه هوي و هوس مي      ساالر دولت، بلكه حقوق متقابل دارند، ساالر طلبي معم        

رسيدن به مردم ساالري عبارت است، از ساالري عقل مردم بر حس آنان، بطوري كه عقل فرمـانبر                  
  .شناسي سالم مردم ساالري ديني خواهد بود  برآيند انسان.و حس فرمانبردار باشد

زيـرا  . برخـوردار اسـت   اين معنا، همان مردم ساالري ديني است كه از انسان شناسي سـالم              « 
كند و بهترين شـيوه تفـسير گـوهر انـسانيت،            انسان كريم را جز قرآن كريم، چيزي تفسير نمي        

قد اَلْزَم نفسه العدلَ فكان أولَ عدلـهِ نفـى الهـوي عـن               « .... همانا تفسير انسان به انسان است     
چهره شـفاف   .  هوس روبي است   زدايي و  ؛ يعني اولين برنامه سياسي مردمِ با ايمان، هوا        » نَفْسه

نمايد كـه او     كند كه وي گِردِ گَرد و غبار اغيار نگردد و هنگامي مي            انساني، آن لحظه ظهور مي    
در مطافِ طغيان، به اشواطْ اشتغال پيدا نكند؛ چنـين ملتـي مقتدرانـه حـافظ كرامـت انـساني         

ذيري رضا خواهند داد،    دهند و نه به خواري و ستم پ        اند؛ نه تن به حقارت ستمگري مي       خويش
.  »... تتمـادي بهـم حتّـي حلُّـوا دار القـرار           رامـةُ قوم لم تزل الك   «برند؛   بلكه هماره كريمانه به سر مي     

ترين برنامه حكومت دينـي   رسيدن به چنين اقتدار و كرامتي، جز از راه تهذيب نفس كه رسمي         
   2»است، ميسور نيست؛

                                                 
   .145 -144 صصن،ي انتظار بشر از د،يآمل يجواد.  1
  .آملي، همان جوادي.  2
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اي دارد، انسان شناسي سالم فرايندي است كـه،           ه ويژه انسان از ديدگاه سياست متعاليه جايگا     
هـاي كـه در طـول تـاريخ           آورد، انسان   جامعه شناسي و دولت شناسي سالم را با خود به ارمغان مي           

 كه جـان خـود را فـداء كردنـد، بـر             ي از شهدا  ي قدردان جهتخود را فدايي دين و ديانت كردند،        
 ياز دوران مبـارزه تـا بحـال تمـام شـهدا           .  باشند يني د ي مردان است كه به فكر مردم ساالر        دولت

 كرده بود فدا مي كه امام ترسي كردند، به اهداف  ميبخون خفته به اشارات امام راحل جان خود را تقد         
 در   نماد جمهوريت نظـام إسـالمي و       ي مردم ساالر  ت،ي و جمهور  تيشدند كه عبارت بود از اسالم     

  :  راستا قرار داردنيا
 و بوم شهيد داده، اهتمام دولتمردان به برقراري حكومت مردم ساالري دينـي               ميوه مرز  بهترين«

   1».است
 حـضرت  تيـ  در حاكميساالر  دارد، و اصل مردمي اهتمام خاص  تي به مهدو  هي متعال استيس

 خواهـد   ي و عدل محور   يمدار   همراه با حق   ندهي آ كردي رو نيمحقق خواهد شد؛ طبق ا    ) عج( يمهد
  :شناسند ي نمتي را به نام مهدويا  گزارهي دمكراسبراليل ياسي سيها شهيبود، اند

مـداري را در نظـام دموكراسـي         داند؛ ليكن حـق    محور مي  مدار و عدل    كسي كه آينده را حق     «
هـاي   هاي آنان حق و تمام بافتـه       داند، بر فرض كه تمام يافته      محض و مردم ساالري صرف مي     

اصالً درباره آنان مطرح نيست، زيرا منجـي        ها عدل باشد، جريان مهدويت شخصي يا نوعي          آن
 است نه شخصي تا گفته شود آن شخص، معين و موعود عينـي اسـت يـا                يجامعه، عقل جمع  

، )مگر آن كه مهدويتِ نوعي، طرزي تفسير شود كه حكومت جمعي را هم شامل شـود               (نوعي  
هـاني  زيرا حكومت مردم بر مردم از سنخ حكومت مهدوي نيست، پس صرف انتظـار عـدل ج                

  2».نيست) دهرچند موعود نوعي آن باش(مستلزم پذيرش مهدي موعود 
خـود را    اسـت ي بخش س  اي و   ي حكمت عمل  هي متعال استي كه س  مي شد آور  ادي قبالً   نكهي  اما ا 

 حكمـت   روانيـ  پ ري و سـا   ني است آثار صدرالمتأله   ي ادعا كاف  ني اثبات ا  ي برا كند، ياز نبوت آغاز م   
 بحـث از    بـا  مشهد پـنجم خـود را        ني صدرالمتأله ةيالربوبر نمونه شواهد     بطو م،ي را ورق بزن   هيمتعال

 يهـا  يژگـ ي و وكنـد  ي خود را طرح مـ ياسي جا مباحث سني ودر هم  كند، ي آغاز م  اتينبوات و وال  
 ي فصل ششم را بـا عنـوان ضـرورت نبـوت و نبـ              زي و در مبدأ و معاد ن      شمارد، ي اول را بر م    سيرئ
 نـوان  در ادامـه فـصل هفـتم را بـا ع           كنـد،  ي او آغاز م   گونه  تي هدا  به او و نقش    مانيو لزوم ا  ) ص(

                                                 
  .198، ص 3آملي، سروش هدايت ج  جوادي 1.
  .156، ص 4همان، ج .  2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 229

 قـرار   ي آثار را هم اگر مورد بررسـ       ري سا رد،يگ ي م ي پ عتي و اسرار شر   ي مدن يها  استي و ر  استيس
  . قرار خواهد بودني از همميبده

  نظام سياسي سعادت -2
يلـسوفي اسـت كـه      سعادت از دير باز مورد توجه انديشمندان بزرگ قرار گرفته است، كم ف            

و لذا فالسفه و نيز علماي اخالق بحث از سعادت را كه سعادت ادمي در دنيا                . بدان نپرداخته باشد  
به چيست؟ شقاوت و بدبختي آن به چيست؟ و سعادت و شقاوت اخروي چيست؟ براي سـعادت        

ي هـا   هاي گوناگوني وجود داشته و دارد، هر كـسي سـعادت را در چيـزي دانـسته، مكتـب                    ديدگاه
انـد، اغلـب بـا رويكـرد مـادي بـه              هاي كه عرضه داشـته      فلسفي از يونان باستان تا به امروز ديدگاه       

هاي مهم فالسفه بـوده اسـت امـا اجمـاعي بـر آن از حيـث                   اند؛ با اينكه از دغدغه      سعادت پرداخته 
 از بين فالسفه مسلمان، شايد فارابي بيـشترين توجـه را بـدان مبـذول    . چيستي حاصل نگشته است  

هـاي    شايد بتوان گفت كه در مقام مقايسه، نگـرش سياسـت متعاليـه بـا تمـام نگـرش                  . داشته است 
جهت تبيين آن بايستي به بعضي از ديـدگاها         . هاي فلسفي متفاوت بوده باشد      موجود در بين مكتب   

  :كنيم اشاره كنيم و از ارسطو آغاز مي
حتي عقيدة يـك فـرد      . ري است سعادت براي يك فرد يك چيز و براي فرد ديگر چيز ديگ           ... «

هنگام بيماري سعادت را در صحت و در فقر آن را           . كند  براي تعبير موضوع سعادت تفاوت مي     
وقتي كه انسان به ناداني خود وقوف دارد، بيانات عـالي ديگـران را كـه از          . پندارند  در غنا مي  

ند كه در خارج از     انديش  ها مي   بعضي. نگرد  فهم وي خارج است، به ديدة تحسين و اعجاب مي         
مـردم  .... خيرهاي متكثر، خير ديگري است كه بنفسه وجود دارد و علت خير در تمام آنهاست              

آن دسته  . زده شد   نمايند، نبايد شگفت    كنند خير و سعادت را درك مي        بدان گونه كه زندگي مي    
امر آن است دانند و علت اين  اند، سعادت را در لذت مي الناس كه داراي طبايع سركش     از عوام 

  1».ند كه آنان براي تمتعات مادي ترجيح و ارزش بيشتري قايل
هـا    زنـي   باشد، اما آيـا سـعادت عبـارت از گمانـه            هر كسي به گمان خود سعادت شناس مي       

باشـند، مـا بـر ايـن بـاوريم كـه نـوع                آفـرين مـي     ها در تفسير سعادت نقـش       بيني  باشد، يا جهان    مي
پرداز ماركسيسم از سعادت دارد       برداشتي كه نظريه  ر سعادت هستند،    ها، تعيين كننده تفسي     بيني  جهان

باشد، و يا برداشتي كه اماميه از سعادت دارد، متفـاوت             بطور قطع با انديشمند ليبراليسم متفاوت مي      

                                                 
   .54-53 صص كوماخس،ي ناخالق  س،يارسطاطال.  1
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شود، كه اقسام اصلي       از آنجا كه در ذيل زندگي معنادار مي        در تقسيم سعادت  .... باشد و     از عامه مي  
  .توان بر شمرد را مي زندگي سه نوع ازت به اقسام سعادت نيز خواهد داشت، به زندگي دالل

  :توان گفت انواع اصلي زندگي سه نوع است در حقيقت مي« 
   حيات بأملي و تعقلي-3  حيات سياسي-2  حيات لذتي-1

ترين مراحل بردگي و اسـارت        عوام يا انتخاب زندگي لذتي و حيات حيواني خود را در پست           
دهند و دستاويز آنها در انتخاب لذت اين واقعيت است كـه بـسياري از افـراد طبقـة                      مي قرار

اي آشـور كـه او را عيـاش و       آخرين پادشـاه افـسانه    ( حاكمه و پيشوايان هم مانند سارداناپال     
تربيت يافتگان و مردم با فرهنگ و آنان كـه          . داراي ذوق لذت طلبي بودند    ) دانستند  پرور مي   تن

دهند، زيرا بنابر مقبوليت عامه افتخـار         اند، افتخار را بر لذت ترجيح مي        م با فعاليت  دوستدار توا 
تر از آن است كه  رسد افتخار بسيار سطحي    غرض و غايت حيات سياسي است، ولي به نظر مي         

در خور اين باشد كه موضوع سعادت واقع شود، زيرا به طور كلي افتخار بيـشتر بـه كـساني                    
  1»... شود كنند تا كسي كه مفتخر مي  تفويض و اهدا ميتعلق دارد كه آن را

 شايد بتوان گفت كه بنوعي هر دو جلد اخالق نيكوماخس در مقام تفـسير ماهيـت سـعادت           
البته در پيرامون عـدالت   .  به تفصيل مورد نقد و بررسي قرار داده است         باشد، وي آراء ديگران را      مي

باشد، وي سـعادت   ثقل بحث در سعادت و عدالت مي      كند و     و دوستي و مفاهيم ديگر نيز بحث مي       
كند، سـعادت از   زند و سعادت را به عنوان غايت اعمال انساني قلمداد مي را با عمل انساني گره مي    

  2.باشد نگاه ارسطو مطلوبيت لنفسه دارد، بخاطر چيز ديگر نمي
شد؛ كه ايـن    با  نگاه سياست متعاليه به سعادت نگاه وجودي است، و خود وجود سعادت مي            

  :اند برخي سعادت را خير اضافي دانسته .نگاه را ارسطو ندارد
پس سعادت  . به صاحب آن، كه كمال است نسبت به او        سبة  بالناما سعادت خير اضافي است      « 

پس سعادت هر چيزي در . مثالً سعادت آدمي غير سعادت اسب تواند بود. الجمله  خير باشد في  
اما سعادت، خيرهايي هستند كه هـر يـك از آدمـي را             ... تتمام او و كمال مخصوص به اوس      

شوق به آن باشد پس خير اضافي سعادت است، و او را ذات معينه نيست، و اين خير اضـافي                    
بعـضي هـم    . از اين است كه خير مطلق را اختالفـي نباشـد          . بر حسب قاصدين اختالفي دارد    

گر اين حرف درست آيد پس بهتـر آن         ا. اند كه سعادت براي غير مدركين هم باشد         گمان كرده 
اراده   در غير مدرك سعادت عبارت از استعداد قبول تمامات و كماالت است بي            : است بگوييم 
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  1».و قصد و انديشه، و اين استعدات يا شوق است يا چيزي شبيه به شوق صاحبان ادراك
ـ                   مهـري بـه      يسعادت را خير اضافي دانستن و آن را حتي در حد غير مـدركين تنـزّل دادن ب

وي در . باشـد  سعادت مد نظر در سياست متعاليه با ابن مسكويه نيز متفـاوت مـي           . باشد  سعادت مي 
  :كند كه عبارتند از پيرامون سعادت پنج نظريه دانشوران بزرگ را از ارسطاطاليس نقل مي

شود از اعتدال مزاج، به طوري كه         در صحت بدن و لطف حواس است كه ناشي مي         : نخستين«
  . بشنود و خوب ببيند و شنيدن بوها و چشيدن و لمس را نيكو داشته باشدخوب
در ثروت و مالداري و اعوان و انصار است، تـا آنكـه بتوانـد مـال را در موضـع آن                      : دويمي

گذارد، و كارهاي نيكو كند، و اهل خيرات را نيكو دارد، و مستحقين را آسوده نمايـد، و هـر                    
  . و مدح خود را جلب كند بتواندچه بر فضايل او بيفزايد و ثنا

اسمش بلند باشد، فضايل و بزرگواري او منتشر گردد، اربـاب دانـش او را بـه نيكـويي                   : سيم
  .چه احسان و معروف او به ايشان رسيده باشد. بخوانند
  .خوش طالع باشد، به هر كار روي آورده بپردازد، و كار آن را باشد: چهارمين
هـا دور     فكرش صحيح و اعتقاداتش در كارهاي سليم و در انديشه         اش نيكو و      انديشه: پنجمين

هر كسي كه چنين باشد سعيد كامل است بـر          . از خطا و لغزش و نيكوكنكاش، نيكو رأي باشد        
  2».هر كه اندكي را دارا باشد سعادتش بالنسبه خواهد بود. مذهب اين حكيم فاضل و عقيدة او

همگي متفـاوت از رويكـرد سياسـت متعاليـه          ديدگاههاي گوناگون موجود در باب سعادت       
هاي ساير حكما همچون فيثاغورس، بقراط، افالطون كـه           باشد كه بدان خواهيم پرداخت؛ نظريه       مي

اسـت كـه چـون سـعادت را         جهت  دانند، نه در چيز ديگر، از اين          فضايل و سعادت را در نفس مي      
عفت و عدالت را كافي در سعادت       حكمت، شجاعت،   : تقسيم كنند همه را براي نفس گويند، مانند       

چـون آدمـي فـضايل      : و گوينـد  . اند؛ و هر گز فضايل بدن و خارج از بدن را سعادت ندانند              دانسته
سـعادتش   نـامي بـي   گيـري و بـي   چيـزي و گوشـه   نفس را دارا باشد كوري و كري و چالغي و بـي  

. ذهني و فراموشـكاري     و كج ديوانگي  : مگر اينكه به قواي نفس نقصي وارد كند، مانند        . نخواهد كرد 
  3.پس سعادت بدنيه سعادت نباشد

كنـيم كـه بيـشترين قلـم را بـه نوبـة خـود در                  آخرين ديدگاه را از ابونصر فارابي تقديم مي       
دو رساله كوچك بغير از ساير آثارش اختصاص به سعادت داده اسـت،             . پيرامون سعادت زده است   
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ل السعادة وي براي نيل به سـعادت چهـار جـنس را              و ديگري التنبيه علي سبي     تحصيل السعادة يكي  
  :كند كه عبارتند از مطرح مي

ها و در ميان مردمان هر تمدني حاصل شـود بـه              چهار چيز انساني است كه اگر در ميان امت        «
وسيلة آن چهار چيز، سعادت دنيوي در اين زندگي و سـعادت ديـر پـا در زنـدگي اخـروي                     

 فضايل نظري، فضايل فكري، فضايل خلقي و صناعات برايشان حاصل گشته است چهار جنس
ها شناخت موجودات اسـت و ايـن          فضايل نظري علومي هستند كه غرض نهايي از آن        . عملي

ها يقين حاصل شده است و از جملة اين           فضايل فقط شامل امور معقولي است كه در مورد آن         
كـه بدانـد از كجـا و           ايـن  هايي است كه براي انسان از بدو امر حاصل است، بـدون             علوم آن 

خـواهيم گفـت و از جملـة        » علـوم اول  « به اين علـوم     . ها را به دست آورده است       چگونه آن 
. آينـد   هايي است كه با تأمل، جستجو، استنباط، تعليم و تعلّم بـه دسـت مـي                 فضايل نظري آن  
هـا بـه      لة آن شوند و به وسي     ناميده مي » مقدمات اول « معلوم گردد،   » علوم اول «چيزهايي كه با    

  1».شوند رسيم كه با جستجو، استنباط، تعليم و تعلّم حاصل مي علومي مي
. باشـد   پردازد و رسيدن به مطلوب يك نوع سعادت مـي           فارابي سپس به چيستي مطلوب مي     

باشـد، مهمتـرين ويژگـي سياسـت متعاليـه            ديدگاه فارابي نيز متفاوت با نگاه سياسـت متعاليـه مـي           
  :باشد وجودي ديدن سعادت مي

وجود خير محض است و سعادت اسـت و شـعور بـه وجـود نيـز خيـر و       : مال صدرا گويد  « 
هر اندازه  . اند  سعادت است و چون وجودات مراتب مختلف دارند خيرات و سعادات گوناگون           

تر باشد سعادت آن مرتبه زيادتر است و بالعكس هـر             تر و شوب او از عدم خالص        وجود كامل 
اكمل موجودات وجود حـق اول      . تت اس و ظلمت باشد مقرون به شقاو     اندازه مشوب به عدم     

و به ترتيب مفارقات عقليه، مفارقات نفسيه، افالك و اجسام زميني كـه هـر طبقـه نيـز                   . است
بـاالتر از   . هيولي، حركت و زمـان اسـت      . مراتب غير محصور دارند و در آخرين مرحلة نزول        

  2».....تر نفوس و ها صور جسميه و باالتر طبايع و باال آن
باشـد، از آنجـا كـه         ها مـي    شناخت هستي و بخصوص شناخت هستي مطلق لذيذترين لذت        

ها داراي مراتبي هستند، سعادت نيز به پيروي از مراتب هـستي داراي مراتـب خواهـد بـود،                     هستي
 پس انسان از نظر معرفتي هر چه به هستي شناخت پيدا كند، خود را به سعادت رسانده اسـت، در                   

  .مقابل اگر به طرف نيستي بغلتد، خود را به شقاوت انداخته است
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رو سعادت است و اگر موجودي شاعر به وجـودش            وجود براي هر چيزي لذيذ است و ازين       « 
باشد، لذيذتر است پس كمال ذات هر موجودي وابسته به مقدار ادراك او است بـه وجـود و                   

اند و همانطور كه وجـود عقـول و قـواي             فاند قهراً ادراكات هم مختل      چون وجودات مختلف  
سـعادت  . عقلي اشرف از قواي حيواني است مانند وجود شهوت و غضب كه ويژة بهايم است       

و لذت قواي عقليه باالتر است از سعادت قواي حيوانيه و بنابراين هرگاه نفوس انساني كمـال                 
هـا بـه بـدن باطـل شـود و             يابند و بعد از مفارقات از بدن استقالل وجودي يابند و عالقة آن            

الوصفي يابنـد كـه قابـل قيـاس           بازگشت به ذات حق و مبدأ خود نمايند خوشي و لذت زايد           
زيرا در اين مرتبه ادراك و تعقل محض است و از همة عالقات مادي              . باشد  بالذات حسيه نمي  

  1».بريده است و خير محض شده است
 كنـد،     در خير محض معنا پيدا مي      ادتاز نگاه سياست متعاليه وجود خير محض است و سع         

 در نتيجه سعادت نيـز چنـين        ،باشد؛ وجود از مقولة بالتشكيك است       شناسي خود سعادت مي     هستي
هر چه وجود شـدت     . هاي متعددي برخوردار است     خواهد بود، يعني داراي ذات مراتب و از گونه        

يف از سـعادت كمتـري      داشته باشد سعادت نيز شديدبر خواهد بود، از طـرف ديگـر وجـود ضـع               
هـاي    دانيم، بخاطر نوآوري    ها مي   اينكه رويكرد سياست متعاليه را متفاوت از نظريه       . برخوردار است 

 نگـاه  بـاالخره حكمت متعاليه همچون تشكيكي بودن وجود، يـا مـشتزك معنـوي بـودن وجـود و          
و متعـالي   اصل سعادت از آن عقالنيت است و هر چـه عقالنيـت عـالي               . باشد  وجودي داشتن؛ مي  

شود، چون اصل لذت از آن لذايذ روحي است، هر چه تعلقـات كمتـر                 گردد سعادت نيز متعالي مي    
 آن وقت به خيـر محـض رسـيده اسـت،            ،و تعقالت بيشتر شود تا به جاي رسد كه به تجرد برسد           
. باشـد   منـدي عقلـي نيـز داراي تقـدم مـي            همانطور كـه عقـول بـر نفـوس مقـدم اسـت، سـعادت              

  :نگرد مهري مي  به لذايذ حسي با بيصدرالمتألهين
اند از لذات عقلـي و سـعادت و شـقاوت             اكثر مردم در اثر اين كه در لذات حسي غرق شده          «

رسند كه خود را از       ها موقعي به سعادت واقعي و لذات حقيقي مي          نفوس انسان . واقعي غافلند 
و مجـرد شـوند تـا لـذات         قيد تعلقات ماده برهانند و زنگار كدورات را از نفس خود بزدايند             

حسي جز رنج چيزي    يابند كه لذات      واقعي عقلي را در يابند و در اين صورت است كه در مي            
ها بايد آينه دل خـود را از زنگـار            در اين دنيا كه مزرعة آخرت است انسان       . باشد  ديگري نمي 

ها در ايـن      انگويد هر عمل زشتي كه انس       ها پاك و مصفا گردانند مالصدرا مي        طبايع و آلودگي  
كنـد و توغـل در امـور     ها را كدر و ظلماني مي ها نفوس آن ها، بيدادگري دنيا انجام دهند، ستم   
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دهد و بلكه فرودتر و جهـنم خـود را            دنيوي و مادي نفوس را به سرحد نفوس بهايم تنزل مي          
  1».گردند شوند و از درك لذات واقعي محروم مي سازند و صاحب نفوس شقي مي خود مي

انـد، از امـور حـسي          ادمي را حبس در حسيات كرده       از نوع مادي،   هاي سياسي غربي    ديشهان
روند، در حالي كه سياست متعاليه در مقام رهايي ادمي از امـور حـسي اسـت، در مبـاني                      فراتر نمي 

هـا    ترين انسان   شناسي و اقسام آن يادآور شديم كه انسان حسي از نگاه حكمت متعاليه، بدوي               انسان
هـاي    شناسي كف مباحث سياست متعاليه سقف انديشه        شناسي و معرفت    شد، فلذا از نظر انسان    با  مي

گيـر نكنـد و       از نگاه سياست متعاليه ادمي ملزم است كه خود را زمين          . دنآي  سياسي مادي بشمار مي   
  .يدد؛ رهايي ممكن نخواهد بود مگر اينكه ادمي خود را از تعلقات پيراسته نماانكشبخود را به باال 
ها است كه نفوس خود را از همة تعلقات ظلماني مربوط به دنياي مادي برهانند                 وظيفه انسان « 

و با رفتار نيك و اعمال پسنديدة عبادي و غيره نفوس خود را صافي كنند و به مراتب علـم و                     
هـر طايفـه و گروهـي از مـردم          . عمل زينت دهد تا به درك سعادت و لذات عقلي نايل آيند           

  2».دانند ا در امري ميسعادت ر
شود، نمونه عملي     تأكيد بر تهذيب نفوس صاحبان قدرت، بيشتر در سياست متعاليه ديده مي           

امام راحل است كه كم سخنراني از ايشان بجا مانده كه در آن به تهذيب نفس تاكيد نكـرده باشـد،                     
نـصه ظهـور برسـد، در       مردان پاك به م     نظام سياسي پاك و يا دولت پاك بايستي به پيروي از دولت           

مـردان آن     غير آن صورت امكان تصوير نخواهد داشت، دولت سعيد و دولت شقي در گرو دولـت               
  . تواند اقسامي داشته باشد، مثل شقي مادي و دنيايي و شقي منافق باشد، سعيد و شقي مي دولت مي

هـا مختـوم      ه دل گروهي اهل دنيا و در ظلمت و حجاب ماده گرفتارند ك          . اند  اشقيا بر دو نوع   « 
قلوبهم و گروه ديگر منافقانند كه استعداد كمال و نيل به سعادت را دارنـد                 اهللا علي   است و ختم  

مالصدرا با استناد به آيات قرآن و روايات مقام و موقعيت هـر             . اند  و لكن از راه حق بدر شده      
اخروي يـا   هاي    شقاوت و بدبختي  : مالصدرا گويد . يك از آن دو گروه را مشخص كرده است        

ها پيروي از شهوات و لوازم آن    در اثر اعمال مكتسب زشت بدني است مانند كساني كه هم آن           
باشند و يا مربوط به رذايل غير بدني است مانند بخل، حسد، ريا و انكار حـق كـه هـر دو                        مي

 گونه عوامل بدبختي خود را ها بايد با مجاهدت زياد از آن       عوامل موجب بدبختي است و انسان     
  3».اند برهانند كه هر دو، عامل بدبختي

                                                 
   .262-261 مالصدرا، صصي فرهنگ اصطالحات فلسف،يجعفر سجاد.  1
  .همان.  2
 .همان. 3
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ترين كار در دانش سياسي رويكرد اخالقي و معنوي در آن است، كـه تمـام        يكي از ضروري  
هـاي    حـران هاي ديگر بنوعي ريـشه در ب        و بحران هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي        بحران

هـاي    شـوند و فاصـله      توري مـي  اخالقي و معنوي دارند، اگر صاحبان قدرت دچار استبداد و ديكتا          
شود ريشه در نوع نگرش آنان دارد كه به همه چيز نگـاه مـادي دارنـد،                   طبقاتي روز بروز بيشتر مي    

سـعادت  . العباس بخاطر دوري از اخالق، معنويـت و ديانـت بـوده اسـت               أُميه و يا بني     استبداد بني 
وي در سياست متعاليـه معرفـت   سياست متعاليه با ساير رويكردها تفاوت ماهوي دارد، سعادت قص      

سـتايي نـدارد، بلكـه      ر اين رويكرد حركت در مسير كمـال إ        د. باشد  و رسيدن به خداي سبحان مي     
لحظه به لحظه و ان به ان، اين تحرك و حركت به سوي كمال وجود دارد؛ طبق حركـت جـوهري                     

سعادتي اسـت كـه      سعادت مطلوب سياست متعاليه همان       .شود  در جازدگي بر تابيده نمي    ايستاي و   
  مـال صـدرا و     در منطق قرآن و سنت آمده است، براي اثبات اين ادعا كافي است كه به سعادتي كه                

  :اما مالصدرا:ند، آن را مورد توجه قرار بدهيمنك حكيم متألّه جوادي آملي دنبال مي
انيـة، و مـا ابـين       ان السعادة ربما يظن بها انها الفوز باللذات الحسية و الوصول الى المشتهيات الحيو             «

لمن تحقق االمور و ذاق مشرب المعرفة و النور و تفطن بالـسالمة عـن الـشرور و الخـالص عـن دار                     
الغرور و موطن اصحاب القبور، ان شيئا منها ليس سعادة حقيقية، و انما هى حجب ظلمانية و استحاالت                  

يحسبه الظَّمĤنُ ماء حتَّـى إِذا جـاءه لَـم           كَسرابٍ بِقِيعةٍ    جسمانية و منامات خيالية و صور لمرائى وهمية،       
 بعضُها فَوقَ بعضٍ إِذا أَخْرَج يده لَم يكَد يراها و منْ لَم يجعلِ اللَّه لَـه نُـوراً          ...  أَو كَظُلُماتٍ   ...يجِده شَيئاً 

  2».1فَما لَه مِنْ نُورٍ
ا سـعادت را در رسـيدن بـه         هـ   زن  كند، كه گمانه     مي مالصدرا، اول نقد رويكردهاي حسي را     

هاي حيواني، اما بـراي صـاحبان معرفـت     ها و ميل اند، و رسيدن به خواسته  سي پنداشته هاي ح   لذت
. آيند؛ بلكه اين پندارها سرابي بيش نيـستند         ها از سعادت بشمار نمي      روشن است كه هيچ يك از آن      
  :بلكه سعادت عبارت است از

ك فى ان اقصى ما يتأتى لكل احد ان يستـسعد بـه و يفـوز بالوصـول إليـه هـو الكمـال        ثم انه ال ش  «
المختص به و المالئم المنسوب الى نوعه و فصله، و كلما انحط عنه فهو نقصان فيه و شقاوة تلحقـه و                     
تعتريه، و ان كان كماال و سعادة لمن هو فى رتبة الوجود دونه و تاليه، فاذن لكل نوع كمال يخـص بـه          
و به سعادته، فلالجسام فى حصول الحيز و الفضاء، و للنبات فى التغذية و االنماء، و للحيوان فى حياته                   

                                                 
  .40 و 39سوره نور، آيات .  1
 .164، ص1 جشرح اصول كافي،مالصدرا، . 2
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بانفاسه و حركته بإرادته و احساسه، و للفلك فى دورانه بشوقه و وجدانه، و للملـك فـى تـسبيحه و                     
ه و اعوانه، فما من دابـة    حول العرش بتحميده، و للشيطان فى اغوائه و اضالله القران        تمجيده و طوفانه  

  1».و ما دونها و ما فوقها اال و من شأنها البلوغ الى اقصى ما لها من الكمال ما لم يعقها عائق
هـا،    سعادت هر چيزي بايستي به حسب همان چيز بوده باشد، جمـادات، حيوانـات، انـسان               

 سـعادت هـر نـوعي         باشد،  فرشتگان و تمام مجردات و مفارقات سعاداتشان با همديگر متفاوت مي          
باشند،   گيرند مي   باشد؛ اجسام سعادتشان به استقرار در مكاني كه قرار مي           به تناسب خود آن نوع مي     

ها به حيـات تنفـسي و حركـات           باشد، و سعادت حيوان     تغذيه و رشدشان مي   و سعادت گياهان به     
اليكـه بـه تـسبيح و       و افالك به حركت دورانـي كـه دارنـد، م           باشد   كه دارند مي    ارادي و إحساسي  

امـا سـعادت    .... كننـد و      ها و إغواهـاي كـه مـي         تحميدي كه دارند، شياطين انواع و اقسام گمراهي       
  :انسان

  أيضا كمال خاص به سعادته و بدونه شقاوته، ان وصل إليه ال يفوقـه فـائق و ال يـسبقه                       فلهذا النوع «
انت له مشاركة مع سائر االشياء بحسب ما        سابق، و به يستحق خالفة اللّه فى االرض و السماء، و ان ك            

اودع اللّه فيه من اآلالت و القوى و الخوادم و االعضاء، فله درجات فى الوجود و اطوار و نشئات مـن                     
ظلمات و انوار   ) 14 -نوح(و قَد خَلَقَكُم أَطْواراً،     : ادنى االمور الى اقصى ما حصل من الوجود، كما قال         

اته انما هو االحاطة بالمعلومـات و التجـرد عـن الماديـات و الـتخلص عـن                  ، و كماله الخاص بجوهر ذ     
زال و الشرور و الظلمات، فاذا انحط عن كماله و ما خص له فى مĤلـه و ابطـل اسـتعداده ليـوم معـاده        

رأس ماله بزوال حياته االولى و فقد أماله، فهو اضل ضالال من االنعام و الحشرات، و أسوأ حـاال مـن                     
جمادات، لكونه من المردودين الى اسفل سافلين بعد ما له قوة االرتقاء الى اعلـى عليـين و   الدواب و ال  

  2».و العذاب المهين* مجاورة المقربين، و ذلِك هو الْخُسرانُ الْمبِينُ
صدرالمتألهين براي هر امري و شخصي استعداد خاص خودش را قائـل اسـت، هـر امـري                  

 و اما سعادت انسان     گان  ، فرشته مادات، نباتات، حيوانات، مجردات   جاليه خاص خود را دارد،        منتهي
 اسـت، بـر عكـس       اللهـي    خليفـة   انـسان سـعادتش در     باشـد؛   با همه صاحبان سعادت متفـاوت مـي       

شود   هاي مادي، در ديدگاه سياست متعاليه رهايي از امور مادي موجب سعادتمندي ادمي مي               مكتب
  .و امور مادي خود مانع سعادت ادمي است
  :آملي اما سعادت از ديدگاه عالمه جوادي

                                                 
  . همان. 1
 .166-165همان، ص. 2
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قرآن حبل پيوسته و مستحكمي است كه يك سوي آن به دست خداي سبحان و سوي ديگـر                  «
آن در دست انسانهاست و تمسك و اعتصام به حبل اهللا مايه سعادت و سيادت دنيا و آخـرت                   

  1».است
  :و حامد بودن موجت سعادتمندي است

  2»دتِ اوليا و پيوستن به سلك شهيدانِ راه خداستحمد عامل عروج به اوج سعا«
  .اهللا و يا حمد مايه سعادتمندي ادمي است عامل سعادت تمسك به حبل

  :آنچه به عنوان نعمت در قرآن مطرح است سه قسم است«
  .ساز سعادت انسان است نعمتهاي معنوي و باطني، كه همان توفيقات الهي و زمينه: الف
گاه ابزار خدمت به دين و گاهي عامل مغضوب شـدن و گمراهـي از        نعمتهاي ظاهري، كه    : ب

  .دين است
  3».هاي جنگِ حقّ با باطل نعمتهاي كاذب و پنداري، مانند مصونيت از آسيبهاي جبهه: ج

گردد، اما مـورد ب و ج،         مندي ادمي مي    فقط از بين موارد ياد شده، مورد الف عامل سعادت         
دهنـد،     به دو عامل شقاوت مي     ء را  بها  بيشترين اليهع سياسي غير مت   هاي  ، در انديشه  اند  عامل شقاوتند 

 بـه عامـل     تمـام   مهـري   كنند، رويكردهاي مادي با بـي       كمترين توجهي به عامل حقيقي سعادت نمي      
سياست متعاليه چشم و گـوش را نيـز در راسـتاي تحـصيل سـعادت                . كنند  واقعي سعادت نگاه مي   

  :داند مي
هاي عظـيم تحـصيل سـعادت علمـي و           ي ادراكي بشر، سرمايه   چشم و گوش و ساير اندامها     «

هـا    و منافقان كه اين سرمايه     4)وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة لعلكم تشكرون      : (عملي اوست 
  5».اند، راهي براي بازگشت به فطرت اصيل خود ندارند را باخته

  :باشد  أَخروي ميايمان به مبدأ و معاد در نگاه سياست متعاليه عامل سعادت دنيوي و
قرآن كريم سرمايه معنوي انسان براي كسب سعادت دنيا و آخرت را ايمان به خدا و آيات او                  «

لقد جاءك الحق من ربك فال تكونَنّ من الممترين وال تكونَنَّ من الذين كذّبوا بايات               : (داند مي
پس كافران و مكذّبان     6)اهللا فتكون من الخاسرين إنّ الذين حقت عليهم كلمت ربك ال يؤمنون           

                                                 
  .247، ص1 جتسنيم،عبداهللا جوادي، . 1
 .374همان، ص. 2

 .531، ص2همان، ج. 3

 .78سوره نحل آيه . 4

 .546همان، ص. 5

 .94سوره يونس، . 6
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  1». بازار تجارت معنوي هستندباختگان خدا و آيات الهي خاسران و سرمايه
باشد، كما اينكه فراموش كردن نعمت دور شدن          عامل استمرار سعادت، ياد آوري نعمت مي      

  :باشد از سعادت مي
اي آن اي براي شكر نعمت است و اصرار خداي سبحان بر ايـن امـر بـر        يادآوري نعمت زمينه  «

 بماند؛ زيرا انساني كه بـه يـاد نعمـت خـدا نبـوده و متـذكّر                  باقياست كه انسان در سعادت      
كنـد و در نتيجـه سـعادت خـود را از              مي صرفنعمت خود نباشد نعمت را در راه باطل          ولي

  2».دهد دست مي
 سياست متعاليه صِرف لفظ و يا الفاظ نيست، و براي لفظ بازي بهايي قايل نيـست، انتـساب                 

.  اعتقاد به اصول و تعبد به فـروع آن تواند باشد؛ بلكه به اين مكتب و يا آن مكتب ماية سعادت نمي  
معيار و عامل سعادت انسان، ايمان و عمل صالح و برخـورداري از حـسن فـاعلي و فعلـي، يعنـي                      

  .اعتقاد صائب و اعمال صالح است
منـدي يـا     باري ندارد و ميزانِ سـعادت     ها و القاب و عناوين مكتبي به تنهايي اعت         اسامي مكتب «

نجـات   كس به صرف انتساب به ملـت و مكتبـي اهـل            هيچمحروميت انسان از سعادت نيست؛      
 و عدل الهي مساوي هـستند، مگـر پـس از            قسطنيست و صاحبان ملل و نحل در برابر ميزان          

