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شناسی در فلسفۀ سیاسی متعالیهانسان

16/6/87تاریخ تأیید:3/3/87تاریخ دریافت:  
*سیدکاظم سیدباقري

معرفت نفس، گام آغازین براي رسـیدن بـه شـناختی دقیـق از اجتمـاع و در نهایـت،       
اي اي دقیق و سـامانۀ فکـري سـنجیده   خداوند است. از آن جا که حکمت متعالیه، منظومه

فلسفی هايهاي آن، متأثر از زیرساختباشد، طبعاً نوع نگرش صدرا به انسان و ویژگیمی
وي است.

پردازد، سـعی شـده تـا    ه مییشناسی در فلسفۀ سیاسی متعالدر این نوشتار که به انسان
پاسخ داده شود که براساس مبانی نظـري انسـان   ساسیضمن تبیین مفاهیم، به این دغدغۀ ا

هـایی از منظـر صـدرالمتألهین    انسان داراي چه ویژگـی ،ۀ سیاسی متعالیهشناسی در فلسف
شناسی حکمـت  باشد. در پاسخ، به این امر پرداخته شده که براساس مبانی نظري انسانمی

متعالیه، همانند شناخت، اصالت وجود، تشکیکی بودن آن و پویایی همارة هسـتی، انسـان   
ودن، جوینـدگی و پوینـدگی کمـال، خـردورزي،     هایی همانند مدنی الطبع بداراي ویژگی

اختیار، نیازمندي به قانون و در کشاکش قدرت و فضیلت است.
تر گـردد و از شـناخت بیشـتري برخـوردار     براساس این بررسی، انسان هر اندازه عالم

شود، سعۀ وجودي بیشتري خواهد یافت و زمینۀ تشبه به ذات واجب در او فراهم و هویدا 
گردد.ق به اخالق اهللا میشده و متخلّ

شناسـی، فلسـفۀ سیاسـی متعالیـه، اصـالت وجـود، پویـایی،        انسانهاي کلیدي:واژه
خردگرایی، اختیار، قانون، قدرت، فضیلت.

آموخته حوزه علمیه و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی     دانش*



106

ال 
س

هم
زد

یا
اره

شم
 /

وم
 س

ل و
چه

 /
ییز

پا
87

مقدمه
هاي انسـانی، محوریـت دارد و   ها و دغدغهدر علوم سیاسی ـ اجتماعی، نیازها، خواسته 

اندیشـی دربـارة آنهـا بـه     زان با توجـه و ژرف وربنیاد عمل و نظر سیاسی از سوي سیاست
هایش در مکاتب گوناگون، متفـاوت اسـت.   رسد، اما نوع نگاه به انسان و داشتهسامان می

شناخت انسان، به طور مستقیم و غیر مستقیم، آشکارا و ضمنی، در مسائل اساسی اندیشۀ 
رسان ناگشودة آن یاريهايتواند در حل گرهسیاسی و زندگی جمعی، تأثیرگذار است و می

وران اجتمـاعی،  باشد. نوع خوانش از انسان، بر اندیشه و فلسفۀ سیاسی فیلسوفان و اندیشه
ها، مراحل، منابع، موانع، شرایط، ارکان، مرزها، روش،تأثیراتی انکا ناپذیر دارد و در این راه

گیرد. اتخـاذ مبنـا در    یهاي متفاوت و گوناگونی شکل مابزار، احکام، افعال، زوایا و گستره
طرف نسبت به زندگی سیاسی و اجتماعی نیست و راهبـرد و  ارتباط و بیشناسی، بیانسان

اي به وجـود  سازد. نوع نگاه به او، مکاتب فکري ویژهسیاسی را مشخص میمسیر فلسفۀ 
اجتماعی، اثرگذار بوده است.آورده که بر اخالق، روابط و تعامالت 

هـاي  پردازد؛ بنابراین، نوع نگاه بـه آن و پاسـخ بـه پرسـش    ی میفلسفه به اصل هست
iiiمعرفـت شناسـی،  iiشناسـی، ، پدیـده iبنیادین، به مسائل گونـاگونی ماننـد خـدا شناسـی    

فلسـفۀ سیاسـی بـا بررسـی حیـات      ١گره خـورده اسـت.  vو جامعه شناسیivشناسیانسان
حلیل کند و از زندگی سیاسی، ها را تاجتماعی، در پی آن است تا بنیاد روابط سیاسی انسان

اي معقول و سنجیده ارائه کند. فیلسـوف سیاسـی در نظـام خردورزانـۀ فراگیـر و در      چهره
هاي اجتمـاعی را تبیـین و تفسـیر کنـد.     کوشد تا ماهیت انسان و پدیدهتکاپوي نظري می

یا نامحدودي قدرت، منبع مشروعیت،تحلیل از زندگی سیاسی، نظم اجتماعی، محدودیت
شناسـی  وظایف حکومت، جامعۀ مطلوب و نامطلوب و اهداف آن جوامع، در حـوزة انسـان  

فلسفۀ سیاسی است.
تـرین  در حکمت متعالیه، مباحث علم النفس در اسـفار و دیگـر آثـار صـدرا از پردامنـه     

. theology.

. phenomenology.

. epistemology.

. anthropology.

. sociology.
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انسان و جامعـۀ انسـانی، داراي   مباحث در گسترة تمدن اسالمی است. در فلسفۀ صدرایی،
باشـد و خیـر برتـر و    است. در این مکتب، حضور اجتماعی انسان، جدي میجایگاهی بلند

براي بررسی زوایاي مختلف این بحث ٢آید.کمال نهایی، تنها در مدینۀ فاضله به دست می
کوشیم تا با تکیه بر مبانی نظري حکمت متعالیه که بر همـۀ منظومـه و نظـام دانـایی     می

بنابراین، ٣هاي انسان سیاسی بپردازیم.ها و شاخصیصدرایی، اثر گذار بوده است، به ویژگ
شناسـی در  دغدغه و پرسش اصلی این نوشته، آن است که براساس مبانی نظـري انسـان  

ق. 979هـایی از منظـر صـدرالمتألهین (   فلسفۀ سیاسی متعالیه، انسان داراي چـه ویژگـی  
خواهیم پرداخـت کـه   باشد. در پاسخ سئوال به این امرم) می1641م ـ 1571ق . 1050

براساس برخی از مبانی نظري فلسفۀ سیاسی متعالیه، مانند اصالت وجود، تشکیکی بـودن  
هایی همانند مدنی الطبع آن، پویاي همارة هستی و بایستگی شناخت، انسان، داراي ویژگی

بودن، جویندگی و پویندگی کمال، خردورزي، آزادي و اختیـار، نیازمنـدي بـه قـانون و در     
باشد.کش قدرت طلبی و فضیلت میکشا

تبیین مفاهیم
انسان شناسی فلسـفی در پـی درك و تبیـین مفهـوم ماهیـت و ذات      شناسی: انسان

انسان، ساختار بنیادین وجود او و رسیدن به واقعیت و حقیقت هستی انسان اسـت. انسـان   
نیـادین  وجوي راهی براي رسیدن به گوهر بشناسی با ورود به حوزة سیاست، ضمن جست

انسان، در پی آن است تا نوع پیوند انسان با جامعۀ پیرامون و قـدرت حـاکم را بررسـد. در    
این بحث، ما با مسائلی مانند روند تشکیل جوامـع انسـانی، ماهیـت قـدرت ایـن جوامـع،       

هاي قدرت سیاسی، عمل سیاسی و با اراده یا بدون اراده بودن آن مواجهیم. به بیان شکل
کنـد،  شناسی با رویکرد سیاسی، انسان، موجودي نیست که فقط زندگی میندیگر در انسا

اش را در دست دارد و آن را شکل کند، مهار زندگیهبري هم میابلکه زندگی خودش را ر
٤دهد.می

علمی درجه iiم سیاست،لعلمی درجه اول و فلسفه عiفلسفه سیاسی،فلسفه سیاسی:
هـاي جاودانـۀ سیاسـت و فلسـفه، مـرتبط اسـت،       هکه با آموز» فلسفه سیاسی«دوم است. 

. Political philosophy.

. philosophy of political science.
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گـر روش بحـث از مقولـۀ سیاسـت اسـت؛      ، بیان»فلسفه«اي از فلسفه است و کلمۀ شاخه
سیاسـی، نگـاهی   ۀروشی که هم فراگیر است و هم بـه بنیـاد مسـائل توجـه دارد. فلسـف     

را فیلسوفانه به سیاست است و سعی دارد تا جایگاه سیاسـت در نظـام وجـودي آفـرینش     
فلسفۀ سیاسی، کوششی آگاهانـه، منسـجم و خسـتگی ناپـذیر     «تبیین کند. به بیان دیگر، 

براي نشاندن معرفت به ماهیت امور سیاسی به جـاي گمـان دربـاره آنهاسـت و صـادقانه      
هـدف فلسـفۀ   ٥کوشد تا ماهیت امور سیاسی و نظم سیاسی خـوب و درسـت را بدانـد.   می

شوران اسـت. فیلسـوف سیاسـی بـه بنیادهـاي      سیاسی، کشف حقیقت سیاست توسط اندی
ها و ابزارهاي آنها، عدالت، قـدرت و ارتبـاط   فکري و مباحث کلیدي، مانند غایات حکومت

٦پردازد و دیدگاهی فرازمان و فرامکان دارد.فرد و دولت می

تبیین فلسفۀ سیاسی متعالیه، مبتنی بر تعریف فلسـفه از دیـد   فلسفه سیاسی متعالیه:
فلسـفه، اسـتکمال نفـس انسـانی در جهـت      «گوید: ر آن است. صدرالمتألهین میگذابنیان

شناخت حقایق موجود به نحو حقیقی و واقعی، به اندازة توان آدمـی و حکـم بـه حقـایق،     
فلسـفۀ سیاسـی متعالیـه نیـز بـه عنـوان       ٧،»همراه با براهین است، نه ظن، گمان و تقلید

تکاپویی آگاهانه و ٨ن اسالمی، بالیده است،دستگاهی فکري و منظم که در فرهنگ و تمد
هـاي  باشد که تبیین کنندة راه انسان، بـراي شـناخت برهـانی حقیقـت پدیـده     منطقی می

سیاسی ـ اجتماعی، جهت رسیدن به کمال است.

بنیادهاي نظري انسان شناسی فلسفه متعالیه
اشراقی حکمت هاياز میان تکاپوهاي عقلی مشائیون و تالشکند تاصدرا تالش می

خسروانی شیخ اشراق و مشرب عرفـانی تمـدن اسـالمی، بنیـادي جدیـد بنـا نهـد کـه از         
اي کافی و وافی برده باشـد، امـا در ایـن حکمـت،     هاي دینی، قرآن و سنت نیز بهرهآموزه

شـود. در روش  اي فرونهـاده نمـی  عقل و استدالل خردورزانه، همواره، حضور دارد و لحظه
اند که عقلی باشند. برهان، مسیر حرکت اي مورد بحث، در صورتی فلسفیهصدرایی، گزاره

برهان، راهی مطمئن است و مـا را بـه حـق    «رساند: دهد و ما را به راستی میرا نشان می
و ١٠».در احکام عقلی، تنها برهان، قابل پیـروي اسـت  «گوید: و در جایی می٩».رساندمی

او با این اصل، ایـن انگـاره را کـه    ١١گر به برهان.گردد، محق در این احکام شناخته نمی
بازگشـت بـه   بـا  حکمت متعالیه به روشی ترکیبی بـه مکتـب اشـراق گـرایش داشـته یـا       

ائیون روي گردانده است، به درسـتی پاسـخ   شهاي نبوي و علوي، از روش عقلی محکمت
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بـه آن، بـراي   داده و بر این باور است که خرد، بنیاد و ریشۀ نقل است، آسیب ـ رسـاندن    
صدرا با این محـک همیشـگی، وارد   ١٢زند.تصحیح نقل، به عقل و نقل، هر دو آسیب می

انسان شناسی فلسفۀ سیاسی او نیز شود ودنیاي پیچیده و پر رمز و راز حکمت متعالیه می
گردد، کـه در ادامـه، بـه بنیادهـاي     مند، با ساختاري عقلی طرح میدرون یک شبکۀ نظام

کنیم.ختصار اشاره مینظري آن به ا
هاي اجتمـاعی و انسـانی، همـواره از مبـانی     نظامالف) شناخت، گام آغازین حرکت:

گونه هاي خود، ماهیتی فلسفی دارند. همانفلسفی، متأثر هستند و در بنیادها و پیش فرض
که در تعریف حکمت متعالیه آمد، انسان، حتـی در تعریـف فلسـفه، حضـور دارد و صـدرا،      

