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رابطه شریعت و سیاست از دیدگاه حکمت متعالیه

22/7/87تاریخ تأیید:9/587تاریخ دریافت: 
*محمدقاسم الیاسی

دغدغـۀ فیلسـوفان و دیـن پژوهـان بـوده اسـت.       ،رابطۀ شریعت و سیاست،از دیرباز
یی دنیا از که قائل به جدا-رغم تصور صوفی مسلکان و دنیا گرایانعلینیزصدرالمتألهین

رابطۀ شریعت و ،آخرت هستند، به خوبی توانسته بین اینها پیوند ایجاد کند و بر این اساس
هـاي  فرضیه،سیاست را ناگسستنی بداند. صدرا در خصوص نسبت بین شریعت و سیاست

تقویت و با اصول و ،را در اذهان» غایی ـ ابزاري «و » عینیت ـ تعامل «، »عینیت ـ وحدت «
این رابطه را تثبیت کرد.،میمبانی محک

،. آیا سیاست و شـریعت 1هاي زیر مطرح شده است: در راستاي تبیین موضوع، پرسش
. آیـا  3برقـرار اسـت؟   » عینیـت ـ تعامـل    «،. آیا بین سیاست و شریعت2وحدت دارند؟ 

بسان روح، غایت و موالي سیاست است؟،در خدمت شریعت است، و شریعت،سیاست
هایی داده است. پاسخ،ا توجه به مبانی و اصول خود به هر سه پرسشحکمت متعالیه ب

از تحلیل مبانی نظري رابطۀ شریعت و سیاست ـ که عبارتند از: خیریـت وجـود، جایگـاه     
البقـاء بـودن نفـس انسـان،     روحانیـۀ الحدوث و جسمانیۀانسان در هستی (خالفت الهی)، 

و رابطۀ دنیا و انسان و لزوم بعثت انبیاحرکت جوهري نفس و اختیار انسان، مدنی بودن 
این نوشتار، متکفل بررسی این موضـوع  توان هر سه رهیافت را به دست آورد.آخرت، می

است.
شریعت، سیاست، حکمت متعالیه.کلیدي:هايهواژ

دانشجوي دکتري فلسفه جامعۀ المصطفی العالمیۀ*
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رابطۀ شریعت و سیاست  از دیدگاه حکمت متعالیه
هاـ طرح بحث و فرضیه1

یعت و سیاست براي فیلسوفان و دین پژوهـان مطـرح بـوده    از دیرباز مسئلۀ رابطۀ شر
وجو است؛ تا آن جا که صدرالمتألهین ریشۀ این بحث را در کتاب نوامیس افالطون جست

ترین مسـائل حکمـت متعالیـه صـدرالمتألهین بررسـی      از این رو یکی از مهم١کرده است.
یشین اسـالمی دارد.  رابطۀ شریعت و سیاست است که ریشه در حکمت عملی فیلسوفان پ

هاي مختلفی مطرح خواهد بود. ما هاي گوناگون و فرضیهدربارة شریعت و سیاست رهیافت
بـریم، و سـپس فرضـیۀ اصـلی تحقیـق و      هاي موافق و رقیب را نـام مـی  نخست فرضیه

کنیم.گزین را مطرح میهاي جايفرضیه
ري ندارنـد. نـه   دیگـر سـازگا  الف) براساس رهیافت نخست شریعت و سیاست بـا هـم  

شریعت را با سیاست کاري است و نه سیاست را با شریعت؛ و هـیچ کـدام دیگـري را بـر     
بـه  ٢secularismتابد. ایـن تـز جـدایی دیـن از سیاسـت بـه عنـوان سکوالریسـم        نمی

٣شود.هاي گوناگونی چون تضاد، جدایی و تمایز مطرح میصورت

کنـد.  برقـرار مـی  » یت ـ وحـدت   عین«ب) رهیافت دوم بین شریعت و سیاست رابطۀ 
براساس این رهیافت، چون از یک طرف مجموعۀ قوانین و مقـررات اجتمـاعی و سیاسـی    
شریعت براي تدبیر جامعه با مقررات و قوانین سیاسی یکی است، پـس بـین آنهـا عینیـت     
حاکم است؛ از سوي دیگر شریعت به منزلۀ روح سیاست و سیاست بسان کالبد نیمه جـان  

ت، چون بین روح و بدن، بین صورت و ماده، اتحاد برقـرار اسـت؛ پـس میـان     شریعت اس
شریعت و سیاست وحدت و یگانگی وجود دارد.

برقرار است. اگر » عینیت ـ تعامل «ج) براساس رهیافت سوم، میان شریعت و سیاست 
بینیم که بـین شـریعت و   بخواهیم این رهیافت را به صورت منطقی به تصویر بکشیم، می

تـرین  ست رابطۀ عموم و خصوص من وجه برقرار است؛ بـدین اعتبـار کـه در اساسـی    سیا
دیگـر  قوانین و مقررات اجتماعی و سیاسی با هم شریکند ولی در برخی از مقررات از هـم 

تمایز دارند؛ پس در احکام مشترك با هم عینیت دارند و در احکام غیـر مشـترك بـا هـم     
تعامل دارند.

، سیاسـت در خـدمت شـریعت اسـت؛ یعنـی      »یی ـ ابـزاري   غـا «د) براساس رهیافت 
داري براي رسیدن بـه اهـداف   هاي گوناگون سیاست و حکومتتدبیرهاي سیاسی و شیوه

شرعی و سعادت اخروي است.
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سیاست، قدرت؛ حکومت، منافع طبقـه حـاکم و غیـره را    » وسیلههدف ـ «رهیافت ه) 
د یعنی شریعت تابع و خادم سیاست است. کنداند و شریعت را وسیلۀ آن، تلقی میهدف می

هر آن چه سیاست اقتضا کند باید شریعت نیـز همگـام بـا تحـوالت و نیازهـاي سیاسـی       
متحول شده و خادم آن باشد.

تـوان از  رسد در حکمت متعالیه در مورد نسبت بین شریعت و سیاسـت مـی  به نظر می
سـخن گفـت. در   » ـ ابـزاري غایی «و » عینیت ـ تعامل«، »عینیت ـ وحدت «هاي فرضیه

هـاي فرعـی   فرضیۀ اصلی و دو رهیافت دیگر فرضیه» غایی ـ ابزاري «این مقاله رهیافت 
هستند.

. تعریف مفاهیم2

. شریعت2. 1

در لغت به معناي راه روشن و آشکاري است که تشنه کام عۀالشرع و الشریعت و الشر
یعنـی  4ه مـن  الـدین و امـرهم باتباعـه؛    رساند و در اصطالح ما سنه اهللا لعبادرا به آب می

سنتی است که خداوند براي بندگانش از دین قرار داده و آنان را بـه پیـروي از آن دسـتور    
شود، و این کـه دیـن را شـریعت    داده است. پس شریعت راهی است که به آب منتهی می

طهـارت در  گردد کـه مایـۀ  گویند. از آن نظر است که به حقایق و تعلیماتی منتهی میمی
کند:جوادي آملی شریعت را چنین تعریف می5حیات انسانی است.

معناي لغوي شریعت را آن شیب مالیم که گدار نامیده شده و تشنه کام را به 
رساند... معناي اصطالحی آن، همان راه مناسب است که براي رسیدن بـه  آب می

عه معارف، قـوانین و  آب حیات انسانی در بستر آفرینش جریان دارد؛ یعنی مجمو
مقرراتی که براي رسیدن به سعادت و تکامل انسان در بستر زندگی باید جـاري  
باشد و متناسب با نیازهاي واقعی و اقتضائات عصري، هماهنگی و تطـابق داشـته   

6باشد.

بین و اوضح لکم مـن الـدین و   «کند: عالمه طباطبایی نیز شریعت را چنین تعریف می
7».ةالحیاسنۀهو 

رسد که بین دین و شریعت نسبت عموم و خصـوص مطلـق برقـرار اسـت.     به نظر می
شود که بعد اجتماعی انسـان  یعنی شریعت به آن دسته از قوانین و مقررات عملی گفته می
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دهد، در حالی که دین مجموعۀ عقاید، اخالق و قـوانین و مقـررات   را زیر پوشش قرار می
عملی است. 

مجموعۀ قـوانین و مقرراتـی کـه    «کند: یعت را چنین تعریف میچنان که ابن سینا شر
براي حفظ اجتماع از جانب خداوند بر پیامبر نازل شده است و دلیـل نامیـده شـدن آن بـه     

منـدي از آن، ماننـد آبشـخور مسـاوي     شریعت این است که همۀ جامعۀ انسـانی در بهـره  
ود که براي حفظ اجتماع است، شتعریف مزبور چون شامل قوانین و مقرراتی می8».هستند
شود.ها و نبایدهاي عملی را شامل میگر آن بخش از دین است که بایدنشان

تواند از سه لحاظ با دین شباهت یا تفاوت داشته باشد:در عرف قرآن نیز شریعت می
گانـۀ پیـامبران   ـ شریعت طریقۀ بایدها و نبایدهاي زندگی بشر است؛ زیرا شرایع پنج1
) است که آنان را با دستورات عملی دین، زم (نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمداولوالع

سازد.از سایر پیامبران متمایز می
ها یا پیـامبري از پیـامبران اسـت؛    ـ شریعت یک راه خاص و آماده براي امتی از امت2

همـۀ  مانند شریعت نوح و ابراهیم. اما دین عبارت است از سنّت و طریقۀ الهی کـه بـراي  
ها و انبیا قرار داده شده است.امت

توان به یک نفر اطالق کـرد و هـم بـه جمـاعتی؛ امـا کلمـۀ       ـ کلمۀ دین را هم می3
9توان به یک نفر نسبت داد.شریعت را نمی

پس شریعت بخش خاصی از دین است که هم به پیامبري از پیامبران اختصاص دارد و 
دین، از قبیل رابطۀ انسان بـا خویشـتن و خـدا، و    هاي عملیهم مربوط به احکام و برنامه

رابطۀ انسان با دیگران و جامعه است.
. تعریف سیاست2. 2

اند که در این جا مجال نقـد و بررسـی همـۀ    تعاریف گوناگونی براي سیاست ارائه داده
توان به دو تعریف که بیشتر رایـج اسـت و در عـین    آنها نیست. ولی از مجموع تعاریف می

با سیاست از دیدگاه فیلسوفان اسالمی نیز سازگار است، اشاره کرد.حال 
گیـري، خـط مشـی، طـرح و     هرگونه تصـمیم «عبارت است از سیاست به مفهوم عام،

برنامه داشتن براي اداره یا بهکرد امور اجتماعی و فردي و هدایت آنان به سوي اهداف از 
سیاست به این معنا گسـترده اسـت؛   شود گونه که مالحظه میهمان10».پیش تعیین شده

هر نوع خط مشی، تدبیر و فعالیتی که براي بهبود امور فرد و جامعه در هر زمینـه بـه کـار    
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رسد این تعریف، با عقیدة حکیمان پیشین کـه  گیرد. به نظر میشود، را در بر میگرفته می
انسـتند،  دحکمت عملی را شامل هر نوع تدبیر بـراي رسـیدن بـه مقصـود و سـعادت مـی      

11سازگاري دارد.

