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آرمانشهرمالصدرا
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سیدعبدالرئوف افضلی
نجف لکزایی

*

**

کارویژههای مختلف است .مالصدرا از سازوکار آرمانشهر برای انتقاد از وضع سیاسی
موجود و ارائه الگوی جایگزین بهره میبرد .در آرمانشهر صدرا ،شهروند و قانون از
اهمیت فراوانی برخوردارند و جامعه بدون وجود هر یک از آنها تحقق نمییابد؛ اما مهمتر
از آنها دستگاه اجرایی است .از نظر صدرا شهر آرمانی شهری است که در آن نبی ،امام یا
فقیه حاکم باشد .در این شهر ،افزون بر امتیازات و ویژگیهای دیگری که وجود دارد،
ظاهر و باطن عالم به هماهنگی میرسند و انسان با زیستن در چنین جامعهای در مسیری
که آفرینش برای او تعیین کرده است ،قرار میگیرد و سعادت او رقم میخورد.

شهرمالصدرا؛چیستی،ارکانوویژگیها 


آرمان

بحث آرمانشهر که از بحثهای بسیار ارزنده و مهم در اندیشه سیاسی است ،دارای

کلیدواژگان :مالصدرا ،آرمانشهر ،شهروند ،قانون ،حاکم.

* دانشجوي دکتري فلسفه اسالمی جامعۀ المصطفی العالمیه.
** دانشيار دانشگاه باقرالعلوم.1
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 .1مقدمه

مالصدرا در آثار مختلف خود به مقوله سياست پرداخته؛ اما بحث آرمانشهر را که اوج
فلسفه سياسی اوست ،در الشواهد الربوبیه (مالصدرا ،0631 ،ص  )653-653و المبدء
و المعاد (همو ،0651،ص  )131-134طرح کرده و به بيان احکام آن پرداخته است.
وی نهتنها نظريه آرمانشهر را در جاهای مختلف آثار خود مطرح کرده است؛ بلکه زندگی
در آرمانشهر را قوياً توصيه میکند و آن را موجب دستيابی انسان به خير و سعادت برين
میداند« .فالخیر األفضل و الكمال األقصى إنّما ينال بالمدينۀ الفاضلۀ» (همان ،ص
 .)031آرمانشهر به معانی مختلف به کار رفته است .پيش از ورود به بحث آرمانشهر
صدرا بايد معانی آرمانشهر را ديد و مشخص کرد که صدرا اين واژه را به کدام معنا به کار
برده است .آرمانشهر به معانی مختلف به کار رفته که برخی از آنها به قرار زير است:
 .1-1آرمانشهر به مثابه شهر برتر

1
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از منظر برخی ،آرمانشهر همان شهر خوب يا برتر است .اين شهر نسبت به شهر
کسی که آن را ترسيم می کند کاملتر و نسبت به آن برتری دارد .در ضمن اين شهر
اينجهانی است و رسيدن به آن نيز ناممکن نيست .با استفاده از سازوکار تربيت و آموزش
و پرورش میتوان ذهنيت و رفتار شهروندان را بهگونهای عوض کرد که به اين شهر
آرمانی رسيد و از برنامه برتر آن در حوزه سياست ،اقتصاد و فرهنگ استفاده کرد.
( .)James M. Morris and Andrea L. Kross, 2009, xxiii- xxivيک جامعه آرمانی بايد
جامعه خوب و مطلوب باشد .جامعه بد نمیتواند جامعه آرمانی باشد؛ هرچند که در توصيف
آن از عنصر خيال به وفور استفاده شده باشد .پس از نظر اين گروه خوببودن شرط اولی
آرمانشهر يا مدينه فاضله است و بدون درنظرگرفتن اين عنصر سخنراندن از آرمانشهر
سودی به همراه ندارد ( .)Lyman Tower Sargent, 1998,p557الزمه اين معنا اميدواربودن
است که برخی بر آن تأکيد کردهاند (.)Ernst Bloch, 1986,p. 12
 .1-2آرمانشهر به مثابة شهر تخیلي

2

برخی با تکيه بر اسم اتوپيا يا آرمانشهر که از دو کلمه يونانی توپوس ( )toposکه
به معنای «مکان» يا «جا» است و پيشوند يو ( )u/ouکه به معنای «نا» است تشکيل
16

1. Beteer Society.
2. Imaginary Society.

يافته ،مدعی شدهاند آرمانشهرها لزوما به شهرهايی اطالق میگردد که نتوان آنها را
محقق کرد يا نشان داد .طراحان اين قبيل شهرها با بيان اينگونه ديدگاهها درواقع به
جای سعی و تالش برای برآوردهکردن آرزوهای خود در جهان موجود و تحقق عينی آنها
میکوشند در رؤياهای خود به اين آرزوها برسند و با خيالپردازی آالم و دردهای خود را
تسکين دهند (.)Gregory Claeys and Lyman Tower Sargent , 1999,p. 16
از نظر اين گروه اگر در تدوين يک طرح از عنصر خيال استفاده شد ،آن طرح -
خوشبينانه باشد يا بدبينانه  -آرمانشهری است .اصطالحاً از طرحهايی خوشبينانه به
آرمانشهر ( )utopiaو از طرحهای بدبينانه به ويرانشهر ( )dystopiaتعبير میشود .اما اين
گروه از در هر دو طرح به آرمانشهر ياد میکنند؛ چون در رسم آن از خيال بهره بردهاند
(همان).
 .1-3آرمانشهر به مثابه سبک ادبي

3
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گروهی نيز به جای تأکيد بر عناصری مانند «خوب»« ،خيال» و مانند آن ،آرمانشهر
را يک سبک ادبی دانستهاند .اين نظر که با نگارش آرمانشهر توماس مور آغاز گرديد و
با دهها اثری که در سدههای بعدی نگارش يافت به اوج خود رسيد .بر پايه اين ديدگاه
آرمانشهر نوعی از نگارش داستانی است که معموالً با مسافرت راوی داستان به يک
جزيره دورافتاده و ناشناس شروع میگردد و از توصيفاتی که راوی از اين سرزمين و آداب
و رسوم حاکم بر آن ارائه میدهد ،معلوم میگردد که نظام حاکم در آنجا بر نظام حاکم در
جامعه محل زيست راوی برتری دارد و راوی با بيان برتری آن در نظر دارد از جامعه
واقعی خود انتقاد کند و مردم را برای تأسيس جامعهای مشابه جامعهای که او در نظر دارد،
آماده سازد ( .)Kumar Krishnan, 1987,p. 3با توجه به همين رويکرد است که کمار
کريشنان پديدة آرمانشهر را يک پديده جهانی نمیداند و آن را ويژة غرب و فرهنگ
غرب تلقی میداند (.)ibid,p.19
آرمانشهر ،بر پايه استقرای انجامشده ،به هر يک از معانی پيشگفته به کار رفته است؛
اگرچه کاربرد آن به معنای شهر بهتر که از الزمه آن خوشبينی و اميد به آينده است،
شيوع و تداول بيشتر دارد .آرمانشهر مالصدرا همانگونه که بعداً خواهيم ديد از نوع
خيالبافانة آن نيست؛ بلکه به معنای ترسيم شهر بهتر است.

16
3. Literary Genre.

