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هادي سیاست متعالیه و دولت
در اندیشۀ صدرالمتألهین

9/7/87تاریخ تأیید: 11/6/87تاریخ دریافت: 
*زایینجف لک

حضـور  ،خداوند متعال،مکتبی خدامحور است. در این مکتبحکمت سیاسی متعالیه،
تفکـر  جدي و اصلی در متن زندگی فردي و اجتماعی دارد. عناصر جدي هسـتی در ایـن   

عبارتنداز: خدا، انسان و طبیعت.
همـۀ  ،محور است. در این تفکـر دار و هدفبرآمده از مکتبی غایت،نظریۀ دولت هادي

-تنظـیم مـی  ،عناصر فکري و عملی به سوي خدا، قیامت و خیر و سعادت و تکامل انسان

-می،ستتر اچیزي است که انسان را به خدا برساند. هرکس به خدا نزدیک،»خیر«شوند. 
-هـاي پـیش  رو با توجه به شاخصدار جامعه و رهبر و هادي آن باشد. از اینتواند سکان

نظامی دینی است که در عصر رسالت پیـامبر، در  ،گفته، نظام سیاسی مورد نظر این دیدگاه
حکیم مجتهد عارف در رأس آن است.،عصر امامت امام معصوم و در عصر غیبت

تأکید شده است که اگر یاري مـردم نباشـد، رهبـر    ،این نکتههمچنین بر ،در این مقاله
الگوي پیشنهادي ایـن  ،تواند به وظایف خود عمل کند. بنابراینالهی در عرصۀ رهبري نمی

مبتنی بر حضور دین در متن جامعه است کـه در آن رهبـر نیـز    ،مکتب براي نظام سیاسی
قدام کند.ا،موظّف است براساس قوانین الهی،همچون سایر مردم

حکمت سیاسی متعالیه، صدرالمتألهین، دولت هادي، رهبر.کلیدي: هايژهوا

قماستادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم*
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مقدمه
دهد که وي از نظر تفکـر فلسـفی و بـه ویـژه سیاسـی، از      مطالعۀ آثار صدرا نشان می

سینا، سـهروردي، خواجـه نصـیرالدین    کسانی چون افالطون، ارسطو، افلوطین، فارابی، ابن
ایی و میرداماد تأثیر پذیرفته، و بر کسانی چون فیض کاشـانی،  طوسی، ابن عربی، شیخ به

عبدالرزاق الهیجی، قاضی سعید قمی، مالعلی نوري، مـال هـادي سـبزواري، سـیدجمال     
الدین اسد آبادي، مال علی مدرس زنوزي، محمد حسین طباطبایی، مرتضی مطهري و امام 

خمینی تأثیر گذاشته است.
اي گورباچف، صدر هیئت رئیسۀ اتحاد جمـاهیر شـوروي،   اي که امام خمینی بردر نامه

و از اساتید بزرگ بخواهید تا به حکمت متعالیۀ صدرالمتألهین «فرستادند، چنین آمده است: 
روشن ١».اهللا مع النبیین و الصالحین ـ مراجعه نمایند تا...ـ رضوان اهللا تعالی علیه و حشره

ی چون شوروي سابق و روسیۀ امروز و سـایر  حل مشکالت جوامعاست که امام خمینی راه
داند، و از کشورهاي شرقی و غربی را در بازگشت به تفکر کسانی، چون صدرالمتألهین می

این جا است که بررسی اندیشۀ صدرا در ابعاد مختلف، و به طور کلی صدراشناسـی سـهم   
صـر از  عظیمی در روشن ساختن نهضت امام خمینـی، و نیـز نجـات جهـان و انسـان معا     

هاي کنونی دارد.مشکالت و بحران

جایگاه دانش سیاسی و تأمالت اجتماعی در اندیشۀ صدرالمتألهین
صدرا در آثار خویش به کرّات از زوایاي مختلف دربارة معرفت سیاسی به تأمل پرداخته 

بندي علوم است. در این در طبقه٢است. یکی از این زوایا، جایگاه سیاست و دانش سیاسی
که گویا از آخـرین تألیفـات   المظاهر االلهیۀدر کتاب ٣کنم.فقط به یک مورد اشاره میجا

صدرا است، یک دوره حکمت متعالیه، عرشیه و قدسیه، به اختصار آمده است. این کتاب از 
پیش فرض صدرا در این کتاب، آن گونه که خـود  ٤شود.بهترین کارهاي صدرا شمرده می

ین است که غایت و هدف حکمت و قرآن کریم، آموختن راه سفر در مقدمه تصریح کرده، ا
طبیعی و سیر تکاملی به سوي آخرت و وصول به خداونـد ذي الکمـال اسـت. بـر همـین      

تـر از سـه مرحلـۀ    اساس، به نظر صدرا این سفر شش مرحله دارد که سه مرحلۀ اول، مهم
آخر است.
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الف) سه مرحلۀ اول

الحق االول)؛عرفۀمناسی(. خداشناسی به منزلۀ هدف ش1
الصراط المستقیم)؛معرفۀشناسی(. شناخت مراحل و منازل سفر به منزلۀ راه2
المعاد).معرفۀ . معادشناسی به منزلۀ شناخت مقصد نهایی و پایان سفر(3

ب) سه مرحلۀ دوم
اند؛. شناخت رهبران الهی که از سوي خدا براي دعوت مردم آمده1
ران حقیقت و جریان باطل؛. بررسی احوال منک2
هاي آباد کردن منازل، مراحـل عبودیـت، سـفر بـه سـوي آخـرت و       . فراگیري شیوه3

چگونگی تهیه زاد و توشه.
گیرد، سه قسم است مرحلۀ سوم از سه مرحلۀ دوم، که در حوزة حکمت عملی قرار می

که عبارتند از:
شود؛. خوسازي و تربیت افراد که اخالق نامیده می1
دهی به خانواده که هستۀ اصلی جامعه است و تدبیر منزل نام دارد؛سازمان. 2
. ادارة جامعۀ مدنی و سیاسی و نهادهاي اجتماعی؛ فقه، حقـوق و قـوانین و مقـررات    3

گیرد و فالسفه به آن علم سیاست کوچک و بزرگ دینی یا غیر دینی در این بخش جا می
٥گویند.می

کند. علم سیاست را از فقه سیاسی تفکیک میاءالعلوم،احصصدرا، هم چون فارابی در 
در واقع، بخشی از امور کشورداري را شـارع مقـدس یـا مجتهـدان و فقهـا در هـر زمـان        

ها واگذار شده است. علـم سیاسـت و   کنند، و بخش دیگر به تدبیر خود انسانمشخص می
د نظر فارابی این تفـاوت  بندي موربندي با طبقهشود. این طبقهشریعت هر دو را شامل می

را دارد که صدرا علم اخالق و تدبیر فرد را به صورت دانشی مستقل ذکر کـرده، در حـالی   
بنـابراین،  ٦که فارابی علم اخالق، کالم، فقه و سیاست را ذیل علم مدنی قرار داده اسـت. 

است. گاه خاصی قائل شناسد، به آن توجه دارد و براي آن جايصدرا دانش سیاست را می
اي خـاص (دینـی و   هم چنین، وي معرفت سیاسی و تمام معارف را در شـبکه و منظومـه  

بیند و بر این اساس، علوم اخروي و الهی و حکمت نظري را بر علـوم دنیـوي و   الهی) می
٧داند.حکمت عملی مقدم می

گیریم که مدعاهایی چون این کـه صـدرالدین شـیرازي در قلمـرو     بنابراین، نتیجه می
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یشۀ سیاسی تنها از دیـدگاه زوال و انحطـاط آن اهمیـت دارد، از تأمـل در امـر معـاش       اند
مبدأ ها به طور کلی غافل مانده است، با این که تنها یک بار در بخش پایانی کتاب انسان
فاقد اعتباراند.٨اي دربارة سیاست آورده است.خالصهو معاد

ها پرداخته و چنـان کـه اشـاره    سانبدیهی است که صدرا به تأمل در زندگی سیاسی ان
» نفـوس و امـوال  «داند. از جمله وي معتقد است کـه  خواهد شد، دنیا را مزرعۀ آخرت می

» اموال و نفوس«ابزار نیل به معرفت خداوند و تقرب به او هستند، و تدبیر امور مربوط به 
نویسد:الزم است. صدرا چنین می

ع نیست، مگر معرفـت اهللا و صـعود   پس به تحقیق دانسته شد که مقصود شرای
اي از لمعـات نـور   به سوي او، به سلّم معرفـت نفـس بـه ذلـت، و بـودنش لمعـه      

پروردگار، و بودنش مستهلک در آن؛ پس این است غایت قصوا در بعثت انبیا ـ   
شود مگر در حیـات دنیـا، زیـرا    صلوات اهللا علیهم ـ ولکن این مقصود حاصل نمی 

ش ناقص و بالقوه است، چنان که دانستی، و ارتقـا از حـال   که نفس در اول تکون
تواند بود مگر به حرکت و زمان و ماده قابله، و وجود ایـن  نقص به حال تمام نمی

الـدنیا مزرعـۀ   : «اشیا از خصایص این نشأه حسیه اسـت، و قـول رسـول خـدا    
سـیه  اشاره به همین معنا است؛ پس گردیده است حفظ دنیـا کـه نشـأه ح   » االخرة

است براي انسان نیز مقصود ضروري تابع دین، زیرا که وسیله است به سوي آن، 
باشد به معرفت حق اول و تقرب به او و تحصـیل  و از امور دنیا آن چه متعلق می

نشأه آخرت و قرب به سوي آن، دو چیز است: نفوس و اموال.[...]
عرفـت بـر   پس افضل اعمال دنیویه آن چیزي است کـه حفـظ شـود بـه آن م    

نفوس، یا به تعلیم و هدایت و یا به تعلّم و دراست، و تالی آن است کـه چـه نفـع    
بخشد در این باب، و آن چیزي است که موجب حفظ حیات بر ابدان باشد، و بعـد  
از آن، آن است که موجب حفظ اموال بر اشـخاص گـردد؛ پـس ایـن سـه مرتبـه       

٩ضروري است در مقصود شارع به حسب عقل.