جویی در ادارة کشـور، بـراي   تدبیر و چاره«اما سیاست به مفهوم خاص عبارت است از 
12».حفظ حاکمیت در دو مرحلۀ امنیت داخلی و استقالل خارجی

در تعبیـر حکیمـان پیشـین سـازگاري     » سیاست مدن«این معنا و مفهوم از سیاست با 
13دارد.

که آیا سیاست علم است یـا فـن، و چـه تفـاوتی بـا      شوداکنون این پرسش مطرح می
فلسفۀ سیاسی دارد؛ و منظور این مقاله از سیاست در این جا کدام معنی است.

پاسخ به پرسش فوق نخست به تعریف علم و تلقی ما از علم بستگی دارد. اگر علم را 
ـ     به معناي وسیع کلمه، یعنی مجموعـه  ر محـور  اي از اطالعـات و قضـایایی بـدانیم کـه ب

کند و با هر روش ممکن به دست آمده باشـد، در ایـن صـورت    موضوعی خاص بحث می
شود. همچنـین  هایی است که در روابط سیاسی انسان مطرح میسیاست (مجموعۀ آگاهی

اگر علم را به معنـاي کشـف حقـایق آن گونـه کـه هسـت در نظـر بگیـریم، سیاسـت از          
کند و به توضیح و توصیف این ماعی بحث میهاي موجود اجتهاي سیاسی و واقعیتپدیده
پردازد. اما اگر علم را برآمده از حس و تجربـه بـدانیم کـه    ها آن گونه که هست میپدیده

داراي نتایج یقینی و قطعی باشد و از آن انتظار داشته باشیم که اصول و قاعدة کلی بـراي  
معنا تردید وجود دارد. چون کشف وقایع و حوادث آینده بسازد، در علم بودن سیاست بدین 

سیاست پیرامون افعال و رفتار اختیاري انسان است که داراي فعـل و انفعـاالت گونـاگون    
گیري دقیق تجربی قابل بررسی و کنترل نیست.است؛ پس با ابزارهاي اندازه

ها و حقایق برخوردار اسـت کـه هـر چنـد     از سوي دیگر، سیاست از یک سري واقعیت
هـا از اصـول،   ش تجربه و آزمایش به نتایج قطعی آنها رسید، اما این پدیـده توان با رونمی

هاي دیگر عقلی، تحلیل، نقد و بررسی شده بـه  مبانی و معیارهایی برخوردارند که با روش
هـاي  نامند که با کـاوش می» فلسفۀ سیاسی«آیند. برآیند این تحلیل و نقدها را دست می

اس، تفاوت بین فـن سیاسـت، علـم سیاسـت و فلسـفۀ      آید، بر این اسفکري به دست می
شود. زیرا در سیاست هم بعد نظـري و فکـري وجـود دارد، و هـم بعـد      سیاسی روشن می

کاربردي و عملی لحاظ شده است. آن بخش از سیاست که جنبه نظـري و فکـري دارد و   
پردازي، تجزیه هسازد و از این راه، یک متفکر بر نظریهاي سیاسی را میها و اندیشهتئوري
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سـازد و از ایـن راه، یـک متفکـر بـر      هـاي سیاسـی را مـی   هـا و اندیشـه  و تحلیل تئـوري 
کند، نظریه سیاسی پدیـد  هاي سیاسی قدرت پیدا میپردازي، تجزیه و تحلیل تئورينظریه

سـازد بـه آن فـن سیاسـت اطـالق      آید؟ و آن بخش که جنبۀ کاربردي و عملی را میمی
ن به آن جز از طریق تجربۀ عملی و روبرو شدن با کوران حوادث سیاسی شود. راه یافتمی

هاي عملی طبق اصول و مبانی خاص میسر نخواهد بود.حلو گزینش راه
بنابراین، سیاست خواه فن باشد و خواه علم، اگر بخواهد پایدار بمانـد بایـد مبتنـی بـر     

دهد. از ایـن  آن را تشکیل میاصول و مبانی محکم و ثابت باشد که زیر بنا و جهان بینی
14دانند.رو است که فیلسوفان حکمت عملی خویش را مبتنی بر حکمت نظري می

بنابراین، با کاویدن عبارات فوق، فرق فلسفۀ سیاسی با اندیشۀ سیاسی و تفاوت فلسفۀ 
آید:سیاست با علم سیاست به دست می

النی در باب سیاست را در بر ـ اندیشۀ سیاسی در یک معنا هرگونه کاوش و تأمل عق1
گیرد، و بر این اساس رابطۀ فلسفۀ سیاسی با اندیشۀ سیاسی عموم و خصـوص مطلـق   می

تـوان  است. یعنی هر فلسفۀ سیاسی اندیشۀ سیاسی است ولی هر اندیشۀ سیاسـی را نمـی  
15فلسفۀ سیاسی دانست.

ت. روش ـ تفاوت بین علم سیاست و فلسفۀ سیاسی، در روش تحقیق و بررسـی اسـ  2
ر     علم سیاست روش تجربه و آزمایش و آمار است، چون توصیف نیز از طریـق آمـار میسـ

است. ولی روش فلسفۀ سیاسی تعقّلی است، و با استدالل و تجزیه و تحلیل همراه است.
ها کند و به توضیح و توصیف این پدیدههاي سیاسی بحث میـ علم سیاست از پدیده3

د، از قبیل این که در جهان چند نوع حکومت یا رژیم سیاسـی  پردازآن گونه که هست می
هایی دارند. اما فلسفۀ سیاست به تبیین و تحلیل وجود دارد و هر کدام با دیگري چه تفاوت

پردازد؛ اینکه ضرورت حکومت چیست، هاي سیاسی میمسائل اساسی و اصول کلی پدیده
اند؟وامل مشروعیت کداماند، و علل و عچرا جوامع انسانی نیازمند حکومت

پردازد، بدون این که ارزش هاي موجود در جامعه میـ علم سیاست به توصیف پدیده4
گذاري کند که آیا حکومت دموکراسی خوب است یا الگارشی؟ ولی فلسفۀ سیاسی در پـی  

انۀ آنها است.ها و بررسی ارزش گذارتشخیص نوع صحیح یا سقیم حکومت
ان معنایی است که با فلسفه سیاسـی حکیمـان اسـالمی، بـه     مقصود ما از سیاست هم

دانم:ویژه صدرالمتألهین، سازگاري دارد. بر این اساس یادآوري چند نکته را الزم می
جـویی، داشـتن خـط    ـ سیاست به مفهوم عام و خاص، هر دو به معناي تدبیر، چـاره 1
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ماهنگ است.مشی براي انجام کار است. این مفهوم با معناي لغوي آن نیز ه
هاي فـردي و جمعـی   هاي عملی و اقدامـ سیاست به هر دو مفهوم، هر چند به جنبه2

ها بر اصول و معیارهاي کلی خاصی تکیه دارند کند، ولی این اقدام و فعالیتارتباط پیدا می
» فلسـفۀ سیاسـت  «اي بـه نـام   ها در رشتهسازند، و همۀ اینهاي سیاسی را میکه نظریه

16وند.شتحلیل می

ـ همان گونه که گاهی سیاست به مفهوم عام مترادف با هـر نـوع تـدبیر و حکمـت     3
شـود کـه از سـوي    هاي عملی دین مـی عملی است، شریعت نیز گاهی شامل تمام برنامه

پروردگار عالم نازل شده است؛ و همان طور که سیاست (گاهی به معناي خـاص بـه کـار    
شود، شریعت نیز گاهی به معناي خـاص اسـت و   می» سیاست مدن«رود و تنها شامل می

شود که در مورد رابطه انسان با دیگـران و  هاي عملی را شامل میتنها آن بخش از برنامه
رود.در بعد اجتماعی و سیاسی به کار می

توان به هر دو معنا، از رابطۀ شریعت و سیاست بحث کـرد؛ هـر   رسد که میبه نظر می
آن بیشتر توجه کرد.چند باید به معناي خاص 

گاه سیاست.. تعریف حکمت و جاي2. 3

حکمت (فلسفه) عبارت است از استکمال نفس انسانی بر اثر شناخت حقایق موجودات؛ 
اسـتکمال نفـس   الفلسـفۀ یعنی یک نوع شناخت تحقیقی و قطعی به اندازه طاقت بشري. 

بوجودها تحقیقاً بـالبراهین  حقایق الموجودات علی ما هی علیها و الحکم فۀبمعرنیۀاالنسا
17ال اخذاً بالظن و التقلید، بقدر وسع االنسانی.

طبق تعریفی دیگر فلسفه عبارت است از نظم عقلی به انـدازة تـوان بشـر و تحصـیل     
لیحصـل لتشـبه   یۀشباهت به باري تعالی. نظم العالم نظماً عقلیاً علی حسب الطاقته البشر

١٨بالباري.