معيار و  . روع آن توزين و وضوح تخضّع آنان در برابر ملت حق، با اعتقاد به اصول و تعبد به ف                
عامل سعادت انسان، ايمان و عمل صالح و برخورداري از حسن فاعلي و فعلي، يعني اعتقـاد                 

  3».صائب و اعمال صالح است
  :باشد عمل صالح مؤثر در تحصيل سعادت مي

، بلكه تنها چيزي كه در سعادت انسان مؤثر است، ايمان به مبدأ و معاد و عمـل صـالح                      ....«
ايمان به نبوت پيامبر هر عصري نيز در كنـار          .... حي كه ميزان آن وحي است       عمل صال (است  

نه انسان غيرمسلمان مانند يهودي به صـرف يهـودي          ). ايمان به مبدأ و معاد مطرح خواهد شد       
 خـويش ايمـان     عـصر شود، بلكه اگر به خدا و قيامت و پيامبر           بودن از سعادت ابد محروم مي     

  4»هد سعادتمند شده، خوف و حزني نداردبياورد و عمل صالح انجام د
هـاي در حـال حاضـر حـوزة سياسـت       همانطور كه در قبل هم يادآور شديم، يكي از بحران 

باشد؛ و تا بحران اخالقي وجود دارد ادمي به سعادت نخواهد رسيد، پس اخالق                 بحران اخالقي مي  
                                                 

 .546، 2جوادي، همان، ج . 1

 .42، ص4همان، ج. 2

 .29، ص5همان، ج. 3

 .35همان، ص . 4
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  :  كند جامعه را سعادتمند مي
بنـدد؛   گيرد و با آنان پيمان مي       تعهد مي  آنانائل اخالقي نيز از     از بني اسرائيل گرفته درباره مس     «

تواند در راه سعادت گام      زيرا اخالق، در سعادت جامعه انساني تأثيري بنيادين دارد و امتي مي           
بردارد كه اصول اخالقي را درباره خانواده و ارحام خويش رعايت و نسبت به سرپرستي ايتام                

  1»، احساس مسؤوليت كنند و با يكديگر به نيكي سخن بگويند؛و مساكين و ضعيفان جامعه
تواند، در قلمرو إدراك بشري قرار بگيـرد، قـصور در ناحيـه عقـل                 تمام عوامل سعادت نمي   

  :بشري است بخصوص حاال اين عقل، عقل ابزاري باشد
قاصـر  عقل بشر به هر اندازه از كمال هم برسد از ادراك همه عوامل مؤثر در سعادت انـسان                «

  2». مستقيم، پيام وحي و مجموعه دين استصراط. عقل، سراج است؛ نه صراط. است
تمام مفاهيم را از آن پرسيد مفاهيم همچـون         پس با قصور عقل بايستي به دين رجوع نمود،          

  :باشد  عامل سعادت ميگويد،  كه دين ميمحوري  حق...حق، عدالت، و 
ـ محوري اسـت، معيار سعادت و شقاوت، حق مداري و باطل        « ن بـراي اصـالح جامعـه از     دي

  3»سو و تأمين سعادت ابدي از سوي ديگر آمده است، يك
سعادت چه دنيوي از آن و چه اُخروي از آن با قوانين بشري تحقق پيدا نخواهد كرد، تحقق                  

اي پيش آيد كه پـس عقـل بـشري در اينجـا چـه                 شود؛ شايد شبهه    آن به قوانين شريعت ممكن مي     
  :حكيم متألّه آنرا بدين صورت طرح كرده استنقشي دارد، 

رساند، عقـل و      كند و به سعادت مي      اگر جوامع بشري را تنها وحي و نبوت اصالح مي         : شبهه«
اي دارد و معناي اينكه مكتب وحي مدعي است احكام دينـي              فطرت در وجود انسان چه فايده     

 بـراي دعـوت بـه كمـال و       اين، عقل و فطـرت     بر پايه فطرت استوار است چيست؟ افزون بر       
  .سعادت، كافي است و نيازي به وحي و نبوت نيست

اوالً خداي سبحان عقل و فطرت را در انسانها گذارده است تا پذيرش دعوت انبيا براي                : پاسخ
آنان آسان باشد، چون پيام انبيا نه تنها تحميل بر انسانها نيست، بلكه خواسـته عقـل و فطـرت            

دانستند و نه تكليـف،        دين پذيرشِ اسالم و بلوغِ فقهي را تشريف مي         است، از اين رو بزرگان    
  .زيرا كلفتي بر فطرت نيست، بلكه هدايت و راهنمايي به سوي كمال و حيات واقعي اوست

همان سعادت و كمـالي كـه       . ثانياً عقل و فطرت ارتباطي عميق با كمال و سعادت انسان دارد           
ست و امري خارج و بيگانه از حقيقت انـسان نيـست،            مكتب وحي براي انسان در نظر گرفته ا       

                                                 
 .382همان، ص. 1

 .105، ص 7همان، ج . 2

  .475، ص8همان، ج. 3
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جويند و خطوط كلي و اصـول جـامع آن را فـي               عقل و فطرت راه آن سعادت و كمال را مي         
  1»الجمله نه بالجمله ادراك

سياست متعاليه بر اين باور است كه از تمام منابع معرفـت، بـراي تحـصيل سـعادت پايـدار                    
ست متعاليه داراي پويايي و پايداري است، كه بـه همـراه ابتهـاج    استفاده نمايد، سعادت از نگاه سيا   

  :باشد و نيز ترجيح معنويت به امور حسي مي
سعادت و بهجت آن است كه انسانِ سعيدِ مبتهج با نيل به آن، از نا آرامي برهد و به دار القرار    «

 از گزند التهاب    هاي خيالي و وهمي نه سود آسايش را دارد و نه           هاي حسي و لذت    بهره. برسد
  2»و نا آرامي مصون است

هـاي كـه دارد، بـدنبال سـعادت بـه همـراه قـوت و قـدرت                  است متعاليه با تمام نوآوري    يس
  :باشد مي

توانـد قـوت و قـدرت        انسان با حركت جوهري خود در هر دو طرف خباثت و سعادت مي            « 
كه انـسان در ايـن طريـق        برد و قوت و قدرتي       سعادت از واليت الهي بهره مي      در طرف . يابد

خداوند سبحان اقتدار انبياء خـود را نظيـر اقتـدار           . ناپذير است  كند، قدرتي شكست   كسب مي 
  3»...نامد خود، اقتدار غالب مي

طلبـد، فقـط در آثـار حكـيم          بحث از سعادت از نگاه سياست متعاليه پژوهش مستقلي را مي          
ده است، ساير پيروان حكمت متعاليه نيـز بـدان    بار بدان پرداخته ش991متألّه جوادي آملي بيش از      

اند كه گزارش از آنها خود پژوهش مستقلي خواهد بود، ما به اين انـدك بـسنده كـرده بـه                       پرداخته
  .پردازيم  ميمتدانيهمبحث دوم يعني نظام سياسي 

                                                 
 .458، ص10همان، ج. 1

 .70، ص1-1 ج رحيق مختوم،عالمه جوادي، . 2
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  هنظام سياسي متداني: مبحث دوم
  

داراي انديـشه و عمـل سياسـي        هاي سياسي شناخته شده در زمان معاصر أغلـب آنهـا              نظام
اند و    در بين صاحبان قدرت معاصر امام خميني داراي انديشه سياسي متعاليه بوده           . باشند   مي متدانيه

  .  باشند در حوزه انديشه نيز عالمه جوادي آملي داراي انديشه سياسي متعاليه مي
ي فاضـله و ديگـري      كند، يكـ    هاي سياسي را به دو دسته كالن تقسيم مي          ابونصر فارابي نظام  

كند؛ سـپس   غير فاضله، البته وي مقسم را مدينه قرار داده و مدينه را به دو دسته ياد شده تقسيم مي                 
ي همچون، جاهليه،   يها  مدينه. كند  آنها را به اقسام خرد تقسيم و هر كدام را بطور جداگانه تبيين مي             

له و فاضـله از جملـه آن تقـسيمات          ضروريه، نذاله، خسيسه، كراميه، تغلبيه، جماعيـه، فاسـقه، ضـا          
  1.دنباش مي

   اقسام مدينه از نگاه فارابي-1

  مدينه ضروريه) الف

چه جزء ضـروريات زنـدگي اسـت خواهـد             مدينه ضروريه اهتمام مردم به دست آوردن آن       
نماينـد، دغدغـه و تمـام         بود، كه قوام بدن انسان وابسته به آن است، به يكديگر ياري و كمك مـي               

باشد، بهترين مردم در اين رويكرد كساني خواهنـد بـود كـه               دينه ضروريه تامين معاش مي    اهتمام م 
. هـاي آنـان فـراهم نماينـد         بتوانند به بهترين نوع، احتياجات ضروري آنان را از راه كسبها و حرفـه             

داد سياسـت متعاليـه       مدينة ضروريه بـرون   . ترين مديران تامين كنندگان ضرورات خواهند بود        موفق
  . خواهد بودمتدانيهخواهد بود؛ بلكه محصول سياست ن

  مدينه نذاله) ب

همت و كوشش مردم تعاون به يكديگر است در جهت مال اندوزي بـه نـوعي                مدينه نذاله،   
هـاي بهتـرين مردمـان عبـارت از           در چنـين مدينـه    . تواند داشته باشد    هاي به دولت رفاه مي      شباهت

                                                 
  .256 صسياست مدنيه،ابونصر فارابي، . 1
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امعه سرمايه داري توانگران زياده خواهاني هستند كـه در پـي            در ج . توانگرترين از آنان خواهد بود    
هاي فقيران جامعه هـيچ جايگـاهي ندارنـد، شـايد      باشند؛ در چنين انديشه     فزوني ثروت خويش مي   

هـاي را بـه رسـميت     سياسـت متعاليـه چنـين سياسـت     .  از بـين رفـتن آنـان باشـد         ،بهترين راهكار 
  .دانيم  ميتدانيهمرا از مصاديق سياست  شناسد، و ما آن نمي

  مدينه خست) ج

وري از لـذت حـسي و          در اين رويكرد مردم همواره در جهت رسيدن به بهره          ،مدينه خست 
نمايند؛ اجتماع آنان استوار بر اساس قماربازي، مجـالس لهـو      يا خيالي به يكديگر ياري و كمك مي       

بـارگي، و بـاألخره        زن و هزل، فراهم كردن خوراك و خوردني و نوشيدني و ميخوارگي، ازدواج و            
كننـد نـه      لذت طلبي و انتخاب لذت آورترين هر امري است، و اين كارها را صرفاً براي لذت مـي                 

مندترين و برترين كساني هستند كه وسايل لهـو           در اين رويكرد سعادت   . براي پايداري و حفظ تن    
ان معاصـر از قبيـل      در جهـ  . تـر باشـد     چه لذت آور و ماية خوشي است براي او فراهم           و لعب و آن   

ها كمتر نيست، با چنين طرز تفكر سياست متعاليه ميانـه خـوبي نـدارد، از نظرگـاه سياسـت                     جامعه
  .باشد  ميمتدانيههاي  باشد، و مصداق ديگر از سياست متعاليه چنين رويكردي مردود مي

  مدينه كراميه ) د

 احترام و شأن و شـوكت، هـم    در اين رويكرد تمام اهتمام رسيدن به كرامت و،مدينه كراميه 
هـا    هـاي ديگـر بـه آن        قولي و هم فعلي و معاونت و كمك نمايند به اين كه هم ملتها و مردم مدينه                

 سياسـت   1.تفصيل بدان پرداختـه اسـت       فارابي به .... احترام كنند و شأن و شوكت آنان را بستايند و           
 شـأن تحـصيل      كه م همت بشر بر آن باشد     متعاليه با كرامت ادمي موافق و تأكيد بر آن دارد، اما تما           

  .تابد نمايد، چنين امري را بر نمي

  مدينه تغلبيه) هـ

هـا بـه      مردمان چنين نظام سياسي در راه تحقق بخـشيدن بـه چيرگيهـا و غلبـه                ،مدينه تغلبيه 
هاي اين است كه همه مردم آن مدينه شيفتة غلبه بـر                 تفكر چنين جامعه    نمايند؛  يكديگر معاونت مي  

ها از اين تفكر ناشـي         و غصب بعضي از سرزمين     ها  شغال امروز خيلي از إ      ملل ديگر شوند؛   وام و اق

                                                 
 .263-258همان، صص. 1
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باشد، كه سياست متعاليـه بـا         ها نيز از اين قبيل تفكرها مي        پرستي  ها و يا نژاد     شود، كشور گشايي    مي
ضـاله را در    هاي فاسقه، جاهلـه و        مدينه. كند  آن ميانه خوبي نداشته و هرگونه تعدي را محكوم مي         
هاي سياسـي غيـر متعاليـه بـه           اما در انديشه  . گفتارهاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار خواهيم داد        

شود، سياسـت متعاليـه       بخشي از نيازهاي ادمي توجه شده است و يك نگاه جامع در آنها ديده نمي              
اينكـه در تمـام     باشد و ديگـر        كه يكي از آنها جامع نگري آن مي        ،باشد  هاي برخوردار مي    از ويژگي 

سياست متعاليه دنيا و لذايذ آن را ضمن        . باشد  ابعاد سياسي و اجتماعي و فرهنگي توحيد محور مي        
در مباحث گذشته به مباحث اقتصادي كم و بـيش          .  بلكه بدان تأكيد نيز دارد     ،گيرد  اينكه ناديده نمي  

و از عالمه جوادي آملـي كـه        پرداختيم، و ديدگاه امام راحل را بعنوان حكيم متألّه منعكس كرديم،            
گذشت دغدغه  همانطور كه   . متعاليه بوده است   سازگاري دنيا و اقتصاد با سياست        برآيند ديدگاهش 

سياست متعاليه پيوند زدن و ايجـاد سـازگاري و پيوسـتگي بـا امـوري كـه بـه ظـاهر ناسـازگار و                         
همـانطور كـه    .... معـاد و    باشد، مثل اخالق با سياست، قدرت با معنويت، معاش بـا              اند، مي   گسسته

ي متفـاوت بـا يكـديگر       حكمت متعاليه بعنوان يك حكمت فلسفي در مقام آشتي دادن رويكردهـا           
يند تالش حكمت متعاليه جدايي ناپذيري عرفان، برهان و قرآن شد، سياسـت متعاليـه                برآ  باشد،  مي

عرصـه سياسـي را بـا        در    در حوزة سياست دارد، كه امور ناسازگار        را نيز چنين دغدغه ارزشمندي   
هاي حكمـت   توان گفت كه هر نظام سياسي كه از ويژگي بطور خالصه مي  .كند  سازگار مي يكديگر  

باشـد؛ يعنـي داراي مبـاني هـستي شناسـي، معرفـت                مي متدانيهمتعاليه بر خوردار نيست، سياست      
 البتـه همـه     . خواهـد بـود    متدانيـه  نباشد آن سياسـت       متعاليه شناسي  شناسي و فرجام    شناسي، انسان 

شناسـي هـستند، امـا        شناسـي و فرجـام      مكاتب داراي مباني هستي شناسي، انسان شناسي، معرفـت        
  .باشد اش به رويكرد متعاليه كه دارد مي رويكرد متعاليه ندارند، سياست متعاليه ويژگي

   نظام سياسي فاسقه-2
سـالمي نيازمنـد بـه    نظام سياسي فاسقه، از آن دسته مفاهيمي است كه در جغرافياي انديشه ا     

فـسق و عـدل دو مفهـوم هماننـد     . هـا وجـود دارد   باشد؛ چرا كه از آن تبادري در ذهن       تعريف نمي 
فِسق بـه كـسر حـرف    . بينايي و كوري است كه رابطه عدم و ملكه دارند، واژة فاسقه از فِسق است            

رون آمدن از   نخستين با سكون حرف دوم در لغت عرب به معناي گذاشتن فرمان خداي تعالي و بي               
بيرون آينده از راه راستي، و فُـسق هـم وزن    راه راستي و نافرماني و زناكاري، و فَسِق هموزن كَتِف،    
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كاري و ناراست كردار است، و معناي فاسق و فاسقه بـه معنـاي زن و                  صرَد آن كس كه پيوسته تباه     
هـاي آيـين      گاه باور، به پايـه    از ديدگاه انديشمندان اسالمي آن كس كه در جاي        .  ميباشد مرد گناهكار 

اسالم، باور دارد، ولي در جايگاه كردار و به كار بستن كنشها از همه و يا برخـي از آنهـا سـرپيچي                       
هاي كوچـك را بـه كـار          نمايد تبهكار و نافرمانبردار است، برخي از انديشمندان اسالمي آنانكه بزه          

ر آنـان در بـارة      پندارند، باو   است و درست مي   بندند، تبهكار خواهند بود و عنوان فِسق بر آنان ر           مي
و گروهي ديگـر   انگارند، برخي سزاي تبهكاران را گذرا و ناپيدار مي  سزا و پاداش بدين گونه است،       

بر آنند كه آن سزا پيوسته و پاينده است، و هر گروهي براي پابرجاي ساختن پندار خـود از آيـات                     
بر روي هم، در ميان گروههاي انديـشمندان اسـالمي در           . اند  قرآن و احاديث و اخبار گواهي آورده      

  : بارة فِسق سه گونه باور است
زيرا كـه بـاور همـان       . پيروان انديشمندان شيعه برآنند كه فِسق باورها را تباه نخواهد ساخت          «

 اي از باورها نيـست، و اگـر          هاي آيين و كيش است، و كنشها و كردارها پاره           پذيرا گشتن پايه  
يعنـي  » آمنوا و عملوا الـصالحات    « شد  بود در قرآن كريم گفته نمي       اي از باورها مي     هكنشها پار 

گرويدند و كردارهاي نيك به كار بستند، چه اگر باورها و كنشهاي برابر هـم بودنـد، دوبـاره                   
بود، مرجئه هم بـا كـيش         بود، وهمان باور آنان بسنده مي       گويي كردارهاي نيك، دربايست نمي    

ئله هماهنگي دارند، و بر آنند كه باور با گناه ناسازگار نيست، چنان كه كردار               شيعه در اين مس   
نيك با ناباوري ناهماهنگ نخواهد بود، باور معتزليان بر آن بود كه به كار برندة گناهان بزرگ،                 

و همين پرسـش در  . نه كافر است و نه مؤمن بلكه در جايگاهي ميان اين دو جايگاه جاي دارد 
 خود   عطا، سپس آن كه انديشة      بن   راه و روش معتزليان را پديدار ساخت چه واصل          آيين اسالم، 
نمايان ساخت، از مجلس حسن بصري كناره گرفت و از اين           » المنزلتين  المنزلة بين « را در زمينة    

  »1.....و . هاي باورهاي معتزليان است از پايه» المنزلتين المنزلة بين« سو 
  ردهاي مختلف مورد مطالعه قرار داد، مثل رويكرد كالمـي، فقهـي،           توان با رويك     فسق را مي  

 حتي از نگاه اديان آسماني نگاه به فسق يكسان نيـست، در مكاتـب             .... روايي، تفسيري، اخالقي و     
اند؛ خالصه هر انديـشمندي بـا         بشري و فلسفي نيز بدان متفاوت نگريسته و مورد مطالعه قرار داده           

كنـد، پـس       سياست متعاليه را دنبال مـي      ،از آنجا كه تحقيق   . سير كرده است  بيني خود آن را تف      جهان
 مسلمان كـم و بـيش       هفالسفاز  بايستي ما نگاه فلسفي به مفهوم فاسقه را داشته باشيم، انديشمندان            

  :ختهپردا بدان 11 ه در سياست مدنيه، فصلاند؛ يكي از انها فارابي است، ك بدان پرداخته

                                                 
 .307-306؛ بنقل از همان، صص48، ص 1عبدالكريم شهرستاني، ج. 1
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   المدينة الفاسقة-2«
و أما المدن الفاسقة فهي التي اعتقد أهلها المبادي و تصوروها و تخيلوا السعادة و اعتقدوها و أرشـدوا               

ء مـن تلـك      غير أنهـم لـم يتمـسكوا بـشي        . إلى األفعال التي ينالون بها السعادة و عرفوها و اعتقدوها         
منزلة أو كرامـة أو     » إما «ء ما من أغراض أهل الجاهلة      األفعال و لكن مالوا بهواهم و إرادتهم نحو شي        

و أنواع هذه المـدن علـى عـدد أنـواع           . غلبة أو غير ذلك و جعلوا أفعالهم كلها و قواهم مسددة نحوها           
و إنما يباينون أهـل الجاهلـة       . مدن الجاهلة، من قبل أن أفعالهم كلها أفعال الجاهلة و أخالقهم أخالقهم           

  1».يس واحد منهم ينال السعادة أصالو أهل هذه المدن ل. باآلراء التي يعتقدونها فقط
كاران و نافرمانان چنان است كه مردمـان آن بـه پديـد آورنـدگان نخـستين و                 و شهرهاي بزه  

انـد، و بـه       مبادي هستي عقيده دارند، و اين شهروندان، آنها و نيكبختي را چنان كه هست در يافتـه                
شـدند، و آنهـا را چنـان كـه بايـد      اي كه پديدآورندگان نيكبختـي اسـت راهنمـايي     كنشهاي بايسته 

شناختند، و جملگي را باور دارند، مگر آنكه آنان به هيچ يك از آن كنشها دست نيازيدند، و آنها را                    
بايست به كار نبستند تـا بـه نيكبختـي و سـعادت دسـت يازنـد، و لـيكن آنـان بـه                          آن گونه كه مي   

شـهر اسـت روي آوردنـد، و آن         هاي خود كه همـان هـدفهاي مردمـان نـادان              خواهشها و خواسته  
گري و غلبه و يـا مگـر آن، بـوده             خواستها يا جايگاه و مقام و يا جوانمردي و بخشندگي و يا چيره            

. سـازند  است، و همه كنشها و نيروهاي خود را به سوي آن اهداف و آرمانها استوار و پابر جاي مي                  
از آن سـو كـه، همـة        . ن شهر اسـت   هاي شهرهاي نادا    كاري به شمار گونه     هاي شهرهاي بزه    و گونه 

باشد، و خويها و سنتهاي آنان همان خويهـا و       كنشهاي آنان همان كنشهاي شهروندان نادان شهر مي       
و مردمان اين شهر تنها با باور داشتن باورهايي از شهروندان نادان            . آيينهاي مردمان نادان شهر است    

هيچ يك به نيكبختـي و سـعادت نخواهنـد          شهر جدا خواهند بود، و مردمان شهر بزهكاران هر گز           
  2.رسيد

هاي كالمي گشت، غرض اينكه اگر بنا         گي در انديشه    بحث از ايمان فاسق موجب چند دسته      
هـاي فاسـقانه      هاي فاسقانه بحث شود، خود بحث مفصلي خواهد بود كه سياسـت             باشد از سياست  

بحث شود؛ شهيد مطهري يكـي      طلبد از حقيقت فسق       شود كه مي    هاي فاسق اعمال مي     توسط انسان 
  :گذاري معتزله را اختالف در ايمان فاسق دانسته است از وجوه نام

                                                 
  . 305ترجمه حسن ملكشاهي، ص السياسة المدنية،السياسة المدنية،ابونصر فارابي، . 1
 .306-305همان، صص . 2
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طرفى و  ابتداء به گروهى گفته شده كه در جريان جنگ جمل و صفّين روش بى     » معتزله«كلمه  «
. گيرى را انتخاب كردند، مانند سعد بن ابى وقّاص و زيد بن ثابت و عبد اللّـه بـن عمـر                     كناره
ا كه مسأله كفر و ايمان فاسق وسيله خوارج طرح شد و مسلمين دو دسته شدند، گروهى                 بعده

طرفى بود؛ يعنى همان روشى كه امثـال سـعد           راه سومى انتخاب كردند و آن كناره گيرى و بى         
بن ابى وقّاص در سياست و مسائل حاد اجتماعى زمان خود پيش گرفتند، اينها در يك مـسأله                  

و بعـد ايـن نـام       » ها طرف بى«گفته شد يعنى    » معتزله«اين روبه اينها نيز     از .فكرى پيش گرفتند  
  1».براى اينها باقى ماند

صدرالمتألّهين كسي را كه به امكان و جواز تـرجيح بالمـرجح قائـل شـود، او را خـروج از                     
  : به طرف مدينة فاسقه خواهد شد، كشيده شدنداند كه برايندش فطرت اصلي مي

ء بال مرجح يوشك أن يسلك سبيل الخروج عن الفطرة البـشرية             تحل ترجيح الشي   و من اس   -بمنفصل«
لخباثة ذاتية وقعت من سوء قابليتها األصلية و عصيان جبلي اقترفت ذاته الخبيثـة فـي القريـة الظالمـة                    

  2»الهيوالنية و المدنية الفاسقة السفلية
سـقه از اشـخاص غيـر       هـاي فا    پس سياست متعاليه بدنبال خردمندي است، إعمال سياسـت        

سياست متعاليه به پيـروي     . باشد  گيرد، مدينه فاسقه نيز از خردمندي بدور مي         خردمند سرچشمه مي  
 ادميـان بـه    حـضرتش، در زمان ظهـور ) عج( كند، همانطور حضرت حجت  كار ولوي مي   ،از واليت 

 سياسـت   ها را بر سر جـاي خـود قـرار خواهـد داد،              رسند، در واقع حضرت عقل      يك عقالنيتي مي  
باشد؛ از طرف ديگر عامل مهم ديگـر        متعاليه بر اين باور است كه منشأ فسق خروج از عقالنيت مي           

هاي فاسقه و مدينه فاسقه دور شدن ادميان از أعمال انساني و مباشـرت بـا                  در شكل گيري سياست   
مفرمـاي  در مدينه فاسقه قوة عاقلـه تعطيـل و قـواي بهيمـي و سـبعي حك                . باشد  أعمال حيواني مي  

  :خانه خواهد بود رو خواهد بود تاريك كنند، با حاكم شدن آنها آنكه در پيش مي
و مباشرة األعمال البهيمية و السبعية لقضاء أوطارهم الشهوية و الغضبية و مزاولة المكائد الـشيطانية                «

ارتكمت على  بقوتهم الوهمية الجربزية حتى رسخت الهيئات الفاسقة و الملكات المظلمة في نفوسهم و              
أفئدتهم، فبقوا شاكّين حيارى في الـضاللة، تـائهين فـي الغوايـة، و قـد حبطـت أعمـالهم و انتكـست                       
رؤوسهم، فهم أشد عذابا و أسوأ حاال لمنافاة مسكة استعدادهم لحالهم، و الفريقان هم أهـل الـدنيا فمـا                    

  3».لهم في اآلخرة من نصيب

                                                 
  .52، ص3 جمجموعة آثار،شهيد مطهري، . 1
  .208، ص1 جالحكمة المتعاليةالحكمة المتعاليةصدرالمتألهين، . 2
  .460، ةةشرح الهداية االثيريشرح الهداية االثيري. 3
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باشـد، ملّـا صـدرا در         يـه خـداي سـبحان مـي       ها در سياست متعال     ها و دشمني    محور دوستي 
ومعاد به صفات رئيس اول پرداخته، ما از شواهد قبالً آنها را منعكس كـرديم،                 شواهدالربوبيه و مبدأ  

آوريـم كـه     مـي ،اي كه در واقع از جمله صفات رئيس اول اسـت         جمله ،و اينك از مبدأ و معاد وي      
  :إلهي استداللت بر اين دارد كه سياست متعاليه، سياست 

فبقوته الحساسة و المحرك يباشر السلطنة، و يجري األحكام اإللهية، و يحارب أعداء اهللا، و يذب عن           «
المدينة الفاضلة، و تقاتل المشركين و الفاسقين من أهل المدينة الجاهلية و الظالمـة و الفاسـقة، ليفيئـوا                   

  1»إلى أمر اهللا
يه بايستي همواره پياده كنندگان أحكام إلهي       رئيس اول و يا صاحبان قدرت در سياست متعال        

جويان در راه خدا و جهادگران با دشمنان أهللا باشند، اينان بايـستي مـدافعان                 بوده باشند و نيز جنگ    
 در سياسـت متعاليـه      .مدينه فاضله باشند، با تمام فاسقان، جاهالن، ظالمان و مـشركان پيكـار كننـد              

  . ر اين اگر باشد، سياست متعاليه نخواهد بودمحور در تمام علوم و امور خداست، غي

   نظام سياسي جاهله-3
شود، كه تلقي عمومي از آن همين معنا اسـت، امـا در               جهل گاهي در مقابل دانش گرفته مي      

منابع روايي، جهل در مقابل عقل گرفته شده است؛ مرحوم كليني نيز در اصول كافي، كتاب العقـل                  
در شـرح اصـول كـافي بـدان پرداختـه اسـت، در اول شـرح خـود                   و الجهل دارد، صدر المتألهين      

، و آن را در جلـد اول و قـسمتي از جلـد              2گويد كه چهل و سه حديث در اين باب وجود دارد            مي
بـاعنوان  )سياسـت (اما در مباحث فلسفي، بارويكرد سياسي و يا حكمت عملي         . اند  دوم شرح نموده  

اليه مورد كنكاش جدي قرار نگرفته، امـا در آثـار           نظام سياسي جاهله بطور مستقل، در سياست متع       
در بـين فالسـفه مـسلمان پيـشينه بحـث بـه             . توان آن را رصـد نمـود         مي ،صاحبان حكمت متعاليه  

هـاي جاهليـه داراي    هاي جاهليه داريم، و مدينـه   رسد، وي با طرح اين بحث كه مدينه         ثاني مي   معلم
هـاي   آينـد، وي مـصاديق مدينـه     به حـساب مـي  باشند جزء ملتهاي مدني نوعي از زندگي مدني مي   

، تمـام  3اجتماعات نذاله، خسيـسه، كراميـه، تغلبيـه و حريـه    : داند كه عبارتند از تا مي  جاهله را شش  

                                                 
  .492 ص  المبدأ و المعاد، همان،. 1
  .213، ص1، جالكافي شرح اصولصدرالمتألهين، . 2
  .257 ترجمه جعفر سجادي، صاست مدينه،سيابونصر فارابي، . 3
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باشد، بلكه در     در سياست متعاليه، جهل در مقابل علم نمي       . باشند  هاي سياسي جاهليه مي     اينها، نظام 
خـردي، نبـود عقالنيـت، در ايـن           اهليه، يعني سياست بي   مقابل عقل است، بنابراين نظام سياست ج      

صـدرالمتألهين در كتـاب كـسراالصنام    . انـد  بهره نظام سياسي صاحبان قدرت از عقل و عقالنيت بي  
زدايد، در آن نوشته بنـوعي صـدرالمتألهين اعتـراض خـود را بـه               الجاهليه، چهره از نقاب جهل مي     

  :دارد زمانه خويش ابراز مي
فكـري و     ه است، و كوته   دشه  هاي ناداني و نابينائي در شهرهاي پراكند        ه تاريكي درين زمان ك  «

بينم كه با تمامي تـوان خـويش در           ي آباديها را فرا گرفته است، گروههائي را مي          نادرستي همه 
ورزنـد سـر      گري در كردار اصـرار مـي        اند و بر فساد     عقائد و گفتار به ناداني و هذيان گرائيده       

هـاي    ي امروزه فراگير است كه افسونگري       شان اين مرض واگير و اين فتنه        ريي سفاهتكا   چشمه
ي تهيدستيـشان در علـم و    پندارند و يـا همـه      هاي ارباب كمال مي     شيطان خيال را نهايتِ يافته    

  1»انگارند عمل خود را به ارباب توحيد و اصحاب تفريد مانسته مي
فكـري، هـذيان، فـسادگري،        ينـائي، كوتـه   غالب مفاهيم بكار برده شده همچـون، نـاداني، ناب         

ـ     سفاهتكاري، مرض، تهيدستي، داللت بر اين نكته دارد كه دايرة جهل وسـيع مـي               ا مقابـل   باشـد، ب
ها را به تقابل تضاد، تناقض، تضايف و عـدم و             در دانش منطق تقابل   . دارد تقابل عدم و ملكه      خود،

 حـاال  ،باشـد  ن دارد كه جهل يك امر عدمي مي       اند؛ تقابل عدم و ملكه داللت بر اي         ملكه تقسيم كرده  
  . امر وجودي هستند باشد، به هر حال مقابل آن، عقل يا علم باشد وخواهد  ميمقابل

در حوزة فردي آثار جهل شخصي خواهد بود، اما در عرصة سياسي و اجتماعي، بخـصوص               
ا ملـت و مملكـت      بصيرتي صاحبان قدرت يك آثار غير قابل جبران خواهد بود، چه بس             جهل و بي  

باشد، در جهـل      در سياست متعاليه أثرها از آن امر وجودي مي        . را، جهل صاحب قدرتي به باد دهد      
نيز چنين است، يعني آثار در واقع بخاطر نبود امر وجودي است، مراد از امـر وجـودي عقـل و يـا                

  :شويم  جهل را ياد آور مي بد فرجامفهرستي از آن آثار. باشد علم مي
جنود كنند، چه بسا      ت كاذب، صاحبان قدرت از ناآگاهي كه دارند احساس امنيت مي          امني ـ1

بـرد، در      سـر مـي      رخنه كرده باشد، امـا او در پنـدار امنيـت بـه             انش جهل در تمام جغرافياي وجود    
مرزهاي جغرافيايي نيز چنين است، چه بسا مملكت در حال فروپاشي باشد، امـا صـاحب قـدرتي                  

  .  امنيت به سر ببردبخاطر جهل در توهم

                                                 
 .24-23 ترجمه محسن بيدار، صصعرفان و عارف نمايان،مالصدرا، . 1
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ها ريشه در جهل دارد، همانطور كـه عقـل و             هاي سياسي، نه همگي اما غالب آن        ـ اختالف 2
را به ارمغـان    ... عقالنيت، بين صاحبان قدرت، استقرار، استحكام، تقويت مشروعيت نظام سياسي و          

  . را دارد مي آورد، جهل آثار معكوس آن
اساس مال و منال دنيا، و با رويكـرد مـادي خواهـد             گذاري بر     گذاري غلط، ارزش    ـ ارزش 3

به همه پارامترها توجـه دارنـد، مگـر بـه           ... در عوامل سعادت، توسعه، مشروعيت قدرت و      كه  . بود
  .عوامل معنوي و إلهي سرمنشأ چنين نگرشي جهل است

ان ـ استبعاد، در زمان معاصر پيروزي دوران مبارزه و دفاع مقدس، ايران إسالمي را، صـاحب           4
طـور فكـر    اهللا لبنان و غزّه را نيـز همـين   پنداشتند، ويا پيروزي حزب  هاي مادي امر محال مي      نگرش

هـاي اجتمـاعي،    ها غلط از آب در آمد، استبعاد نقش دين در انقـالب          ، اما همه آن محاسبه    دكردن  مي
حبان هاي ميادين مبارزه، نقش اخـالق و باورهـاي دينـي در كنتـرل صـا                 نقش معنويت در پيروزي   

  .باشد ها مي قدرت، همه استبعادها ناشي از جهل
  .المللي و چه در عرصة، داخلي بر خواسته از جهل است ـ استكبار، چه در عرصة بين5
 بـه يكـديگر، و نيـز إسـتهزاء رقبـاي حزبـي و               تـ إستهزاء، استهزاء رقباي انتخاباتي، نسب     6

  .گروههاي سياسي ريشه در جهل دارد
خيزد، كسي از روي عقالنيت اشتباه خطـاي          هاي سياسي، از جهل بر مي     ـ اشتباه، تمام خطا   7

  .كنند عقلي مي شود، فلذا صاحبان اشتباه در صورت پشيماني اعتراف به بي سياسي را مرتكب نمي
متي را از    ا ،ـ إضالل، گمراه كردن ديگران، از جهل است، صاحبان قدرت با جهلي چه بسا             8

ها اتفاق افتاده اسـت تمـام         در طول تاريخ چقدر گمراهي    . حروم كنند  را م  ي امت و اوالد او،  ) ع(علي  
  .اند، چه جهل از ناحيه گمراه كنندگان و چه گمراه شدگان ها از جهل سر چشمه گرفته آن

هـاي سياسـي    ـ دوري از حق، فرار كردن از حق و حقيقت، ناشي از جهل است، در عرصه     9
  .باشيم  آن مي شاهد فراواني

هاي سياسي، بخصوص با رويكردهاي سكوالريستي،         احكام خدا، در انديشه    ـ اعتراض به  10
  .باشد كنند كه ناشي از جهلشان مي سعي بر دوري جستن از احكام إلهي مي

هاي جنـسي صـاحبان       ـ إنحراف 13هاي سياسي نسنجيده ،       ـ اقدام 12ـ إفتراهاي سياسي،    11
ــ أُسـطوره    16يزيـك و عـالَم واپـسين،        ــ انكـار متاف    15ـ إنحصار طلبي سياستمداران،     14قدرت،  
هـاي    ــ بـدعت   17اي،    هاي سياسي، كاريزماتيك كردن صاحبان قدرت با شـانتاژهاي رسـانه            سازي
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تقـوايي    ــ بـي   20ايماني،    ـ بي 19ادبي در ادبيات سياسي،       ـ بي 18و ديني،   ) در قانون اساسي  (سياسي
گري سياسـي   ـ سلطه22سي، هاي سيا صبري در عرصة سياسي بخصوص در بحران       ـ بي 21سياسي،  
ــ  25ـ ترك دفـاع از منـافع ملـي،          24ـ تحقير ديگران، در حذف رقباي سياسي،        23پذيري،    و سلطه 
گرايـي مطلـق، در       ـ حس 28جايي سياسي،     هاي بي   ـ توقع 27ـ جبر گرايي سياسي،     26گرايي،    خرافه