 .2چیستي آرمانشهر صدرا

همانگونه که اشاره رفت ،آرمانشهر به معانی مختلف به کار رفته است .آرمانشهر
مالصدرا به معنای برتر است .معنای اين مطلب آن است که صدرا وضع سياسی موجود را
قبول ندارد و به دنبال ارائه يک الگوی بهتر است .شواهد در کلمات صدرا وجود دارد که
اين مطلب را تأييد میکند .وی از زمانه خود شاکی است (مالصدرا ،0390 ،ج ،0ص)3؛
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اما همانند برخی به اعتراض صرف بسنده نمیکند؛ بلکه راه حل نيز ارائه میدهد .راه حل
او که کامالً عملياتی است ،همان آرمانشهر اوست که از دل مبانی و اصول متافيزيکی او
بيرون میآيد .آرمانشهر او شهری است که شهروندان آن مؤمن ،قانون آن الهی و حاکم
آن نبی باشد؛ حکومت امام و فقيه نيز حکم حکومت نبی را دارد؛ به سخن ديگر جامعهای
آرمانی است که در آن معصوم يا جانشين معصوم حاکم باشد؛ زيرا در چنين جامعهای است
که رسيدن به سعادت و کمال مطلوب برای انسان امکانپذير است .از نظر مالصدرا صرف
اينکه قانون الهی باشد ،برای تحقق حکومت الهی کفايت نمیکند .بايد عالوه بر قانون
الهی ،حاکم نيز منصوب از طرف خداوند باشد و مردم نيز از قانون تبعيت کنند (همو،
 ،0631ص.)131
 .3ارکان آرمانشهر صدرا

جامعهشناسان برای تبيين ارکان اصلی يک شهر يا جامعه نظريات متفاوتی ابراز
کردهاند که هر يک میتواند از جهاتی سودمند باشد .تعريفی که دورکيم ارائه کرده ،به نظر
بيشتر با استقبال جامعهشناسان روياروی شده است .دورکيم در تعريف جامعه مىگويد:
جامعه عبارت است از افرادى که گرد هم جمع آمدهاند و مناسبات و روابطى در ميان آنها
بهوجود آمده؛ اين روابط با مقررات ،مؤسسات يا نهادهاى اجتماعى مستحکم شده؛
همچنين براى اجرای اين مناسبات و حفظ روابط مکافات با ضمانت اجرايى وجود دارد
( .)David E. Greenwald, 1973, 157اين تعريف ممکن است بهترين تعريف نباشد؛ اما
حداقل الزم را داراست و مؤلفههای اصلی يک جامعه را نشان میدهد .تأمل در اين تعريف
نشان میدهد سه عنصر گروه يا شهروندان ،قانون و مجريان قانون بايد وجود داشته باشد
تا جامعه شکل بگيرد .ما اين سه عنصر را در آرمانشهر صدرا پی میگيريم که خود نوعی
از جامعه است:

 .3-1شهروندان

چه کسی شهروند جامعه صدراست؟ همه افراد يا برخی؟ آرمانشهر صدرا شهری
است که بر پايه اعتقادات و باورها بنا نهاده شده است .بنابراين هر کسی که نظام باورهای
اين شهر را صادقانه بپذيرد و عمل به آن را در دستور کار خود قرار دهد ،عمالً تابعيت اين
شهر را کسب کرده است؛ اموری مانند جغرافيا ،نژاد ،اقتصاد و مانند آن در آن دخالتی
ندارد .هر کسی که مشمول تعريف انسان باشد ،میتواند با لحاظ برخی شرايط عضو جامعه
آرمانی مالصدرا باشد .مالصدرا استدالل خود را مبنی بر ضرورت آرمانشهر از اينجا شروع
میکند که انسان مدنیبالطبع است و ازاينرو بايد در جامعه زندگی کند .زندگیکردن در
جامعه ،گذشته از فوايدی که دارد ،مشکالت خاص خود را به همراه دارد .بدينسان انسان
نياز به قانون و قانونگذار دارد .از آنجا که قانون و قانونگذار از جامعهای به جامعهای فرق
میکند ،بهترين جامعه از نظر صدرا جامعهای است که در آن نبی حاکم باشد (مالصدرا،
مالصدرا در تبيين جامعه آرمانی خود از الگوی افالطون و فارابی استفاده مینمايد .بر
اساس الگوی افالطون و فارابی اعضای يک جامعه مانند اعضای بدن انسان است.
همانگونه که هر عضو از اعضا برای کار خاصی ساخته شدهاند و در يک درجهای از
اهميت قرار ندارند ،اعضای جامعه نيز هر کدام برای کاری ساخته شده و اهميتشان در
يک سطح نيست .برخی از اعضای جامعه مانند قلب دارای نقش حياتیاند؛ اما برخی ديگر
اين طور نيستند (همان ،ص .)131از نظر صدرا جامعه سالم و الگو جامعهای است که در
آن هر کسی مانند اعضای بدن کار مخصوص خود را انجام دهد و در کار ديگران دخالت
نکند (همان ،ص .)130اعضای يک بدن سالم به صورت طبيعی کار مخصوص خود را
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 ،0651ص.)131-134

انجام میدهد؛ اما اعضای يک جامعه با تمرين و ممارست به اين توفيق دست پيدا
میکنند (همان).
مشارکت و همکاری شهروندان از منظر صدرا در ايجاد آرمانشهر مهم است؛ اما آنان
نمیتوانند واضع قانون باشند يا قانونگذار را انتخاب کنند .قانونگذاری يا انتخاب
قانونگذار کار بسيار پيچيدهای است که به تخصصهای زيادی نياز دارد که در اختيار
شهروندان نيست و ازاينرو فقط خداوند از اين حق برخوردار است و ديگران بايد مطيع

16

باشند« .فنظام العالم ال يستغنی عن من يعرفهم موجب صالح الدنیا و اآلخرة» (همان،
ص.)088
 .3-2قانون

رکن ديگر آرمانشهر صدرا قانون است .قانون در آرمان شهر صدرا يک امر ناگزير
است .ازآنجاکه انسان برای رسيدن به کمال آفريده شده و رسيدن به کمال در جامعه
حاصل میگردد ،جامعه يک امر ناگزير است .جامعه در عين حال که يک امر طبيعی است
ضروری نيز میباشد .بدون جامعه نمیتوان به کمال رسيد« .ال شک أن اإلنسان لم يمکن
أن ينال الکمال الذی ألجله خلقت إال باجتماعات» (همان ،ص .)131-193از طرفی
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جامعه ضمن داشتنِ محاسنی با مشکالتی همراه است .انسان موجود سودجوست .اگر
قانون برای او محدوديت ايجاد نکند ،به دليل سودجويی به ديگران رحم نخواهد کرد و
درنتيجه موجبات تضييع حقوق آنها را فراهم خواهد ساخت و بدينسان جامعه رو به تباهی
خواهد گذاشت« .لو ترك األمر فيه من غير تعريف قانون مضبوط ...لتهارشوا و تغالبوا
فتقاتلوا و فسد الجميع و انقطع النسل و اختل النظام لما جبل عليه کل أحد من أنه يشتهی
لما له و يغضب على ما عليه» (همو ،0636 ،ص .53همو ،0651 ،ص.)199
حل اين مشکل از منظر صدرا در سايه قانون امکانپذير است« ،فاضطروا فی
معامالتهم  ...إلى قانون مطبوع ( »...همان ،ص .)199اگر فلسفة قانون بقای جامعه و
نظمبخشيدن به آن باشد ،بايد پذيرفت قانون وضعی اين مشکل را حل نمیکند؛ چراکه
انسانها ذاتاً خودخواهاند و صرفاً به منافع خود میانديشند .انسان اگر اصالً بتواند قانونی
وضع کند قانونی وضع خواهد کرد که به نفع خودش باشد« ،لما جبل عليه کل أحد من أنه
يشتهی لما يحتاج إليه و يغضب على من يزاحمه» (همان) .افزون بر اين ،ما برای رسيدن
به سعادت به مقررات متافيزيکی نياز داريم؛ انسانی که از جهان ماورا آگاهی ندارد چگونه
میتواند چنين مقرراتی را برای ما وضع نمايد؟ بنابراين ،اوال بايد قانون داشت ،ثانياً قانون
بايد الهی باشد؛ در غير اين صورت هدف حاصل نمیشود« .و ذلک القانون هو الشرع»
(همو ،0636 ،ص .53همو ،0651 ،ص.)199
 .3-3مجری قانون