تعریف حکمت بالفاصله آن را بـر اسـاس قـوة نظـري و عملـی      صدرالمتألهین بعد از 
گوید:کند و در تعریف آنها چنین میانسان، به حکمت نظري و عملی تقسیم می

باشد که هستی آنها در اختیار انسان نیست دار شناخت حقایقی میعلمی است که عهده
جودند، مانند: فرشتگان، به طوري که چه انسان باشد چه نباشد، بخواهد یا نخواهد، آنها مو

زمین، آسمان و...
اند که در حوزة تدبیر و اراده انسـان  حکمت عملی را مختص به شناخت اموري دانسته
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اي که اگر انسان نباشد هرگز آنها محقق نخواهند شد، نظیـر مسـایل   شکل بگیرد به گونه
19اخالقی، خانوادگی و اجتماعی.

حکمت عملی است؛ حکمت عملی که برگرفته گاه سیاست دردانیم که جاياکنون می
از قوة عملی است. قوة عملی و قوة نظري دو نشئه از یک حقیقت و دو کنش از یک قـوه  
هستند، و در دو گانگی وجود انسان ریشه دارند؛ وجودي که هم رو به آسـمان دارد و هـم   

ر منـزل و  رو به زمین. بر این اساس حکمت عملی که شامل تدبیر نفـس (اخـالق)، تـدبی   
گـاه  آیـد. بنـابراین، جـاي   تدبیر جامعه (سیاست مدن) است، از دل حکمت نظري پدید می

سیاست و فلسفۀ سیاسی هر چند در حکمت عملی است، ولی حکمت عملی و نظري هـر  
هاي عقلی نظري است که با عقل عملی از حقیقتی واحد برخوردارند. لذا دو حاصل فعالیت

الیه آن قدر اهمیت دارد که بدون در نظر داشتن آن حکمـت  فلسفۀ سیاسی در حکمت متع
هاي اخالقی نخواهد بود.عملی اساساً حکمت نبوده و چیزي جز توصیه

ـ پیشینه تاریخی بحث از رابطۀ شریعت و سیاست3
ترین و بهترین بحث در این مورد را فارابی طـرح کـرده و مبـانی    رسد بیشبه نظر می

ست. ایشان با طرح مدینۀ فاضـله نیازمنـدي جامعـه بـه قـوانین،      نظري آن را بیان کرده ا
هاي مدینه فاضله این پیوند شـریعت و  ضرورت بعثت، طرح اوصاف رئیس مدینه و ویژگی

وي رئیس مدینۀ فاضله را شخصـی هـدایت   20سیاست را به خوبی به تصویر کشیده است.
هاي رسـیدن بـه سـعادت    و روشداند که از کماالت برتر انسانیت، علوم و فنون، یافته می

برخوردار است. جامعۀ انسانی به چنین شخصـی نیازمنـد اسـت. از ایـن رو فـارابی بعثـت       
داند.پیامبران را که شایستگی هدایت مردم را دارند؛ براي سعادت دنیا و آخرت الزم می

ز این شخص که شایستگی ریاست و ادارة جامعه را دارد، به عقل فعال اتصال یافته و ا
منبع فیض الهی وحی و شریعت را بـراي تـدبیر نظـم و سروسـامان دادن مدینـۀ فاضـله       

کند:سازد و اداره میکند، و بر آن اساس جامعۀ آرمانی را میدریافت می
و هذا االنسان هو الملک فی الحقیقه عند القدما و هو الذي ینبغی ان یقال فیـه  

اسۀ االولی و سائر الرئاسات االنسـانیۀ  انه یوحی الیه ... رئاسۀ هذا االنسان هی رئ
متأخرة عن هذه و کائنۀ عنها... و الناس الذین یـدبرون برئاسـۀ هـذا الـرئیس هـم      
الناس الفاضلون و االخبار و اسعد!... فیکون الرئیس الذي یدبر المدینـۀ بالشـرایع   

٢١المکتوبۀ....
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م و قـانون خـود در گـرو    داند. ایـن نظـ  ابن سینا نیز مدینه را نیازمند نظم و قانون می
خور شریعت ششود باید از آبِمشورت و وضع قوانین است. قانونی که براي جامعه وضع می

22سیراب شده باشد.

داند که براي حفـظ اجتمـاع از   اي از قوانین و مقرراتی میابن سینا شریعت را مجموعه
شـریعت یکسـان و   منـدي از منبـع   سوي خداوند نازل شده، و چون جوامع انسانی در بهره

اند. ابن سینا در پاسخ به این پرسش که چرا منشأ همۀ قوانین برابرند، آن را شریعت نامیده
گوید حدود و کماالت قسم دیگر از حکمت عملی ـ تدبیر نفـس، تـدبیر    شریعت است، می

منزل و تدبیر جامعه ـ در گرو اهمیت داشتن قسم چهارم از حکمت عملی، یعنی شـریعت،   
نها باید از این رهگذر معین شوند:است و آ

و هذا االنسان اذا وجد یجب ان یسنّ االنسان فی امورهم سننا باذن اهللا تعـالی  
و امره و وحیه... قصد االول للسان فی وضع السنن ترتیـب المدینـۀ علـی اجـزاء     

23ثالثۀ: المدبرون و اصناع و الحفظۀ.

هاي یونـان، تأکیـد   حتی در حکمتایشان بر منشأیت شرایع الهی براي قوانین مدینه،
24داند.کرده و آثار حکماي یونان را برگرفته از تعالیم ادیان الهی می

محقق طوسی فلسفۀ عملی و مدنی خویش را مبتنی بر حکمت نظري دانسته، و بـاور  
ها وجود دارد، و با تأمل در ها و نبایدها، و بایدها و نیستدارد که رابطۀ مستقیم بین هست

هاي فردي و اجتماعی و توان از طریق قوة عملی در حکمت عملی به ارزشن رابطه میای
تواند در حکمت نظري از منبع وحی هاي عقلی دست یافت، و حکیم الهی میحسن و قبح

الهام بگیرد و در حکمت عملی آن را براي خود و دیگران به کار ببندد.
ه سیاسی، خـویش بـه پیـروي از لـزوم     خواجه با ذکر مبانی فالسفۀ پیشین براي فلسف

بعثت انبیاء، پیامبران را براي تحقق عدالت اجتماعی و اعتـدال مـدنی ضـروري دانسـته و     
داند. وي سیاست را داراي سه منشـأ  سیاست را ابزاري براي رسیدن به سعادت اخروي می

25داند.غریزه، عقل و شرع می

دغـۀ رابطـۀ عقـل و شـرع، و شـریعت و      بنابراین، از دیرباز میان فیلسوفان اسالمی دغ
هـایی کـه ذکـر شـد بسـنده      سیاست مطرح بوده است. ما در این تحقیق به همین نمونـه 

کنیم.می

ـ رابطه شریعت و سیاست در حکمت متعالیه4
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هـا اسـت. صـدرالمتألهین بـا     رسد حکمت متعالیه یکی از بهتـرین حکمـت  به نظر می
و بـا الهـام از روش دینـی بـه خـوبی توانسـته       هاي بحثی ـ شـهودي   گیري از روشبهره

هاي فلسفی محتواي هستی شناسی و انسان شناسی فلسفی و عرفانی را در قالب استدالل
خـور کشـف و شـهود    عرضه کند. بدین صورت، وي حکمت معرفتی عرفانی را که از آبش

از متون شد، با روش عقلی ـ شهودي حکمت فلسفی در آمیخت و آنگاه با الهام سیراب می
دینی بر تأییدات آن افزوده و به هستی شناسـی دینـی نزدیـک شـد. بـدین صـورت، وي       
محتواي فلسفه و حکمت وجودي را که شناختن متن واقع و حقایق است در یک دسـتگاه  

تنظیم کرده است. در این سـیر و  اسفار اربعه سازوار فلسفی، اما به طریقۀ سیر عرفانی در 
کنـد و بـا   اش از کثرت به وحدت سفر مـی ستین سفر روحانیحرکت، انسان سالک در نخ

حرکت جوهري، تشکیکی بودن وجود و کون جامع بودن انسان آشنا شده و این حرکت را 
کند. در سیر دوم از حـق بـه   و پل ارتباطی بین خلق و خالق ایجاد میرساند،به فعلیت می

سیر سوم از حـق بـه سـوي    کند، و درحق و صفات ذاتی حق که عین ذات است سفر می
26کند.خلق با حق، یعنی از صفات ذات به صفات افعالی سفر می

گردد. از سرانجام در سفر چهارم در بین خلق در سیماي هادي و پیامبر بزرگ ظاهر می
هاي انسانی این پس انسان به دنبال هدایت کردن مردم و جامعه است و قافله ساالر گروه

امعه انسانی است، وي در بعد فردي و اجتماعی حرکت فـردي و  شده، و در صدد اصالح ج
کند، و بدین صـورت، روحـی   اجتماعی را ایجاد کرده و شریعت الهی را در جامعه پیاده می

دمد. پس در حکمت متعالیه بین شریعت و سیاست ارتباط ضروري تازه در حیات جمعی می
شود.برقرار می

است. مبانی نظري رابطه شریعت و سی4

. خیریت وجود4. 1

کنـد؛  خیر چیزي است که هر موجودي به سوي آن اشتیاق یافته و آن را گزینش مـی 
چنان که کمال چیزي است که هر شیئی به سوي آن حرکـت اشـتدادي و تکـاملی پیـدا     

کند. وجود عین تحقق و حصول است. از این رو اشیا به هر میزانی که از شدت وجـود  می
اند که همـواره از  ز خیر و کمال برتر برخوردارند. وجود و خیر بسان نوريبرخوردار باشند؛ ا

و همچنین انسان بـه هـر   27شود.فیاض علی االطالق به موجودات و مخلوقات افاضه می
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هاي انسانی و کماالت عقالنی برخوردار باشد، به سعادت و لذت واقعی میزان که از ارزش
مدنیت و عقالنیت رسیده باشد به همـان میـزان بـه    شود، و هر جامعه که به تر مینزدیک

شود. لذا صدرالمتألهین که وجود را خیـر محـض   سعادت واقعی و مدینۀ فاضله نزدیک می
دانـد،  داند، این اصل را تنها در بعد نظري و کماالت هستی شناختی قابل کـاربرد نمـی  می

د تحت پوشش قـرار دهـد.   توانبلکه این اصل بعد ارزشی و حکمت عملی انسان را نیز می
چون وجود خیر است و خیر و کمال ارتباط تنگاتنگ با استکمال نفسانی و ادراك عقالنـی  
دارد. این ادراك خواه مربوط به قوة نظري باشد خواه مربوط به قوة عملی، بهجت، لذت و 

28سعادت را در پی دارد.