گویی نگرش وي به فلسفه، همراه با نوع نگـاه او بـه   ١٣داند؛ا دگرگونی انسان میفلسفه ر
آورد؛ در نتیجـه،  انسان است. فلسفه، ابزاري است که کمال نفـس انسـانی را حاصـل مـی    

تعریف مالصدرا از فلسفه با این مقدمات، هستی شناسی قطعی خواهد بـود؛ زیـرا هسـتی    
صـدرا در  ١٤دیقی، برهانی بـر وجـود اشیاسـت.   شناسی، مشتمل بر شناخت تصوري، و تص

حکمت متعالیه و با مبانی نظري آن، در پی تبیین نسبت انسان با هستی برآمده و بر ایـن  
باور است که فلسفه، نظم عالم است؛ نظامی عقلی بر حسب طاقت بشري براي به دسـت  

ی به نظـم عقلـی   در این تعریف نیز فلسفه، استکمال نفس انسان١٥آوردن تشبه به خداوند.
توانـد  این است که انسـان مـی  » تشبه به باري تعالی«جهان هستی است و مقصود از قید 

بـا  ١٦یاد شده است.» تخلق به اخالق اهللا«هی شود که از آن به لمظهر تام و آیت کبراي ا
این قید در واقع، مالصدرا توجه دارد که عالم جسمانی و انسان را که ظهور اجتماعی دارد، 

شود؛ مگـر  و همۀ این موارد، عملی نمی١٧وجه به اصل خویش در عالم روحانی گرداند.مت
هاي آن برسد.منديآن که انسان به معرفت نفس و شناختی سنجیده از خود و توان

صدرا حرکت گام به گام در شناخت نفس انسان را در هشت مرحله به خـوبی ترسـیم   
، محـیط پیرامـون و موجـودات دیگـر آغـاز      کرده است. معرفت نفس با شناخت او بر خود

یابد تا به نوعی دشمن شناسی درونی دسـت یابـد و بـا    شود و با این معرفت، توان میمی
هاي مادي و معنوي به راهبري و سیاست ورزي خود پردازد و در نهایت به شناخت ساحت

دهیم؛ او بـر  شناخت خداوند برسد. تالش کردیم این فرایند را در نمودار شماره یک نشان
این باور است که شناخت نفس انسان، مراحل و اموري چند را  در بر دارد:

یابد و کسی کـه بـه   . انسان به واسطۀ شناخت نفس، به شناخت دیگر امور دست می1
آن ناآگاه باشد، به همه چیز جاهل است؛
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. نفس انسان، مجمع و مجموعۀ همۀ موجودات است، کسـی کـه آن را شناسـد بـه     2
ها اگر در نفس خـود تـدبر کننـد و آن را    راستی که همۀ موجودات را شناخته است. انسان

شناسند؛بشناسند، به واسطۀ حقایق، موجودات فانی یا باقی را می
. کسی که خود را شناخت، عالم را شناخته و کسی که دانا گردد، بـه آسـتانه و مقـام    3

ها و زمین است؛د که او خالق آسمانرسمعرفت و مشاهدة خداوند تبارك و تعالی می
فهمد و بـا شـناخت   . به وسیلۀ شناخت روح خود، عالم روحانی و جاودانگی آن را می4

یابد؛جسد خود، عالم جسمانی و فناپذیري آن را در می
شناسد؛. کسی که نفس را شناخت، دشمنان پنهان خود را می5
آن را هــدایت و رهبــري و یابــد کــه چگونــه. کســی کــه خــود را شــناخت، در مــی6

ورزي کند و کسی که به نیکویی تواند نفس و لشـکریان آن را هـدایت و رهبـري    سیاست
تواند عالم را رهبري کند و شایسـتگی آن دارد تـا از جانشـینان خداونـد     کند، به نیکی می
د و از پادشاهان و ملوك گردن١٨»آنان را خلیفه در زمین خواهیم گرداند«گردد که فرمود: 

١٩که فرمود: و جعلکم ملوکا؛

٢٠. کسی که خود را شناخت، خدا را شناخت.8

: مراحل هشت گانه شناخت نفس1نمودار شماره 

گویی شناخت، اساس حرکت انسان به سـوي کمـال و هـدف هسـتی اسـت، ابـزاري       
مور، آن گاه انجامد. با توجه به پیچیدگی اگر و راهنماست که نبود آن، به گمراهی مینشان

. شناخت خدا8
. شناسایی عیوب خود7
ــس  6 ــري نف ــدایت و رهب ــالم  ¬. ه ــدایت ع ¬ه

نیل به مقام شاهی¬شایستگی جانشینی خداوند 
. دشمن شناسی درونی5
ه و فنا پذیر. شناخت عالم جاودان4
شناخت ¬شناخت هستی و عالم ¬. خودشناسی 3

خداوند
شـناخت  ¬شناخت همۀ موجودات¬. خودشناسی2

فانی و باقی موجودات
شناخت امور دیگر¬. شناخت نفس 1
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گردد، به شناختی فراتر و بیشتر نیاز دارد.که انسان، وارد عرصۀ اجتماعی می
با شواهد شرعی «رسد، هدف عالی آفرینش، کمال انسانی است که در دنیا به انجام می

ها به طرف خداوند و سـعادت  و نورانیت عقل، آشکار گشت که هدف شرایع، هدایت انسان
او از پستی نفس به بلنداي کمال و از هبوط جسم پسـت بـه برتـري    دیدار او و برکشاندن 

هاي شریف و واالست و این ممکن نخواهد بود؛ مگر با شناخت خداوند متعال؛ زیرا که روح
استواري موجود ممکن با واجب، و قوام عبد به پروردگار است. پس هنگامی که عبد، خود 

را نخواهـد شـناخت. آن هـدف عـالی بـه      را با پرستش نشناسد، هم خود را و هم خدایش 
دست نخواهد آمد؛ مگر در زندگی دنیایی، و پیشروي از حالت نقص به حالت کمال، ممکن 

اي که قابلیت آن را داشته باشد. از این رو پیامبر نخواهد شد؛ مگر با حرکت و زمان و ماده
وري و تـابع  پس حفظ دنیا، مقصود ضـر ٢١،»گاه آخرت استدنیا، کشت«فرمود: گرامی

٢٢دین است؛ چرا که ابزاري براي رسیدن به آن هدف است.

گردد که در نظام هستی، یک موجود واجب، به نام خدا، در جهان بینی الهی، معلوم می
اند. پس مسیر شاخت انسـان از  هست و بقیه همگی به عنوان فیض خدا از او نشأت گرفته

شـود و  اسی به انسان شناسی منتهی میبینی الهی به هستی شناسی و از هستی شنجهان
٢٣گیرد.این شناخت، اصل موضوعی و پیش فرض همۀ علوم انسانی قرار می

ساختار فلسفی، معرفت شناختی و هستی شناختی در آثار افالطون، ب) اصالت وجود:
» وجـود و اصـالت آن  «است، اما در حکمـت متعالیـه،   » نور«و در حکمت اشراق، » مثل«

هاي خود به بحـث وجـود بـه طـور مفصـل      معموالً فالسفه در آغاز کتابمورد نظر است.
ارسطو نیز هر چند از زاویه  و مبناي فکري ٢٤دانند،پرداخته و آن را موضوع این دانش می

بحث اصالت ٢٥کرد.ناپذیر صحبت میهاي فلسفۀ خود از وجودي دگرگوندیگر، اما در پایه
له وجود را ئبحث بوده است. حکمت متعالیه، مسوجود یا ماهیت، همواره مورد کشمکش و

چرخد، به همین جهـت  داند که علم توحید و دانش معاد بر گرد آن میقطب و مرکزي می
است که جهل به مسئله وجود، جهل به امهات مطالـب و معظـم معـارف الهـی را در پـی      

مربـوط بـه   خواهد داشت. کسی که از وجود غافل شود، از دقایق معـارف الهـی و حقـایق   
نبوت، محروم بوده و راه شناخت و معرفت نفس ناطقه و کیفیت بازگشت انسان به مبادي 
عالیه بر وي مسدود خواهد شد. وجود، حقیقت است و غیر آن، نوعی عکس و سایه و شبح 

آید. در هر یک از موجـودات، اصـل ثابـت، هسـتی اسـت و بـدون هسـتی از        به شمار می
بنابراین چهرة حقیقی حکمت متعالیه در اسناد حقیقی ٢٦».فتتوان گموجودات سخن نمی
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ها از همۀ اصالت٢٧شود.هستی به واجب الوجود و اسناد مجازي آن به ممکنات، ظاهر می
باشد که در وحدت وجود تجلی دارد. صدرا با رویکـرد عقلـی خـود بـه ماننـد      آن وجود می

واقعیت، تنها منحصر به وجود است بسیاري از دیگر حکماي مسلمان، بر این باور است که 
به فضل وجود است که اشیاء و موجودات هسـتند. بـا   ٢٨و جز وجود، چیزي واقعیت ندارد.

اگر صدر الدین شیرازي، فلسفه خود را براساس مفهـوم دیگـر   «توجه به این قبیل عبارات 
شــد،کــرد، نظـام فلســفی او عــاري از یـک مبنــاي واقعــی و مسـتحکم مــی   اسـتوار مــی 

رود. بلکه هرگونـه تکامـل فکـري او    شناسی مالصدرا، اساس فلسفه او به شمار میتیهس
٢٩نامد.موقوف بر آن است که آن را حقیقت وجود می

در دستگاه فلسفۀ اسـالمی و صـدرایی، حقیقـت و هسـتی و     ج) وجود داراي مراتب: 
ت و حفـظ  اي تفسیر شده که این حقیقت در عین وحـد همچنین معنا و مفهوم آن به گونه

یگانگی، مانند حقیقت نور داراي بخشی از کثرات، همچون کثرت شدت و ضعف، و بیشی 
، »وحدت وجود«یا » حقیقت واحد«مالصدرا با ارائۀ ٣٠باشد.و کمی و برتري و کهتري می

کند. بنابراین نظریـه، صـدرا   گیري میمسلک وجود مشکک یا ذومراتب بودن وجود را پی
دانـد و در نتیجـه، ویژگـی تشـکیکی بـودن بـه آن نیـز وارد        وجود میعلم را نیز از مقولۀ 

زنـد و ارتبـاطی ژرف میـان هسـتی     شود. او تقسیم علوم را به تقسیم عوالم پیوند مـی می
، »وجود تام. «1داند: آید، او وجود را سه قسم میشناسی و معرفت شناسی او به وجود می

کـه  » وجود مکتفی. «2و جرم و مواد است؛ که عالم عقول محض است و پیراسته از ابعاد
کـه  » وجـود نـاقص  . «3شـود؛  عالم نفوس حیوانی است که از آن به صور مثالی تعبیر می

عالم صور حسی است و پایداري آن، بسته به مواد و متعلق به آنهاست. اجسـام، متجـدد و   
همین اساس او در هر آن، دگرگون شونده است؛ زیرا که در امکان و ظلمات مستغرقند. بر

بر چهار قسمند: اول، وجود تام و معلومیت کامـل  » مدرکات امکانی«بر این باور است که 
ود و درخشندگی جکه عقول و معقوالت بالفعل است. این قسم از مدرکات، به دلیل شدت و

بسیار، از اجسام، اشباح و اعداد، منزه است که تنهایی یکی است. دوم، عالم نفوس فلکی و 
باشند و به واسطۀ اتصال بـه  ح مجرد است که مکتفی به ذات و مبادي عقلی خود میاشبا

شود. سوم، عالم نفوس حسی و الهی که تام الوجود است، کاستی آن جبران میرعالم صو
ملکوت پایین است که با مشاعر، قابل درکند و تا زمانی که در این حیطه باشند، ناقصـند؛  

هاي آن التر روند و چهارم، عالم، مواد جسمانی است که صورتمگر آن که از این عالم، با
گردد. این صور در موجودیت خود، همواره بین قوه و فعل و ثبات و حرکت، قـرار  زائل می
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در ادامه، اشاره خواهیم کرد که مالصدرا انسان شناسی خـود را براسـاس همـین    ٣١دارند.
رساند.میتقسیم از عالم و نگرش هستی شناسانه به سرانجام

در هستی شناسی صدرایی، رابطۀ بین واجد الوجود و ممکنات، رابطۀ صدور یـا افاضـه   
او پیونـد  ٣٢ان او اساس آفرینش هستی، بر فیض اقدس بنا نهاده شـده اسـت.  یاست. به ب

گویـد:  نامـد و مـی  مـی » امکـان فقـري  «معلول یا ممکنات و موجودات را با ذات واجـب،  
گیرند، به نقصان و (الوجودات الخاصه)، که از حق، فیض میهاي خاصامکان در هستی«