11

از نظر صدرا قانون خوب بهتنهايی کافی نيست؛ بايد در کنار قانون خوب دستگاه
اجرايی خوب نيز وجود داشته باشد .از منظر وی همانگونه که اصل وجود قانون يک امر

حياتی است و رشد و تکامل جامعه مرهون داشتن يک قانون جامع و خوب است ،وجود
دستگاه اجرايی خوب نيز يک امر ضروری است .مجری خوب از نظر صدرا نبی و امام يا
فقيه است .در سطور آتی اين بحث را ضمن سه محور حکومت نبی ،حکومت امام و
حکومت فقيه بررسی میکنيم و دست آخر به وظايف حاکم ،رئيس دستگاه اجرايی،
اشاراتی خواهيم داشت.
 .3-3-1حکومت نبی

از نظر صدرا آرمانشهر شهر بهترينهاست .بهترين حکومت ممکن در روی زمين در
شهر بهترينها حکم میراند .بهترين حکومت از منظر وی حکومت نبی است .اما چگونه
میتوان ثابت کرد حکومت نبی بهترين نوع حکومت است .از نظر مالصدرا انسان در عين
حال که يک موجود ضعيف به نظر میرسد نماد عوالم مختلف است .بر اساس فلسفه
مالصدرا سه عالم داريم :عالم ماده ،عالم مثال و عالم عقل .با توجه به اينکه انسان دارای
قوه حس ،تخيل و تعقل است ،میتوان گفت او نمادی از اين عوالم سهگانه است (همو،
طريق خيال به عالم مثال و از طريق عقل به عالم عقل .معنای اين سخن آن است که
اين ظرفيت در هر انسانی وجود دارد که مظهر عوالم ياد شده باشد؛ اگرچه که عمالً
معدودی از انسانها از آن استفاده میکنند .از نظر صدرا کسی میتواند ادعای خالفت و
حکومت بر ديگران را داشته باشد که جامع اين سه مرحله باشد و هر سه قوه را در وجود
خود به مرحله رشد و شکوفايی رسانيده باشد (همو ،0651 ،ص .)191وی در جايی اعالم
میکند که اگر کسی اين سه قوه را در وجود خود به فعليت رسانيده باشد او حاکم و خليفه
است« .فمن اتفق فیه مرتبۀ الجمعیۀ فی کمال هذه النشآت الثالث فله رتبۀ الخالفۀ
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 ،0631ص .)063از منظر وی انسان از طريق حس به عالم ماده ارتباط پيدا میکند ،از

اإللهیۀ و استحقاق رياسۀ الخلق» (همو ،0631 ،ص.)610
حال چه کسی از نظر صدرا واجد اين سه نشئه است و هر سه مقام حس ،خيال و عقل
را در خود دارد؟ نبی يا فيلسوف؟ از نظر صدرا نبی واجد اين سه خصلت است« .أن
مجموع هذه األمور الثالثۀ على الوجه المذکور يختص باألنبیاء» (همان ،ص.)611
اين شخص نبی است که از منظر مالصدرا واجد اين سه کمال میباشد .نبی که جامع انوار
عقلی و نفسانی و حسی است ،با عقل خود نقش فرشته را ايفا مینمايد و با نفس خود نماد
اجرام فلکی است و با حس خود در ردای سلطان ادای وظيفه مینمايد؛ به سخن ديگر او
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درآن واحد هم ملَک است هم فلک و هم ملِک .او درواقع نماد ملکوت اعلی ،اوسط و
اسفل به شمار میآيد (همان ،ص .)611اين فرد با جامعيتی که دارد ،از نعمتهای حس،
خيال و عقل به بهترين وجه برخوردار است؛ از نعمت حس برای اداره کشور و دفاع از آن
در برابر خطرهايی که آن را تهديد مینمايد بهره میبرد؛ از نعمت خيال برای اتصال به
عقل فعال و کسب معرفت از آن ناحيه مقدسه استفاده میکند و سرانجام با قوه عقل به
استکمال عقل منفعل خود میپردازد (همو ،0651 ،ص.)134
از نظر مالصدرا فيلسوف اين جامعيت را ندارد؛ او در بهترين حالت قوه عقالنی خود را
به فعليت میرساند؛ درحالیکه نبی عالوه بر اکمال هر دو جزء نظری و عملی قوه ناطقه
خود به اکمال قوه متخيله خود نيز میپردازد؛ بنابراين جامعيتی را که نبی دارد فيلسوف
ندارد و ازاينرو هر نبی فيلسوف است؛ اما هر فيلسوف لزوماً نبی نيست (همان ،ص.)136
 .3-3-2حکومت امام
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اگر نبی نباشد چه کسی سزاوار حکومتکردن است؟ آيا با نبودن نبی بايد افکار
آرمانگرايانه را از سر بيرون کرد و دست روی دست گذاشت؟ از نظر صدرا در فرض نبود
نبی نبايد دست از فعاليت کشيد و آيه يأس خواند .از نظر او حکومت امام حکم حکومت
نبی را دارد و همان خواص و آثاری که بر حکومت نبی مترتب میگردد بدون کم و کسر
بر حکومت امام معصوم مترتب میگردد .از نظرگاه او هيچ تفاوتی بين حکومت امام و
حکومت نبی وجود ندارد و حکومت امام میتواند همان کارکردهايی را داشته باشد که
حکومت نبی دارد .شواهدی در کلمات مالصدرا وجود دارد که اين مطلب را مبرهن
مینمايد.
 .3-3-2-1استدالل از طریق ماهيت نبوت

تحليل مالصدرا از ماهيت نبوت میتواند در اين خصوص بسيار برای ما راهگشا باشد.
تأمل در کلمات وی در تحليل ماهيت نبوت نشان میدهد که از منظر وی مفهوم نبوت
تفاوت ماهوی با مفاهيمی مانند امامت و واليت ندارد .ازآنجاکه سه مفهوم نبی و امام و
ولی در بدو نظر متفاوت به نظر میرسد ،سخنگفتن از وحدت ماهوی آنها شايد يک امر
عجيب و غريب به نظر برسد؛ اما اين امر همان چيزی است که مالصدرا در صدد بيان و
اثبات آن است .از نظر صدرا چون نبوت با امامت و واليت از لحاظ ماهوی مشترك است،
با انقطاع وحی میتوان گفت نبوت منقطع نمیگردد و به شکل امامت يا واليت ادامه پيدا
میکند« .فالنبوة و الرسالۀ من حیث ماهیتهما و حكمهما ما انقطعت و ما نسخت و إنّما