ـ      ه کمـال و فعلیـت   به عبارت دیگر، انسان در مسیر تکاملی خـویش هـر انـدازه کـه ب
رسـد. و  تري از وجـود مـی  رسد، از شدت وجود برخوردار شده و به مرحلۀ جدید و کاملمی

تري از وجود دست یابـد، طبعـاً بـه خاصـیت و آثـار جدیـد و       چون به مرتبۀ جدید و کامل
شود. و هرگاه مرتبۀ وجود و کمال، یک مرتبۀ غیرعـادي  متناسب با این مرتبه نیز نایل می

العاده و معجزه خواهد بود. این جا است که معرفت در حد خاصیت و آثار آن نیز خارقباشد، 
و اراده و رفتـار در حـد   » معجـزه و کرامـت  «و تأثیر در حد اعجـاز  » وحی و الهام«اعجاز 
اگر افراد انسانی از چنین وجود و آثاري 29پیوندد.به هم می» خلق عظیم و عصمت«اعجاز 

انسانی نیز به تبع آن آثار متناسب با کماالت خـویش را بـه دسـت    برخوردار شوند. جامعۀ 
گیـرد. در مدینـۀ   ها شکل میشوند. بر این اساس، مراتب مدینهآورده و همگام متحول می

فاضله آثار و کماالت وجودي اعجاز انگیز پدیدار شـده و سـعادت فـردي و اجتمـاعی بـه      
، تمام اصـول و  »سیاست مدن«یژه در توان در حکمت عملی، به وآید. پس میارمغان می

معیارها را براي رسیدن به خیر و کمال حقیقی و واقعی به کار گرفت. چرا که رسـیدن بـه   
کارهـاي تربیتـی صـحیح، تزکیـۀ نفـس و      خیر و کمال حقیقی در گـرو بـه کـارگیري راه   

عی و خیر هاي وحیانی است. از این رو بهترین راه رسیدن به سعادت واقگیري از آموزهبهره
و کمال حقیقی این است که در سیاست پیروي از شریعت شود.

گاه انسان در هستی (خالفت الهی). جاي4. 1. 2

انـد، و بـین   هاي دینی آدمیـان خلیفـۀ خـدا در زمـین    براساس دستورات قرآن و آموزه
و آدمیان، مؤمنین شایستۀ این جانشینی خواهند بود. و در میان مؤمنین ایـن مقـام بـزرگ    

وعداهللا الذین آمنـوا مـنکم و عملـوا    «هاي کامل تعلق دارد. مند به پیامبران و انسانارزش
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30».الصالحات لیستخلفنهم فی االرض کما استخلف الذین من قبلهم...

اي داشـته و  گاه انسـان توجـه ویـژه   هاي دینی به جايحکمت متعالیه با الهام از آموزه
تعلیمات دینی و با معیارهاي عقلـی و عرفـانی سـر و    شناسی خویش را در پیروي از انسان

سامان داده است. حکمت متعالیه به این نکته توجه دارد که اراده و مشیت الهـی بـر ایـن    
اي کـه در  قرار گرفته که بار امانت خویش را بر دوش خلیفه و نایب خود قرار دهد؛ خلیفـه 

و هدایت یافته و با سرچشمۀ وحی بازگشت از سفرهاي اربعه با علم و قدرت خداوند تأیید 
و الهام که همان ارادة تشریعی خداوند است ارتباط برقرار  کرده است. چنین انسانی که از 
لحاظ طبیعی و فطري، ملکات ارادي مراتب کمال را بـا موفقیـت بـه پایـان رسـانیده و از      

م امر و عـالم  حلقۀ وصل عال«مند گردیده است. اکنون این خلیفۀ خدا فیوضات الهی بهره
خلق و پذیراي خلق و حق است. این انسان که هم رو به سـوي ملـک دارد و هـم رو بـه     

ها، رئیس و مدبر مردم، و مظهر سوي ملکوت، خلیفۀ خداوند، رهبر معنوي و دنیایی انسان
31شریعت و سیاست است.

البقاء بودن نفس انسانینیۀالحدوث و روحاجسمانیۀ. 4. 1. 3

البقـاء اسـت.   نیـۀ الحدوث و روحانیۀمعتقد است که نفس انسان جسماصدرالمتألهین 
بدین معنا که جنین در رحم مادر نامی بالفعل و حیوان بـالقوه اسـت. بعـد از تولـد حیـوان      

کند. در بالفعل و انسان بالقوه داراي قوة ناطقه شده، حرکت استکمالی خویش را شروع می
رسد. بعـد کـه مـدرك    الهیولی به عقل بالملکه میبعد نظري این حرکت تکاملی از عقل ب

هاي شود این مسیر حرکت تکاملی را تا حد نفس قدسیه و عقل بالفعل و سعادتکلیات می
شود هنوز اسـتعداد شـدن را دارد،   پیماید. این انسان وقتی که انسان بالفعل میمعنوي می

ممکن است حیـوان  خوي شود؛ ممکن است شیطان صفت شود و ولی ممکن است فرشته
32».او شیطاناً او غیر هماةاذا بلغ البلوغ الصوري یصیر انساناً بالفعل، ملکاً بالقو«درنده: 

هـایی را تشـکیل   شـوند و قافلـه  هایی تقسـیم مـی  بر این اساس، افراد انسانی به گروه
انـد ولـی بعضـی نزدیـک، بعضـی دور و بعضـی متوقـف        دهند که همگـی در حرکـت  می

33اند.مانده

کننـد  جامعۀ انسانی نیز مرکب از همین افراد انسانی است که مراحل تکامل را طی می
دهند، و چون نظم جامعۀ انسانی و عدالت بیرونی به منزلۀ نظم هایی را تشکیل میو قافله

افراد انسانی و عدالت درونی است در رفتار اجتماعی که از سرچشمه عقلی ـ عملی انسـان  
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تواند تمام این رفتارهاي انسانی بـه لحـاظ نظـري و عملـی در جامعـۀ      گیرد مینشأت می
اي تربیت شـوند و  انسانی تبلور پیدا کند. اگر افراد انسانی که بالقوه مالئکه هستند به گونه

خلق و خوي مالئکه را دریابند، طبعاً جامعۀ انسانی نیز در همین مسیر، حرکت تکاملی پیدا 
هاي انسانی در آل و مدینۀ فاضله خواهد رسید، و تمام آرماندهکرده و سرانجام به جامعۀ ای

جامعه تحقق خواهد یافت، و مصداق آن قافله نزدیک به محبوب خواهـد بـود. اگـر افـراد     
کنند و انسانی از مسیر انسانی منحرف شوند، استعداد درنده خویی و شیطنت را تقویت می

هد گرفت.در نتیجه جامعۀ ضاله و مدینۀ ضاله  شکل خوا
بنابراین، به نظر صدرالمتألهین در این مسـیر تکـاملی اسـتعدادهاي فطـري انسـان و      

کند تا مسیر تکاملی را ادامه دهد، و خـود  هاي دینی به وي کمک میعنایت الهی و آموزه
را از نظر علمی و عملی به سعادت و کمال برساند. جامعۀ انسانی نیز به تبع تربیـت افـراد   

تواند مسیر را ادامه خواهد داد. بنابراین، شریعت و سیاست مبتنی بر آن، میانسانی، همین
در تکامل نفس انسانی و جامعه انسانی کمک کند، و او را در این بستر همراهی کند.

. حرکت جوهري نفس و اختیار انسان4. 1. 4

رادي، حرکت جوهري صدرالمتألهین، خواه در دایرة طبیعی آن یـا در دایـره و حـدود ا   
هاي فکري را حل کـرده اسـت. حرکـت جـوهري نـه تنهـا در       بیشترین مسایل و دغدغه

شناسـی نیـز معضـالت فکـري و     شناسی اهمیت زیادي دارد، بلکه در عرصۀ انسـان جهان
کند. در حکمت عملی نیز حرکت جوهري در حدود اراده و اختیـار  اعتقادي بشر را حل می

داشته است.انسانی، در تکامل وي نقشی به سزا 
حرکت جوهري رابطۀ قدیم و حادث، ثابت و متغیر، ماده و ماوراي ماده است، حرکـت  

تواند به انسانی که داراي بعد ملکی و ملکوتی و حلقۀ وصل بین است، حرکت جوهري می
خلق و خالق است؛ براي رسیدن به صفت جالل و جمال و تشبه بـه بـاري تعـالی کمـک     

رکت از نفس مثالی و پذیرفتن معقوالت به استکمال عقل نظري تواند با حکند. انسان می
34و با تصفیۀ باطن و پاکی روح در استکمال قوة عملی و سعادت خویش کمک کند.