هاي ارتباطی تعلقی، شأنی از همۀ موجودات ممکن و هستی٣٣».گرددفقر ذاتی آنها بر می
اند، از حیث هویت، هیچ گونه استقالل ندارند و اي از نور قیوم جاودانهوجود واجبند و سایه

تابع غیرند و آنها در ذات خود عین فقر و نیازنـد،  لحاظ و تصور آنها ممکن نیست؛ زیرا که
به بیـان دیگـر، موجـودات و    ٣٤ی به جز تبعیت از حقیقت واحد ندارند.تپس در واقع، حقیق

تـر و برخـی   تر، شریفها، مراتب گوناگونی در موجودیت دارند. برخی از آنها، کاملههستند
ود الهی، تعلقی ـ ارتبـاطی و طبیعـی.    دیگر، ناقص و فروترند؛ مراتب وجود، مانند جلوة وج

احکام، لوازم مناسب آن نشئۀ وجودي را دارد. هرگاه آن جلوة وجود فراتـر   هر جلوة وجود،
ند و هرگاه که وشتر میآهنگی نزدیکتر باشد، موجودات در آن نیز به یگانگی و همو قوي

٣٥گردد.یشتر مایل میتر باشد، به چند گانگی، تشتت و تضاد بفآن جلوه، فروتر و ضعی

اي از ذات و نشـانی از روي  به باور صدرا هر وجودي به جز وجـود یگانـۀ حـق، اشـعه    
هـا و  اوست و او به وجود آورندة همۀ آنهاست، پـس او اصـل اسـت و بـاقی، همـه جلـوه      

در فلسفۀ صـدرایی، پـس از طـرح    ٣٦هایی از اویند، او اول، آخر، ظاهر و باطن است.نشانه
تـر آن،  شود، مراتب ضـعیف گر میو مرتبۀ اعالي آن که در ذات واجب، جلوهمراتب وجود 

توان به نظام خلقت و انسان اشاره کـرد.  گیرد، از جملۀ آن مراتب میمورد بررسی قرار می
در این دیدگاه نوع نگرش به وجود و در صدر خلقت بودن ذات واجب الوجـود، حکایـت از   

از پـیش  » تفهـم «و » تشکل«، »تعین«خوانش، نوعی و عقلی دارد. در اینiنظم پیشینی
تعریف شده، وجود دارد. آفرینندة عقل و عمل، هسـتی را شـکل و نظـام بخشـیده اسـت.      
خداوند با وحی به عنوان منبع اصلی تصویرگر نظم جامعه و به واسطۀ پیامبرانش، آن نظم 

ن و جامعـۀ مطلـوب را   را به بشر اعالم کرده است و آنان دادگري اجتماعی، سعادت، قـانو 
امر به معناي نفی اختیار و آزادي، تعطیلی عقـل و  ناند، ایبراي جوامع بشري ترسیم کرده

. a priori.
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عدم حضور آن در امور اجتماعی نیست، بلکه در نظر داشتن حکم خداوندي و وضع قانون 
آید؛ امـا در نظـم  آوران الهی، امري مهم به شمار میبراساس مبانی ترسیمی از سوي پیام

پردازد و همو تعریف کنندة سعادت و عدالت اسـت و  به وضع قانون می» انسان«iiپسینی،
اي حکم عقل ابزاري بدون توجه به وحی و دستورهاي خداوند، مالك و معیار پذیرفته شده

یابی به اهداف باشد؛ اهـدافی کـه بـراي    است تا سامان دهندة روابط اجتماعی براي دست
آن که علـم محـدود دارد، فهـم و برداشـت او متـأثر از حـب و       خود تعریف کرده است؛ با

، »تعیـین «هاست و به سرشت و جوهرة آدمی آشنایی ندارد. از این رو در این نظـم،  ضغب
گـردد و  یابد و اختیار و خرد آدمی داراي نقش کلیـدي مـی  معنا می» تفهیم«و » تشکیل«

د، در خوانش جدید، نظم نوشونده و گردتجربه به معناي وسیع آن، یکی از منابع قانون می
شود که جایگاه خداوند را نیز از آن نظم دهندة آن، یعنی انسان، کم کم، چندان بزرگ می

گذار است؛ هر چند که هیچ نسبتی با وحی نداشـته  کند. انسان در این نظم، قانونخود می
زیک، جاي خود را از باشد و یا با آن مخالف باشد. در نتیجه، در فلسفۀ سیاسی غرب، متافی

بینی مکانیکی شود و جهانگزین میجايivو اصالت سود،iiiدهد و اصالت تجربهدست می
گردد.و ماشینی بر همۀ معیارها و قوانین فردي و جمعی مسلط می

آموزد که هسـتی، دگرگـون شـونده    نگاه واقع بینانه به ما مید) پویاي همارة هستی: 
باشـد.  یستند. نهـاد جهـان، نهـادي نـاآرام و نوشـونده مـی      ااي از تحول نمیاست و لحظه

هـا،  ایستد که ایستادن، نابودي است. اما تحـول در پدیـده  اي ازحرکت نمیآفرینش، لحظه
مبتنی بر آن است که نوعی ثبات نیز در جهان وجود داشته باشد. به تعبیر نویسندة حکمت 

پس واجب است که شـییء ثابـت و   متعالیه، حرکتی، حالتی سیال و دگرگون شونده است؛ 
موضوعی وجود داشته باشد تا حرکت بر آن، عارض شود، آن شـئی ثابـت یـا بایـد امـري      
بالقوه و یا بالفعل باشد، اما محال است که بالقوه باشد؛ زیرا چیزي که وجود بالفعل نباشـد،  

لفعل باشـد،  گردد؛ پس موضوع حرکت، باید امري ثابت و باتوصیف به بالقوه یا بالفعل نمی
تواند از هر جهت، محض باشد؛ زیرا که دیگر معنا ندارد که آن چیز اما این فعلیت نیز نمی

بخواهد از قوه به فعل حرکت کند. طبعاً معنا ندارد که آن شئی متحـرك باشـد؛ بنـابراین،    

. a posteriori.

. Empiricism.

. Utilitarianism.
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الزم است که موضوع حرکت، جوهري جسمانی باشد، داراي هویت مرکب از امر بـالقوه و  
اگر گفته شود که شئی پس از تحول به طور کلی مـاهیتی جدیـد و گسسـته از    ٣٧بالفعل.

یابد، به این معناست که شیئی دیگر پا بـه هسـتی گذاشـته اسـت. در ایـن      سابقۀ خود می
صورت، دیگر تحولی رخ نداده است و به دنبال خود، مشکالت معرفت شناختی و فلسـفی  

همان جوهر شئی است که صـفاتش عـوض   فراوانی خواهد آورد. در هر حرکت، متحرك،
هاي متفـاوت  یابد. و جامههاي گوناگون میها و منزلتشود و با حفظ ثبات خود، حالتمی

پوشد. ارتباط امروز با دیروز جز با فرض جوهري ثابت، امکان پذیر نیسـت. اگـر   به تن می
گفـت کـه از   زمین امروزي صد در صد با زمین دیروزي متفاوت باشد در آن صورت بایـد 

اي حادث شده است و البته ایـن انکـار صـریح حرکـت و     سابقهزمین دیروزي، زمین نو بی
اش بـه کلـی   تحول است. هیچ تحول و تغییري، رشتۀ ارتباط شیء متحـول را بـا گذشـته   

به تعبیر دیگر در این عرصـه،  ٣٨کند.برد، بلکه فقط صورت و حالت آن را دگرگون مینمی
بس بعد از خلع نیست، یعنی چنین نیست د دارد، استکمال به صورت لُنوعی استکمال  وجو

که صورتی از میان برود و صورت دیگر بیابد، بلکه استکمال به این است که همان صورت 
گویند. پس در تکامل » لُبس بعد از لُبس«الحاً این را طتر شود که اصتر و کاملاول کامل

٣٩گردند.قط نقایص حذف میشود، فیک موجود، چیزي از آن کم نمی

باشد، در هاي اساسی در انسان شناسی وي میاین بحث را مالصدرا که یکی از ساحت
کند. حرکتی که در ذات اشیاء و جوهر آنهـا روي  طرح می» حرکت جوهري«قالب نظریۀ 

دهد. بر این اساس، خداوند لحظه به لحظه، آفرینندگی و وجـود را بـه هسـتی افاضـه     می
هستی و به تبع آن انسان، همواره در حال شدن است، نـه تنهـا اعـراض، بلکـه     کند ومی

جوهر عالم، همواره در دگرگونی و نوآفرینی و نوآوري است. هستی در همۀ اجزاء، افالك، 
کواکب، امور بسیط و مرکب، حادث و دگرگون شـونده اسـت. هـر امـري، هـر لحظـه در       

، حرکت شئی، جزئی از آن است و نه امـري  گاهدر این نظر٤٠آفرینش و خلق جدید است.
بیرونی.

انسان در فلسفۀ سیاسی متعالیه
در فلسفۀ سیاسی کالسیک، دو شاخه حکمت نظري و حکمت عملی وجود داشـت. در  

شد و بندي، حکمت نظري به سه دانش طبیعیات، ریاضیات و الهیات، تقسیم میاین طبقه
پرداخـت. در هـر   منزل و سیاست مـدن مـی  حکمت عملی نیز به سه دانش اخالق، تدبیر
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در فلسـفۀ  «ها و نیازهاي انسان مورد نظر است. از ایـن رو  حوزة عملی و نظري، بایستگی
نظري، کمال نفس انسان، به دانستن است فقط، اما در فلسفۀ عملی، کمال نفس به صرف 

س شـناخت  دانستن نیست، بلکه هدف آن است که بشناسد چیزي را تا به آن عمل کند. پ
و فلسفۀ عملـی هنگـامی کـه تعلـق گیـرد بـه تعلـیم آراء        ٤١(حقیقی) رأي در عمل است.

گوینـد. غایـت و هـدف    ونظریات براي تنظیم امور مشترك انسانی به آن علم سیاست می
در حکمت متعالیـه،  ٤٢نهایی فلسفۀ نظري، معرفت حق و فلسفۀ عملی، معرفت خیر است.

ملی را با نگاه به انسان و تهذیب نفس براسـاس قـانون   مالصدرا مراتب چهارگانۀ عقل ع
شمرد:خداوندي، چنین بر می

. تهذیب و پاك نمودن ظاهر براساس قوانین الهی و سنت نبوي؛1
. تهذیب باطن و پاك کردن قلب از خوها و ملکات پلید ظلمانی و وساوس شیطانی؛2
. نورانی نمودن باطن با صور علمی و معارف ایمان؛3
4 .     تعـالی و  فناي نفس از ذات خود و نظر بریـدن از غیـر خداونـد بـراي مالحظـۀ رب

با این نگرش، ٤٣عظمت او و این نهایت سیر به سوي خداوند است بر صراط نفس انسانی.
داند.صدرا بریدن از غیر و رسیدن به خداوند را مرحلۀ نهایی عقل عمل می

ار دارد؛ همـان گونـه کـه در قـرآن،     در فلسفۀ سیاسی اسالمی، خدا در مرکز هستی قر
در مرکز مفاهیم است و همۀ مفاهیم دیگر مانند کفر، شرك، ایمان، اسالم و ... بـا  » اهللا«

در این برداشت، انسان و هستی به سوي او در ٤٤یابند.توجه به آن مفهوم کلیدي معنا می
و سـعادت  حرکت است و امکانات زمین و آسمان، مسخر آدمی و در خدمت هدف نهـایی  

بشري قرار دارد. از این رو در مکتب حکمت متعالیه، انسان جایگاهی بلند دارد، او از قوس 
نزولی به سوي قوسی صعودي در حرکت و جانشین خداوند در زمین است، او این مقـام را  
از آن جا دارا شده است که گنجایش ظهور اسماء و صفات خداوندي را دارد. در نگـاه اول،  

ی، متعلق به علم طبیعی و در منظر دوم، متعلق به علم الهـی اسـت. صـدرا در    نفس انسان
نظر در نفس عین نظر در بدن اسـت و لـذا علـم نفـس از     «نویسد: ابتداي سفر چهارم می

علوم طبیعی شمرده شده است که به احوال ماده و حرکات آن نظر دارد. اما کسی که اراده 
است که به ذات آن از منظري و مبدایی دیگر نظـر  کند تا حقیقت نفس را بشناسد، واجب 

٤٥».اندازد و علمی دیگر غیر از این علم طبیعی بیاغازد
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انسان در دوران جدید، انسان در مرکز هستی vاین در حالی است که در مکتب اصالت
گیرد. به تعبیري براساس ایـن انگـاره، جـاي سـوژه و ابـژه در      قرار دارد و جاي خدا را می

اي است که بنا بر آن، مقام فرضیهviانسان مداري،«شود. یاسی غرب عوض میفلسفۀ س
گـردد و خوشباشـی و سـعادت او    انسان چنان واالست که مرکز و مدار عـالم، فـرض مـی   

