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تحرك و پویایی در ایدة نظام سیاسی 
و اندیشه صدرایی

11/5/87تاریخ تأیید: 20/4/87تاریخ دریافت:
مجتبی عطارزاده

اجتماعی و سیاسی، ضمن پافشـاري بـر ضـرورت آزاد    ةدر رویکرد صدرایی به حوز
پردازي و ریهمرهون نظ،که حیات جامعهوراناندیشی و وجود امنیت براي عالمان و اندیش

هاي آنان است، با مفروض انگاشتن توان ذهن انسان در پیوند دو مؤلفـۀ وجـود و   نوآوري
شود.در نظر گرفته می» موجود مطلق«ماهیت اعیان، سیري کلی به سوي 

در پی آن است که با بازاندیشی در حکمت صدرایی، نادرستی این تـوهم  ،این نوشتار
بـه همـین   را آشـکار نمایـد.   است،بیگانه بوده،سی جامعهکه صدرالمتألهین با مسائل سیا

به بررسی زوال یا کمال حکمت عملی در پـی ظهـور اندیشـۀ صـدرایی     منظور، در آغاز
بـه  ،گاه در مقام تشریح بنیاد فلسفه سیاسی صدرا بر پایـه حکمـت عملـی   پردازیم؛ آنمی

کنـیم و پـس از احـراز    میتالش وي در توجه دادن به عقالنیت براي تبیین شریعت اشاره 
وجود رویکرد سیاسی در اندیشه فلسفی صدرا به اثبات ناسازگی نظام سیاسی معقول ـ آن  
،گونه که صدرا آن را ترسیم کرده ـ با سلطه و رویکرد استیالیی در امـر تصـدي قـدرت    

کنیم.مبادرت می
ست معقول، معرفت عقالنی، والیت سیاسی، اندیشه یوتوپیایی، سیاکلیدي:هايهواژ

اسانسیالیسم.

ت علمی گروه معارف اسالمی دانشگاه هنر اصفهانأعضو هی
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مقدمه
طرح موضوع

منشأ مهمی براي ،هاي اسالمی و توجه به باطن آنهاکرد معنوي به قرآن و آموزهروي
گـاه  تعادل میان عقل و نقل در نظر حکماي اسالمی جاي.آیدتأمالت فلسفی به شمار می

ست. البته تعـادل  اي یافته و در یک عرض عریض پیوسته در کانون توجه واقع شده اویژه
میان عقل و نقل داراي نوعی نوسان است که به نحوة تفکر اشـخاص و شـرایط زمـان و    

مندان اسالمی در عین این که بـه تعـادل میـان    مکان بستگی دارد؛ یعنی برخی از اندیش
به نقل بیشتر توجـه دارنـد ولـی بـرعکس گروهـی دیگـر از       ،عقل و نقل سخت معتقدند

کنند.بر اعتبار عقل بیشتر تکیه می،تعادل میان عقل و نقلمندان ضمن حفظاندیش
فـراهم  مپس از پیدایش صفویه در ایران، مجال و زمینه براي رشد و بالندگی نحلۀ دو

آمد و حکمت الهی رونق یافت. در این دوره با شکوفایی مکتب اصفهان، بسیاري از علما و 
منقول ـ به نشر آثار خود پرداختند. حوزة مندان ـ چه در حوزة معقول و چه در حوزةاندیش

ـ مندان را در دامن خـود پرور فلسفی اصفهان در عصر صفوي بسیاري از اندیش د. اغلـب  ی
آنان در علوم و فنون مختلف تبحر داشتند.

مندان بزرگ این عصر، نظیر مالمحسن فیض کاشـانی، محقـق   از خصوصیات اندیش
دي) ایـن اسـت کـه عـالوه بـر تخصـص در       سبزواري و سید محمد اصفهانی (فاضل هن

حدیث، رجال و درایه نیز از مهـارت و  ،اي چون فقهدر علوم نقلی،حکمت و مباحث عقلی
گذار مندان صدر المتألهین به عنوان بنیانتوانایی الزم برخوردار بودند. در میان این اندیش

هاي فلسفی دیشهان.تر استیک مکتب فلسفی نیرومند از هر شخص دیگري شناخته شده
منـدي از اسـتحکام و انسـجام    صدرا که با عنوان حکمت متعالیه مطرح شد، به دلیل بهره

سرشار چنان شیوع و شهرتی پیدا کرد که حدود چهارصد سال به طور پیوسته منشـأ آثـار   
گوناگون بوده است.

اندیشه و کرد فلسفی، اهمیت بسیار به مقولۀاز جمله عوامل پایانی و استمرار این روي
بـه طـور   .گاه مطلوب انسان در زیست این جهانی اسـت خردورزي در مقام ترسیم از جاي

جمعـی هدف از بناي دولت به عنـوان نظـامبخش زیسـت    ،قطع در نگرش سیاسی اسالم
نه اصالح صرف امور دنیـوي بلکـه فـراهم سـاختن     ،ها، برخالف نگاه مکتب قدرتانسان

ن براي نیل به سعادت معنوي در کنار رسـتگاري دنیـوي   زمینۀ اعتالي وجودي دین باورا
نظام دین و دنیا جز با وجود امامی که مردمان به او «فرماید: است؛ چنان چه مالصدرا می
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آیـد. و  کنند و راه هدایت و پرهیزکاري را از وي بیاموزند، به دست نمیو از او پیروي اقتدا 
به خوراك و پوشاکشان و آنچه در رونـد اینهـا از   تر است از نیازنیاز به او در هر زمان مهم

ریـزي و  آلـی مسـتلزم برنامـه   تردیـد، تحقـق چنـین ایـده    بـی ١».منافع و ضروریات است
یکی از لوازم تعقل و خردورزي است. اهمیت این موضوع در اهتمـام  ۀدوراندیشی به منزل

ا تقسیم عقـل بـه دو   گردد وي بمالصدرا به بحث درباره بازاندیشی مفهوم عقل آشکار می
دستۀ نظري و عملی، کمال نوع اول را در ادراك معقوالت و احاطه بـه کلیـات دانسـته و    

هـا، و پـاکی از آغشـتگی بـه امـور جسـمانی و       کمال عقل عملی را تنزه از نقایص و بدي
خادم و ۀشهوانی به شمار آورده است. نکته اساسی این است که وي عقل عملی را به منزل

زیرا کمال عقل عملـی ایـن اسـت کـه بـه مقـام فنـا و        ،عقل نظري دانسته استفرع بر 
و صقالت همانند یک آینه شفاف گردد. پرواضح است کـه  ابیخودي نائل شود و بر اثر صف

شخص سالک پس از وصول به این مرحله همه چیـز را در آینـه شـفاف هسـتی خـویش      
ع عقلی که بـه واسـطۀ تـوان مشـاهدة     مند از چنین نوخردورزانی بهره٢نماید.مشاهده می