به عبارت دیگر، جهان هستی داراي مراتب و درجاتی به نام قوس نزولـی و صـعودي   
تواند همواره از پارچه در سیر صعودي خویش، با حرکت جوهري میاست. جهان ماده یک

قوه به فعلیت تبدیل شود، و چون فعلیت تام مستلزم رسیدن بـه درجـۀ تجـرد تـام اسـت،      
35جهان ماده با حرکت جوهري از بالقوه بودن به تجرد خواهد رسید.
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اما فرایند تحول و تکامل موجود مادي به موجود مجرد، بـدون فـرض و قبـول اصـل     
پذیر نیست. به این معنا که در جهان هستی هر بودن انسان، امکان » کون جامع«اساسی 

موجودي حدي معین دارد، ولی در این میان تنها انسان است که تمام حدود عالم هستی را 
در خود دارد، و انسان چون کون جامع و از سنخ ملکـوت اسـت، وحـدت جمعـی در ضـلّ      

او یگانه موجودي است که قادر اسـت بـین جهـان غیـب و شـهود، و      36وحدت الهی دارد.
محسوس و معقول ارتباط برقرار کند، و در واقع تنها موضـوعی اسـت کـه بسـتري بـراي      

نهایت است، و این حرکت جوهري است کـه در ایـن   نهایت به فعلیت بیحرکت از قوة بی
دهد.اده و ثابتات عبور میمسیر انسان را از مرز ماده و تغییرات به جهان ماوراي م

با کون جامع بودن انسان مرز تجرّد و مادیت شکسته شده و ماده از مسـیر انسـان بـه    
تـرین  کند؛ بدین صورت در وجود انسان تمام مراتـب هسـتی، از ضـعیف   تجرّد راه پیدا می

مرحله تا باالترین مرتبه، قابل تحقق است. چنین قوس صعودي با فرض و قبول حرکـت  
ي و تشکیک در وجود به راحتی قابل توجیه است.جوهر

هاي مادي براساس حرکت جوهري اشتدادي رو به تکامل بنابراین، هر چند تمام پدیده
توانـد بـه هـدف    روند، ولی این تکامل تنها در وجود انسان و با اراده و اختیار انسان میمی

ـ     ین هـر چنـد تمـام    نهایی خود که همان تجرد و فعلیت مطلق اسـت دسـت یابـد. همچن
اند کـه  ها استعداد شدن و به فعلیت رسیدن را دارند، ولی تنها برگزیدگان و نخبگانانسان

انـد  کـه   هـاي کامـل  یابند. اینان انسانبه راستی به این مقام تجرد و فعلیت تام دست می
از گیرند، و هدف آنـان اند و رابطه بین خدا و خلق قرار میحلقۀ وصل بین خالق و مخلوق

بدیهی است که چنـین  37حرکت ارادي و آگاهانه، رسیدن به تجرد تام و خداگونگی است.
انسانهاي خداگونه شریعت و سیاست را در خدمت کمال انسانیت و تکامل جوامـع انسـانی   

کنند.شان پیوند ایجاد میگرفته و بین
الحدوث و یۀناز سوي دیگر، رابطۀ حرکت جوهري با اختیار انسان اوالً براساس جسما

البقاء قابل تبیین و توجیه است. زیـرا انسـان در فراینـد حرکـت تکـاملی خـویش       نیۀروحا
کند. که همنشین روح شود. بعد از پذیرفتن روح، حرکت جوهري ارادي شایستگی پیدا می

یابیم که میل و شـوق مرتبـۀ   کاوي بالوجدان در میگیرد. ثانیاً با دروندر انسان شکل می
درصـدي  خواستن، اراده مرتبۀ باالتر و شـدیدتر خواسـتن،  و تصـمیم مرتبـۀ صـد     ابتدایی 

خواستن است. در این فرایند، حرکت جوهري از میل آغاز شده و به شدت خواسـتن ادامـه   
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کند، سرانجام به تصمیم که همان خواستن صددرصدي اسـت  داده و از مرز اراده عبور می
و روح » مـن «راده و تصـمیم، هماهنـگ بـا    شود. نقش حرکت جـوهري بعـد از ا  ختم می

آورد. و چون اراده و تصمیم توسط روح قابل کنتـرل اسـت،   انسانی، اختیار وي را پدید می
انسان از فعلیت و کمـاالتی برتـر از انسـانیت برخـوردار باشـد و خـود را از       » من«هر چه 

نیروها و رفتـارش  هاي غریزي رهانیده و بر خویشتن، افکار،هاي مادي و خواستهگرفتاري
ها شود. این جا است که بایدبیشتر تسلط داشته باشد، از شدت اختیار بیشتري برخوردار می

گیرد. پس اراده واختیار انسان نقشـی اساسـی در   دار و آگاهانه شکل میو نبایدهاي هدف
عرصۀ حکمت عملی مختص به شناخت  اموري بود که در حوزة تدبیر و ارادة انسان شکل 

وجـود اصـل   38یابند.اي که اگر اراده انسان نباشد هرگز آنها تحقق نمیگرفت؛ به گونهمی
هاي سیاسی همچون شود که سیاست و پدیدهاختیار در رفتار فردي و اجتماعی موجب می

حکومت، عدالت، امنیت، استقالل و آزادي ماهیت اختیاري پیدا کننـد. لـذا صـدرالمتالهین    
هاي فطري و طبیعـی  الشی انتخابی، عقالنی و مبتنی بر کششحکمت عملی را تدبیر و ت

شان در گرو آن و حرکت جوهري است.داند که حیات و سعادت اجتماعیانسانها می
بنابراین، از نظر صدرالمتألهین انسان که بـا اراده و اختیـار، ماهیـت خـود و اجتمـاع را      

ر و انتخاب فرد انسـان اسـت،   سازد، و با حرکت از نفس جزئی، که براساس حسن اختیامی
حاصل آن که استکمال و فعلیـت از  39دارد.در جهت استکمال فردي و اجتماعی گام بر می

ها میان تمام موجودات تنها براي انسان به منزلۀ کون جامع ممکن است؛ و از میان انسان
تنها براي انسان کامل، که حلقۀ وصل بین خـالق و خلـق اسـت، میسـر اسـت. سـرانجام       
رسیدن به آن کماالت در چارچوب اراده حرکت و اختیار وي، تنها و تنها با حرکت جوهري 

بینی و در بعد دار و کامل در بعد نظري به عنوان جهانپذیر است. پس انسانی هدفامکان
گزیند تا سعادت و تکامل انسان را هایی را بر میها و نباید، بایدعملی به عنوان ایدئولوژي

کند؛ و این امر محقق نیست جز با ایجاد پیوند بین سیاست و شریعت و جریان آن تضمین
در حیات انسانی و جوامع بشري.

. مدنی بودن انسان و لزوم بعثت انبیا4. 1. 5

صدر المتألهین مانند سایر فیلسوفان پیشین، بر اصل مدنی بالطبع بودن انسـان تأکیـد   
داند. بـه نظـر ایشـان، انسـان     را نیازمند پیامبران میورزیده و از این طریق جامعه انسانی 

موجودي کمال خواه است و رسیدن او به کمال در گـرو گـرایش همنوعـان او بـه سـوي      
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کاري و همیاري با انگیزة خیرخواهی و غیرخواهی اسـت.  تشکیل جامعۀ انسانی، ایجاد هم
ي، فردي و اجتماعی، در انسان رسیدن به کماالت برتر انسانیت را در حیات دنیوي و اخرو

داند. جامعۀ انسـانی نیازمنـد نظـم، قـانون، تـدبیر و      راستاي طبیعی بودن حیات جمعی می
سیاست است. نظم و قانون که با فطرت و سرشـت آدمیـان سـازگاري داشـته و نیازهـاي      

چـرا  40کنـد. اصلی و اساسی آنها را پاسخگو باشد، بعثت پیامبران را در جامعه ضروري می
ین قوانین و مقرراتی که با تمـام ابعـاد انسـانی، نیازهـاي آدمـی و سـعادت بشـري        که چن

هماهنگی داشته باشد، باید از سوي کسی باشد که خالق و مدبر انسانها باشـد. لـذا بعثـت    
پیامبران ضروري خواهد بود. بر این اسـاس صـدرالمتألهین میـان شـریعت و سیاسـت در      

زیرا پیامبران با اتصال به منبع وحی و سرچشمه اراده 41کند.حکمت متعالیه پیوند ایجاد می
دهـی آن در بعـد   تشریعی خداوند، به تدبیر و تقنین جامعـۀ انسـانی پرداختـه و بـا جریـان     

اجتماعی و سیاسی، حیات انسانی، سعادت اخروي و کماالت معنوي افراد انسانی را تأمین 
کند.می

. رابطه دنیا و آخرت4. 1. 6

منازل سایرین الی اهللا است، انسان در این دنیا مسافري اسـت کـه بایـد    دنیا منزلی از
توشۀ آخرت را تهیه کند، از جهان محسوس به جهـان معقـول، و از سـعادت دنیـایی بـه      

توان رابطۀ دنیا و آخرت را یکی از مبانی نظري حکمت عملی سعادت ابدي عبور کند. می
در حکمت متعالیه دانست. 

اند، اي از صوفی مسلکان که در صدد جدا کردن دنیا و آخرتر عدهزیرا علی رغم تصو
صدرالمتألهین رابطۀ دنیا و آخـرت، غیـب و شـهادت، محسـوس و معقـول، و شـریعت و       

داند. دنیا بستر حرکت و به فعلیت رسیدن اسـتعدادهاي وجـودي   سیاست را ناگسستنی می
منزلی از منازل سایرین بـوده  انسانی است. دنیا مزرعه آخرت، وجودش ضروري است. دنیا

42و نفس انسانی مسافري است که باید از این گذرگاه عبور کند تا به سعادت آخرت برسد.

از این رو، انسان ناگزیر باید در بعد فردي و اجتماعی در همین دنیا مطابق دو نشـئه  و دو  
دي و جاویدان نایل بعد انسان، شریعت را در حیات و بستر زندگی پیاده کند تا به سعادت اب

نویسد:شود. صدرا چنین می
هاي سـیر و سـلوك الـی اهللا پـی در پـی در راه سـیر و       باید دانست که قافله

انـد کـه بعضـی نزدیـک بـه      هایی تقسیم شدهاند ولی در عین حال به گروهسلوك



175

لیه
تعا

ت م
حکم

اه 
یدگ

ز د
ت ا

اس
سی

 و 
عت

شری
طه 

راب

اند، پیامبران رؤساي قوافـل  مقصد و بعضی دور، بعضی در اثناي راه توقف نموده
اند و ناچار بایـد  هاي انسانهاي مسافران مرکَباند، بدني مسافرین الی اهللاو امرا

ها را ترتیب و تأدیب و تهذیب نمود تا سفر الی اهللا به اتمام برسد. پـس  آن مرکب
امر معاش در دار دنیا که عبارت است از حالت تعلق نفس به بـدن از ضـروریات   

43امر معاد است...