ها نیست، پس چیست؟ مگر این که ها تأمل در امر معاش انسانتی، اگراین فقرهبه راس
تـوجهی  توجهی به امور غیر معاشی باشد. صدرا حتی بیبه معنی بی» امر معاش«توجه به 

توجهی به معرفت حق و ممانعت از آن، در ردیف گناهان به نفوس و اموال را، هم چون بی
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کبیره قرار داده است:
کبائر آن است که سد باب معرفت [خدا]، و بعد از آن، آن است که سـد بـاب   پس اکبر

حیات نفوس نماید، و بعد از آن، آن است که باب معیشتی که حیات نفوس است، مسـدود  
گرداند. پس از این معلوم شد که فعل معاصی مثل فعل طاعات بر سه مرتبه مقرّر است: و 

اش: و آن، کفـر  د از معرفت اهللا و معرفت رسل و ائمهها آن چیزي است که منع کناول آن
ماند و ها، حیات باقی میها و حفظ آناست[...] و مرتبه دوم نفوس است، زیرا که بقاي آن

المحاله ـ از جمله کبائر است، و شود؛ پس قتل نفس ـمعرفت به خدا و یوم آخر حاصل می
دارد و این از وسیله به مقصود باز باز میتر است، زیرا که آن از مقصوداگرچه از کفر پست

شود مگر به جهت آخرت و توسل بـه سـوي آن بـه    دارد، زیرا که حیات دنیا قصد نمیمی
معرفت اهللا، تالی این کبیره است قطع اطراف و آن چه به هالك کشاند حتـی بـه زدن، و   

١٠بعضی از بعضی اکبر است.

دانـد، بلکـه هـر نـوع     شـتن را ممنـوع مـی   صدرا به امر معاش تأکید کرده و نه تنها ک
دهد. وي تحریم زنا و لواط را نیز در جزء کبایر قرار میخشونتی را که به هالکت بینجامد، 

همین مرتبه قرار داده، و معتقد است که دلیل تحریم لـواط جلـوگیري از انقطـاع نسـل، و     
ت کـه معیشـت بـه    سبب تحریم زنا، جلوگیري از تشویش توارث و ابطال امور دیگري اس

١١ها منتظم است.آن

وي پس از تبیین معصیت کفر و قتل، بـه توضـیح گناهـان مربـوط بـه تـدبیر امـوال        
کند:پردازد و دلیل تحریم سرقت، تصرف غصبی و... را چنین بیان میمی

مرتبۀ سیم، اموال است که معیشت خلق به آن منوط است، پس جـایز نیسـت   
که هر نحو که خواهند در آن تصرّف نمایند حتی بـه  که مردم بر آن مسلّط باشند 

استیال و سرقت، بلکه باید آن را حفظ نمود تا آن که باقی ماند بـه بقـاي نفـوس.    
توان کرد، و اگر خـورده شـود   این قدر هست که اموال چون اخذ شود استرداد می

گاه توان فرمود؛ پس امرش به قدر آن دو مرتبه عظیم نیست. بلی، هرغرامتش می
تناولش به طریقی باشد که تـدارکش آسـان نباشـد از کبـائر خواهـد بـود، و آن       
منحصر در چهار طریق است که خفی است: اول سرقت؛ دویم اکل مال یتیم، یعنی 
در حق ولی، زیرا که مخفی است، پس واجب است تعظیم امـر در آن، بـه خـالف    

چهارم اخذ ودیعه و غصب که ظاهر است؛ سیم فوت کردن مال به شهادت دروغ؛ 



58

ال 
س

هم
زد

یا
ره 

شما
 /

 و 
هل

چ
س

/وم
ییز

پا
87

پـذیر نیسـت و در هـیچ    غیر آن به یمین کاذبه. پس این چهار طریقه کـه تـدارك  
اند [...] و این چهار مرتبه سزاوار است که از کبـائر  ها را حالل نکردهشریعت این

باشد، [...] و تأثیرش در مصالح دنیوي عظیم است.
است، معیار روشنی است. به نظر معیاري که مالصدرا درباب کبیره بودن گناهان آورده

وي، آن چه در همه شرایع حرام شده باشد، از کبائر است، در غیـر ایـن صـورت از کبـائر     
دهد که یا از گناهان کبیره نباشد، زیرا ربا که اکل غیـر  نیست؛ براي مثال، وي احتمال می

باشد:به تراضی است، در بعضی از شرایع حالل می
ست در آن مگر اکل مال غیر به تراضی، با اخالل به شرایطی که و اما اکل ربا، پس نی

ها را شارع. و شاید که در شریعتی جایز باشد، اگر چه شارع، منع از آن را قرار داده است آن
شدید کرده است، چنان که منع از غصب و ظلم را. و گشتن به سوي آن که خوردن دانگی 

ت، در آن نظر است و واقع به موقع شک است و از مال غیر به خیانت و غصب از کبائر اس
اکثر میل ظن به سوي آن است که داخل در تحت کبائر نیست، بلکـه سـزاوار اسـت کـه     
کبیره مختص بوده باشد به آن چه جایز نبوده باشد اختالف شرایع در آن تا آن کـه بـوده   

١٢باشد ضروري در دین.

انـد کـه صـدرالمتألهین از تأمـل در     هبا این همه، به چه دلیل برخی از افراد مدعی شد
وجو رسد اختالف را باید در جایی دیگر جستها غافل مانده است؟ به نظر میمعاش انسان

ها پرداخته اسـت کـه مـورد    کرد. صدرالمتألهین در پارادایمی به تأمل در امر معاش انسان
از آن جـا کـه در   ١٣قبول این دسته از محققان نیست. این پارادایم چیست؟ به نظر اینهـا، 

توان اندیشۀ سیاسی مبتنی بر سیاست اصالت با دنیا و در عرفان اصالت با آخرت است، نمی
سـراي  «شهري و یونانی، در اندیشۀ عرفانی ارائه داد. از منظر اندیشۀ سیاسی غربی، ایران

هـم چـون مسـافر    » دنیـا «در حالی که در اندیشۀ عرفـانی،  ١٤اصل بر بقا است،» طبیعت
دنیاي پـس  «و » آخرت«اي است که انسان نباید به آن دل ببندد و غایت سفر عارف خانه

مواجـه  » قـدرت «و » هدایت«است. از این رو، در معرفت سیاسی با دو پارادایم » از مرگ
هستی در جهان مادي خالصـه  ۀشویم. در دانش سیاسی مبتنی بر پارادایم قدرت، هممی
اي هدایت، جهان مـادي مقدمـه  سی مبتنی بر پارادایمِشود، در حالی که در معرفت سیامی

براي رسیدن به جهان آخرت است. اگر مراد طباطبایی این باشد که صدرا بـه امـر معـاش    
پـذیریم، امـا اگـر    گونه که مورد توجه مکتب قدرت است نپرداخته، این را میها، آنانسان

زندگی سیاسی ندارد، مورد مدعی این باشد که صدرا هیچ نوع تفکري در عرصۀ سیاست و
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کنیم که صدرا واجد مکتب خاصی در عرصه معرفت سیاسی قبول نیست. در ادامه بیان می
متعالیه است. حکمت سیاسـی متعـالی در چـارچوب مکتـب     سیاسیِبه نام مکتب حکمت

شود. اندیشۀ سیاسی متعالیه تنها بر اندیشۀ عرفانی مبتنی است.هدایت تفسیر و تحلیل می
امـا در  شـود، مکتب قدرت بر تفکیک امور سیاسی از امور دینی و اخروي تأکید میدر

دغَم و درهمپارادایم هدایتاند. براسـاس  دین و سیاست نه تنها از هم جدا نیستند، بلکه م
نظریۀ رئالیستی، در امور اجتماعی سیاست اصالت دارد نه دین؛ بنابراین، تمام امور دنیوي، 

حکومت، اقتصاد، قضاوت، هنر، آموزش و پرورش، از امـور دینـی و مقـدس    اعم از دولت، 
هاي فـردي خواهـد بـود. در مکتـب     شود، و اگر جایی براي دین بماند، آن عرصهتهی می

هدایت تمامی امور در خدمت اهداف دین است و به دولت، حکومت، اقتصاد، قضاوت، هنر، 
اي که رضایت ان تکلیف دینی و به گونههاي زندگی به عنوآموزش و پرورش و سایر جنبه
شود.شارع تأمین گردد، پرداخته می

گاه دنیا در اندیشـۀ عرفـانی   مقاله بر جاياز با توجه به آن چه گفته شد، در این بخش 
کنیم. ناگفته نماند که دنیا لفظی مشـترك بـا دو محتـوا اسـت. در ادبیـات      صدرا تأکید می

هاي غیر الهی، بدگویی شده است، مراد دل بستن به ارزشاسالمی هرگاه از دنیا مذمت و 
شهوانی و غیرانسانی است، و در مواردي که از دنیا به عنوان مزرعۀ آخـرت و مسـافرخانه   

ها آفریده است.یاد شده، منظور همین طبیعت محسوسی است که خداوند براي انسان

هسیاست متعالیۀنظری. روي کرد معنوي به سیاست: جوهر2ِ
راه است » شریعت«باطن ١٥عارف به سه چیز معتقد است: شریعت، طریقت و حقیقت.

و توحید عارف ١٦است؛ یعنی توحید،» حقیقت«خوانند. پایان این راه می» طریقت«و آن را 
به همین دلیل، عارف کسی است که ضمیر خـود را از  ١٧».جز خدا هیچ چیز نیست«یعنی 

١٨جه عالم قدس و ربوبی کرده است تا نور حق بدان بتابد.توجه به غیر حق باز داشته و متو

رسد که چهار سفر را طی کند. این چهار سـفر کـه در   از نگاه صدرا، کسی به این مقام می
ها تصریح شده است و در واقع، منظومۀ فکري صدرا بایـد براسـاس   آغاز کتاب اسفار بدان

ز: سفر از خلق به حق، سفر به حـق در  همین چهار سفر مورد توجه قرار گیرد، عبارت اند ا
١٩حق، سفر از حق به خلق به استعانت حق، و سفر در خلق به استعانت حق.

شود تا به انسان کامـل تبـدیل شـود و    عارف حکیم در این چهار سفر از خلق جدا می
ها را نیز به راه راست هدایت کنـد. بنـابراین، قـرب   گردد تا آندوباره به میان مردم باز می
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حق تعالی هدف و غایت زندگی انسان است. بر همین اساس، تمام هسـتی بایـد رنـگ و    
بوي الهی داشته باشد، چنان که تمام افعال انسان نیز الزم است به سوي حق روي آورند. 

شـود. از ایـن رو   کند نیز داراي مراتب خاصـی مـی  حتی علوم و معارفی که بشر کسب می
یقی و موجب قـرب حـق تعـالی اسـت، علـم الهـی و       علمی که مقصود اصلی و کمال حق

بنابراین، در اندیشۀ سیاسی متعالیه، میان ٢٠مکاشفات است، نه علم معامالت یا سایر علوم.
و عمارت دنیا که راه گـذار سـراي   ٢١شمار،گل فرق بسیار است و تفاوت بیدل و کارکار

٢٢پا است.عقبی و دار بقا است، به اصناف گران جانان و غلیظ طبعان بر

ها به جوار صدرا در جایی دیگر مقصود اصلی از وضع قوانین الهی را سوق دادن انسان
هـاي ناپسـند   خداوند متعال، معرفت ذات او و رها سازي آنان از صفات نکوهیـده و خـوي  

هـاي ناپسـندي کـه موجـب وابسـتگی ذات آنـان بـه امـور پسـت و          معرفی کرده؛ خـوي 
گردد. به طور خالصه، مقصود اصـلی  حرمان و خذالن میشان در مراتب دوري وایستایی

٢٣از وضع قوانین الهی تحقق زهد حقیقی از دنیا و دنیاداران و مال و مقام است.