کـردي فـرا عـادي    انـد روي حقیقت وجود از محدود ماندن در قالب ظواهر امور رها گشته
یابند که زورمندي زورمندان و ادوات و ابزار آنان قادر به مهارشان نخواهد بـود و آنـان   می

قدرت غیر خدایی که جز نور حق در آینه وجودشان امکان بازتاب ندارد، سر به آستان هیچ 
نماید.سایند و این گونه آزادگی و رهایی از سلطۀ استیالیی را تجربه مینمی

حکمت صدرا: زوال یا کمال حکمت عملی
ه) 726دهد. که در متون فلسفی به جاي مانده از مرگ عالمه حلی (تاریخ گواهی می

سته شده و فالسفه حتـی  از اهمیت سیاسیات روز به روز کاه) 979تا تولد صدرالمتالهین (
انـد. بـا ایـن    در صورت توجه به این مقوله صرفاً در قالب اندرزنامه به بررسی آن پرداختـه 

حال، آیا در واقع این سیر نزولی، روندي انحطاطی یا تکاملی داشته است؟
نباید از این امر غافل شد که فالسفۀ از بدو تأسیس فلسفۀ اسالمی، نه تنها استقالل و 

آنها اشعار به این داشت کـه  عقل را در کنار وحی به رسمیت شناختند، بلکه تالشاصالت 
فلسفه علم اول و دین زیر مجموعۀ فلسفه است. در واقع پیوند دین و فلسفه و به تبـع آن  
سیاست و نبوت، الزمۀ تأسیس فلسفۀ اسالمی بوده است. توجه بیشتر فـارابی بـه فلسـفۀ    

براي تعیین مقام فلسـفه در عـالم اسـالمی و تاسـیس آن     سیاسی نیز شرط و مقدمۀ الزم
است. به همین دلیل، شأن سیاست در فلسفۀ فارابی با شأن این علم در فلسفۀ افالطون و 
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یکی دانسته شود. به این دلیل سیاست و نبوت در فلسفۀ فـارابی، در عـرض   دنبای،ارسطو
شـود. در واقـع،   ه ممهـد مـی  مباحث و مسائل دیگر نیست، بلکه با این بحث طریق فلسـف 

همان مقامی را در فلسفۀ اسالمی داشـته اسـت کـه روش    فلسفۀ مدنی فارابی کم و بیش
کوشـید همـۀ علـوم را در چـارچوب فلســفه     فـارابی مــی ٣دکـارت در فلسـفۀ جدیـد دارد.   

دانست همچنین وي دین و فلسفه بندي کند و صورت صحیح آنها را تابع فلسفه میتقسیم
پنداشت. در حکمت متعالیه بسط طبیعی وصول به حقیقت، همراه و هم مقصد میرا در راه
ي همین داعیه بود که به انحالل تمام انحاي تفکر و طرق تحقیـق، اعـم از علـم    رو ضرو

این فلسفه در جامعیت ٤کالم و تصوف و حکمت مشاء و حکمت اشراق در فلسفه انجامید.
ق عرفانی، کالمی، مشائی و اشـراقی، مطلـوب   و مرجعیت به جایی رسیده که صاحبان ذو

فارابی مبدع تلقی نوینی از وجود و ماهیت بـود. وي  ٥یابند.خود را در آثار این فیلسوف می
حقیقت و غایت فلسفه را نه فقط کشف جهان به تعبیر یونانیان، بلکه معرفت به خـدا (بـه   

می بر همین تغییرات اصولی و اساساً اسالمیت فلسفۀ اسال٦تفسیر اسالمی) آن دیده است
و مبنایی و جهت رهایی استوار است که از دین و معارف اسالمی گرفته است. و هیچ گـاه  

اي نیست که در مقام داوري، به جاي استدالل و بحث عقلی، مراد از فلسفۀ اسالمی فلسفه
بنـابراین، حتـی در فلسـفۀ    ٧را مبناي راي و نظر قـرار دهـد.  وحی و کالم معصومان

فلسفۀ مشاء و حکمت اشراق در آن جمـع شـده و صـاحبان    مالصدرا که عرفان و کالم و
یابنـد،  ذوق عرفانی و کالمی و مشائی و اشراقی، مطلوب خود را در آثار این فیلسوف مـی 

تعادل عقل و شرع به هم نخورد و شریعت بر بحث عقلی چیره نشد که دریافـت نـویی از   
توان گفت با مالصدرا ر عقالنی به وجود آید. بلکه، میمباحث عقلی، مطابق شیوة بحث غی

اي به کمال رسید که در آن خدا محور موجودات بود. در فلسفۀ مالصدرا ربط مسائل فلسفه
بـه  ٨به اصول و مبادي و التزام به منطق و ضبط و ربط مطالـب، در نهایـت توجـه اسـت.    

یقت حـق در آن جلـوه کنـد و    عقیدة مالصدرا نفس انسان به ذاته مستعد آن است که حق
اي هستند که میان نفس و لوح محفوظ (عقلی که صور جمیع آنچه خـدا  موانع، مانند پرده

ند. تجلی حقایق علوم احکم کرده است تا روز قیامت در آن نقش بسته است)، آویخته شده
اختالف روي آن است.اي به آینه روبهاز عقل به نفس انسانی، شبیه افتادن صورتی از آینه

میان فیلسوف و نبی یا تالش عقالنی و وحی، تنها در کیفیت رفع این حجاب است؛ اولـی  
شود و دومی با وزیدن باد (ریاح الطاف الهی). پـس وحـی و الهـام    به دست متفکر رفع می

چیزي جدا از کسب عقالنی نیست؛ نه در نفس افاضۀ صور علمیه، و نه در قالـب و محـل   
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فیض آن، بلکه در طریقۀ زوال حجـاب و جهـت آن اخـتالف وجـود     آن و نه در سبب و م
ۀتوان گفـت کـه در فلسـف   بر این اساس، با نظر در آرا و احوال مالصدرا، دیگر نمی٩دارد.

اسالمی پس از فارابی سیاست جایی نداشته است. مالصدرا در زمرة فیلسوفانی اسـت کـه   
رت، بـه طـور مسـتقل بـه سیاسـت      گیري و اعراض از پیوستن به ارباب قددر عین گوشه

اندیشیده و در آثار خود هم به سیاست مثالی و نیز رسوم و آیین کشورداري نظر داشته می
با مالصدرا تدوین مبانی فلسفی و کالمی والیت سیاسـی مجتهـدان بـه نهایـت     ١٠است.

رسید، و اکنون با توجه به روي کارآمدن حکومت شیعی صفوي در ایران و فـراهم شـدن   
هاي اسالمی از منظر شیعی، نوبت فقهاست که به تکلیـف خـود عمـل    ت ارائه دانشفرص

دینی در عصر غیبت تحقیق کرده، آن را در اختیار کنند و درمورد جزئیات ساختار حکومت
اگر چه مالصدرا طرح اسفار اربعه را از عرفا اخذ کرده است، اما تفاوت ١١جامعه قرار دهند.