رادة تشریعی خداوند. اصل عدالت و ا4. 1. 7

دهـی  اصل عدالت، تحقق ارادة تشریعی خداوند است که پایۀ اساسـی نظـم و سـامان   
دهد. این اصل خود مبتنی بر عـدالت  جامعه و مبناي نظام حکومت اسالمی را تشکیل می

تـرین مبنـاي حکومـت و    تشریعی خداوند است. عدالت تشریعی و ارادة تشریعی محـوري 
ونه تحمیل و تحکم پیراسته است؛ و با تمام جوامع تکامـل یافتـۀ   سیاست است که از هرگ

ترین اهداف رسالت تحقـق عـدالت اسـت. از    بشري سازگاري دارد. بر همین اساس بزرگ
این رو، حکیمان اسـالمی نظـام هسـتی را براسـاس عـدالت تکـوینی، و نظـام ارزشـی و         

ادارة کشـور آن را مهـم   اجتماعی را براساس عدالت تشریعی توجیـه کـرده و در تـدبیر و   
دانند. لذا آنان منبع قانون را وحی، و رئیس مدینه را پیامبران و اولیا، و نوع حکومـت را  می

دانند و سیاست بدون شـریعت را جسـد بـدون روح، و    حکومت شایسته و عدالت محور می
44دانند.جامعۀ بدون رئیس را تن بدون سر می

توان نتیجه گرفت که از نظر حکمـت متعالیـه،   میبنابراین، از مجموع مبانی بیان شده
اي پیوند عمیقی میان شریعت و سیاست وجود دارد. اما این که این رابطه از چه نوع رابطه

است، آیا رابطۀ عینیت ـ وحدت یا رابطۀ عینیت ـ تعامل یا غایی ـ ابزاري اسـت، نیازمنـد      
تر است.بررسی و تحلیل بیشتر و اساسی

شریعت و سیاست از دیدگاه حکمت متعالیه. رابطۀ 4. 2

»عینیت ـ وحدت«. رابطۀ 4. 2. 1

رسـد کـه صـدرالمتألهین بـین شـریعت و سیاسـت رابطـۀ        در نگاه نخست به نظر می
کند. چون اوالً با تأمـل در مبـانی نظـري رابطـه سیاسـت و      برقرار می» عینیت ـ وحدت «

اه سیاست در حکمت متعالیـه، ایـن   گشریعت که بیان گردید و با توجه به ضرورت و جاي
شود که رابطۀ شریعت و سیاست یک نوع رابطۀ خاص است؛ یعنی از نـوع  ایده تقویت می
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است. » عینیت ـ وحدت«
ثانیاً اگر فلسفۀ تشکیل اجتماع را تعاون، تعامل، شکوفایی و به فعلیت رسـاندن فـرد و   

منـدي  در گـرو قـانون و قـانون   اجتماع بدانیم و راه رسیدن به این شـکوفایی و تکامـل را  
کنـد شـریعت   دانسته و ریشه و سرچشمۀ تمام قوانین را که خیر و کمال بشر را تأمین می

بدانیم، این نتیجه را به راحتی خواهیم پذیرفت که سیاست و ادارة جامعه میسر نیست جـز  
با شریعت، شریعت مداري و تشرع:

ین لهم منهجاً یسـلکونه النتظـام   و ذلک القانون هو الشرع و البد من شارع یع
معیشتهم فی الدنیا؛... فال بد لواضع الشریعۀ أن یقنن لهم قوانین االختصاصات فـی  
االموال و عقود المعارضات فی المناکح و المداینات و سایر معامالت ومـوارث و  

45مواجب النفقات...

د؛ عینیـت  شـو برقـرار مـی  » عینیت ـ وحـدت  «بنابراین، بین سیاست و شریعت نسبت 
برقرار است. چون از قوانین مشترکی برخوردارند؛ و وحدت برقرار است، چون همانند مـاده  

اند که از وحدت و یگانگی برخوردارند و در خارج به یک وجـود و یـک حقیقـت    و صورتی
موجودند.

ثالثاً مقصود از عینیت ـ وحدت بدین معنا است که اگر مـراد از سیاسـت همـان تـدبیر      
هـا و احکـام   دبیر مدینه و مقصود از شریعت نیز همان معناي خاص، یعنی برنامهمنزل و ت

عملی مربوط به امور اجتماعی و سیاسی باشد، شریعت بسـان روح بـراي سیاسـت اسـت؛     
همان گونه که نبوت بسان روح براي شریعت، و سیاست عاري از شریعت ماننـد جسـدي   

عـن الشـرع کجسـد الروح    ةالمجـرد سـۀ سیاال«ماند که روح در او دمیده نشده باشد: می
46».فیه

گرایانـه و  بنابراین، شریعت بدون نبوت مانند شریعت اگوست کنتی انسان محور، عقـل 
دنیا گرایانه خواهد بود و سیاست بدون شریعت، سکوالر و به تعبیـر صـدرالمتألهین جسـد    

تی که روح آن را دهد و شریعروح است. اما سیاستی که گوهر آن را شریعت تشکیل میبی
نبوت، بسان توحیدي است که گوهر دین است. همان گونه که دین اسالم بـدون توحیـد   
قابل تصور نیست، و توحید حقیقتی سـاري در تمـام دیـن و گـوهر آن اسـت، شـریعت و       

اند. یعنی سیاست بدون شریعت، صدف بدون گوهر است و شریعت یـک  سیاست نیز چنین
ل و تدبیرهاي سیاسی است. لذا صدرالمتألهین بـه تعبیرهـاي   حقیقت ساري، در تمام اعما

داند کـه رأس بـه   کند. گاهی جامعه را بسان انسانی میگوناگون این حقیقت را تفهیم می
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شمارد. بدین سان، افراد انسـانی  عنوان رئیس بوده و سایر اعضاي بدن را مطیع و پیرو می
اند، اطاعت کنند. گاهی وي سیاست ران الهیباید از قوانین و مقررات رئیس مدینه که پیامب

داند که در خدمت ارباب (شریعت) باید باشد؛ گاهی آن را همانند جسـد  را عبد یا خادم می
رسـاند کـه بـین سیاسـت     داند. این تعبیرها مینسبت به روح، یا ماده نسبت به صورت می

47برقرار است.» عینیت ـ وحدت«اسالمی و شریعت نسبت 

بین آنها رابطۀ عینیت برقرار است، چون سیاست و شریعت از قـوانین و  حاصل آن که
چـون  مقررات، تدبیرهاي یکسان و هدفی واحد برخوردارند؛ و رابطۀ وحدت برقـرار اسـت،  

شریعت بسان روح سیاست و سیاست به منزلۀ بدن شریعت است و چون بین روح و بـدن  
ند.وحدت برقرار است، شریعت و سیاست نیز وحدت دار

. رهیافت عینیت ـ تعامل4. 2. 2

براسـاس حکمـت متعالیـه    » عینیت ـ تعامل «رسد که رهیافت در نگاه دوم به نظر می
آیـد کـه   شود. زیرا با کاویدن عبارات صدرالمتألهین این تحلیل بـه دسـت مـی   تقویت می

للواضع فال بد «شریعت و سیاست در برخی قوانین و مقررات با هم شریکند؛ از باب نمونه: 
ذلک القانون هو الشرع و البد من الشارع یعین لهم «و 48».ان یقنن لهم قوانین...یعۀالشر

49».منهجا یسلکونه النتظام معیشتهم فی الدنیا

هاي ویژه برخـوردار  ها، مقررات، تدبیرها و مهارتولی گاهی سیاست از اهداف، انگیزه
ان آن را از متن شریعت یـا از اصـول   توطلبد که حداقل نمیهاي مدرن را میاست؛ روش

استنباطی آن به دست آورد. تدبیر امور جامعۀ انسانی نیازمند آنهاست و به همین دلیل بین 
و أوضح الفـرق بینهمـا   «گوید: اند؛ چنان که صدرا میشریعت و سیاست فرق گذاشته شده

50».و الفعل و االنفعالیۀالمبدأ و الغاجهۀمن بعۀبوجوه أر

ب دیگر شریعت یک سري مقررات ویژه براي رفتارهاي فردي و تصـفیۀ بـاطن   از جان
براي رابطۀ انسان و خدا دارد که در عرصۀ سیاست دخیل نیست.  از این رو صدر المتألهین 

51».ظاهراً و باطناً أوالً و آخراًیعۀإن الشر«گوید: چنین می

وجه برقرار است، این بنابراین، چون بین شریعت و سیاست رابطۀ عموم و خصوص من
هـاي  برقـرار خواهـد بـود. چـون تأمـل در صـفات و ویژگـی       » عینیت ـ تعامـل  «رهیافت 

رسـاند کـه سیاسـت و    و تعبیرهاي دیگر صدرالمتألهین می52گانۀ رئیس اول جامعهدوازده
اند و با هم رابطۀ عینیت دارند. در احکام بـا هـم   شریعت در احکام مهم و اساسی مشترك
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ند؛ چنان چه از حیث مبدأ، غایت، فعل و انفعال در ناحیه سیاست، ظاهر و باطن، تفاوت دار
توانند با هم تعامل داشته باشند. اساساً جامعۀ اول و آخر در ناحیۀ شریعت، در این موارد می

انسانی براساس تعامل و تعاون شکل گرفته و قوانین و مقررات اجتماعی، خـواه شـرعی و   
کند. حتی قوانین و مقررات شریعت کـه بـراي رابطـۀ    ۀ را تقویت میخواه عقلی، این رابط

انسان با خویشتن و رابطۀ انسان با خدا و براي تصفیه باطن و تقرب الـی اهللا نـازل شـده    
تواند در تربیت افراد انسانی، رئیس مدینه و جامعۀ انسانی مـؤثر باشـد. از سـوي    است، می

هاي سیاسی به کـار  عت نباشند. اگر در تدبیرهاي مدرن علمی که مخالف شریدیگر، روش
ساز عبودیت، رستگاري و سعادت ابدي جامعـۀ انسـانی باشـد و    تواند زمینهگرفته شود می

بستري را براي تعلیم و تربیت رهبران سیاسی و افراد جامعه مهیا کند.
دف بنابراین، در احکام مشترك، چون سیاست و شریعت از قوانین واحد، روح یگانه، هـ 

سان برخوردارند، طبعاً بین آنها رابطۀ عینیت برقرار است. امـا از  هاي یکمشترك و برنامه
داري و سیاسـت، در خـدمت   هـاي نـوین حکومـت   هاي مدرن و تجربـه سوي دیگر، روش