عـالم  viiآید. این فرضیه به نوبۀ خود مربوط به زمین مرکـزي ها به شمار میبرترین هدف
گفتند: انسان مرکز و مـدار هسـتی   جا بود که میشود. ارتباط آن دو به همدیگر از اینمی

کند مرکز افالك یـا آسـمانها   است. بنابراین باید قلمرویی هم که او در آن جا زندگانی می
معطـوف  » خود انسان«باشد. اما از دورة رنسانس به بعد، تفکر اندیشمندان، بیشتر بر روي 

) در 1744ف ایتالیایی ویکـو (ف .  گشت تا ارتباط او به جهان طبیعی. انسان مداري فیلسو
فرانسـوي سـدة هیجـدهم ماننـد ژان     ixانگـاران ) و مـاده viii)1725»دانش جدید«کتاب 

شناسی  جدید است. با پیدا شدن لودویگ فوئر باخ شناسی و انسانکابانیس،  مقدمۀ هستی
)، انسان تنها موضوع و یگانه غایت فلسـفه 1818ـ 1883) و کارل مارکس (1804ـ 72(

1965) و مارتین هایـدگر ( 1883)، یاسپرس (ف. 1874ـ 1928قرار گرفت. مارکس شلر (
هاي آنهاست. انسـان  ) اساساً با انسان سروکار دارند و انسان، نقطۀ مرکزي فلسفه1889ـ 

به بیان دیگر، در دوران جدیـد و بـا پـردازش نـو بـه      ٤٦براي این فیلسوفان، مطلق است.
خود بنیاد است، هر چه را انسان با عقل خود، دریابد، حقیقت سیاست و قدرت، هر حقیقتی

است و نه چیزي فراتر از آن؛ در حالی کـه در فلسـفه متعالیـه، انسـان در صـورتی کمـال       
یابد که نسبت و پیوند خود را با خداوند فراموش نکند.می

خت کـه  هاي انسان خواهیم پردابا توجه به فلسفۀ سیاسی صدرایی در ادامه به ویژگی
شناسی در فلسفۀ سیاسی متعالیه.تواند گامی آغازین باشد براي بحث انسانمی

. انسان مدنی الطبع1

. humanism.

. Anthropocentrism.

. Geocentrism.

. The new science.

. Materialists.
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همان گونه که اشاره شد حکمت عملی به شناخت و تنظیم و سـامان بخشـی زنـدگی    
گیرد. صدرا هدف و ثمرة حکمت عملی را مباشرت و اقدام بـه  ها تعلق میاجتماعی انسان
اند، براي به دست آوردن تسلط و پیروزي ساحت استعالیی و عقالنی نفس دعمل خیر می

به بیان دیگر ثمرة حکمت عملی در توانـایی  ٤٧بر بدن و انقیاد و تسلیم شدن بدن به روح.
هدف عـالی  ٤٨و اقتدار عقل عملی نسبت به تعدیل و کنترل قواي غریزي و طبیعی است.

است. از این رو او به تبع بسـیاري از دیگـر   حکمت عملی با حضور اجتماعی انسان همراه 
نویسد که ممکن نیست انسان به کمالی که براي آن آفریده شده، برسـد مگـر   فالسفه می

مالصدرا بـر ایـن بـاور اسـت کـه      ٤٩ها با یکدیگر همکاري کنند.در اجتماعاتی که انسان
که نوع انسـان در  گیرد مگر به تمدن و اجتماع و همکاري؛ زیرا زندگی انسان، سامان نمی

شود و وجود او به تنهایی، ممکن نیست که در این صـورت، اعـداد،   یک فرد، منحصر نمی
گردد؛ بنابراین در معامالت، امور مربوط به ازدواج و امور جنایی احزاب و شهرها پراکنده می

ـ   ه به قانونی مطبوع و ثبت شده نیاز است که همۀ مردم به آن مراجعه کنند و میان آنـان ب
عدل، حکم کند و آن قانون، شرع است، در غیر این صورت کشمکش و فساد و اختالل در 

توان این گونه برداشت کرد که وقتی انسـان  بنابراین می٥٠آید.نظام اجتماعی به وجود می
شود، حرکت در جهت کمـال  مند به توان عقلی، وارد جامعۀ سیاسی میتعدیل شده و توان

گیـرد و  قدرت مداران، مورد نظر قـرار مـی  اي حاکمان و محدودیترفتارهانسانی، تعدیلِ
یابـد،  نظم بخشی و اصالح نظام زندگی و قوانین اجتماعی که در حکمت عملی سامان می

شود. در این راسـتا او بـه نـوعی از    براي بهبود زندگی دنیوي و سعادت اخروي معنادار می
هاي پیام اي الهی و حرکت در جهت دستورهمطلوب باور دارد که مبتنی بر فرمانسیاست

باشد، این امر را در بنـدهاي بعـد پـی    آوران خداوند به عنوان راهنمایان جامعۀ انسانی می
خواهیم گرفت.

در فلسفۀ سیاسی اسالمی، فیلسوف با نگرش توحیدي و هستی شناسـی وحـدانی بـه    
کـه در  » وجـود «ا همان نگرد، و در نتیجه، حضور ذات واجب یهاي آن میجهان و پدیده

حکمت متعالیه مرز اعالي هستی است، جدي و همه جایی است. در این گسـتره، انسـان،   
اي از وجود خداوندي است و با اشتدادي پایین، پویش او به سمت وجود عالی اسـت.  جلوه

انسان در شناخت مراتب باالي وجود، در قوسی صعودي از وجود طبیعـی و نفسـانی گـذر    
رسـد. ایـن در حـالی اسـت کـه بـه دلیـل شـرایط انسـانی و          ه وجود عقلی میکند و بمی

هاي بدنی، نفس در قوس نزولی، از عالم عقول به عالم طبیعت فرود آمده اسـت و  ویژگی



119

سان
ان

لیه
تعا

ی م
اس

سی
فۀ 

لس
ر ف

ی د
اس

شن

تواند با کسب فضیلت و کمال نفسانی در فرایندي استکمالی به عـالم  در تالشی دوباره می
اعی آدمی این حرکت اسـتعالیی در صـورتی بـه    اما با توجه به طبع اجتم٥١عقلی برگردد.

آهنگ پیوندد که وضعیت زندگی اجتماعی ـ سیاسی، همراه با شرایطی نیک و هموقوع می
با فطرت آدمی باشد.

هاي وجودي خود را به ظهور و کمـال  ها و ظرفیتمنديتواند توانانسان در جامعه می
اي هدایت جامعه انسانی و ترسیم سیاسـت  رساند؛ از این رو صدرا پس از بیان لزوم نبی بر

جامعـۀ  «کند، جوامع کامل را به شایسته، اجتماعات انسانی را به کامل و ناکامل تقسیم می
، اجتمـاع امـت در   »جامعۀ میانه«هاي آباد زمین؛ ، گردآمدن افراد انسان در قسمت»بزرگ

کند و نه، تقسیم می، مانند اجتماع اهل مدی»جامعۀ کوچک«بخشی از قسمت آباد زمین و 
آید و امت فاضله، تأکید دارد که خیر برتر و کمال نهایی تنها در مدینۀ فاضله به دست می

یابی به هدف نهایی و خیر حقیقی با یکدیگر همکاري آن است که همۀ شهرها براي دست
فارابی نیز بر این باور بود که مردم بـا سرشـت سـالم، داراي فطـرت مشـترکند و      ٥٢کنند.

ها با اموري که در همۀ آنها مشترك اسـت،  مادگی براي پذیرش معقوالت را دارند، انسانآ
٥٣کنند.به سوي افعال و کارهاي مشترك خود، حرکت می

حفظ شایستۀ دنیا در عرصۀ اجتماعی، در حرکت حکومت و سیاست به سمت عـدالت،  
مور خلقت بر پایۀ آن گردد. اعتدال و دادگري در همۀ هستی جریان دارد و همۀ اروشن می

یابد و جامعۀ بشري به پشتوانۀ آن، رو بـه  آیند. نظام هستی با آن قوام میبه حرکت در می
توانـد  رسد از این رو براي نمونـه، کسـی نمـی   کند و به آن هدف عالی میجلو حرکت می

که زندگی مردم به آن وابسته است، هرگونه که خواست حتی با » اموال«به رسیدن براي 
٥٤استیالء و دزدي بر مردم مسلط شود.

. انسان جوینده و پویندة کمال2
در حکمت متعالیۀ صدرایی برخالف جهان ایستاي ارسطویی، پویایی و پویشی همواره 

گیـرد. بـراي جـوهر وجـود انسـانی،      وجود دارد که همۀ جهان از جمله انسان را در بر می
ترین مراحل یعنی نطفه وجود دارد، از پایینها هموارههاي بسیار است، این شدندگرگونی

رسد. در نتیجه، بر همـین اسـاس   و علقه شروع و تا باالترین حد آن یعنی روح و عقل می
هـا بـا طبـع مـدنی و     منـدي از انسـان  اگر حرکت جامعۀ سیاسی، به عنوان مجموعۀ نظام

باشـد،  » وجـود «هاي اعتباري و فروتر وجود، بـه سـمت  اجتماعی، به عنوان یکی از جلوه
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حرکتی رو به کمال دارد.
شناسی صدرایی از سویی با هسـتی شناسـی و نظریـۀ حرکـت جـوهري وي در      انسان

شناسی او با معـاد  انسان«و ظهور او؛ » انسان کامل«ارتباطی وثیق است و از دیگر سو به 
بیـان  شناسی شیعی که به صورت انتظار ظهور امام دوازدهم به عنوان ظهور انسان کامل 

شناسی با نوعی نظریـۀ عظـیم مربـوط بـه تکـوین      شود، مطابقت دارد، خود این انسانمی
جهان و نفس پیوند دارد که عبارت است از هبوط نفس در اسفل سافلین و صعود تدریجی 
آن تا صورت انسانی به عنوان نقطۀ ظهـور آن در آسـتانۀ ملکـوت  و تـداوم ایـن انسـان       

٥٥».الطبیعۀ معادشناسی در طبیعیات و مابعد 

براساس نظریۀ حرکت جوهري، نفس انسان، در سیر مداوم و حرکت همیشـگی خـود،   
یابد حرکت همیشگی او به سوي کمال به هنگام همراهی گام به گام و به تدریج کمال می

بینـیم میـان   شناسی مالصدرا مـی اي بیشتر دارد، از این رو در انسانبا علم و دانایی، جلوه
تـر  پیوندي ناگسستنی برقرار است؛ به این معنا که هر چه انسـان عـالم  » علم«و » وجود«

شود. علم، نحوي وجود است کـه داشـتن آن   گردد، به کمال و درجۀ وجودي او افزوده می
افزاید. این وجود از دارندة آن جـدایی ناپـذیر اسـت و هـر چـه در      چیزي به دارندة آن می

تر باشد، وجودي شدیدتر افزاید، یعنی هر که عالممیشخص بیشتر باشد بر اشتداد وجود او 
تر است. علم در نفس عالم تغییـر و  تر باشد، وجودش ضعیفدارد و هر که از علم کم بهره

شـود.  تر باشد، بیشتر به عالم نزدیک و شبیه مـی کند و هر چه نفس، عالمتحول ایجاد می
داند؛ براي این که عـالم  انسان میرورت نفس یجهت نیست که او فلسفه را صبنابراین بی

٥٦عقلی، مضاهی و متقارن عالم عینی شود.

براي تبیین مسیر حرکت، صدرالدین شیرازي، در زیر ساخت مباحثش، به اثبات محرك 
همان گونه که دگرگونی در همۀ هسـتی جریـان دارد، در وجـود جامعـۀ     ٥٧پردازد.اول می

باشـد. در  » محـرك نخسـتین  «یـد در جهـت   ، با»شدن«انسانی نیز دائمی است و فراگرد 
شود، هرگونه دگرگونی به ها از جوهر و درون انسان، آغاز میعرصۀ اجتماعی، همۀ حرکت

تواند ترسیم کننده و تشکیل دهندة جامعـۀ متعـالی   گردد و همو میتحول در آدمی بر می
و دقیـق از  سیاسی باشد. با نظریۀ حرکت جوهري، صدرا توانست تبیین و تحلیلی فلسـفی  

مندي انسان و نظام هستی ارائه دهد که همواره به سوي هدفی متعالی در حرکتنـد.  هدف
هستی، نظامی متکامل است که از مرتبۀ ضعیف به سوي قوي و شدید در جریـان اسـت.   
حرکت هستی، لهو و لعب نیست، براساس نظم و نظامی آفریده شده و تداوم یافته است و 
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طبیعـی، غایـت و   یفرآیند دقیق نیست، به بیان صدرایی، هـر نـوع  انسان نیز خارج از آن
همیشگی یا در غالـب اوقـات   ،هدفی پوینده، تکاملی و عقلی دارد و وصول اشیاء به کمال

شـان،  رشـت و طبیعـت  ساشیاء به حسب گردد که همۀبر همین اساس، تأکید می٥٨است.
ت خداوندي آن است کـه هـر   مقتضاي حکمت و عنای٥٩جویا و طالب غایات خود هستند.
و » یک قطبـی «بینی توحیدي، جهان بنابراین در جهان٦٠ممکنی به غایت و هدفی برسد.