به نظر صدرا، غرض از وضع شرایع و وجوب اطاعت از دستورات خدا آن است که غیب 
د، و محسـوس  شهادت و شهوات عقول را خدمت کند، جزء به کل و دنیا به آخرت برگـرد 

معقول شده و از عکس این امور پرهیز گردد، تا آن که ظلم و سـتم الزم نیایـد و موجـب    
هرگاه عـدل  «وي با استناد به سخن یکی از حکما که ٢٤وخامت عاقبت و سوء مآل نشود.

کنند و هرگاه جور برپا شود عقول شهوات را خدمت قائم گردد شهوات عقول را خدمت می
معتقد است که هدف تمامی ادیان و ٢٥».آخرت، اصل هر سعادت استکنند؛ پس طلب می

به شواهد شرع و بصـائر عقـل محقـق و    «شرایع، رسانیدن خلق به جوار حق تعالی است: 
مبین شده است که مقصود همه شرایع رسانیدن خلق اسـت بـه جـوار بـاري تعـالی و بـه       

و از هبود اجساد دنیِّه به سعادت لقاي آن حضرت و ارتقاي از حضیض نقص به ذروه کمال
٢٦».شرف ارواح علیه

در اندیشۀ صدرا دنیا هدف نیست، و از این لحاظ اصل آخرت است. اما از باب مقدمـه،  
اي براي رسیدن به آخرت است، باید به آن توجه کرد. رهرو راه آخرت نیز چون دنیا وسیله

نیا راه است و آخرت منزل، صـدرا  باید متوجه باشد که هرگز راه را منزل نپندارد، چرا که د
ان الدنیا من منـازل  «کند: به خوبی این مطلب را بیان میالشواهد الربوبیۀ،اي از در جمله

مسافر الیه تعالی و لها منازل و مراحل؛ دنیـا  االنسانیۀالسایرین الی اهللا تعالی و ان النفس 
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ها بگذرنـد و نفـس انسـانی    آنهایی که روندگان به سوي خدا باید ازمنزلی است از منزل
ها و مراحلی تعبیه شده است که مسافر به سوي خداي تعالی است و براي این نفس منزل

٢٧».ها بگذردباید از آن

شود که راهنما و هادي انسان در زندگی اجتمـاعی و  در این جا، این پرسش مطرح می
ی بر اصالت دنیـا باشـد.   تواند مبتنسیاسی کیست؟ اندیشۀ سیاسی کسانی چون صدرا نمی

عارفان و فیلسوفانی چون صدرا نه تنها از چنین سیاستی باخبر نیستند، بلکه بـراي دنیـا و   
اند، و با نقد سیاست مبتنی بر اصالت دنیا، سیاسـت مبتنـی بـر    انسان هدف و انجامی قایل
بنا آتنا فی کنند. اینان طالب حسنات در دنیا و آخرت هستند: (رآخرت گرایی را پیشنهاد می

٢٨و قنا عذاب النّارِ).حسنَۀً الدنْیا 

از نظر صدرا، سیاست به معناي تدبیر و هدایت جامعه از دنیا به سوي آخرت به منظور 
تقرب به خداوند متعال است؛ حرکت از خود پرستی به خداپرستی و از شـرك بـه توحیـد.    

اي واجد شـرایط اختصـاص دارد. براسـاس    بدیهی است چنین سیاستی به انبیا، ائمه و علم
ها دو راه در پیش دارند: یا راه خدا یا راه طـاغوت، راه خـدا همـان راه    انساندیدگاه صدرا،

انـد و  مستقیم الهی است که ولی و رهبر آن خدا، پیامبران، ائمـه و علمـاي واجـد شـرایط    
و مقصـد آن فسـاد و   مقصد آن خدا و بهشت است. راه طاغوت راه کفر و تفرقه و شـرك،  

جهنم است. معرفت جهت دهندة انسان به یکی از این دو مسیر خواهد بود: پـس مقـام و   
منزلت هر انسانی در بلندي و پستی، به قدر مقام و مرتبۀ ادراك او است؛ و این همان معنا 

الناس ابناء ما یحسبون؛ هـر کـس   «فرماید: است که میو مقصود امیرالمؤمنین علی
پس انسان در همین صورت انسانیه، همواره مابین یکی از ». اي است که داردندیشهدربند ا

این امور قرار خواهد داشت. یعنی یا در مرتبۀ ک  وف زمـین یـا در مرتبـۀ    رمی اسـت. در جـ
شعوري است، از قبیل شیر و ببر و پلنگ و یا گاو و گوسفند، یا در مرتبـۀ  حیوان سبع و بی

ابنده، مانند اسب، و یا در مرتبۀ شیطانی است اغوا کننده؛ اما اگـر  حیوانی است متفرس و ی
شود. مالصدرا براي مالیک نیز مراتبـی  از این درجات و مراتب بگذرد، از سنخ مالیکه می

قائل است:
براي مالیکه نیز درجات و مقاماتی است[...] گروهی از این مالیکه، مالیکـه  

اي از آنـان  انـد [...] و دسـته  مالیکـه سـماویه  هـا  اند [...] و گروهی از آنارضیه
اند [...] و این عوالم نام برده از ابتدا تا به انتها همگـی منـازل   مقربین درگاه الهی
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اند از عالمی به عالم دیگر، و از جهانی به جهـان دیگـر تـا بـدین     مسافرت انسان
یکـه بـه   وسیله از حضیض درجه بهیمی به اوج ملکی ارتقا یابـد، و از درجـه مال  

درجه عشاق الهی[...] ارتقا یابند و این غایت و منتهـا و آخـرین درجـات کمـال     
٢٩انسانی است.

در تمام منظومۀ فکري صدرا، از جمله در فهم وي از سیاست و رابطۀ آن بـا شـریعت،   
گاه انسان در دنیا و آخرت و منازلی که وي باید از دنیا به سوي آخـرت  الزم است به جاي

هـا عبـارت اسـت از: هیوالنیـت،     جه شود. از نظر صدرا مراتب و منازل انسـان طی کند، تو
٣٠جسمیت، جمادیت، نباتیت، حیوانیت، انسانیت و ملکوتیت.

غرض نهایی خلقت و آفرینش، سوق دادن افراد بشر بـه جـوار الهـی و دار کرامـت و     
بـادت  تشکیل دولت نیز بدان جهت ضروري است که امکان ع٣١عنایت و رحمت او است.

شان بپردازنـد.  ربراي بندگان خدا فراهم گردد تا بتوانند با آرامش کامل به عبودیت پروردگا
وي چنین معتقد است.

انسان موجودي است که حب تفرد و خودخواهی و غلبه بر دیگران بر وي غالب گشته 
است. هر چند خودخواهی و حب غلبه منجر به هالکت و نابودي دیگران گردد. پـس اگـر   
امر حیات و زندگانی در افراد بشـر مهمـل و معطـل گذاشـته شـود و سیاسـت عادالنـه و        

اي مابین آنـان در مـورد تقسـیمات اراضـی و امـاکن و امـوال و       حکومت آمرانه و زاجرانه
ها به شخص خاصی طبق حقوق و قوانین موضوعه وجود تخصیص دادن هر قسمتی از آن

گردد و کار به شت بر آنان دشوار است و مشوش مینداشته باشد، هر آینه امر حیات و معی
کشد و این مسئله، آنان را از سیر و سلوك و عبودیـت پروردگـار   جنگ و جدال و قتال می

٣٢کند.سازد و آنان را از ذکر خدا غافل میمنحرف می

. مناسبات سیاست و شریعت3
خواهنـد دسـت   یدیگرند، زیرا هر دو مـ سیاست و شریعت در اندیشۀ صدرا معاضد یک

انسان را بگیرند و او را از منازل و مراحل سفر بگذرانند تا به قرب حق تعالی برسد. مراجعه 
چهـار  الشواهد الربوبیـۀ کند، زیرا وي در کتاببه آثار صدرا در اظهار نظر ما خلل وارد می

س، فرق میان شریعت و سیاست ذکر کرده است و با استناد بـه گفتـار افالطـون در نـوامی    
معتقد است که میان شریعت و سیاست از نظر مبدأ، غایت، فعـل و انفعـال تفـاوت وجـود     
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٣٣دارد.

مبدأ سیاست نفس جزئیه است، نـه نفـس   تفاوت سیاست و شریعت از نظر مبدأ:
کلیۀ الهیه و این حرکت تابع اختیار افراد بشر است. اما مبدأ شریعت نهایت سیاست اسـت.  

داران موفق به استقرار نظام اجتماعی شدند، شریعت دست بـه  مزیرا پس از آن که سیاست
کنـد. بـه   کار شده و نفوس را از ارتکاب برخی اعمال نهی، و به انجام برخی کارها امر می

کند و از انحطاط به جانب شهوت، ها را به سوي خدا دعوت میاین ترتیب، شریعت انسان
ارد.دغضب و مفاسد مترتب بر آن دو نیرو بر حذر می
سیاست اطاعت از شریعت نهایت و غایتتفاوت سیاست و شریعت از نظر غایت:

است. سیاست براي شریعت مانند عبد است نسبت به موالي خود که گاهی از وي اطاعت، 
کند. پس اگر سیاست از شریعت اطاعت کرد، ظـاهر عـالم   و گاهی معصیت و نافرمانی می

ام، آسایش و ایمنی از امور رنج دهنده به دست آمده گردد و در این هنگمطیع باطن آن می
شود. ولی هرگاه سیاست از شریعت پیـروي  و انسان به جانب خیرات وکماالت کشانده می

نکند و در برابر آن عصیان ورزد، احساسات انسان بر آراي کلّیه و ادراکات عقلـی او چیـره   
قامۀ سنن و نوامیس و قوانین سیاسی دانند که اگر اداران نمیخواهد شد. پادشاهان و زمام

اند، ادامه دهند خداي متعال خشمگین شده و بر آنان خود را بدان گونه که خود وضع کرده
دهد تـا آن چـه را از نظـام عـالم     کند و مظاهر قهر و سلطان خویش را فرمان میقیام می

اش برگردانند.فاسد و تباه شده است، به جاي اصلی
افعال سیاست افعالی جزئـی، زوال پـذیر و   عت از نظر فعل: تفاوت سیاست و شری

ها به وسیلۀ شریعت خواهـد بـود. ولـی افعـال شـریعت      ناقص است که بقا و استکمال آن
نیاز از سیاست است.افعالی کلی و تام و بی

مـأمور  شـخصِ ذاتشریعت امري الزمِتفاوت سیاست و شریعت از نظر انفعال:
ضی مفارق و غیر الزم ذات شـخص مـأمور اسـت، زیـرا بـراي      است، ولی امر سیاست عر