هـاي اجتمـاعی اسـت. از    اهداف شریعت، سعادت جامعه، برپایی عدالت، و رفـع نیازمنـدي  
ي و فـردي موجـب عـدالت و آزادي درونـی اسـت، و تقـوي       هاي عبادسوي دیگر، برنامه

ضمانت اجرایی درونی قوانین در جامعه، تکامل افراد و تربیت کارگزاران متعهد و با نشاط و 
شود. پس شـریعت بـا سیاسـت در ایـن     باعث امید بخشی و آرامش فردي و اجتماعی می

موارد با هم تعامل دارند.
. رهیافت غایی ـ ابزاري4. 2. 3

غایی ـ   «رسد که صدرالمتألهین بین سیاست و شریعت پیوند در نگاه سوم به نظر می
هایی که بین آنها گذاشته نیـز  کند؛ چنان که از ظاهر عباراتش و تفاوتبرقرار می» ابزاري

مسلکان، بـه  هاي پیشین گفته شد، وي بر خالف صوفیپیداست. همان گونه که در بحث
هادت، عقل و شهود، دنیـا و آخـرت، و معقـول و محسـوس     خوبی توانسته میان غیب و ش

داند. لـذا وي در  جمع کند؛ و هر کدام از این دو نشئه را مربوط به نوعی از حیات آدمی می
داند، حیات دنیایی را نیز ضروري دانسته و تر میعین حال که حیات اخروي انسان را مهم

داند کـه  صدرا انسان را مسافري می53کند.آن را منزلی از منازل سالکین الی اهللا تعبیر می
کنـد  کند تا به مطلوب حقیقی خویش نایل شود. وي تأکید مـی از منازل متعددي عبور می

شود. از این که دنیا متصل به آخرت است و کمال انسانی با بهتر زیستن در دنیا تأمین می
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ـ   ط اجتمـاعی و برقـراري   رو، صدرا پرداختن به امور سیاسی، حفظ نوع انسانی، تنظـیم رواب
دانـد.  معیشت خوب در حیات انسانی را براساس قوانین و مقررات جامع الهی ضروري مـی 

54نویسد:وي چنین می

ان الدنیا منزل من منازل السائرین و ان النفس االنسانیۀ مسافر الیـه تعـالی ...   
رورات فامر المعاش فی الدنیا التی هی عبارة عن حالۀ تعلق النفس بالبدن مـن ضـ  

امر معاد... الیتم ذلـک حتـی یبقـی بـدن االنسـان سـالماً و نسـله دائمـاً و نوعـه          
مستحفظاً... االنسان کما مر غُلبت علیه حب التفرد و تغلب و ان انجـر الـی هـالك    
غیره، فلو ترك االمر فی االفراد سدي من غیر سیاسۀ عادلۀ و حکومۀ آمرة زاجـرة  

شوا و یقاتلوا و شغلهم ذلک عـن السـلوك و   فی التقسیمات و التخصیصات لتشاو
55العبودیۀ و انساهم ذکر اهللا... فال بد لواضح الشریعۀ أن یقنن لهم قوانین...

شود همان گونه که دنیا نسبت بـه آخـرت،   با کاویدن عبارت فوق به خوبی دانسته می
ا محسوس نسبت به معقول، شهادت نسبت به غیب، و بدن نسبت بـه روح، حکـم ابـزار ر   

گویـد:  دارد، سیاست نیز نسبت به شریعت بسان ابزار است. چنان کـه صـدرالمتألهین مـی   
ة المجـرد سـۀ الروح الی الجسد و الذي فیه الروح و السـیا کنسبۀیعۀالی الشرةالنبونسبۀ«

56».عن الشرع کجسد الروح فیه

ت در خدمت شریعت)سهاي سیاست با شریعت (سیاتفاوت
ـ تفاوت از لحاظ مبدأ1

نفس انسانی مبدأ پیدایش سیاست است. نفس انسانی در برابر نفس کلیۀ الهی جزئـی  
است. این حرکت و پیدایش سیاست پیرو حسن اختیار افراد بشر اسـت. زیـرا کسـانی کـه     

خواهند جامعه را اداره کنند، خواه ناخواه افراد بشر را براساس تفکر و سلیقۀ خـویش در  می
کنند ولی شریعت حرکتـی اسـت   ند جمع نموده و مدیریت میدانظامی که خود صالح می

که مبدأ آن نهایت سیاست است؛ یعنی پـس از تشـکیل حکومـت یـا نظـام اجتمـاعی در       
کنـد و  هاي سیاسی و اجتماعی خویش را در جامعۀ انسانی پیاده میقلمروي خاص، برنامه

دت ابـدي آن هـدایت   بر این اساس جامعۀ انسانی را در مسیر خیر و صالح حقیقی و سـعا 
کند. شریعت نفوس خالیق را از مسیر سعادت دنیـایی عبـور داده، بـه جانـب کمـال و      می

کند، و آنان را به بازگشت به سوي خدا و عـالم الهـی   سعادت واقعی تحریک و تشویق می
شود. یعنی از مسیر شهوت و غضب و سایر مفاسد نجات داده، به سـوي هـدف   متذکر می
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شود. صدرا چنـین  برداري از خداي سبحان، رهنمون میگاه حقیقی و فرمانتر، منزلبزرگ
کـۀ حریعۀ...و الشرئیۀمبدئها من النفس الجزکۀحرسۀاما المبدأ فالن السیا«معتقد است: 

57».سۀالسیایۀمبدئها نها

ـ تفاوت از لحاظ غایت2
ي از فرق بین سیاست و شریعت از لحاظ غایت ایـن اسـت کـه غایـت سیاسـت پیـرو      

شریعت است و غایت شریعت، الهی شدن و نورانیت انسـان اسـت. سیاسـت چونـان عبـد      
کنـد.  کند و گاهی نافرمانی میماند نسبت به موالي خود، که گاهی از وي، اطاعت میمی

پس اگر سیاست از شریعت اطاعت کرد، ظاهر عالم تـابع بـاطن عـالم، و محسـوس تـابع      
بع آخرت خواهد بود. بـه عبـارتی، هرگـاه سیاسـت تـابع      معقول، شهود تابع غیب و دنیا تا

شریعت گردید، عالم محسوسات به حکم حرکت جوهري، همواره تحول و تجدد استکمالی 
پذیرد، و نفس و روح انسانی به حکم اصل فطرت، که مبـدأ  به سوي عالم معقوالت را می

االت نخسـتین  فضایل و فاعل خیرات و کماالت است از آبشخور خیر محض و مبـدأ کمـ  
شوند، و آسایش و آرامش را در حیات فردي و اجتمـاعی خـویش، دم بـه دم از    سیراب می

شود. به کند. بدین سان، سعادت در زندگی برقرار میسرچشمه نخستین خیرات دریافت می
و ةو هی لها کالعبد للمولی تطیعه مریعۀللشرعۀهی الطاسۀالسیایۀفنها«بیان مالصدرا؛ 

٥٨».ريتعصیه اخ

هرگاه سیاست از شـریعت پیـروي نکنـد و در برابـر آن نافرمـانی کنـد، احساسـات و        
شود، تواضع و فروتنی شـخص را در برابـر   هاي ظاهري بر ادراکات عقلی چیره میخواسته

برد و توجه خویش را به همین اسباب قریبه، یعنی قوانین و مقررات اسباب عالیه از بین می
ها و احساسـات ظـاهري شـکل    هاي بشري آمیخته با سلیقهیشهحکومتی که براساس اند

رود و مورد قهـر الهـی قـرار    دارند. در این صورت، انسان به بیراهه میگرفته، معطوف می
تـأمرت  یعـۀ للشـر سۀو اذا عصت السیا«گیرند، سرانجام این نظام پایدار نخواهد ماند: می

یبـۀ و وقع االخالص لعلل القرلیۀالعاةعیداالحساس علی اآلراء و ازال الخشوع االسباب الب
59».و رأي الملوك

ـ تفاوت سیاست و شریعت از لحاظ فعل3
توان به آنها اعتماد کرد. اما افعال سیاست جزئی، ناقص و نارسایند و بدون شریعت نمی
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اند. سیاست بدون شـریعت بسـان محسـوس    نیاز از سیاستافعال شریعت کلی و تام و بی
فأفعال السیاسۀ جزئیۀ ناقصۀ «صدف بدون گوهر، عرض بدون ذات است: بدون معقول،

60».مستبقاة مستکملۀ بالشریعۀ و افعال الشریعۀ کلیۀ تامۀ غیر محوجۀ الی السیاسۀ

. تفاوت سیاست و شریعت از لحاظ انفعال9. 4

است شوند، ولی تأثر از سیآدمیان از تدبیر، قوانین و مقررات شریعت و سیاست متأثر می
با تأثّر از شریعت دست کم این تفاوت را دارد که سیاست در خدمت دنیا است ولی شریعت 
در خدمت آخرت. به عبارتی، سیاست در پی سعادت دنیوي آدمیان است و شریعت افـزون  
بر سعادت دنیوي و اجتماعی، اوالً و بالذات به دنبال تکامل انسان و سـعادت ابـدي آنـان    

بینیم که سیاست با شریعت از لحاظ انفعال نیز متفاوت دارد. ولـی  یاست. بر این اساس، م
سـیۀ الزم لذات المأمور به و امـر السـیا  یعۀفإن امر الشر«سیاست در خدمت شریعت است.