در دیدگاه عرفا و حکما این است که در تمام اسفار چهارگانۀ اهل اساسی میان اسفار اربعه
معرفت، فقط سلوك و سیر صعودي که نهایت آن مقام بقاي بعد الفناء یا فرق بعد الجمـع  
است، مورد توجه و مالك است و هرگز سیر نزولی و تنزل از مقام بقا را که سـالک واجـد   

اما حکمایی ماننـد  ؛ده است، در نظر نیستاهري و باطنی شظمقام والیت فعلی و خالفت 
صدرالمتالهین پایان سفر چهارم گروه اول را نهایت سفر دوم دانسته و سیر نزولی را نیز در 

کنند. مقام اول سیر والیی اسـت کـه بـا خالفـت     دو مرحله و در دو سفر دیگر تعریف می
م اسما و صفات اسـت  باطنی همراه است و تماماً در محبت و ظهور حق است. سیر در مقا

که همانا فیض اقدس بوده و عوالم اعال را زیر نظر و تحت اشـراف خـود دارد. مقـام دوم    
سیر والیی به همراه خالفت ظاهري در خلق و آثار صنع الهی است و این مقام، البتـه بـا   

هـاي  براساس آن چه گفته شد، نادرستی برداشـت ١٢نبوت و هدایت تشریعی همراه است.
زوال حکمت عملی در اندیشۀ مالصدرا، به ویژه نگاهی که مکتب فلسفی وي بهفمعطو

گردد. بر پایۀ این نگـرش، مکتـب صـدر از اجتمـاع مشـاء      خواند، آشکار میرا التقاطی می
هایی فقهی نیز در آن دید. به اعتقاد توان رگهاشراق، عرفان و کالم پدید آمده است که می

است. این کنار هم گذاشته و آن را حکمت متعالیه نام نهادهن اینها رایایشان، صدرالمتأله
ترین دیدگاه است. نگاه دیگر این است که ترین و ظاهرگرایانهترین، کم عمقنگاه سطحی

اي اندازهروي کرد صدرا اشراقی است و ایشان مباحث را از سهروردي گرفته است. البته تا
اي از اشراق یا حتـی از مشـاء   اندازهایشان تاممکن است این امر درست باشد. به هر حال

هم متأثر است. البته در اینجا باید توجه کرد کـه حکمـت متعالیـه، را بایـد بـا عناصـر آن       
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توان آن را تجزیه کرد، و فارغ از عناصر خـاص، آن را بـه اشـراق و مشـاء     سنجیده و نمی
متصل کرد.

نظـران  برخی از صـاحب ١٣ه است.اي کالمی شددیدگاه دیگر این است که این فلسفه
معتقدند که فلسفۀ اسالمی نداریم و فلسفه به یونان تعلق دارد. این چیزهـا اساسـاً فلسـفه    

توانید آن را کنید، دیگر نمیهاي دینی را وارد این بحث مینیست؛ وقتی شما وحی و آموزه
اي نـی فلسـفه  فلسفه بنامید. از طرفی معتقدند که حکمت متعالیه بحثی کالمـی اسـت؛ یع  

کالمی شده است و عناصر کالمی آن را تحت الشعاع قرار داده است. ولی شهید مطهـري  
معتقد است که فلسفه اشراف خود را بر کـالم نشـان داد و در واقـع کـالم در درون ایـن      
حکمت حل شد؛ نه این که بیاید و آن را در سیطرة خود قرار بدهد. دیـدگاه دیگـري هـم    

قد است این یک فلسفۀ برتر است و برخی که به تمایز مقام گردآوري و وجود دارد. که معت
دانند.پردازند، آن را یک سامان نوین فلسفی میمقام داوري می

در واقع، نگرش صدرایی یا حکمت متعالیه و توحید وجود، تعریـف جدیـدي از فلسـفه    
نـوعی شـهود معرفـی    دهد؛ تعریفی که تنها بر عقل استوار نیست و اصالً عقل راارائه می

دفاعی عقالنی براي شهود ارائه کند. در ایـن حکمـت، میـان    کوشد تا پایه وکند و میمی
و به تعبیري میـان خـدا، خـرد و    ،عقل، کشف و ذوق، با عنایت به وحی، پیوند برقرار شده

عشق جمع شده است.
گـانگی وجـود   بر این اساس، تا پیش از مالصدرا میان متکلمان، فیلسوفان و عرفـا، بی 

داشت، اما مالصدرا سه عنصر خدا، خرد و عشق را در هم آمیخت و حکمت متعالیۀ خویش 
١٤را مطرح کرد. در این حکمت، فلسفه بر سه عنصر استوار است.

. کشف، ذوق یا اشراق؛1
. عقل یا استدالل؛2
. شرع و وحی.3

ـ فلسـفۀ  فلسفۀ مالصدرا، به مدد شناخت حقایق موجودات ـ آن گونـه کـه هسـت     
استکمال روح آدمی است. حکمت مالصدرا ـ که او اصرار دارد واژة حکمت را در مورد آن  
به کار برد ـ با خرد و دانایی، بر یک بنیان مابعدالطبیعی محض حاصـل از شـهود اسـتوار     

شود، در آن عقل و شهود با محوریت وحی با است، و با اینکه در کثرتی عقالنی ظاهر می
ارند. هم ارتباط د

شود. چنان کـه در بـاالترین الیـه نیـز     زیرین ثنویتی دیده نمیۀطبق این نگاه در الی
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ها که معموالً انواع آن در تفکر غرب رایج است، گانه انگاريدوگانگی وجود ندارد؛ یعنی دو
روبنا. براساس / آخرت، زیربنا / ذهن، دنیا / هایی مانند عین دو گانه انگاري:بازدرنگ می

ها، نوعی سلسله مراتـب و نگـاهی یـک    ین نگرش، افزون بر از میان رفتن این دوگانگیا
گیرد، و بر مبناي این نگاه سیستمی و یک پارچه به عالم، مبدأ وپارچه و تلفیقی شکل می

دیگـر مـرتبط   شـوند یـا بـا یـک    شوند. هم چنین، دین و سیاست یکـی مـی  معاد یکی می
گردند.می

بر عقالنیت در حکمت متعالیهنظام سیاسی مبتنی 
ترین یادينهاي فلسفی است که با روش عقلی به باي از اندیشهفلسفۀ سیاسی منظومه

هـا تکیـه   بایسـت بـر آن  هاي مربوط به سیاست مـی پردازيپردازد که نظریههایی میپایه
و سیاسی صورت گرفتـه  ۀنیازي از فلسفها براي بیدر جهان معاصر، برخی تالش١٥زنند.