کنـد و آن  منظور دیگري است. براي مثال، شریعت شـخص را بـه نمـاز و روزه امـر مـی     
گردد. دهد، و در نتیجه، نفع و سود آن عاید خود او میشخص پذیرفته و به نفسه انجام می

ا به تزیین و رنگـین کـردن   ولی هرگاه سیاست شخصی را به انجام کاري مأمور کند، او ر
هاي افتخار و سمت مأموریت و سـایر اصـناف تجمـالت امـر     جامۀ خویش و الصاق نشانه

٣٤کند و این کار تنها براي نظارت و جلب توجه آنان است نه براي ذات لباس.می
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شود این است کـه اگـر پیـامبران و ائمـه پـرچم داران      سؤالی که در این جا مطرح می
ها میان شریعت و سیاست چیست؟ سیاسـت براسـاس مکتـب    این تفاوتاند، پس سیاست

هدایت، با آن چه صدرا در تفاوت سیاست و شریعت آورده است، در برخی موارد، تعـارض  
کند.کند؛ براي مثال، آن جا که سیاست از شریعت تبعیت نمیپیدا می

از الهـی و  دهد وي در این بحث مطلق سیاست، اعـم  دقت در عبارات صدرا نشان می
گوید ممکن است از شریعت اطاعت کند یا نکنـد. تأکیـد   غیر الهی، را در نظر دارد. لذا می

وي بر تبیین نسبت درست شریعت و سیاست با همین نکته قابل فهـم اسـت. وي چنـین    
گوید:می

نسبۀ النبوة الی الشریعۀ کنسبۀ الروح الی الجسد الـذي فیـه روح و السیاسـۀ    
سد ال روح فیه؛ نسبت نبوت به شریعت مانند نسـبت روح  جرع کالمجرّدة عن الش

است به جسدي که در روح باشد، و سیاست عاري از شریعت مانند جسدي است 
٣٥در وي نباشد.حکه رو

هـا بـه   بنابراین سیاست در مکتب هدایت به معناي اجراي قانون الهی از سوي انسـان 
ادت اسـت. از ایـن رو، در فرهنـگ اسـالمی     رهبري انبیاء اوصیا و اولیا براي نیل بـه سـع  

دهی کارها به سمت نیز تعریف شده است. تدبیر عبارت است از سامان» تدبیر«سیاست به 
هدف مورد نظر، این هدف همان سعادت قصوا است که در این دنیا قابل دسترسی نیست، 

شـود. انسـان کامـل کسـی اسـت کـه بـه سـعادت قصـوا          بلکه فقط در آخرت حاصل می
پیماید که مقصد آن سعادت قصوا است.اندیشد و مسیري را مییم

در اسالم معرفت سیاسی غایت محور، حاکم محور، اخالق محور، فضیلت محـور و در  
کند، یک کالم هدایت محور است. چون حاکمی که مردمان را به سعادت قصوا هدایت می

ده و فضیلت محور است که باید خود هدایت شده باشد. فقط حاکم صالح، عادل، هدایت ش
تواند فضایل را ترویج کند و رذایل را از بین ببرد. در عمل و دانش سیاسـی مسـلمانان   می

پیوند اخالق و سیاست ناگسستنی است؛ زیرا پیوند دین و سیاست چنـین اسـت. حکومـت    
خـداي  پردازد، تا با فراغ بال بتوانند عبادت اسالمی به امر معیشت، امنیت و رفاه مردم می

متعال را میسر سازد. فراهم کردن امکانات عبادت، از جمله تأمین سالمتی جسم و روح، از 
گوید:وظایف اصلی مسلمانان و حکومت اسالمی است. صدرا چنین می

غرض از وضع شرایع و ایجاب طاعات، آن است که غیب، شهادت را خدمت 
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نیا به آخرت برگـردد و  بفرماید و شهوات، عقول را خدمت کنند و جزء به کل و د
محسوس معقول شود و از عکس این امور منزجر گردد تـا آن کـه ظلـم و وبـال     

٣٦الزم نیاید و موجب وخامت عاقبت و سوءمآل نشود.

عبادات ابزار تقرب به خدا است. کمک به مردم  و هدایت آنان براي وصول بـه جـوار   
هین بـه طـور کلـی وظـایف     خدا از وظایف اصلی حکومت دینی است. از نظـر صـدرالمتأل  

اند از:حکومت اسالمی عبارت
. تنظیم امور معیشتی مردم؛1
اي که مردم به جوار الهی برسند؛. تنظیم امور معنوي، به گونه2
. یادآوري امور آخرت و قیامت؛3
. هدایت مردم به صراط مستقیم؛4
٣٧. مجازات مجرمان و قانون شکنان و تأمین امنیت.5

ر جاي دیگر ضرورت رسیدگی به امور دنیا را، با انگیزة آخرت خـواهی  صدرالمتألمین د
اي که معتقد است اگر کسی از رسیدگی به امـور  بیشتر مورد تأکید قرار داده است؛ به گونه

اي بـراي عمـران آخـرت    دنیا غافل شود به آخرت نخواهد رسید؛ یعنی عمران دنیا مقدمـه 
است:

نزل ذاهـل و غافـل گـردد، سـفرش تمـام      و هر که از تربیت مرکب و تدبیر م
شود و مادام که امر معاش در دنیا که عبارت است از حالت تعلّـق نفـس بـه    نمی

حس و محسوس، تمام نباشد، امر تنقّل و انقطاع به سوي باري تعالی که عبـارت  
گردد تا آن کـه  گیرد، و امر معیشت در دنیا تمام نمیاز سلوك باشد، صورت نمی

دنش سالم و نسلش دائـم و نـوعش مسـتحفظ، و ایـن دو امـر تمـام       باقی بماند ب
شود مگر به اسبابی که وجود این دو را حفظ نماید و اسبابی که مفسد اسـت  نمی

٣٨و مهلکات این دو را دفع نماید.

کند که حکومت موظف اسـت  پردازد و تأکید میصدرا از این پس به وظایف دولت می
ها به منظور وصول لقت انسان، به تنظیم امر معاش انسانبراي تأمین مقصود خداوند از خ

به امر معاد اهتمام ورزد. نحوة اهتمام در قوانین الهی بیان شده است. بنابراین، تـدبیرهاي  
گیرد:دولت در چارچوب قانون الهی و با استعانت از اجتهاد صورت می

ب عقـود  شریعت الهیه ضوابطی قـرار داد از بـراي اختصاصـات امـوال دربـا     
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بیوعات، معاوضات و مداینات و قسمت مواریث و مواجب نفقات و قسمت غنایم 
و صدقات و در ابواب عتق و کتاب و استرقاق و اسیر کردن و شاسانیدن کیفیـت  
تخصیص را نزد استفهام به اقاریر و ایمـان و شـهادات، و ایضـاً قـرارداد قـوانین      

ق و خلـع و رجعـت و عـده و    اختصاصی به مناکجات را در ابواب نکـاح و طـال  
صداق و ایالء و ظهار و لعان و ابواب محرمات نسب و رضاع و مصاهرات، و اما 

ها است؛ مانند امر به قتال کفـار  ها عقوبات زاجره از آنابواب دفع مفاسد، پس آن
و اهل بغی و ظلم و ترغیب بر آن و حـدود و غرامـات و تعزیـرات و کفّـارات و     

٣٩دیات و قصاص.

هاديسعادت: کار ویژة اصلی دولت. 4
است، و وظیفۀ اصلی حکومت به سـعادت رسـاندن   » سعادت«غایت همۀ این وظایف 

مردم است. سعادت مراحل و مراتب مختلفی دارد، ضمن این که گاهی نیز سعادت حقیقی 
پندارنـد. هرگـاه   شود و مردمان سعادت غیر حقیقی را حقیقی مـی با غیر حقیقی مشتبه می

ها قرار گیرد. شهوات عقول را خدمت خواهند کرد، و مردمـان بـه   دردستور کار دولتعدل 
سعادت خواهند رسید. اگر دولت بر محور ستم شکل گیرد، عقول در خدمت شـهوات قـرار   
خواهد گرفت و سعادت که طلب آخرت است، از مردمان دور خواهد شد. صدرالمتألهین در 

گوید:عنوان مؤید آورده و چنین میاین زمینه سخن یکی از حکما را به 
کنند، و هرگـاه جـور برپـا    هرگاه عدل قائم گردد شهوات عقول را خدمت می

کنند؛ پس طلب آخرت اصل هر سعادت اسـت و  شود عقول شهوات را خدمت می
حب دنیا رأس هر معصیت. پس این را مقیاس گردان در جمیع آن چه شرایع حقّـه  

گـردد  اجمال تصدیق کن به آن که هر مأموربه بر مـی به آن وارد شده و بر سبیل
به تقویت جنبه عالیه تو و حفظ جانب اهللا تعالی و اعالء کلمه حق و رفض باطـل  

گردد به اعراض از جنبه سافله و محاربه اعـداءاهللا و اتبـاع   و هر منهی عنه بر می
٤٠شیاطین داخلی و خارجی، به جهاد اکبر و اصغر.

داند: کند، و سعادت دنیوي را دو نوع مینیوي و اخروي تقسیم میصدرا سعادت را به د
سعادت جسمی، از قبیل صحت و سالمتی و نیروي فراوان و شهامت، و سعادت خارجی، از 
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قبیل فراهم بودن لوازم زندگی و تأمین مسایل مادي. بر همین سیاق وي سعادت اخـروي  
قبیل کسب معارف و حقایق، و سعادت کند: سعادت علمی، ازرا نیز بر دو بخش تقسیم می

سن و جمال جسمی در حیطۀ سعادت دنیوي و آراستگی به عملی، از قبیل اطاعت الهی. ح
٤١فضایل و اخالق زیبا در زمرة سعادت اخروي است.

کنـد.  چون سعادت بـه دنیـوي و اخـروي تقسـیم مـی     وي شقاوت و بدبختی را نیز هم
ز قبیل مریضـی، و ضـعف و ترسـو بـودن، و از     شقاوت دنیوي ممکن است جسمی باشد، ا

سوي دیگر ممکن است خارجی باشد، از قبیل فراهم نبودن لـوازم زنـدگی و عـدم تـأمین     
مسایل مادي. شقاوت اخروي نیز یا شقاوت علمی است، مانند محرومیت از کسب معـارف  

داشتن و حقایق، یا شقاوت عملی است، مثل محرومیت و عدم توفیق در اطاعت خداوند و 
٤٢اوصاف رذیله و ناشایست.