هـاي سياسـي، از        توطئـه  ــ 29اي از ديگر قُُوا،       جايي سياسي، بطور مثال رئيس قوه       هاي بي   خواست
ــ زيـان رسـاني      32ـ دنيـا طلبـي،      31ـ شايعه پراكني و شايعه پذيري،       30... هاي سياسي تا    نامه  شب

ــ  36هـاي سياسـي،    ــ ظلـم  35گان،  ـ طرد فقرا و پابرهنه34هاي إلهي،  ـ شك در وعده33سياسي،  
هـاي    گـويي   ـ يـاوه  39هاي سياسي،     ـ فزون طلبي  38هاي سياسي،     ـ مجادله 37هاي سياسي،     لجاجت
هاي سياسي     باز زير بار مسئوليت     است، داند كه ناتوان    هاي سياسي، با اينكه مي      ـ ناتواني 40سياسي،  

باشند، كه در آثار صاحبان حكمـت متعاليـه     و نيز متعاليه مي1اند تمام ياد شده هم قرآني  ... رود و   مي
ل امـام راحـل ره؛ و آثـار         توان رصد كرد، بخصوص، در كتاب شرح حديث جنود عقـل و جهـ               مي

  .آملي اخالقي حكيم متأله جوادي
توان، با تكيه بـه مبـاني آن          هاي جاهالنه، از نگاه سياست متعاليه مي        در مردود بودن، سياست   

  .دهد هاي تحقيق اجازة پرداختن بدان را بيش از اين نمي بسيار نوشت؛ محدوديت

   نظام سياسي ضاله-4
هدايت است، خواه عمـدي      از، عدول از راه مستقيم و ضد      ، عبارت است      هاي ضاله   سياست

صدرالمتألهين در تفسير سـورة حمـد، ضـالين را أهـل بـدعت و               . باشد يا سهوي؛ زياد باشد يا كم      
 سياسـت ضـاله در سياسـت متعاليـه،          2.انـد   پيروان هوا و هوس، و پيراسته از اخالق نيكـو دانـسته           

 البتـه   3.باشـد   إليه آن هالكت مي     اري است، و منتهي   مد  بازگشت از توحيد، و پيشه نكردن روش حق       
باشد، و واژة به نام سياسـت را بـه قلـم خـود                 كه صدرالمتألهين در مقام تفسير آيه مي        است روشن

ز سياسـت ضـاله آخـرش نـابودي و     ترديد وجود ندارد كه در سياست نيـ       كند؛ اما جاي      جاري نمي 
رآني و برهاني و عرفاني اسـت، فلـذا دسـت           سياست متعاليه يك مكتب سياسي، ق     . فروپاشي است 

                                                 
 .184ـ 172، صص10، جفرهنگ قرآناكبر هاشمي رفسنجاني، . 1

  .183، ص1، جتفسيرالقرآنصدرالمتألهين، . 2
 .143همان، ص. 3
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اين مكتب از حيث استفاده از منابع باز است، يعني تمام منابع، رويكـردي قرآنـي، مكتـب متعاليـه                    
دولـت سياسـت متعاليـه، دولـت        . توانند از منابع سياست متعاليه بشمار آينـد         برهاني و عرفاني، مي   

در عرصـة سياسـي،     .  ضـاله خواهـد بـود      هادي است، هر امري كه مانع از تحقـق هـدايت گـردد،            
  :شود آمدهاي خاص خود را خواهند داشت؛ به چندي از آن آثار اشاره مي هاي ضاله پي سياست
تر در آخرت خواهـد       نيافتگي در دنيا، باعث گمراهي افزون       ـ ازدياد ضاللت، گمراهي و راه     1

؛اشكال نشود كه آخـرت ربطـي       *  *1عمى وأَضَلُّ سبِيلًا  ومنْ كَانَ فِي هذِهِ أَعمى فَهو فِي الĤْخِرَةِ أَ         .بود
به دنيايي سياست ندارد، چون، قبال گفته شد كه سياست متعاليه همانطور كه دنيا ساز است آخرت                 

اينچنين نيست كه، دنيا ساز باشد و آخرت سوز، و يا آخـرت سـاز باشـد و دنيـا                    . باشد  ساز نيز مي  
  .باشد  توأمان ميسوز، بلكه سازندة معاش و معاد

ــ دوري از يـاد خـدا        5ــ پيـروي از متـشابهات،        4،  بـدلي ـ  3ـ پليدي،   2ـ بدعت گذاري،    2
ــ  8انـد،     ــ سـرگردان و متحيـر، در وادي گمرهـي          7دهنـد،     هاي سفهيانه انجام مي     ـ قتل 6كنند،    مي

ــ  12انـد،   بهـره  ـ از هدايت بي11اند،  ـ محروم از امدادهاي غيبي10اند،  ـ مانع از حق9گرند،    طغيان
هاي سياسي ضاله، فاسقه، ليبراليستي و كمونيستي در واقـع            هاي نظام   خيلي از ويژگي  2... نااميدند، و 
، در اخالق سياسي و باورهاي سياسي و كاركردهـاي سياسـي يكـي              متدانيههاي سياسي     همان نظام 

هـا   ود، اما برآيند همة آن ها و ساختارها و فرايند ها خواهد ب         باشند، اگر فرقي هم باشد، در شكل        مي
  .باشد يكي مي

   نظام سياسي ليبراليستي-5
 دنبـال خـود      هاي معاصر دو تفكر كالن وجود دارد كه خرده فكرهاي ديگر را بـه               در انديشه 

كشند، يكي انديشه ليبرال دمكراسي و ديگري كمونيستي است، اولـي عـدالت را فـدايي آزادي                   مي
ت نموده است؛ منهاي اينكه هر دو ديـدگاه نقـدهاي جـدي كـه               كرده و دومي آزداي را فداي عدال      

دارند، كه اصل آزادي آيا به معناي واقعي كلمه است يا مفهوم عـدالت بـه معنـاي جـدي خـودش                      
 شناسـي    انـسان  و دو نـوع    نـوع جهـانبيني       دو گاه ناشـي از   داست يا نيست، به هر حـال آن دو ديـ          

سـاحتي    انـسان را تـك    . تلقي از انـسان بـستگي دارد      باشد، بطور كلي علوم انساني بسته به نوع           مي

                                                 
  .72، آيه اسراءسوره . 1
 .50ـ 44صص، 19هاشمي رهسنجاني، همان، ج. 2
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هـاي فلـسفي بـه انـسان          آمدهاي غير قابل جبران دارد، ما بر اين باوريم كـه بـين نگـاه                پنداشتن پي 
  شناسـي سياسـت     باشد، كه بخشي از آن در مباني انسان         ترين نگرش از آن سياست متعاليه مي        جامع

، كـه در مقـام نقـد ليبراليـسم سياسـي            ه جوادي آملي را   متعاليه گذشت، در اينجا ديدگاه حكيم متألّّّ      
توان از آن استفاده كرد، عبـارتي كـه           هاي مهمي را مي      كه بحث  دهيم   مورد مطالعه قرار مي    باشد،  مي

  :باشد اي است كه قياساتها معها مي آيد بگونه در ذيل مي
از سوي ديگر، جزء    .. .زيرا آزادي اخالقي از يك سو و آزادي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و           «

علوم انساني است و علوم انساني بدون شناخت انسان بررسي دقيق نخواهد شد؛ وگرنه ممكن               
است چيزي را به عنوان آزادي انسان مطرح كنيم كه اگر زيبايي و كمالي هـم انگاشـته شـود،      

و ملكـوتي او و     براي جنبه نباتي يا حيواني و ملكي او زيبا و مفيد باشد؛ نه براي جنبه انساني                 
هاي حيواني كه نسبت به ساحت انسان و حيات الهي او، عين قُبح و زشتي و                 چه بسيار زيبايي  

   1».پلشتي است
تـوان    باشد، نمـي    در ذيل موضوع سعادت گذشت كه سعادت هر چيزي بحسب خودش مي           

چـه در    باشد،  كمال و سعادت يكي را بر ديگري شمرد، كمال و سعادت اجسام از آن خودشان مي               
 و يا حيوانات اگر كمالي      غير اجسام كمالي نباشد بلكه نقص بشمار آيد، مفارقات نيز چنين هستند؛           

 در واقع به انـسان جفـا        ، به انسان  ل آنها باشند، در صورت نسبت كما      دارند مخصوص خودشان مي   
  :   اند هتشدا روا  به انسان دارند،شناسي در انسانها  را ليبرالسيمشده است، كما اينكه اين جفا 

براي حيوانات، رهايي از هر حد و حصار جغرافيايي و بيرون بودن از هرگونه حريم اجتماعي                «
كه وجود هر ميزان محدوديت و مرزبندي و ايجاد هر نحوه قيد             و قانوني، بسيار زيباست؛ چنان    

 مطرح كنيم، نه ها نارواست؛ اما همين قاعده حيواني را اگر نسبت به انسان وبند قانوني براي آن
ايـم و ايـن،      ترين خسارت را برايش خواسته و ساخته       ايم، كه بزرگ   تنها به حقارت او برخاسته    

همان حادثه ناگواري است كه طي چند قرن اخير از نيمكره غربي اقليم زمين آغاز شد و تحت                  
 دور  هـاي فراوانـي را از حيـات حقيقـي          عنوان ليبراليسم سياسي، فرهنگي و اقتصادي، انـسان       

كـه درعرصـه حيـات       هاي بشري را تا مرز نابودي به پيش برد؛ چنان          ساخت و برخي از بخش    
هاي خطرناكي از غرب سر برآورد و بـا تهـاجم سـريع و               طبيعي، عوامل بيماري زا و ويروس     

هاي فراواني را به كام مرگ كـشيد و طبيعـت را در دو عرصـه پزشـكي و                    وسيع خود، انسان  
اي از همـان   اگر امروز، متفكـران و دانـشمندان برجـسته       . خود در آورد   دامپزشكي به محاصره  

آورند و نهضت ديني و انقالب اسالمي را به ديـده تحقيـق              نيمكره غربي به سوي شرق رو مي      

                                                 
   .154 انسان در قرآن، صيقي حقاتي ح،يآمل يعالمه جواد.  1
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ها ظلمت و تاريكي و سوء استفاده از حرّيت و آزادي،            نگرند، از آن روست كه پس از سال        مي
جر صادقي هستند كه از طلوعي بزرگ حكايت دارد و حياتي گر ف در آفاق اسالمي شرق، نظاره

  1».دهد جديد را براي بشريت بيمار و رو به احتضار، نويد مي
بيني ليبرال دمكراسي به پندار خـويش بـا انكـار متافيزيـك و سـكوالر كـردن جامعـه                      جهان

 همگـي صـنع   خدمت به بشر و دانش كرده است، غافل از اينكه بشر و دانش و ساير علوم و امـور         
يـك  . باشـند   ماند و نه دانشي چون هـر دو صـنع خـدا مـي               باشند، با انكار حق نه ادمي مي        خدا مي 

انـسان  . باشـد   دانشمند حوزوي مفسر قول خدا است و يك دانشمند دانشگاهي مفسر فعل خدا مي             
  .كند كند و خود را انكار مي منكر خدا در واقع خود را از حقيقت خويش دور مي

وقوع پيوست، اينكه متفكـران ليبراليـستي از          ب رنسانس بزرگترين اشتباه تاريخي به     در انقال 
مسائل معنوي و ديني دوري جستند، كه اين انـصراف و دوري جـستن كـامالً منحرفانـه بـود، آب                     

  :حيات را رها كردند و راهي سراب گشتند
ها بر پيكر هويت     ن ضربه تري اگر پس از رنسانس و انصراف منحرفانه غرب از دين خدا، كاري           «

شناسان غربي وارد آمده، امروز نيز بيشترين گريز متفكرانه و فـرار   حقيقي انسان از سوي جامعه   
آيـد و    محقّقانه از سراب ليبراليسم به سوي حقايق الهي، از همان خاستگاه غربي به چشم مـي               

بازتـاب همـان    ) السالم  عليه(انگيز در آستانه بيست ويكمين قرن ميالد مسيح        اين تحول شگفت  
درخشيد و كمتـر از نـيم قـرن،         » حرا«و از درون    » النور جبل«شعاع روشني است كه در دامنه       

چنان پرتو افكند كه از شرق تا ديوارهاي چين را روشن ساخت و از غرب تا مرزهاي فرانـسه              
سي، نظامي و   را دربرگرفت و اكنون نيز پس از هزار و پانصد سال مقاومت در برابر تهاجمِ سيا               

فرهنگي همه ملحدان و مستكبران تاريخ، دوباره چهره نموده و با نام انقالب اسالمي، عرصه را                
هاي كهنه و تمام بنيادهاي ضد الهي و غير انساني چون اومانيـسم و ليبراليـسم،                 بر همه انديشه  

  2 »1).ضاقت عليهم األرض بما رحبت(تنگ كرده است؛ 
به قصد خدمت به علم و انسان بـود، امـا ديـري نگذشـت كـه                 در انقالب رنسانس چه بسا      

هويدا گشت كه اين خدمت منجر به تيشه زدن به ريشه دانش و بشر شد، ادمي را به بحران هويت                    
هاي وحياني محروم ساختند، نه دانـش بـه سـرانجام خـوبي                را از گزاره    رساندند، بخصوص دانش  

محوري دارد، آزادي افـسار      سياست متعاليه تاكيد بر دين     رسيد و نه انسان به نيكبختي، اما اسالم كه        
  :كند گسيخته را براي ادمي توصيه نمي

                                                 
  .همان. 1
  .  155همان، ص .  2
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حقيقي كدام است و در اين مقولـه         اكنون بايد ديد كه از منظر اسالم، حقيقت آزادي و آزادي          «
هاي انساني و جهالت عملـي       هاي نظري و جهل علمي از يك سو و گرايش          مهم، نقش گزارش  

گر، چيست و اين بحث اساسي از مواردي است كـه تفكـر اسـالمي را بـا ديگـر                    از سوي دي  
بارِ غيرمنطقي   هاي خشونت  كند و واكنش   هاي بشري، كامالً متمايز مي     هاي فكري و انديشه    شيوه

هاي اَحـسن    هاي حسن و جدال    هاي حكيمانه و موعظه    و غيرعلمي مستكبران را در برابر برهان      
ادع (يافتگان، از همه كس داناتر است؛       ي سبحان به گمراهان و هدايت     انگيزد و خدا   قرآن بر مي  

إلي سبيلِ ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدِلهم بالَّتي هِي أحسن إِنَّ ربك هـو أَعلـم بمـن                  
  1).125 ـ سوره نحل، آيه118,2 ـ سوره توبه، آيه 1 (2).ضَلَّ عن سبيله وهو أَعلم بالمهتدين

دانـد، نـاداني نظـري و         دمكراسي را يك آورده جاهالنه مـي        هاي ليبرال   آوردهسياست متعاليه   
هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ديگر امور گشته           بست  عملي كه برآيند اين ناآگاهي بن     

مـسائل  . اند  است، حتي انديشمندان خود ليبراليسم امروز از جمله بزرگترين ناقدان آن مكتب گشته            
ن ربطي به ما و اين تحقيق نداشته باشد، اما انديـشمندان خـودي و بـومي ايرانـي                   غرب شايد چندا  

آيد كـه نـه دنبـال غـرب رفـتن              به نظر مي    چرا به دنبال گاهي شرق و گاهي به دنبال غرب هستند،          
كدام فكورانه نبود، بلكه به صرف تحت تأثير قرار گـرفتن     دنبال شرق رفتن، هيچ     آگاهانه بود و نه به    

  :ت سياسي و اجتماعي شرق و غرب بوده استاز تحوال
 شيفتگان دنياي غرب با از دست دادن بار ماركسيستي بازگشت به پيشينه منور الفكري خود   ...«

غالب جامعه روشنفكري ايران به دليل اين كه با نظريه هاي فلسفي برخـوردي               .را آغاز كردند  
 شصت پذيرفت، ثمره تأمالت فكري و       فكورانه نداشت، تحوالتي را كه در سالهاي پاياني دهه        

تجربيات دروني تاريخي آن نبود، بلكه نتيجه تغيير مختـصات سياسـي انديـشه در خـارج از                  
مرزهاي ايران بود، يعني به تبع افولي كه روشنفكري و جاذبه هاي چپ آن، در سطح جهـاني                  

بته شكي نيـست كـه      ال. داشت، گرايشهاي روشنفكرانه در درون ايران نيز طريق زوال را پيمود          
تزلزل جاذبه هاي انديشه سياسي چپ در سطح جهاني به نوبه خود متأثر از انقـالب اسـالمي                  

نظريه پردازان غربي با گسترش الگوي دينـي زنـدگي و            .ايران و احياي جهاني تفكر ديني بود      
آنهـا  . زيست، سنگرهاي ايدئولوژيك خود را كه در حكم بدل هاي كاذب بود از دست دادنـد      

در رقابت باتفكر ديني ناگزير به حمايت از مواضع بنيادين غرب پرداختند، تالش يك پارچـه                
وهماهنگ غرب در برابر حركت ديني دنياي اسالم، از بعد سياسي و نظامي، درجهـت گيـري                 

  2».واحد و مشترك آن در طي هشت سال دفاع مقدس، ظاهر و آشكار شد

                                                 
 .همان. 1

 .22، ص شريعت در آينه معرفتهمان، . 2
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 صاحبان قدرت نيـز      شود،  نحصر به روشنفكران نمي   البته دنباله روي كردن از شرق و غرب م        
هـا در اخـالق و رفتـار          هاي دست نشانده جاي خود دارند، نقشي كه حكومـت           چنين بودند، دولت  

شـان هـستند و أخـالق         باشد، مردمـان در ديـن رئـيس         ها دارند بيش از نقش روشنفكران مي        انسان
تـوان در متـون روايـي و تفـسيري            ادعا را مي  ، اين   باشد  ها مي    أخالق باطني دولت    ها،  ظاهري ملّت 

  :رصد كرد، سياست متعاليه نيز بر آن باور دارد
كه حكومتي داراي مـشي سوسياليـستي باشـد يـا از مكتـب ليبراليـسم پيـروي كنـد يـا                       اين«

مردان آن چه اندازه به قوانين و مقـررات اهميـت دهنـد و چقـدر مـسايل اقتـصادي و                      دولت
هـا و    ، همگـي در افكـار و ديـدگاه        ... آنان اهميـت داشـته باشـد و        هاي صنعتي براي   پيشرفت

  1».توان به هيچ وجه آن را انكار كرد رفتارهاي اجتماعي جامعه اثرگذار است؛ اثري كه نمي
باشـد، كمـر ماشـين بـستن          ها مي   ها از آن دولت     آفريني در حوزة فرهنگ ملت      بيشترين نقش 

آيد، در اخالق فـردي       كشد كه به يك فرهنگ در مي        ولي نمي كند ط   ها را دولتي اراده مي      براي راننده 
نـي واقعـي امـت متـدين و ملـت      باشـد؛ حكومـت دي     تر مي   و بخصوص اجتماعي امر بسيار روشن     

، هـر   سـازد   متشرع و متخلق به همراه خواهد داشت، كما اينكه حكومت سكوالر ملت سكوالر مـي              
  :سبي بر اخالق ملت خود هستنددو حكومت يعني ديني و سكوالر بطور قطع اثر گذار ن

انديشانه، داعيه قايالن به حكومت ديني، اثر كامل حكومت بر تـدين مـردم               شايد به نظر ساده   «
نظر ديني است كه بـه أثـر قطعـي و            تر صاحب  است؛ ولي اين ادعا به كلي مردود است و كم         

ر حكومت بر افكـار و  جامع و كامل حكومت معتقد باشد؛ اما آيا اثر نسبي و عميق و نقش مؤث         
يـابيم   با بررسي اجمالي اوضاع و احوال جوامع مختلف مي        ! توان انكار كرد؟   عقايد مردم را مي   

طرفي در زمينه اخالق و پايبنـدي بـه عقايـد دينـي در جامعـه       هايي نيز كه ادعاي بي  حكومت
اي  رند؛ به گونه  دارند، به نوعي بسيار پررنگ در اخالقيات مردم و فضاي اخالقي اجتماع اثر دا             

، تنهـا  ...هـا و  ها نسبت به همنوعان، خودمحـوري   رغبتي ها، بي  هاي اخالقي، سستي   كه ولنگاري 
  2».بخشي از ثمرات اين ادعاست

هـا بـسيار      باشند، قلمرو تأثير دولـت      ها مي   هاي ملت   ها مؤثرترين عامل در رفتار و باور        دولت
ترين از آنها تحت تأثير حاكميـت         مور زندگي تا كالن   باشد، در خُردترين ا     تر از اين مسائل مي      وسيع
 كه خـود خروجـي حكمـت متعاليـه     دمكراسي، شهيد مطهري كر ليبرالدر رابطه با نقد تف   . باشند  مي

                                                 
  .79 ص نسبت دين و دنيا،  همان، .  1
 .همان. 2
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باشد؛ خيلي از متفكران ليبرال دمكراسي را مورد نقد قرار داده است، يكـي از مباحـث مهـم در                      مي
روسـو، از جملـه انديـشمنداني اسـت كـه       ژاك اشـد، ژان ب  ليبراليسم، انسان و نوع نگرش بـدان مـي        

  :كند بيشترين توجه را به انسان كرده است، كه بخشي از آن را شهيد مطهري قبول مي
گويند انحراف بشر علّت خارجى دارد، از بيرون بـه بـشر تحميـل               كند؟ مى  انسان را فاسد مى   «

اى دارد و در كتاب معروف  ن عقيدهژان ژاك روسو چني. كند شود، جامعه انسان را فاسد مى    مى
خواهد نشان دهد كه انسان طبيعى، انسان خارج از جامعـه، انـسان در طبيعـت،                 خود اميل مى  

موجودى است سالم و درست و پاك؛ و همه نادرستيها، فـسادها و ناپاكيهـا از جامعـه بـه او                     
اصـالحى او ايـن   لذا روسو به اجتماع و زندگى اجتماعى بدبين اسـت و تـز              . شود تحميل مى 

روسو به تمدن جديد خـوش بـين نيـست          . است كه بشر بايد تا حد ممكن به طبيعت برگردد         
هـر چـه انـسان از طبيعـت      . كند چون معتقد است كه تمدن جديد انسان را از طبيعت دور مى           

شود و هر چه به طبيعت اوليه نزديكتر باشد، به انـسانيت و درسـتى و                 دورتر شود، فاسدتر مى   
  1».پاكى نزديكتر است

نظريه   شود،  شهيد مطهري آن را از اينكه از ديدگاه إسالم هر مولودي بر فطرت پاك خلق مي               
  .داند روسو از اين جهت مطابق با ديدگاه إسالم مي

 كه انسان به حسب طبع خودش انفرادى است و به حسب قرارداد اجتماعى است، زندگى    ....«
شود كه   آنوقت نظير اجتماعات قراردادى مى    . ى قراردادى است  اجتماعى براى انسان يك زندگ    

فرض كنيد يك واحـد     . شود گيرد، مثل يك شركت كه تأسيس مى       در داخل جامعه صورت مى    
اين واحد فرهنگى خودش يك جامعه كوچك است اما ايـن جامعـه             . شود فرهنگى تأسيس مى  

ند مؤسـسه علـوى را بـه وجـود          اى مثلًا آمد   اگر عده . كوچك مسلّم يك اجتماع طبيعى نيست     
اى در طبيعت اينها وجود ندارد بلكه اينها به حسب قرارداد يعنى با فكـر و                 آوردند، يك ريشه  
انـد ايـن     اند و به حسب آن هدفهاى مشترك آمده        هدفهاى مشتركى داشته  .... انديشه و انتخاب    

حـرف  . اند ود آورده اند كه يك واحد فرهنگى به وج       زندگى اجتماعى فرهنگى را انتخاب كرده     
اى اسـت، بنـابراين طبيعـى        روسو اين است كه زندگى اجتماعى براى انـسان چنـين زنـدگى            

  2».نيست
كنيم، نقد شهيد مطهري را در        روسو و بخش بعدي كه نقل مي        ژاك  اين قسمت از ديدگاه ژان    

  .كنيم يك جا إرائه مي
نـسان جـز در پرتـو زنـدگى         اگر زندگى اجتماعى براى انسان طبيعى باشد سعادت واقعـى ا          «

                                                 
 . 415  ص ، 3 ، جمطهرى شهيد استاد آثار  مجموعه. 1

 . 538  ص ، 15 ج، مطهرى دشهي استاد آثار  مجموعه. 2
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اجتماعى تأمين شدنى نيست؛ يعنى اگر انسان منفرد باشد، از كمال و سعادت خـودش معطـل                 
ولى اگر انسان انفـرادى آفريـده شـده باشـد           . شود اصلًا سعادتش در جامعه تأمين مى     . ماند مى

ست و به   سعادتش به جامعه مربوط نيست، نيازش به جامعه فقط براى دفع شر عوامل بيرونى ا              
قول ژان ژاك روسو انسان هرچه كه بتواند خودش را از جامعه بيرون بكـشد و بـه طبيعـت و     

هرچـه انـسان بيـشتر مجبـور     . انفراد برگردد به فطرتش و به كمال خودش بيشتر برگشته است       
ماند و لذا از نظر روسو جامعه منـشأ          باشد با جامعه زندگى كند از كمال خودش بيشتر باز مى          

هرچه بدى انسان دارد به واسطه زندگى اجتمـاعى پيـدا شـده و هرچـه                . انسانيت است رذائل  
و هر اندازه خودش  .... پس انسان هرچه كه بتواند. خوبى دارد از طبيعت انفرادى خودش دارد    

گـردد و هـر      را از جامعه منقطع كند به فطرت خودش و قهراً به خوبيهاى خودش بيشتر برمـى               
شود كه امروز اينها را      ه به اجتماع بشود آلوده به همين بديها و رذائلى مى          اندازه كه بيشتر آلود   
  1».نامند رذائل انسانيت مى

  :اند، دارند شهيد مطهري انتقاد كلي بر فالسفه غرب كه در پيرامون آزادي قلم زده
ها مسئوليت در مقابل خداوند موجب سلب مسئوليت در مقابـل مـردم فـرض            در اين فلسفه  

 مكلف و موظف بودن در برابر خداوند كافي دانسته شده اسـت بـراي اينكـه در برابـر                    شده است، 
دهـد و ظلـم بـراي او مفهـوم و             ، عدالت همان كه حكمران انجام مي      دمردم هيچ حقي نداسته باشن    

آنچه در اين   . .... الناس فرض شده است     اهللا موجب سقوط حق     ، حق يبه عبارت .... معني نداشته باشد  
شود اين است كه اعتقاد و ايمان به خداوند پشتوانه عدالت و حقوق مردم، تلقي                 يده نمي ها د   فلسفه

بناي انديـشه عـدالت و حقـوق ذاتـي       كه ايمان به خداوند از طرفي زير ،حقيقت اين است   .شود مي
تـوان وجـود حقـوق ذاتـي و عـدالت              و تنها با اصل قبول وجود خداوند است كه مـي           ،مردم است 

ها و قراردادها پذيرفت، و از طرف ديگـر، بهتـرين             نوان دو حقيقت مستقل از فرضيه     واقعي را به ع   
  2.ضامن اجراي آنها است

طلبـد، نقـدهاي امـام     نقد ليبرال دمكراسي از منظر سياست متعاليه مجال بيش از ايـن را مـي   
كه همه    ونباشد؛ چ   همگي در اين راستا مي    ... راحل، علّامه طباطبايي، عالمه جعفري، شهيد صدر و         

نقـدهاي عالمانـه و   . باشـند  پژوهـان حكمـت متعاليـه مـي        اينان و ديگراني كه اسم برده نشد، دانش       
  .گنجد طلبد كه در اين مختصر نمي حكيمانه اينان خود پژوهش مستقلي را مي

                                                 
  .765، ص15همان، ج. 1
 .191-190، صتفكر فلسفي غرب از منظر شهيد مرتضي مطهريعلي دژاكام، . 2
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   نظام سياسي كمونيستي-6
هاي   نقد انديشه هاي ماركسيستي پرداختند، شايد       در ايران معاصر كساني بسيار به نقد انديشه       

هاي سـامان يافتـه در        پژوهش. كمونيستي، ماركسيستي و سوسياليستي، بيش از نقد ليبراليستي باشد        
شناسي با رويكرد نقـد مكتـب كمونيـستي بـه             موضوعات همچون شناخت، زمين، حركت و انسان      

... ا  تحقيقات شهيد مطهري، شـهيد بهـشتي، شـهيد مفـتح، شـهيد صـدر، آيـت                . اند  نگارش در آمده  
اكثـر  ... احمدي ميانجي، عالمه طباطبايي، عالمه جعفري، عالمه جـوادي آملـي و             ... ا  سبحاني، آيت 

مهمتـرين تفـاوت سياسـت متعاليـه بـا          . باشـند   هاي حكمت متعاليه مـي      محققان نامبرده از خروجي   
 واقـع   آفريـدگار در   است از نوع نگرش به جهان، انسان، هاي غير متعاليه وجود دارد عبارت    نگرش

؛ عالمـه  كرده است سياسي متمايز يها بيني سياست متعاليه است كه آن را از ساير انديشه   نوع جهان 
  :كنند بيني تأكيد مي آملي در نقد غرب و شرق به نوع جهان جوادي

بيني الهي، چون اين اختالفات ريـشه طبيعـي دارد، بايـد از مـاوراي                 به نظر معتقدان به جهان    «
ظهور كند و به همه اختالفات خاتمه دهد؛ ولـي          » وحي و نبوت  «تي به نام    طبيعت قانون و قدر   

يا اشتراك و تـساوي حقـوق در      » اصالة االقتصاد «بيني مادي كه بر اساس        به نظر صاحبان جهان   
برداري از آن شريك هستند،       انديشند، چون همه مردم در منابع و منافع طبيعي و بهره            زندگي مي 

يفيت توليد، توزيع و مصرف وضع كرد تا كمتر به نزاع با هم مبتال شوند و           بايد قوانيني را در ك    
بايد متخلفان را با نظام ديكتاتوري سرجاي خود نشاند، چنان كه در متن قانون اساسـي نظـام                  

 در قانون اساسي شوروي سابق تصريح به         (!سوسياليستي شرق به اين كلمه تصريح شده است       
  1 »).شده است» ديكتاتوري«

باشـد، نظـام      بيني إلهي استواري از حيث معرفتي برخـوردار مـي           سياست متعاليه كه از جهان    
پذير ناشي از نوع    گر و سلطه    هاي سلطه   تواند بر تابد، نظام     ديكتاتوري را به هيچ نحوي از انحاء نمي       

ر باشـد،   بيني الهي واقعي و حقيقي برخـوردا        سياسي برخوردار از جهان     باشد، اگر نظام    بيني مي   جهان
توانـد    بيني باشد، نمـي     دهد، و نيز ملتي اگر بر خوردار از آن جهان           به خود اجازة ديكتاتوري را نمي     

بيني إلهي سر انجامش ديكتاتوري و        نظام سياسي ديكتاتوري را بر تابد، نظام سياسي بريده از جهان          
، در مـسائل    هـايش   شوروي سـابق و دسـت نـشانده       استبداد خواهد بود و سپس فروپاشي همچون        

    .گردد  مي شوند، كه عاملش به رويكرد فرهنگي آنان بر هاي مي بست فرهنگي هم دچار بن
شمارند و توحيد و معـاد و معـارف           از طرفي آنها مسئله فرهنگ و تربيت را از فروع نظام مي           «

                                                 
   .445، ص10 ج م،ي تسن،يآمل يعالمه جواد.  1
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ي جامعه  پندارند و اخالق را نيز تابع تحوالتِ ماد         ديني و اديان آسماني را خرافه و اسطوره مي        
دانند؛ يعني آنچه با حال افراد جامعه در هر عصر و مصري موافق است، خوب و پسنديده،                   مي

رو ممكن است زماني عفّت و حجاب و روز ديگر ناپـاكي و              وگرنه بد و نكوهيده است، ازاين     
اين گـروه    .حجابي پسنديده باشد؛ گاهي راستگويي خوب و زماني دروغگويي خوب باشد            بي

اي حل اختالفات اجتماعي و حفظ وحدت جوامع بشري، گاهي به بهانه دموكراسي و              مادي بر 
كننـد؛ ماننـد نظـام        حقوق بشر بر مردم حكومت و در كنار آن از سالح و زندان اسـتفاده مـي                

بر مردم حكومـت    ) ديكتاتوري(داري كاپيتاليستي غرب و زماني بر اساس زور و زندان             سرمايه
سـازند؛ ماننـد نظـام دولـت سـاالري             و حقوق بشر را مطـرح مـي        كرده و در كنار آن آزادي     

  1»سوسياليستي
شـوند، مگـر دو مكتـب         ها متهم به ضد حقوق بشر مـي         ها، همه دولت    در جغرافيايي انديشه  

 در حالي كه بزرگترين صاحبان قدرت ضد حقوق بشري در آن دو مكتـب                 و ماركسيسم،  يسمليبرال
داري و نه در نظام سياسي سوسياليستي، در دست            نظام سرمايه  ثروت جامعه، نه در   . كشند  تنفس مي 

  :شود كدام مردم ساالري ديده نمي در هيچ  مردم نيست، يكي دولت ساالر و ديگري ثروتمند ساالر،
ء  خداوند درباره فايده في   . گردد دولت را نيز از آن جهت دولت گويند كه دست به دست مي            «

كَي اليكونَ دولَـةً  (... : تا ثروت تنها در دست ثروتمندان نگردد     ء را واجب كرديم      في: فرمايد مي
هاي  گردد و در نظام داري ثروت در دست ثروتمندان مي هاي سرمايه در نظام 2)بينَ االَغنِياءِ مِـنكُم   

ها ثـروت    يك از اين نظام    شود و در هيچ    سوسياليستي ثروت از دولتي به دولت ديگر منتقل مي        
  3».متداول و متبادل نيستدر دست عموم مردم 

كـه بحـث آن     . ساالري امر تكويني اسـت      در سياست متعاليه مردم ساالري و يا بنوعي انسان        
 به استبداد و يا اختنـاق دچـار          اند،  شناسي دچار مشكل گشته     هاي سياسي كه در انسان      نظام. گذشت

اي بـر آن   د، اهتمـام ويـژه  باشـ  شوند، اما در سياست متعاليه يكي از مفاهيم كليدي آن انسان مـي   مي
نـد زده، ايـن     هـاي إسـالم پيو        سِرّش هم اين است كه سياست متعاليه خود را با آمـوزه           . قايل است 

داند، حتي گزاره فلسفي كه ناسازگار با دين باشد، آن گزاره فلـسفي               يين مي رويكرد خود را خادم آ    
نوعي متن اصـلي سياسـت متعاليـه    آيد، پس متون قرآني و روايي ب در اين رويكرد مردود بشمار مي     

، البتـه از إسـالم   گـاه و اسـتنادش متـون مقـدس خواهـد بـود          باشد، حكيم متألّه مهمترين تكيـه       مي

                                                 
 .همان. 1

 .7 سوره حشر، آيه . 2

 .610، ص 15 ج تسنيم،آملي،  عالمه جوادي. 3
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هابيـت عربـستان،    هاي متفاوت، متخالف و متعددي شـده اسـت، طالبانيـسم افغانـستان، و               خوانش
تا خوانش امام راحل كـه       .... هاي راديكالي از قرآن و اسالم و        هاي ليبرالي از اسالم، قرائت      خوانش

 در مقابل اسالم آمريكاي مشهور گشت، بنوعي خـوانش متعاليـه از             )ص( با نام اسالم ناب محمدي    
اند؛ لكن ما بـر ايـن         توان خواند، همگي نام اسالم بخود گرفته         از اسالم مي   متدانيهاسالم و خوانش    

ـ    باوريم كه خوانش متعاليه از اسالم بـين خـوانش     . باشـد  هـاي مـي   بـرين خـوانش   ابهـاي ديگـر ن
باشـد، در صـورت خـوانش صـحيح از اسـالم و در                هاي وحياني از منابع سياست متعاليه مي        گزاره

  :ها از جامعه رخت بر خواهد بست عدالتي صورت إجرايي صحيح آن بي
اگر اسالم به معناي صحيح آن در جامعه اجرا شود و زمامداران نيز اسالمي باشند، از اين همه      «

  .توان روش حاكمان را نشان دستور اسالم دانست گاه مي شود؛ آن ها جلوگيري مي عدالتي بي
زننـد، در پاسـخ بـه انـواع          جويان كه خود از دمكراسي غربي دم مـي         گفتني است همين بهانه   

گويند كه قانون ما طبق دمكراسي است؛ ولي خوب بـه آن    ها در كشورهاي غربي مي     عدالتي بي
  1»!گونه است اين داوري را درباره قوانين اسالم ندارند؟چ! شود عمل نمي

اگـر يـك مـصداق حقيقـي و واقعـي بـراي             شود؟    مگر قوانين اسالم بر مسلمين تحميل مي      
دمكراسي پيدا شود، عبارت از قبول پيرواني دينـي خواهـد بـود كـه بـه اختيـار خـود آن ديـن را                         

ه ملتي با پذيرفتن آييني خواسـتار آن باشـند كـه        توان يافت ك    ترين از اين نمي     اند، دمكراسي   پذيرفته
عـالوه بـر ايـن مگـر        . هاي سياسي، بايستي از قوانين آييني كـه معتقـديم اسـتفاده شـود               در عرصه 