بـه سـوي   «(انـا اهللا) و  » از اویـی «است. در این نگرش، جهان، مـاهیتی  » تک محوري«
، (انا الیه راجعون) دارد، موجودات جهان با نظامی هم آهنگ به طـرف یـک مرکـز،    »اویی

غایـت کـل،   «شـود کـه   بر این اساس، در حکمت متعالیه، تصریح مـی ٦١یابند.تکامل می
واجب، ٦٣او غایت موجودات و دگرگونی عالم همه به سوي اوست،٦٢».خداوند متعال است

با حرکت انسان در مسیر تکاملی و مطلوب، صدرا ٦٤غایت و هدف نهایی همۀ افعال است.
٦٥داند.غایت حکمت عملی را شرح صدر و غایت حکمت نظري را نور می

رو دارد و ایـن  شـماري پـیش  هاي نرفتۀ بیاي همواره رونده است و راهانسان، هستنده
ـ    پویندگی در اجتماع براي او بازگشوده می ه شود. هستی شناسی صـدرا در نـوع نگـاه او ب

آهنـگ  انسان، تأثیري بسیار دارد، او مراتب وجودي انسان را با مراتب وجودي عـالم، هـم  
اند، گویی داند. به بیان دیگر عوالم سه گانه هستی و مراتب نفس انسان بر هم منطبقمی

گردد. نفـس  که انسان، جهان کوچکی است که آن سه مرتبۀ هستی در وجود او جاري می
» جسـمانی «ونش، وجود طبیعی مادي دارد کـه مبتنـی بـر حـدوث     هر انسانی در آغاز تک

کند و وجودش به تـدریج  اوست، سپس مبناي حرکت جوهري، مراتبی از کمال را طی می
» مثالی«رسد، در این مرتبه، انسانی است شود تا به مرتبه نفس بودن میف و قوي مییلط

بـه  » عقلی«تحصیل کماالت تواند از این نشئه وجودي یا و صاحب قوه تخیل، سپس می
انـد و مراتـب وجـود،    همان گونه که عوالم وجود با هم مرتبط٦٦مرتبه انسان راه پیدا کند.

رابطه طولی دارند، مراتب انسان نیز در ارتباط با هم بوده و وحـدت شخصـی هـر فـرد در     
نفس انسانی از عالم ماده و جسـمانیت، حرکـت خـود را    ٦٧همه این مراتب محفوظ است.

تواند به سـمت عـالم   گذارد و در مراحل بعد میکند، پاي به عالم مثال و تجرد میاز میآغ
از ٦٨گردد.عقول گذر کند. در مراتب باالي هستی، وجود عین تعقل و تعقل عین وجود می

اي بـه  گوید که انسان همواره در ترقی از وجودي به وجـود دیگـر و از نشـئه   این رو او می
و غایت اسفار اربعه ٦٩هیچ یک از مراحل، ثبات و در جا زدن نیست.دیگر است و درۀنشئ

و سلوك معنوي او، تبدیل شدن انسان به عالمی عقلی شبیه به عالم عینی است. به تعبیر 
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ذات اي برسد که همۀ موجودات عینی، جزئـی از او شأن نفس انسانی آن است تا به درجه
و جاري گردد و وجود انسان، هدف و غایت او گردند و قدرت او در همۀ موجودات، ساري

٧٠آفرینش گردد.

انسانی در حال تکامل بنابراین در انسان شناسی فلسفۀ سیاسی متعالیه، جهان و جامعۀ
اساس عالم، بر تربیت انسـان  «است. انسان، اشرف مخلوقات است و هستی در خدمت او. 

راي آن که ایـن عصـارة بـالقوه را    است، انسان عصارة همۀ موجودات است... انبیاء آمدند ب
بالفعل کنند و انسان یک موجودي الهی شود که این موجود الهی تمام صفات حق تعـالی  

فراشدن از بالقوه و رسیدن بـه شـأن   ٧١».گاه نور مقدس حق تعالی استدر اوست و جلوه
یابد.بالفعل، در وجود انسان و جامعۀ سیاسی، تجلی می

. انسان، خردورز3
یت، به معناي تبعیت کامل از استدالل صحیح است. هنگـامی حکمـی عقالنـی    عقالن

٧٢دلیـل نباشـد.  هاي خودسرانه و بیاست که همراه با احساسات، عواطف، تعبد یا گزینش

خردورزي، در انسان شناسی صدرایی، حضوري جدي دارد.
دانـد،  می٧٣او براساس میراث دینی که عقل را فرستادة پروردگار و اساس و معیار امور

در تبیین فلسفه، عنصر عقل را در نظر دارد و انسان را مجموعی از عقـل (نفـس) و بـدن    
داند و بر این باور است که این دو با همه اختالفی که دارند در یـک وجـود موجودنـد،    می

گویی یک چیز با دو طرف است، یک سوي آن متبدل و فانی که فرع اسـت و دیگـر سـو    
تر تر گردد، بدن، صافاصل است و هرگاه که نفس در وجود خود کاملجاودانه و باقی که

گردد و اتحاد میان آن دو بیشتر و شدت اتصال آن به عقل نیز بیشتر میهتر و البتو لطیف
شود، تا آن زمان که وجود عقلی، یک شئی، بدون هرگونه مغـایرت و اخـتالف   تر میقوي
سان، حیوان ناطق است با هـم و در کنـار یکـدیگر؛    در نتیجه در تعریف تام، ان٧٤گردد؛می

انسان ملکوتی، تنها نطق و نفس است و انسان طبیعی، تنها بـدن اسـت امـا انسـان تـام،      
٧٥باشد.مجموع این دو می

اي در نگرش صدرا به سیاست، از آن جا که جامعه متشکل از افراد انسانی است، جامعه
تر خواهـد بـود. در ایـن    نزدیک» هستی«به اصل که از عقالنیت بیشتري برخوردار باشد، 

نفـس  «داند که آغـاز آن  کند؛ او سیاست را حرکتی میمیان، اختیار، نقشی عمده بازي می
آینـد تـا جمـع    سن اختیار، افراد، پیرامون نظامی گرد هم میباشد و براساس حمی» جزئی
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نهایت سیاست است؛ آنان را صالح بخشد. در حالی که شریعت، حرکتی است که مبدأ آن
زیرا که حرکت بخشی و یادآوري شریعت براي بازگشت بـه عـالم الهـی اسـت، شـریعت،      
نفوس را از فرو رفتن در شهوت و غضب و آن چه که از این دو ترکیب شده یا متفـرع بـر   

شود براي حرکت به سـوي  اي میدر این نظرگاه، سیاست، مقدمه٧٦دارد.آن است، باز می
ن رو سیاستی که انسان را از شریعت، دور سـازد، از نظرگـاه صـدرا مطلـوب     تکامل و از ای

گوید کـه سیاسـت، ماننـد    نیست. حاج مالهادي سبزواري در حاشیۀ بر شواهد الربوبیه می
بودن آن است نه به جهـت آن کـه   یاي است که مطلوب بودن آن به جهت توصلمقدمه

٧٧خود، اصالت داشته باشد.

توانـد  و آدمی با همان گـنج مـی  ٧٨نسان، گنج است و تن، ویرانه.به تعبیر صدرا عقل ا
وجود و مسائل آن را دریابد. به تعبیر دیگر، انسان خردورز، تنها موجودي است که وجود را 

پرسد و دغدغۀ آن را دارد. در فلسفۀ سیاسی یابد، از آن میفهمد و جایگاه آن را در میمی
وجـوگر اسـت؛ در گـام دوم،    گـر و جسـت  اي پرسـش اسالمی، در گام اول انسان، هستنده

یابـد و او در اجتمـاع،   گري و هدایت شوندگی انسان، در اجتماع، جلوه و معنـا مـی  هدایت
دهد؛ در گام سوم، توانایی آدمـی بـراي   هاي خود را نشان منديها و توانتواند ظرفیتمی

توانـد  مـی او ز ایـن رو  بندي آن به جهان ذهن و عـین اسـت، ا  تقسیمشناخت از هستی و
عالوه بر ظاهر امور، از پوستۀ سطحی آنها گذر کند و به ژرفاي هستی و مسائل مربوط به 
آن نیز نظر اندازد؛ در گام چهارم، انسان در حرکت و رفتارهاي اجتماعی و فردي، موجودي 

ن، شود که آزادي و عقالنیـت انسـا  مختار و آزاد است و در گام پنجم این بحث مطرح می
براي او مسئولیت آفرین است.

. انسان، داراي اختیار4
باشند، اما وقتـی وارد عرصـۀ سیاسـی و اجتمـاعی     اختیار و اراده، مفاهیمی فلسفی می

شود. انسان در منظومۀ حرکت جوهري، رو به تکامـل  معادل آن دو می» آزادي«شوند می
ز آن گریزي نـدارد، حرکـت   است، اما برخالف طبیعت که حرکتی قسري و جبري دارد و ا

تواند آزادانه دست به حرکت بزند، برگزینـد،  انسان، همراه با اختیار و اراده است. انسان می
سرنوشت خود را بسازد و جامعۀ خویش را راهبري کند. صـدرا در تفسـیر قـرآن خـود، در     

در بر این عقیده است که هر آن چه» سعادت، شقاوت و انسان مختار«فصلی تحت عنوان 
عالم ملک و ملکوت است، داراي طبعی خاص است؛ مانند سوزندگی براي آتـش؛ و داراي  
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تواند از آن گذر کند، مگر انسان داراي اختیار کـه ذات او در  مرزي مشخص است که نمی
شود، بلکـه داراي دگرگـونی از سـاحتی بـه     هویت و جوهر خود، در حدي معین ایستا نمی

٧٩نهاد او سرشته گردیده است؛ آن گونه که سردي براي آب.ساحت دیگر است. اختیار در 

اي فروتر است؛ جز آن که به تعبیر صدرا انسان نسبت به سایر جواهر و اعیان در مرتبه
مندي ترقی و تعالی براي رسیدن به مرزهاي کمال و ارتقاء به انوار مبدا در سرشت او توان
سانی همراه با خـردورزي و اختیـار معنـادار    مندي اناز سویی این توان٨٠متعال وجود دارد.

کـرد، از  شود، ور نه امتیازي بر دیگر حیوانات و شأنیت جانشینی خداوند نیز پیـدا نمـی  می
سـازد.  دیگر سو، سرشت انسان، اجتماعی است و او را وارد عرصۀ تکـاپوي اجتمـاعی مـی   

ر نظر داشته باشد و در نگرش به وجود و این که جامعۀ انسانی باید همواره ذات واجب را د
کند و از یابی به کمال بیشتر باشد؛ هدفی برتر را براي جامعه ترسیم میتالش براي دست

توانـد  این جامعه با توجه به اراده و عقل خود، مـی ،رهاند، در نتیجهسردرگمی و پوچی می
مسیر خود را انتخاب کند و به سوي جامعۀ شایسته پیش رود.

معلولی و فرایند کامالً معقـول و سـنجیده، موجـودي بـدون علـت      علّی ودر منظومۀ
سنخیت علّـت و معلـول بـر فلسـفۀ صـدرایی      ٨١نیست؛ مگر خداوند که علت العلل است.

کند کـه  همچون دیگر مکاتب فلسفی، حاکم است، او این مطلب را به این تعبیر، بیان می
رماست که میـان یـک   میان هر علت با معلول خودش سنخیت و مناسبت خاصی حکمف«

ور ترین اصلی اسـت کـه بـه فکـر اندیشـه     این آموزه، مهم٨٢».علت و معلول دیگر نیست
بخشد و جهان را در اندیشـه او، بـه دور از هـرج و مـرج و بـه صـورت       سیاسی انتظام می

هر جزء آن، جایگاه مخصوص دارد و هیچ جزئی «آورد که دستگاهی منظم و مرتب در می
توان استنتاج کرد که براساس این آموزه می٨٣».ي جزء دیگر قرار گیردممکن نیست در جا

با توجه به اختیار و خردورزي انسان، اگر جامعۀ سیاسی، براي برتـري فضـیلت بـر قـدرت     
اي آمـدهایی نیکـو و جامعـه   هاي دینی کوشش کند، به پـی پرستی و اجرایی کردن ارزش

و قدرت را به چاپلوسان و میان مایگـان  مند خواهد رسید و گرنه با ساکت نشستنفضیلت
توان انتظار نظام شایستۀ سیاسی وانهادن و جریان امور را به دست قضا و قدر سپردن، نمی

داشت.