اند؟ بـه نظـر صـدرا،    ها و جوامع از سعادت دنیوي و اخروي محرومچرا برخی از انسان
هایی که اکثر مردم را از ادراك حقیقت، کسب علم الهی، مکاشفات و سایر موانع و حجاب

ند از: جهـل بـه معرفـت نفـس کـه      اکند، عبارتابعاد سعادت دنیوي و اخروي محروم می
حقیقت آدمی است؛ حب جاه و مال و میل به شهوات و لذات و سایر تمتعات؛ و تسویالت 

٤٣دهد.نفس اماره و تدلیسات شیطان که بد را نیک و نیک را بد جلوه می

ترین اسباب شقاوت و ناکامی جهل به معرفت نفس [از] معظم«به نظر صدرالمتألهین، 
اکثر خلق را فرو گرفته در دنیا، چه هر که معرفت نفس حاصل نکرده خداي عقبا است که 

وي در نقـد رفتـار   ٤٤».را نشناسد[...] و هر که خداي را نشناسد با دواب و انعام برابر باشـد 
بودي، کجا اي  از نور معرفت در دل ایشان تابیده میاگر ذره«گوید: متصوفه نیز چنین می

ساختند و همیشـه بـا نفـس و هـوا نـرد محبـت       ا را قبله خود میدر خانۀ ظلمه و اهل دنی
٤٥».باختندمی

گیري امر دنیـا و آخـرت بـه تنهـایی و مجـرد از      گیریم که پیاز آن چه آمد نتیجه می
رساند، بلکه چنین اقدامی به شقاوت خواهد انجامیـد. آن  دیگري، انسان را به سعادت نمی

ها را شود، در صورتی سعادت و خوشبختی انسانمیشناخته » توسعه«چه امروزه با عنوان 
هـاي  آخرت بدانند؛ در غیر این صورت، انـواع گرفتـاري  ۀآورد که دنیا را مقدمبه دنبال می

اخالقی، زیست محیطی و فرهنگی متوجه بشر خواهد شد.
ورزنـد، توجـه   هاي غیر دینی به آن اهتمـام نمـی  یکی از وظایف دولت دینی که دولت

ه سعادت دنیوي و اخروي، یا به عبارت دیگر، توجـه بـه سـعادت حقیقـی اسـت.      توأمان ب
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دهی امور اي که سامانتوان سعادت حقیقی را توسعه و تعالی حقیقی تلقی کرد؛ توسعهمی
٤٦مادي و معنوي بشر را یک جا در نظر داشته باشد.

المتألهین آید. صـدر سعادت و توسعۀ دینی و حقیقی فقط از عهدة حکومت دینی بر می
هاي اندیشۀ سیاسی وي نیز بر همـین اسـاس شـکل    غیر از این ادعایی ندارد. سایر مؤلفه

هـا و  بندي ارزشی اسـت؛ ویژگـی  هاي سیاسی، نوعی تقسیمبندي نظامگرفته است. تقسیم
شرایطی که صدرا براي رهبري در نظر گرفته، صبغۀ ارزشی دارد؛ غایت حکومت و نوع آن 

شـود.  یز در سایۀ مکتب هدایت و ماهیت نفـس انسـانی تفسـیر مـی    ارزشی است. همه چ
آخـرت هـیچ   بدیهی است با مکتب قدرت و تنازع بقا و تالش براي رسیدن به دنیا بـدون 
یک از مباحث و مفاهیم  فوق قابل تحلیل و تفسیر، و حتی قابل فهم نیست.

هاي سیاسیگاه دولت هادي در طبقه بندي نظام. جاي5
سیاسی ۀز انواع نظام سیاسی، صدرالمتألهین بر اساس پارادایم غالب در فلسفدر بحث ا

اسالمی مشی کرده و هر کجا ابهام، ایهام یا نقصی دیده، به ایضـاح، تکمیـل و بسـط آن    
پرداخته است.

اند. مبناي یکی از این هاي اجتماعی دو روي کرد داشتهمتفکران مسلمان نوعاً به نظام
ه و قلمرو جغرافیـایی اسـت و مبنـاي دیگـري، اهـداف و غایـات نظـام        کردها، گسترروي

ها است. صدرالمتألهین نیز از ایـن دو  اجتماعی است که وظیفه نظام سیاسی نیز تأمین آن
بندي کرده است. وي از نظـر گسـتره و قلمـرو    هاي اجتماعی و سیاسی را طبقهمنظر نظام

کند.و غیر کامل تقسیم میکامل ۀهاي اجتماعی را به دو دستشمول نظام
هاي کامل عبارتند از:نظام

. نظام سیاسی جهانی: نظامی است که تمامی کرة زمین را تحت پوشـش و سـیطرة   1
خود دارد؛

اي: نظامی که امتی را تحت حاکمیت خود دارد؛. نظام سیاسی منطقه2
را . نظام سیاسی ملی: نظامی است که شهروندان مشخص یـک منطقـۀ جغرافیـایی   3

هاي ملی امروز باشد.تحت حاکمیت خود دارد، و شاید چیزي شبیه دولت
هاي اجتماعی غیر کامل نیز عبارتند از:نظام

. نظام اجتماعی یک روستا؛1
. نظام اجتماعی یک محله؛2
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. نظام اجتماعی یک کوچه؛3
. نظام اجتماعی یک خانه و خانواده.4

صدرالمتألهین، روشن است که نظام اجتماعی اي و سلسله مراتبیاز نظر تفکر منظومه
جهانی، نظامی کالن و بقیه زیر مجموعه هستند. و بـه ایـن سـبب بعضـی از اجتماعـات      

ظمـی کـه   اند. اجتماع کامل بر سه قسـم اسـت: یکـی ع   انسانی کامل، و بعضی غیر کامل
در بخشی شامل جمیع افراد ناس است در معمورة زمین؛ و دوم وسطی، مثل اجتماع امتی 

ت.    از معمورة زمین؛ سوم صغري، مانند اجتماع اهل یک شهر در جزئی از مسکن یـک امـ
نمونۀ اجتماع غیر کامل نیز عبارت است از اجتماع اهل ده و اهل محلّه یا کوچـه و خانـه.   

ه جزء آن است. و کوچه جزء لّحها در آن است که قریه مثل خادم مدینه است و مفرق این
هـا اجـزاي اهـل    انه جزء کوچه است؛ و جمیع اهل مداین و مسـاکن امـت  محلّه است و خ

٤٧اند.معموره

تري برخوردار است و هاي سیاسی که از اهمیت بیشبندي نظامرویکرد دیگر در طبقه
هـاي سیاسـی از لحـاظ    اي به آن داشته است، تفکیک نظامصدرالمتألهین نیز اهتمام ویژه

است. به نظر صدرا، هر اجتماع نظام سیاسـی متناسـب   ها، غایات و اهداف هر نظامارزش
تواند برخالف عقاید و تمـایالت اکثریـت   خودش را دارد. بنابراین، هیئت حاکمه عمالً نمی

اي را داشت. وي توان انتظار چنین نتیجهشناسی ویژة صدرا میقدم بردارند. براساس انسان
هـایی هسـتند کـه تصـمیم     راین خود انسانها اعتقاد راسخ دارد. بناببه مختار بودن انسان

گیرند چگونه زندگی کنند:می
ثم اعلم ان کل ما فی عالم الملک و الملکوت له طباع خاص [...] الّا االنسـان  
فانّه مسخّر لالختیار، [...] فالمختاریۀ مطبوعۀٌ فیه، اضطراریۀٌ له؛ بدان که هـر چـه   

ي است. [...] به جز انسـان، زیـرا   ادر عالم ملک و ملکوت است، داراي طبع ویژه
انسان در اختیار نیروي خویش است، [...] بنابراین مختاریت در طبع انسـان قـرار   

٤٨داده شده و اضطراري وجود او گشته است.

البته بدیهی است که خداوند براساس قاعدة لطف و از طریـق ارسـال انبیـا و رهبـران     
توانند این راه ها میکند و آنها روشن میسانالهی راه درست و هدایت و کمال را براي ان

را برگزینند. سخن صدرا درباب تناسب نظام سیاسی هر جامعه با خواست و تمایالت مردم 
آن چنین است:
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شود که خداوند ـ تبارك و تعالی ـ بـه هـر   از آن چه آمد این معنا استفاده می
. در واقـع، ایـن یـک    کسی والیتی را داده است که استحقاق آن را داشـته اسـت  

را شـنید و اطاعـت کـرد.    » کـن «مسئله ذاتی و فطري اسـت؛ ذاتـی کـه فرمـان     
دار مالقـات پروردگـار بـود و    بنابراین، کسی که والیت خدا را داشت و دوسـت 

اوامر شرعی و تکالیف دینی را اجرا کرد، چنین کسی از والیت الهـی برخـوردار   
دهد. و کسی کـه از تکـالیف دینـی و    است و البته خداوند به صالحان والیت می

ها را پذیرفته است و اوامر شرعی تجاوز کرد، طغیان کرده است و والیت طاغوت
هواي نفس را پیروي کرده است. با توجه به این که براي هر نوع از هواي نفـس،  

انـد.  دهد کـه خـود خواسـته   طاغوتی است خداوند به این اشخاص، والیتی را می
نشین اسـت.  معبودي است که در دنیا و آخرت با آن قرین و همبراي هر شخصی، 

و ما علی الرسول إلّا البالغ المبین. خداوند ما را از شرّ شیاطین و پیـروي هـواي   
نفس نجات دهد و ما را از بندگان صـالح خـود قـرار دهـد؛ کسـانی کـه در روز       

٤٩ها سرپرستی خواهد کرد.قیامت با رحمت خویش از آن

ن معتقد است که پذیرش والیت اهللا یا طاغوت تابع خواسـت و ارادة خـود   صدرالمتألهی
نهند. ها است و طبیعی است که دردیدگاه وي، فقط صالحان به والیت اهللا گردن میانسان

از همین پایگاه ارزشی است که صدرالمتالهین نیـز هـم چـون سـایر فیلسـوفان سیاسـی       
کند. نظام سیاسی له و غیر فاضله تقسیم  میهاي سیاسی را به دو گروه فاضمسلمان، نظام

ادامه بیان خواهد شـد، در پیونـد بـا امـت     فاضله، در تمام انواع و اقسام خود، چنان که در
گیرد و همه اینها، در تعاون فاضله، مدینۀ فاضله، ریاست فاضله و اجتماع فاضله شکل می

ل بـه خیـر افضـل و کمـال     اند؛ یعنی وصـو دیگر به دنبال تحقق یک هدف و غایتبا یک
نهایی. اما نظام سیاسی غیر فاضله، اعم از جاهله، ظالمه فاسقه و غیره، در پیونـد بـا امـت    

گیـرد، و  غیر فاضله، مدینۀ غیر فاضله، ریاست غیر فاضله و اجتماع غیر فاضله شـکل مـی  
و «ند: هاي پنداري و شـرور هسـت  دیگر به دنبال نیل به سعادتاینها، در تعاون با یکۀهم

شود به مدینۀ فاضله و امت فاضله که همۀ شـهرهاي  خیر افضل و کمال اقصی رسیده می
ه و خیـر حقیقـی، نـه در مدینـۀ      نمایند یکآن امت اعانت می دیگر را بر نیل غایت حقیقیـ