ها آورده است كـه آنـان را پـر مـدعا در عرصـة                 دمكراسي ادعا شدة آنان چه ارمغاني را براي ملت        
   : المللي نموده است بين

بند و بـاري، فـساد و فحـشا، ويرانـي و فجـايع                دمكراسي غربي، بي   افزون بر آنكه محصول   «
هـاي آن    جنگ جهاني اول كه تلفـات و كـشته         .هاي جهاني و وحشيانه اول و دوم است        جنگ

پذير نيست، پيدايش كمونيسم در روسيه را در پي داشـت كـه در آن ابتـدا اسـتبداد                    شمارش
ردم پرداخت و به ظاهر بهـشت موعـود را بـه            استاليني حكمفرما شد و به استعمار و استعباد م        

ها از هيچ جنايتي فروگذار نكردند و پـس از مـدتي بعـضي از     مردم وعده داد؛ ولي كمونيست  
هاي استاليني پرده برداشتند و او را مظهر اسـتعمار،           رهبرانشان به ستوه آمدند و آشكارا از ستم       

 ....  1!دانـد   پيش خواهد آمـد، خـدا مـي        در آينده چه رويدادهايي   ! استثمار و استعباد خواندند   
 سال نظام گسترده 70اي استاد بزرگوارمان عالمه طباطبايي خالي است تا ببيند پس از حدود     ج

هـاي   دان تاريخ و موزه    سوسياليستي بدون هيچ عاملي مانند جنگ يا كودتا فروپاشيد و به زباله           
                                                 

   .29، ص17ج  همان،.  1
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اند، زيرا عالمـان وارسـته        اين جريانات  كهن روانه شد؛ البته ايشان در عالم برزخ ناظر و شاهد          
  1...».هستند) 169سوره عمران، آيه ) (اَحياء عِند ربهِم يرزقون(همانند شهدا 

آيد، از مفـسران نـوآور قـرآن نيـز            صدرالمتألّهين كه خود صاحب حكمت متعاليه بشمار مي       
شود كـه اينـان حتـي در فلـسفه      ميآملي، بسيار ديده     باشد، و يا علّامه طباطبايي و عالمه جوادي         مي

سياسـت متعاليـه بخـاطر گـره خـوردن بـا قـرآن، از جملـه                 . شوند  محض نيز به قرآن متمسك مي     
هـاي سياسـي سوسياليـستي و مـرام           امـا انديـشه   . ها خواهد بود    هاي ماندگار در بين انديشه      انديشه

انـد مـوفقعيتي در پـي         هكمونيستي بخاطر رويكرد غير ديني در اهداف و شعارهاي كـه تابحـال داد             
  :اند نداشته

سازي، نظام سوسياليستي و مرام كمونيسم را به         برخي به بهانه زدودن فقر و با شعار تك قطبي         «
هـاي   ها در اختيار دولت و به سود تمام ملّت باشد؛ اما به سبب اشـكال       پا كردند تا تمام ثروت    

آوردي جز فقر و فسادِ فزاينده و مضاعف  ره) از جمله نابودي آزادي و انگيزه(فراوان اين نظام 
آري بشر با پشت سـر نهـادن سـه دوره نظـام عـشايري،                .شدن ستمگري و خونريزي نداشت    
طلبي، ستمگري و اسـتثمار رهـايي    گاه نتوانست از شرّ سلطه    پادشاهي و نظم نوين جهاني، هيچ     

يت مردم راه انبيا را نشناختند و گاه اكثر اي درآمد به چاهي افتاد، زيرا هيچ   يابد و هرگاه از چاله    
  2».آن را نپيمودند

شـود، از مباحـث نبـوت بـه           اكثر رويكردهاي فالسفه مسلمان به سياست از نبوت آغاز مـي          
هاي وحياني ممكن خواهد      كنند، توزيع درست ثروت و قدرت با رويكرد گزاره          سياست شيفت مي  

عصر حضرت  د، چنين بود، مثل توزع ثروت       بود، كما اينكه در تاريخ انبيايي كه به حكومت رسيدن         
تـرين در دورة حـضرت         و كامل  )ع(  و يا توزيع قدرت و ثروت توسط حضرت سليمان         )ع( يوسف

 بـوده كـه در منـابع وحيـاني و تـاريخي آمـده اسـت، امـا در                    )ص( ختمي مرتبت حضرت محمـد    
كـرده باشـند،    توان يك مورد نشان داد كه موفـق عمـل             هاي بشري بخصوص از معاصر نمي       مكتب

اغلب شعارهاي بوده كه از واقعيت امر خبري نبوده است، سياست متعاليه كه بدنبال اهـداف أنبيـاء          
  :كوشد كه به سهم خود استعداد بشري را شكوفا نمايد است مي

براي شكوفايي استعدادها و حلّ مشكالت اجتماعي و اقتـصادي جامعـه،            ) السالم  عليهم(انبيا «
شايـسته اسـت هـر      : ارند كه متأسفانه ناشناخته مانده يا اجـرا نـشده اسـت           اي سازنده د   برنامه

                                                 
  . همان. 1
    .516، ص 18ج  همان،.  2
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استعدادي شكوفا و اسباب سركـشي در درون و بـرون جـان سـركوب و مـسائل عقيـدتي و                 
... هاي گوناگون علمي، فرهنگـي، اقتـصادي و   شناسي تبيين و نيازهاي اجتماعي در بخش  انسان

  1».برآورده گردد
هـاي    يدن بـه عقـل ابـزاري بـه خيـال خامـشان، خـود را از گـزاره                  با رس انديشه ليبراليستي   

نياز دانستند، ما بر اين باوريم كه خيلي از مشكالت انديشگي ليبراليسم از همين جـا                   بي )ص( نبوي
هاي شدند، اما سياست متعاليه بـا توجـه بـه اينكـه               كليد خورد، و درحوزة انديشه دچار پارادوكس      

داند، بلكه بر اين باور است كه هميـشه نيازمنـد             هاي وحياني نمي    گزارهنياز از     وقت بي   خود را هيچ  
اش   بيند، و تمام دستگاه نظام سياسـي و فلـسفي            و مديون آنها خود را مي      )ص( هاي نبوي   به انديشه 

توانـد    آشناي با كاركردهاي أنبياء اثبات مدعاي ياد شده را مي         . كند  ها تعريف مي    را در خدمت بدان   
  :  اشته باشدبهمراه خود د

  :شود اكنون توضيحي اجمالي درباره كاركرد پيامبران الهي ارائه مي« 
سـازد و    اسالم، انسان را به حقيقت اولي خويش آشـنا مـي          : احياگران جان ) السالم  عليهم( انبيا

دانـد كـه بـا ابـديت      اش، آن قدر نـاچيز مـي      حيات ظاهري بشر را با همه پيشينه و گستردگي        
يدني نيست و معتقد است كه بايد جانِ پيوند خورده انسان با مبدأ و معـاد را                 روي او سنج   پيش

زنده كردن حقيقت انسان است تا به عظمت خويش پي ببرد           ) السالم  عليهم(هدف انبيا  .شناخت
ــرد   ــار گي ــه ك ــالي روح ب ــراي شــكوفايي اســتعدادهاي متع ــوانش را ب ــامبران . و همــه ت پي

  2»دهند كنند و پرورش مي جان را استخراج مي، معادن دروني )السالم عليهم(الهي
بـا  . نگرد  سياست متعاليه يك سياست إلهي است، كه به هيچ علمي و أمري تك ساحتي نمي              

روح شريعت پيوند خورده است، بخاطر ارتباط تنگاتنگ سياست متعاليه با شـريعت، در مطالعـات                
رآمدي حكومت دينـي بـا رويكـرد        كا. اي به سياست متعاليه شود      حكومت ديني بايستي توجه ويژه    

تر خواهد بود، دليلش هم سعه صدري كه در سياست متعاليه وجود دارد، كـه     سياست متعاليه عملي  
خوانـد،     را بـه مـشاركت فـرا مـي         هـا   داند، همه درك     و حقيقت را منحصر به خود نمي       راك حق دإ

  : استسياست متعاليه شريعت محور است همانگونه كه حكمت متعاليه نيز چنين 
 سياست با شريعت ارتباط دارد اما نه با ظاهر شريعت بلكه بـا روح               )مالصدرا ( از نظر او    ....«

گويد اگر شريعت را فقط به ظاهر   مي ....خود او. كه عبارت است از حكمت الهي.... شريعت؛ 
امـا    ....اين مثال از خود مالصدرا است     . لفظ بگيريم مثل انسان مرده است كه فاقد روح است         

                                                 
  .همان.  1
  .همان. 2
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ايـن  . خيلي زشت است  . اگر حكمت را بدون شريعت بگيريم مانند انسان برهنه و عريان است           
دو الزم و ملزوم يكديگرند، يعني حكمتي كه با روح شريعت كه همان حكمت الهي و واليت                 
الهي است، وحدت پيدا كرده باشد و به ظاهر شريعت محدود نشود؛ يعني حكمت آميختـه بـا             

ه حضرت رسول و ائمه اطهار آن را اقامه مي كردند، و به تعبيـر خـود او            شريعت آن طوري ك   
   1».اقامه شريعت دين را براي خدا اقامه كردن و شريعت را براي خدا اقامه كردن

تـوان بـه تمـايز،        هاي سياسي مي    با يك مقايسة اندك، انديشة سياسي متعاليه با ديگر انديشه         
هاي سياسي غربي و نيـز        هاي سياسي از نوع انديشه      ، انديشه سياست متعاليه با سايرين، دست يازيد     

هاي وحياني ندهند امـا سياسـت     شرقي سعي بر اين دارند، كه از سياست سهمي به مذهب و گزاره            
حساب در سياسـت متعاليـه        ، شريعت بي  شود  دهد و خود خادم آن مي       متعاليه تمام سهم را بدان مي     

معيت و توانمندي كـه دارد، آن مخـدوم و سياسـت متعاليـه              گيرد، بلكه بخاطر جا     مخدوم قرار نمي  
    . باشد هاي اخالقي در شريعت مي ترين گزاره شود، كامل خادمش مي

اصل حكمت، تخلق به اخـالق الهـي اسـت و    . جزء اين شريعت، تخلق به اخالق الهي است       «
ست؛ يعني  رسيدن به معرفت الهي و حقيقت توحيد است؛ يعني در شريعت اصول بسيار مهم ا              

براي آنكه شريعت استوار بشود اول بايد اصول دين استوار بشود؛ معناي حقيقي و معرفتـي و                 
انتولوژيك، اپيستميك و غيره پيدا بكند؛ يعني توحيد يك اصل اصيل است تا اصول دين اقامه                
نشود شريعت و حكومت شايد معنا پيدا نكند بنابرين ابتـدا بايـد بـه سـراغ اصـول رفـت و                      

بحث توحيد، بحث   . را در حكمت متعاليه خودش اين كار را به خوبي انجام داده است            مالصد
. صفات، بحث ذات، بحث افعال خداوند، بحث دربارة توحيد صفاتي، افعـالي، ذاتـي و غيـره                

  2 ».مسئله عدل و مسئله نبوت، همة اينها را تبيين كرده است
باشـد، ركـن ركـين آن         توحيـد مـي   اي است كه فنداسيون اصـلي آن          سياست متعاليه منظومه  

تـوان    پس در سياست متعاليه نمي    باشد،    مسائل اعتقادي است، كه در رأس هرم اعتقادات توحيد مي         
مباحث توحيد را از آن منفك نمود، چون سياستي كه بر توحيد استوار نباشـد، هرگـز آن سياسـت                    

توان سياست متعاليه جدا       نيز نمي  نام متعاليه بخود نخواهد گرفت؛ در همين راستا ساير اعتقادات را          
  ....:ساخت، مثل نبوت و معاد و 

همچنـين  . مسئله نبوت بايد تبيين بشود زيرا تا نبوت تبيين نشده باشد امكـان ضـعيف اسـت                «
بنابرين در تفـسير حكومـت دينـي بايـد          . معاد، عدل و اصول ديگر دين هم بايد تبيين بشوند         

                                                 
   .32-31 در حكمت مالصدرا، صياسي در مالصدرا، در كتاب فلسفه سي مدناستي مقاله س،يغالمرضا اعوان.  1
  .همان.  2
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اينكه مي گويند مالصدرا دربارة سياسـت  .  قرار بدهيمحكمت متعاليه مالصدرا را خيلي مدنظر     
مدن بحث نكرده است اگر منظور معناي يوناني و ارسطويي سياست مدن است درست اسـت                

  1» .اما اگر منظور سياست مبتني بر شريعت است، درست نيست
ا هاي مادي خواهد بـود، كمـ        هاي سياسي سوسياليستي و كاپيتاليستي جامعه       برون داد انديشه  

اينكه در مقام عين و خارج بيش از آن نبوده است، اما سياست متعاليه برون دادش انسان توحيـدي                   
هـاي غيرمتعاليـه و مـادي بنـوعي مـروج رذائـل اخالقـي                 و جامعة توحيدي خواهد بود، سياسـت      

ند، كـه  ا هاي أخالقي چنان تنزّل يافته هاي ليبراليستي گزاره باشند، همانطور كه شاهديم در جامعه     مي
 صـاحبان    از د، بعـضي  نآي  هاي به رسميت شناخته شده بشمار مي        هاي جنسي از جمله انجمن      آزادي

كننـد، أُفـت فـضائل أخالقـي ريـشه در             هـا مباهـات مـي       قدرت بر عـضويت خـود در آن انجمـن         
  :رويكردهاي مادي دارد، چه نظام دمكراسي غربي باشد و يا حاكميت پوالدين كمونيستي

 ماديون است كه نخستين ثمره تلخ آن كمونيزم است كه از آزادي مطلق نظـام                نظام دمكراسي «
داري رهـا و متـورم شـدند،         وقتي گروهي در سـرمايه    : دمكراسي ماديگرايان سرچشمه گرفت   

محرومان و پابرهنگان نتوانـستند آن را برتابنـد و بـه تـدوين و ايجـاد نظـام سوسياليـستي و                      
راسر نظام كاپيتال ماديگرا، سود است و آنها جز نفع و پول            س .كمونيستي ديكتاتوري پرداختند  

تمـام هـستي و     . اي ندارنـد   شناسند و از عقيده، عاطفه، عبـادت و اخـالق بهـره            چيزي را نمي  
وجودشان در كتاب شيطان ماكياولي تحت عنوان احكام عشره تجلّي يافت كه هميشه در پـي                

بدي كن اما چنان وانمود كن كه خـوبي         . جز خويشتن كسي را محترم مدار     . سود خويش باش  
در . در زمان فرصت ديگـران را بفريـب       . خسيس باش . خوي باش  درنده. حريص باش . كردي

دشمنانت را بكش و در صورت امكان دوستانت را نيز و همه . رفتار با مردم به زور متوسل شو      
  3»2.همت خود را در جنگ متمركز كن
 را  متدانيـه خالصه بخواهيم سـيماي كلـي از سياسـت          شايد بتوان گفت كه اگر بطور خيلي        

هاي ياد شده  گانه ماكياولي را ارائه نمود؛ چه بسا در هر كدام از توصيه           شود احكام ده    إرائه كنيم، مي  
 صدر آن توصيه به مطلق بدي شده        ،ته باشد، بطور مثال در توصيه اول      آمدهاي فاسدي بسيار نهف     پي

 را با خود داشته باشد، ذيل آن بطور كامل نفاق پـروري را بـا خـود                  ها  شمار از بدي    تواند بي   كه مي 
 و هم عملي را، نفاق نيز چنين اسـت،          شود  ميبدي گفتاري   شامل   هم    مراد از بدي،   دارد، در ضمن  

                                                 
  .همان. 1
  .373 بزرگان فلسفه، ص . 2
    .85 جامعه در قرآن، ص،يآمل يعالمه جواد.  3
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هم نفاق نظري را در بر دارد و هم نفاق عملي را؛ بنوعي تمام رذايل اخالقي در همين توصـيه اول                     
هاي   باشد، از جمله منابع معرفتي انديشه       گانه ديگر نيز چنين مي      هاي نه     صيهتو. ماكياولي نهفته است  

هاي ماكياولي بشريت را از سـعادت حقيقـي    انديشه. باشد سياسي ليبرال دمكراسي آثار ماكياولي مي   
روي حكومـت   ، تنهـا هـدفي كـه در پـيش    آورد كند، و خشونت حكومتي را با خود مـي      محروم مي 
 تمـام   ، سـود اسـت و بـس       گيـرد   ، قـرار مـي    باشـد    مـي  متدانيهر روشن سياست    كه مظه ،  ليبراليستي
شـود، بطـور       تمام حقايق قرباني مـي     ،گرايي گشته است، در مقابل سود       فعتگراي فدايي من    حقيقت

  . آورد كه زيانش كمتر از آن إفراط نخواهد بود قطع إفراط اينچنيني تفريطي در مي
دوزي و كامروايي، زمينه تفريط دسته ديگـر را فـراهم           ان غرض آنكه افراط گروهي در سرمايه     «

  1.التري الجاهل إالّ مفْرِطاً أو مفرِّطاً: كرده است و منشأ هر دو، پديده ناصواب جهل است
بيني الحادي و غير الهي و نظام اجتماعي خاصي كه از            در مقابل جهان   ساختار جامعه توحيدي  

عتقد است كه جهان و انسان را خدا آفريد و پيونـد  بيني الهي م آن سرچشمه گرفته است، جهان 
زندگي در خانـه امـن دو        شرايط زندگي در خانه امن     2».كند اين دو را نيز آفريدگار تنظيم مي      

داشـته باشـد و     » حسن فعلـي  «يكي اين كه كار انسان، خوب باشد و به اصطالح           : شرط دارد 
  3».داشته باشد» عليحسن فا«ديگر اين كه خود انسان هم شخص مؤمني باشد و 

آورد؛ سياست    حسن فعلي و حسن فاعلي است ضمانت سعادت را براي انسان به ارمغان مي             
باشد؛ چرا  تابد و نه تفريط را، سياست متعاليه بدنبال إعتدال پايدار ديني مي             متعاليه نه إفراط را برمي    

بينـي آن     باشـد و جهـان      كه سياست متعاليه از يك مكتب فلسفي بر خواسته كه تأكيدش بر دين مي             
بينـي    دهد، با جهـان     مورد نقد خود قرار مي    بيني مادي را      باشد، و تمام جهان     بيني إلهي مي    يك جهان 

باشد، انسان سياسـت متعاليـه، انـسان مـؤمن      خود دغدغه ساختن خانه امن زندگي براي انساني مي      
  .  پيدا بكندتواند به اهداف سياست متعاليه دست است، كه با اعتقاد به خدا مي

بنابراين، انسان مؤمن اگر كار خوبي انجام ندهد، دستاويز خوبي ندارد يـا اگـر كـار خـوبي                « 
دهد ولي معتقد به خدا نباشد، چون اين كار از روحي ناپاك، نشئت گرفته باز دسـتاويز                   انجام  

ت وقتي انسان به چنين دستاويز محكـم و ناگسـستني، دسـ           . ناگسستني را از دست داده است     
انسان بايـد   .يازد كه هم خود مؤمن باشد و هم براساس ايمان، كارهاي سودمندي ارائه كند               مي

جانش، يعني قلبش را كه ناصيه هستي اوست، به سوي خدا متوجه سازد و چـشمش بـه                    چهره
                                                 

  .70 حكمت نهج البالغه،  .1
  . همانآملي،  عالمه جوادي. 2
  .همان.  3
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پسندد و كدام را نه؟ يا چه چيزي را حـالل كـرده و                هاي الهي باشد كه خدا كدام را مي         برنامه
كه چهره جانش را به سمت دين خدا متوجه كند و خود نيز معتقـد               را حرام؟ كسي    چه چيزي   

به اين معارف باشد، دستاويزي ناگسستني دارد و اگر به ذات اقدس اله و دين او متكي نباشـد       
: و به هر چه غير خداست تمسك جويد، غير خدا مانند خانه و تار عنكبوت سست بنياد اسـت                  

ن البيـوت لَبيـت                 مثلُ الّذينَ اتّخذو  ( هـنكبوت اتّخَذَت بيتـاً وإنَّّ اَوا مِن دون اهللا اولياء كمثلَ الع
  1»).41 سوره عنكبوت، آيه ()العنكبوت

 بخصوص با رويكرد مادي، هيچگونه جايگـاه سياسـي را بـه ايمـان               متدانيههاي    در سياست 
هاي منهاي ايمـان   ست، سياستدهند، اما در سياست متعاليه براي ايمان بيشترين نقش را قايل ا       نمي

سياست متعاليه نخواهد بود، اما ايمان به چه؟ هر مكتب بشري به چـارچوب مكتـب خـود ايمـان                    
هاي بشري تابحال هـيچ دردي را دوا نكـرده اسـت و نخواهـد                 هاي بشري به مكتب     دارد، اما ايمان  

توانـد   ه سـعادت بـشري را مـي   باشد، اين ايمان است ك      كرد، مراد از ايمان، ايمان به مبدأ و معاد مي         
. باشـد   ايمـان مـد نظـر سياسـت متعاليـه مـي           تضمين كند، كاربردي بودن و راهبـردي بـودن از آن            

إيماني   مهري كه به ايمان ياد شده داشتند، شد، و با بي            فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ناشي از، بي      
   . ز خواهيم شدليبرال دمكراسي نيز در آينده نه چندان دور شاهد فروپاشي آن ني

اتّحاد جماهير سوسياليستي شوروي سابق، كه نامش دهان پركن بـود، در كوتـاهترين مـدت                «
متالشي شد و هيچ بعيد نيست كه در آينده نزديك، نظم نويني هم كه استكبار جهـاني امريكـا                   

 :پروراند، متالشي بشود و سرّ آن فروپاشي ايـن اسـت كـه              داعيه آن را در خيال خام خود مي       
  2» ).... .32 سوره يونس، آيه ()فماذا بعد الحقّ الّا الضّالل(

بست در خواهيم آورد، چرا كـه   اي ورود داشته باشيم سر از بن با رويكرد مادي به هر عرصه   
توانند پيوند بزنند، يعني بـراي        بينند، و بين حسن فعلي با حسن فاعلي نمي          فعل را از فاعل جدا مي     

 بلكه بايستي حسن فاعلي نيز وجود داشـته باشـد، از            ، فعلي كافي نيست   يك كار خوب فقط حسن    
همه مهمتر بايستي مرضي رضاي حق بوده باشد، در غير اين صورت در آن فعـل خيـري نخواهـد                    

 سوسياليـستي و كاپيتاليـستي و چـه هـر           صاد است، چه در إقتـصاد      مهم اقت  يها  بود، يكي از عرصه   
  :بست خواهد شد هي به بنبدان پرداخته شود، منت سكوالرستي اقتصادي كه با رويكرد

اقتصاد سكوالر، محدود به ساختار خاصي نيست، بلكه اقتصاد سوسياليـستي نيـز بـه جهـت                 «
شـود؛ ولـي     داري، اقتصادي سكوالر محسوب مي     اش به دين، همانند نظام سرمايه      نظرات منفي 

                                                 
  .همان.  1
  .135 ص مراحل اخالق در قرآن،از همان، . 2
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ريه سـكوالريزم  ق اقتصادي نظداري غرب، به لحاظ تاريخي، بارزترين مصدا      چون نظام سرمايه  
شود، فـرد و     در اين نوع از اقتصاد كه براساس اصول فردگرايانه تبيين مي           . ...آيد، به شمار مي  

كند  هاي اقتصادي ايفا مي    ها و روش   نيازهاي او باالترين و مؤثرترين نقش را در تعيين سياست         
صي، يگانـه محـرّك ايـن       و حس منفعت جويي در جهت برآوردن نيازها و منافع مادي و شخ            

هاي خيرخواهانه، مبهم و  هاي ديگر، به ويژه انگيزه  اي كه انگيزه   آيد؛ به گونه   اقتصاد به شمار مي   
   1».شود غير واقعي تلقي مي

هاي ديگر سكوالريستي از زماني سمت و سوي سير           هاي سياسي، اقتصادي و انديشه      انديشه
جايگزين شد، و با رويكردهاي اومانيستي ريشه بـه         نزولي بخود گرفت كه بجاي خدا، فرد انساني         

 يكننـد، روز     نيز غرق مـي    تمام آرزوهاي انساني زدند، بهمراه غرق شدن خود، تمام پيروان خود را           
هـاي وحيـاني متواضـعانه سـر فـرود            بايستي بشر از عنادهاي خود دست بردارد، و در مقابل گزاره          

رسـاند، كمـا اينكـه تابحـال نيـز             ادمي را بجاي نمي    هاي ديني سركشي كردن     آورد، در مقابل گزاره   
توانـد    هاي سياسي مي     در اين مرحله سياست متعاليه بهترين جايگزين در بين انديشه          .نرسانده است 

 و در جـايگزيني بهتـرين جـايگزين         .باشد، و به نيازهـاي اساسـي و فطـري بـشر پاسـخگو باشـد               
    .تبديل كندرا به خدا محوري  باشد، تا فرد محوري متدانيههاي سياسي  انديشه

داري، چگـونگي قـوام جامعـه و       هاي فردي در اقتصاد سـرمايه      پس از محوريت فرد و انگيزه     «
كند و همگان فقـط بـه        ارتباط افراد آن كه هر يك همه همت خود را مصروف امور فردي مي             

 زيـادي را    هاي دنبال سودهاي شخصي هستند، مورد سؤال قرار گرفت و در اين رابطه، دغدغه            
اي سؤال برانگيز، چگـونگي تبـادل و ارتبـاط           به گونه » استورات ميل «كه   به وجود آورد تا اين    

» اصـلح «و بقاي   » تنازع«هاي اقتصادي در قالب اصطالحاتي همچون        افراد را در عرصه فعاليت    
ه بر  ريزي شده است، ن    بر اصل تضاد منافع پي    ) فردگرايي(اين اصل   « :او معتقد است  . بيان كرد 

هماهنگي منافع، و در تحت آن، هر كس نياز دارد تا جايگاهش را به وسيله نزاع و جنگ پيـدا                    
  3...  و 2»كند؛ به اين ترتيب كه يا ديگران را عقب زند يا توسط ديگران به عقب رانده شود

 كـه خـود از       شهيد مطهري رويكرد ماركسيستي را بطور مستقل نقد و بررسي كـرده اسـت،             
بطور گسترده در اين مجال     بتمام مباحث   باشد، اما پرداختن      اخته شده حكمت متعاليه مي    پيروان شن 

 تا نقد دو مكتـب بـا رويكـرد سياسـت متعاليـه              ،حق يار باشد  اگر  گنجد، تا در مجال ديگر كه         نمي
  .مورد نقد و بررسي قرار گيرد

                                                 
   .224 صا،ي و دنني نسبت د،ي آمليعالمه جواد.  1
 .The new Palgave, A Dictionary Of Economic, P38 به شود مراجعه تر بيش توضيح براي ـ] 1[. 2
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  : فصل پنجم

  غايات و اهداف غايات و اهداف 
  نظام سياسي متعاليهنظام سياسي متعاليه
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  غايات و اهداف دنيوي: بحث اولم
  

شود، در علـل چهارگانـه فلـسفي           كه موجب صدور فعل از فاعل مي       ،غايات و اهداف است   
 علت غـايي بـر همـه آنهـا     ،يعني، علت فاعلي، مادي، صوري و غايي از نظر تجزيه و تحليل عقلي         
 فاعل برانگيخته شود     تا ،دهد  تقدم دارند، چرا كه علت غايي است كه داعويت و انگيزه به فاعل مي             

الغايات آن توحيد است و بـس؛ امـا    براي انجام كاري، سياست متعاليه غايت محور است، كه غايت      
غايات و اهداف دنيوي نيز از جملـه آن         . باشند  هاي پيراموني و يا فرعي مي       ديگر امور در آن هدف    

  : است كهسياست متعاليه همانند حكمت متعاليه بدنبال آن. باشد اهداف فرعي مي
  1»فلسفه استكمال نفس انسان از طريق معرفت به حقايق موجودات است« 

 كه از اهداف حكومت ديني      ، دنيوي ، تمام اهداف و غايات    در اهداف دنيوي سياست متعاليه    
سياسـت متعاليـه در     . دنآي  ها نيز از اهداف دنيوي سياست متعاليه نيز بشمار مي           آيد، همان   بشمار مي 

رسد، و بعـد از       باشد، مالصدرا از مباحث نبوت به مبحث سياست مي          محور مي حكمت عملي فقه    
كند، فيلسوفي شريعت محـور نباشـد، بـا بحـث نبـوت و                انقضاي نبوت بر واليت ائمه تصريح مي      

 در ذيل حديثي از امـام  ،الحجة    در شرح اصول كافي كتاب      كه امامت كاري نخواهد داشت، در حالي     
 كه آيا ممكن اسـت زمـين باشـد و امـامي در آن نباشـد؟           ،شود  ل مي كه از حضرت  سؤا    ) ع(صادق

شـود؟    دهد كـه آيـا دو امـام در يـك زمـان مـي                سؤال كننده ادامه مي   . خير: دهد  حضرت پاسخ مي  
ها خاموش باشد، به تفصيل به بيان آراي شيعه و غير             كه يكي از آن     خير، جز آن  : فرمايد  حضرت مي 

  :ادله هر يك را نقد و بررسي كرده استشيعه در مسئله امامت پرداخته و 

                                                 
 .23، ص1لّهين، اسفار جصدرالمتأ1
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زمين را ناگزير پس از منقضي شدن زمان نبوت، امامي است كه تمامي امت چه پيـشينيان و                  « 
كه نصب و گماشتن او       شان در آن    چه پسينيان جز افرادي اندك در خور اعتنا نيستند با اختالف          

يا از جهـت عقـل بـر عهـدة          و يا از جهت عقل بر عهده ما است و           ) روايت(از جهت شنيدن    
تر از معتزليان     نخستين، مذهب تمامي اهل سنت و بيش      : آهنگي دارند   خداوند است، اتفاق و هم    

بصري است و سوم، مذهب شيعه كه رحمـت           است و دوم، مذهب جاحظ و كعبي و ابوالحسن        
  1».باشد مي الهي بر آنان باد،

آيـد، و لـو اينكـه         يات بـشمار مـي    واليت ائمه معـصومين در نگـاه علمـاي اماميـه از بـديه             
هاي بدان شده است، مثل استدالل به قاعـدة لطـف؛ امـا در بـين خـود اماميـه از مـصاديق              استدالل

باشد، صـدرالمتألّهين     عمده در اينجا واليت مجتهدان از نگاه سياست متعاليه مي         . باشد  عليه مي   متفق
  2:خود تصريح داردو مجتهدان در آثار ) ع(به واليت سياسي پيامبران، ائمه

چنانكه بعضي از عرفا    . گردد و از جهتي ديگر باقي است        كه نبوت و رسالت از جهتي منقطع مي         بدان«
اند، بدين معني كه ارسال و اعزام شخصي مسمي به اسم نبي و رسول و بدين نام و نشان منقطع                      گفته
و صـورتي مخـصوص بـر       گردد و با انقطاع آن نزول ملك حامل وحي بدان گونـه كـه بـا شـكل                     مي

ماننـد تمثـل و تجـسم       ( شـود     گردد و در نظر آنان متمثل و مجـسم مـي            پيامبران نمايان و آشكار مي    
ـ  نيز منقطع خواهد شد، همان طور كـه  ) ـ  ص جبرئيل امين به صورت دِحية كلبي در برابر پيغمبر اكرم 

حكم مبشرات و الهامـات     )  رسالت پس از قطع نبوت و      (ولي خداي متعال    » النبي بعدِي « خود فرمود   
و ارباب فتاوي را براي افتاء و ارشاد        (السالم، و همچنين حكم مجتهدين        و حكم ائمه معصومين، عليهم    

باقي گذاشت اما اسم و نام نبي و رسول را از آنان سلب فرمـود، ولـي حكـم آنـان را تأييـد و             ) عوام
د، مأمور نمود كه از اهل علـم و اهـل ذكـر سـؤال               تثبيت نمود و آنان را كه علم به احكام الهي ندارن          

 و بنابراين مجتهدين،     3»فَسئَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُم ال تَعلَمونَ      « فرمايد    كنند چنانكه در قرآن مجيد مي     
                                                 

 . 137-136 صصانديشة سياسي صدرالمتألّهين،زايي،  لك  به نقل از نجفشرح اصول كافي،مالصدرا، . 1

اعلم أنهما منقطعتـان بوجـه دون وجـه كمـا قالـه        ... اإلشراق التاسع في أن النبوة و الرسالة منقطعتان عن وجه األرض كما             «  2
و ال نبـي  :  و لهـذا قـال      لنبي و الرسول و انقطع نزول الملك حامل الوحي على نهـج التمثيـل             ا بعض العارفين انقطع منها مسمى    

 ثم أبقى حكم المبشرات و حكم األئمة المعصومين عن الخطاء ع و حكم المجتهدين و أزال عنهم االسم و بقي الحكـم                        بعدي
ـ سورة نحل، آ  *( سئَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُم ال تَعلَمونَ      و أمر من ال علم له بالحكم اإللهي أن يسأل أهل الذكر كما قال تعالى فَ                 هي

ـ سـورة مائـده، آ    (  كما اختلف الشرائع قال لِكُلٍّ جعلْنا مِـنْكُم شِـرْعةً          لفوافيفتونه بما أدى إليه اجتهادهم و إن اخت       ) 43 و )  48 ةي
 دليله في إثبات الحكـم و حـرم عليـه العـدول عنـه و قـرر         كذلك لكل مجتهد جعل له شرعة من دليله و منهاجا و هو ما عين             

 و مـا نـسخت و إنمـا انقطـع الـوحي الخـاص               انقطعتفالنبوة و الرسالة من حيث ماهيتهما و حكمهما ما          . الشرع اإللهي ذلك  
  »  .بالرسول و النبي من نزول الملك على أذنه و قلبه فال يقال للمجتهد و ال لإلمام إنه نبي و ال رسول

  .43 هيسورة نحل، آ .3
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انـد،   گونه كـه از طريـق اجتهـاد در يافتـه       بدان) در مورد خصوص احكام دين    ( پس از ائمه معصومين     
بـر حـسب    ( طور كه شرايع آسـماني        همان. هند هز چند در فتاوا با هم اختالف داشته باشند         د  فتوي مي 

بـراي هـر     ( 1 لِكُلٍّ جعلْنا مِـنْكُم شِـرْعةً      «گويد    با هم اختالف دارند چنانكه در قرآن مي       ) زمان و مكان  
اي كه در     تفصيليهو همچنين براي هر فردي از مجتهدين از طريق ادلّة           ) يك از شما آبشخوري نهاديم    

دست آنان است راه و روش و منهجي قرار داده است و آن راه و روش همان است كه دليـل او آن را                        
در اثبات حكم تعيين نموده عدول و انحراف از آن راه را بر وي حرام كرده است؛ و شريعت الهـي آن                      

 منقطـع و نـسخ نگرديـده        پس نبوت و رسالت از حيث ماهيت و حكم،        . را تأييد و تثبيت فرموده است     
است، و فقط وحي مختص به شخص رسول و نبي كه از طريـق نـزول ملـك بـه گـوش و قلـب وي                          

كه احكام را از اشراق و الهام غيبي و بـا از            ( رسد، منقطع گرديده است، و لذا به امام و يا مجتهد              مي
  2».گردد اسم رسول و نبي اطالق نمي) كند طريق ادلّة شرعيه درك مي

اند، بخاطر اين بـوده       كم بحث كرده  ) سياست( ه صدرالمتألّهين نسبت به حكمت عملي       اينك
در عين حال كم و بيش به معـاش و          . اند  اند، چون بنوعي به فقه واگذار كرده        كه نيازي به آن نداشته    

يا امور دنيوي پرداخته است، امور دنيوي در نگاه سياست متعاليه با همه متعلقات آن براي وصـول                  
باشد غير حق همگي جهت آليت دارند، همان نگاهي كـه در              باشد، اصالت از آن حق مي        حق مي  به

باشـد،   منابع روايي وجود دارد، سياست منعاليه نيز بر همان باور است كه دنيا  مزرعـه آخـرت مـي         
البالغـه بـه دنيـا دارد، سياسـت متعاليـه در خـدمت آن نگـاه                   در نهـج  ) ع(نگاهي كه حضرت علي     

تحقـق  . باشـد   چـرا كـه سياسـت متعاليـه بـا تمـام متعلقـاتش در خـدمت شـريعت مـي                    . دباشـ   مي
  : الغايات از نگاه سياست متعاليه فقط در حيات دنيا امكان دارد و بس غايت

اللّه و صعود به سـوي او، بـه    پس به تحقيق دانسته شد كه مقصود شرايع نيست، مگر معرفت   « 
گار، و بـودنش مـستهلك در      داي از لمعات نور پرور      معه نفس به ذلت، و بودنش ل       سلَّم معرفت 

ـ و لكن اين مقـصود حاصـل    آن، پس اين است غايت قصوا در بعثت انبياـ صلوات اهللا عليهم     
شود مگر در حيات دنيا، زيرا كه نفس در اول تكونش ناقص و بـالقوه اسـت، چنـان كـه                       نمي

د بود مگر به حركت و زمان و ماده قابله، و      توان  دانستي، و ارتقا از حال نقص به حال تمام نمي         
   3»وجود اين اشيا از خصايص اين نشأه حسيه است،

الغايات همان است و بس، اما ايـن          باشد، در واقع غايت     اهللا مي   هدف سياست متعاليه معرفت   

                                                 
   . 48سورة مائده، آية  . 1
 .510-509 صصترجمه و تفسير الشواهد الربوبيه،جواد مصلح، . 2