امـا  ؛انـداز اسـت  نیـازي از فلسـفۀ سیاسـی طنـین    صداي بی،در بسیاري از محافل جهانی
هاي فکري متعددي نیز با توجه به مسائل بنیادینی چون ضرورت حکومت در جامعۀ نحله

انسانی، به دنبال اثبات نیاز به فلسفۀ سیاسی هستند.
یاسی است هـر یـک از   تأمل دربارة بهترین شکل حکومت جزء جدایی ناپذیر فلسفۀ س

فالسفۀ سیاسی براساس تفسیر خاص خود از واالترین غایت و خیر سیاسی، دربارة بهترین 
اند هر یـک از آنـان   دهی زندگی سیاسی و اجتماعی و غایات آن سخن گفتهشیوة سازمان

براساس تعبیري از این غایات (همچـون آزادي و عـدالت)، در پـی یـافتن معیـاري بـراي       
اند. براي مثـال، میـزان معرفـت بـه حقـایق در      ي مطلوبیت اشکال حکومت بودهگیراندازه

میزان تأمین خیر و مصلحت عامه در مقابل مصلحت خصوصی در اندیشۀ ،فلسفۀ افالطون
بز و میزان تأمین حداکثر شادي براي حداکثر اهمیزان تأمین نظم و امنیت در تفکر،ارسطو

اي براي تعیین شکل بهتري از حکومت معیار جداگانهافراد در مکتب اصالت فایده، هر یک
ها، مشکلی که این حـوزه  هستند. گذشته از اختالف نظر دربارة غایات سیاسی و معانی آن

اي چون آزادي، برابري، عـدالت و  گرایی یا تنافر غایات اصلیرا انضباط ناپذیر ساخته، هم
ترین غایت سیاسی شمرد. امـا بـه هـر    توان جامعامنیت است، به یک تعبیر، عدالت را می

١٦کند.هاي اصلی و کلی تعارض پیدا میصورتی که تعریف شود یا سایر ارزش

براي برون رفت از چنین بحرانـی، در مـواردي فالسـفۀ سیاسـی بـه ترسـیم یوتوپیـا        
ـ 1516گردد که در یوتوپیا (اند. سابقۀ تاریخی این اقدام به سرتوماس مور بر میپرداخته
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کند کـه در آن  دینی را ترسیم میبان سیاحی مرموز، دولتشهر کمونیستی و بیز) از 1515
هـاي  شوند. در فلسفۀ سیاسی یوتوپیاها جوامع یا دولـت ها براساس عقل اتخاذ میسیاست

آلی هستند که بر حسب ضوابطی عمومی، مانند برابري، عـدالت، و آزادي،  خیالی و یا ایده
ها از سلطه، نابرابري نامعقول، کمیابی منابع، جنگ و منازعه خبري اند و در آنتشکیل شده

ها حاکم است.هنگی در آنانیست، و نوعی تعادل و هم
اي سیاسی گوناگون است، اما قدر مسـلم، نارضـایی   یپوهاي پیدایش یوتهر چند زمینه

و هاي نامطلوب واقعیـت فیلسوف سیاسی از وضع موجود، کوشش براي گریز از پیچیدگی
عرضۀ ضوابطی براي نقد وضع مستقر، و به ویژه ترسـیم وجـود وحشـتناك جهـان واقـع،      
خمیرمایۀ تفکر یوتوپیایی است. یوتوپیاها بیشتر بر برداشت خاصی از نهـاد انسـان اسـتوار    

پـذیر،  اند. به طور کلی، یوتوپیانیسم مبتنی بر این فرض است کـه طبـع بشـر اصـالح    بوده
گیرنـد یـا   هاي انسان را نادیده مـی حالی که جوامع موجود تواناییدر ،عقالنی و آزاد است

١٧کنند.سرکوب می

اي یوتوپیایی (حکمت متعالیه)، بـه  اي که به دلیل تکیه بر اندیشهاما آیا فلسفۀ سیاسی
اي داشـته باشـد کـه    تواند مسـائل ویـژه  شود، میسیاسی متعالی تصویر میۀعنوان فلسف

باشد؟ در رسیدن بـه پاسـخ ایـن    هاي رایج در فلسفۀ سیاسیيبندمتفاوت از دیگر صورت
تردید توجه به اقتضاي مبانی و اصول خاصـی کـه در فلسـفۀ سیاسـی     بیپرسش اساسی،

تواند مهم باشد؛ چه آنکه امکان و امتناع یـا تـرجیح مسـائل در هـر     متعالی وجود دارد، می
شوند و نظـام  چارچوب تعریف میهایی بستگی دارد که در آنمعرفتی، به اولویتۀمنظوم
شناسی نیز محصول یا بخشی از اصولی اسـت کـه بـا تکیـه بـر مبـانی و اهـداف        اولویت
اند. بر این اساس، به راحتی پذیرش مسائل اختصاصی در هاي مختلف تعریف شدهمنظومه

گیري کلی حکمت متعالیـه،  فلسفۀ سیاسی متعالی ممکن خواهد بود. با روشن شدن جهت
گیري کلی در حکمـت  گرایی جهتگیري این مسائل را حدس زد. اگر تعالیتوان جهتمی

دهـی  اي از مسائلی مرتبط شد که از کیفیـت جهـت  توان با منظومهمتعالیه تلقی شود، می
هـاي رایـج   کنند. بدین معنا، اگر موضـوع فلسـفه  تعالی گرایانه در فلسفۀ سیاسی بحث می

گرایـی بخشـی از   پیوند ندارد در فلسفۀ سیاسی متعالی تعـالی سیاسی لزوماً با تعالی انسان 
موضوع است.

از این رو، آن چه در حکمت متعالیه موثر است، همانا عقل قدسـی اسـت کـه ارتبـاط     
اعتبار نقل و .خاصی با علم دارد، منبع معرفتی شهودي و محل جوشش برخی معارف است
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د عقل قدسی، وحی و نقل تنهـا در حـد   وحی به اعتبار و اعتناي عقل قدسی است. اگرنبو
کنـد.  این عقلی است که از طریق نقـل کشـف مـی   .هایی تاریخی قابل استناد بودندگزاره

گیري فلسفۀ سیاسی تأثیرگذار است.حضور این عقالنیت در شکل
از سوي دیگر، استدالل عقلی و اتکا به شیوة تحلیل عقلـی، جـوهر فلسـفه، از جملـه     

سفۀ سیاسی متعالی است. از این رو، مؤلفۀ مهـم دیگـري کـه سـامان     حکمت متعالیه و فل
دهندة این منظومۀ معرفتی است، روش تحلیل عقلی است که در فلسفه سیاسـی متعالیـه   

سیاسـی متعـالی بایـد توجـه کـرد کـه       ۀگیـرد. امـا در مـورد فلسـف    مورد استفاده قرار می
چـرا کـه هـدف    .یـز اسـت  گذاري آن، به صورت طبیعی متضمن مؤلفۀ مهم روش نهدف