. انسان، نیازمند به قانون5
توانـد همـۀ   انسان، موجودي محدود با نیازهاي شناخته و ناشناختۀ بسیار است و نمـی 
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را بازشناسد. در مسیر پرفراز و نشـیب زنـدگی، هـر آینـه     ها و نیازهاي اصیل خودخواسته
احتمال دارد که از هدف متعالی خلقت که خالق هستی براي آن در نظر گرفته است، دور و 

مند آفریده است، براي حرکت انسان گمراه شود. از این رو خداوند حکیم که جهان را نظام
که راه را به او نشان دهند؛ زیرا آفریننـده  گذارانی فرستاده در مسیر مطلوب، قانون و قانون

گذار و راهنماي سعادت باید کسی باشد که و آشناي به همۀ نیازهاي راستین اوست. قانون
ماهیت و شاکلۀ وجودي آدمی را بشناسد. به تعبیر ابن سینا انسان اگر بخواهد بـه تنهـایی   

دام کنـد، معیشـت نیکـی    ي دیگران براي رفع ضروریات زندگی اقرزندگی کند و بدون یا
شود مگر به تعامـل  نخواهد داشت، انسان ناچار به همکاري است. این مشارکت کامل نمی

باید وجود داشته باشـد و در ایـن دو   » عدل«و » سنّت«و تبادل و به ناچار. در این تعامل، 
را بـه  نیاز است تا مردم را مخاطب قرار دهد و آنـان  » معدل«و » گذار سنّتبنیان«نیز به 

ها را به حال خود واگذارد تـا  توان انسانسنت، راه برد، طبعاً این فرد باید انسان باشد. نمی
کشمکش وجود آید و هر کس هر آن چه را به نفع اوست عدل پندارد و به زیان او ظلـم.  

هایی پس نیاز و حضور او امري حتمی و انسان بودن او نیز ضروري است و او باید ویژگی
این فردي که بتواند دیگران را هـدایت و ریاسـت   ٨٤هاي عادي داشته باشد.از انسانفراتر 

هـا  گردد و سعادت نهایی را براي انسـان کند، رئیس اول است که به عقل فعال متصل می
دان و مردمی که با رهبـري فـردي قـانون   ٨٥آموزاند.ها را میکند و باید و نبایدترسیم می

مند خواهند بود و بسـتر  ر حرکت است، مردمی فاضل و سعادتانسان شناس، رو به جلو د
گردد.مناسب براي رسیدن به جامعۀ عادالنه فراهم می

سیاست و قانون مطلوب آن است که پیرو شریعت باشد و از آن اشراب گردد. مالصدرا 
نویسد که نهایتبر این باور است که سیاست باید در تداوم و پیروي از شریعت باشد و می

و در جـواب  ٨٦باشـد. و هدف سیاست، پیروي از شریعت است و سیاست براي شریعت می
گوید: افعال سیاسـی جزئـی و   کسانی که معتقدند فرقی میان سیاست و شریعت نیست می

ناقصند و بقاء و کمال خود را مدیون شریعتند؛ در حالی که افعال شریعت، همه تامند و بـه  
انتساب نظریه خود به نوامیس افالطـون، معتقـد اسـت کـه     او با ٨٧سیاست، نیازي ندارند.

ها را به سوي نظامی که مصلح جامعه اسـت،  اند که انسانشریعت و سیاست، نفس زندگی
دهد و اما مبدأ شریعت، سیاست اسـت؛ زیـرا انسـان اجتمـاعی نظـام یافتـه را از       سوق می

ت در خدمت شریعت باشد، پیوندد. اگر سیاسدارد و به نظام کل میشهوت و غضب باز می
ظاهر عالم، تابع باطن و محسوس در ظلّ معقول خواهد بود و جزء به سوي کـل خواهـد   
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تابع ملکات منفعله و انسان متشرع، تابع ملکات فاعله است. شریعت، رفت. انسان سیاسی،
منفعل و متأثر ازحافظ سیاست است. اعمال سیاسی از مردم متأثر است؛ اما اعمال شرعی،

٨٨خداست و متشرع هرچه کند، براي خداست.

هـاي  موضوع تربیت انبیاء انسان است. اهداف عالی و مقصود اصـلی فرسـتادن کتـاب   
و دعوت بندگان به سوي خداوند، آموزش آنان براي ٨٩آسمانی از جمله قرآن، هدایت مردم

، »شـناخت خداونـد  «رسیدن به کمال و شناخت است. صـدرا سـه مقصـد اصـلی آنـان را      
داند و سه مقصد فرعی را ایـن گونـه   می» شناخت سراي دیگر«و » شناخت راه مستقیم«

که از سوي خداوند براي دعـوت مـردم و نجـات    » شناخت راهبران هستی«کند: بیان می
آموزش آبادانی منازل و مراحلی که «و » شناخت و بازگویی سخنان منکرین«اند؛ آنان آمده

ونگی تعامل انسان با امور دنیایی معتقد است که برخی از است، او در چگ» به سوي خداوند
آن امور، مربوط به مسائل درونی است مانند نیروهاي شهوانی و غضب که علم اخالق نام 

تـدبیر  «دارد و برخی به مسائل بیرونی؛ حال، گاه در یک منزل و خانواده است که بـه آن  
و احکام شریعت » علم سیاست«را گویند و گاه در یک مدینه و کشور است که آن» منزل

بنابراین شریعت، سرچشـمۀ قـانون بـراي    ٩٠نامند، مانند دیات، قصاص و امر حکومتی.می
گـذار  هاست و با توجه به نیاز اساسی جامعه به قانون، به ناچار، بنیانروابط اجتماعی انسان

ت، توزیـع و  شریعت، قوانین اختصاصی در امـوال، عقـود، مسـائل ازدواج، دیـون، معـامال     
کند؛ همچنین واجب است بر نبی تا مردم را با بیان عقوبات، ها و صدقات، وضع میتغنیم

به دفع مفاسد، هدایت کند تا آنان را از تجاوز، نگـاه دارد، ماننـد امـر بـه جهـاد بـا کفـار،        
٩١سرکشان و ستمکاران.

ـ  ود نبـی در میـان   صدرالمتألهین به این امر نیز توجه دارد که پس از انقطاع وحی و نب
توان جامعۀ سیاسی را به حال خود مردم، جامعه همچنان به قانون و راهبر نیاز دارد و نمی

گـردد، از جهتـی دیگـر بـاقی     رها کرد در نتیجه، نبوت و رسالت که از جهتی منقطـع مـی  
مانــد، خــداي متعــال پــس از قطــع نبــوت و رســالت، حکــم الهامــات و حکــم ائمــه مــی

ین، حکم مجتهدین و ارباب فتاوي را براي افتاء و ارشاد عوام، باقی و همچنمعصومین
گذاشته است؛ حکم آنان را تأیید و تثبیت نموده و آنان را که علم به احکام الهـی ندارنـد،   

از این رو در ایـن مرحلـه نیـز سیاسـت     ٩٢مأمور نموده که از اهل علم و ذکر، سؤال کنند.
اوندي و دستورهاي ائمه و عالمان آگاه بـه دیـن   مطلوب آن است که در راستاي حکم خد

باشد.
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گوید که نبی باید عبادات، اذکار و دیگر امور را بـراي مـردم بیـان کنـد و     مالصدرا می
عباداتی اجتماعی که بر اساس آن گرد هم آیند نیز قرار دهد مثل نماز جمعه. وي در ادامه، 

اي از سوي خداوند است، به ناچـار  لیفهها، خکند همان گونه که براي همۀ انسانتأکید می
هایی از حکام از جانب آن خلیفۀ اصلی نیاز است که آنان براي اجتماعات جزئی نیز واسطه

نبی است، نبی نیز واسطۀ میان فرشته و والیان ائمه و علمایند. فرشته، واسطۀ میان خدا و
بـی و عالمـان و عالمـان    باشند و آنان نیز واسـطۀ میـان ن  حکیم از امت است که ائمه می

ایم، چنـد  نشان داده2باشند، پس، همان گونه که در نمودار شماره واسطۀ ائمه و عوام می
کـه  » ولـی «اسـت، و  » امـام «و » ولـی «که نزدیک به » عالم«مرحله و رتبه وجود دارد: 

٩٣است.» خداوند«و فرشته که نزدیک به » فرشته«به » نبی«است و » نبی«نزدیک به 

2ر شمارة نمودا

خدا
فرشتگان

نبی
ولی و امام
عالمان امت

توده مردم (جامعه)

. انسان، در کشاکش قدرت طلبی و فضیلت6
گمـارد کـه در تحلیـل    فلسفۀ اسالمی، نوعی هستی شناسی واقع بینانه را به کـار مـی  

اسـاس  بر٩٤هاي ما مرتبط اسـت. کند و به جهان اندیشهمتافیزیکی، نقشی عمده بازي می
هاي گوناگون وجود آدمی توجه او دارد. او همان گونه نگاه واقع بینانه، مالصدرا به ساحت

د، به همان نحو ممکن اسـت کـه   رکه ظرفیت کمال، برتر شدن و خلیفگی خداوندي را دا
موجودي قدرت پرست و جاه طلب گردد و هیچ امري، مانع او براي رسـیدن بـه منـافع و    

و همواره در کشاکش قدرت و فضیلت، درگیر است. صـدرا در عـین   مطامع دنیوي نگردد. ا
مندي او براي پیمودن مقامات بلند عرفانی با نگاه واقـع  گرایانه به انسان و تواننگاه آرمان
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صافی نبودن سرشت آدمی کافی است تـا  «بینانه، به تمایل او به قدرت نیز اشاره دارد که 
چنان چه شهوات به گوشت و خون آدمـی آمیختـه   حب تفرّد و استخدام در او غالب شود؛
٩٥».است، سلطنت نیز در وي جاري باشد

فصل دیگر در بیان نصیحت و تنبیـه  «صدرا در رسالۀ سه اصل در باب هفتم با عنوان 
به مطالبی مهم و اساسی دربـارة کشـاکش انسـان در میانـۀ     ». بر طریق سعادت و شقاوت
کشد و قدرت طلبی و جاه پرستی او را به تصویر میکند و رویۀقدرت و فضیلت، اشاره می

دانند و اکثر اهل تلبیس و غـرور، خـود را محـقّ و    این که اکثر جاهالن، خود را کامل می
پندارند. وي سپس به شمرند و بسیاري از بیماران نفس و هوا خود را صحیح میمصیب می

له و غروري خود را درباب حب جاه پردازد که دنیا پرستان و غافالن به چه حیاین نکته می
پرسـتی غـافالن و   دارند و آن گاه به جـاه و ریاست و محبت دنیا و مال و عزّت، معذور می

بینی که در جمع اسـباب  نمی«نویسد: کند و میرنش در برابر حکام و سالطین اشاره میکُ
منصـب چـه   آوري و در خدمت اهل ثروت وستلذّات چگونه سعی به جاي میو تحصیل م

سازي و به کنی و در عبودیت حکام و سالطین چگونه اوقات را مستغرق میعمر ضایع می
کوشی و علی الدوام در فکـر زیـب و   فنون حیل و مکر چگونه در توسیع اسباب عیش می

جمیـع بـدبختی همـین    کنی، بدان که سرّزینت خود و پیوستگان، جان و ایمان صرف می
ایشان سـپس  ٩٦»ئۀخطیحب الدنیا رأس کل «فرموده است که است؛ چنان چه پیغمبر

کوشند تا از راه شید و ریا و تشبه به علمـا، بـه   پردازد که عوام فریبانی میبه این نکته می
٩٧مقام و جاه و مال و ثروت دست یابند و از دنیا بهره گیرند.