   .573ـ 572 صص،ي به كوشش عبداهللا نوران،ياردكان ينيالحس محمد  مبدأ و معاد، ترجمة احمدبنن،يصدرالمتأله.  3
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 گيرد، و لذا دنيا براي سياست متعاليه وسيله است نه هـدف و              معرفت در دنيا وجود عيني بخود مي      
اي است براي إجـراي شـريعت و          طور است سياست و حكومت براي سياست متعاليه وسيله          همين

باشد، و فلسفه حاكميت از نگاه سياست متعاليـه در راسـتاي تحـصيل معرفـت                  تحصيل معرفت مي  
  . مالصدرا بر آن است كه إدعاي خود را به تأييد شريعت برساند. شود تفسير مي

 اشاره به همين معنا است؛ پس گرديده است حفظ دنيـا            األخرة  عة مزر الدنيا) ص(و قول رسول  «
كه نشأه حسيه است براي انسان نيز مقصود ضروري تابع دين، زيرا كه وسيله است بـه سـوي                   

باشد به معرفت حق اول و تقـرب بـه او و تحـصيل نـشأه                  چه متعلق مي    آن، و از امور دنيا آن     
توان دانست كه مراتب       و اموال و از اينجا مي      نفوس: آخرت و قرب به سوي آن، دو چيز است        

ي او  طاعات و معاصي را، كه كدام يك از طاعات افضل فضائل و اعظم وسائل مقرّب به سـو                 
. ك از معاصي اكبر كبائر مبعده از او است و كدام يك اصـغر             است و كدام يك ادوم و كدام ي       

ه آن چيـزي   . علياة غايت قصوي و ثمراهللا معرفةپس هر گاه بوده باشد      پس افضل اعمال دنيويـ 
و تالي . است كه حفظ شود به آن معرفت بر نفوس يا به تعليم و هدايت و يا به تعلّم و دراست

. آن است آنچه نفع بخشد در اين باب، و آن چيزي است كه موجب حفظ حيات بر ابدان باشد                  
ه مرتبـه ضـروري   پس اين سـ . و بعد از آن، آن است كه موجب حفظ اموال بر اشخاص گردد       

  1».است در مقصود شارع به حسب عقل
هـا بدانـد، چـون بـدان تمـامي ايـن              سياست متعاليه بايستي دانش سياست را افـضل دانـش         

سياست متعاليه هم معاش سـاز اسـت و         ها حاصل آيد، و به هم ديگر پيوند خواهند خورد،             مقصود
 داللـت بـر ايـن امـر دارد كـه            اشـد، كـه   ب   مـي  تمام مطالب ياد شده   هم معاد ساز گواه بر اين ادعا،        

صدرالمتألّهين در معاش بشريت نيز همانند معاد آنان تأمالتي داشته اسـت، او بـه هـيچ نحـوي از                    
تـوجهي    تابد؛ بي   معرفتي را بر نمي     تابد، همانطور كه بي     انحاء بي توجهي به نفوس و نقود را بر نمي         
  :اردشم به هر كدام از آنها را از گناهان بزرگ بر مي

نمايد، و بعد از آن، آن است كه سد بـاب     ) خدا(پس اكبر كبائر آن است كه سد باب معرفت          «
حيات نفوس نمايد، و بعد از آن، آن است كه باب معيشتي كه حيـات نفـوس اسـت مـسدود                

و آنها  . گرداند، پس از اين معلوم شد كه فعل معاصي مثل فعل طاعات بر سه مرتبة مقرّر است                
الـسالم و آن كفـر        اش علـيهم    ت كه منع كند از معرفت اهللا و معرفت رسل و ائمه           آن چيزي اس  

و هيچ كبيره باالتر از كفر نيست، زيرا كه حجاب ميان بنده و خدا جهل است، و وسـيلة             . است

                                                 
 .همانصدرالمتألهين، . 1
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   1»).است(مقرّبه به سوي او علم و معرفت 
د، همانقـدر كـه تـرك       آيـ   اهللا و امور حسي و دنيايي از سياست متعاليه مـي            پيوند بين معرفت  

 هيچ گناهي از حيـث كبيـري و         باشد؛  اهللا معصيت است، انزوا از دنيا نيز گناه نابخشيدني مي           معرفت
باشـد، در مقابـل       هاي سياسي مادي معجوني از كفر و إلحاد مي          رسد و انديشه    وصغيري به كفر نمي   

ه بايستي رصد شود كـه      هاي سياسي متعالي    باشد كه در انديشه     آن معصيت بزرگ، إطاعت بزرگ مي     
اهللا و معرفت به اسماء و صفات         تقرب عبد به حق به اندازة معرفت      . مبتني بر انديشه توحيدي است    

   . باشد و عالم واپسين مي
و به قدر معرفت و علم به او و به صفات و افعال و كتب و رسل او و به يوم آخر قرب به او                         «

و تـالي جهـل بـه       . رسد  ن امور بعد  از او بهم مي       شود، و به قدر جهل به او و به اي           حاصل مي 
چه ايـن نيـز     . شود كفر، امن از مكراهللا و يأس از رحمت او           حقايق ايماني است، كه ناميده مي     

و تالي ايـن    . تواند بود و نه آيس      عين جهل است، زيرا كه كسي كه خدا را شناخت نه آمن مي            
 صفات و افعـال بـاري، و بعـضي از بعـضي     باشد به ذات و مرتبه همة بدعتهايي كه متعلّق مي    

ديگر شديدتر است و تفاوتش به حسب تفاوت مراتب جهل به اين امور اسـت و بـه حـسب                    
و مرتبة دوم نفوس است، زيرا كه بـه بقـاء آنهـا و               .تعلق به ذات باري و به افعال و شرايع او         

پـس قتـل نفـس      . شـود   ماند و معرفت به خدا و يوم آخر حاصل مي           حفظ آنها حيات باقي مي    
دارد   تر است، زيرا كه آن از مقصود باز مي          المحاله از جملة كبائر است، و اگر چه از كفر پست          

شود مگر به جهت آخرت       دارد، زيرا كه حيات دنيا قصد نمي        و اين از وسيله به مقصود باز مي       
هالك كـشاند  و تالي اين كبيره است قطع اطراف و آنچه به         . اهللا  و توسل به سوي آن به معرفت      

  2».حتي به زدن، بعضي از بعضي اكبر است
المتألهين بنوعي فقيهانه با رويكرد روش خاص خود به فلسفه احكـام پرادختـه اسـت،        صدر

اما اهداف دنيوي سياست متعاليـه عبارتنـد،        . باشد  كه نقل و بررسي آنها در حوصله اين تحقيق نمي         
 مثل امنيت بـا تمـام ابعـاد، دنيـوي آن همچـون      چيزي كه موجب تأمين معاش مردم شود؛        از هر آن  

حكومت در اين رويكرد وكيل و امين مردم است، وكيل در           ... امنيت شغلي، مالي، جاني، عِرضي و       
تواند از عملكرد وكـالي خـود    پس موكل مي. تواند عمل كند    راستاي مصلحت موكِّل خود فقط مي     

. باشـد   ه در امور دنيوي سخت به دنبال توسـعه مـي          انتقاد كند و يا آنان را عزل كنند، سياست متعالي         
مثل توسعه دامداري، كشاورزي، صنعتي، علمي، اجتماعي و فرهنگي است، طبق حركت جـوهري              

                                                 
  .همان.  1
 .574ـ 573همان، . 2
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  .باشد همانطور كه نظام تكوين نهاد ناآرام است و هميشه در حركت نظام سياسي نيز چنين مي

   غايات و اهداف اعتقادي-1
الغايات داريم كـه عبـارت اسـت از     ياست متعاليه، يك غايات در غايات و اهداف اعتقادي س     

شود؛ و يك سري اهداف ديگر وجـود          اهللا، كه آن هدف در سراسر سياست متعاليه دنبال مي           معرفت
دارد كه نسبت به آن هدف نهايي در رتبه ديگر قرار دارند مثل راهنماشناسي، امـام شناسـي، عـدل                    

در موارد ياد شـده صِـرف       . باشند  ز اهداف سياست متعاليه مي    شناسي و فرجام شناسي تمامي اينها ا      
عالوه بـر مـوارد يـاد شـده         . باشد  ها داراي ارزش مي      بلكه باور بدان   ،كند  شناخت آنها را دنبال نمي    

حكمـت متعاليـه بـا      . باشـد   اي برخوردار مي    شناسي نيز از اهميت ويژه      خود معرفت شناسي و خود    
هـاي آن حكمـت       ازي است، واجب الوجود يكي از كليد واژه       قواعد خاص خود به دنبال موحد س      

  :باشد مي
  1» واجب الوجود لذاته واجب من جميع جهاته«

شـود   از متن عبارت و اصطالح واجب الوجود بالذات اين معنى مستفاد مى           : مال صدرا گويد  
ممكـن   كه هر آن چه به امكان عـام بـراى او             ، عبارت از موجودى است    ،كه واجب الوجود بالذات   

 و به عبارت ديگر واجب ذاتى عبارت از موجـودى اسـت          . بالفعل براى او موجود باشد     ،بوده است 
كه همه امورى كه فرضا براى او ممكن بوده و يا توان در او تصور كرد بالفعل براى او باشـد و بـه                      

 آن  مانند ساير موجودات حالت انتظارى در او نباشد زيرا معنى واجب الوجـود ايـن اسـت كـه در                   
قوت راه ندارد و فرق واجب با ممكن اين است زيرا در ممكنات مراحـل قـوت و فعليـت وجـود             

  2».دارد و در واجب چنين امرى متصور نيست
ايـراد نـشود كـه تمـام        . باشـد   الجهات در آثار مال صدرا خـدا مـي          مراد از واجب الوجود من جميع     

جـواب آن روشـن اسـت كـه حكمـت      باشـد،   مباحث ياد شده در فلسفه نظري حكمت متعاليه مي   
كند، قبال بدان تصريح كرديم كه حكمت عملي قوي در            عملي در واقع از حكمت نظري ارتزاق مي       

. باشـد   سياست متعاليه به دنبال اجرايي كردن حكمت متعاليه مـي         . باشد  گرو حكمت نظري قوي مي    
هـا     كه پرداختن بدان   ، شده است  از توحيد و اسماء و صفات خدا،      در حكمت متعاليه بطور گسترده      

                                                 
  .، نشر مصطفوي122، ص 1مالصدرا، اسفار ج .  1
 .508 صفرهنگ اصطالحات فلسفي مالصدرا،جعفر سجادي، . 2
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 صدرالمتألّهين يك دوره كالم فلـسفي       أسفاراألربعةجلد ششم   . طلبد  خود يك تحقيق مستقلي را مي     
گيرد، و يا     األخص را در برمي     است، و يا شواهدالربوبيه وي بخش عظيم آن مباحث إلهيات بالمعني          
در كتـاب مبـدأ   . دهد شش ميشرح اصول كافي و تفسير قرآن او نيز خيلي از مباحث ياد شده را پو   

 تـك    براي 1.رسد  بانجام مي و معاد از اثبات خدا و صفات او آغاز و به سياست و يا حكمت عملي                 
توان از آثار صاحبان حكمت متعاليه متوني را آورد، اما از طرفي، در نـزد    مي ياد شده به تك اهداف  

د ادعايي ياد شده از بديهيات بـشمار        كساني كه اندك آشنايي با مكتب فلسفي متعاليه را داشته باشن          
دهد؛ با ايـن وجـود در         ها را به ما نمي      آيد و از طرف ديگر حجم تحقيق اجازه ورود بدان بحث            مي

 حكمـت متعاليـه اتخـاذ       متعاليه، كـه معرفـت دينـي خـود را از          باب معرفت شناسي دين، سياست      
ـ      كند، شايد در نوبة خود جامع       مي هـاي فلـسفي دارد؛    ه سـاير مكتـب  ترين، معرفت ديني را نسبت ب

  :كند كه  ميدحكيم متألّه جوادي آملي در يك آسيب شناسي گوشز
مشكل آن است كه ما با مثله كـردن ديـن و مـصادره عقـل ـ كـه بخـش مهمـي از منبـع          « 

ـ به اين نتيجه رسيديم كه عقل، امري بشري است و بر ايـن اسـاس،                  شناسي دين است    معرفت
كرديم و اگر عقل به مطلبي دست يافت، آن را در برابر دين قرار داديم               دين را در نقل خالصه      

گويد و دين آن را؛ در حالي كه عقل، الهام إلهي است؛ همانطور        و گفتيم عقل بشري اين را مي      
ا   :(كه نقل انزال إلهي است؛ هم الهام إلهي حجت است   اهـتَقْوا و هـورا فُجهم8الـشمس *فَأَلْه *

وبِـالْحقِّ أَنزَلْنَـاه    (و هـم انـزال إلهـي        ) و پرهيزگارى اش را به آن الهام كرد،       سپس پليدكارى   
هاي كـشف ديـن اسـت،         ترين راه   ، ما با كنار گذاشتن عقل كه از مهم        105اسراء  ) وبِالْحقِّ نَزَلَ 

عقل را متعلق به بشر و دين را متعلق به خدا پنداشتيم و بدين ترتيب، تعارض ميان علم و دين                   
ر قرار كرديم؛ در حالي كه دين آن چيزي است كه ذات اقدس اله فرموده اسـت كـه همـان                     ب

  2 »....عقل در برابر وحي نيست، در برابر نقل است. وحي است و اين وحي مقابل ندارد
باشد، ايـن از جهـل        باشد، خداي عقل خداي نقل نيز مي        مگر خداي عقل با نقل متفاوت مي      

دهيم، در حالي كه هر دو منبع از منابع شـناخت             عقل قرار مي  ا در مقابل     نقل ر  ،شود كه   ما ناشي مي  
آيند، همانطور كه عقل در كشف حقايق سهمي دارد، نقل نيز همانند نقل در ايـن كـشف                    بشمار مي 
باشد، بحسب واقع نزاعي بين عقل و نقل وجود ندارد، شايد بتوان گفت كـه پنـدار نـزاع                     سهيم مي 

هاي فلسفي غرب بود كـه بـين          عقل خود بنياد انديشه   . اي غربي با خود آورد    ه  بين آن دو را انديشه    

                                                 
 .مبدأ و معادمالصدرا، . 1

   .15-14، صص7 مجله اسرا ش ه،ي در حكمت متعالهي متعالاستي س،يعالمه جواد.  2
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 دامـن زدنـد، در ضـمن اگـر بـر       ها بر آن انديـشه  عقل و نقل دوئيت قايل شد، و پيروان آن انديشه 
فرض نزاع، نزاع نقل اسالمي با عقل وجود ندارد، بلكه نزاع بين نقل مسيحي و يا يهودي بـا عقـل                     

عقلي همان حكم نقلي است و بر عكس، سياست          حكم    كه يه بر اين باور است    سياست متعال . است
   .زند گانه را به هم پيوند مي متعاليه مثلث سه

آيد، براي ايـن اسـت كـه مثلـث            بنابراين اگر در حكمت متعاليه سخن از سياست به ميان مي          «
. ه خـود را دارد    شناسي و پيوند انسان و جهان در حكمت متعاليـه جايگـا             شناسي، جهان   انسان

داند و بـر آن اسـت كـه از نظـر              متألّه مي   حكمت متعاليه در پاسخ به چيستي انسان، او را حي         
طبيعت، مثال و عقـل، ايـن       : اي است   امتداد، داراي چهار مقطع و از نظر ابعاد هستي، سه مرتبه          

ن را بايد بـر     اند و جزئيات آ     مجموعه را بايد سياست اداره كند كه كلياتش را نقل و عقل گفته            
  1».اساس مقطع زماني استخراج و اجتهاد كنيم

   مقابـل هـم  ند وپنداشـت   انديـشمندان دوگانـه مـي    كـه ،هـا را  سياست متعاليه خيلي از تقابـل     
آموزد با    دارد، بزرگترين ارمغان سياست متعاليه وحدت بخشي است، به انسان مي             بر مي  ،ستنددان  مي

دانـد   داند خالف است، نگويد، راهـي كـه مـي         هر چه را مي    آتش بازي نكند، باعث اختالف نشود،     
سياسـت متعاليـه يـك      .... داند ناصواب است، ارائـه نكنـد و         خالف است، نرود و طرحي را كه مي       

  .هاي إلهي دارد سياست إلهي توصيه
انـساني كـه حـي متألـه نيـست و فقـط             .  است 2»عفْطَةِ عنْز «فرمود حكومت   ) ع(حضرت امير «

افتد؛ اما سياسـت متعاليـه بـه          هاي ديگر مي    به جان انسان  » عفْطَة عنْـز  «ت، براي   جانوري گوياس 
. دنبال اين نيست و در آن تنها مسئله علم مطرح نيست و علم را حكمت نظري به عهـده دارد                   

 عفْطَـة «فهماند براي     حكمت متعاليه و سياست متعاليه با بايد و نبايد همراه است و به جامعه مي              
خواهيم دچار نابودي و انحطـاط        كيست؟ اگر مي  ) ع(راستگوتر از علي  .  جان هم نيفتند   به» عنْز

نشويم، بايد به طرح مباحثي از اين دست در سياست بپردازيم، وگرنه انحراف سياسـي پديـد                 
آيد و الزمه آن انحراف از معارف و فكر الهي و عميق ديني اسـت؛ زيـرا سياسـتي كـه در            مي

  3».كند ست، ديانت متناسب با خود را طلب ميا» عطفه عنز «جستجوي 
، انحراف فكري و ديني را     ها  هاي كه سياست متعاليه دارد، بشرط معرفت و عمل بدان           دغدغه

تـر از ايـن        شاهد نخواهند بود، اهداف اعتقـادي سياسـت متعاليـه گـسترده            ،پيروان سياست متعاليه  

                                                 
 .عالمه جوادي، همان. 1

 .15، ص3البالغه، خ نهج. 2

 .16-15ان، صصآملي، هم جوادي. 3
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هداف اعتقـادي سياسـت متعاليـه را چنـين          توان ا   وار مي    به هر حال بطور فهرست     د،باش  مباحث مي 
  :فهرست نمود

  1.توحيد و باور بدان كه برايندش موحد بودن خواهد بود. 1
  2.شناسي، و باور به نبوت كه نبي مطاع باشد و ما مطيع راهنما. 2
  3.امام شناسي ، كه آنان بعنوان حجج إلهي بايستي پيروي شوند. 3
  4.عدل شناسي و عدل باوري. 4
و باور بدان، كـه بـاور بـه مبـدأ و معـاد موجـب تحقـق نظـارت درونـي                      رجام شناسي   ف. 5

  5.گردد مي
  6.متافيزيك شناسي و باور به امور غيبي و امدادهاي معنوي. 6
قرآن شناسي و باور بدان كه بهترين نسخه پيچيده شده توسـط خـالقِ خلـق بـراي خلـق           . 7

  7.باشد مي
الوجود إلّا اهللا، و يا ما توفيقي         اين باورند كه المؤثرَ في    صاحبان باورهاي ياد شده در واقع بر        

إال باهللا، در عين حال سياست متعاليه چنـين صـاحب بـاوري را، موجـود صـاحب إراده و مختـار                      
باشـد، دولـت       كار ساز و نقـش آفـرين مـي         ،ضمناً تمام اهداف اعتقادي در عرصة سياست      . داند  مي

دي         ،اترياليسمتوحيدي و موحد با دولت سكوالر و م        دو كاركرد كامالً متفاوت خواهد داشت، تعهـ 
 آن دو رويكـرد   بـاالخره وجـود نـدارد،   خبـر     كه در دولت موحد وجود دارد، در دولت از خدا بـي           

و يا دولتي كه منابع مديريتي و معرفتي آن باورهاي ياد شده باشـد،              . د بود نيكسان نخواه هستند، و   
كننـد دو سياسـت       كند، در نوع سياستي كه إعمال مـي         ها اعتنائي نمي    نبا دولتي كه به هيچكدام از آ      

. متفاوت خواهد بود، بعنوان مصداق عيني، حاكميت امام راحل با تمام حاكمان معاصر متفاوت بود              

                                                 
  ... و نيز آثار عالمه جوادي آملي، شهيد مطهري، عالمه طباطبايي و....  و مبدأ و معاد، شواهد الربوبيه، اسفار، 6مالصدرا، ج. 1
  .ها همان. 2
  ...همان ها و امام شناسي عالمه تهراني و . 3
  .ها همان. 4
 ...ها و معاد شناسي عالمه تهراني و  همان. 5

 .ها همان. 6

 .الغيب مالصدرا و تفاسير پيروان حكمت متعاليه ها و مفاتيح همان. 7

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 278

  .باشند  و رويكردها ميبازگشت ريشه تفاوت ها به باورها

   غايات و اهداف اخالقي-2
،  گـردد   ادمي آراسته به اسـماي إلهـي       ،بال اين است كه   سياست متعاليه در عرصه أخالق بدن     

چرا كـه أخـالق را امـر        . باشد  رويكردي كه به أخالق دارد با همه رويكردهاي پيشنيان متفاوت مي          
رف با اصطالحات دانش أخالق، اين ادعا در آثار امام راحل و جـوادي              ي صِ داند نه آشناي    عملي مي 

  : خيلي مشهود است،آملي
 است كه مقصد قرآن و حديثْ تصفيه عقول و تزكيه نفوس است براى حاصـل                منظور ما اين  «

و غالباً شرّاح احاديث شريفه و مفسرين قرآن كريم اين نكته را، كه             . شدن مقصد اعالى توحيد   
اند و جهاتى را كه مقصود از        اصلِ اصول است، مورد نظر قرار ندادند و سرسرى از آن گذشته           

به هيچ وجه نبوده، از قبيل جهات ادبـى و فلـسفى و تـاريخى و             نزول قرآن و صدور احاديث      
حتّـى علمـاء اخـالق هـم كـه           .اند امثال آن، مورد بحث و تدقيق و فحص و تحقيق قرار داده           

  1» فلسفى بحث و تفتيش كردند-تدوين اين علم كردند، يا به طريق علمى
ور نباشـد، از نگـاه      سياست متعاليه اخالقش هم توحيدي است، كتاب اخالقي كه موحد پـر           

شـود، و يـا بـا         سياست متعاليه كتاب اخالقي نخواهد بود، چه بسا از نگاه فلسفي اخالق نوشته مي             
هاي   تواند كتاب اخالق مورد نظر سياست متعاليه باشد، فلذا كتاب           ها نمي   اين.... رويكرد تاريخي و    

  :دهد اخالقي معروف را امام راحل مورد نقد قرار مي
اخـالق  «و كتـاب شـريف      » ابـن مـسكويه   «محقق بزرگ   »   األعراق ةةطهار«ريف  مثل كتاب ش  «

متبحر افضل المتأخّرين نصير الملّة و الدين قدس اللّـه نفـسه             تأليف حكيم متألّه و فيلسوف    » ناصرى
 و ايـن نحـو تـأليف        -»3» «غزالـى » «2» «احياء العلوم «كتاب  ]  قسمتهاى[ و بسيارى از     -الزكية

 -فيه اخالق و تهذيب باطن تأثيرى بسزا نيست، اگر نگوييم اصلًا و رأساً نيست             علمى را در تص   
 كه مشتمل بر قـصص و حكايـات و          - به اصطالح نويسنده   -و يا از قبيل تاريخ األخالق است      

  2».دارد امثال و وقايع است، كه صرف وقت در آن انسان را از مقصد اصلى بازمى
بتواند صاحبان قدرت را مهار از مفاسد        كه در عمل     ،كند سياست متعاليه اخالقي را دنبال مي     

شود، مگر با رويكرد اخالق متعاليه حتـي از كتـاب       سياسي نمايد، و مهار كردن ادمي به اخالق نمي        
  .آيد العلوم هم در اين راستا كاري بر نمي احياء

                                                 
    .13ـ 11 جنود عقل و جهل، صصثي شرح حد،يني امام خم. 1
  .همان.  2
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را بدء و خـتم علـم       كنند و او     كه تمام فضالء او را به مدح و ثنا ياد مى          » احياء العلوم «كتاب  «
فـساد و تهـذيب بـاطن       ة  ، به نظر نويسنده در اصالح اخالق و قلع مـاد          »4«پندارند   اخالق مى 

ه آن و نقلهـاى          كمكى نمى  ه و غير علميـه و زيادى شعب علميكند، بلكه كثرت ابحاث اختراعي
ـ       فايده راست و دروغ آن انسان را از مقصد اصلى بازمى           بى ر اخـالق   دارد و از تهذيب و تطهي

  1».اندازد عقب مى
هـاي    آيند، و كتاب    هاي مهم علماي أخالق بشمار مي       أعالم و اشخاص ياد شده از شخصيت      

گيرند، با همه اين حال امام راحل كه نگـاه او             هاي قابل اعتناء و مورد تدريس قرار مي         آنان از كتاب  
دانـد،   د، آنها رسانندة بـه واقـع نمـي   دان  همه آنها را نقد و كتاب اخالقي مقبول نمي،باشد  متعاليه مي 

ها و نظريه پردازان حوزة اخالق نظر خود را چنين بيان             بعد از نقد كتاب   . داند  بلكه بازدارنده نيز مي   
  :كند مي

، اخالق علمى و تاريخى و همين طور تفسير ادبى و علمى و شرح احاديث بـدين                 ....بالجمله«
 مهم در علم اخالق و شرح       ....يدِ قريب نمودن است   منوال از مقصد و مقصود دور افتادن و تبع        

بـشار و   إبه آن، آن است كه نويسنده آن با         احاديث مربوطه به آن يا تفسير آيات شريفه راجعه          
تنذير و موعظت و نصيحت و تذكّر دادن و يادآورى كردن، هـر يـك از مقاصـد خـود را در                      

عظه كتبيه بايد باشد و خود معالجـه        و به عبارت ديگر، كتاب اخالق، مو      . نفوس جايگزين كند  
هاى اخالق را فهماندن و راه عالج        ريشه .كند دردها و عِيبها را، نه آن كه راه عالج نشان دهد           

نشان دادن، يك نفر را به مقصد نزديك نكند و يك قلب ظلمانى را نـور ندهـد و يـك خُلـق                       
 نفس قاسى نرم، و غير مهـذّب        كتاب اخالق آن است كه به مطالعه آن،       . فاسد را اصالح ننمايد   

مهذّب، و ظلمانى نورانى شود؛ و آن، به آن است كه عـالِم در ضـمن راهنمـايى، راهبـر و در           
   2».ضمن ارائه عالج، معالِج باشد و كتاب، خود، دواىِ درد باشد نه نسخه دوانما

غـات و  كن كـردن رذائـل برآيـد، آشـنايي بـا ل         كتاب اخالقي بايستي در مقام معالجه و ريشه       
  از اخالق آشنايي با مفاهيم اخالقي        مقصود نهايي  تواند آن مقصد را تامين كند،        نمي مفاهيم اخالقي 

هـاي لغـت آمـده اسـت،          تواند باشد، چرا كه خيلي از معاني لغوي مفـاهيم اخالقـي در كتـاب                نمي
ها، اخـالق بـا     ساختن انسان متعالي با رويكرد اخالق متعاليه ممكن خواهد بود، نه با ساير رويكرد             

تواند در اين رويكـرد بـه كرسـي           طلبد، هر كسي نمي     رويكرد ياد شده طبيب روحاني خاص را مي       
  . تدريس اخالق تكيه بزند

                                                 
  .همانامام خميني، . 1
  .همان.  2
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و اين كُتب مذكوره نـسخه      . طبيب روحانى بايد كالمش حكمِ دوا داشته باشد نه حكم نسخه          «
، »از آنها نيز مـشكوك اسـت      نسخه بودن بعضى    «: گفتم هستند نه دوا، بلكه اگر جرأت بود مى       

نويسنده، راه نوشتن كتاب اخالق را باز كـردم          .ولى از اين وادى صرف نظر كردن اولى است        
كه اگر عالمى نويسنده و قادر بر تقرير و تحرير پيدا شد، اين طرز بنويسد؛ نه آن كه خودِ مـن                     

و معلـوم  . ن بينـائى اسـت  ام را اين توانايى يا قلب ظلمانيم را اي   را چنين قدرت يا قلم شكسته     
و ما از خداى متعـال توفيـق        . است اشكال نمودن سهل است، ولى حل آن كردن مشكل است          

طلبيم كه قلب سخت ما را نرمى دهد و اخالص را نصيب فرمايد كه شـايد از ايـن نوشـته                 مى
  1».إنَّه ولِى الْفَضْلِ و الْانْعامِ؛ نااليق دلى به دست آيد

هـاي سياسـت      هـا كليـد واژه       فهماندن، معالجه نمودن و از قبيـل واژه         هم، همچون ف  يواژگان
باشد، كه برآيند آنها نرم شدن نفس قاسي، اصالح شدن فاسد، مهذّب شدن غيـر مهـذّب                   متعاليه مي 

الغايات از اخالق سياسـت متعاليـه، همـان اسـت كـه در                غايت. و نوراني شدن ظلماني خواهد شد     
گـي    امـا آراسـته   . باشد  گي ادمي به اسماي حسناي إلهي مي        ، كه آراسته  صدر گفتار بدان تصريح شد    

م اخـالق   . باشـد  اش از رذائل اخالقي از اهداف بعدي مـي    ادمي به فضائل اخالقي و پيراستگي      معلـِّ
امـام راحـل    . باشـد   سياست متعاليه، تحقق دهندة، جاري كننده مفاهيم اخالقي در متربي خـود مـي             

السائرين آمـده     اهللا انصاري دارد شايد بتوان گفت كه تمام منازلي كه در منازل           عنايتي به خواجه عبد   
  :باشد است، جزء اهداف سياست متعاليه نيز مي

شامل تعريف يقظه و مراتب و متعلقات آن و اشاره به اين كه يقظـه اولـين                 :  باب يقظه  - 1«
  .منزل سالك إلى اهللا است

 و حقايق آن و لطـايف و اسـرار حقيقـت توبـه و               شامل مقدمات توبه، شرايط   : باب توبه  -2
  .مراحل آن و كمال آن

  .گانه عزيمت شامل تقديم عزيمت بر توبت بر محاسبت و اركان سه:  باب محاسبت- 3
گانـه   گانه بازگشت به سوى حق تعالى و بيان مقومات سـه           شامل مراحل سه  :  باب انابت  - 4

  .هر يك از مراحل
  .گانه آن و بيان هر يك از اقسام و شيوه آنها فكر و اقسام سهشامل تعريف ت:  باب تفكر- 5
شامل تعريف تذكر و برترى آن بر تفكر و آن مبتنـى بـر سـه چيـز اسـت و                     :  باب تذكر  - 6
  .منافع آن

                                                 
 .14ـ13 همان، صص1
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شامل تقسيم آن به اعتصام به حبل اهللا و اعتـصام بـاهللا و تعريـف آن دو و                :  باب اعتصام  - 7
  .گانه اعتصام بيان درجات سه

  .گانه آن تعريف فرار و درجات سه:  باب فرار- 8
  .شامل تعريف رياضت و بيان درجات آن:  باب رياضت- 9

  .گانه آن شامل ثمره سماع و بيان متعلقات مراحل سه:  باب سماع- 10
  :   قسم ابواب- 2

شامل تعريف آن و مراحل آن و اشاره به اين كـه مرحلـه سـوم كـه مرتبـه                    :  باب حزن  - 11
  . حزن ندارد بلكه تحزن داردمحقق است

شامل تعريف آن و درجات آن و اشاره به اين كه درجـه سـوم كـه مقـام                   :  باب خوف  - 12
  .خاص الخاص است خوف ندارد بلكه هيبت دارد

  .گانه آن شامل تعريف آن و بيان درجات سه:  باب اشفاق- 13
  .گانه آن شامل تعريف آن و بيان مراحل سه:  باب خشوع- 14
  .شامل تعريف آن و بيان مراحل آن: اب اخبات ب- 15
  .شامل تعريف آن و اقسام آن و درجات آن:  باب زهد- 16
شامل تعريف آن و اشاره به اين كه ورع آخرين مقـام زهـد عامـه و اولـين                   :  باب ورع  - 17

  .مقام زهد مريد است و بيان درجات آن
  .شامل تعريف آن و بيان مراحل آن:  باب تبتل- 18
شامل تعريف آن و بيان مراحل آن و اشاره به اين كه رجاء كمتـرين منـزل                 : باب رجاء  - 19

  .مريد است زيرا داراى معارضه و اعتراض و رعونت است
  .شامل تعريف آن و بيان مراتب آن و برترى آن بر رجاء:  باب رغبت- 20
  :  قسم معامالت- 3

  .ن آنهاشامل تعريف و بيان درجات آن و تبيي:  باب رعايت- 21
  .شامل تعريف و بيان درجات آن:  باب مراقبت- 22
  .شامل تعريف و بيان درجات آن و تبيين درجات:  باب حرمت- 23
  .شامل تعريف و بيان مراتب آن:  باب اخالص- 24
  .شامل تعريف و بيان مدارج آن:  باب تهذيب- 25
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  .شامل تعريف و بيان مراحل آن:  باب استقامت- 26
شامل تعريف آن و بيان درجات آن و اشاره به اين كه توكـل دشـوارترين                : ل باب توك  - 27

  .ترين راه خاصه است منزل عامه و آسان
شامل تعريف آن و بيان مراتب آن و مقايسه بين تفويض و توكل و بيان               :  باب تفويض  - 28

  .تر است تر و وسيع اين كه تفويض از توكل لطيف
شاره به اين كه ثقت مردمك چشم توكل و مركز دايـره            شامل مدارج آن و ا    :  باب ثقت  - 29

  .خانه دل تسليم است تفويض و نهان
شامل مراتب آن و اشاره به اين كه برترين درجه عامه است و در توكل و                :  باب تسليم  - 30

  .تفويض و ثقت و تسليم نقصان است
  :  قسم اخالق- 4

ين اقـسام از آيتـى از قـرآن، و آن    شامل تعريف آن و بيـان اقـسام آن و تبيـ       :  باب صبر  - 31
  .دشوارترين منزل عامه و وحشت انگيزترين منزل عاشق و ناگوارترين منزل موحد است

  .گانه درجه اول و دوم شامل تعريف آن و بيان مدارج آن و تبيين شرايط سه:  باب رضا- 32
  .نگانه شكر و تبيين درجات آ شامل تعريف آن و بيان معانى سه:  باب شكر- 33
  .شامل بيان مراتب آن:  باب حياء- 34
  .شامل تعريف و بيان مراحل آن:  باب صدق- 35
  .شامل تعريف و بيان مدارج و شرايط آن:  باب ايثار- 36
  .شامل تعريف آن به اجماع طايفه و شرايط و مراتب آن:  باب خلق- 37
  .شامل تعريف و بيان مراحل آن:  باب تواضع- 38
  .ان رمز و درجات آنبي:  باب فتوت- 39
  .شامل تعريف و بيان مدارج آن:  باب انبساط- 40
  :  قسم اصول- 5

  .شامل تعريف و بيان درجات آن:  باب قصد- 41
  .شامل تعريف و بيان مدارج آن:  باب عزم- 42
  .شامل تعريف و بيان مراتب آن:  باب ارادت- 43
  .شامل تعريف و بيان مراحل آن:  باب ادب- 44
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شامل تعريف و بيان منازل آن كه علم اليقين و حـق اليقـين و عـين اليقـين     : ب يقين با - 45
  .است و آن آخرين درجه عامه و اولين درجه خاصه است

  .شامل تعريف و بيان درجات آن و مقام و الهين:  باب أنس- 46
  .شامل تعريف و بيان اقسام آن كه ذكر ظاهرى و خفى و حقيقى است:  باب ذكر- 47
  .شامل تعريف و بيان منازل آن:  باب فقر- 48
  .گانه مرتبه سوم شامل تعريف و بيان مراتب آن و تبيين مراحل سه:  باب غنا- 49
شامل بيان مدارج آن و اشاره به فرق ميان مراد و مريد و برترى مقـام مـراد                  :  باب مراد  - 50

  .بر مقام مريد و مراد از آن
  )ها بخش وادى( قسم اوديه - 6

  .شامل تعريف و بيان درجات آن: باب احسان - 51
  .شامل تعريف و بيان اقسام آن كه علم، جلى و خفى و لدنى است:  باب علم- 52
  .شامل تعريف و بيان منازل آن:  باب حكمت- 53
  .شامل تعريف و بيان مراحل آن:  باب بصيرت- 54
  .شامل معنى و تعريف و بيان مراتب آن:  باب فراست- 55
  .شامل تعريف و بيان مدارج آن:  تعظيم باب- 56
شامل بيان درجات آن و اشاره به اين كه الهام برتر از فراست است و آن را                 :  باب الهام  - 57

  .غايتى است كه اشاره بدان ممكن نيست
شامل بيان اقسام و مدارج آن و اين كه آن فقط بـر قلـب نبـى يـا ولـى                     :  باب سكينت  - 58
  .كند تجلى مى
شامل تعريف و بيـان منـازل آن و تبيـين دو فـرق ميـان طمأنينـت بـا                    : مأنينت باب ط  - 59
  .سكينت

  .شامل تعريف و بيان مراحل آن:  باب همت- 60
  :  قسم احوال- 7

شامل تعريف و بيان مراتب آن و اشاره به ايـن كـه آن اول وادى فنـاء و                   :  باب محبت  - 61
  .و جايگاه پيوستگى استآخر منزل عامه است و عالمت طايفه و عنوان طريقت 

  .شامل تعريف و بيان غيرت عابد، مريد و عارف:  باب غيرت- 62
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شامل تعريف و بيان مدارج آن و تبيين نقصان شوق در تـصوف و عرفـان                :  باب شوق  - 63
  .كه به همين خاطر در قرآن شوق استعمال نشده است