فلسفۀ سیاسی با تحلیل فلسفی و عقلی توأم اسـت. یعنـی، روش عقلـی و تـالش بـراي      
هـاي  هاي بدیهی، به تبعیت از حکمت متعالیه یکی از مؤلفـه بازگرداندن مدعیات به گزاره

و این از لوازم منطقی هدف در این منظومه معرفتی اساسی در فلسفۀ سیاسی متعالی است،
دین صورت، این مقوله از لوازم وصول به هدف در این منظومۀ معرفتی اسـت. بـه   است. ب

اي مجزا موضوعیت دارد.دلیل اهمیت این مسئله، طرح آن به عنوان مولفه
حکمت متعالیه از منابع معرفتی مختلفی الهام گرفته اسـت. معرفـت عقالنـی بـر ایـن      

از آن نیست که سـایر منـابع معرفتـی    منظومه معرفتی سایه افکنده است، اما این امر مانع
هاي وحیـانی و از  الهام بخش حکمت متعالیه در مسیر عقالنی آن نباشند. از یک سو داده

انـد، فلسـفه   هاي عرفانی، حکمت متعالیه را در این مسیر پشتیبانی کردهسوي دیگر آموزه
قالنی به عنوان روشی مند باشد، اما سلوك عتواند از این منابع بهرهسیاسی متعالی نیز می

توان انتظار داشت در فلسفۀ سیاسی متعالی محوریت نداشته باشد.است که نمی
تواند، فلسفه بودن و شدن تعبیر گردد که در نهایت نیز بدین گونه حکمت متعالیه نمی

گردد؛ چه آن که فلسفۀ متعالیه، علم به موجود به ماهو موجود است به سیاست معطوف می
سیاسی علم سیاست ۀیاسی، علم به نظام اجتماعی است. در اینجا، مراد از فلسفو فلسفۀ س

بندي علوم به دو دستۀ نظري و عملی، علم سیاست در شـمار  است. بر این مبنا، در تقسیم
گیرد.علوم عملی قرار می

اما فالسفۀ اسالمی دست به ابتکار جالبی زدند و با منحـل سـاختن حکمـت عملـی و     
وحی بیان شـده  زافۀ نظري و طرح منشائی واال، حکمت عملی را نیز مأخوذ مدنی در فلس

در واقع، آنها که در فلسفه نظري ثابـت کـرده بودنـد کـه نبـی      ١٨در سخنان انبیا دانستند.
همان فیلسوف بلکه از فیلسوف برتر است و همو واضع النوامیس است. به طور طبیعی باید 
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د و بر مبناي تسلیم به نوامیس رئـیس اول کـه حتـی در    احکام و قوانین این نبی را بپذیرن
فلسفۀ افالطون بر آن تاکید شده بود، وضعیت استنباط احکام جدید از نوامیس وضع شـده  

و اجراي آنها را مورد تامل فلسفی قرار دهند.
بنابراین، فیلسوفان اسالمی در مقابل یک شریعت موجود که برخاسته از علم، ریاست و 
تدبیر رئیس اول در مدینۀ فاضلۀ محقق بوده است. دو راه را در پیش گرفتند. نخست اینکه 
از مبانی قوانین و احکام این شریعت به قدر استطاعت عقل به تبیینی عقالنی ارائه دهنـد؛  

ی کنند که نوامیس رئیس اول پس از او حفظ شود، بسـط یابـد و بـه    سیستمی طراح،دوم
اجرا در بیاید.

در بخش اول، آنها کوشیدند مبانی شریعت اسالمی را با روي کرد عقالنی تبیین کنند 
قینـی اسـتوار اسـت. بحـث در حکمـت      یو زمانی که دریافتند این مبانی بر اصول عقلی و 

گر قائل باشیم که شریعت اسـالمی مبتنـی بـر مبـانی و     عملی را کوتاه کردند. به عبارتی ا
اصول عقالنی است و عقل توان درك آن را دارد، وجود شریعت و تفسیر عقلی آن، ما را از 

در وضع احکام نیست، بلکه در ۀسازد و این حکمت عملی، واسطنیاز میحکمت عملی بی
که نحوة ارتباط اصول دیـن و  توان از آن مدد گرفت. در اینجاست فهم و تأویل احکام می

آید. فالسفۀ اسالمی هم، با بحث در اصـول، علـت وضـع احکـام را بیـان      فروع پیش می
اند. و چون این بیان در علم کالم و در ضمن مسائل نظري صورت گرفته اسـت، بـه   کرده

جالل الدین دوانی در مبحث ١٩اند.تفصیل در مباحث و مسائل حکمت عملی محتاج نشده
در بیان اینکه متأخران حکما در اخالق ناصري و تهذیب االخالق، نظر ارسـطو را  عدالت،

کند که در دورة اسـالمی بـا   اند، اشاره میدر این باره دنبال نکردهاخالق نیکوماخوسیدر 
افزایـد:  وجود شریعت، نیازي به حکمت عملی برآمده از اندیشۀ فلسفی یونانی نیست و می

چون بر دقایق شریعت حقۀ محمدیـه مطلـع شـدند و احاطـۀ آن     لهذا حکماي متأخرین، «
برتمام تفاصیل حکمت عملی مشاهده نمودند، به کلی از تتبع فواید اقـوال حکمـا و کتـب    

٢٠»ایشان در این باب دست کشیدند.
مالصدرا از جمله این حکیمان بود که با مفروض پنداشـتن نـاتوانی شـناخت ماهیـت     

وري از هتی آن را رد نکرده، اما در نیل به ایـن مهـم بهـر   امکان فهم هستی و چیس،وذات
وحی را الزم دانست. در نظر مالصدرا میان فلسفه و دین نیز منافـاتی وجـود نـدارد؛ تنهـا     

از ٢١تفاوت میان دین و فلسفه همان تفاوت میان روش ادراك عقالنـی و وحیـانی اسـت؛   
ه راه عقل در وصول بـه حقیقـت و   رسد کطریقی کامالً فلسفی و تعقلی به این نتیجه می
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٢٢کسب سعادت نهایی ناقص و نیازمند اکمال است.

رود، و از گذشـته، آینـده، و از   اگر انسان بداند از راهی دور آمـده و بـه راهـی دور مـی    
کنـد.  ست. یقیناً نیاز به راهنما را در ژرفاي وجود خود حـس مـی  نیاش آگاه ساختار درونی

ت راهنما مطالبی بیان کرده است. از دیدگاه مالصدرا، عـارف  صدرالمتألهین در باب ضرور
آید. او با احساس تکلیف در ربانی، فیلسوف و حکیم متأله، در سفر چهارم به میان مردم می

صدد است تا به هدایت و اصالح جامعه بپردازد. مأموریت او این است که جامعه را اصالح 
کننـد  شناسان سیاسی مطرح میکه جامعهکند، پس سیاست به معناي صرف اعمال قدرت 

نیست، بلکه به معناي هدایت و اصالح است. این نکته جالب است که این اصالح بخشـی  
عـارف کامـل   از سیر وسلوك عرفانی عارف است؛ یعنـی اگـر ایـن اتفـاق نیفتـد، عرفـانِ      

یابد؛ ود میشود. در اینجاست که پیوند میان فرد و جامعه در اندیشۀ مالصدرا و امام نمنمی
یعنی امام با اصالح مردم در حال سلوك عارفانه است.