٥٠».دیگر را اعانت نمایندناقصه و امت جاهله که در رسیدن به شرور یک
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ه دنبال تأمین سعادت هستند. تنها مسئله ایـن اسـت   هاي سیاسی بدر واقع، تمام نظام
هاي پنداري، توهمی و هاي غیر فاضله، سعادت حقیقی جاي خود را به سعادتکه در نظام
هاي سیاسی غیر فاضله نوعاً بـه سـه دسـتۀ    دهد. در فلسفۀ سیاسی فارابی نظامخیالی می

وریه، نذاله، خسیسه، کرامیه، ها نیز به شش نوع ضرفاسقه، ضاله و جاهله و هر یک از این
صدرالمتألهین، تا آن جا که نگارنده تفحص کرده اسـت،  ٥١شدند.تغلبیه و حریه تقسیم می

هاي سیاسی غیر فاضلۀ جاهله، فاسقه و ظالمه سخن گفته است. وي در آغاز فصل از نظام
اش مباشر رئیس اول به] قوه حساسه و محرکه«[گوید: چنین میمبدأ و معادهشتم کتاب 

سلطنت گردد و احکام الهیه را جاري گرداند، و با دشمنان خدا محاربـه کنـد و دفـع کنـد     
دشمن را از مدینۀ فاضله، و با مشرکین و فاسقین از اهل مدینۀ جاهله و ظالمـه و فاسـقه   

متـرادف بـا همـان    » ظالمـه «دانیم که آیا نمی٥٢».مقاتله کند تا برگردند به سوي امر خدا
که در بیان فارابی بود، آمده است یا این که اساساً در نسخۀ اصلی ضاله بوده و به » ضاله«

اشتباه ظالمه چاپ شده است؟
هاي سیاسی فاضله را بررسـی و تحلیـل   در این جا دیدگاه صدرالمتألهین در مورد نظام

ن هاي غیـر فاضـله نیـز تعیـی    هاي فاضله، نظامکنیم. بدیهی است در سایۀ  تبیین نظاممی
خواهند شد.

گسترهادي، دولتی فضیلت. دولت6
را به بیان صفاتی اختصاص الشواهد الربوبیۀدهم از مشهد پنجم قصدرالمتألهین اشرا

». ها باشدناچار شخص پیامبر به نام رئیس اول باید داراي آن«داده است که به تعبیر وي 
تواند نـافی دیـدگاه کسـانی    هم میها ها و ویژگینگارنده با این انگیزه که طرح این بحث

و هم راهنما و الگویی ٥٣دانندباشد که حکومت و زعامت سیاسی را از شئون پیامبري نمی
در عصر غیبت باشد، به بررسی و ٥٤براي صفات و شرایط سایر حاکمان و رهبران مسلمان

اند:پردازد. این صفات دو دستهتحلیل مختصر این صفات می

ط اولیۀ رئیس اولیاالف) کماالت و شر
. از نظر قوة عاقله، رئیس اول باید انسانی باشد داراي نفسی کامل و در مرتبـۀ عقـل   1

بالفعل؛
. از نظر قوة متخیله، الزم است به حسب طبع و قوه در غایت کمال باشد؛2
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. از نظر قوة حساسیه و محرّکه نیز در غایت کمال باشد.3
نویسد:صدرا چنین می

اش مباشر سلطنت گردد و احکام الهیـه  ل] به قوة حساسه و محرّکه[رئیس او
مدینـۀ را جاري گرداند، و با دشمنان خدا محاربه کند و دفـع کنـد دشـمن را از    

جاهله و ظالمه و فاسقه مقاتلـه کنـد   مدینۀفاضله، و با مشرکین و فاسقین از اهل 
٥٥تا برگردند به سوي امر خدا.

یۀ رئیس اولب) کماالت و صفات ثانو
اند از:صفات و کماالت ثانویۀ رئیس اول که فطري و ذاتی هستند، عبارت

شنود یا به او . صاحب فهم و درکی نیکو و سریع و گیرنده باشد تا بتواند هر چه را می1
شود، بدان گونه که گوینده قصد دارد و طبع واقع و حقیقت امر درك کنـد. از آن  گفته می

ث از جانب خدا است، بالطبع عقلی بسیار روشن و قوي و نفسی نـورانی  جا که پیامبر مبعو
دارد؛
کنـد، در قـوة   فهمد یا احساس میاي قوي باشد تا بتواند آن چه را می. داراي حافظه2

حافظۀ خویش حفظ و ضبط کند و هرگز آن را فراموش نکند. نفس پیامبر چون متصل به 
لوح محفوظ است این شرط را نیز دارد؛

. داراي فطرتی صحیح، طبیعتی سالم، مزاجی معتدل و تام الخلقه و آالتی نیرومنـد و  3
قادر باشد بر انجام اعمالی که در شأن او است؛

. داراي زبانی فصیح و بلیغ باشد تا که زبان او را در بیان آن چه در ضـمیر او اسـت،   4
ه سوي خیر و سـعادت ابـدي   یاري دهد. از آن جا که وظیفۀ پیامبر تعلیم و ارشاد بندگان ب

است، چنین شرطی ضرورت دارد؛
دار علم و حکمت باشد تا بدان حد که تأمل در معقوالت، او را رنـج ندهـد و   . دوست5

ها به او آزاري نرساند؛کوشش و جدیت در راه فهم و ادراك آن
هـا و از  انی و انجام امیال نفسانی نباشد، بلکه از انجام آنر. بالطبع حریص به شهوت6

لهو و لعب دوري گزیند و نسبت به لذایذ نفسانیه دشمن بدبین باشد، زیرا شهوات و لـذات  
اي است براي اتصال و تعلـق او بـه عـالم    نفسانیه حجابی است بین او و عالم نور و وسیله

غرور؛
دار نزاهت و شرافت بوده و نفـس او از هـر   . صاحب عظمت نفس و احتشام و دوست7
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اپسند و رکیک و پلید بري باشد و از داشتن یا اتصاف به آن ابا و امتنـاع ورزد  امر زشت و ن
و نسبت به آن کبریا و ترفع داشته باشد و به اموري باالتر و برتر از آن چـه او را پسـت و   

مندتر را اختیـار کنـد و از قبـول    خفیف کند، توجه نماید و از هر جنسی نوع برتر و شرافت
مقدار اجتناب ورزد، مگر به قصد ریاضـت دادن  از نظر افتاده و بیچیزهاي پست و حقیر و

ترین امور مربوط به عالم دنیا؛ترین و خفیفنفس و اکتفاي به کم
. نسبت به کلیۀ خالیق رئوف و مهربان باشد و از مشاهدة منکرات خشمگین نشود تا 8

اشـتن قصـد تجسـس و    ها جلوگیري کرده، بـدون د بتواند با لطف و مهربانی از اشاعۀ آن
تفحص از اوضاع و احوال و وقایع، اقامۀ حدود مقرر را از جانب خداوند متعال تعطیل نکند؛

. داراي قلبی شجاع باشد و از مرگ بیم و هراس نداشته باشد، زیرا عالم آخرت بهتـر  9
از دنیا است؛

الهی تا ابد ها و عطایا، باشد؛ زیرا خزائن رحمت و نعمت. جواد، یعنی بخشنده نعمت10
پذیر است؛ناخلل و نقصان باقی و بی

تر باشد، . خوشحالی و بهجت او هنگام خلوت و مناجات با خدا از همۀ خالیق بیش11
زیرا او عارف به مقام حق و عظمت و جالل او است، و حق تعالی منبع حسن و جمال و در 

حسن و جمال از کلیۀ موجودات اجل و ارفع است؛
سانی بپـذیرد و در  آلجوج نباشد و دعوت به اقامۀ عدل و انصاف را به گیر و. سخت12

بسـیار  حانجام آن به سرعت گام بر دارد و در دعوت به اقامـۀ ظلـم و جـور و عمـل قبـی     
٥٦گیر باشد و از پذیرفتن آن امتناع ورزد.سخت

بخـش  اي است که در گانهگانه از لوازم شرایط سهبه اعتقاد صدرا، همۀ اوصاف دوازده
اول بیان شد. به نظر وي، اجتماع این خصایص در شخص واحد بسیار نادر است مگر یکی 

٥٧بعد از دیگري.

هم چنین صدرالمتألهین در موارد متعدد از امامت و والیت سیاسی ائمـه سـخن گفتـه    
، به ویـژه بسـط و توضـیح احادیـث     شرح اصول کافیترین اثر وي در این باب است. مهم

شود که آیـا  سؤال میین کتاب است. براي مثال، از حضرت امام صادقاالحجۀکتاب
دهد: خیـر. سـؤال کننـده    ممکن است زمین باشد و امامی در آن نباشد؟ حضرت پاسخ می

فرماید: دهد آیا ممکن است دو امام در یک زمان حضور داشته باشند؟ حضرت میادامه می
را به تفصیل بـه بیـان آراي شـیعه و غیـر     ها خاموش باشد. صدخیر، جز آن که یکی از آن

شیعه در مسئله امامت پرداخته و ادلۀ هر یـک را نقـد و بررسـی کـرده اسـت. وي چنـین       
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نویسد:می
زمین را ناگزیر پس از منقضی شدن زمان نبوت، امامی است که تمامی امـت  
چه پیشینیان و چـه پسـینیان جـز افـرادي انـدك کـه در خـور اعتنـا نیسـتند بـا           

شان در آن که نصب و گماشتن او از جهت شنیدن (روایت) و یا از جهـت  فاختال
عقل برعهده ما است و یا از جهت عقل بر عهده خداوند است، اتفاق و همـاهنگی  

تر از معتزلیان است و دوم، مذهب دارند: نخستین، مذهب تمامی اهل سنت و بیش
رحمت الهی بـر  جاحظ و کعبی و ابوالحسن بصري است و سوم، مذهب شیعه که

٥٨باشد.آنان باد، می

طبق تأکید ایشان، استدالل عقلی شیعه درباب امامت، مبتنی بر قاعدة لطف است. البته 
شود: مرحلۀ اصل وجود امام است، خواه تصرف بکند یا این قاعده در دو مرحله استفاده می

ام، خـود لطـف   برد. اما تصـرف ظـاهري امـ   نکند؛ مثل زمانی که امام در غیبت به سر می
بـه طـوري کـه او را    «دیگري است که عدم آن به سبب بندگان و بدي اختیار آنان است، 

هم چنین، وي در همین بحث مسئلۀ انتخاب ٥٩».اش را رها نمودندکوچک شمرده و یاري
و نصب امام را نیز بیان کرده است. به نظر وي، مردم در تعیین امام هیچ نقشی ندارند، اگر 

یا عدم یاري امام نقش دارد، و از این لحاظ در کارآیی و مقبولیـت اجتمـاعی   چه در یاري
صاحب نقش هستند.