  .شامل تعريف و بيان مراتب آن:  باب قلق- 64
  .شامل عطش مريد، سالك و محب:  باب عطش- 65
  .شامل تعريف و بيان مراحل آن:  باب وجد- 66
  .شامل تعريف آن و بيان دهشت مريد، سالك و محب:  باب دهشت- 67
  .شامل تعريف و بيان منازل آن و دوام آن از دهشت:  باب هيمان- 68
  .شامل تعريف و بيان درجات آن و فرق برق با وجد:  باب برق- 69
  .شامل بيان مدارج آن و برترى ذوق بر وجد و برق: ب ذوق با- 70
   : قسم واليات- 8

  .شامل تعريف آن در اين باب و بيان درجات آن): مالحظه( باب لحظ - 71
  .شامل تعريف و بيان معانى و مدارج آن:  باب وقت- 72
  .شامل تعريف آن و بيان صفاء علم، حال و اتصال:  باب صفا- 73
 شامل تعريف آن و بيان سرور ذوق، شهود و سماع اجابت و تبيين برترى               : باب سرور  - 74

  .آن بر فرح و اين كه فرح مربوط به دنيا و سرور به آخرت است
  .شامل بيان طبقات و درجات آن:  باب سر- 75
  .شامل وجه تسميه و بيان مراتب آن): دم( باب نفس - 76
  .ن، حال و همتشامل تعريف آن و بيان غربت وط:  باب غربت- 77
  .شامل تعريف و بيان مراحل آن:  باب غرق- 78
  .شامل تعريف آن و بيان غيبت مريد، سالك و عارف:  باب غيبت- 79
  .شامل بيان تمكن مريد، سالك و عارف و برترى بر طمأنينت:  باب تمكن- 80
  :  قسم حقايق- 9

  .و عيانىشامل تعريف آن و بيان مكاشفت علمى، حالى :  باب مكاشفت- 81
  .شامل تعريف آن و بيان مشاهدت معرفت، معاينت و جمع:  باب مشاهدت- 82
  .شامل بيان معاينت بصرى، قلبى و روحى:  باب معاينت- 83
  .شامل بيان حيات علم، وحدت و وجود:  باب حيات- 84
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  .گانه آن شامل تعريف و بيان فرق سه:  باب قبض- 85
  .معانى و طوايف آنشامل تعريف و بيان :  باب بسط- 86
  .شامل تعريف و بيان عالئم آن:  باب سكر- 87
  .شامل مقايسه صحو و سكر و برترى اين بر آن:  باب صحو- 88
  .شامل بيان اتصال اعتصام و شهود و وجود:  باب اتصال- 89
  .شامل بيان درجات آن:  باب انفصال- 90
   : قسم نهايات- 10
بيان معرفت صـفات، ذات و اسـتغراق در معرفـت و         شامل تعريف آن و     :  باب معرفت  - 91

  .گانه هر يك از مراتب تبيين اركان سه
  .شامل تعريف آن و بيان فناء از معرفت، شهود و فنا:  باب فنا- 92
  .شامل تعريف آن و بيان بقاء معلوم، مشهود و حق:  باب بقا- 93
  . در حقشامل تعريف آن و بيان تحقيق از حق، به حق و:  باب تحقيق- 94
  .شامل تعريف آن و بيان تلبيس اهل تفرقه و اهل غيرت و اهل تمكن:  باب تلبيس- 95
  .شامل تعريف آن و بيان وجود علم لدنى، حقانى و الهى:  باب وجود- 96
  .شامل تعريف و بيان منازل آن:  باب تجريد- 97
  .حقشامل تعريف آن و بيان تفريد بسوى حق، به حق و از :  باب تفريد- 98
  1».شامل تعريف آن و بيان جمع علم، وجود و عين:  باب جمع- 99

باشد، توحيد را قبال گفته بوديم، از جملـه           باشد كه آخرين آن توحيد مي       منازل صد منزل مي   
، كـه از جملـه      شـت داخواهد  اهداف اعتقادي بشمار برديم، اما با رويكرد اخالقي منافاتي با اينجا ن           

آثار . باشد  رويكرد سياست متعاليه به اخالق بنوعي عرفاني مي       . ز قرار بگيرد  اهداف اخالق متعاليه ني   
نـصايح صـدرالمتألّهين نيـز چنـين        . اخالقي عالمه جوادي آملي از همين رويكرد برخوردار اسـت         

كند كـه   هاي خاص اخالقي را براي صاحبان قدرت توصيه مي   البته سياست متعاليه ويژگي   . باشد  مي
 كدام از مفاهيم اخالقي ياد شده نقش خاصي در كنش و واكنش سياسي صاحبان               هر. قبال گفته آمد  

از بـاب مثـال چـه در        . قدرت دارند كه هر كدام بايستي جداگانه مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرند            

                                                 
 .السائرين منازلخواجه عبداهللا انصاري، . 1
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  كه مرداني  مرداني كه آراسته به مفاهيم ياد شده باشند و دولت           مقام ثبوت و چه در مقام اثبات دولت       
تصميم گيـري و     اين تفاوت اعم از   .  كنش و واكنش آنها متفاوت خواهد بود       ،ز آنها باشند  پيراسته ا 

 در مقابـل دولتيـاني كـه در         ،اجراء و حتي انديشه خواهد بود؛ صاحبان قدرتي كه در يقظه هـستند            
و يـا مفهـوم توبـه در        . اي باشد متفاوت خواهد بـود        بين آن دو در هر عرصه      ،برند  غفلت به سر مي   

و . شـود   دولت عذرخواه كمتر دچار بحران مشروعيت مـي       . باشد   كردن مي  updateه معناي   دولت ب 
و سـعي بـر ايـن       . يا مفهوم محاسبه، دولتي كه زير بار محاسبه برود، دولت پاسـخگو خواهـد بـود               

خواهد داشت كه خود را پاك نگه دارد و ديگر مفاهيم نيز از اين قرار است كه دولـت آراسـته بـه                       
البتـه سياسـت متعاليـه      . مانـد هـاي بـا ارقـام نجـومي دور خواهـد               اخالقي از اختالس   مفاهيم بلند 

هاي اطالعـاتي و    بلكه به تمام نظارت بيروني از قبيل حراست و نظارت،گرايانه صِرف نيست  آرمان
  .ورزد هاي دروني و معنوي نيز باور دارد و بر آن تأكيد مي امنيتي همانند نظارت

  ي غايات و اهداف فقه-3
در پيش گفته شد كه حكمت متعاليه شريعت محور اسـت، اهـداف فقـه، اهـداف سياسـت                   

در شواهدالربوبيه و مبدأ و معـاد مالصـدرا بـه شـريعت و فلـسفة آن پرداختـه       . باشد  متعاليه نيز مي  
تـوان بـه يـك        در اهداف فقهـي نمـي     . باشد  است، فلسفه شريعت اهداف فقهي سياست متعاليه مي       

توان براي فقـه هـدف شـمرد، حتـي بـه تعـداد                را كه به تعداد ابواب فقهي مي      هدف بسنده كرد، چ   
به مقوله شرع صدرالمتألهين در آثار مختلـف خـود          . توان رصد نمود    هاي را مي    مسائل فقهي، هدف  
  :ورود پيدا كرده است

احكام و نظاماتى كه به وسيله پيامبرى از پيامبران مقرر شده است شرع و شريعت نامند                 -شرع
.  بالجمله احكام دينى را احكام شريعت نامند، شريعت نام عام براى مذاهب گونـاگون اسـت   و

 شريعت را ظاهرى است و باطنى مراتب فقهـا و علمـا نيـز مختلـف اسـت                   1مال صدرا گويد    
اند هر عالمى كه نسبت او به پيامبر         اى اعلم  اى عالم و پاره    اى مفضول، پاره   اى فاضل و پاره    پاره

تر است و     قرب او به روح پيامبر اقوى باشد علمش به ظاهر و باطن شريعت، كامل              خود اتم و  
اند كه از آنـان پيـروى        كسانى كه هم عالم به ظاهرند و هم عالم به باطن شريعت اولى و احق              

شود از جهت قرب او به پيامبر و دانش او به خدا و احكام او و از جهت مقام كـشف حقـايق          

                                                 
  .487-486، صصالغيب  مفاتيحمالصدرا،. 1
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  1»د يعنى به مقام كشف و شهود رسيده استاشياء و شهودى كه دار
 ،انـد    عـارف مـسلك     داناي به فقه اكبر كه       در واگزاري قدرت سياسي بايستي اول به فقهاي       

انـد    اند، و هم اهل تهجد و نمازشب         واگزار نمود؛ چرا كه آنان هم شريعت شناس        قدرت سياسي را  
تـر از      در صورت نبودشـان دسـته پـايين        اند، اينان براي مطاع شدن سزاوارتند،       كه مقرَّب درگاه حق   

باشند، از حيث معرفتي به ظـاهر شـريعت فقـط             ، كه داراي فقه اصغر مي     آنان بايستي إطاعت شوند   
      .علم دارند

باشند تا برسد به كسانى كـه تنهـا علمـاى            تر از او مى    و سپس از كسانى كه در مرتبت پايين       « 
تر است از عـالم      را عالم به اصول و فروع شايسته      ظاهرند، بين علماى ظاهر نيز مراتب است زي       

شـود ماننـد    ها، منظور از اصول آن چيزى است كه از كتاب و سنت استفاده مـى          به يكى از آن   
  .علم به خدا و كتب و رسوالن او و اولياى او و علم به روز قيامت، خالصه اصول دين

ها داخل در تحت  ت كه همه آنمال صدرا گويد هر يك از دو بخش ظاهر وباطن را علمايى اس
تر است مال صـدرا      اند و آن كه هم عالم به باطن است و هم ظاهر از همه كامل                اللَّه خليفةحكم  
مند شوند و در سير و سـلوك از          گويد بندگان خدا بايد در علوم ظاهر از علماى ظاهر بهره           مى

 اسـتفاده كـرد و هـم از عارفـان و            اولياء اللَّه از ديدگاه مال صدرا هم بايد از مجتهدان و فقها           
  2»ها و اجتهادها برداشته شود اقطاب تا ظهور مهدى كه همه خالف

فرق بين رويكرد سياست متعاليه به شرع، با رويكرد فقه سياسي در اين اسـت كـه سياسـت                   
 از ،كند، بلكه به باطن شرع نيز نظر دارد، شايد اين رويكـرد را  متعاليه فقط به ظاهر شرع إكتفاء نمي 

نگاه سياست متعاليـه، بـه      . باشد  هاي دانش عرفان مي     ، باطن گرايي از ويژگي    باشدعرفان متأثر شده    
نيـز  باشد، در واقع منطق تشكيكي خود را در اين موضـوع              ها متفاوت مي    مرجعيت نيز با ساير نگاه    

د وجـود   كند، در مرجعيت به سلسله مراتب معتقد است، آن هم مراتب كه در اين رويكر                جاري مي 
تر است، سپس كسي كه هم به ظاهر شريعت واقف است و              دارد؛ يعني هر كس كه به پيامبر مقرّب       

هم به باطن شريعت، در مرتبه بعد فقيهي كه عالم به اصول است مقدم بر فقيهي است كه فقـط بـه                     
تي باشد، در آخرين رتبه، فقيهاني كه به ظاهر شـريعت دانـا هـستند، بايـس                 ظاهر شريعت واقف مي   

مالصدرا نقش اساسي براي شريعت قائل است، وي در كتـاب مبـدأ و معـاد پـس از      . پيروي شوند 
در اسرار . بيان نقش شرايع و اديان آسماني به نقش بعضي از دستورات و آداب ديني پرداخته است            

                                                 
   .273-272 مالصدرا، صصي فرهنگ اصطالحات فلسف،يجعفر سجاد.  1
  .همان. 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 288

  :گويد نماز مي
متعـال و   خشوع و خضوع بدن انسان بعد از نظافت، پاكي و تطهير آن، بوسيله ذكر خداونـد                 «

گذار و پرهيز از اغراض حسي و مادي و باز ماندن از آنهـا، بـا       ستايش و تمجيد او حالت نماز     
كنترل كردن و نگه داري حواس ظاهري و احياي ياد احوال ملكوت و جبروت در درون انسان      
و اين كه ما انسانها بايد بخواهيم كه شبيه آنان و شبيه مقربـان از بنـدگان خـالص و مخلـص                      

يم، همه و همه موجب عروج قلب و روح بسوي حضرت قدس و اقبال بحق و استفاضه از                  باش
آري ( شـود     عالم انوار و در يافت معارف و حقايق الهي و استمداد از ملكوت آسـماني، مـي                

نماز و ياد خدا يكي از اعمال مقرب به سوي خداست، نماز در شريعت الزم و واجـب شـده                    
جوارح و طهارت باطن و ارتباط انسان با عالم ملكوت و در است زيرا باعث خضوع و خشوع 

عبـادات  ) ص( به همين سبب، در اديان آسماني و شريعت محمـدي         ) يافت آثار آن عالم است    
شود حالت خضوع و خشوع در جوارح و اعضاء بدن            تشريع شده است، عباداتي كه باعث مي      

نيـت و بـا اذكـاري كـه يـاد آور            پديد آيد و تطهير بدن است و بايد به قصد قربت و صدق              
  1».هاي الهي و ستايش شايسته حضرت اوست، انجام گيرد نعمت

صاحبان قدرت هميشه در خطر غلتيدن به رذايلي همچون تكبر، غرور، استبداد، ديكتاتوري             
تواند به نوبه خود صاحبان قدرت را از افتادن به آن رذايل صـيانت بخـشد،                  را دارند، نماز مي   .... و  

تواند خيلـي     هاي سياسي مي    باشد، نماز در عرصه     اش جهت اقامة شريعت مي      ت متعاليه فلسفه  سياس
تواند داشته باشد، يكي از آنها فروتني است، فروتني اگر بـراي      آفرين باشد؛ ثمرات فراواني مي      نقش

  .عموم الزم باشد، براي صاحبان قدرت الزمتر خواهد بود
ت الهي و اذعان و اعتراف بفرمـان و حكمـت او و تـسليم         ثمره اين نماز تذلل در برابر عظم      « 

محض اوست زيرا براي هر علتي با معلولش و هر الزمي با ملزومش، مناسب شـديد و پيونـد                   
عميقي است و پيدايش آنچه مناسب يكي از آن دو است موجب و زمينه ساز براي حـصول و                   

در نمـاز  ) قـرآن  ( ندن كالم وحيشود، از اين رو مثال خوا پيدايش آنچه مناسب ديگريست، مي 
خصوصا در حال اتصال به عالم نور و با تدبر در معاني و تفكر در حقـايق آن ايـن زمينـه را                       

سازد كه بر او يك حالت قدسي و ملكوتي مطلوبي در حال نماز پديد       گزار فراهم مي    براي نماز 
نيـست كـه تكـرار      آيد و اين حالت همان معراج مؤمن است هيچ شك و ترديدي هم در اين                

افعال، اعمال و حركات در انسان، موجب پيدايش ملكـات و اخـالق مربـوط بـه آن اعمـال                    
  2».گردد شود لذا با تكرار نماز حقيقي، ملكه قدسي در انسان حاصل مي مي

                                                 
   .503-502 صص،يترجمه و شرح جعفر شانظر) يبخش معادشناس(، 2مالصدرا، مبدا و معاد، ج.  1
 .مالصدرا، همان. 2
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. انساني كه در برابر حق تذلل داشته باشد، در مقابل بندگان خدا نيـز متواضـع خواهـد بـود                   
 و در ضمن بحث از اسرار به اهـداف آن نيـز پرداختـه اسـت، كمـا                   رار حج به اس مال صدرا،   سپس  

اينكه در اسرار نماز نيز كم و بيش به اهداف آن نيز پرداخته و اهداف همچـون خـشوع، خـضوع،                     
هـدف در حـج همـاهنگي بـا حركـت      .... تذلل در مقابل عظمت إلهي، اعتراف به حكمت خـدا و       

باشد، هدف از صـدقه نيـز عـدم          ي به امور دنيوي مادي مي     رغبتي آدم   افالك، و در زكات، هدف بي     
  . باشد و اسرار و معارف ديگر احتكار كاال مي

سياست متعاليه بدنبال تربيت نيروي انساني است، كه سياست منهاي تربيت سرانجام نيكـي              
مدار تربيـت شـده در عبـادات،     ها بخاطر تكبرها و غرورهاست، سياست     ندارد، در صد غالب جنگ    

. و اگر اهل خمس و زكات و صدقه بود، تمام هم و غم او دنيا نخواهـد بـود                  . دهد  بر بخرج نمي  تك
صدرالمتألهين هدف تمام شرايع آسماني را، تعريف و تبيين عمران و آبادي منازل انسان بـه سـوي                  
خدا و چگونگي تهيه زاد و توشه براي سفر آخرت و چگونه آماده بودن و در دست گرفتن سـالح                    

 شـريعت امـر دنيـا را مهمـل نگذاشـته، اگـر مهمـل                1.الطريق اسـت    رزه با دزدان اين راه و قطاع      مبا
  :بود آمدهاي غير قابل جبراني در پيش مي گذاشت پي مي

اگر خداوند متعال كار حيات و زندگي را نسبت به افراد بشر مهمل و معطل رهـا كـرده بـود        «
 در تقسيمات و تخصيصات امور ميان بشر،        بدون آنكه يك قانون مضبوط و سياست عادالنه را        

آمـد و ايـن    تدوين كند، حتما ميان آنان نزاع و كشمكش و جدال و كشت و كشتار بوجود مي               
داشت بلكه منجـر بـه        وضعيت، آنا را از سير و سلوك حقيقي و سفر بسوي حق تعالي باز مي              

بط و قـوانيني در بحـث       شد، از اين رو، شريعت الهي ضوا        افساد و فساد ميان جامعه بشري مي      
اموال تدوين و تشريع كرد و فقهاء آن را در كتابهاي فقهي خود در ابواب و فـصول منظمـي،                    

  2».اند تدوين نموده
همانطور كه قبال تصريح كرديم، سياست متعاليه حوزه بايد و نبايـدهاي سياسـي را بـه فقـه                   

كنـد،    گيرد و بر آن تصريح مـي        ه مي واگذار كرده است، تمام نتظيمات امور معاش را مالصدرا از فق          
  :باشد تمام تشريع معامالت، قضاء، قصاص و ابواب ديگر فقهي در اين راستا مي

در شريعت اسالمي قوانين مربـوط بـه مالكيـت و اختـصاصات امـوال در ابـواب عقـود و                     «
زيع معاوضات و معامالت و داد و ستادها و ديون و نيز در تقسيم مواريث و تعيين نفقات و تو                  

                                                 
 .510-505همان، صص. 1

 .511همان، ص . 2
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ها و اسارت كفار، تـدوين        غنايم جنگي و صدقات و نيز در ابواب عتق و كتابت بردگان و بچه             
هاي   در شريعت اسالمي نيز نسبت به چگونگي و نشانه         .و نتظيم شده و به بشر بعليم داده است        

احراز و اثبات اختصاص چيزي به كسي هنگام استفهام و استعالم، قواعد و اصولي را از قبيـل      
  1 ».ها و شهادت شهود، به انسانها ياد داده است ارها و قسماقر

كند، براي خود دسـتگاه       سياست متعاليه در قونين لشكري و كشوري به شريعت مراجعه مي          
گزاري ندارد، يعني قوانين سياست متعاليه قوانين بشري نيست و نخواهـد بـود، بلكـه     مستقل قانون 

باشد؛ در سياست متعاليه نيـازي هـم بـه دسـتگاه              تعاليه مي قوانين إلهي و اسالمي، قوانين سياست م      
باشد، چرا كه مهمترين شاخصه سياست متعاليه در خدمت شريعت بودنش             گزاري خاص نمي    قانون
باشد، چون سياست متعاليه بـر        باشد، در قوانين مدني ازدواج و طالق نيز قصه از همين قرار مي              مي

  .ها شريعت با خود دارد ا در تمام عرصهترين قوانين ر اين باور است كه كامل
ها و تمتـع از همـسران در ابـواب            در شريعت اسالمي ضوابط و قوانيني را مربوط به ازدواج         «

نكاح و ضوابطي مربوط به طالق و رجعت و عده و خلع و صداق و ايالء و ظهار و لعان تمام                     
ـ    ابواب محرمات ناشي از نسب و رضاع و مظاهرات را به آن گونـه              ان كـه در كتـب فقهـي بي

  2»....گرديده، به انسانها آموخت
باشـد، قـوانين بـر     در يك نظام سياسي يكي از پارامترهاي كارآمدي آن قـوانين كارآمـد مـي      

باشد، در بين قـوانين، قـوانين مربـوط بـه قـوه قـضائيه                 خواسته از شريعت داراي كارآمدي نيز مي      
در قوه قـضائيه وجـود دارد، بـاز دارنـدگي از مفاسـد              اي دارد، بخاطر باز دارندگي كه         اهميت ويژه 

هـا     و ديگر ثمرات كه در متن مالصدرا آمده است كه غالـب آن             سياسي و اقتصادي و ايجاد امنيت،     
 سياست متعاليه تاكيد به قوانين بر خواسته از شـريعت    ، در اين عرصه هم    باشد،  سياسي و امنيتي مي   

  .را دارد
اي جلوگيري و اقدام افراد و اشخاص، از هالكـت و تبـاهي             اما تشريع قصاص در شريعت بر     «

ها، براي آن اسـت كـه از نـابودي     نفوس و اعضاء بدن آدميان است و تشريع حد بر دزد و راه    
اموال و اشيايي كه اسباب معاش مردم است، جلوگيري شود و تشريع حد زنا و لواط و قـذف                   

 و براي اين جهت است كه زنا و لواط          هاست  براي جلوگيري از در هم ريختگي انساب و نسل        
   3»....كند راه حرث و نسل را فاسد مي

                                                 
  .همان.  1
  .همان.  2
  .همان.  3
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 آنان نيز به نحـو احـسن در شـريعت            باشد، و جهاد با     قوانيني كه مربوط به تعامل با كفار مي       
آمده است، باور سياست متعاليـه كـه سياسـت خـادم اسـت و شـريعت مخـدوم، بـدون پـشتوانه                       

 بايستي مخدوم گردد، سياست متعاليه تاكيـدش      ،آمد دارد   استوار و كار  باشد، شريعتي كه قوانين       نمي
بخـصوص در عرصـه     هـا     بر مخدوم بودن شريعت بخـاطر پاسـخگويي شـريعت در تمـام عرصـه              

  .باشد ميگزاري  قانون
اما مبارزه و جهاد با كفار و كشتار آنان، براي دفع و رفع اموري است كه از ناحيه آنان بـراي                     «

شود و باعث تشويش اسباب و علـل معيـشت و ديانـت آنـان                 ايمان وارد مي  اهل حق و اهل     
گردد در حالي كه اين دو يعني سالمت در معيشت و ديانت، موجب وصول به قرب الهي و       مي

اما جنگ با اهل ظلم و تجاوز و خروج كننـدگان بـر              ...وسيله دست بابي به هدف نهايي است      
يرا آنان باعث پيدايش اضطراب و نابـساماني در ميـان         امام مسلمين، نيز الزم و واجب است، ز       

شوند و اين اضطراب معلول انحـراف آنـان از رعايـب و حفـظ سياسـت و                    جامعه مؤمنان مي  
  1»...مديريت ديني است، 

تمام ابواب فقـه    . باشد  پس هدف اصلي فقه آماده كردن بسترهاي براي سيروسلوك إلهي مي          
دنيـا بـا    . باشـد   د است و يا جهت وصول عبد بـه حـق مـي             جهت وصول به معا    ،براي تنظيم معاش  

عـاد  هاي دنيوي را در تمـام اب       اجراي فقه داراي نظم و نسق خواهد شد، در غير آن صورت انحطاط            
  .دنيايي آن را شاهد خواهيم بود، و با انحطاط دنيايي آخرتي هم ساخته نخواهد شد

                                                 
 .513-512همان، صص. 1
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  غايات و اهداف اخروي: مبحث دوم
  

 متعاليه، بهشت برين است كه براي بنـدگان صـالح وعـده داده شـده                هدف اخروي سياست  
باشد، بلكه همانطور كه دنيـا سـاز          يعني انسان سياست متعاليه فقط مأمور آباد كردن دنيا نمي         . است

هاي متعدد خود بحث معـاد        صدرالمتألهين در كتاب  . بايد باشد، بر او است كه بهشت ساز نيز باشد         
اما در حوزة سياست، باور به آخـرت        . ل آن را مستدلّانه دنبال كرده است      راپيش كشيده است، مسائ   

سياست متعاليه كـه بـاور بـه        . تواند باشد   يكي از عوامل مهم كنترل كنندة غرائز صاحبان قدرت مي         
 جـسمانية هـاي آن حكمـت مـسئله          كند، كه يكـي از نـوآوري        معاد را، از حكمت متعاليه تغذيه مي      

  :باشد  مياءروحانية البقالحدوث و 
كنـد، نـه ايـن كـه فقـط روح             اي را رهبـري مـي       ، قافله »الحدوث و روحانية البقاء   جسمانية  «بحث  « 

 حكمـت   حـوزة يافت يـا      البقاست، اگر صدرالمتألهين فراغت بيشتري مي       جسمانية الحدوث و روحانية   
يـابي و ارائـه     شـد و آثـار وافـر آن ارز          تر بود، اين بحث بيشتر تحليـل و بررسـي مـي             متعاليه و سيع  

 اسـماء و صـفاتي كـه دارد، جـسمانية     شد كه انسان با همـة  در آن صورت، روشن مي. گرديـد   مي
مجـرد اسـت،    : انـد   اش گفته   اين طور نيست كه علم كه همه در باره        .... الحدوث و روحانية البقاء است    

ان چـه عـدل، كمـاالت        چن  مجرداً به دنيا آمده باشد؛ علم هم جسمانية الحدوث و روحانية البقاء است؛            
اي اسـت      انسان قافلـه    .شوند  همه به جسمانية الحدوث و روحانية البقاء وصف مي        ... علمي و عملي، و   

همـة اينهـا از     . در او هست  .... هاي تجرد روحي، علم و عدل، سمع و بصر، عفو و احسان، و                كه زمينه 
ايـن  . رسـند   روند و به تجرد كامـل مـي        از عالم مثال به عالم عقل مي      . روند  قوة طبع به عالم مثال مي     
  1 ».قافله در حال حركت است

در همه علوم و امور باطني وجود دارد و ظاهري، باطن امور و علوم مجرداند، يعنـي قاعـده              
باشـد، آن نيـز       باشند؛ سياست نيز مستثني نمي       مي جسمانية الحدوث روحانية البقاء دارند، و لو اينكه       

 سياسـت اگـر ظـاهرش بـا بـاطن آن            .باشـد    مـي  حدوث و روحانية البقاء   جسمانية ال مثل ساير علوم    
مند شوند، اما     توانند بهره   تواند براي جامعه بشري مفيدتر باشد، همگان از آن مي           هماهنگ باشد، مي  

                                                 
   .110-109 صص،يآمل ي گفتگو با عالمه جواده،ي از منظر حكمت متعالهي متعالاستي س،ييزا  لكفيشر.  1
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انـد، در   هاي سياسي كاري با باطن آن ندارند، فلذا ظاهر آن را بسيار خـشونت آميـز سـاخته          انديشه
د بوي خشونت بدهد، چرا كه در سياست متعاليه همانطور كـه بارهـا يـاد آو                 حالي كه سياست نباي   

باشد، البته حقيقت سياست هـم چنـين اسـت، هـدايت بـا                شديم سياست متعاليه هدايت محور مي     
  .محبت ممكن خواهد بود نه با خشونت، ميالد سياست آنوقت ميالد اخالق و هدايت خواهد بود

ميالد سياست، پرورش سياسـت، اخـالق و اداره كـردن           .  طور باشد  اگر چنين است، سياست بايد اين     «
اي اسـت كـه       انسان به حسب ظاهر يك موجود است؛ اما قافلـه         . جامعه همگي داراي همين حكم است     

ووضِـع الْكِتَـاب فَتَـرَى الْمجـرِمِينَ مـشْفِقِينَ مِمـا فِيـهِ        [(بيند  شود، آن را مي  باز مي ] اش  پرونده [ وقتي
يلَـا                    واضِـرًا ومِلُوا حا عوا مدجوا واهصلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحغِيرَةً وص غَادِرذَا الْكِتَابِ لَا يالِ هلََتنَا ميا وقُولُونَ ي

  دأَح كبر ظْلِمنهاده مى شود، آنگاه بزهكـاران را از     ] عمل شما در ميان    [ و كارنامه    )* 49الكهف*ا  ي 
  ] كار [ اى واى بر ما، اين چه نامه اى است كه هيچ            «: ر آن است بيمناك مى بينى، و مى گويند        آنچه د 

و آنچه را انجام داده اند      » .كوچك و بزرگى را فرو نگذاشته، جز اينكه همه را به حساب آورده است             
عمـال فقهـي،    عقايد، اخالق، اوصاف و ا    ] .حاضر يابند، و پروردگار تو به هيچ كس ستم روا نمى دارد           

حقوقي، فردي و جمعي همگي با حركت جوهري به همراه متحرك اصلي خود، يعني انسان، از قـوه بـه               
آيند؛ اين همه حـور و قـصورها از آن جـا در               ها از آن جا در مي       اين همه مارها و عقرب    . اند  فعل آمده 

  2 »1اي وگر پرنيان است خود رشته    اي    اگر بار خار است خود كشته.آيند مي
شود، در تمام ابعاد زندگي بشري جاري و ساري           شناسي به كار گرفته مي      اي كه درمعاد    قاعده

بطور كلي حكمت متعاليه داراي    . باشد   مي روحانية الحدوث و روحانية البقاء    يعني سياست نيز     است،
قبل گذشت كـه  در هدفي است كه عبارت از معرفت جهان، چه جهان دنيوي و چه جهان اخروي،        

» تخلـق «بنابراين، مسئله تشبه كه     » اهللا  براي تخلّق به اخالق   « يا  » براي تشبه به اهللا سبحانه و تعالي      « 
هاي حكمت متعاليه كه در متن هدف و غايت حكمـت ذكـر                است، از جمله كليدواژه    اللهي  خليفةو  

  :شده است
سن، عادل، عفـو و     كند؛ اما تشبه به خالق، رحيم، عطوف، مح         صِرف علم انسان را عليم مي     ... «

بخش وسيعي از اين اسماي حسنايي كـه در جوشـن   . كند انسان را صاحب اين صفات نمي  ... 
كـه    گردد، نه اوصاف علمي؛ البتـه ايـن         كبير آمده است به اوصاف فعلي ذات اقدس إله بر مي          

گـردد؛ امـا      خداوند خبير، بصير، سميع و عليم است به اوصاف علمي حضرت حـق بـاز مـي                

                                                 
 .1874شاهنامه فردوسي، بيت، . 1

 . 110-109آملي، صص ، گفتگو با عالمه جواديسياست متعاليه از منظر حكمت متعاليهزايي،  شريف لك. 2
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  1».رئوف، عادل، ستار، غفّار، حنّان و منّان، همه به اوصاف فعلي معطوف است: چونصفاتي، 
باشـد،    آراستگي ادمي به أسماي حسناي إلهي از اهداف دنيوي و اُخروي سياست متعاليه مي             

 است، همچون انساني منهاي أسـماي حـسناي إلهـي           اللهي  خليفةچرا كه اين مكتب در مقام تربيت        
 همانطور كـه مأموريـت دارد كـه آبـاداني معـاش را داشـته باشـد،                  اهللا   خليفة .معناي نخواهد داشت  

پس . سياست متعاليه هم دنيا ساز و هم آخرت ساز        . همچنين او مأمور است كه معاد را نيز آباد كند         
ساختن معاش و معاد به جهـاد اصـغر،         .باشد  هاي جدي سياست متعاليه مي      ساختن آخرت از هدف   
دار  هاي ديگـر نيـست، بلكـه جهـت     اهد بود؛ معنايي اين سخن نفي فعاليتاوسط و اكبر ممكن خو   

انسان، سياست متعاليه، معمار چهـار بنـا   . گانه بستگي دارد هاي سه ها نيز به جهاد    بودن ساير فعاليت  
آملي اين چهـار مقطـع بايـد بـه دسـت        به بيان عالمه جوادي باشد؛ دنيا، برزخ، قيامت و بهشت،    مي

ساختن ايـن چهـار مقطـع بـدون         . اس حكمت متعاليه و سياست متعاليه ساخته شود       انسان و بر اس   
سياستي كه بتواند ايـن     . آوايي ممكن نيست    راهنما، رهبر و قانون و بدون همكاري، هماهنگي و هم         

انـديش و متعاليـه       چهار مقطع را اداره كند، سياست متعاليه خواهد بود؛ اما چون اين سياست، إلهي             
در ) ع(سـجاد   در بيان نـوراني امـام     .  نيز هست  متدانيهكمت متعاليه در عين تعالي،      است، همچون ح  

 ايـن چنـين     2» علُوهِ و العالي في دنـوه       الداني فِي «: صحيفه سجاديه در باره ذات اقس اله آمده است        
لـذا حكمتـي هـم كـه از او و اسـماي          . نيست كه خداوند در عرش حاضر باشد، اما كنار ما نباشـد           

 اسـت،   متدانيـه  نيز هست و در حـالي كـه          متدانيهزند، در حالي كه متعاليه است،         اي او دم مي   حسن
 و متداينـة   في تداينهامتعالية«به هر روي، اين جزئيات را صدرالمتألّهين با عنـوان  . متعاليه نيز هست 

  3....گو كرده است؛  باز» في تعاليها
باشـد،    هاي فلسفي متمايز مي     شناسي مكتب    سياست متعاليه با ساير انسان      شناسي، پس انسان 

هاي انـسان     ، آباداني دنيا و آخرت هر دو از مأموريت        داند سياست متعاليه دنيا را از آخرت جدا نمي       
  .باشد سياسي متعاليه مي

                                                 
 .99-98همان، صص. 1

 .47، دعاي 210، صصحيفه سجاديه. 2

 پژوهـشگاه علـوم      پژوهشي حكمت اسالم،   -اسرا فصلنامه علمي  عالمه جوادي، سياست متعاليه از منظر حكمت متعاليه،         . 3
 . 13-12، صص7وحياني معارج، شماره 
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   جهاد اصغر-1
كردند، يكي جهـاد اصـغر و         در جهاد تاكنون بيشتر علماي علم أخالق به دو جهاد اشاره مي           

، و بـر ايـن بـاور        شـاره دارنـد   اآملي به سه قسم از جهاد         ه جوادي اكبر، اما حكيم متألّ   ديگري جهاد   
تواند از رويكردهـاي حكمـت متعاليـه          داند، كه اين خود مي      است كه امام راحل نيز بر سه قسم مي        

باشد؛ مبـارزه     باشد، حكمت متعاليه و به پيروي از آن سياست متعاليه به نوعي يك جهاد مستمر مي               
فس در اين مكتب فلسفي و سياسي تمامي ندارد، اقسام جهاد در اين رويكرد عبارتنـد از جهـاد   با ن 

  :اصغر، اوسط و اكبر
كه انسان در بيرونِ هستي خـود بـا         » جهاد اصغر « :گويند جهاد سه قسم است      اهل معرفت مي  «

لتهـا و   است كه در صحنه نفس، بـين رذي       » جهاد اوسط «از اين باالتر،    . جنگد  دشمن مهاجم مي  
كوشد در جنگ بين فجـور و تقـوا و حـرص و               فضيلتها نزاع و تهاجم وجود دارد و انسان مي        

، فضيلت را فاتح كند؛ يعني، آنچه در علم اخالق و فن تهذيب نفـس،               ...قناعت،جهل و عقل و   
نـزد اهـل    » جهـاد اكبـر   «اما   .، جهاد اوسط است   معرفتموسوم است نزد اهلِ     » جهاد اكبر «به  

ن جنگ عقل و عشق است؛ كسي كه عارف و مشتاق لقاي حق باشد، جهاد اكبـر                 معرفت، هما 
كوشد تا عـشق و   داند، نه بين عقل و جهل، و آنگاه مي         يا جنگ بزرگتر را بين عقل و عشق مي        

دار عقال كردن غرايز و اغـراض         محبت را بر عقل پيروز كند، يعني عقل در مقابل جهل، عهده           
هداف شهوي و غضبي از سوي ديگر است، ليكن عقل در مقابل            وهمي و خيالي از يك سو و ا       

عشق، عقال شده عشق است؛ زيرا عقل مصطلح در ساحت عشق چونان وهم و خيال است در                 
  1».مصاف با عقل مصطلحِ عاقالن

هـا    ، نتـايجي خـوبي از آن      امام راحل در كتاب شرح اربعين خود، حـديث اول بيانـاتي دارد            
بـر  توانـد      در سياست متعاليه شخصي مي     ، كه تواند اين باشد    آن نتايج مي  توان گرفت كه يكي از        مي
ريكه قدرت تكيه بزند كه پيروز اين ميدان باشد، يعني لشگر رحماني ادمي تا بـه لـشگر شـيطاني                    أ

د از عـدالت حـرف      توان  راني بر كسي ندارد، در سياست متعاليه شخصي مي          پيروز نشود، حق حكم   
شخـصي معتـدل    . واي دروني خود را به يك اعتـدالي برسـاند          بياورد كه قُ   جرا در بزند و آن را به إ     

جهـاد بـا نفـس روايـت        . تواند از عدالت حرف بزند، نه كسي كه دچار إفـراط و تفـريط باشـد                 مي
  :باشد مي) ص(نبوي