الري دینی تفاوت است. در مـردم سـاالري   ااز  این رو، میان مردم ساالري و مردم س
اند. دلیل عین هم بودن مشروعیت و مقبولیت، تملیک و تملّک، و مملِّک و مالک عین هم

راسی عادي و مادي بشر خود را براساس مشروعیت و مقبولیت این است که براساس دموک
کند؛ مشروعیت او به اندیشۀ خود اوست. خود او این گونه اندیشـیده و  اش اداره میاندیشه

اش را قبول دارد. مشروعیت او عـین مقبولیـت اوسـت. در مقابـل اگـر      خودش هم اندیشه
را آفریده است کسی این گونه نیندیشد و معتقد باشد که مالک خود نیست و خداوند جهان 

و مقبولیت به ایمان مردم » ما جاء به النبی«و او شارع است، در این صورت مشروعیت به 
اي پـاي مقبولیـت مردمـی را    گردد. مالصدرا در تعریف خود از مشروعیت، به گونـه بر می

داند و پس از آن کشد؛ یعنی در تعریف سیاسی آن را بر تدبیر و هدایت مبتنی میبیرون می
دار رهبـري شـود   هاي کسی که باید بیایـد و عهـده  مقام ثبوت و اثبات، به بیان ویژگیدر 
حائز این خصوصیات رهبر است؛ اما در مقام پردازند. در مقام ثبوت روشن است که فردمی

اثبات، یعنی تحقق و فعلیت، این فرد حتماً باید از مقبولیت، مردمی ـ هـر چنـد بـه طـور       
د.محدود ـ برخوردار باش

علما وسـایط بـین   «گوید: میمبدأ و معادنظر به همین ضرورت است که مالصدرا در 
مجتهـدان ایـن سـمت را برعهـده     «گویـد: میشواهد الربوبیه؛ و در »انبیا و مردم هستند

آید که حتی در عصر حضور هم علما واسطه هستند. از تلفیق این دو فرمایش برمی». دارند
دیگر شبیه اختالف شرایع صدرالمتألهین، اختالف مجتهدان با یکدر این صورت، به تعبیر 
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عدالت مطرح ۀو مناهج انبیاست، با این تفاوت که انبیا معصومند و در مورد مجتهدان مسئل
است. از همین روست که براساس حکمت متعالیه امکان ترسیم یک والیت فقیه متعالیـه  

فیلسوف نباشد والیـت قائـل نیسـت، بلکـه     آید. صدرالمتألهین براي فقیهی که فراهم می
داند که جامع فقهین، فقه اکبر و فقه اصـغر، باشـد. وي پـس از    والیت را براي فقیهی می

نویسد:اثبات والیت سیاسی انبیا و امامان شیعه، دربارة والیت سیاسی مجتهدان چنین می
ی گردد و از جهتی دیگر باقبدان که نبوت و رسالت از جهتی منقطع می

است...؛ ولی خداي متعال (پس از قطع نبوت و رسالت) حکـم مبشـرات و   
و هم چنین حکم مجتهـدین (و اربـاب   معصومینائمۀالهامات و حکم 

فتاوي را براي افتاء و ارشاد عوام) باقی گذاشته است؛ اما اسم و نام نبـی و  
آنـان  رسول را از آنان سلب فرمود؛ ولی حکم آنان را تایید و تثبیت نمود و

را که علم به احکام الهی ندارند، مامور نمود که از اهل علـم و اهـل ذکـر    
٢٣سوال کنند...

بنابراین، فرق والیت فقیه مورد نظر حکمت متعالیه با والیت فقیـه مـورد نظـر سـایر     
ها در این است که در حکمت متعالیه این والیـت جـامع الفقهـین اسـت، ولـی در      حکمت
گاه ولی قرار گیرد. تواند در جايهمین صورت تک بعدي نیز میهاي دیگر فقیه بهحکمت

وجو نمود. حکمت متعالیه انسانی علت این تفاوت را باید در محتواي حکمت متعالیه جست
الکریم کـریم اسـت؛   خليفةالکریم است؛خليفةاهللا باشد. انسان خليفةکند که تربیت می

خالفت او است و خالفت او در این اسـت  پس انسان کریم است. کرامت انسان مستند به
که سخن مستخلف عنه را بگوید. کسی که مردم ساالري را بدون اضافه کردن دینـی بـه   
کار برد، هوش و خرد و عقل و رأي مردم را اصل قرار داده است. به تعبیر صـدرالمتألهین،  

او بهشت را هـم بایـد   است در دنیا و آخرت؛ نه براي آباد کردن دنیا، بلکه خلیفۀاهللانسان 
٢٤آباد کند. آدم باید بهشت را هم بسازد.

سیاسـی  ۀبراساس چنین بینشی از آنان در حکمت عملی، سیاست و والیـت در فلسـف  
گیـرد. از  مالصدرا، نظامی منسجم است که انسان، جامعه و حتی جهان مادي را در بر می

هـایی  قـدرت هـا و د، قابلیتنظر مالصدرا رئیس اول در کمال هر یک از قواي نفسانی خو
تواند در کند. این قابلیت و قدرت در کمال قوة حاسه و متحرکه این است که او میپیدا می

پوشاند؛ کند و صورتی را بر آن میهیوالي عالم تصرف کند، به اینکه صورتی از آن را می
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کند براي هالك یکند و طوفانی حاصل مگرداند و باران را حادث میمثالً هوا را ابري می
دهد و تشنگان را اند و بیماران را شفا میگروهی که در امر خدا و رسول عناد و عتو ورزیده

در واقع شدت قوة حاسه که مساوق ٢٥شوند.کند. و حیوانات در نزد او خاضع میسیراب می
و کمال قوة تحریک است، موجب انفعال مواد از او و خضوع قوي و طبایع جرمانیه بـراي ا 

٢٦شود.می

نفی نظام سیاسی معقول در سلطه استیالئی
از لوازم تفلسف سیاسی، طرح یک دغدغۀ سیاسی اسـت. فیلسـوفان سیاسـت هنگـام     
بحث از سیاسیات، موضوعات آن را چونان مفاهیمی فلسفی و در ارتبـاطی بـه سـامان بـا     

میـان اخـالق و   شان در نظر گرفته و با برقراري مناسبتی معقـول کلیت نظام تفکر فلسفی
الشعاع اخـالق و اخـالق را تحـت الشـعاع فضـیلت قـرار       سیاست در واقع سیاست را تحت