امامت به منزلۀ باطن نبوت تا قیامت باقی است، و هر زمانی بعد از زمان رسالت ناگزیر 
اي است که خداي را بر شهود کشفی پرستش کرده و علم کتاب الهی و ریشۀ از وجود ولی

جتهدان نزد او باشد. او را ریاست مطلق و امامت در امر دیـن و دنیـا باشـد،    علوم علما و م
خواه عموم مردم او را اطاعت کنند یا سرکشی نمایند، و مردمان او را قبول داشته باشند و 

انکارش نمایند. هم چنان که رسول رسول است، اگر چه هیچ کس به رسالت او ایمـان  یا
چنین، امام هم امام است، اگر چه حتی یک نفر از مردم نیاورد؛ هم چون حضرت نوح. هم 

او را اطاعت ننماید. اگر پزشک بیماران را معالجه نکرد و بهبودي نبخشید مهارت پزشکی 
٦٠شود.از او زایل نمی

. 1وي در پایان شرح مفصل خود بر حدیث مذکور نتایجی به ایـن شـرح آورده اسـت:    
. زنجیـرة  2یت بر دین و دنیا و ریاست بزرگ اسـت؛  مند حقیقی و عارف ربانی را والدانش

. آبادانی جهان و بقـاي انـواع در آن   3شود؛ گاه قطع نمیعرفان الهی و والیت مطلقه هیچ
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. این قائم به حجـت الهـی الزم نیسـت کـه ظـاهري      4به وجود عالم ربانی بستگی دارد؛ 
ته باشد، چه بسـا  داري خالفت ظاهري داشدر هنگام عهدهمشهور مانند حضرت علی
. علم و دانش با بینایی حقیقی به یک بـاره از سـوي خداونـد    5که پنهان و پوشیده باشد؛ 

٦١شود.متعال به ایشان عطا می

از دید صدرا دلیل اصلی بر زعامت سیاسی مجتهدان در عصر غیبت داشتن تخصص و 
نویسد:دانش است. وي در این خصوص چنین می

و پیشوا و امام، این مقـام [والیـت سیاسـی] را بـه خـاطر      مدارآشکار است که سیاست
تخصص و فنّی که دارد، دارا است، خواه دیگران از او بپذیرند و سخن او را گوش فرا دهند 
و یا نپذیرند. و طبیب در اثر تخصص و دانش خود و توانایی که در معالجـه بیمـاران دارد،   

٦٢ب بودن او را نبودن بیمار از میان نبرد.طبیب است، حال بیماري باشد و یا نباشد و طبی

تر از آن صحبت کردیم. صدرالمتألهین با تأکیـد  دلیل دیگر، قاعدة لطف است که پیش
گوید:بر زعامت مجتهدین در عصر غیبت چنین می

گـردد و از جهتـی دیگـر بـاقی     بدان که نبوت و رسالت از جهتی منقطع مـی 
ع نبـوت و رسـالت) حکـم مبشـرات و     است. [...] ولی خداي متعال (پـس از قطـ  

الهامات و حکم ائمه معصومین؛ و هم چنین حکم مجتهـدین (و اربـاب فتـاوي را    
براي افتا و ارشاد عوام) باقی گذاشت، اما اسـم و نـام نبـی و رسـول را از آنـان      
سلب فرمود، ولی حکم آنان را تأیید و تثبیت نمود و آنان را که علـم بـه احکـام    

مور نمود که از اهل علم و اهل ذکـر سـؤال کننـد. [...] بنـابراین     الهی ندارند، مأ
مجتهدین، پس از ائمه معصومین (در مورد خصوص احکام دین) بدان گونه که از 

دهند، هر چنـد در فتـاوا بـا هـم اخـتالف داشـته       اند، فتوا میطریق اجتهاد دریافته
اي کـه در  دله تفصیلیهباشند. [...] هم چنین براي هر فردي از مجتهدین از طریق ا

دست آنان است راه و روش و منهجـی قـرار داده اسـت و آن راه و روش همـان     
است که دلیل او آن را در اثبات حکم تعیین نموده و عدول و انحـراف از آن راه  

٦٣را بر روي حرام کرده است.

ممکن است گفته شود که در این نقل قول طوالنی بر بعد والیت سیاسـی مجتهـدین   
تواند در بعد والیت افتا ظهور داشته باشد. در پاسـخ  کید نشده است، بلکه قول صدرا میتأ
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باید گفت که اوالً، سیاق بحث ریاست بر امور دینی و دنیـوي و تعیـین مصـلحت ایـن دو     
توان است؛ ثانیاً، از آن جا که خالفت و حکومت براي پیامبر و امام بود، طبق قول فوق می

دین هم که جانشین پیامبر و ائمه هستند، استظهار کرد. ثالثاً، در عبـارت  آن را براي مجته
دانیم که در داشتن والیت قضایی مذکور به والیت قضایی هم تصریح نشده است، اما می

ها بر زعامت و والیـت  براي مجتهدین اتفاق نظر وجود دارد. رابعاً، فقراتی داریم که در آن
تأکید شده است. طبیعـی اسـت کـه ایـن مسـتندات شـامل       سیاسی دانایان در همۀ ادوار 

شود. به عبارت دیگر، تصریح صدرا در باب زعامت مجتهدین در فقـدان  مجتهدین هم می
ها از سروري حکما و دانایان سخن رفته است. ی و امام، مفّسر مستنداتی است که در آنبن

هـا در ایـن جـا اشـاره     ز آنبرخی از این مستندات پیش از این نقل شد، و به برخی دیگر ا
حکیم الهی و عارف ربانی سرور عـالم اسـت و بـه ذات    «نویسد: کنیم. صدرا چنین میمی

کامل خود که منور به نور حق است و فروغ گیرنده از پرتوهاي الهی است، سزاوار است تا 
نخستین مقصود خلقت باشد و فرمان روا بر همگی خالیق، و مخلوقات دیگـر بـه طفیـل    

».ود او موجود و فرمان بردار اوامر اویندوج
، کسـی اسـت کـه    »مجتهـد «تذکر این نکته ضروري است که مراد صدرالمتألهین از 

داراي معرفت کامل به اسالم در تمامی ابعاد آن است، و عالوه بر این انسانی خود سـاخته  
تـذکر شـده   است. وي در سراسر آثار خـود م » حکیم الهی و عارف ربانی«یا به تعبیر وي 

الزم است در معناي اصلی خود به کار » شیخ«و » فقیه«، »حکیم«است که الفاظی چون 
٦٤رود، نه در معانی جعلی و تحریف شده.

گستر نظامی مبتنی بـر مشـروعیت الهـی اسـت. در     گرا و فضیلتنظام سیاسی هدایت
خوانیم:اي از صدرالمتألهین چنین مینوشته

ت که واسطه است میان ایشان و حق تعالی، بایـد  چنان که براي همه خلیفه اس
که براي هر اجتماع جزئی، والیان و حکّامی باشند از جانـب آن خلیفـه، و ایشـان    

اند و چنان که ملَک، واسطه است میان خدا و پیغمبـر، و پیغمبـر   پیشوایان و علما
انـد  طهواسطه است میان ملَک و اولیا، که ائمه معصومین باشند، ایشان نیـز واسـ  

اند میان ایشان و سایر خلق؛ پـس عـالم بـه ولـی     میان نبی و علما، و علما واسطه
قریب است و ولی به نبی و نبی به ملک و ملک به حق تعالی و مالئکه و انبیا و 

٦٥اولیا و علما را در درجات قرب، تفاوت بسیار است.
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گیرينتیجه
هاي مهم حکمت سیاسی متعالیه گیعناصر و اجزاي نظریۀ دولت هادي، مبتنی بر ویژ
اي براي به فعلیـت رسـیدن اندیشـۀ    و براساس افکار و آثار صدرالمتألهین به منزلۀ مقدمه

توان به شرح ذیل خالصه کرد:سیاسی شیعه در قرون بعد از وي را می
. مکتب حکمت سیاسی متعالیه خدا محور است. در این مکتب خداوند متعال حضـور  1

متن زندگی فردي و اجتماعی دارد. عناصر جدي هسـتی در ایـن تفکـر    جدي و اصلی در
گونه که به رابطۀ انسان با انسان و اند از: خدا، انسان و طبیعت. در این مکتب همانعبارت

شود؛ از ایـن رو انسـان   شود، به رابطۀ انسان با خدا نیز توجه میانسان با طبیعت توجه می
شود و حاکمیت اصلی از آن خدا است.میدادخلیفۀ خدا بر روي زمین قلم

. در مکتب سیاسی متعالیه انسان مسافري است که از سوي خدا آمده، به سوي او در 2
حرکت است، و دنیا یکی از منازل و مراحل سفر انسان است.

. پیامبران، امامان و مجتهدان براي هدایت و راهنمایی این مسافر از سـوي خداونـد   3
هاي کالمی ایـن مـدعا   هان لطف و عنایت باري تعالی زمینه ساز استداللوظیفه دارند. بر

است. چنان که خداوند متعال مثالً با ارسال بـاران بـه زیسـت انسـان در طبیعـت کمـک       
هـا معرفـی کننـد بـه سـوي آنـان       کند، کسانی را که صالح دنیا و آخرت را به انسـان می
فرستد.می

زندگی دنیاي وي برعهده دارند. بنـابراین، دیـن و   . رهبران الهی هدایت انسان را در 4
دیگر، و بلکه الزم و ملزوم دنیا، دین و سیاست، دنیا و آخرت و عالم ماده و معنا مکمل یک

اند. سیاست بدون شریعت هم چون جسد بدون روح است.هم
ی هادي به منزلۀ دولت نمونه در مکتب حکمت سیاسیِ متعالیه، دولت. بنابراین دولت5
مدار است. در این تفکر همۀ عناصر فکري و عملی به سوي خـدا، قیامـت و خیـر و    غایت

چیزي است که انسان را به خـدا برسـاند.   » خیر«شوند. سعادت و تکامل انسان تنظیم می
دار جامعه و رهبر و هادي آن باشد. مقصود تواند سکانتر است میهر کس به خدا نزدیک

رارت و تشکیل حکومت، سوق دادن آدمیان به سوي باري تعالی اصلی از وضع قوانین و مق
است.
. در مکتب حکمت سیاسی متعالیه دنیا هدف نیست، بلکه ابزاري است ضروري براي 6

شـود، از  آن چه موجب حفـظ حیـات مـی   رسیدن به آخرت. بر همین اساس، به نظر صدرا
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ی متعالیه به هیچ وجه به امور آید. بنابراین، مکتب سیاسافضل اعمال دنیوي به حساب می
توان بـه  توجه نیست، زیرا بر آن است که بدون سامان دهی به امور دنیوي نمیدنیوي بی

آخرت رسید.
ها، نظام سیاسی مورد نظر صدرالمتألهین نظامی دینی است. . با توجه به این شاخص7

اسی است. در عصر عصر رسالت پیامبر، و در عصر امامت امام معصوم در رأس نظام سیدر
غیبت نیز حکیم الهی، مجتهد جامع الشرایط و عارف ربانی سـرور عـالم و در رأس نظـام    