که صـدرا بـه   در راستاي قدرت پرستی انسان و کوشش براي حفظ آن، یکی از نکاتی 
دهد برخورد ناجوانمردانۀ صاحبان قدرت و ثروت با آگاهان و ناقـدان اسـت؛   آن هشدار می

آنان که به حسب باطن بر مکر و غدر و نقص و جهالت و کید و بطالت امثال شما آگـاه و  
خواهید که بنیادش در روي زمین نباشد که مبادا چیزي از وي سر زند از فعل و مطلعند می

پـردازد  وي سپس به این امر می». مل که منافی مسلک هوا پرستی و غرور باشدقول و ع
اگر خـود احیانـاً   «که آنان به اندکی نقدي بر آشوبند و شخصیت منتقدان را در هم شکنند 

اي از روي در مقام نصیحت در آید یا شیوة جاهالن و منافقان را مـذمت نمایـد یـا کلمـه    
عت اهل شید و مکر باشد فی الحال دود کبر و نخـوت از  حقیقت بر زبان آرد که مضاد طبی

دیگدان غضب و شهوت غلیان پذیرفته بمصعد دماغ مرتفع گـردد و درون گنبـد دمـاغ را    
چنان تیره و سیاه سازد که جاي هیچ اندیشۀ صحیح در آن نماند و چنان گرد و غبار حقد و 
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حت نماند و چراغ عقل که حسد، صفحه آئینه ادراك را فرو گیرد که گنجایش صورت نصی
رود. فـی  گردد. از باد نخوت دمـاغ فـرو مـی   بی از غایت کم نوري مخفی میببه اندك س

الحال در مقام خصومت و جدال یا مکر و احتیال درآمـده بـه چنـدین وجـه رد سـخنانش      
بینیم که قـدرت پرسـتی و زرپرسـتی،   بنابراین می٩٨نمایند و قدرش را در نظرها بشکنند.

سازد و به تعبیـر صـدرا در قـوس نزولـی، در جـاه      را از راه عدالت و اعتدال دور میانسان
رود و جامعۀ انسانی را از هدف غضب و شهوت فرو میپرستی، عوام فریبی، هوا پرستی و

سازد.عالی خود دور می
تواند توان این گونه استنباط کرد؛ همان گونه که انسان میبا توجه به نکات پیشین می

ز عالم جسمانی و حیوانی گذر کند و به عالم عقول دست یابد، جامعۀ انسـانی نیـز داراي   ا
توانند از کشمکش حیوانیـت گـذر کننـد و جـوامعی     این ظرفیت خواهد بود. جوامع نیز می

عقالنی و قانونی ـ شرعی، گردند و به سیاست متعالیه دست یابند. در این نظرگاه، ارتباطی 
ود، انسان و سیاست، وجود دارد، سیاست شایسته، آن است که یاري عمیق میان مراتب وج

ناچـار شـارعی و   «کنندة انسان براي پویایی باشد، انسانی که جانشین خداوند است. پـس  
حاکمی الزم است تا براي آنان روش و راهی معین سازد تا در آن براي نظم بخشیدن بـه  

ی نهد که به وسیلۀ آن به خدا رسـند و امـر   زندگی دنیاییشان، راه پویند و براي آنان طریق
٩٩».آخرت را به یادشان آورد. آن فرد باید انسان باشد و خلیفۀ خداوند در زمین

خاتمه و برخی نتایج
بندي نوشته بپردازیم، به دو نکته که شـاید بتوانـد بـه برخـی از     قبل از آن که به جمع

کنیم:اي کوتاه میهاي این بحث یاري رساند، اشارهساحت
یابـد. در مراتـب وجـود اشـاره     . شناخت انسان در پرتو شناخت مبدأ هستی، معنا می1

که هستی نسبت به خالق آن در فقر و نیاز است و وجود آن نیز تعلقی و ربطی ١٠٠کردیم،
، »من«است. نفس ناطقه آدمی، عین اضافۀ اشراقی و تعلق وجودي به مبدأ است. حقیقت 

توان شـناخت و شـناخت   داراي تعلق، پس نفس را مستقالً نمینه چیزي عین تعلق است،
١٠١آن در پرتو شناخت مبدأ آن میسر است.

. مباحث و مطالب فلسفی صدرا هر چند گاه ظاهري غیر سیاسی دارند، اما وقتی کـه  2
بینـیم کـه   نگریم او را تبیین کنندة مبـانی اصـیل و تأثیرگـذاري مـی    به ژرفاي مسائل می

هاي گوناگون دیگر براي حل امور اجتماعی و سیاسی بوده است که در راهگشاي دشواري
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صفحات پیشین به برخی از آنها اشاره کردیم. ضمن آن کـه او بـه زمانـۀ خـود و منطـق      
آشنا بوده، از دست قدرت پرستان، ظاهر اندیشان و چاپلوسان شکایت داشـته و در  قدرت،

سیدن به تحلیل عمیـق عقلـی اشـاره    مباحث خود به فرا رفتن از عقل سطحی اندیش و ر
کند که با عقل ظاهر بین خود به انکار سالکان کرده است، او به جامعه و افرادي اشاره می

لحاظ این نکات ما را به رسیدن برخی از وجوه فلسفۀ ١٠٢پردازند.و آزار و استهزاء آنان می
دهد.سیاسی متعالیه و انسان شناسی آن یاري می

شیدیم تا زوایایی از بحث پردامنۀ انسان شناسـی در فلسـفۀ سیاسـی    در این نوشتار کو
اي متعالیه از دیدگاه صدر المتألهین را بازکاویم. اشاره کردیم که حکمت متعالیـه، منظومـه  

در هر بحثی که وارد شده بر مبانی و بنیادهایی استوار بـوده اسـت   دقیق و منطقی است و
شناسی وي نیز داراي مبانی از این رو بحث انسانکه در همۀ آن نظام فکري جریان دارد؛

هایی مانند شناخت، اصالت وجود، تشکیکی بودن آن و پویایی همـارة هسـتی   و زیرساخت
ها، آوردیم که از منظر سیاسی و با رویکرد انسان شناسـانه، در  باشد. بر اساس این پایهمی

طبع بودن، جوینـدگی و پوینـدگی   هایی همانند مدنی المکتب متعالیه، انسان داراي ویژگی
کمال، خردورزي، اختیار، نیازمندي به قانون و در کشاکش قدرت و فضیلت اسـت. انسـان   

دهد یابد تا به دانایی دست یابد، دانایی به او یاري میبه مدد خرد و اختیار خویش مدد می
راهنمـاي  تا از قوس نزول بگذرد، به قوس صعود رسد و در این مسیر در یابـد کـه بـدون   

تر تواند به مقصود رسد. انسان هر قدر که عالمهاي پیدا و پنهان انسان، نمیآشنا به ساحت
از شناخت بیشتري برخوردار شود، سعۀ وجودي بیشتري خواهد یافت و زمینۀ تشبه گردد و

او گردد. با دانایی و معرفت،به خداوند در او فراهم و هویدا شده و متخلق به اخالق اهللا می
یابد که سیاست مطلوب آن است که انسان بر اساس عقل و اختیار بر وسوسۀ قدرت در می

طلبی فائق آید و براي کسب فضیلت در جامعه براساس قانون الهی بکوشد.
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هانوشتپی

ترجمه احمد گل محمدي (تهران: نشـر  درآمدي انتقادي بر تحلیل سیاسی،هاي، . کالین١
. 420) ص 1385نی، چ اول، 
مقدمه و تصحیح سید جالل الدین آشـتیانی  دأ و المعاد،المب. صدرالدین محمد شیرازي، ٢

. 615ش) ص 1380الثالثه، الطبعۀ(قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، 
شود کـه بررسـی مـا    ، مفهومی عام است، یادآور می»فلسفه سیاسی متعالیه«. از آن جا که ٣

باشد.  ۀ سیاسی متعالیه میگذار فلسفمحدود به ارائۀ دیدگاه صدرالمتأْلهین به عنوان پایه
ترجمه محمد رضا بهشـتی (تهـران: نشـر    انسان شناسی فلسفی،. ر. ك: هانس دیرکس، ٤

. 10) ص 1380هرمس، 
(تهـران: انتشـارات علمـی و    فلسفه سیاسی چیسـت؟ فرهنـگ رجـایی   . لئواشـتراوس،  ٥

. 5و 3) ص 1381فرهنگی، چ دوم، 
. 10ص همان،. ٦
(بیـروت:  المتعالیـه فـی االنهـار العقلیـه االربعـه     الحکمۀازي،. صدر الدین محمد شیر٧

. 20ق) ص 1419داراحیاء التراث العربی، 
بر ایـن باورنـد کـه    » فلسفه مسلمین«و » فلسفه اسالمی«، »فلسفه«جداسازي براي . برخی ٨

فلسفۀ اسالمی، آن است که در فرهنگ و تمدن اسـالمی بالیـده باشـد. ر. ك: حسـین غفـاري:      
شـماره اول، سـال اول، پـاییز    فصـلنامه فلسـفه،   ، (تهـران:  »سفه اسالمی یا فلسفه مسلمانانفل«

. 124)، ص 1379
(تهـران: بنیـاد حکمـت    شرح و تعلیقه صدرالمتألهین بر الهیات شفاء،«. صدرالمتألهین،٩

. 100اسالمی صدرا، چ اول) ص 
. 91، ص 5ج الحکمه المتعالیه، پیشین،. صدرالمتألهین، ١٠
. 475، ص 3ج همان،. ر. ك: ١١
. 308ق) ص 1391،(تهران: مکتبه المحموديشرح اصول کافی. صدرالمتألهین، ١٢
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.300، ص 5ج األسفار األربعه، همان،. ١٣
.120) ص 1381جوادي آملی، رحیق مختوم، (قم: اسراء، هللا. ر. ك: عبدا١٤
.20ص پیشین،، 1ج الحکمه المتعالیه،. صدرالمتألهین،١٥
.121ص پیشین،. ر. ك: عبداهللا جوادي آملی، رحیق مختوم، ١٦
.196، ص 5ج الحکمه المتعالیه، پیشین، . ر. ك: صدرالمتألهین، ١٧
.55) آیه 24. نور (١٨
.20) آیه 5. مائده (١٩
تصحیح محمد خواجوي (قـم:  اسرار اآلیات،. صدرالدین محمد بن ابراهیم الشیرازي، ٢٠

.211ـ 214) ص 1420لی، دار نشر حبیب، الطبعه االو
.225تا) ص (تهران: کتابفروشی اسالمی، بی70ج بحاراالنوار،. محمد باقر مجلسی، ٢١
؛ همچنـین، ر. ك: صـدرالمتالهین،   623ص المبدأ و المعـاد، پیشـین،  . صدرالمتألهین، ٢٢
.53، ص 9ج پیشین،اسفار، 
مرکـز نشـر اسـراء، دوم    (قـم:  صورت و سیرت انسان در قرآن. عبداهللا جوادي آملی، ٢٣

.21) ص 1381
راجعه و قدم له: الدکتور ابراهیم مـدکور  الهیات،؛الشفاء. براي نمونه، ر. ك: ابن سینا، ٢٤

. یا ر. ك: صـدرالمتألهین،  13ق) ص 1405العظمی المرعشی النجفی، ۀآی(قم: مشورات مکتبه 
ق) 1419: داراحیاء التراث العربی، (بیروت1ج ،»المتعالیه فی االسفار العقلیه االربعهۀالحکم«

. 24، ص 1ج 
٢٥ . see: Joseph , owens: Doctrine of Being in the Aristotelian Metaphysics,

Canada: Flunter Rose company, 3rd Revised dition, 1978 , p. 10.

اول ترجمـه: غالمحسـین آهنـی (تهـران: انتشـارات مـولی،       المشاعر،. صـدرالمتألهین، ٢٦
. 4ش) ص 1361
. 286ص پیشین،، »رحیق مختوم«. عبداهللا جوادي آملی: ٢٧
گـردد بـا آن   حکمت متعالیه طرح می. البته باید توجه داشت که اصالت وجودي که در٢٨

شـود؛ متفـاوت اسـت و اصـل     ) ارائـه مـی  Existentialismچه که در مکتب اگزیستانسیالیسم (
در نظـر اسـت، امـا در    » وجـود انسـان  «گزیستانس، تنها تفاوت نیز از آن جاست که در مکتب ا
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اي مطالعـه «حکمت صدرایی، اصل و کل وجود، اصالت دارد. ر. ك: آلب ارسالن آچیک گـنج:  
.190ص ،»در هستی شناسی تطبیقی

ترجمـه: محمـد رضـا    اي در هستی شناسی تطبیقی،مطالعه. آلب ارسالن آچیک گنج، ٢٩
) 1378المی دانشگاه تهران ـ دانشگاه مک گیل کانـادا، اول   جوزي (تهران: موسسه مطالعات اس

. 195ص 
(تهـران:  تحلیلی از مبادي هستی شناسـی تطبیقـی  هرم هستی،. مهدي حائري یزدي، ٣٠

. 5) ص 1385موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، سوم 
همچنــین ر. ك: 500ـ 502، ص 3ج المتعالیــه، پیشــین،ۀالحکمــ. صــدرالمتألهین، ٣١

مقدمه و تصحیح: سید جالل الدین آشتیانی (قم: انتشارات دفتر المبدأ و المعاد،درالمتألهین، ص
. 620ش، ص 1380تبلیغات اسالمی، الطبعه الثالثه، 

. 5، ص 8ج المتعالیه، پیشین، ۀالحکم. صدرالمتألهین، ٣٢
. 159، ص 1ج المتعالیه، پیشین،ۀالحکمۀالحکم. صدرالمتألهین، ٣٣
: 47الجزء االول من السفر االول، همـان، ص  المتعالیه،ۀالحکمۀالحکمالمتألهین، . صدر٣٤

لها حقایق علی حیالها عرض لها التعلـق بـالغیر و الفقـر و    و الفقر و الحاجه عین حقایقها، ال انّ«.. 
قۀ واحـدة؛  الحاجۀ إلیه، بل هی فی ذواتها محض الفاقۀ و التعلق، فال حقایق لها االّ کونها  توابع لحقی

یاتها و اطوارها و لمعـات نورهـا و ظـالل    فالحقیقۀ واحدة و لیس غیرها االّ شؤونها و فنونها و حیثّ
». ضوئها و تجلّیات ذاتها...