پردازان سیاسی از آن جا که در مرکـز اصـلی مباحـث خـود بـه مقولـۀ       دهند. اما نظریهمی
کنند کـه  م خود را مصروف آن میآن توجه دارند. بیشتر هۀدر شکل عینیت یافت» سلطه«

را ممکن » قدرت«دهند تا کاربست بیشتر و بهتر نهادهاي کاربردي ارائه میها و پیشآموزه
اخالق تحت و الشعاع سیاست بوده و سیاست در سازند به همین دلیل است که نزد ایشان،

شود.ارتباط با قدرت و سلطه تعریف می
و شـود  سیاسی از معناي عامیانه، روزانه، و روزمرة خـود خـارج مـی   ۀبدین گونه دغدغ

گیرد. اگر فیلسوفی پیدا شود که چنـین  تبیین فلسفی مباحث یا مسایل سیاسی را در بر می
اي داشته باشد، هر چند به نتایج پایانی آن نرسد، باز هـم یـک فیلسـوف سیاسـی     دغدغه

رود کـه اسـتمرار ایـن رونـد     است؛ یعنی اگر فقط به آن مبانی ابتدایی بپردازد، انتظار مـی 
گیر نباشد.، هر چند مهم و چشماي حاصل شودنتیجه

سیاسی عقالنـی کـردن دولـت و سیاسـت     ۀفلسفۀهاي مهم در عرصاز جمله دغدغه
است. عقالنی کردن یا اخالقی کردن دولت نیازمند آزادي، به ویژه آزادي اندیشـه اسـت.   
پرورش اخالقی فردي و جمعی نیازمند آزادي است. از طریق تأمین شادي و رفاه ـ به زعم 

یابـد،  حاب مکتب اصالت فایده هم چون بنتهام ـ تنها بخشی از نفس انسان تحقق می اص
شـود. بنـابراین، دولـت    حال آن که از طریق تأمین آزادي تمامیت نفس آدمی محقق مـی 

٢٧عقالنی صرفاً یا ضرورتاً دولت رفاه نیست.

ظام والیت و ساختاري معقول از نۀفالسفۀ اسالمی با درك این مهم کوشیدند تا با ارائ
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تغلبیه ۀامامت و در عین حال نظام حاکمیت قانون که هیچ استلزامی به برقراري یک رابط
نداشت به تحقق نظام سیاسی معقول و مطلوب مدد رساند. آنها تالش کردنـد ایـن را بـه    
جامعۀ اسالمی بفهمانند که مدینۀ فاضلۀ تحقق یافته در صدر اسالم، دیگر بـار بـه دسـت    

ر عصر غیبت به دست رئیس سنت یا فقیه احیا خواهد شد؛ و این همان نظریـۀ  امامان و د
سیاسی و فلسفی تشیع بود.

کامالً روشن است که در نظر فیلسوفان اسـالمی، مصـلحت دنیـا و آخـرت انسـان بـا       
شد، چرا که او به دلیـل اتصـال بـه عقـل فعـال،      قوانین و دستورات رئیس اول تأمین می

تواند مصلحت انسان را نه تنها در ایـن دنیـا، بلکـه نسـبت بـه      یبهترین کسی است که م
آخرت نیز تشخیص دهد، و حال که دوران ریاست این رئیس اول به سر آمده و قـوانین و  
نوامیس او بر جاي مانده است. جانشین او در هر مرتبه موظف اسـت در راسـتاي حفـظ و    

تر از قوانین کلی قدم بـر دارد.  ین جزئیاجراي این قوانین و اجتهاد و استنباط و تفریع قوان
ها از این رو عمل به قانون شریعت برگرفته از نقل، از دیرباز به عنوان ضابطۀ تقسیم دولت

٢٨سیاسی اسالم مطرح بوده است.ۀدر اندیشها،و حکومت

والت مـانع از عنایـت بـه عقـل در فرآینـد      قـ با این حال، نباید پنداشت که توجه به من
شود. مالصدرا نیز همانند سایر فیلسوفان اسـالمی عقـل را اصـلِ   ها میکرد دولتارزیابی 

داند. به اعتقاد، او عقل اصل نقـل اسـت، بنـابراین قـدح در عقـل بـراي       نقل و شهود می
همچنین، وصول به کشف تنهـا از  ٢٩شود.تصحیح نقل، موجب قدح عقل و نقل با هم می
شـود  که براي افـراد خاصـی حاصـل مـی    طریق برهان و تحدس حدس حد وسط برهان 

هاي علمـی و عملـی بـه ایـن طریـق      هاي شرعی و مجاهدتممکن است؛ لیکن ریاضت
٣٠کند.کمک می

نوع نگاه صدرا در توجه مضاعف به مقولۀ عقل در سیاست تا حد زیادي به جوهرگرایی 
ر عالم مطرح در فلسفۀ سیاسی غرب شباهت دارد. در این نگرش، جواهر اعالي عقلی یا د

شـوند. موضـوع عقـل همـان     وجو مـی ند و یا در روح و ذهن انسان جستومثل یا در خدا
جواهر و مثل است. وجود تجربی یا زندگی عینی اجتماعی در مقابل آنهـا نشـانۀ نقـص و    

اند، کامل، نامحدود، تغییر ناپذیر تباهی هستند. مثل و جواهر که فیض بخش زندگی انسان
دگی انسان تقدم و اولویت دارند. بر شدن از جهان محسوسات ناقص و کلی هستند و بر زن

٣١به عالم معقوالت کلی، به معناي اتصال به عقل است.

صدرا نیز در توضیح دیدگاه خود با تفکیک میان ظاهر و باطن معتقد بود که انسانی که 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



99

یی
درا

ص
شه 

ندی
و ا

سی 
سیا

ام 
 نظ

یدة
ر ا

ی د
ویای

و پ
ول 

تح

یزي از دنیا بیند و وقتی این گونه شد، جز لهو و لعب چمعرفت ندارد، جز ظواهر چیزي نمی
نخواهد دید. کسی که حقیقت هستی را درك کند، از ظواهر عبـور خواهـد کـرد. در نگـاه     
صدرایی که در پی ارائه اندیشه و معرفت برتر است، انسان مسافري است که در دنیا قـرار  

بـه بسـتر   اصـدر ایـن  نخواهد داشت. استقرار واقعی انسان وراي عالم ماده است با وجـود  
توجه نیست. وي معتقد است که حکومـت خـادم شـریعت اسـت،     ر دنیا بیحرکت انسان د

رساند و این مصداق بارز یک نظام سیاسی معقول است.چون شریعت انسان را به خدا می
در ایـن صـورت، اگـر    و شناسی گره خـورده اسـت،   به عقیدة مالصدرا فلسفه با هستی