انقطع الوحی الخاص بالرسول و النبی من نزول الملك على أذنه و قلبه فال يقال للمجتهد و

ال لإلمام إنه نبی و ال رسول» (همو ،0631 ،ص .)633دراينجا بايد دو مطلب را اثبات
کرد :يک ،امامت همان نبوت است و به لحاظ ماهوی باهم فرقی ندارد؛ دو ،امامت ادامه
يافته ومنقطع نگرديده است .نتيجهای که از اين دو مطلب گرفته میشود ،آن است که
نبوت در قالب امامت ادامه پيدا میکند و درنتيجه احکام آن از جمله حکومتکردن ادامه
میيابد.
مالصدرا بهطورمعمول از کلمه امام و امامت استفاده میکند؛ اما گاهی به جای امام و
امامت از ولی و واليت استفاده کرده است .به لحاظ لغوی بين اين دو دسته از واژهها
تفاوت وجود دارد؛ اما استقصا در کلمات صدرا نشان میدهد وی آنها را به يک معنا به کار
برده است .با توجه به همين مطلب است که وی گاهی امامت را باطن نبوت معرفی
میکند (همو ،0633 ،ج ،4ص )135و گاهی هم واليت را (همو ،0636 ،ص)195؛

مرتبته فی الواليۀ و النبوة و يبلغ» (همان) .ب) واليت به معنای فنای ذاتی ،فعلی و صفتی
در خداست .ذات ولی فانی در ذات خداست و فعل و صفت او فانی در فعل و صفت خدا.
اخالق و منش او اخالق و منش الهی است« .و الخاصۀ هو الفناء فی اهلل ذاتا و صفۀ و
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بنابراين دو مفهوم واليت و امامت در کالم او به صورت مترادف به کار رفته است و
استدالل در مورد يکی استدالل دربارة ديگری است.
مالصدرا دربارة حقيقت واليت سه تعبير نزديک به هم دارد :الف) واليت همان ويژگی
و خاصيتی است که نبی با تکيه بر آن معانی را بهطور مستقيم يا غيرمستقيم از خداوند
دريافت مینمايد؛ همان معانیای که کمال و شرف او به آنها وابسته است و سپس به
تبليغ آنها همت میگمارد« .فالنبی بالواليۀ يأخذ من اهلل أو من الملك المعانی التی بها کمال

فعال فالولی هو الفانی فی اهلل القائم المتخلق بأسمائه و صفاته تعالى» (همان،

ص .)193ج) ولی کسی است که از طريق علم شهودی و برهانی به وجود خداوند ،آيات و
نشانههای خداوند ،فرشتگان ،کتب الهی و پيامبران الهی و روز قيامت آگاهی پيدا کرده
است و از آنجا که علوم شهودی و برهانی قابل محو و زوال نيست ،میتوان نتيجهگيری
کرد که مقام واليت يک مقام تثبيتشده و زوالناپذير است .اگر کسی به مقام واليت
رسيد محال است که در اين مقام باقی نماند« .فإنّ أصل الواليۀ العلم باهلل و صفاته و آياته
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و مالئكته و کتبه و رسله و الیوم اآلخر علماً شهودياً برهانیاً و العلوم البرهانیۀ غیر قابلۀ

لالنمحاء و الزوال و النسیان» (همان.)199 ،
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بنابراين صدرا در تبيين ماهيت واليت از تعابيری مانند «توان اتصال به غيب»،
«فنای در خدا» و «علم شهودی به خدا و فعل او» استفاده کرده است .اين تعابير با هم
تهافتی ندارند .اگر واليت را توان اتصال به ماورا بدانيم ،بايد فنای در ذات الهی و رسيدن
به مرحله علم شهودی را از نتايج و ثمرات آن تلقی کنيم .به هر روی ،اگر بخواهيم يک
تعريف جامعی از ديدگاه مالصدرا ارائه کنيم ،بايد بگوييم از منظر او واليت همان قابليت
اتصال به عالم غيب است که وقتی برای انسان حاصل شد علم و فنا نيز حاصل میگردد.
ازآنجاکه مالصدرا امامت و واليت را به يک معنا به کار برده است ،میتوان گفت
وقتی واليت باطن نبوت است امامت نيز باطن آن میتواند باشد و وقتی امامت باطن
نبوت شد ،میتوان گفت نبوت و امامت به لحاظ ماهيت تفاوتی ندارد و اگر تفاوتی هست
در عرضيات است .نبوت به هر حال به پايان رسيده؛ اگرچه امامت به پايان نرسيده است.
« النبوة ختمت به اعنى نبوة الرسالۀ و التشريع و بقیت االمامۀ التى هى باطن النبوة الى يوم
القیامۀ» (همو ،0633 ،ج ،4ص .)135حال که امامت و نبوت به لحاظ ماهيت عين
هماند و نبوت پايان يافته و امامت ادامه دارد ،میتوان نتيجه گرفت که امامت همان نبوت
است؛ چراکه به لحاظ ماهيت با آن تفاوتی ندارد و ازاينرو تمامی احکام (بهجز احکامی که
استثنا شده مانند رسالت) آن از جمله حکومتکردن را دارد؛ ازاينرو صدرا خاطرنشان
میکند که امام مانند نبی واليت مطلقه دارد« .و له الرئاسۀ المطلقۀ و اإلمامۀ فى أمر
الدين و الدنیا ،سواء الرعیۀ أطاعوه أو عصوه و الناس أجابوه أو أنكروه» (همان،
.)433
 .3-3-2-2استدالل از طریق ادله امامت

استداللهايی برای اثبات وجوب وجود امام مطرح گرديده است .از نظر متکلمان شيعه
امامت لطف است و به همين دليل بر خداوند واجب است که امام را تعيين نمايد
(نصیرالدینطوسی0113 ،ق ،ص)440؛ اما مالصدرا که اين دليل را قانع کننده نمیداند
(مالصدرا ،0633 ،ج ،4ص ،)135داليل ديگری برای بيان وجوب تعيين امام از سوی
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خداوند ذکر میکند .از نظر وی که درواقع همان نظر حکمای مسلمان است ،بايد وجود

امام را با کمک ادله نقلی و مهمتر از همه ادله عقلی ثابت کرد .به گمان وی با توجه به
اين ادله امکان ندارد زمين از وجود حجت الهی خالی باشد .حجت الهی بايد وجود داشته
باشد؛ حاال يا به صورت آشکار و پيدا يا به صورت مخفی و ناپيدا .مهم اين است که حجت
خدا بايد در روی زمين وجود داشته باشد (همان) .از نظر صدرا اکنون که رسالت پايان
يافته است ،حجت خدا بايد در قالب امام وجود داشته باشد؛ و اال الزم میآيد که زمين
خالی از حجت الهی باشد .درواقع مالصدرا وجود امام را از دو منظر الزم و ضروری
میداند:
نخست آنکه وجود هميشگی حجت الهی از مقتضيات قاعده «امکان اشرف» است و
کسانی که اين قاعده را که يک قاعده عقلی است ،پذيرا هستند نمیتوانند از لزوم وجود
امام سر باز بزنند (همان ،ص.)133