. 277، الجزء االول من السفر الثالث، ص 8ج المتعالیه، ۀالحکم. صدرالمتألهین، ٣٥
. 69، ص 1همان، ج المتعالیه،ۀالحکم. صدرالمتألهین، ٣٦
. 60، ص 3ج همان،. ٣٧
) 1384(تهران: موسسه فرهنگی صـراط پـنجم،   نهاد ناآرام جهان. عبدالکریم سروش، ٣٨

.  21ـ 22ص 
(مقدمه علی عابدي شاهرودي، ترجمه و تعلیـق  مفاتیح الغیب. صدرالمتألهین شیرازي، ٣٩

. 76) ص 1363محمد خواجوي) (تهران: انتشارات مولی، 
. 298، ص 7ج المتعالیه، پیشین،ۀحکمال. صدرالمتألهین، ٤٠
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، یا ر. ك: شیخ رئیس ابوعلی سینا، الهیـات  12ص الشفاء (المنطق)، همان،. ابن سینا، ٤١
دانشنامه عالیی، مقدمه، حواشی و تصحیح محمد معین، (همدان: دانشگاه بو علی و انجمن آثار 

. 3ـ 2) ص 1383و مفاخر فرهنگی، دوم 
. 13ص (المنطق)، پیشین،الشفاء . ابن سینا، ٤٢
ترجمه و تعلیق، محمد خواجوي (تهـران: نشـر مـولی،    مفاتیح الغیب،. صدرالمتالهین،٤٣

. 864) ص 1363اول 
(معنی شناسی جهـان بینـی قـرآن)،    خدا و انسان در قرآن،. ر. ك: توشیهیکو ایزوتسو، ٤٤

. 15ترجمه احمد آرام (تهران: دفتر نشر و فرهنگ اسالمی) ص 
، 8ج المتعالیه فی االسفار العقلیه االربعۀ، همان،ۀالحکمرالدین محمد الشیرازي، . صد٤٥

. 10ص 
(تهران: انتشـارات اسـاطیر،   انسان در اسالم و مکاتب غربی. ر. ك: علی اصغر حلبی، ٤٦

. 17) ص 1371اول، 
. 21، ص 1ج المتعالیه، پیشین،ۀالحکم. صدرالمتالهین، ٤٧
. 126ص پیشین،. عبداهللا جوادي آملی،٤٨
. 620و 614ص المبدأ و المعاد، پیشین،. صدرالمتألهین، ٤٩
. 614ـ 613ص همان،.٥٠
. 132، ص 8ج همان،.٥١
. 615ص المبدأ و المعاد، پیشین، . صدرالمتألهین، ٥٢
قدم له و شرحه و بوبـه: الـدکتور علـی بـو ملحـم،      السیاسه المدینه،. ابی نصر فارابی،٥٣

. 82) ص 1996: دار و مکتبه الهالل، الطبعه االولی، پیشین (بیروت
. 624ص پیشین،،المبدأ و المعادر. ك. صدرالمتألهین، . ٥٤
ترجمه: سید جواد طباطبایی، تهران: نشر تـوس  ،»تاریخ فلسفۀ اسالمی«ري کربن: ن. ها٥٥

. 483ش، ص 1373و انجمن ایران شناسی فرانسه، 
(تهـران: کـویر، اول   ر فلسفه مالصـدرا و هگـل  صیرورت د. محمد منصور هاشـمی،  ٥٦

. 70) ص 1383
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. 38ص پیشین، ، 3ج اسفار،. صدرالمتالهین، ٥٧
.266، ص 7ج همان، . ٥٨
.347، ص 9ج همان، . ٥٩
: اذا مقتضـی الحکمـه و   224نـا، ص  تا، بـی بیمنظومه، حکمت،. مال هادي سبزواري، ٦٠

العنایه ایصال کلّ ممکن لغایه.
.21ص جهان بینی توحیدي، پیشین،ی مطهري، . ر. ك: مرتض٦١
.351، ص 9ج همان،. صدرالمتألهین، ٦٢
.306و ص 140، ص 9ج همان،.٦٣
.273، ص 2ج همان، .٦٤
.140و 139، ص 9ج اسفار،. صدرالمتألهین،٦٥
منـازل و مراتبـی دیگـري از مراتـب وجـودي      ،»مبدا و معاد«. البته مالصدرا در کتاب ٦٦

برد: هیولویه، جسمیت، جمادیت، نباتیت، شـهویه، غضـبیه، احسـاس،    گونه نام میانسان را این 
.626پیشین، ص » المبدا و المعاد«تخیل، توهم و انسانیت: بنگرید: صدرالمتالهین: 

فصلنامه پژوهشـهاي علـوم   (قـم:  ،»انسان شناسی مالصدرا«. ر. ك: علی اهللا بداشتی: ٦٧
.1380ال سوم، پاییز و زمستان ، س10ـ 9شماره انسانی دانشگاه قم، 

.620ص پیشین،» المبدأ و المعاد«. ر. ك: صدرالمتالهین، ٦٨
تحقیق حامد نـاجی  ، »مجموعه رسائل فلسفی، رسالۀ شواعد الربوبیه«. صدرالمتالهین: ٦٩

: فاالنسان فهو فـی الترقـی دائمـا مـن     361) ص 1375اصفهانی (تهران: انتشارات حکمت، اول 
اخري و لیس بثابت فی مرتبه منه.ةنشاالی ةنشاخر و منوجود الی وجود آ

، تحقیق: محمد خواجویی (تهران: موسسه مطالعـات و  »مفاتیح الغیب«. صدر المتالهین: ٧٠
: من نفس االنسانیه مـن شـانها تبلـغ درجـه ان تکـون      585) ص 1375تحقیقات فرهنگی، اول 

ه فی جمیع الموجودات و تکـون وجودهـا   جمیع الموجودات العینیه اجزاء ذاتها و قدرتها ساری
الخلقه.ۀغای

، (تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امـام  14ج »صحیفه امام«. روح اهللا موسوي خمینی: ٧١
.153) ص 1378خمینی، 
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، ص 79ـ 80، زمستان و بهار 25ـ 26نقد و نظر، شماره »عقالنیت«. مصطفی ملکیان، ٧٢
243.
محمد رضـا، محمـد و علـی الحکیمـی:     »الك االمر العقلم«، و »العقل رسول الحق«. ٧٣

.46(تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی) ص 1ج » الحیاة«
.98، ص 9ج پیشین،. صدرالمتألهین، ٧٤
.98، ص 9ج المتعالیه، همان،ۀالحکم، در »حاشیه بر اسفار«. مالهادي سبزواري: ٧٥
تصـحیح  مقدمه،» مناهج السلوکیهالشواهد الربوبیه فی ال«. صدرالدین محمد شیرازي: ٧٦

.426) ص 1386و تعلیق: سید جالل آشتیانی (قم: بوستان کتاب، چهارم 
.806ص همان،،»الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه«. صدرالدین محمد شیرازي ٧٧
، ج »هاي صـدرا رساله«، در: »منتخب مثنوي«. صدرالمحققین صدرالدین محمد شیرازي: 77

:149، ص 2
امروح من شمع است و تن کاشانهام  عقل من گنج است و تن ویرانه

از وجودش روشنی در جمع بادصد چو پروانه فداي شمع باد
، حققه و علّق علیه: محمـد جعفـر شـمس    7ج »تفسیر القرآن الکریم«. صدرالمتألهین:٧٩

ك: تفسـیر القـرآن   ؛ یـا ر. 164ـ 163) ص 1419الدین (بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، اول 
181ق) ص 1411(قم: انتشارات بیدار، الطبعه الثانیـه،  7الکریم، تصحیح: محمد خواجوي، ج 

.180ـ
.6ص همان،، 1ج ،»تفسیر القرآن الکریم«. صدرالمتالهین: ٨٠
، 8یـا ج  268، ص 7، یا ج 191، ص 1ج ، همان، »المتعالیهۀالحکم«. صدر المتالهین: ٨١

اي جایابی مفاهیم و موضوعات گوناگون حکمت متعالیه: ر. ك: سید محسن بر247ـ 248ص 
ـ فهرست موضوعی کتاب «میري و محمد جعفر علمی:  » المتعالیـه فـی االسـفار االربعـه    ۀالحکم

). 1374(تهران: نشر حکمت، اول 
. 418، ص 1، یا ج 236، ص 7ج همان،» المتعالیهۀالحکم«. صدرالمتألهین: ٨٢
(تهـران: سـازمان تبلیغـات اسـالمی، دوم،     »آموزش فلسفه«مصباح یزدي: . محمد تقی ٨٣

. 57) ص 1378
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. 442ـ 443ص ، پیشین،»شفاء الهیات«» . ر. ك: ابن سینا٨٤
. 86ـ 89ص پیشین، » المدینهۀالسیاس«. ر. ك: ابی نصر فارابی: ٨٥
ص پیشـین، » الشواهد الربوبیه فـی المنـاهج السـلوکیه   «. صدرالدین محمد شیرازي: ٨٦

427 .
»المظـاهر االلهیـه فـی اسـرار العلـوم الکاملـه      «. ر. ك: صدرالدین محمد الشیرازي: ٨٧

اي (تهـران: بنیـاد حکمـت اسـالمی صـدرا، اول،      تصحیح، تحقیق و مقدمه: سید محمـد خامنـه  
. 148) ص 1378
مجموعه مقـاالت هشـتمین   ،»شریعت و سیاست در حکمت صدرایی«. احمد بهشتی: ٨٨

. 265ش) ص 1384هانی حکیم مالصدرا (تهران: بنیاد حکمت اسالمی صدرا، همایش ج
، (اسـفار) (تهـران:   3ج ،»تقریرات فلسفه امام خمینـی «. ر. ك: سید عبدالغنی اردبیلی: ٨٩

. 346) ص 1381موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، اول بهار، 
ص ، همـان، »رار العلوم الکاملهالمظاهر االلهیه فی اس«. صدرالدین محمد الشیرازي،  ٩٠

. 13ـ 14
مقدمـه:  ،»الشواهد الربوبیه فی المناهج السـلوکیه «. ر. ك: صدرالدین محمد شیرازي: ٩١

. 426) ص 1386تصحیح و تعلیق: سید جالل آشتیانی (قم: بوستان کتاب، چهارم، 
ان: سـروش  ترجمه و تفسیر جواد مصلح (تهر،»الشواهد الربوبیه«. صدرالدین شیرازي: ٩٢

. 509) ص 1366
. 613ـ 614ص المبدا و المعاد، پیشین،. صدرالمتالهین، ٩٣

٩٤ . Christian Jambet: The Act of Being, translated by Jeff fort, Zone Booke,

2006 , p. 22.

ترجمه: احمد بن محمد الحسینی اردکانی، به کوشش: ،»مبدا و معاد«. محمد مالصدرا: ٩٥
. 139) ص 1362ورانی (تهران: مرکز نشر دانشگاه، عبداهللا ن
. 131، ص 2ج کافی،. ٩٦
تصحیح: سید حسین نصر (تهران: دانشـگاه تهـران، اول،   ،»رساله سه اصل«. مالصدرا: ٩٧

. 64) ص 1380
. 65ص ، همان،»رساله سه اصل«. مالصدرا: ٩٨
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. 614ـ 613ص المبدا و المعاد، پیشین،. صدرالمتألهین،٩٩
همچنین ر. ك: به مراتب هشت  گانۀ شناخت در صفحات پیشین همین مقاله. . ١٠٠
(تهـران:  »انسان شناخت تطبیقی در آراء صـدرا و یاسـپرس  «. ر. ك: حسین کرمی: ١٠١

. 96) ص 1385وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، اول، 
هـر  : «56، ص 1ج » هاي صـدرا رساله«. صدرالمحققین صدرالدین محمد شـیرازي: ١٠٢

شوند و شروع در ایـذاء و  ی را که مخالف طور عقل ظاهر بین خود دریافتند منکر وي میسالک
». نمایندعناد و استهزاء می