سیاسی قرار دارد.
. نظام سیاسی مبتنی بر حکمت سیاسی متعالیه تا زمانی کـه براسـاس قـانون الهـی     8

عمل کند، از مشروعیت برخوردار است. ضامن این رفتار، سیر و سلوك و مراقبـت دائمـی  
حکیم مجتهد است. سه سفر نخست از اسفار اربعه، مقدمات الزم براي رسیدن به مرحلـۀ  

اند. پس از طی موفقیت آمیز آن سه مرحله، نوبت بـه مرحلـۀ چهـارم و هـدایت و     رهبري
رسد.راهبري مردم می
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هانوشتپی

نامه امام خمینی سـالم اهللا علیـه بـه گوربـاچف،ص     آواي توحید،. عبداهللا جوادي آملی، ١
12 .
هاي تجربی نیست، بلکه اعم از آن است.  فقط یافته» دانش«. منظور از نگارنده از ٢
. دیشۀ سیاسی صدرالمتألهینانزایی، . براي مطالعۀ تفصیلی موارد، ر. ك: نجف لک٣
ةالمظاهرااللهیۀ فی اسرار العلوم الکمالیۀ،. صدرالدین شیرازي، ٤

.٢٩٥سيد محمد خامنه
؛ متن مذکور از این قرار است:14ص ن،هما. ٥

النفـوس؛ و هـم   و اما الثالثۀ اللّاحقۀ: فاحدها معرفۀ المبعوثین من عنداهللا لدعوة الخلق و نجـاة  
قواد سفر االخرة و رؤساء القوافل. و ثانیها حکایۀ اقوال الجاحـدین و کشـف فضـائحهم و تسـفیه     
عقولهم فی ضاللتهم؛ و المقصود فیه التحذیر عن طریق الباطـل. و ثالثهـا تعلـیم عمـارة المنـازل و      

و االستعداد بریاضۀ المرکـب و  المراحل الی اهللا و العبودیۀ و کیفیه اخذ الزاد و الراحلۀ لسفر االخرة 
علف الدابۀ، و المقصود منه، کیفیۀ معاملۀ االنسان مع اعیان هـذه الـدنیا، التـی بعضـها داخلـۀ فیـه،       

، و بعضـها خارجـۀ امـا    »تهذیب االخـالق «کالنفس و قواها الشهویۀ و الغضبیۀ؛ و هذا العلم یسمی 
، و یسمی تدبیر المنزل، او فی مدینۀ واحدة و مجتمعۀ فی منزل واحد، کاألهل و الخدم والوالد والولد

یسمی علم السیاسۀ و احکام الشریعۀ کالدیات و القصاص و الحکومات. 
ترجمۀ حسین خدیو جم، فصل پنجم (علم مدنی و علـم  احصاء العلوم،. ابونصر فارابی، ٦

فقه و علم کالم). 
. 74ـ 60زایی، ص لکنجفر. ك: به: دربارة منابع اندیشۀ سیاسی صدرالمتألهین،. ٧
. 271ص زوال اندیشه سیاسی در ایران،. سید جواد طباطبایی،٨
ترجمۀ احمد بن محمد اردکانی، بـه کوشـش عبـداهللا    مبدأ و معاد،. صدرالدین شیرازي، ٩

. 573ـ 572نورانی، ص 
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. 574ـ 573ص همان،. ١٠
. 574ص همان،. ١١
. 575ص همان،. ١٢
فصل ششـم  درآمدي فلسفی بر تاریخ اندیشۀ سیاسی در ایران،ایی،. سید جواد طباطب١٣

. 159ـ 137ص » امتناع تأسیس اندیشۀ سیاسی بر مبناي اندیشۀ عرفانی«
. 138ص همان، . ١٤
. 193(بخش عرفان)، ص آشنایی با علوم اسالمی. مرتضی مطهري، ١٥
. همان. ١٦
. 188، ص همان. ١٧
. 226، ص همان. ١٨
.١١٣لحکمۀ المتعالیۀ فی األسفار العقلیۀ األربعۀ،ا. مالصدرا، ١٩
. 74ص رساله سه اصل،. همو،٢٠
.75صهمان،. ٢١
.8ص همان،. ٢٢
.131ـ 130ص عرفان و عارف نمایان،. همو، ٢٣
.568، ص مبدأ و معاد. همو، ٢٤
.569ـ 568ص همان،. ٢٥
. 571ص همان،. ٢٦
. 361م و مقدمه سید جالل الدین آشتیانی، ص به اهتماالربوبیۀ،الشواهد. همو،٢٧
. 201) آیه 2. بقره (٢٨
.٤٧٠ـ ٤٦٩الربوبیۀ،ترجمه و تفسیر الشواهد. جواد مصلح، ٢٩
. 493ص همان، . ٣٠
. 494ص همان،. ٣١
. 495ـ 494ص همان،. ٣٢
. به گفتۀ دکتر رضا داوري، کتاب النوامیس از آثار منسـوب بـه افالطـون اسـت کـه بـه       ٣٣
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تصحیح عبدالرحمن بدوي در جزء دوم کتاب افالطون فی االسالم در ذیل افالطون المنحول به 
چاپ رسیده است؛ بنابراین مطالب مذکور در کتاب مشـهور نـوامیس افالطـون و یـا تلخـیص      

رئـیس  «النوامیس که فارابی آن را انجام داده است، وجود نـدارد، ر. ك: رضـا داوري اردکـانی،    
. 69، ص 31مجله نامۀ فرهنگ، شمارة » ظر مالصدرااول مدینه در ن

.٤٩٨ـ ٤٩٦،الربوبیۀترجمه و تفسیر الشواهد. جواد مصلح، ٣٤
.496ص همان،. ٣٥
. 568ص مبدأ و معاد،. مالصدرا، ٣٦
. 558ـ 557ص همان،. ٣٧
. 577ـ 576ص همان،. ٣٨
. 577ص همان،. ٣٩
. 569ـ 568ص همان،. ٤٠
. 269ـ 268، ص 6ج قرآن الکریم،تفسیر ال. همو،٤١
. همان. ٤٢
در این رساله همین سه اصل به تفصیل بحث شده است.  رسالۀ سه اصل؛. همو، ٤٣
. 13ص همان،. ٤٤
. 18، ص همان. ٤٥
. این توسعه از دیرباز مدنظر فیلسـوفان سیاسـی مسـلمان بـوده اسـت؛ چنـان کـه ابـن         ٤٦

از خصوصیات مدینه کاملـه [جامعـه توسـعه یافتـه و     «گوید: اندلسی در تدبیر المتوحد میباجۀ
فنّ طب و قضا است. از آن جا که مردم مدینـه بـه امـور بهداشـتی و تغذیـه      .مند] نبودسعادت

کنند، به طـب و طبیـب   اند [مجهز به علم و دانش هستند] و در عمل نیز رعایت میصحیح آگاه
اي شود و هیچ گونه مشـاجره این شهر مینیاز ندارند و چون درستی موجب اتحاد کلیه ساکنان

ها وجود ندارد به قضاوت و قاضی نیاز ندارند. در مدینه کامل هر شخصی این امکان را میان آن
دارد که به باالترین مدارجی که توان آن را دارد. برسد. کلیه آرا در ایـن شـهر درسـت اسـت و     

گیرد. بدون قید و شـرط پسـندیده   میهیچ رأي خطا در آن راه ندارد، اعمالی که در آن صورت
تحقیـق  تدبیر المتوحـد،  ابن باجۀ اندلسـی،  ». اند]است. [چون به منبع الیزال وحی الهی متصل

. 44ـ 43معن زیاده، ص 
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. 560ص مبدأ و معاد، . مالصدرا، ٤٧
ــو، ٤٨ ــریم،  . هم ــرآن الک ــیر الق ــوي، ج    تفس ــد خواج ــحیح محم ــش و تص ــه کوش ب

.  181ـ180،ص7
و التولّی ـ الذي کالمنـا فیـه، انّ   «. متن ترجمه شده از این قرار است: 46، ص 5جهمان،. 49

الحقّ سبحانه ما ولی کلّ شیء أال ما تولی  بنفسه ـ هو االستدعاء الذاتی االولی، و السؤال الوجودي 
اهللا و أحب منه تعالی. [...] فمن تولی» کن«الفطري، الذي یسئله الذات القابلۀُ المطیعۀ السامعۀ لقول 

لقائه و جري علی ما جري علیه األوامر الشّرعیۀ و التکالیف الدینیۀ، تـوالّهم الحـق، و هـو یتـولی     
الصالحین. و من تعدي ذلک فقد طغی و تولی الطواغیت و اتبع الهوي ـ و لکـل نـوع مـن الهـوي       

الدنیا و اآلخـرة، و مـا   طاغوت ـ ولّاه اهللا ما تواله، فلکل شخص معبود و وجه الیه، و هو قرینه فی  
] اعاذنا اهللا من متابعۀ الهوي و الشیاطین، وجعلنا مـن عبـاده   54/26علی الرسول الّا البالغ المبین [

». الصالحین الذین یتوالهم برحمته یوم الدین
. 561ص مبدأ و معاد،. همو، ٥٠
. 289ـ265ترجمه و شرح حسـن ملکشـاهی، ص   السیاسۀ المدنیه،. ابونصر فارابی، ٥١

ۀ مـن المـدن اهـل الجاهلیـۀ: مـن      الفصل العاشر فی بیان انحاء السـتّ «عبارت فارابی چنین است: 
. »و الخسیسۀ، و الکرامیۀ، و التغلبیۀ،  و الحریۀالضروریۀ، و النذایۀ،

. 563ص مبدأ و معاد،مالصدرا،.٥٢
صول الحکـم، االسالم و اازق، علی عبدالرّحکمت و حکومت،. مهدي حائري یزدي، ٥٣

و وثائق.  دراسۀمحمد عماره، 
. طبق نص قرآن کریم، پیامبر اسالم صلی اهللا علیه و آله وسلم اسـوه همـه مسـلمانان و    ٥٤

. 21) آیه 33). سوره احزاب (ُسوةٌ حسنَۀٌبلکه بشریت است: (لقد کان لَکُم فی رسولِ اهللاِ أ
.563ص مبدأ و معاد، . مالصدرا، ٥٥
. 490ـ 488ص الربوبیۀ،واهدالش. همو، ٥٦
. 490ص همان،. ٥٧
. 461پیشین، ص شرح اصول کافی،. همو، ٥٨
. 468ص همان،. ٥٩
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. 469ص همان، . ٦٠
. 471ص همان، . ٦١
محسـن  ۀ)، ترجمـ الجاهلیـۀ (ترجمۀ کتاب کسـر اصـنام   عرفان و عارف نمایان. همو،٦٢

. 69بیدارفر، ص 
. 510ـ 509ص شواهد الربوبیه،. همو، ٦٣
. 63ـ 61ص رفان و عارف نمایان،ع. همو، ٦٤
. 569ص مبدأ و معاد،. همو، ٦٥