درضمن وجود امام با توجه به کارکردهايی که دارد خير است (همان ،ج ،0ص-91

 )33و خداوند عالم به خيربودن وی است .وقتی خداوند خيربودن وجود امام را میداند،
قطعاً آن خير از خداوند صدور میيابد؛ چرا که علم خداوند علت ايجاد اشياست« .کلّما
يعلمه سبحانه من خیر و صالح فى نظام العالم يجب منه تعالى صدوره ،ألنّ علمه بوجود
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دوم آنکه وجود امام غايت خلقت است و خلقت بدون امام معنای محصلی ندارد؛ به
اين معنا که اگر حجت و ولی خدا در روی زمين حضور نداشته باشد ،خلقت عبث و بدون
فايده خواهد بود و بدينترتيب دوام نخواهد داشت (همان) .مالصدرا در جايی تصريح
میکند که نياز به امام صرفاً برای رفع نيازهای مردم نيست؛ بلکه وجود امام فلسفه
بزرگتری دارد و آن اين است که اگر امام نباشد جهان فرو میپاشد و چون جهان اکنون
استمرار دارد میفهميم که امام وجود دارد (همان ،ص.)514

الخیر و النظام سبب لإليجاب و اإليجاد» (همان ،ص.)111

با عنايت به اين تفلسف ،وی به اين نتيجهگيری رهنمون میگردد که رسالت خاتمه
يافته ،اما امام بايد وجود داشته باشد؛ به سخن ديگر حاال که نبوت تشريعی خاتمه يافته
است ،نبوت انبائی بايد وجود داشته باشد (همان ،ص.)133-133
مشاهده میکنيم که استدالالت مالصدرا برای وجوب وجود امام مبتنی بر وحدت
ماهوی نبوت و واليت است و بدين ترتيب است که نبودن يکی (نبوت) با بودن ديگری
(واليت) جبران میگردد و اين همان چيزی است که وی در جايی به آن تصريح مینمايد.
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«فیجب أن ال تنقطع اإلمامۀ التى هى و النبوة حقیقۀ واحدة بالذات متغايرة باالعتبار»
(همان ،ص)511

بنابراين میتوان چنين نتيجهگيری کرد که از نظر صدرا حکومت در درجه اول به نبی
تعلق دارد و اگر نبی وجود نداشته باشد ،ولی يا امام به دليل برخورداری از جوهره نبوت
بايد اداره زندگی مردم را به لحاظ دينی و دنيايی به عهده گيرد و بدينسان همسانی و
هماهنگی الزم بين ظاهر و باطن عالم به وجود آيد.
 .3-3-3حکومت فقيه

مالصدرا به رغم آنکه زبان به مالمت فقها (علمای رسوم) میگشايد و آنان را به
فرعون تشبيه میکند که اهل دل را همانند بنیاسرائيل در اختيار گرفتهاند (همو،0636 ،
ص 463 ،014 ،19 ،13و  ،)196فقه و فقيه را کامالً رد نمیکند .اگر فقه را منحصر در
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معنای رايج امروزی (علم استداللی به احکام شرعی) آن ندانيم و آن را شامل باورهای
بنيادين بدانيم و اگر فقيه را با شرايط خاص از جمله تقوا در نظر بگيريم ،میتوان گفت در
عصر غيبت مراجعه به چنين فقيهی نهتنها اشکال ندارد ،بلکه الزم نيز هست .مالصدرا با
فقيه دنيازدهای که چند مسئله شرعی بلد است و با استفاده از آن به دنياطلبی همت
میگمارد مشکل دارد؛ اما با کسی که اهل ورع و پارسايی باشد و گستره دانش او شامل
اعتقادات نيز باشد مشکلی ندارد و بلکه مراجعه به او را الزم میداند .قراين و شواهدی در
فلسفه او وجود دارد که اين نظريه را تأييد میکند .برخی از اين قراين به قرار زير است.
 .3-3-3-1استدالل از طریق شيوه صدرا

شيوه مالصدرا ايجاب میکند که ما به فقيه جامعالشرايط مراجعه کنيم .لحاظ
روششناسی ،مالصدرا روش کشف را مقدم بر همه روشها میداند .در کنار کشف ،آيات
و روايات را نيز الزماالطاعه میداند .مالصدرا درباره مستندات قرآنی و روايی واليت فقيه
اظهار نظری نکرده است؛ اما اگر ثابت شود که چنين مستنداتی وجود دارد و خدشهای در
سند يا داللت آنها وجود ندارد ،دليلی ندارد که مالصدرا آن را نپذيرد و از آن حمايت نکند.
 .3-3-3-2استدالل از طریق دالیل نبوت

مالصدرا در باب اثبات نبوت دو گونه استدالل کرده است؛ در برخی موارد مانند مفاتیح
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صرفاً از طريق لزوم قانون برای اثبات نبوت استدالل کرده و در موارد ديگر از طريق لزوم
قانون و لزوم انسانبودن قانونگذار به اثبات اين مهم پرداخته است .در کتاب مفاتیح آمده
است که انسان در اين عالم خاکی مسافر است و عالم دنيا يکی از منازل اوست و بدن

انسان حکم مرکب را برای او دارد و ازاينرو بايد به آنها توجه کرد .اما توجهکردن به آنها
متفرع بر تأمين يکسری نيازهاست .اين نيازها زياد است؛ ولی از ميان آنها نياز به مواد
غذايی و نياز جنسی از نيازهای اساسی است .تأمين اين نيازها بدون جامعه و تمدن به
تنهايی امکان پذير نيست .جامعه در کنار مزايايی که دارد ،مشکالتی را به همراه دارد که
فقط با سرانگشت قانون قابل حل است .خداوندی که نيازهای بسيار سطحی انسان را
تأمين کرده است ،امکان ندارد که از تأمين اين نياز خودداری کرده باشد؛ چرا که اگر قانون
وجود نداشته باشد هرج و مرج به وجود خواهد آمد و جامعه متالشی خواهد شد (همان،
ص.)53

وی در شرح اصول کافی با شيوه نسبتاً متفاوتی مشی کرده است .در اين کتاب بعد از

جامعه بشری بر پايه استداللِ نخست صدرا برای حفظ و بقای خود صرفاً نياز به قانون
دارد و وقتی اين قانون از طريق پيامبر در اختيار افراد قرار گرفت ،نياز مزبور تأمين خواهد
شد؛ اما بر پاية استدالل دومِ وی عالوه بر قانون به مجری قانون که از جنس بشر باشد،
نيز نياز دارد.
 .3.3.3.3استدالل از طریق لزوم تقليد

شهرمالصدرا؛چیستی،ارکانوویژگیها 


آرمان

آنکه وجود جامعه را برای بقای انسان ثابت مینمايد ،خاطرنشان میکند که جامعه بدون
قانون و همچنين قانونگذار (مجريی) که از جنس بشر باشد ،امکان بقا ندارد .مالحظه
مینماييد که در کالم پيشين سخن فقط در ضرورت قانون بود؛ اما در اينجا ضمن آنکه
ضرورت قانون اثبات میشود ضرورت قانونگذاری که از جنس انسان باشد نيز اثبات
میگردد« .و ال بدّ فى السنن و القوانين من مسنّن و مقنن و البد ان يکون ممن يخاطب
الناس» (همو ،0633 ،ج  ،1ص.)069