باحث آن باید با هستی شناسـی،  بخواهیم نظام سیاسی کاربردي و موفقی داشته باشیم، م
ها به تکوین ارجاع داده شود، تکوین، عالم وجود و آفرینش گره بخورد. از این رو، اگر بحث

منـدان معتقدنـد،   دیگر نیازي به اعتباري دانستن نظام سیاسی، چنـان کـه برخـی انـدیش    
نخواهد بود.
ل مـورد نظـر خـود    فاضله و نظام سیاسی معقـو ۀهاي مدینگاه به شرح ویژگیوي آن

پردازد. براساس هستی شناسی و فلسفه وجود می
مدینه فاضله شبیه بدن کامل و سالم است که همگی اعضاي آن بـراي  «

تتمیم و تکمیل حیات حیوان است و در این مدینه تنها یـک عضـو رئـیس    
هـا نزدیـک بـه رئـیس     هاي آناست. اعضایی نیز در مدینه هستند که مرتبه

هایی نهاده شده که با آن قوه بـه پیـروي   ها قوههر یک از ایناست. زیرا در 
هـا در مرتبـۀ دوم   چه بالطبع مقصود رئیس اول است کـار کننـد ایـن   از آن

هایی که در مرتبۀ دوم قـرار دارنـد   هستند. و اعضاي دیگر بر حسب مقاصد
کنند؛ هکذا تا سلسله مراتب برسد به اعضایی که خادمند و بس؛ نـه  کار می

ها نفوس سماوي قرار دارند و سـپس  ري دارند و نه ریاستی. پس از آنمهت
آن مراتب تابع سبب اول ۀطبایع هیوالیی و اجسام طبیعی قرار دارند، و هم

هستند.. مدینۀ فاضله نیز باید مثل جهان الهی باشد. همۀ اجزاي آن با افعـال  
٣٢»خود بایستی به ترتیب مذکور از مقصد رئیس اول پیروي کنند.

مالصدرا در عبارات فوق، هر اجتماع و هر ترکیب را داراي وحدت و روگرفتی از وحدت 
» قلب«و در بدن » سبب اول«ظر او علت مقدم در جهان ، نداند. اجتماعی جهان الهی می

داند و در واقع است. او برخالف ارسطو، فرد را مقدم بر مدینه می» رئیس اول«و در مدینه 
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داند، رئـیس اول را نیـز علـت    اول را علت موجده و مبقیۀ جهان میهمان گونه که سبب 
شمارد. وي با مقدم شمردن فرد نسبت به مدینه، بحث اخالقی را موجده و مبقیۀ مدینه می

ها و ها و ملکات انسانشمارد و با متفاضل و مختلف شمردن فطرتاصلی مدنیت میۀپای
کند. اما منظـور او  ا بر برخی دیگر را توجیه میهها، ریاست بعضی انسانبرابر ندانستن آن

روزبهان خنجی، نوجیه تغلـب  و خودکـامگی نیسـت، زیـرا     اهللا مثل معاصر خویش فضل 
زیربناي تفکر سیاسی مالصدرا نه تغلب و زور خود کامگی بلکـه مدینـۀ فاضـله و رابطـۀ     

٣٣فاضله و ارشاد است.

گیرينتیجه
ست و توجه به مقوله سیاست چونان واقعیتی مهم بر از آن جا که اسالم آئینی سیاسی ا

کند صدرالمتالهین نیز در دورانـی کـه ضـربان    دوش پیشوایان و علماي دینی سنگینی می
پاي در رکاب تفکر نهاده و ،نبض حیات فلسفی و تفکر عقالنی به حداقل خود رسیده بود

ی عظیم خـود افکـار   در طرح فلسف،خویشۀکوشید با حرکت برخالف گفتمان مسلط زمان
مشاء در جمع دین و فلسفه را بر سرانجام برساند.ۀنافرجام فالسف

شود میان هاي مقبول، مسلط و رایج زمان خود موفق میحرکت برخالف گفتمانبا او 
اي بسامان برقرار کرده، و از شهود عرفـانی بـه مثابـه    وحی قرآنی و تفلسف عقالنی رابطه

گیرد. صدرالمتالهین با تاسیس مکتب فلسفی نوبنیادي موسوم حلقۀ واسط این رابطه بهره
ها و بنیادهایش سازهبه حکمت متعالیه در پی تالش خود براي تجدید حیات تفکر شیعی،

را صورت بندي نمود.
دهد که موضوع آن هستی شناسی بوده و نوعی حکمت متعالیه عقالنیتی را سامان می

هاي خاصش، بریده از حکمـت  سی از لحاظ ویژگیشناحکمت نظري است، اما این هستی
سیاسـی شـیعه   ۀتوانست باشد. با حکمت سیاسی متعالیه دور جدیدي از اندیشـ عملی نمی

آغاز شد که نشان دهندة چالش و نزاع بیش از پیش میان نظم سلطانی و سیاسـت دینـی   
ه در وضع سعادت جامع» شدن«و نه » بودن«بود؛ چه آن که در نظم سلطانی با محوریت 

سیاسـی  ۀگـردد؛ حـال آن کـه فالسـف    موجود متاثر از کارکرد ساختار سیاسی معرفی مـی 
تلقی فاضله است،ۀمسلمان تغلب را مانع تحقق سعادت و عمل به فضیلت که هدف مدین

هـاي تغلـب   و مدینـه هفاضلۀسنجش میان مدینۀنمودند و وصول به سعادت را ضابطمی
شمردند.می
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آشکار قابل لمس است؛ یعنی آن که بـر پایـۀ   اکرد در فلسفه صدرويبرجستگی این ر
اصالت وجود مورد تاکید وي، حقیقت انسان وجود او است؛ اما وجود انسان اشتدادي است،

شود. بحث حرکت جوهري شدت و ضعف دارد، و این اشتداد با حرکت جوهري حاصل می
جوهري حرکت«توان دو نوع لی که میدر حاشود مرتبط تلقی میعمدتاً با حوزة طبیعات 

طبیعیِدیگر باز شناخت. حرکترا از هم» حرکت جوهري ارادي«و » طبیعی و غیر ارادي
حرکـت جـوهري ارادي   غیرارادي، حرکتی است قهري که بر کل طبیعت حـاکم اسـت، و  

حرکتی کیفی است و به نوع خاصی از شدن داللت دارد. در همین زمینه ضروري است به 
ارکان حرکت که عبارت است از مبدأ، مقصد، محرك، متحرك، مسـیر و مسـافت، توجـه    

داند که در آن براي رسـیدن بـه   اي را فاضله میشود. از این رو صدرالدین شیرازي، مدینه
سعادت ارادة جمعی  و تعاونی شکل گرفته باشد. امتی فاضله است که بـراي رسـیدن بـه    

ور مدینه مشارکت  نمایند، البته این امر نه از سـر اجبـار   سعادت با هم تالش کنند و در ام
آید.بلکه در پی احساس آزادگی حاصل می
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