61».مفارق له

نتیجه
هاي صدرالمتألهین دربارة سیاست و رابطۀ آن و شریعت، و با ارزیابی و با تحلیل عبارت

گاه انسان در هسـتی  سیاسی ایشان که عبارتند از خیریت وجود، جايتحلیل مبانی نظري 
البقاء بودن نفس انسان، حرکت جوهري نفس نیۀالحدوث و روحانیۀ(خالفت الهی)، جسما

توان هر سه و اختیار انسان، مدنی بودن انسان و لزوم بعثت انبیاء و رابطه دنیا و آخرت می
دیشۀ صدرالمتألهین یافت. به عبارتی، بـا توجـه بـه    رهیافت را با اندکی قبض و بسط در ان

مبانی نظري شریعت و سیاست، و با توجه به این که قـوانین اساسـی و مهـم سیاسـت را     
را » عینیـت ـ وحـدت    «دهد و گوهر سیاست شـریعت اسـت، رابطـۀ    شریعت تشکیل می

عت و توان نادیده انگاشت. همچنین، بر اساس تحلیـل رهیافـت دوم کـه رابطـۀ شـری     نمی
» عینیت ـ تعامل «کشد، رابطۀ سیاست را به گونۀ عموم و خصوص من وجه به تصویر می

همـان نظـر نهـایی    » غـایی ـ ابـزاري    «رسـد رهیافـت   کند. اما به نظر مـی را تقویت می
صدرالمتألهین است. زیرا اوالً با تحلیل دیدگاه ایشان در باب تفاوت سیاست و شـریعت از  

شـود، و رابطـۀ   شویم که رابطۀ عینیت نفی میانفعال، متوجه میلحاظ مبدأ، غایت، فعل و
شود. ثانیاً، اگر سیاست به منزلۀ عبد است و شریعت بـه منزلـۀ   اثبات می» غایی ـ ابزاري «
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موال، پس عبد خادم است. و تابع. ثالثاً، اگر شریعت بسـان روحـی ثابـت و غایـت اسـت،      
زمینه ساز.سیاست به منزلۀ پیکري متغیر است و ابزار و
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هانوشتپی

.365قم: مطبوعات دینی، ص الشواهد الربوبیۀ،) 1382. شیرازي، صدرالمتألهین، (١
رت است از گرایشی که طرفدار یا مـروج  توان گفت سکوالریسم عبابندي می. در یک جمع٢

هاي مختلـف حیـات انسـانی از قبیـل     اعتنایی و به حاشیه راندن نقش دین در ساحتحذف یا بی
جدا انگـاري دیـن و   «، »دنیا گرایی«سیاست، حکومت، علم، عقالنیت، اخالق و... است. واژگان: 

انـد.  را معـادل آن قـرار داده  » یـۀ علمان«، و در زبان عربـی  »عرفی گرایی«، »دین گریزي«، »دنیا
سکوالریسم با سکوالریزاسیون فرق دارد، سکوالریزاسیون یعنی یک فرایند یا جریان که در طـی  

شـوند. ر. ك:  آن شئونات سیاسی، اجتماعی و اخالقی جامعه، دیانت زدایی یا قداست زدایـی مـی  
؛ 3تا، ص التوزیع و النشر االسالمیۀ، بیجا، دارجزء اول، بیحقیقۀ العلمانیۀ،مبروك، محمد ابراهیم، 

قـم: موسسـه   هـا، فرهنـگ واژه )،  1381و نیز ر. ك: بیات، عبدالرسول و جمعی از نویسـندگان ( 
االسالم و العلمانیۀ  )، 1417؛ و همچنین ر. ك: قرضاوي، یوسف (329اندیشه و فرهنگ دینی، ص 

به بعد.57قاهره، مکتبۀ وهبۀ، ص وجهاً لوجه، 
. 333ص ین، پیش. ٣
وزارت االوقاف وشئون االسـالمیۀ،  لسان العرب و تاج العروس و الموسوعۀ الفقهیۀ، . ر. ك: ٤

. 16، ص 26الکویت: ج 
، تهـران: دارالکتـب االسـالمیۀ (مدرسـۀ امیـر      4ج تفسیر نمونه،)،1384. مکارم شیرازي (٥

. 402المؤمنین)، ص 
. 101قم: مرکز نشر فرهنگی رجا، ص رفت، شریعت در آینه مع. جوادي آملی، عبداهللا، ٦
، بیروت، مؤسسۀ االعلمی للمطبوعات، 18ج المیزان، ق)، 1417. طباطبایی، محمد حسین (٧

. 28ص 
به 308قم: انتشارات عقل سرخ، ص فلسفه سیاسی ابن سینا،)، 1384. اشکوري، ابوالفضل (٨
بعد. 
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. 350، ص6ـ 5ج المیزان،. طباطبایی، محمد حسین، ٩
قم: بوسـتان کتـاب، ص   نگرشی بر فلسفه سیاسی اسـالم، )، 1380. دارابکالیی، اسماعیل (١٠

19 .
تهران: انتشارات علمی و فرهنگـی، فصـل   احصاء العلـوم،  )، 1364. فارابی، ابونصر محمد (١١

ــی نصــر (  ــارابی، اب ــز ر. ك: ف ــنجم و نی ــۀ، )، 1376پ ــه و شــرح،السیاســۀ المدین حســن ترجم
. 198هران: سروش، ص تملکشاهی،
. 21ص پیشین،. دارابکالیی، اسماعیل، ١٢
تصحیح، مجتبی مینوي، و علیرضـا حیـدري،  اخالق ناصري،)، 1373.طوسی، نصیرالدین (١٣

. 304تهران: خوارزمی، ص 
به بعد. 24ص پیشین،.  دارابکالیی، اسماعیل، ١٤
رجایی، تهران، انتشـارات  فرهنگۀترجمفلسفه سیاسی چیست؟)، 1373. اشتراوس، لئو (١٥

. 5ـ 4علمی و فرهنگی، ص 
. 21ص پیشین،. دارابکالیی، اسماعیل، ١٦
ـ 20، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ص 1ج اسفار،)، 1419. شیرازي، صدرالمتألهین (١٧

21 .
. پیشین. ١٨
نیز ر. ك: ، و122، قم، نشر اسراء، ص 1ج رحیق مختوم، )، 1382. جوادي آملی، عبداهللا (١٩
. پیشین
ـ 78بیروت: دار و مکتبۀ الهـالل، ص  السیاسۀ المدینۀ، )، 1996. ر.ك: فارابی، ابی نصر (٢٠

90.
؛ فـارابی،  122تهـران، دانشـگاه تهـران، ص    فصوص الحکمۀ،)، 1381. فارابی، ابی نصر (٢١

.203ترجمه و شرح، حسن ملکشاهی، پیشین، ص السیاسۀ المدینۀ،
، ر. ك: ابـن سـینا،   61(المنطق ـ الخطابه)، قم، ذوي القربی، ص  الشفا)، 1428. ابن سینا (٢٢

به بعد.713به بعد 708) النجاة، تهران، دانشگاه تهران، ص 1379(
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، ر. ك: 488ـ 489قم، بوستان کتاب، ص من کتاب الشفاء،)، االلهیات، 1376. ابن سینا (٢٣
مجموعه رسـایل و نیز ر. ك: ابن سینا، 708ن، ص )، النجاة، تهران، دانشگاه تهرا1379ابن سینا (

.30(رساله عیون الحکمه)، قم، انتشارات بیدار، ص 
.308ص پیشین،. اشکوري، ابوالفضل، ٢٤
.304ص پیشین،. ر. ك: طوسی، نصرالدین، ٢٥
.21ـ 20ص پیشین،. شیرازي، صدرالمتألهین، ٢٦
.58، ص 7، ج 122، ص 4؛ ج 340، ص 1ج پیشین،. ٢٧
بیـروت، مؤسسـه تـاریخ العربـی، ص     مفاتیح الغیب،ق)، 1424شیرازي، صدرالمتألهین (.٢٨

672.
سال سوم و چهـارم،  ، »فلسفه امامت از منظر صدرا قبسـات «)، 78/1377. یثربی، یحیی (٢٩

.140شماره دهم و یازدهم، زمستان، ص 
. 55. نور / ٣٠
، و نیز ر. 626بیروت، دارالهادي، ص المبدأ و المعاد،ق)، 1420. شیرازي، صدرالمتالهین (٣١

. 357قم: انتشارات مطبوعات دینی، ص الشواهد الربوبیۀ،)، 1382ك: صدرالمتألهین (
؛ ر. 627ـ 625ص المبدأ و المعاد، پیشین، ، 359ـ 229ص پیشین، الشواهد الربوبیۀ،. ٣٢

ان، انتشـارات مـولی،   )، عرشیه، تصحیح و ترجمه غالمحسین آهنی، تهـر 1361ك: صدرالمتألهین (
به بعد. 40ص 

. 362ص پیشین، الشواهد الربوبیۀ،. ٣٣
درآمـدي بـه   )، 1386، و نیز ر. ك: عبودیت، عبدالرسول (282ص پیشین،،7ج اسفار،. ٣٤

. 76، سمت، ص 2ج نظام حکمت صدرایی،
. 61ص پیشین،، 3ج اسفار،. ٣٥
. 277ص پیشین،الشواهد الربوبیۀ،. ٣٦
. 194ـ 197، ص 9ج اسفار،. ٣٧
.پیشین. جوادي آملی، عبداهللا، ٣٨
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.365ص الشواهد الربوبیۀ، پیشین،. ٣٩
.359ص پیشین،. ٤٠
.377ـ 363ص پیشین،. ٤١
تصـحیح،  کسر االصنام الجاهلیۀ،، ر. ك: صدرالمتألهین، 642ص المبدأ و المعاد، پیشین،. ٤٢

.189ت اسالمی مالصدرا، ص )، تهران، بنیاد حکم1381دکتر محمد حسن جهانگیري (
.362ص الشواهد الربوبیۀ، پیشین،. ٤٣
.643ص المبدأ و المعاد، پیشین،؛ 357ـ 364ـ360ص پیشین،. ٤٤
.360ـ 363ص الشواهد الربوبیۀ، پیشین، .٤٥
.364ص پیشین،. ٤٦
.77ـ 75ص پیشین،، 5ج اسفار،.٤٧
.363ص الشواهد الربوبیۀ، پیشین،. ٤٨
.360ص پیشین،. ٤٩
.363ـ 365ص پیشین،. ٥٠
.149ص پیشین،کسر االصنام الجاهلیۀ،، و نیز ر. ك: 375ص پیشین،. ٥١
.357ص پیشین، . ٥٢
.442ـ 639ـ 580ص المبدأ و المعاد، پیشین،. ٥٣
.365ص الشواهد الربوبیۀ، پیشین،. ٥٤
.363ص پیشین،. ٥٥
.364ص پیشین، . ٥٦
.365ص پیشین،. ٥٧
.پیشین. ٥٨
.پیشین.٥٩
. 366، ص پیشین. ٦٠
. پیشین. ٦١