از نظر صدرا هدف از دستورهای دينی رسيدن به خدا و شناخت صفات و افعال اوست.
اين مهم اگر از طريق کشف محقق نگشت ،بايد از طريق تقليد از علما محقق گردد؛ چرا
که علما واسطه بين ائمه و خلق است (همو ،0651 ،ص .)193از نظر مالصدرا انسان
تالش کند هم به خويشتن خويش معرفت حاصل نمايد و هم به خداوند و صفات او .اگر
کسانی به خداوند و صفات او معرفت نيابند و در عين حال به عبادت و پرستش مبادرت
ورزند ،احتمال اينکه دچار اشتباه گردند و از مسير اصلی خارج گردند ،بسيار زياد است.
برای نيفتادن اين اتفاق انسان يا بايد خود به مرتبهای از بصيرت و آگاهی رسيده باشد يا
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دستکم از عالمان و دانشوران اطاعت و تبعيت نمايد« .فمن لم يوقع نفسه موقع المقلدين و

ال له درجۀ العارفین المستبصرين فال جرم يكون فى ضالل مبین» (همو ،0633 ،ج ،4
.)513

وی در توجيه درستی تقليد خاطرنشان میکند که نسبت مقلد به مجتهد مانند نسبت
قوای نفسانی انسان به قوای ناطقه اوست .همانگونه که قوای نفسانی به لحاظ
هستیشناختی در مرتبة مادون قوای ناطقی و عقالنی قرار دارد ،به تبع قوای عقالنی به
نجات میرسد ،مقلدان نيز در مرتبه مادون مجتهدان قرار دارند و به تبع آنان به رستگاری
دست میيازند( .همو ،0631 ،ص .666همو ،0630 ،ص .)495همچنين وی يادآور
میشود که همانگونه که حيات ناخن و مو به تبع حيات بدن است و خود موضوعيت
ندارد ،حيات تابع نيز به تبع حيات متبوع خود است و خود موضوعيت ندارد (همو،0636 ،
ص .603همو ،0631 ،ص .)003حال تبعيت اگر از معصوم باشد که مطلوب حاصل است
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و اگر از غيرمعصوم يا فقيهی باشد که تابع معصوم است ،باز مطلوب حاصل است؛ چراکه
تابع تابع تابع است؛ همانگونه که اگر الف متوقف بر ب و ب متوقف بر ج باشد ،نتيجه
میشود که الف متوقف بر ج است« .الموقوف على الموقوف على شیء موقوف على ذلک
الشیء» (همو ،0636 ،ص.)53-53
با عنايت به ادله و شواهد پيشين ،مالصدرا تصريح میکند اطاعت از فقها يا «علمای
ظاهر» الزم است « .فالواجب على الطالب المسترشد اتباع علماء الظاهر فی العبادات و
الطاعات و االنقیاد لعلم ظاهر الشريعۀ فإنه صورة علم الحقیقۀ ال غیر( »...همان ،ص.)193
 .4ویژگيهای آرمانشهر مالصدرا

اکنون که با چيستی آرمانشهر صدرا آشنا شديم ،بهتر است که با ويژگیهای مهم آن
نيز آشنا شويم .شناخت اين ويژگیها ما را در تشخيص و فهم آرمانشهر وی بيشتر ياری
خواهد کرد.
 .4-1خدامحوری
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بر اساس فلسفه مالصدرا هستی از دو بخش واجبالوجود و ممکنالوجود تشکيل شده
است (همو ،0390 ،ج  .93 ،0همو ،0636 ،ص .)466واجبالوجود که برخالف

ممکنالوجود ذاتاً اقتضای وجود دارد ،در رأس هرم هستی قرار میگيرد و بینياز مطلق
است .ممکنات که در هستی خود نيازمند واجباند ،در يک مرتبه قرار ندارند .ممکناتی که
نزديکتر به واجباند ،نسبت به آنهايی که از او دورند ،حظ بيشتری از وجود دارند (همو،
 ،0636ص .)461واجبالوجود دارای هويت بسيط است و حقيقت آن عين تشخص و
تعين است .حقيقت واجب که همان حقيقت وجود است ،نه قابل ادراك است و نه در عالم
هستی مشابه و نظير دارد .چنين وجودی نامتناهی است و حد و مرزی ندارد و درنتيجه
نمیتوان برای اثبات او با استفاده از مقدمات مبتنی بر ممکنات برهان اقامه کرد
(همو ،0693،ص.)05
همانگونه که برخی از شارحان صدرا يادآوری کردهاند (یزدانپناه ،0693 ،ص،)053

با توجه به همين خدامحوری ،وی واجبالوجود را هم علت فاعلی موجودات
می داند و هم علت غايی آنها؛ به سخن ديگر خداوند هم مبدأ همه تحوالت و کماالت
موجودات امکانی است و هم غايت اين حرکات و کماالت« .إن الواجب تعالى أول األوائل

شهرمالصدرا؛چیستی،ارکانوویژگیها 


آرمان

مالصدرا با طرح نظريه حمل حقيقت و رقيقت هستیشناسی متفاوتی ارائه کرده است .بر
اساس اين ديدگاه رابطة علت و معلول نوعی خاص از رابطه را تشکيل میدهد .بر پايه اين
نگاه معلول چيزی در مقابل علت نيست؛ بلکه رقيقه علت و ضعيفشده آن است .اگر
معلول رقيقه علت باشد ،آنگاه بايد گفت غير از واجب چيزی وجود ندارد و ممکن در واقع
سايه و ظل آن به شمار میرود؛ نوعی از وحدت وجود که بر پايه آن وجود ممکن کامالً
انکار نمیشود ،بلکه به عنوان ظل حقتعالی پذيرفته میشود« .و يلزم منه [البرهان] أن
ليس فی الوجود إالّ هويته و کون هويات الممکن لمعات من نوره و رشحات من بحر
وجوده فإذن ليس فی الوجود إالّ هو» (مالصدرا ،0636 ،ص.)411

من جهۀ وجود ذاته و کونه علۀ فاعلیۀ لجمیع ما سواه و علۀ غائیۀ و غرضا لها و هو آخر

األواخر من جهۀ کونه غايۀ و فائدة يقصده األشیاء( »...همو ،0651 ،ص.)063
 .4-2آخرتگرایي

از نظر صدرا ما در اين جهان مسافريم و بايد به لوازم مسافربودن توجه کافی داشته
باشيم .وضع مسافر در نقطه مقابل وضع مقيم قرار میگيرد .مسافر برخالف مقيم هميشه
در فکر و انديشه سفر است .او برخالف مقيم نگران و دلواپس است و ازاينرو رفتار و
حرکات او ممکن است اندکی نامتعارف به نظر برسد .همين امر ممکن است زمينه سخريه
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برخی افراد را فراهم سازد .اما صدرا گوشزد میکند که نبايد به سخريهها بها داد؛ ما
مسافريم و بايد به لوازم آن پابند باشيم« .ال تبال بما تحيد عن المشهور و يخالف ما عليه
الجمهور فإنهم سکان هذا المنزل و أنت المسافر( »...همو ،0636 ،ص 03و  .50همو،
 ،0630ص.)493

از نظر صدرا مفهوم مسافر مفهوم ژرفی است که تمام مراحل رشد انسان را در بر
میگير د .انسان از نظر صدرا طی فرايند حرکت جوهری سفر خود را از مرحله هيوالنی
شروع میکند و با پشت سر گذاشتن مراحل جسمانی ،جمادی ،نباتی و حيوانی به مرحله
انسانی میرسد .با رسيدن به مرحله انسانيت باز هم رشد او متوقف نمیگردد و همچنان
میتواند حرکت خود را به سمت رشد و شکوفايی ادامه دهد (همو ،0631 ،ص-630
 .634همو ،0651 ،ص.)510-511
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با توجه به اهميتی تربيتی که مسئله معاد دارد ،مالصدرا اعتقاد به معاد و آمادگی برای
آن را بسيار مفيد و کارساز میداند و از سوی ديگر بیاعتنايی به معاد و پرداختن به امور
دنيوی را بسيار مضر و ريشه مشکالت و گمراهی تلقی مینمايد« .فطلب اآلخرة أصل
کل سعادة و حب الدنیا رأس کل خطیئۀ» (همان ،0631 ،ص.)639
 .4-3فلسفهگرایي