                                                 
  . 71، ص مراحل اخالق در قرآن ،11 ج ،تفسير موضوعيآملي،  عالمه جوادي. 1
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ة فلمـا   أنّ النّبى، صلّى اللّه عليه و آلـه، بعـث سـري           : عن السكوني، عن أبي عبد اللّه، عليه السالم       ... « 
يا رسول اللّه ما الجهاد     : فقيل. مرحبا بقوم، قضوا الجهاد األصغر، و بقى عليهم الجهاد األكبر         : رجعوا قال 

سكونى از حضرت ابى عبد اللّه الصادق، عليه السالم، حـديث كنـد             «ترجمه  . جهاد النّفس  :األكبر؟ قال 
: پس چـون كـه بـر گـشتند فرمـود          . رى را همانا پيغمبر، صلّى اللّه عليه و آله، فرستاد لشك        : كه فرمود 

» .آفرين باد به گروهى كه به جاى آوردند جهاد كوچك را، و به جاى ماند بـر آنهـا جهـاد بـزرگ                      «
  1».جهاد نفس است«: گفته شد اى پيغمبر خدا چيست جهاد بزرگ؟ فرمود

ظـاهره   داراي دو نشئه و دو عالم دانسته، يكـي نـشئه             را در ذيل حديث ياد شده امام، انسان      
. ملكيه دنيويه كه عبارت از بدن اوست، ديگري نشئه باطنيه غيبيه ملكوتيه كه از عالم ديگري اسـت      

نفس ادمي كه از عالم غيب و ملكوت است، داراي مقامات و درجات آن جنودي است رحمـاني و        
كنند؛ و جنودي است شـيطاني        عقالني، كه ادمي را جذب به ملكوت اعلي و دعوت به سعادت مي            
در طـول تـاريخ خلقـت       . كنند  و جهالني كه آن را جذب به ملكوت سفلي و دعوت به شقاوت مي             

در نتيجـه ايـن نـزاع       . وقت نشده اسـت، و نخواهـد شـد          بشر بين دو جنود ياد شده آتش بس هيچ        
طور كه گذشت جهـاد در سياسـت متعاليـه            همان. طلبد  دائمي است، نزاع دائمي جهاد دائمي را مي       

  :گرائي دارد صدرالمتألهين دغدغه انسان.  بلكه هميشگي استتعطيلي ندارد،
گيري و رياضت نگاشته، بـه موضـوع          در دوران گوشه  ) ره(در تمام آثاري كه صدرالمتألهين      «

گرائي با روش مكاشفه      توان گفت كه انسان     تربيت و تزكية انسان، بيش و كم توجه داشته و مي          
تفكر تنها نتيجة رياضت و تأمالت تنهائي نبوده بلكه تـا  اين شيوة . اند و شهود او در هم آميخته     

.... حدودي واكنش دروني او نسبت به رفتار ناپسند مردم و فساد و انحطاط جامعة بوده است                 
  2»...اي براي تربيت و تصفية انسان قرار داده است؛ در حقيقت مالصدرا كشف و شهود را بهانه

كند؛ حتـي     بعي از آثار صدرالمتألهين تمسك مي     سپس مصحح براي اثبات ادعاي خود به منا       
كند، رويكرد حكمـت متعاليـه بـر تربيـت            در امور عامة أسفار مالصدرا از تربيت انسان غفلت نمي         

پژوهان حكمت متعاليه در مطالعات خود بارها با نكـات تربيتـي كـه در                 دانش. نفوس انساني است  
باشد، سپس جهاد     حث اوليه در سياست متعاليه مي     جهاد اصغر از مبا   . كنند  آثار مالصدرا برخورد مي   

جهاد أصغر در سياست متعاليه همان است كه در صـدر           . باشد  تر جهاد أكبر مي     اوسط و از همه مهم    
آمده است كه نقل شد، اما ذيل همان جهـاد اوسـط اسـت در اصـطالح عالمـة                   ) ص(روايت نبوي 

                                                 
  .5-4 حدبث اول، صشرح چهل حديث،امام خمييني، . 1
 .24، تصحيح محسن مؤيدي، صإيقاظ النائمينمالصدرا، . 2
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بـه نظـر و خـوانش عالمـه         ) ره(راحـل آملي، و جهاد اكبر بود در شرح چهل حـديث امـام               جوادي
دانـد، كـه تفـصيل آن خواهـد آمـد، سـه قـسم                 جوادي از امام راحل، امام نيز جهاد را سه قسم مي          

  .باشد دانستن،با رويكرد سياست متعاليه سازگارتر مي

   جهاد اوسط-2
. باشد  مبارزة ادمي براي كسب فضائل اخالقي و پيراستگي از رذائل اخالقي، جهاد اوسط مي             

ميدان جنگ جنود شيطاني با جنود رحماني است، انسان در ايـن ميـدان، سـعي بـر ايـن دارد كـه،                       
سازي نمايد، امـام راحـل جهـاد اوسـط و اكبـر را بـا هـم                مملكت دل را از اجانب و غير حق پاك        

هـاي امـام در شـرح          پرداختـه، در بحـث     د كه يكي اصغر و ديگري اكبر،      متعرض شده،  به دو جها     
در مقـام شـرح و تفـسير حـديث           دان بين سه جهـاد تفكيـك نكـرده اسـت، وي           چهل حديث چن  

  :بوده است) ص(نبوي
و ظاهر و دنياى آن است، كه اشـعه و          » ملك« بدان كه مقام اول نفس و منزل اسفل آن، منزل            «

انوار غيبيه آن در اين بدن محسوس و بنيه ظاهره تابيده و او را زنـدگانى عرضـى بخـشيده و                     
در اين بدن كرده، و ميدان جنگ آن همين بدن است، و قواى ظاهره آن، لشكر                تجييش جيوش   

آن است كه در اقاليم سبعه ملكيه، يعنى گوش و چشم و زبان و شكم و فـرج و دسـت و پـا،        
و تمام اين قواى منتشره دراين ممالك سبعه در تحت تصرف نفس اسـت بـه                . بسط پيدا كرده  

  1 ».واى ظاهره و باطنه نفس است، زيرا كه و هم سلطان ق»وهم«مقام 
قواي نفس ادمي اگر به اعتدالي دست نيابد، خسران دنيا و آخرت را با خود خواهد داشـت،            
اگر قوه وهميه و شهويه أفسارش به دست قوه عاقله باشد، و حكمراني جان ادمي بدست آن باشد،               

چشم، زبان، شـكم، فـرج، و       ادمي در سير صعودي بسر خواهد برد، و با كنترل اقاليم سبعه گوش،              
هاي سياسي نيز وارد شود، صيانت چنين شخـصي از مفاسـد سياسـي         تواند به عرصه    دست و پا مي   

كند كه در جهاد نفـس        ذار مي نيز بيشتر خواهد شد، سياست متعاليه قدرت سياسي را به كساني واگ           
اند بگيرد، اما اگـر اسـير     تو  سر بلند باشند، كسي كه خود هدايت يافته باشد از دست ديگران نيز مي             

   .هاي سياسي نخواهد داشت توهمات باشد حق ورود به عرصه
پس اگر وهم حكومت نمود در آنها به تصرف خود يا شيطان، اين قوا جنود شيطان گردنـد و                   «

مملكت در تحت سلطنت شيطان واقع شود، و لشكر رحمان و جنود عقل مـضمحل گردنـد و                  

                                                 
   .6-5 صث،ي، چهل حد)ره(ينيامام خم.  1
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و دنياى انـسان در كـشند و هجـرت نماينـد، و مملكـت               شكست خورده رخت از نشئه ملك       
و اگر وهم در تحت تصرف عقـل و شـرع در آنهـا تـصرّف نمايـد و                   . خاص به شيطان گردد   

حركات و سكنات آنها در تحت نظام عقل و شرع باشد، مملكت رحمانى و عقالنـى شـود و                   
هاد بزرگ است،   پس جهاد نفس كه ج    . شيطان و جنودش از آن رخت بربندند و دامن دركشند         

و از كشته شدن در راه حق تعالى باالتر است، در اين مقام عبارت است از غلبه كردن انـسان                    
بر قواى ظاهره خود، و آنها را در تحت فرمان خالق قرار دادن، و مملكت را از لـوث وجـود                     

  1».قواى شيطان و جنود آن خالى نمودن است
هـاي    دهنـد، بـدون طـي منـزل         ن مـي  در حوزة سياسـت كـه صـاحبان قـدرت در آن جـوال             

به خرد سياسي رسيدن منوط بـر       . وسلوك، ورود در سياست موجب فساد و إفساد خواهد شد           سير
از آن  عبور از اوهام است، البته اين ادبيات در علـوم سياسـي رايـج موجـود نيـست، ايـن ادبيـات                       

رود، او مرد خـدايي بـود         يباشد؛ و امام راحل بعنوان مصداق عملي آن بشمار م           سياست متعاليه مي  
ديـد، جهـت عبـور از         كه در همه حال خود را در محضر خـدا مـي             ، چون ها عبور نمود   پندار  از كه

  :باشد اوهام شرايطي وجود دارد كه اولين شرط اين كارزار سخت، عبارت از خردمندي و تفكّر مي
و بعـضى از    .  است »تفكّر« بدان كه اول شرط مجاهده با نفس و حركت به جانب حق تعالى               «

و آن نيز در مقام خـود صـحيح         . 2اند   علماى اخالق آن را در بدايات در مرتبه پنجم قرار داده          
 و  -و تفكر در اين مقام عبارت است از آنكه انسان الاقل در هر شب و روزى مقـدارى                  .است

مـام اسـباب     فكر كند در اينكه آيا موالى او كه او را در اين دنيـا آورده و ت                 -لو كم هم باشد   
آسايش و راحتى را از براى او فراهم كرده، و بدن سالم و قواى صحيحه، كه هـر يـك داراى                     

كند، به او عنايت كرده، و ايـن همـه بـسط بـساط         منافعى است كه عقل هر كس را حيران مى        
نعمت و رحمت كرده، و از طرفى هم اين همه انبيا فرستاده، و كتابها نازل كرده و راهنماييهـا                   

وده و دعوتها كرده، آيا وظيفه ما با اين موالى مالك الملوك چيست؟ آيا تمـام ايـن بـساط               نم
فقط براى همين حيات حيوانى و اداره كردن شهوت است كه با تمام حيوانات شريك هستيم،                

   3»يا مقصود ديگرى در كار است؟
كند كـه ادمـي را        ميكند، بلكه تفكري را دنبال        سياست متعاليه هر گونه تفكري را دنبال نمي       

 ي كوشش خرد بـرا يو به معنا عرفاني   منزل   نيتفكر پنجم در سير و سلوك بسوي حق قرار بدهد؛         
 مـردود و دو   يكيتفكر سه گونه است كه است كه        .  است؛ كه همان قرب است     ي به مطلوب  يابيدست

                                                 
  .همان. 1
 .41، صمنازل السائرينخواجه عبداهللا انصاري، . 2

    .7-6 همان، صص،ينيامام خم.  3
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 ذات خـدا     تفكـر در   ست،يـ  ن رفتـه ي كه پذ  ي ا شهيآن تفكر و اند   .  است دهي مقبول و پسند   گرينوع د 
  : وجود دارده از آن دو رايي رهايو برا.  انجامدياست كه به انكار و جحود م

 و گردن نهادن به علـم ظـاهر         يدي تقل ماني ا رشي پذ امبراني پ تي كه همان هدا   يراه عموم . 1
  .است

 بـا كمـك سـه       زيـ  ن سالك . داده اند  ي است كه به آنها علم لدن      يراه خالص كه راه خاصان    . 2
  : شودي در ذات خدا رها مهشي از اندزيچ

  . عقل از معرفت ذات حقي و شناخت عجز و ناتوانافتيدر. الف
  .دي توحتي به نهادني از رسيدينوم. ب
    ي عظمت و جالل الهسماني و چنگ زدن در ريريبهره گ: ج

        : اند كه عبارتند ازدهي و پسنديرفتني پذزي نشهيدونوع اند
 رابي اسـت كـه كـشت حكمـت را سـ           ي كه چونان آب   ي اله شني در لطافت آفر   شهياند. 1    

  :دي توان به آن رسي مزي و به سه چكنديم
   ي الهي نعمت هاي هااني بنيدقت در مباد.    الف
  ي فراخوان به اطاعت الهي هازهياجابت انگ.     ب
       از بند شهواتييرها.     ج

 دنيي را در پو   شاني حاالن است و ا    انهي اعمال و احوال كه مختص م      ي به معان  دنيشياند. 2   
  : استزي رساند و خود متوقف برسه چي مياري قت،يشاهراه حق

   عمل با علمي مدام و همخوانيدانش خواه.      الف
   شمردن مرسوماتزيناچ.      ب
   محبوبرتيشناخت مواضع غ.      ج

د، و آن را به همه      دان  سياست متعاليه تفكر ياد شده را براي صاحبان قدرت امر ضروري مي            
كند؛ در كار انبياء انديشيدن كه اين همه بساط از آن چيست؟ بطور قطـع   صاحبان قدرت توصيه مي   
  .باشند براي چند صباح دنيا نمي

آيا انبياء كرام و اولياء معظم و حكماى بزرگ و علماى هر ملت كه مردم را دعوت به قـانون                    «
دادند با آنهـا     حيوانى و از اين دنياى فانى پرهيز مى       كردند و آنها را از شهوات        عقل و شرع مى   

هـاى فـرو رفتـه در شـهوات را مثـل مـا         دشمنى داشتند و دارند، يـا راه صـالح مـا بيچـاره            
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فهمد كه مقصود از اين بـساط چيـز ديگـر            اى فكر كند مى    دانستند؟ اگر انسان عاقل لحظه     نمى
، و اين حيات حيوانى مقصود بالـذات        است، و منظور از اين خلقت عالم باال و بزرگترى است          

و انسان عاقل بايد در فكر خودش باشد، و به حال بيچارگى خودش رحـم كنـد و بـا                    . نيست
اى نفس شقى كه سالهاى دراز در پى شهوات عمر خود را صرف كـردى و                : خود خطاب كند  

چيزى جز حسرت نصيبت نشد، خوب است قدرى به حال خود رحم كنى، از مالك الملـوك                 
حيا كنى، و قدرى در راه مقصود اصلى قدم زنى، كه آن موجب حيات هميـشگى و سـعادت                   
دائمى است، و سعادت هميشگى را مفروش به شهوات چند روزه فانى، كه آن هم بـه دسـت                   

قدرى فكر كن در حال اهل دنيا از سابقين تا اين زمـان  . آيد حتى با زحمتهاى طاقت فرسا    نمى
  1».بينى كه مى

باشـند،    متدنين بايستي بهوش باشند كه دلسوزتري دل سوزان به ادمـي أنبيـاء مـي              جغرافياي  
باشد، امـام     هاي بلند آسماني انبياء مي      هاي ليبرال دمكراسي نيست بلكه در انديشه        رهايي در انديشه  

باشـند، توانـست اول    راحل كه خود بزرگترين انديشمند سياست متعاليه در مقام نظـر و عمـل مـي          
ا مهار كند سپس به عرصه مبارزه و سياسـت ورود پيـدا كنـد؛ در غيـر آن صـورت                     نفس خويش ر  

  .كند تفكر در سر گذشت دنيا گرايان ادمي را از دنيا زدگي بدور مي. سياست متعاليه نخواهد بود
مالحظه كن زحمتهاى آنها و رنجهاى آنها در مقابل راحتى آنها چقدر زيادتر و باالتر اسـت،                 «

آن انـسانى كـه در صـورت        . شود  هر كس هم راحتى و خوشى پيدا نمى        در صورتى كه براى   
كنـد و    انسان و از جنود شيطان است و از طرف او مبعوث است و تو را دعوت به شهوات مى                  

گويد زندگانى مادى را بايد تأمين كرد، قدرى در حال خود او تأمـل كـن، و قـدرى او را                      مى
خواهـد    است؟ يا آنكه خودش مبتال است مـى   استنطاق كن ببين آيا خودش از وضعيت راضى       

و در هر حال از خداى خود با عجز و زارى تمنا كن كه تو را             بيچاره ديگرى را هم مبتال كند؟     
و اميد است اين تفكر كـه بـه         . آشنا كند به وظايف خودت كه بايد منظور شود ما بين تو و او             

اى تو بنماياند و موفق شود به منـزل         قصد مجاهده با شيطان و نفس اماره است، راه ديگرى بر          
  2».ديگر از مجاهده

اينكه هر كسي بخصوص صاحبان قدرت در شبانه و روز در عملكرد خود مطالعه كننـد، در                 
 صـيانت از فـساد قـدرت        ،واقع خود انتقادي كردن و خويشتن خويش را مـورد تفكـر قـرار دادن              

نكه موالي ادمي راضي از عمل، رفتار و باور او          تواند به همراه داشته باشد؛ تفكر در اي         سياسي را مي  
طلبد كه جهاد اوسـط را بايـستي           يا نه؟ صداقت در سلوك سياسي و سعادت در آن مسير مي             است

                                                 
  .همان.  1
 .7-6امام خميني، همان، صص. 2
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جدي شمرد، و در ادبيات سياسي براي آن جايگاهي در نظر گرفت، راسـتي وظيفـة ادمـي در ايـن                  
روي ادمـي وجـود       گانه هميشه در پـيش      ههاي س   دنيا چيست؟ قرار چكار كند؟ به كجا برود؟ سؤال        
هـاي يـاد شـده        روم؟ هر انساني بايستي به پرسش       دارد، كه از كجا آمدم؟ بهر چه آمدم؟ به كجا مي          

هـاي سياسـي      پاسخي داشته باشد، در ادبيات ليبراليستي، كمونيستي، سكوالريستي و ديگـر مكتـب            
هـا    ه دارند بـه پاسـخ گفـتن بـدان         هاي وجود ندارد، صاحبان قدرت بخاطر اهميتي ك         چنين پرسش 
باشد، و مراد از آن عـزم بـر           شود كه عزم مي     امام راحل سپس به منزل ديگر وارد مي       . اولويت دارند 

باشد، در اين مسير بايستي از ظاهر شريعت آغاز نمايـد، صـاحبان      ترك معاصي و فساد و إفساد مي      
هـاي    در غير آن صـورت بـه شـريعت        قدرت عزم بر امر داشته باشند كه متشرع به شريعت شوند،            

ورزنـد كـه عبارتنـد از         شرقي و غربي در خواهند آمد، امام به سه مفهوم مهـم اخالقـي تاكيـد مـي                 
هاي ياد شده     مشارطه، مراقبه و محاسبه كه هر كدام شرح خاص خود را دارند، آشنايان به اصطالح              

ري كـه ادمـي را در ايـن پيكـار       واقف بر آثار سازنده آنها در عرصة سياست هستند، از جملـة امـو             
باشد، گوش شنوي صاحبان قدرت، آنان را از استبداد و ديكتـاتوري              كند، تذكّر مي    امان ياري مي    بي

گان جامعه باعث رشـد و موجـب تقويـت            بخشد، متذكِّر بودن از خير خواهان و نخبه         مصونيت مي 
باشد كه بعد از تفكر مـورد          مي  تذكر يكي از منازل السائرين     .گردند  مشروعيت يك نظام سياسي مي    

  : باشد دهند، فهرست بحث از آن در عرفان عملي بدين قرار مي بحث قرار مي
  . استدني منزل راه و باالتر از تفكر خواستن و تذكر رسنيتذكر ششم

  : تذكر برسه ستون استوار استي  بنا
  : از اندرزها كه خود وابسته به سه امر استيبهره ور. 1  
   به اندرز دي شدازيس ناحسا. الف  
   واعظ بستنوبيچشم بر ع. ب  
  ي الهدي داشتن وعده و وعاديبه . ج  
  : استزي سه چجهي نتزي نيعبرت آموز. 2 

   عقل اتيح: الف  
  شناخت روزگار: ب  
  ي از غرض ورززيپره: ج  
  :ندي نشي به ابر مزي از سه چزيدرخت تفكر ن.3
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 302

   كوتاهيآرزو. الف  
  تدبر در قرآن. ب  
  :زي از پنج چزي پره.ج   

   با مردمزشيآم. 1    
  يوي دني هايوابستگ. 2    
  جايانتظارات ب. 3    
  ي و شكم بارگيپرخور. 4    
  يپرخواب.5    

 آنهـا تبيـين و     ياد شده به تفصيل بيشتر نيازمند اسـت، تـا هـر كـدام از      هر كدام از عناوين  
 در عوامـل هـر      1.گنجـد    نمـي  تفسير شود و سپس در حوزة سياست تطبيق گردد؛ كه در اين مجال            

فساد سياسي، اقتصادي، قضايي، و ديگر فسادهاي كه در جوامع بـشري وجـود دارد، بـه خيلـي از                    
شود، اما دريغ از توجه كردن به امور معنوي كـه نبـود اخـالق و معنويـت باعـث                      عوامل توجه مي  

 بـه ادبيـات     ق و عرفان،  به اميد روزي كه ادبيات اخال     . باشد  خيلي از فسادهاي ياد شده و نشده، مي       
اند، سـرودة     كم و بيش پرداخته   ) ص(در متون ادبي هم به شرح حديث نبوي       . سياست، راه پيدا كند   
  :باشد باشد، كه آنجا نيز جهاد اوسط مراد مي موالنا از آن جمله مي

ــرون  « ــصم ب ــا خ ــشتيم م ــهان ك   مانـــد خـــصمى زو بتـــر در انـــدرون    اى ش

ـ             ى خرگــوش نيــست  شــير بــاطن ســخره   ست كشتن اين كـار عقـل و هـوش ني

  كــاو بــه درياهــا نگــردد كــم و كاســت   دوزخ است اين نفس و دوزخ اژدهاسـت       

ــوز   ــامد هنـ ــا را در آشـ ــت دريـ ــوز     هفـ ــق س ــوزش آن خل ــردد س ــم نگ  ك

ــافران ســـــنگ دل  ــل   ســـــنگها و كـــ ــدر او زار و خجـ ــد انـ ــدر آينـ   انـ

ــذا    ــدين غ ــاكن از چن ــردد س ــم نگ ــد مــ     ه ــق آي ــا ز ح ــدا ت ــن ن  ر او را اي

ــوز    ــى هن ــد ن ــير گوي ــشتى س ــير گ  اينــت آتــش اينــت تــابش اينــت ســوز    س

ــده   عـــالمى را لقمـــه كـــرد و در كـــشيد ــد  مع ــنْ مزي ــلْ مِ ــان ه ــره زن  اش نع

                                                 
 .27-7امام راحل، همان، صص. 1
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ــان    ــد از ال مك ــر وى نه ــدم ب ــق ق ــان    ح ــن فك ــود از ك ــاكن ش ــه او س   آن گ

ــشه جز     چون كه جزو دوزخ است اين نفـس مـا          ــل دارد هميـ ــع كـ ــاطبـ  وهـ

ــشد     ايــن قــدم حــق را بــود كــاو را كــشد  ــان او ك ــر حــق خــود كــى كم  غي

ــت   ــر راسـ ــد اال تيـ ــان ننهنـ ــژ تيرهاســت    در كمـ ــاژگون ك ــان را ب ــن كم   اي

  گمـان  كز كمـان هـر راسـت بجهـد بـى             راســت شــو چــون تيــر و واره از كمــان

ــرون    ــار ب ــشتم ز پيك ــه واگ ــون ك   روى آوردم بــــــه پيكــــــار درون    چ

ـ   ــريم       ا مــن جهــاد االصــغريم   قــد رجعنـ ــاد اكبـ ــدر جهـ ــى انـ ــا نبـ   بـ

  تا بـه سـوزن بـر كـنم ايـن كـوه قـاف                 قــوت از حــق خــواهم و توفيــق و الف

ــشكند   ــفها ب ــه ص ــيرى دان ك ــهل ش  1»شير آن اسـت آن كـه خـود را بـشكند            س

هاي اخالقي در جوامع إسالمي، با وجود ادبيات غني اخالقي و عرفاني مايـه تعجـب                  بحران
هـاي گونـاگون جهـل و     هاي اخالقي و وجود فـساد  رسد كه ريشه بحران    گردد؛ به نظر مي     دمي مي ا

هـاي أخالقـي در حـوزة         باشد، كه سياست متعاليه بدنبال إحيايي گزاره        ناآگاهي صاحبان قدرت مي   
طبق فرمايش خود حضرت اتمام مكـارم       ) ص(باشد، همانطور كه هدف از بعثت پيامبر        سياست مي 
سياست متعاليه نيز بدنبال جاري و ساري سـاختن         ) ص(ه است، به تأسي از رسول أكرم      اخالق بود 

تا به نوبة خود در كنترل مفاسد قدرت سهمي داشته          . باشد  هاي أخالقي در حوزة سياست مي       ارزش
كمـا اينكـه از     . ورزد به جهاد اوسط نيز تأكيـد دارد         باشد، فلذا همانطور كه به جهاد أصغر تأكيد مي        

دكه، آمـاري از  شـو  وقـت معلـوم مـي    هاي يـاد شـده آن   اهميت جهاد. باشد كبر نيز غافل نمي   جهاد أ 
از نبود آنها، فراهم شود؛ با كمال تأسف از همه امور و علوم آمـار وجـود                 ناپذير   جبران   آمدهاي  پي

امعه خالصه چه ج  !!! دارد، اما دريغ از آماري كه از آثار مثبت وجود معنويت و آثار منفي از نبود آن                
، بخـصوص در    هـاي زنـدگي     بشري توجه بكند و چه نكنـد، اخـالق و معنويـت در تمـام عرصـه                

  .باشد گذار مي  تأثيرهاي سياسي، عرصه

   جهاد اكبر-3
باشد، مثل آنجا كه بين جنود عقل و جهل بود، اينجـا              در جهاد أكبر ميدان معركه متفاوت مي      

                                                 
 .1373فتر اول، بيت دمثنوي معنوي،. 1
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خاص خـود را دارد، غنـايم جهـاد أصـغر، غنـايم      هر كدام از آنها غنايم  . باشد  بين عقل و عشق مي    
شود، از قبيل امور دنيوي؛ غنـايم جهـاد اوسـط آراسـته               جنگي است كه از ميدان نبرد سهمشان مي       

شدن مجاهد به فضائل اخالقي و پيراسته شدن از رذائل اخالقي است، اما در جهاد اكبـر غنيمـتش                   
باشـد،     ادمي چون داراي ابعاد مختلف مـي       .عشق است و عاشقانه زندگي كردن، رهايي از بند عقل         

  :در نتيجه قابليت هر سه جهاد را دارد
 اما انسان، تركيبي از عقل و شهوت است؛ يعني خـصلتي از فرشـتگان و خـصلتي از بهـايم                     «

يك جنبـه، او را بـه       . خويي در پيش روي اوست      گري و هم راه فرشته      لذا هم مسير بهيمه   . دارد
اگر جنبـه عقالنـي در او تقويـت شـود،     . خواند  را به اطاعت فرا مي    عصيان و جنبه ديگر، وي      

تواند از فرشته نيز سبقت بگيرد؛ چون فرشتگان، بدون داشتن  شود؛ تا جايي كه مي خو مي فرشته
رسند، ولي انسان بـا داشـتن شـهوت كـه             شهوت كه مانع بزرگي است، به عبوديت كامل مي        

 اكبر، نبرد كرده، خـود را بـه اوج قلّـه سـعادت              حجاب مهمي است، در ميدان جهاد اوسط و       
شود؛ تا جايي كه      در مقابل، اگر جنبه شهواني در او غلبه كند، به بهيميت نزديك مي            . رساند  مي

أُولئك كاألنعام بـل هـم      : (گردد؛ حتي ممكن است از آن مرحله نيز تنزّل كند           بهيمه محض مي  
   2»1).أضلّ أُولئك هم الغافلون

 بلكه برتر از فرشته شدن را دارد، هم توان بـدتر از هـر حيـوان                 ،فرشته شدن انسان هم توان    
باشد، اگـر     باشد؛ دولت انساني نيز خالي از دو خصلت ياد شده بطور كالن نمي              خو را دارا مي     درنده

هاي فرشتگي داشته باشند، دولتشان نيز ويژگي فرشتگي خواهد داشـت، و              صاحبان قدرت خصلت  
حـديث  . ي بر صاحبان قدرت غلبه كند، دولت حيواني را شاهد خواهيم بود           هاي حيوان   اگر خصلت 

  :ياد شده مورد توجه اهل ادب و شعر نيز بوده است
ــد  ــزدان مجي ــه ي ــد ك ــديث آم ــد     در ح ــه آفري ــه گون ــالم را س ــق ع  خل

 ست او ندانـد جـز سـجود          آن فرشته   يك گُرُه را جمله عقـل و علـم و جـود            

ــدا    و هــوا نيــست انــدر عنــصرش حــرص  ــشق خ ــده از ع ــق زن ــور مطل   ن

ــي  ــش ته ــر از دان ــروهِ ديگ ــك گ ــي   ي ــف در فربه ــوان از عل ــو حي  همچ

ــف  ــطبل و عل ــه اص ــز ك ــد ج  از شــقاوت غافــل اســت و از شــرف  او نبين

                                                 
  .179  سوره اعراف، آيه .1
   .389، ص 2 مقربان، جي ادب فنا،يآمل يعالمة جواد.  2
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ــشر  ــزاد و ب ــست آدمي ــوم ه ــن س  نـــيم او ز افراشـــته و نـــيمش خـــر  اي

ــود     ــفلي ب ــل س ــود ماي ــر خ ــيم خ  ل عقلـــي بـــود نـــيم ديگـــر مايـــ  ن

 وين بـشر بـا دو مخـالف در عـذاب            آن دو قوم آسـوده از جنـگ و حِـراب           

ــدند   وين بشر هـم زامتحـان قـسمت شـدند           ــت ش ــه ام ــكلند و س ــي ش  آدم

ــدند    ــق ش ــستغرق مطل ــرُوه م ــك گُ   همچو عيسي با ملـك ملحـق شـدند          ي

ــل  ــا، جبرئيـ ــك معنـ ــش، آدم ليـ  يـل رسته از خـشم و هـوا و قـال و ق             نقـ

ــاد   ــد و جه ــته وز زه ــت رس ــزاد   از رياض ــود نـ ــي او خـ ــا از آدمـ  گوييـ

ــا خــران ملحــق شــدند    1خشمِ محض و شهوت مطلـق شـدند         قــسم ديگــر ب

انسانيت انسان به خردمندي اوست، امتياز مركزي ادمـي بـا سـاير جنبنـدگان داشـتن عقـل                   
 را بـه سـعادت مطلـوب         آن ادمي بستن  تواند بشرط به كار       باشد، و عقل بعنوان رسول باطني مي        مي

ها مكلف نيستند چون عقـل ندارنـد، دولـت سياسـت متعاليـه برآينـد عقـل                    رهنمون سازد، حيوان  
هاي سياسي دولت متعاليه در انديشه سياسـي متعاليـه            ترين دولت در انديشه     باشد، شايد عقالني    مي

  .ف خواهد شدبا داشتن عقل و به كار نبستن آن منتهي به انحرا. بوده باشد
سرّ بدتر شدن انسان تبهكار از بهايم، اين است كه چهارپـا بـدون برخـورداري از عقـل، راه                    «

از ايـن رو    . رسد  گيرد و به نقطه پاياني آن كه در حقيقت، كمال اوست، مي             بهيميت را پيش مي   
  ....كنند كنند، بلكه در صراط مستقيم خودشان حركت مي حيوانات مسير انحرافي را طي نمي

گيرد و به اين ذلّت  اما آدمي با داشتن عقل و زير پا گذاشتن آن، مسير گمراهي را پيش مي
گري و  براي بهيمه، شود؛ حتّي عقلي كه بايد در مسير تعالي جويي به او كمك كند كشيده مي

إنّ اهللا : قال أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم... « :كشد حيوانيت او نقشه مي
وجلّ ركّب في المالئكة عقالً بال شهوة، و ركّب في البهائم شهوةً بال عقل، و ركّب في بني عزّ

آدم كلتيهما، فمن غلب عقلُه شهوتَه فهو خير من المالئكة، و من غلب شهوتُه عقلَه فهو شرّ من 
  3» 2.»البهائم

فتـه شـده   هاي سياسي سكوالريستي عقل به گرفته شده در مسير معكوس قرار گر         در انديشه 
                                                 

  .1510 ـ 1497 دفتر چهارم، ابيات مثنوي معنوي، . 1
  .299، ص57بحار، ج. 2
   .390-389، صص 2 مقربان، جي ادب فنا،يآمل يعالمة جواد.  3
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است، بجاي مسير هدايت در مسير گمراهي قرار گرفته شده است؛ سياست متعاليه عقـل بـشري را    
نظـر و   دهد، سياست متعاليه در نظـر و عمـل بـدنبال              در مسير تعالي جويي و كمال جويي قرار مي        

خو بـودن     ه فرشت .داند  هاي آن امام همام را از منابع معرفتي خود مي           باشد، و گفته     مي )ع( عمل علوي 
باشند، بلكه مـراد ايـن        ادمي به معنايي تقدم فرشته بر ادمي نيست، چرا كه ادمي مسجود ماليكه مي             

  . گيرد است كه تمام قواي انساني بدست قوة عاقله او قرار مي
به معناي برتري فرشته بر انسان كامل نيست، بلكه به معناي غلبـه             » فرشته خو بودن  «بنابراين،  «

توانـد از     از ايـن رو انـسان مـي       . الني انسان بر جنبه شهواني و حيواني اوسـت        كردنِ جنبه عق  
كـه سـجده فرشـتگان بـراي          چنـان . فرشتگان باالتر رود و حتي به مقام معلّمي آنها نيز باريابد          

كه در حد خود، انسان كامل است از آن جهت بـود كـه وي معلّـم                 ) السالم  عليه(حضرت آدم 
اين سجده كه به تصريح برخي روايات، از        . م داد يا اِنْباء اسما كرد     فرشتگان شد و به آنها تعلي     

، شـاهد برتـري انـسان كامـل بـر      1در صـلب آدم بـود  ) السالم  عليهم(بركت وجود ائمه اطهار   
كنـد كـه همـه       از سوي ديگر، قرآن كريم با تأكيـدهاي متعـدد، تـصريح مـي             . فرشتگان است 

 در اين صحنه حضور داشتند و همگي        2..اكع، ساجد و  فرشتگان، اعم از مسبح، مهلّل، حامد، ر      
رو انسان كامل از همه آنهـا         ؛ از اين  3)فسجد المالئكة كلّهم أجمعون   : (پس از تعلّم، سجده كردند    

  4.برتر و باالتر است
 خـود را   شـهواني و مطلـق ميـل    ت بتوانند شهوت قـدرت، ثـروت،        روزي اگر صاحبان قدر   

مقولة تـشكيك   البته از   .  سياست متعاليه دور از انتظار نخواهد بود       وقت مدينه فاضلة    كنترل كنند، آن  
 صاحبان قدرت به هوي و هوس خود بيشتر باشد، فاضله بـودن مدينـه نيـز       باشد، هر چه تسلط     مي

هـاي      هجـرت . يافتخواهد  ت  تر و فضائل اخالقي شد      شديدتر خواهد بود، رذائل اخالقي كم رمق      
  :گانه گوناگون خواهد بود ل آنان، به اقسام جهاد سهمبارزان و كردار و رفتار و افعا

آن است كه انسان از محلّي كـه نتوانـد در           » هجرت صغرا «. در برابر جهاد اكبر   » هجرت كبرا ««
آن شعاير ديني را احيا كند، كوچ كند و به جايگاهي برود كه توان اقامه دين در آن ميسر باشد 

؛ يعنـي از  5)والرُّجزَ فَاهجر: (يدي دوري و پرهيز كند  آن است كه از هرگونه پل     » هجرت كبرا «و  

                                                 
  .58، ص1، جنورالثقلين. 1
  . سوره صافّات و خطبه نخست نهج البالغه165 ـ 164آيات : ك.اع فرشتگان رراجع به انو. 2
  .30سوره حجر، آيه . 3
 .390-389، صص 2، جادب فناي مقربانآملي،  عالمة جوادي. 4

  .5سوره مدثر، آيه . 5
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هاي باطل و عاطل نفس كوچ كند و به حدي برسد كه نفس گناه از او نخواهـد، پـس                     خواسته
هجرت صغرا و هجرت كبرايي است كه در برابر آن جهاداصغر و جهاد اكبري است، كه با هم                  

 بزرگان و سـلف صـالح اسـت، كـه آنهـا       اين عبارت از خالصه افكار    . ارتباط تنگاتنگ دارند  
  1».كوشيدند اين معارف را تبيين و به آنها عمل كنند مي

امام راحل از آن جمله مصاديقي است، كه داراي هجرت كبرا و هـم داراي هجـرت صـغرا                    
بوده است؛ سرانجام هجرت صغراي او به پاريس فرانسه منتهـي شـد، هجـرت خـدايي بـه نتيجـه                     

اش در جماران به بار نشـست؛ امـا           تهي گشت و در فرودگاه مهرآباد و ادامه       خوب و پيروزمندانه من   
تـن خـويش از مـسير         برداشتن خـويش  هجرت كبراي او به جهاد اكبرش حاصل گشت، برآيندش          

اي داشته باشيم، ادعايي ياد       اگر در كتاب شرح چهل حديث امام و ديگر آثار او مطالعه           . سلوك شد 
گانـه بيـشترين تأكيـد را دارد،     هـاي سـه   ياست متعاليه نسبت به جهادس .توان لمس نمود شده را مي  