هدف از نظر صدرا رسيدن به خداست و سعادت نهايی بشر نيز در تقرب الهی و رسيدن
به خداوند است؛ اما چون راه رسيدن به خدا از وادی فلسفه و عقالنيات میگذرد ،بايد به
فلسفه بها داد و علوم عقلی يا حکمت را جدی گرفت .به گفته صدرا فلسفه علمی است که
به شيوه برهانی از احوال وجود بحث میکند و انسان با يادگيری و تمرين مسائل فلسفی
به نوعی تشبه به حضرت اله میرسد (همو ،0390 ،ج ،0ص.)41
به گمان صدرا علوم قابل يادگيری زياد است؛ اما بسياری از اين علوم اگر مانع رشد و
کمال انسان نباشد قطعاً مفيد نيست (همو ،0636 ،ص .)36-34از ميان علوم موجود تنها
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علمی که باعث میشود انسان به خدا برسد و درنتيجه به سعادت هميشگی نايل گردد،
ممارست علوم عقالنی و اتخاذ رويکرد عقالنی و برهانی است .از نظر صدرا اگر انسان به
دنبال سعادت باشد ،بايد به اموری مانند خداشناسی ،راهنماشناسی و فرجامشناشی به شيوه
برهانی و فلسفی همت بگمارد« .أنّ العلم الّذي به يحصل لإلنسان حقیقۀ الكمال و يتحقّق له

مقتضى خاصّیّته الّتی يفوق بها على األقران  ...هو  ...علم التوحید و علم المبدأ و المعاد»....
(همو ،0691 ،ص .)033وی در جای ديگر نام اين علم را همان حکمت يا فلسفه
میگذارد« .أنّ النفس إنّما تخرج من القوة إلى الفعل بسبب نور المعرفۀ  ...و هی الحكمۀ»
(همو ،0636 ،ص.)435
 .4-4وظیفهگرایي

فی الدنیا مجبورين فی طاعۀ الحق ...فیكون لهم الخیرة فی اآلخرة مطلقاً» (همان،
ص.)314

مؤمن از خود ارادهای در برابر اراده خداوند ندارد؛ بلکه اراده او مستهلک در اراده
خداوند متعال است« .و لم يبق فیه إرادة و اختیار ،بل يستهلك إرادته فی إرادة اللّه»
(همو ،0631 ،ص .)441او میداند که آفرينش تمام موجودات بر اساس نظام احسن

شهرمالصدرا؛چیستی،ارکانوویژگیها 


آرمان

شهروندان آرمانشهر صدرا موظفاند از قوانين شهر که همان قوانين خداوند
است ،تبعيت کنند .شهروندان اين شهر نمیتوانند به بهانه اينکه من فلسفة فالن حکم را
نمیدانم يا فالن حکم به لحاظ محاسبات عقل ابزاری به نتيجة مقبولی نمیرسد ،از عمل
به آن حکم سرباز زنند .آنها وظيفه دارند از تمامی احکام شرع اطاعت کنند ،اعم از اينکه
مصلحت آن را درك بکنند يا نکنند .آنها ملزماند که به وظايف شهروندی خود عمل
نمايند .مالصدرا میگويد چون مؤمنان در اين جهان مکلف به تبعيت از دستورهای
دينیاند و در برابر دستورهای دينی هيچ اختياری از خود ندارند ،در آخرت از نوعی آزادی
عمل برخوردارند و فضل خداوند ايجاب میکند که آنانی که در اين جهان محروميت
کشيده و به نحوی در مضيقه بودهاند ،در آخرت به نوعی برخورداری برسند« .و حیث کانوا

صورت گرفته است و هر چيز در اين عالم سر جای خود قرار گرفته است و هيچ حقی از
هيچ صاحب حقی ضايع نگرديده است و ازاينرو با رضايت از دستورهای الهی تبعيت
مینمايد (همان ،ص )441و برای خود در مقابل خداوند حقی قايل نيست« .يستهلك
إرادته فی إرادة موجده المطلق الواحد الحق و لم يبق فیه إرادة و ال خیرة إال خیرة
اهلل» (همو ،0636 ،ص.)331
 .4-5عقالنیت
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آرمانشهر مالصدرا ضمن آنکه وظيفهگراست ،بر اساس عقالنيت تأسيس گرديده
است .منظور از عقالنيت آن است که اين شهر بر مبنای محاسبات دقيق عقالنی و
بررسیهای ژرف فکری به وجود آمده است؛ نه بر اساس توهم و خيال .اساس عقالنيت
محاسبه و استفاده از شيوههای مناسب برای رسيدن به هدف است .مالصدرا مدعی است
طرح او يک طرح کامالً عقالنی است و محاسبات عقالنی حکم میکند که همان مسيری
را برويم که مالصدرا ترسيم کرده است .صدرا شهروندان شهر خود را به افرادی بالغ
تشبيه میکند که کامالً حسابشده عمل میکنند و شهروندان شهرهای ديگر را به
کودکانی تشبيه مینمايد که تمام وقت خود را صرف بازی و برخورداری از لذتهای
زودگذر مینمايند .همان نگاهی را که افراد بالغ به کودکان دارند ،شهروندان آرمانشهر
صدرا به شهروندان شهرهای ديگر دارند« .و العارفون ينظرون إلى العاکفین فی حضیض
الشّهوات نظر العقالء إلى الصّبیان عند عكوفهم على لذّة اللّعب» (همو،0691 ،
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ص.)410

از نظر صدرا هدف از آفرينش انسان رسيدن به خداوند متعال است و بقای سعادت
انسان در گرو همين فنا در ذات خداوند است و اين چيزی است که او کراراً به آن تصريح
میکند (همو ،0631 ،ص .)003اگر هدف رسيدن به خداوند باشد ،آنگاه بايد سبک
زندگی خود را بهگونهای طراحی کرد که رسيدن به اين هدف را هر چه بيشتر ممکن
سازد .يکی از اين شيوهها تقويت معرفت خود به خداوند است که در بعد عقل نظری بايد
پی گرفته شود .انسان با تقويت معرفت عقالنی خود توانايی آن را پيدا میکند که به
حداقل از معارف دست يابد« .و أقل مراتب السعادة العقلیۀ للنفوس بأن يكتسب هاهنا
العلم باألول تعالى و يعرف نحو وجوده ...و من فاز بهذه المعارف فقد فاز فوزا عظیما
و نال سعادة عقلیۀ و نعمۀ سرمديه» (همو ،0651 ،ص.)633
شيوه ديگر عمل به شرع است که منجر به زدودن موانع در بعد عقل عملی میگردد و
انسان را در رسيدن به خداوند ياری میرساند .انسان با زيستن در شهر آرمانی صدراست
که به اين همه دست میيابد« .أن الغرض من وضع النوامیس و إيجاب الطاعات هو
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استخدام الغیب للشهادة و خدمۀ الشهوات للعقول و إرجاع الجزء إلى الكل و سیاقۀ

الدنیا إلى اآلخرة و تصییر المحسوس معقوال» (همو ،0631 ،ص.)633
بنابراين برنامة صدرا يک برنامه عقالنی است؛ چراکه هدف رسيدن به خداست و
برنامههايی که تدارك ديده شده متناسب با اين هدف است و آنانی که بدون توجه به اين
دقيقه خرده میگيرند ،بايد خودشان در شيوه خود تجديد نظر نمايند (همو،0691 ،
ص.)411
شهروند شهر آرمانی صدرا میداند که چه خطرهايی در راه وجود دارد و ازاينرو خود را
برای مقابله با آنها آماده میسازد؛ اما کسانی که در غفلت به سر میبرند ،از انجام اين مهم
به دورند .حال رفتار چه کسی عقالنی است؟ رفتار کسی که از خطرها آگاه است و تصميم
مقتضی را میگيرد يا رفتار آنهايی که در غفلت به سر میبرند و چيزی در مورد سفر
نمیدانند و وقت خود را صرف خوشگذرانیها مینمايند؟ (همان.)410 ،

 .4-6ابتهاج و سرزندگي

از ويژگیهای مهم آرمانشهر مالصدرا ابتهاج و سرزندگی است که شهروندان اين
شهر واجد آن میباشند .ابتهاج و سرزندگی از عناصر بسيار مهم در زندگی انسان است.
انسان هرچند هم که در آسايش باشد اگر شاداب و سرزنده نباشد از زندگی خود لذت
نمیبرد .يأس و افسردگی از مختصات انسان ملحد است .انسان مؤمن هميشه شاداب و
سرزنده است .شهروندان شهر آرمانی صدرا به دليل رسيدن به نوعی شهود و تکامل
معنوی از مشاهده آيات الهی هميشه مشعوف و خرسندند و به هيچ نحو گرفتار يأس و
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افزون بر اين ،برنامه آرمانشهر مالصدرا مطابق بايد و نبايدهای آسمانی است .عمل
به اين قبيل دستورها مانند عمل به دستور يک متخصص است .همانگونه که عمل به
توصيه يک طبيب مقتضای عقل است ،عمل به دستورهای پيامبران آسمانی نيز از لوازم
عقالنيت میباشد .عملکردن به دستورهای دينی عين عقالنيت است و دوریکردن از
دستورهای آنها عين بیخردی و سفاهت به شمار میررد (همو ،0633 ،ج  ،4ص.)63

افسردگی نيستند« .أن العارف المحق فرحان بالحق مشعوف بما عنده من اآليات
المحكمۀ و البراهین النیرة المكشوفۀ» (همو ،0636 ،ص.)030
مالصدرا به تبع ابنسينا تصريح مینمايد که لذات معنوی و ابتهاجی که عارف به آن
دست میيازد ،اصالً قابل مقايسه با لذات حسی نيست .به همان اندازه که عالم معنوی
وسيع است ،لذات معنوی نيز گسترده و فراگير است (همو ،7387،ج ،1ص .731همو،
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 ،7981ص  .)593انسان عارف بر اثر سير و سلوکی که انجام میدهد ،به جرگه فرشتگان
ملحق میگردد .همچنان که فرشتگان لذات معنوی را با لذات مادی معاوضه نمیکنند،
انسانهايی که بعد از طی مراحل سير و سلوك به آنها میپيوندند ،نيز اين کار را انجام
نمیدهند و به لذات معنوی میپردازند .مالصدرا معتقد است که اگر کسی پيدا شود که
همنشينی با حيوانات را بر همنشينی با فرشتگان ترجيح دهد و لذات حيوانی را به جای
لذات معنوی قرار دهد ،چنين انسانی نبايد ترديد کند که گرفتار جهل و نادانی است و به
دليل همين جهل و نادانی است که ارزش خود را پايين آورده و جايگاه واقعی خود را درك
نکرده است (همو ،0390،ج ،3ص .)030-031به گمان صدرا انسان عارف با پيوستن به
عالم ملکوت به اصل و سرچشمه همه کماالت متصل شده است و ازاينرو اگر بگوييم
لذاتی که عايد او میگردد وصفناپذير است اغراق نکردهايم (همان ،ص.)030
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افزون براين ،عارف به دليل آنکه نظام عالم را نظام احسن میداند که در آن هر چيزی
سر جای خود قرار گرفته و هيچ حقی از کسی تضييع نگرديده است و نظام حاکم را
مطابق اقتضائات طبيعی فطری خود میشمارد (همو ،0636،ص ،)414-410از مشاهده
عالم احساس مسرت مینمايد و هرچه را در اين عالم میبيند زيبا میبيند و چيزی را
مشاهده نمیکند که او را مکدر سازد و ازاينرو او هميشه مبتهج است (همو،0390 ،
ص.)661-666
 .4-7عشقورزی به عالم

شهروندان آرمانی آرمانشهر صدرا به دليل نوع جهانبينی که دارند ،به همه عالم
عشق میورزند و خصومت با چيزی يا کسی ندارند .آنان تمام عالم را نشانه خداوند و اثر او
میدانند و چون به خداوند ،مبدأ هستی ،عشق میورزند ،به تمام کائنات بهعنوان اثر او نيز
عشق میورزند« .و العارف المشتاق إلى الحق يعشق جميع األشياء على قدر حصتها من
الوجود» (همو ،0636 ،ص.)419
از نظر صدرا امکان ندارد کسی عاشق خداوند متعال باشد و جهان را که اثر اوست،
دوست نداشته باشد .حتی در عرف مشاهده میکنيم که اگر کسی کسی ديگر را دوست
داشته باشد ،خانه و خدمتکاران و کارهای او را نيز دوست دارد و کسی که عالمی را
دوست داشته باشد تأليفات او را نيز دوست دارد .از منظر يک عارف عالم با اجزا و جزئيات
خود صنع خداوند است .بنابراين کسی که خداوند را دوست دارد طبعاً بايد همه موجودات را

که صنع خداوند است ،دوست داشته باشد (همو ،0691 ،ص .)019از نظر صدرا عشق به
علت منفک از عشق به معلول او نيست .محبت اثر يک علت از آن جهت که اثر آن علت
است عين محبت به خود آن علت است« .و عشق العلّۀ ال ينفكّ عن عشق لوازمه و
آثاره ،بل محبّۀ اآلثار من حیث هی آثار عین محبّۀ المؤثّر» (همان).
نتیجه
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آرمان

بحث آرمانشهر به دليل ارتباط با فطرت کمالخواه انسان از ديرباز مورد توجه
فيلسوفان بوده است .هدف ما از اين نوشتار تبيين آرمانشهر از منظر مالصدرا بود.
بدينمنظور نخست کاربردهای مختلف آرمانشهر را بيان کرديم تا معنای مورد نظر صدرا
را مشخص نماييم ،سپس چيستی و ارکان آن را به بحث گذاشتيم و سرانجام به ويژگی
آن از منظر صدرا پرداختيم .از منظر صدرا شهری آرمانی است که در آن نبی يا جانشين او
حاکم باشد ،قوانين آن قوانين الهی باشد و شهروندان نيز از اين قوانين تمکين کنند .از
منظر صدرا قانون خوب بهتنهايی کفايت نمیکند؛ بايد عالوه بر قانون خوب دستگاه
اجرايی خوب نيز وجود داشته باشد .زيستن در چنين جامعهای ارزشمند است؛ چراکه در
چنين جامعهای ظاهر عالم با باطن آن سازگاری میيابد.
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