 جهـاد اوسـط بـشمار        جهاد اكبر علماي علـم اخـالق       در نزد اهل معرفت   بخصوص به جهاد اكبر،     
   .آيد مي

. الي آثار آنها به جا مانـده اسـت     نيز سخني داشتند كه در البه      2برخي از بزرگان اهل معرفت    « 
اسـت؛ و آنچـه را ديگـران       » جهاد اوسط «نامند،    را ديگران جهاد اكبر مي     اند كه آنچه   آنها گفته 

از آنجا كه آنان مراحل باالتر را نديده اند، ايـن           . است» هجرت وسطا «پندارند،   هجرت كبرا مي  
. مرحله را جهاد اكبر پنداشته اند و چون جلوتر نرفته اند، اين مرتبه را هجرت كبرا دانسته انـد                  

» جهاد اكبـر   . كند و جلوتر برود، خواهد ديد كه راه همچنان مانده است           حال، اگر كسي كوچ   
اسـت؛  » جهاد اوسط «اين نيست كه انسان بكوشد خوب، عادل و باتقوا باشد، بلكه اين مرحله              

» استدالل«نجات يابد و از بند      » عقل«آن است كه انسان به جايي برسد كه از شرّ           » جهاد اكبر «
 اگر انسان درصدد اين باشد كه هميشه با  .پابگذارد» عشق« به وادي    برهد، و » برهان«و از خطر    

» عاشـق «و » عارف«است؛ نه » عاقل«فكر كار كند، در جهاد اوسط مانده وگرفتار عقل است و        
برد، زيـرا گرچـه توانـسته        او هنوز در محور فكر و در مدار عقل به سر مي           . »محب دوست «و  

  3»... نتوانسته است عقل را رام كنداست از گزند جهل رهايي يابد، هنوز
ك حقيتـي   ما كه از سير سالكانه محروميم، نبايد اين امور را منكر شويم، وادي عشق هـم يـ                 

، دولـت هـاي قرآنـي        داشـته باشـد     وجود خارجي  تواند  ها، مي   است، دولت عشق مثل ساير دولت     

                                                 
   .54 مرصوص، صاني بن،يآمل يعالمة جواد.  1
  .730 ـ 727  صانوار الحقيقه و اطوار الطريقه و اسرار الشريعه،. 2
 .54 صبنيان مرصوص،آملي،  عالمة جوادي. 3
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و بعد از   ) ص(لت نبوي  دو ها،   آن دولت  هرم  هاي پيامبري و در رأس       و دولت   همچون دولت يوسف  
، و در آينـده     )ره( امـام خمينـي     حكومـت  و در زمان معاصر در مرتبـه ضـعيف        ) ع(آن دولت علوي  

متفـاوت از ديگـران    ، بيـنش و ارزش   در سياست متعاليه  ر،مدا  استيسرويكرد  ). عج(دولت مهدوي 
لّه همچـون   يم متأ باشد، بهتر از آن اينكه حك       ترين شاهد بر اين ادعا امام راحل مي         د، ملموس باش  مي

  :اكيد بورزدآملي نيز بر آن ت جوادي
آن است كه انسان از مرحله عـدل و تقـوا بـاالتر رود و بـه مرتبـه واالي                    » هجرت كبرا «. ...«
گويد كه   كند و هرگز نمي    ، دست و سر را در راه محبوب فدا مي         »محب«انسانِ  . برسد» محبت«

كـه   آن .»ان با طاغوتيان به نبرد پرداخت     تو الي نمي با دست خ  «، يا   »اين جنگ نابرابر است   «مثالً  
حـال كـه مـن روي زمـين جـايي نـدارم يـا مـرا                 «گويد   سالك كوي محبت است هرگز نمي     

چگونه با طاغوتيان مبارزه كنم، درحالي كه ياوري ندارم         «يا  » پذيرند، چگونه فرياد بكشم؟    نمي
من از دريايي به دريا، از فرودگـاهي        «گويد   ، بلكه مي  »پذيرد و هيچ كشور و هيچ امتي مرا نمي       

 ، ايـن    1»اي به كشتي ديگر، سفر كرده و حرف خود را بازگو خواهم كرد             به فرودگاه، از كشتي   
سخن عاشقي است كه از بند عقل رهيده است و در مرحله هجرت كبرا و جهاد اكبر بـه سـر                     

سـخن كـساني     .ايشان است و ياران   ) السالم  عليه(برد و اين همان كار حضرت سيدالشّهداء       مي
دارند، اين است كه در شرايطي كه  كه در حصار عقل گرفتارند و با برهان و استدالل قدم برمي    

اي نباشد و دشمن در اوج قدرت باشد، بايد تقيه كرد و سكون و سكوت را بر         هيچ عِده و عده   
» عقل«يد دست و بال     با« اما هر كه از اين مرحله بگذرد و بگويد           2جوش و خروش ترجيح داد    

نجـات پيـدا    » جهاد اوسط «رسيده و از    » جهاد اكبر «، به   »پرواز كند » عشق«و فكر را بست، تا      
  3»هجرت كبرا«كرده و به 

انديشد، بفكر معشوق بودن در واقع بفكر همه بـودن              دولت عشق به چيزي جز معشوق نمي      

                                                 
را نمايم و در كـشورهاي اسـالمي، دسـت خـود را             ) السالم  عليه(اكنون كه من به ناچار بايد ترك جوار موال اميرالمؤمنين          «. 1

 و از ورود بـه  بيـنم  براي خدمت به شما ملت محروم كه مورد هجوم همه جانبه اجانب و وابستگان بـه آنهـا هـستيد، بـازنمي         
پيش من مكان معيني مطرح نيست، عمل بـه تكليـف           . كنم اند، به سوي فرانسه پرواز مي      كويت با داشتن اجازه، ممانعت نموده     

به ملت ايران به مناسبت خروج از       ) سره  قدس(پيام امام خميني  (» مصالح عاليه اسالم و مسلمين مطرح است      . الهي مطرح است  
  ).587، ص1جصحيفه نور،، )ش.هـ (14/7/1357عراق مورخ 

اگر شما را اجبار بـه تغييـر لبـاس كننـد، چـه              : در نظر دارم كه به يكي از آقايان ائمه در زمان فشار براي تغيير لباس گفتم               «. 2
زه اگر من را اجبار كنند و امام جماعت باشم، همان روز با لباس تـا        : گفتم. آيم نشينم و بيرون نمي    در منزل مي  : كنيد؟ گفتند  مي

  ).262همان، ص(» روم مسجد مي
 .55، همان، صبنيان مرصوص. 3
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باشد،    خروجي حكمت متعاليه مي    باشد؛ امام كه    است، چون معشوق كه خدا است، او همه چيز مي         
باشـد، منهـاي      اش هم با ساير مبارزان جهان متفاوت مي         مبارزه) ره(امام راحل عاشق خداست، فلذا    

هـا    اش، تجزيه و تحليل قرار بگيـرد، تفـاوت          ها اگر مبارزات وي، و حكمراني       ها و حب    تمام بغض 
آملـي متفـاوت    ه عالمـه جـوادي  طور در تحليل شخـصيت امـام از نگـا         همان. مشهودتر خواهد بود  

  :باشد مي
است و آنچه   » جهاد اوسط «پنداشتند، در نگاه امام راحل       مي» جهاد اكبر « لذا آنچه را ديگران      «

حـضرت امـام     .پنداشتند، به نظر ايشان هجرت وسطا خواهـد بـود          را ديگران هجرت كبرا مي    
و آله و سلم چنين نقل فرموده  از وجود مبارك رسول گرامي صلي اهللا عليه         ) السالم  عليه(صادق
أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها؛ و أحبها بقلبه و باشرها بجسده و تفرغ لها؛ فهـو اليبـالي                   «: است

، پس برجسته ترين مردم كساني هـستند كـه بـه            1»علي ما أصبح من الدنيا علي عسر أم علي يسر         
ست عبادت باشـند و بـا آن معانقـه          ورزند و آن را دست به گردن بپذيرند؛ دو        » عشق«عبادت  

نيز در طليعه تفسير نوراني سوره حمد، بهترين مـردم را           ) سره  قدس(حضرت امام خميني   .كنند
داند كه عبادت را معشوق خود بداند و به آن دل ببندد؛ نـه اينكـه صـرفاً عبـادت را               كسي مي 

               وسط است، نه حد كه همه تهمتها را     آن .نهاييبفهمد؛ يا تنها براي آن برهان آورد، كه اين حد
، وگرنـه هرگـز     2كند، به جايي رفيع دل سپرده است       خرد و همه رنجها را تحمل مي       به جان مي  

هيچ تهمتي از فكر هيچ سياست بازي نگذشت، مگـر اينكـه            . ها را ندارد   توان تحمل آن تهمت   
  شد،  در قم پخش مي) ش.هـ (1342خرداد 15ها كه بعد از فاجعه  نظير آن شب نامه

گفتند و نوشتند؛ ولي اين عالم ربـاني        ) سره  قدس(با نيش قلم يا نيش زبان درباره حضرت امام        
  :همه را تحمل كرد و اين شدني نيست، جز به استناد همان كه فرمود

  3 چشم بيمار تو را ديدم و بيمار شدم    من به خال لبت اي دوست گرفتار شدم 
  4»....»قلع«است؛ نه راه » محبت«اين راه، راه 

اگـر جهـاد يـاد شـده بـراي          بحث جهاد اكبر بيش از اين است كه در اين مختصر بگنجـد،              
هاي اصغر و اوسط،       جهاد باشد كه با    ن از اوجب الواجبات مي    مدارا   براي سياست  ديگران الزم باشد،  

ز جهاد  در پايان بحث ا   . خود را به جهاد اكبر برسانند تا به ملت و مملكت ماية خير و بركت باشند               
اي كه شايد به ذهن بيايد مطرح كنيم و آن اينكه سياسـت متعاليـه بـدنبال                    مناسب است شبهه   ،اكبر

                                                 
  .83، ص2الكافي، ج. 1
  .128، صتفسير سوره حمد: ك.ر. 2
  .142 ص،)سره قدس(ديوان حضرت امام خميني. 3
 .56بنيان مرصوص،همان، ص. 4
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زنند، بايـستي توجـه كـرد كـه           زدايي است، كه عقل ستيزان شرق و غرب نيز چنين حرفي مي             عقل
در سياست متعاليه بر اين باور است كه غير از عالم عقل عـالم ديگـري بنـام عـشق وجـود دارد و                        

  :   نهايت دل سوزي بر آن است كه انسان را به آن عالم رهنمون سازد
اهل معرفت و عقل ستيزان شـرق و غـرب، هـر دو از رهـا                ن  ستيزا تفاوت سخن عرفا با عقل    «

گويند كه انسان بـاالتر از عقـل آيـد و رهـرو راه               اهل معرفت مي  : گويند كردن عقل سخن مي   
سـخن  ! تر از عقل باشـد     د عقل را رها كند و گرفتار پست       گوين عشق باشد؛ اما عقل ستيزان مي     

شـود، آن را سـكّوي پـرواز بـه      رسد و عاقل مي عرفا اين است كه وقتي انسان به قلّه عقل مي        
بسياري از كـساني كـه در     . منطقه عشق قراردهد و در آن نايستد و اين معناي جهاد اكبر است            

مـان اخـالق، تهـذيب نفـس را جهـاد اكبـر             سطوح پايين اخالقي هستند و نيز واعظان و معل        
دانند، در حـالي     دانند؛ يعني تالش براي زاهد، متّقي، عادل و وارسته شدن را جهاد اكبر مي              مي

عادل شدن و عمداً گناهي نكردن، تـازه انـسان را جـزو شـاگردان               . كه اين جهاد اوسط است    
  1».ودكند كه وارد منطقه جهاد اكبر ش كنكور جهاد اكبر و شايسته مي

در سياست متعاليه حالت ايستاي وجود نـدارد، بلكـه ادمـي هماننـد تمـام هـستي در حـال                     
باشـد، در     باشد، حركت جوهري حكمت متعاليه نيز گواه بـر ايـن ادعـا مـي                تكاپوي براي شدن مي   

سياست متعاليه إعراض از عقل وجود ندارد، از طرف ديگر توقف در عقل نيز وجود نـدارد، آنكـه                   
ورزد اين است كه باالتر از عالم عقل عالم ديگـري بنـام               متعاليه است و بر آن تاكيد مي      در سياست   

مـسابقه بـسوي    . نهايت هميشه در حركت باشد      بسوي بي تواند    عشق نيز وجود دارد، پس ادمي مي      
   .آيد ، عشق در مقام سبقت گرفتن از عقل بر مي استخيرات

آوردكـه بهـشت و دوزخ       عقل دليل مي  : تآنجا ديگر، مصاف سبقت گرفتن عشق بر عقل اس        «
خواهد  عشق مي. داند و براي خويش دليل و باور ويژه دارد هست؛ ولي عشق آنها را كافي نمي     

كَالّلَو تَعلَمـونَ عِلـم اليقـين        : (اكنون كه در دنياست، حقايق را مشاهده كند؛ دوزخ را ببيند           هم
 .اين همان شهود اسـت . بينيد ر همين دنيا دوزخ را مي   ؛ اگر اهل يقين باشيد، د      2)لَتَرَونَّ الجحيم 

جهاد اكبر يعني كـسي ماننـد       . جهاد اكبر در عرفان مطرح است كه فوق حكمت و كالم است           
صبح كردم در حالي كه گويا عرش خداونـد را          «: به مقامي برسد كه بگويد    » حارث بن مالك  «

 آنجا سـخن از     3.»نگرم اهل آن را مي   بينم و گويا بهشت و اهل آن و دوزخ و            بارز و آشكار مي   

                                                 
   .300-298 انسان به انسان، صصري تفس،يآمل يعالمه جواد.  1
  .6 ـ 5سوره تكاثر، آيات . 2
  .146، ص 22، ج بحار االنوار. 3
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  1».شهود و حضور است
 سياسـت متعاليـه     باشـد،    سياسي مي  هاي  بصيرت سياسي در واقع به شهود رسيدن در عرصه        

هـا دارد و      انديـشي    بـا هـر گونـه كـج        سـخت مخالفت  ضمن اينكه مؤيد مقامات معنوي است ولي        
االصـنام الجاهليـه گـواه بـر ايـن            ب كـسر  تابد، كتا   ادعاهاي دروغين از معنويت به هيچ نحو برنمي       

 ي عرفـان  هـاي    رويكرد ، عارف وحكيم و قلب و عقل،      سياست متعاليه بين عرفان و فلسفه     . ادعاست
   .دارد  مقدم ميرويكردهاي فلسفيرا بر 

گيرد و راهي برتر از عقـل        در آنجا عرفان بر فلسفه، عارف بر حكيم و قلب بر عقل پيشي مي             « 
را ... اند و سخنان حكماي الهي ماننـد ارسـطو و           حسگرايان گرفتار آن شده    است؛ اما راهي كه   

تر از عقل يعني حـس و تجربـه          كنند، ثمره تلخ آن، محدود كردن انسان در مرتبه پست          رد مي 
پـاي  «البته رسيدن به مقام عشق و شهود، كـار آسـاني نيـست و سـروده بزرگـان كـه                     . است

دست ما كوتاه و خرما «: رسد ي دست هر كس به آن نمي    ، حق است؛ ول   »استدالليان چوبين بود  
ستيزان، سقوط انسان به وادي حـس        پيام عقل 2.»پاي ما لنگ است و منزل بس دراز       «؛  »بر نخيل 

) السالم عليهم( ؛ اما عرفا معتقدند همه مطالب انبيا3)اِن هِي اِالّحياتُنَا الدنيا : (است و اينكه بگويد   
  4».... نهاست؛ نه صرف فهم آنهادر شهود آل حق است و كما

پس سياست متعاليه در مقام ترقـي دادن عقـل اسـت، نـه در مقـام سـركوب كـردن آن، در                       
شـود همچـون      سياست متعاليه همانطور كه در حكمت متعاليه است عقل به چند قسم تقـسيم مـي               

 انساني سياست   در مراتب . رسد  عقل هيوالني، بالفعل، بالملكه و عقل مستفاد كه به مرحله عشق مي           
 امـا در    .رسـد   شناسي يادآور شديم، انسان در سير صعودي به عـشق مـي             متعاليه كه در مباني انسان    

هـاي سياسـي سـكوالر      ، از عقل در انديشه     به خود عقل توجهي چنداني نيست      متدانيههاي            سياست
ي سياسـت متعاليـه در      كنند، به باالتر از عقل حسي توجهي ندارند؛ ول          به ابزاري بودن آن بسنده مي     

 عقل  باالخره عقل بالفعل و     ،يك سير صعودي از عقل هيوالني شروع سپس عقل بالملكه و بعد آن            
نهايـت    گيرد و تا بـي      بالمستفاد، چون سياست متعاليه ايستا نيست، در نتيجه در مسير عشق قرار مي            

    .كند سالكانه سير و سلوك مي

                                                 
  .آملي، همان عالمه جوادي.  1
  .308، غزل 416 ص ديوان حافظ،. 2
  . 29سوره انعام، آيه . 3
 .همانآملي،  عالمه جوادي. 4
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نـد  وپي علل چهارگانه و تقسيماتش      صل به سامان رسيده است،    از يك مقدمه و پنج ف      تحقيق
تـوان از علـل فلـسفي چهارگانـه، الگـو             هاي سياسي مـي     يلاساسي با مباحث سياسي دارد، در تحل      

ريزي نمود، قوة مجريه به مثابه علـت فـاعلي، قـوة              گرفت، قواي نظام سياسي را بر آن اساس قالب        
 علت مادي، نوع نظام سياسـي بـه منزلـه قـوة علـت صـوري و قـوه قـضائيه عامـل                        مقننه به مانند  
     .آيند  مجموع اهداف تمام قوا، بمثابه علت غايي بشمار ميباالخرهنگهدارنده، 

 (منابع معرفتـي   تواند الگوي بر هر نظام سياسي بوده باشد،          مي  متعاليه ت سياس  منابع و مباني  
با خوانش متعاليـه كـه بنـوعي همـه را هـستي      ) شهود و فطرتتجربه، روش شناسي، وحي، عقل،   

شناسـي بـا      شناسـي و فرجـام      شناسـي، انـسان     شناسـي، معرفـت     بينـد، در مبـاني هـستي        شناسانه مي 
هاي سياسي چـه   شود، ديگر نظام  ميگرايي كه دارد برون دادش انسجام در كل نظام سياسي  وحدت

  .شود گرايي آن مرتبط مي متعاليه بودنش به انسجامبسا منجربه گسست گردند اما سياست متعاليه، 
همـه  .... سياسي متعاليه اعم از نظامي امنيتي، اقتصادي، قـضايي و             كارگزاران و نهادهاي نظام   

 تمام كارگزاران و نهادهـاي      اي است براي اجراي شريعت؛      رويكرد توحيدي دارند، حكومت وسيله    
، در مقام تعـارض بـين عرفـي و شـرعي، شـرع را               سياست متعاليه دغدغه إجراي شريعت را دارند      

دارند، بين معنويت و ماديت، رويكرد معنوي دارند و بين قدرت و هدايت، هدايت محور                 مقدم مي 
هـاي دارد، مثـل        ويژگي  كه شود   اختيار مي   نظام سياسي متعاليه   ،هاي سياسي   باشند؛ در انواع نظام     مي

 و اخـروي، زمينـه سـاز عبوديـت، إحيـاء كننـده        مردم ساالر بودن، تـامين كننـدة سـعادت دنيـوي          
هاي اخالقي، هدايت محور، ناقد نظام سياسي فاسقه، جاهله، ضـاله، ليبراليـستي، كمونيـستي،        گزاره
 اخالق اسالمي، إجراي شريعت و بستر سازي        اهداف سياست متعاليه، تامين اعتقاد راسخ،     . باشد  مي

 تـايج ن فهرسـت . ورزد غر، اوسط و اكبر تاكيـد مـي  گانه جهاد اص    هاي سه   براي جهادگري در عر صه    
  : عبارتند ازتوان در ده نتيجه خالصه نمود كه تحقيق را مي

تواننـد خيلـي از        از نظر روشي علل چهار گانه فلسفي از ظرفيتي بر خوردارند، كه مـي              -1  
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ن را و   تحقيقات علوم سياسي را پوشش دهد، علت مادي منابع تحقيق را، علت فاعلي كار گـزارا آ                
تونـد پوشـش       علت غايي، اهداف و غايات بحث را مي        باالخرهعلت صوري أشكال حاكميت را و       

  .دهد
هـاي    باشد با ساير مكتـب       از نظر منابع سياست متعاليه كه بر گرفته از حكمت متعاليه مي            -2

فلسفي متفاوت هستند، اين مكتب نه مثل مكتب كالمي است و نه مثل مكتب مـشاء و نـه اشـراق                     
  .كند ست، بخاطر سِعة نظر از تمام منابع ممكن استفاده ميا

باشـد، در فاعليـت       هـاي فلـسفي متفـاوت مـي          همانظور در فاعليت حق باسـاير مكتـب        -3
  .شوند هاي فعل ايجاد مي ها توسط فاعل هاي فلسفي فرق دارد، فعل كارگزاران نيز با ساير مكتب

هاي سياسي    ي كه دارد آن را از ساير نظام       هاي منحصر    نظام سياسي متعاليه بخاطر ويژگي     -4
اي است كه هر گونه استبداد و ديكتاتوري را نفـي و             كه هما نظام سياسي متعاليه    . متمايز كرده است  

ها احترام قائل است؛ قلمـرو حـق    ها و فهم  را منحصر به خود نكرده بلكه به تمام درك درك و فهم  
  .كند و حقيقت را منحصر در، فهم خود نمي

 هدف سياست متعاليه بر اين است كه امت را إلهي كند و آنها را به اسماي حسناي إلهي                   -5
  .آراسته كند

باشد، جهاد أصغر، اوسـط   هاي سياست  متعاليه مي     دانستن از ويژگي    قسم  سه  جهاد را به   -6
  .و أكبر

 رأس هرم   كند، اما فقيهي را در       حوزه بايد و نبايدهاي عرصة سياسي را به فقه واگزار مي           -7
  .نشاند كه باطن فقه هم براي او معلوم باشد قدرت مي

داند و نه بينونت، بلكه رابطة آن دو رابطـة               رابطة بين سياست و شريعت را نه عينيت مي         -8
تـوان     يعني شريعت مخدوم است و سياست خادم آن و با ايـن رابطـه مـي                 خادم و مخدومي است؛   

ورت استفاده ابزاري از دين، هم سياسـت و هـم ديانـت    بختي را چشيد، در ص طعم سعادت و نيك  
  .بست خواهند رسيد هر دو به بن

  .باشد  مأموريت سياست متعاليه هم معاش سازي است و هم معاد سازي مي-9
اهللا نبايـد    اللهي است و بر اين باور است كه خليفـة          خليفة سياست متعاليه بدنبال تربيت      -10

  .عنه بزند بجز حرف مستخلف
باشد، نتايجي ديگـري نيـز اسـت كـه در             ه نتايج اين تحقيق منحصر به نتايج دهگانه نمي        البت
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هـاي    باشـد، بلكـه از گـام        تحقيق آمده است؛ و نيز اين تحقيق آخرين كار در ايـن موضـوعي نمـي               
  .تواند بشمار آيد نخستين مي

  :توان در نمودار ذيل نمايش داد نتايج تمام مطالب را مي
ادبيات  با هاسشپر  علل اربعه  رديف

  فلسفي
پرسش ها با ادبيات 

  نظام سياسي
  خروجي ها  جنس علت

علت مادي نظام   علت مادي  1
 سياسي متعاليه

  چيست؟

مباني نظام سياسي . 1
   چيست؟متعاليه

منابع توليد نظام . 2
 سياسي متعاليه

  چيست؟

  علت مادي متعالي. 1
 علت مادي متعارف. 2
  علت مادي متداني. 3

علت صوري نظام   علت صوري  2
 سياسي متعاليه

  چيست؟

سطوح نظام سياسي . 1
   چيست؟متعاليه

 نظام هاي انواع. 2
  چيست؟ سياسي  

بخش هاي نظام . 3
 سياسي متعاليه

  چيست؟

علت صوري . 1
  متعالي

علت صوري . 2
  متعارف

علت صوري . 3
  متداني

علت فاعلي نظام   علت فاعلي  3
 سياسي متعاليه

  چيست؟

كارگزاران نظام .1
 چه سياسي متعاليه
  شرايطي دارند؟

نهادهاي نظام . 2
 چه سياسي متعاليه
  شرايطي دارند؟

مردم  نقش سياسي. 3
و اقشار مختلف 

  چيست؟

  علت فاعلي متعالي. 1
علت فاعلي . 2

  متعارف
  علت فاعلي متداني. 3

غايي نظام علت   علت غايي  4
 سياسي متعاليه

  چيست؟

مرجع نظام سياسي . 1
   چيست؟متعاليه

هدف نظام سياسي . 2
   چيست؟متعاليه

  علت غايي متعالي. 1
  علت غايي متعارف. 2
  علت غايي متداني. 3

ي نظام سياس. 1
ديني، فطري، (متعاليه

  )الهي و انساني
  
 نظام سياسي   . 2

عرفي، (متعارف
سكوالريستي، طبيعي 

  )و غير ديني
  
  
  
 نظام سياسي. 3

طاغوتي، ضد (متداني
  )ديني و ضد انساني
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  منابع و مĤخذ
  

  .قرآن كريم* 

  :كتابها -1

  كتابهاي فارسي) الف

 محمود طاهري، انتـشارات آيـت اشـراق، چـاپ اول،            الرئيس،  مجموعه رسائل شيخ  ابن سينا،    . 1
  .قم ايران. 1388

حكمت الهي عام و خـاص بـه ضـميمه شـرح فـصوص              الدين مهدي،     اي، محيي   قمشه  الهي . 2
 .1388، انتشارات هرمس، چاپ اولفارابي

، 42، چـاپ    )ره(، مؤسـسه تنظـيم نـشر آثـار امـام خمينـي            شرح چهـل حـديث    امام خميني،    . 3
 .،تهران ايران1386

 .، تهران ايران1361 امير كبير، چاپ هشتم، مثنوي معنوي،جالل الدين محمد بلخي،  . 4

، مركـز نـشر مركـز اسـراء،         ، در بيان و بنـان       بنيان مرصوص امام خميني   آملي عبداهللا،     جوادي . 5
 . ، قم ايران1375چاپ اول،

، ترجمـه و شـرح انتقـادي رسـاله تـصور و تـصديق               آگاهي و گـواهي   حائري يزدي، مهدي،     . 6
  . ايران-، تهران1381صدرالمألهين، مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، چاپ دوم 

، قـم   1387، نشر بوستان كتـاب، چـاپ اول         1، ج شرح فارسي األسفاراألربعة  زاده حسن،     حسن . 7
 .ايران

  .تهران ايران. ، انتشارات الهاموجود و ماهيت در حكمت متعاليهاهللا، حكمت، نصر . 8
، انتـشارات   1، ج،   زندگي، شخصيت و مكتب صدرالمتألهين    خامنه اي، سيدمحمد، مالصدرا،      . 9

  .  ايران-تهران. بنياد حكمت اسالمي صدرا
 مجموعـه مقـاالت منتخـب نهمـين         صـدرا،   سياسي در حكمت مـال       فلسفهاي محمد،      خامنه . 10

، تهران،  1385ايش داخلي حكيم مالصدرا، انتشارات بنياد حكمت اسالمي صدرا، چاپ اول          هم
 .ايران

، سازمان انتسارات   نظام معرفت شناسي صدرايي   آزاد، حسن،     خسروپناه، عبدالحسين، و پناهي    . 11
  . 1388پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، چاپ اول 
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،انتشارات بوسـتان كتـاب، چـاپ        متعاليه ن و حكمت  قرآ، عقل از نظر     اهللا  شهركي حبيب   دانش . 12
  .ايران-، قم1384اول 

، مؤسـسه فرهنگـي انديـشه       تفكر فلسفي غرب از منظر اسـتاد شـهيد مطهـري          دژكام، علي،    . 13
 .جا ، بي1377معاصر، چاپ دوم

 جلد دوم، نـشر دانـشگاه آزاد        فرهنگ جامع جامعه شناسي و علوم سياسي      اله،    راسخ، كرامت  . 14
 .تهران ايران. 1391 اسالمي جهرم، چاپ اول،

رازي، دفتـر ميـراث       مـسكويه    االعراق ابوعلي   طهارة ، ترجمة اي سعادت يكيمزنجاني ابوطالب،    . 15
 .، تهران ايران1375مكتوب، چاپ اول 

، سهروردي، پژوهـشكده فرهنـگ و هنـر اسـالمي،           شرح رسائل فارسي   سجادي سيد جعفر،     . 16
  .1376چاپ اول

 ، سـازمان چـاپ و انتـشارات       ي مالصـدرا  فرهنگ اصـطالحات فلـسف     سجادي سيد جعفر،     . 17
 .1379وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، چاپ اول 

، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و        اصطالحات فلسفي مالصدرا  ،  ــــــــــــــــ   . 18
  .ايران.   تهران1379ارشاد اسالمي، چاپ اول 

  -، تهـران 1384چـاپ اول،  ، انتشارات طهـوري،  ديباچه بر حكمت متعاليه، ــــــــــــــــ   . 19
  .ايران

 مالصدرا، انتشارات طهـوري،     )فلسفه وجودي ( ديباچه بر حكمت متعاليه   ،  ــــــــــــــــ   . 20
  .، تهران ـ ايران1384چاپ اول

ها و گفتگوهـا، بـه اهتمـام شـريف             دفتر اول نشست   سياست متعاليه از منظر جكمت متعاليه،      . 21
، نـشر پژوهـشگاه علـوم و فرهنـگ          1387 اول   زايي، نشست با عالمه جوادي آملي، چـاپ         لك

  .  اسالمي، قم ـ ايران
، انتـشارات دانـشگا قـم، چـاپ اول          ترجمه و شرح مبدأ و معاد مالصـدرا        شانظري، جعفر،    . 22

 .، قم ايران1390

 كتاب اول، انتشارات كيهان، چـاپ اول،       المعارف تطبيقي علوم اجتماعي     دائرةمهر عليرضا،     شايان . 23
  . ايران. تهران. 1377

 كتاب پنجم، انتشارات كيهان، چاپ اول،       المعارف تطبيقي علوم اجتماعي     دائرة،  ـــــــــــــــ   . 24
  . ايران. ، تهران1385
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 كتاب دوم، انتشارات كيهـان، چـاپ اول         المعارف تطبيقي علوم اجتماعي     دائرة،  ـــــــــــــــ   . 25
  . ايران. تهران. 1379

، انتشارات دانشگاه تبريـز، چـاپ       كمت متعاليه انسان شناسي در عرفان و ح     شجاري مرتضي،    . 26
 .، تبريز ايران1388اول، 

 -،قـم 1384، انتشارات، عقـل سـرخ، چـاپ اول،          فلسفه سياسي ابن سينا   شكوري، ابوالفضل،    . 27
  .ايران

، 31انتـشارات صـدرا، چـاپ   »  فلـسفه -منطـق «كليات علوم اسالمي شهيد مطهري، مرتضي،     . 28
  .ايران- تهران1381

، 2، ج سم منزلها شرح منازل السائرين خواجه عبـداهللا انـصاري          ر راه و ،  االسالمي، علي   شيخ . 29
  .  ايران-، تهران1383انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول

، پژوهشگاه علـوم و فرهنـگ اسـالمي،         حكمت متعالي سياسي   مفهوم شناسي صدرا، عليرضا،    . 30
  .  ايران-، قم1389چاپ اول،

 تصحيح محسن مؤيدي، مؤسسه مطالعات      ائمين،الن  إيقاظشيرازي مالصدرا،   محمد  صدرالدين   . 31
 .، تهران ايران1361و تحقيقات فرهنگي، 

 تصحيح و تحقيـق و مقدمـه حـسين نـصر            رساله سه اصل،  ،  ــــــــــــــــــــــــــــــ   . 32
  . ايران–، تهران 1381انتشارات بنياد حكمت اسالمي صدرا چاپ اول، 

 ترجمه علي بابايي، انتشارات مـولي ، جـاپ          ،ربوبيهشواهدال ، ــــــــــــــــــــــــــــــ . 33
  .  تهران، ايران ،1387اول 

، ترجمه كتاب كـسراصنام الجاهليـه،       عرفان و عارف نمايان   ،  ــــــــــــــــــــــــــــــ   . 34
 .، تهران، ايران1366ترجمه محسن بيدار، انتشارات الزهراء، چاپ دوم 

اردكـاني، بـه      الحـسيني   محمـد   ، ترجمة احمـدبن   أ و معاد  مبد،  ــــــــــــــــــــــــــــــ   . 35
 .، تهران ايران1362كوشش، عبداهللا نوراني، مركز نشر دانشگاهي، چاپ اول 

 كوشـش مـصطفي فيـضي، ناشـر كتابخانـه           مثنوي صـدرا،  ،  ـــــــــــــــــــــــــــــــ    . 36
 .1376اهللا مرعشي نجفي، چاپ اول، آيت

-،قـم 1388، انتشارات آيت اشراق، چـاپ اول،      س ابن سينا  رسائل شيخ الرئي  طاهري، محمود،    . 37
 .ايران

 ج اول با تعليقه ي غالمرضا فياضي، انتشارات موسـسه            الحكمه نهايةطباطبايي، محمد حسين ،    . 38
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  . پژوهشي امام خميني
، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني        خطوط كلي حكمت متعاليه   عبوديت عبدالرسول،    . 39

ز تحقيق و توسعه علوم انساني و مؤسسه آموزشـي و پژوهـشي امـام               مرك)  سمت(دانشگاهها  
  . ، تهران ـ ايران1389خميني ره چاپ اول 

 مباني تربيت اسالمي و برنامه ريزي درسي بر أسـاس فلـسفه مالصـدرا،       الهدي جميله،     علم . 40
  .  ـ ايران ، تهران1384انتشارات دانشگاه امام صادق ع ، چاپ اول

 دانـشگاه بـين المللـي امـام     شناسي اسالمي در آثار شهيد مطهري،       نانساعليپور، محمـدعلي،     . 41
  .خميني، بي تا

  .  ، تهران، ايران1376، انتشارات اميركبير، چاپ دهم،فرهنگ فارسي عميد حسن،  عميد، . 42
 ترجمه و تحشيه سـيد جعفـر سـجادي،          هاي اهل مدينه فاضله،     انديشهفارابي ابونصر محمد،     . 43

  . ،    تهران ـ ايران1361ومناشر كتابخانه طهوري، چاپ د
 ،دة و كتاب التنبيه علـي سـبيل الـسعا         ةترجمة دو كتاب تحصيل السعاد    ،   ـــــــــــــــــ . 44

 .، قم ايران1384مقدم، نشر دارالهدي، چاپ اول اكبر جابري ترجمة علي

، ترجمه جعفرسجادي، سازمان چـاپ و انتـشارات وزارت          ، سياست مدنيه   ـــــــــــــــــ . 45
 .تهران ايران. 1379 و ارشاد اسالمي، چاپ سوم، فرهنگ

 ترجمـه حـسن ملكـشاهي، انتـشارات سـروش، چـاپ             السياسة المدنيـة،    ، ـــــــــــــــــ  . 46
 .، تهران ايران1376اول

، انتشارات بنياد حكمت اسـالمي صـدرا،        روش شناسي فلسفه مالصدرا   فرامرزقراملكي، أحد،    . 47
 .، تهران ـ ايران1388چاپ اول، 

و نـشر آثـار امـام         ودوم، مؤسسه تنظـيم     ، تبيان دفتربيست  ضاوت در انديشه امام خميني    قضاوق . 48
 .1390سوم، ، چاپ)س(خميني

، 1381، ناشر مؤسسه بوستان كتاب، چـاپ اول          انديشه سياسي صدرالمتألهين   زايي نجف،   لك . 49
 .قم، ايران

 تبيـان آثـار   )س(اقتصاد در انديشه امـام خمينـي  ) س(مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينـي        . 50
 ) وششم دفتر چهل( موضوعي 

 محبوبـه   –،  سرپرست ترجمه فارسي كامران فـاني         المعارف ناسيوناليسم   دايرة  ماتيل، الكساندر،  . 51
 .  1384، كتابخانه تخصصي وزارت امور خارجه، چاپ دوم2مهاجر، ج
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Abstract: 
 
Desirable  political system in Transcendent wisdom school of 

mullahsadra. 

Transcendent wisdom school is considered the latest philosophical 

school in Islamic world therefore regarding its importance in Islamic discourse 

this research aims to introduce its  practical solution for a lot of nowadays  

political problem. 

 The main question: regarding modern political crisis What is the 

desirable political system in transcendent wisdom school? It appears this 

school can present the best system pattern, as well in this school viewpoint we 

can criticize the rival political systems pattern. 

To pattern a political system upon transcendent school we have proposed 

answering Four causes, namely question of material cause, formal cause, 

efficient or moving cause and final cause.  

In this research 3 kinds of political system are studied. secular system. 

tyranny and transcendent systems, therefore this thesisChapters are planned as 

stated below.  

1. Introduction 

2. The bases and principles of transcendent political system  

3. The agents and institutions of transcendent political system pattern 

4.The kinds of desirable and undesirable patternof political system in 

transcendent political system 

5. The purpose of transcendent political system. 

Methodically this research uses descriptive and analytic approach. 

also The”Four causes” is the dominant paradigm which guide this thesis. 

 

Key Words: pattern, political system, Transcendent, wisdom 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 


